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شهروند| در روزهای آخر اسفند قرار داریم و شاید 
گفتن و نوشتن از »جنگ« رسم خوشی نباشد، اما مگر 
نه آن که ما روزهایمان را در آرزوی »صلح« پشت سر 
می گذاریم؟ زمینه تحقق صلح هــم جهانی عاری از 
خشونت و جنگ اســت. امروزه شاهد تغییری عمده 
در تاریخچۀ مخاصمات مسلحانه هستیم که در نتیجه 
آن شهرها گاهی ســال ها در چنگال اشکال گوناگون 
جنگ شهری گرفتار می شــوند. از زمان های کهن، 
حمله به یک شــهر و محاصره آن وحشتی مرگبار بر 
جان شهرنشینان مستولی می کرده است. با این حال، 

در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیســتم میالدی، چنین به نظر 
می رسید که روش کهنۀ محاصره 
و جنگ شــهری بــه موضوعی 
متعلق به گذشــته تبدیل شده 
بود. همین شد که روش »جنگ 
در فضای بــاز« همچنان تا پایان 
جنگ جهانــی دوم ادامه یافت، 
اما از آن زمان، جنگ ها باز هم به 
شهرها بازگشته اند و غیرنظامیان 
شهرنشــین باز هم در مرکزیت 
جنگ قرار گرفته اند، درحالی که 
گرفتــار، مجــروح، گرســنه و 
فقیر هســتند، گروگان گرفته 
می شــوند، به عنوان سپر انسانی 
از آنها استفاده و اغلب از فرار آنها 

جلوگیری می شــود. بدتر آن که این جنگ های نوین 
شهری می توانند سال های متمادی ادامه یابند چراکه 
اکنون گروه های مسلح بجای زیر بوته ها خود را در زیر 
چتر شــهر پنهان می کنند و جنگ های پارتیزانی به 

شدت شهری شده اند.
درخواستی فوری

»مادر یک کودک خردسال، شوهر خود را در زمانی 
که برای تهیــه غذا برای خانواده خــود بیرون رفته با 
شلیک یک تک تیرانداز از دست می دهد«؛ »پدری با 
چهار فرزند در زمانی که یک راکت در حیاط خانه آنها 
فرود می آید، مرگ همســر و کودک خردسال خود را 
به چشم می بیند«؛ »یک فرمانده توضیح می دهد که 
چطور افرادش مجبــور بوده اند درگیر جنگ خانه به 
خانه شــوند درحالی که خانواده ها در داخل خانه ها 
پنهان بوده اند«. اینها فقط برخی از داستان هایی است 
که ماهیت جنگ های شــهری امروزین را به ما نشان 
می دهند. جنگ هــای شــهری در خاورمیانه آثاری 
طوالنی مدت و انباشــتی از خود به جــا می گذارند و 
مردم عادی را دچار سختی های غیرمعمولی می کنند. 
گفته های غیرنظامیان ســاکن این شــهرها درباره 
شهری شدن مخاصمات مسلحانه در کنار اطالعاتی 
که مهندسان آب، امدادگران، کارکنان سازمان های 
بشردوستانه و کارشناسان علوم سیاسی و تاریخدانان 

ارایه می دهند، به ما شمایی از ترس و وحشت روزمرۀ 
مردم گرفتار در این شــرایط را می نمایاند. شهرهایی 
که در اخبار از آنها شنیده ایم- حلب، حمص، موصل، 
فلوجه، رمادی، تعز- همگی در دل داستان های مهمی 
برای گفتن دارند. شــهر حلب در سوریه برای بیش از 
 هزار سال مرکز یادگیری، موسیقی و تجارت و تا پیش از 
آغاز جنگ قلب اقتصاد کشور هم بوده است، اما اکنون 
مرکز تاریخی آن تا حد زیادی تخریب شده، جمعیت 
آن کاهش یافته و حیات معنوی، فرهنگی و اقتصادی 
آن نابود شده است. شهر موصل در عراق زمانی به دلیل 
بردباری مردمانش و نیز اختالط 
ادیان و فرهنگ ها مشــهور بود. 
تعز در جنوب غربی یمن، پیش 
از محاصرۀ 15 ماهه مرکز صنعت، 
تولید قهوه و تحصیل بود. زندگی 
مردم در این شــهرها تحت تأثیر 
جنگ بوده یا هنوز هم اینچنین 
اســت. جنگی که در خیابان و در 
مقابل خانه ها و محل های کسب 
آنان رخ می دهد. مردم بســیاری 
از دیگر شــهرهای عراق، سوریه 
و یمن هم داستان های مشابهی 

