
 

  

      

 

      

الوافي بالد في اإلنساني الوضع  

 

 



 

 
عزلة الوافي أو ما تسمى بـ ) بالد الوافي( هي إحدى عزل مديرية جبل حبشي في مدينة تعز، حيث يتجاوز 

تعداد سكانها ستة وعشرون ألف نسمة و هي عزلة تطل بعض قراها على خط تعز الحديدة غربا وخط 

 لوافي وهي: الضباب الرابط بين تعز عدن شرقاً. وهنالك عدد من المنافذ والطرق الرابطة بعزلة ا

طريق الرمادة وهو مغلق نهائياً وهي التي تربط بقرى: ) مكائر, وهر ,الزعيف, البسقة,   المنفذ األول :

 بيت الوافي, الحبيل, القبع ,بني خيلة, العنين, مولية ,القحفة,قشيبة( وهي القرية التي تنتهي بها الطريق .

هيجة ,السجنبة, والكدهية, الوهجدة والتي تغذي قرى : ) طريق واقعة بين الهيجة و الرمادة المنفذ الثاني :

ابتزاز  فيه يحدثللجن( والمرور بهذا الطريق يعد مشروطا واوالُحجر, الصراهم, العقيرة,والسفاء, و

 للمواطنين .

ويعد هذا المنفذ مغلق بشكل نهائي هو الخط الفرعي الذي يبدأ بأول نقطة جوار مصنع  المنفذ الثالث:

ة مه( وهي قرى محاذية لمنطقللطالء في منطقة الربعي ويغذي هذا المنفذ )قرية تبيشعة, ,قرية, دالشيباني 

 عي( خط تعز الحديدة .)الربي

) الجربين, اطق منومنطقة البرح ويغذي هذا المنفذ  ويقع بين منطقة هجدة المنفذ الرابع منفذ العيار: 

تغذية أي قرى مجاورة  ( وهذا المنفذ مشروط فيه عدم افيوالحدادين, وحجرمين, وهي قرى تابعة لبالد الو

 النسبة السكانية في القرى فقط. وتزويدها بالمواد الغذائية وفق

 

 انية :ــاع األنســاألوض

يعتمد معظم سكان العزلة على العائدات الزراعية الموسمية والبعض منهم من ذوي الدخل المحدود. وتعاني 

قرى بالد الوافي من إنعدام تام لكل الخدمات حيث تفتقر القرى للخدمات الصحية العامة والخاصة اذ ال 

ية مع ارتفاع نسبة سوء يوجد في العزلة مرفق صحي او صيدلية يقدم خدمات طبية او رعاية صحية أول

التغذية بين الفئات الضعيفة )األطفال والنساء( , حيث أن طفل من بين ثالثة أطفال يعاني من سوء التغذية 

 باإلضافة الى إنعدام األمن الغذائي .الحاد, 

مواطني قرى بالد الوافي مثلها مثل مناطق وقرى اليمن عندما بدأت األطراف المتصارعة بدأت معاناة 
م حين نزحت أكثر من خمسمائة أسرة من أبناء قرى بالد الوافي 5102خالل الربع األول لسنة حرب ال

كانوا يقيمون في مدن اليمن إما هروباً من الحرب التي وصلت الى المدن التي كانوا يقيمون فيها أو فقدوا 
ضاع المواطنين في تفاقمت أووظائفهم بسبب الحرب والصراع , مما سبب زيادة العبئ والمعاناة , و

مع بدئ الصراع المسلح فى قرى بالد الوافي جبل حبشي حيث تقاسمت األطراف  5102منتصف يناير 

 المتصارعة السيطرة على التباب والجبال المرتفعة , ومن يومها إزدادت معاناة المواطنين يوماً بعد يوم.

بالد الوافي من منافذها االربعة مع م أغلقت المنافذ و أطبق الحصار على قرى 5102ومع مطلع يناير 

 محدودية التنقل والتسوق لبعض القرى.

لوسائل النقل لجأ المواطنين لقطع مسافات طويلة مشياً على  ستهداف المباشربعد أن تكرر الضرب واإل

صار الهم الرئيسي للمواطنين هو أن رة, واألقدام للحصول على مواد غذائية , يسلكون  الجبال وطرق وع

 سالمين حيث أنهم يغادرونإلى القرية  كيلو متر 5الذين يقطعون مسافة تزيد عن  النساءو األطفال ودعي

م دون أن يصيبهقد إستطاعوا توفير بعض احتياجاتهم ظهرا و 00الساعة  يعودونالساعة السادسة صباحاً و

 ي مكروه. أ



ت تبيشعة أكثر القرى معاناة اناشتدت وتيرة المواجهات في بعض القرى وكم, 5102في منتصف فبراير 

خمسمائة أسرة إلى مغادرة مساكنهم نجاة بأرواحهم الحيث إضطر جميع سكان القرية والذين يتجاوز عددهم 
قدام عابرين مناطق خطرة , اطعين مسافات طويلة مشياً على األال ماخف حمله قتاركين خلفهم كل شيئ إ

 .في محافظة تعز )المظفر,التعزية(بين قرى ومناطق تابعة لمديريات حيث توزعوا 
 المناطق التي تم النزوح اليها:

 

 عدد األسر المكان المديرية المحافظة

 522 الدحي المظفر تعز

 25 عقاقة المظفر تعز

 20 بيرباشا المظفر تعز

 51 الحصب المظفر تعز

 9 صينة المظفر تعز

 22 وادي القاضي المظفر تعز

 50 ميالت جبل حبشي تعز

 59 األشعاب جبل حبشي تعز

 01 المبهى جبل حبشي تعز

 9 الرمادة التعزية تعز

 2 الطيار التعزية تعز

 01 حميرا التعزية تعز

 

 اإلحتياجات اإلنسانية:

لدى أسر مستضيفة تعاني هي أيضاً من تبعات ليها في المناطق التي نزوحوا إ بالد الوافي نازحي يقيم 

وفير وعليه فمن الضروري سرعة ت األساسية للحياة الصراع الدائر في البالد وتفتقر إلى أبسط اإلحتياجات

ن ت األساسية موتزويدهم بالمتطلبالألسر النازحة المواد غير الغذائية واإلحتياجات اإلنسانية من المأوى 

 ةصحيلخدمات الا وتوفير إمدادهم بالمياه الصالحة للشربو تزويدهم بالغذاءكذلك والفرش والبطانيات 

 مراضاألمن النزوح أدى إلى التدهور الصحي لألطفال والنساء ناهيك عمن يعانون حيث أن  والدعم النفسي

 وال يتمكنون من توفير األدوية. مزمنةال

 

 


