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“כלות המוות” של תימן : נישואי קטינות בתימן והמאבק למניעתם 
בשנים 2009–2017

ענבל נסים־לובטון

מאמר זה מתחקה אחר תופעת נישואי ילדות ונערות בתימן ובוחן את הניסיון להביא 

לשינוי החוק הקיים ולהגדיר גיל מינימלי לנישואין, ניסיון שהחל בשנת 2009 אולם 

בתקופת  התרחש  זו  בתופעה  המאבק  המשך  שנה.  באותה  כבר  רבה  במידה  נבלם 

המעבר בין חילופי השלטון בתימן בעקבות “האביב הערבי”, בעיקר בשיחות “ועידת 

)מרץ 2013–אוגוסט 2014(. המאמר מצביע על הקושי בשינוי  ההידברות הלאומית” 

ועל דחיקתו של המהלך  החוק, הן מבחינה משפטית הן מבחינה חברתית־תרבותית, 

לשולי השיח הפוליטי והציבורי בעקבות מלחמת האזרחים שפרצה בתימן בשנת 2014 

והמלחמה האזורית שמובילה סעודיה באדמת תימן ממרץ 2015. לא זו בלבד שמאמצי 

החקיקה נזנחו בזמן המלחמה, אלא שבחסות המשבר ההומניטרי שנוצר במדינה הלך 

ונפוץ אף יותר הנוהג להשיא בנות צעירות. הדיון שלפנינו מתמקד בתופעת נישואי 

קטינות, אולם חשוב לזכור כי אין להפרידו ממצבם הכללי של ילדים בתימן ומהשלכות 

אחרות של המלחמה, כגון גיוסם בכפייה של ילדים ללחימה. כמו כן, תופעת נישואי 

האוכלוסייה  של  ולמעמדה  בתימן  הנשים  של  הכללי  למצבן  גם  קשורה  הקטינות 

הצעירה במדינה, המהווה למעשה את רובה )כ־78% מתושבי תימן הם בני 15–35(.
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הקדמה

נישואי ילדות ונערות בתימן הם נוהג מקובל ונפוץ, בעיקר באזורים הכפריים במדינה. 

מדובר במוסכמה חברתית־תרבותית, שקשורה בדרך כלל למצוקה כלכלית ונשענת על 

המבנה השבטי ועל מסורת פוליטית מורכבת המתנהלת בין מרכז השלטון ובין תושבי 

המדינה. לכך יש להוסיף את היעדרה של חקיקה המסדירה גיל מינימלי לנישואין ואת 

)ֻערף( הן על החוק הדתי  הישענותה של מערכת המשפט הן על חוק המנהג השבטי 

)שריעה(. נישואין של ילדות או נערות, המכונים גם נישואי קטינות או נישואי בוסר, 

התיכון  במזרח  אחרות  רבות  בזירות  גם  רווחים  והם  בלבד,  תימן  של  נחלתה  אינם 

ובאזורים אחרים באסיה ובאפריקה. על פי הערכות שונות, כמחצית מן הבנות במרחב 

הכפרי בתימן נישאות לפני הגעתן לגיל 15, ומקצתן כשהן בנות 8–1.9 הדיון בתופעה 

זו ובניסיון להגדיר מבחינה חוקית גיל מינימלי לנישואין – כדי למנוע נישואי קטינות 

ולהגדיר אותם כבלתי חוקיים – מצריך תחילה להתייחס לבסיס המשפטי ולחקיקה 

שקדמו לשינוי שהחל בשנת 2009.