برای نقل کردن دارند.
آالم شهرنشینان و حقوق 

بین المللی بشردوستانه
حدود نیمی از تلفات ناشــی از 
جنگ در سراســر جهان بین 2010 و 2015 مربوط 
به جنگ های عراق، ســوریه و یمن بــوده که در آنها 
جنگی خشونت بار در شــهرها در جریان بوده است. 
درحالی که جنگ شــهری و رنج و عذاب ناشی از آن 
موضوع جدیدی نیست، روش های جنگی که امروزه 
در سطح شهرها شــاهدیم بســیار فراگیر و مخرب 
شده اند. این روش ها موجب بروز مشکالت جدی شده 
و احتمال درگرفتن چرخه هایی از خشونت را افزایش 
می دهند. نرخ تلفات غیرنظامیان هم به شدت باالست: 
براساس برخی آمار، 92درصد از مرگ ومیر و جراحت 
غیرنظامیان ناشــی از کاربرد تسلیحات انفجاری در 
مناطق پرجمعیت اســت )در مقایسه با 34درصد در 
زمانی که این قبیل تسلیحات در جاهای دیگری به کار 

می رفتند(.
چرا تلفات انسانی تا این حد باالست؟ یک دلیل اصلی 
همان عدم رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه است 
که به قانون مخاصمات مسلحانه هم مشهور می باشد. 
این مجموعه قوانین از کســانی کــه در خصومت ها 
مشارکتی نداشته یا دیگر ندارند حمایت می نماید و 
روش ها و وسائل جنگی را محدود می سازد. این قانون 
در اصل درصدد محدود کردن آثار مخاصمات مسلحانه 
است تا آن که حدی از انسانیت در زمان جنگ رعایت 
شود. با این حال این قانون نقض می شود. غیرنظامیان و 

ساختمان های غیرنظامی مانند بیمارستان ها و مدارس 
هدف قرار می گیرنــد، افراد عــادی در دام محاصره 
گرفتار می شوند و توجه مستمر به حمایت از جمعیت 
غیرنظامی معطوف نمی شود. در کل، پیامدهای این 

امر بسیار مخرب است. 
یک دلیل دیگر، نحوه انتخاب ســالح و چگونگی 
کاربرد آن در مناطق پرجمعیت اســت. درحالی که 
بمباران در مقیاس بزرگ که ســطح وسیعی را نابود 
می کــرد و در برخــی نبردهای قرن بیســتم به کار 
می رفت، در قــرن 21 دیگر کاربــرد چندانی ندارد، 
بمباران هوایی و توپ باران سنگین مناطق غیرنظامی 
هنوز هم جزو ویژگی های جنگ های نوین هســتند. 
عالوه بر این، به دالیل متعددی راه حلی سیاسی برای 
درگیری های شهری جدید یافت نشده که به معنای آن 
است که مردم باز هم در طول سالیان قربانی خشونت 

خواهند بود.
امروزه یکی دیگر از مشخصات مخاصمات شهری در 
خاورمیانه، تعداد نیروها و گروه های مسلحی است که 
در درگیری مشارکت داشته و از طرف طیف وسیعی از 
دولت ها نیز حمایت می شوند. این امر موجب پیچیده 

شدن روند ایجاد صلح و کمک به مردم می شود.
در همین حال، یک شکل قدیمی جنگ، یعنی همان 
محاصره، دوباره رایج شده اســت. نیروها و گروه های 
مسلح برای احتراز از خطر جنگ در مناطق پرجمعیت، 
اکنون به روش محاصره روی آورده انــد. با این حال، 
هر دو طرف محاصره کننده و محاصره شــونده جان 
غیرنظامیان را به خطر انداخته و سالمت و کرامت آنان 
را تهدید می نمایند. غیرنظامیان به شدت از کمبودها 
در رنجنــد و برخی از آنهــا محاصره هایی طوالنی تر 
از لنینگراد و ســارایوو را به چشم دیده اند. بدین روی، 
امروزه محاصره به شکلی که در خاورمیانه به کار می رود 
هم خالف وجدان و هم غیرقانونی است.در آخر، تلفات 
انسانی به این دلیل باالست که مجروحان و بیماران در 
بیشتر موارد نمی توانند به مراقبت های درمانی مورد 
نیاز خود دسترسی داشته باشند. بیمارستان ها هدف 
حمله قرار گرفته و خیلی از آنها فاقد کارکنان، منابع 
و داروی الزم برای عملکردی مناســب هستند، حال 
چه رسد به این که بتوانند پاسخگوی نیازهای فزایندۀ 

موجود باشند.
مهاجرت جمعی از شهرها

جای تعجب نیســت که میلیون ها نفر از شــهرها 
گریخته اند. تخمین زده می شــود که تا پایان 2015 
حدود 65 میلیون نفر در اثر درگیری یــا آزار و اذیت 
آواره شــده اند. اکثر آنها در داخل مرزهای کشور خود 
باقی خواهند ماند، درحالی که نیاز باالیی به کمک های 
بشردوستانه دارند. تخمین های جدید نشان می دهد 
که ادامه درگیری در ســوریه، عــراق و یمن موجب 
حدود نیمی از این آوارگی ها شده است و جنگ سوریه 
به تنهایی باعث یک ششــم آوارگی هاســت. بیش از 

6 میلیون ســوریه ای نزد اقوام خود یا در پناهگاه های 
ویژه یا نــزد جوامع میزبان در داخل ســوریه زندگی 
می کنند و بیش از 5 میلون نفر از آنان هم کشور را ترک 
کرده اند. به همین ترتیب، بیش از 8درصد از یمنی ها 

و عراقی ها کماکان در داخل کشور خود آواره هستند.
آثار نامشهود

آثار ویرانگر حمله به محیط های شــهری یکی از 
عواملی اســت که مردم راهی به جز ترک خانه و شهر 
خود نداشته باشند. اگر یک لوله آب یا فاضالب به دلیل 
انفجار بمب صدمه ببیند، هزاران نفر ممکن است دیگر 
به آب پاک دسترسی نداشــته باشند که به نوبه خود 
منجر به مشکالت بهداشتی و خطر بسیار بزرگتری 
چون بیماری های مسری می شود. اگر یک بیمارستان  
بمباران شود، اثر این کار فراتر از مرگ ناراحت کنندۀ 
کارکنان درمانی و بیماران و تخریب تأسیسات درمانی 
است. در طول زمان، هزاران نفر ممکن است به دلیل 
بیماری  و عفونت هایی که به راحتی قابل درمان هستند 
جان خود را از دست بدهند، چون تأسیسات درمانی 
و کارکنان آن برای کمــک به آنها موجود نبوده اند.در 
همین حال، نبردهای سهمگین در طول شب و روز و 
بمباران دایمی، مردم را وادار به زندگی در ترس، هراس 
و اندوهی دایمی می کند. این می تواند منجر به استرس 
و تنش حاد شود که خود بازســازی زندگی، یافتن و 
حفظ شغل و شکستن چرخه خشونت را برای مردم 

بسیار مشکل می کند.
سپس نوبت به کار طوالنی مدت بازسازی می رسد 
که نه فقط به دلیــل تخریب کامل زیرســاخت ها، 
بلکه همچنین به دلیل میلیون هــا گلوله و مهمات 
عمل نکرده که در میان ویرانه ها پنهان هستند، کاری 
بسیار پیچیده است. شــاید حتی نتوان هزینه اصلی 
جنگ شهری را اندازه گیری کرد. کودکان از آموزش 
و کودکی کردن محروم شــده اند. هیچ نسلی امیدی 
به آینده ندارد. جوامع محلی به دلیل شــرایط حاد، 
بی اعتمادی و نفرت از هم پاشــیده شده اند. کارکنان 
ماهر رفته اند. جوانان در خشــونت ها گرفتار شده اند. 
اینها واقعیت های مخاصمه مسلحانه در مناطق شهری 

و دلیل اجبار بسیاری از مردم به فرار هستند.
هزینه ای بسیار باال

داستان کسانی که در بحبوحۀ جنگ شهری زندگی 
می کنند به ما چه می گوید؟ می گوید که هزینه انسانی 
جنگ شهری خیلی خیلی باالســت. کسانی که در 
این مخاصمات شــدید و طوالنی نقشــی دارند، چه 
نقش سیاسی و چه نظامی، باید به تمامی هزینه های 
احتمالی توجه کنند، چه کوتــاه و چه طوالنی مدت 
و برای حذف یا کاهش ایــن هزینه ها اقدامی عاجل 

نمایند.
چیزهای زیــادی برای از دســت دادن و چیزهای 

زیادی هم برای به دست آوردن وجود دارند
اما ما باید هم اینک دســت به کار شویم، با اراده و به 

خاطر انسانیت،
تا باالخره روزی ساکنان شــهرهای درگیر جنگ 

بتوانند بگویند: »من شاهد تولد دوباره شهرم بودم.«
اول از همه این کــه آنان باید بیشــتر کار کنند تا 
راه حلی سیاسی برای مشکل خود بیابند. جدای از آن، 
طرف های جنگ هم باید متوجه آثار نبرد روی مردمی 
باشند که درنهایت می خواهند بر آنها حکمرانی کنند. 
در غیراین صورت، وقتی مردم همه چیز خود را از دست 
داده و دچار آالمی به این شدت شده اند و خدماتی که 
برای حیات آنها ضروری هســتند به شدت خسارت 

دیده اند یا به کل تخریب شده اند، 
دیگر چه چیزی برای طرف های 
جنگ باقی خواهــد ماند تا بر آن 
حکومت کنند؟ آیــا طرف های 
پیروز خواهند توانســت صلح و 
آرامش را حفــظ کنند اگر مردم 
باور داشته باشند که آنها نه قانون 
را رعایت کرده اند و نه به انسانیت 

احترام گذاشته اند؟
حمایت های خارجــی هم به 
سبز شدن هزاران گروه مسلح از 
زمین کمک کــرده که در نتیجه 
بر آثار درگیری افزوده و دستیابی 
بــه صلــح را هرچه مشــکل تر 
ساخته است. دولت هایی هم که 
از طرف های مخاصمه مسلحانه 

حمایت می کنند، باید از نفوذ خود استفاده کرده و به 
منافع قربانیان مخاصمه مسلحانه توجه کنند. آنها نباید 
نقض حقوق بین المللی بشردوستانه را ترغیب و از آن 
حمایت کنند و باید هر کاری از دست شــان برمی آید 
را انجام دهند تا رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه 

تضمین شود.
همچنین باید از گذشــته درس گرفت و به سرعت 
گام های الزم برای بازسازی جوامع محلی را برداشت 
تا دسترســی مردم به آموزش قطع نشده و از آوارگان 
حمایت شــود و نیز باید در تالش هــای جامع برای 
دستیابی به صلح مشارکت داشت. با عملکردی قاطع 
و هماهنگ، شهرها و ســاکنان آنها خواهند توانست 
خود را بازسازی کرده و محالتی که به ویرانه ای تبدیل 
شده اند با سرعت بیشتری به زندگی باز خواهند گشت.

به عنوان مثال شاید باز هم تعز برای معماری خاص 
و قهوه خوب و خــوش بوی خود به خاطر بیاید و نه به 
دلیل بوی تعفن زباله هایی کــه در خیابان مانده اند. 
موصل که صحنه نبردهای خیابانی شــدید اســت، 
می تواند دوباره مهد آموزش، پزشــکی و تولید نفت 
باشد. حلب دوباره خواهد توانست به غذا و موسیقی آن 
شناخته شود و نه به خروش بمب ها و ساختمان های 
درحال فروپاشی. با این حال، چیزهای خیلی زیادی 
برای از دســت دادن و به دست آوردن وجود دارند، اما 

باید همین حاال دست به کار شد، با قاطعیت و براساس 
انســانیت، تا باالخره روزی ساکنان شهرهای درگیر 
جنگ بتوانند بگویند: »من شاهد تولد دوبارۀ شهرم 

بودم.«
حقوق بین المللی بشردوستانه چه می گوید؟

طرف های درگیر باید همواره به حقوق بین المللی 
بشردوســتانه احترام گذارند. عملکرد دشمن هرگز 

توجیهی برای نقض این قوانین نیست.
دولت های حامی طرف هــای درگیر باید اطمینان 
حاصل کنند که طرفی که از آن حمایت می کنند به 
حقوق بین المللی بشردوســتانه 

احترام می گذارد.
طرف های درگیر باید از به دام 
انداختن غیرنظامیان در محاصره 
احتراز کنند، تا اطمینان حاصل 
شود که دسترسی سریع، مستمر 
و بــدون ممانعت بشردوســتانه 
به تمامی شهرنشــینان نیازمند 
امکان پذیر اســت و نیز به منظور 
تضمین این که مردم بتوانند اگر 
بخواهند منطقه خود را در ایمنی 
ترک کنند. مشکالت ناشی از این 
قبیل محاصره هــا، پیامدهایی را 

برای چندین نسل به دنبال دارد.
طرف هــای درگیــر بایــد از 
استفاده از تسلیحات انفجاری با 
اثر گسترده در مناطق پرجمعیت احتراز کنند. جدای 
از مرگ و تخریبی که این تسلیحات در محل انفجار 
ایجاد می کنند، آثار طوالنی مدتی هم بر زیرساخت ها 
و خدمات شهری دارند که برای سالمت و بقای مردم 

بسیار خطرناک هستند.
طرف های درگیــر باید از سیســتم های حیاتی و 
پیچیده شهری حمایت و حفاظت کنند. سیستم های 
پیچیده و در هم تنیده ای که تأمین آب، برق و خدمات 
بهداشتی ضروری را برای تأسیسات درمانی شهری به 
عهده دارند اغلب جزو نخستین قربانیان جنگ شهری 
هستند. همگان باید تمامی اقدامات الزم را برای عدم 

حمله و ایجاد وقفه در کار این سیستم ها به کار بندند.
طرف های درگیر و جامعه بین الملــل باید از آواره 
کردن مردم پرهیز کرده و به حقوق آنها احترام گذارند 
و نیز به نیازهای کسانی که در داخل کشور آنها آواره 

شده اند رسیدگی کنند.
مقامات و جامعه جهانی باید از پناهندگان ناشی از 
این مخاصمات حمایت کرده و به آنها کمک رســانی 

کنند.
مقامات، طرف های درگیر و جامعه جهانی باید تالش 
بیشــتری برای تضمین حمایت و حفاظت از تأمین 
کنندگان خدمات ضروری و کارکنان ســازمان های 

بشردوستانه به خرج دهند. 

خاورمیانه در سالی که گذشت

 شهرهایی که 
در جنگ می میرند!
  تخمین زده می شود که تا پایان 2015 حدود 65میلیون نفر در اثر 

درگیری یا آزار و اذیت آواره شده اند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:آذرپور15/00

اتمامصفحهآرایی
15/30

شروعصفحهآرایی:13/23
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

تهمینه انصــاری| هر ســال میلیون هــا نفر از صلیب ســرخ و 
هالل احمری ها در سراســر دنیا خدمات خود را در اشــکال و عناوین 
مختلف صرف بیش از 160 میلیون نفر از مردم جهان می کنند، چه این 
رقم از مردم گرفتار درگیری باشند، چه نانی برای خوردن نداشته باشند. 
چه خشکســالی آنها را از غرق در نعمت بودن محروم کرده باشد و چه 

جانی در پا برای رفتن به فرداها نداشته باشند.
همه اینها در حالی است که ممکن است خیلی ها هنوز صلیب سرخ 
و هالل احمر را صرفا برای خدمات اهدای خون، پاسخگویی به حوادث 
یا آموزش کمک های اولیه اش بشناسند. شاید باور کردنش برای من و 
تو کمی سخت و یا حتی کمی خنده دار باشد، اما چه کسی می داند که 
صلیب سرخ و هالل احمری ها حتی در گرفتن زهر از مار، خنداندن مردم 
و حتی در تیم های فوتبالی هم شرکت دارند؟ یا چه کسی می داند که 
حتی چهار داوطلب صلیب سرخ در انگلستان مدام به این سو و آن سو 
می چرخند و صورتک هایی به صورت می زنند و شادی را با مردم سهیم 

می شوند!؟

حاال فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر 
در نود و نهمین سالگرد تأســیس و یک  سال مانده به تجربه یک سده و 
یک قرن بودنش، پیشاپیش روز جهانی اش را تبریک می گوید و اعالم 
کرده که قرار است امسال روز جهانی صلیب ســرخ و هالل احمر را به 
خاطر دسترسی هایی که به شبکه جهانی پیدا کرده، به خاطر توانایی 
و استحکامش و به خاطر مشــارکت کارمندان و نزدیک به 14 میلیون 
داوطلبش جشــن بگیرد. جشن امســال همچون هر  سال دیگر تنها 
یک شــعار دارد »همه جا برای همه«.امســال فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب ســرخ و هالل احمر قصد دارد که عموم مردم را از 
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر آگاه کند. این آگاهی مسلما 
با برجســته کردن تنوع فعالیت ها و جهانی بودن رویکردش گسترش 
خواهد یافت. گســترش این آگاهی پیچیده نیست، ساده است. تنها با 
یک تماس ساده یکی از نماد های جهانی را با همه به اشتراک می گذارد 
و آن نماد جهانی چیزی نیست جز یک لبخند. لبخند، نماد جهانِی مملو 
از شادی، آســایش، آرامش و رضایت است. شــاید برای یک داوطلب، 

این نماد جایی به خود معنا می گیرد که کارش را تمام و کمال به اتمام 
برساند و حاال لبخند موفقیت را بر صورت دیگری رویت کند، اما شاید 
برای کسی که به ناچار در بحران گرفتار شده است، می تواند چنین معنا 
شود که هنوز هم در گوشه ای از دنیا کسی هســت که آماده و از ته دل 
راضی باشد به او کمک کند، او را از بحران بیرون ِکشانَد و در نهایت از این 
حس اطمینان تبسمی میهمان لب های خشکیده اش شود. فدراسیون 
بین المللی می خواهد قدرت این نماد همگانی را برای تجلیل از فداکاری، 
تأثیر صلیب سرخ و هالل احمر و داوطلبان و کارکنانش تحت  سلطه خود 
بگیرد.هدف این است که برای همگان مشخص شود چگونه این نهضت 
با چالش های بشردوستانه آن هم از طریق رویکردهای مبتکرانه، نوآورانه 
و خارق العاده روبه رو می شود و از پس تمامی آنها با سربلندی بر می آید. 
صلیب سرخ و هالل احمری ها با تمرکز بر اقداماتی که می تواند در جامعه 
تأثیرگذار باشد، داســتان های مثبت تحول و امید را با همه به اشتراک 
می گذارد و همه را به عمل به جمله »سهیم کن با دیگران، آنچه تو را به 

خنده وا می دارد« دعوت می کند.

فدراسیونبینالمللیجمعیتهایصلیبسرخوهاللاحمرامسالنودونهمینسالگردتأسیسخودراجشنمیگیرند

»همه جا برای همه«
لبخندنمادجهانِیمملوازشادی،آسایش،آرامشورضایتاست

آثار ویرانگر حمله به 
محیط های شهری یکی از 

عواملی است که مردم راهی 
به جز ترک خانه و شهر خود 
نداشته باشند. اگر یک لوله 

آب یا فاضالب به دلیل انفجار 
بمب صدمه ببیند، هزاران نفر 
ممکن است دیگر به آب پاک 
دسترسی نداشته باشند که 

به نوبه خود منجر به مشکالت 
بهداشتی و خطر بسیار 

بزرگتری چون بیماری های 
مسری می شود

حدود نیمی از تلفات ناشی 
از جنگ در سراسر جهان 
بین 2010 و 2015 مربوط به 
جنگ های عراق، سوریه و 
یمن بوده که در آنها جنگی 
خشونت بار در شهرها در 

جریان بوده است. درحالی که 
جنگ شهری و رنج و عذاب 
ناشی از آن موضوع جدیدی 

نیست، روش های جنگی 
که امروزه در سطح شهرها 

شاهدیم بسیار فراگیر و مخرب 
شده اند
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  کسانی که از جنگ موصل می گریختند باید از گوگجالی، روستایی کردنشین در مسیر الخضر، یکی از  اردوگاه های   د
آوارگان عبور می کردند

  در زمان ارزیابی میزان خسارات واردشده به دلیل جنگ در شهر یمنی صنعا، یکی از کارکنان صلیب سرخ در حال 
گوش دادن به توضیحات یکی از ساکنان از شرایط خود است