גיל הנישואים בחוקי המשפחה של מדינות הצפון והדרום וחוק המעמד האישי 

משנת 1992

לפני הקמת הרפובליקה של תימן במאי 1990 נחלקה תימן לשתי מדינות: הרפובליקה 

הערבית של תימן בצפון, והרפובליקה העממית הדמוקרטית של תימן בדרום. מדינות 

שיקפו  העשרים  המאה  של  והשבעים  השישים  בשנות  שהתגבשו  והדרום  הצפון 

החברה  הפוליטיקה,  במערכי  מזה  זה  שנבדלו  המרחבים,  שני  בין  השוני  נקודות  את 

ביקשה   ,1990 במאי  כאמור  שהוכרזה  המאוחדת,  הרפובליקה  שלהם.  והכלכלה 

לטשטש הבחנות אלו ולהבליט דווקא את המשותף בין שני חלקיה של תימן. מנהיגי 

הלגיטימציה  בסיס  את  להרחיב  להם  יאפשר  שהאיחוד  קיוו  לשעבר  המדינות  שתי 

שלהם, שהתערער בשל מצבן הכלכלי הקשה של שתי המדינות. עם זאת, מימוש רעיון 

האיחוד נתקל בקשיים, ובארבע השנים שחלפו מהכרזתו לא נוצרה לכידות ממשית 

בין שתי המדינות לשעבר. בסופו של דבר נכפתה האחדות בכוח הזרוע ובכניעתו של 

1 על פי הערכות שונות, כמחצית מן הבנות בתימן נישאות לפני גיל 18 )והגיל החציוני הוא 16(. ראו למשל:
 Saranga Jain and Kathleen Kurz, ”New Insights on Preventing Child Marriage,“  
International Centre for Research on Women (ICRW), April 2007, https://www.icrw.

 org/wp-content/uploads/2016/10/New-Insights-on-Preventing-Child-Marriage.pdf
 Jumana Al Tamimi, ”‘65% of Females in Yemen Marry Underage’:  ;)2017 ביולי  ב־2  )נצפה 
 Sana’a University Study Lifts Lid on Exactly How Serious the Child Marriage Problem
has Become,“ Gulf News, 26 January 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/65-
אל- מג'אהד  עאדל   ;)2017 ביולי  ב־2  )נצפו   of-females-in-yemen-marry-underage-1.1282224

שרג'בי, "מלח'ץ בחת' אל-זואג' אל-מבכר" )"סיכום המחקר על נישואים מוקדמים"( מתוך אתר הלשכה המרכזית 
 https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/.../2008.22.pdf תימן,  של  לסטטיסטיקה 

)נצפה ב-4 באפריל 2016(.

https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/New-Insights-on-Preventing-Child-Marriage.pdf
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/New-Insights-on-Preventing-Child-Marriage.pdf
http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/65-of-females-in-yemen-marry-underage-1.1282224
http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/65-of-females-in-yemen-marry-underage-1.1282224
https://www.yemen-nic.info/contents/popul/social/.../2008.22.pdf
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2.1994 המורכבות שבאיחוד  ידי הצפון במלחמת אזרחים שפרצה בשנת  על  הדרום 

שתי המדינות השונות וביצירת מערכת חדשה, היברידית למעשה, על אף הדומיננטיות 

של הצפון בה, באה לידי ביטוי גם ביחס לחקיקת גיל הנישואין בחוק המשפחה )קאנון 

אל־ֻאסַרה( או בחוק המעמד האישי )קאנון אל־ַאחַואל א־ַשחִצָיה(.

מבחינה משפטית נקבע בתימן הדרומית בשנת 1974 חוק מספר 1 בחוק המשפחה, 

ולבנות – 16. החוק נתפס באופן כללי  ולפיו הגיל המותר לנישואים לבנים הוא 18, 

כ”ידידותי לנשים”, והנישואים נחשבו תקפים בכפוף להסכמה מפורשת של האישה־

נערה והוכרו באופן רשמי לאחר רישום בבית המשפט. אלא שהחוק לא נאכף במידה 

השלטון  של  אחיזתו  וממילא  הגדולים,  העירוניים  למרכזים  מחוץ  במקומות  רבה 

או  תפיסה  ייצג  משהחוק  יותר  כי  נראה  למדי.  חלשה  הייתה  אלו  במקומות  המרכזי 

המשטר  של  כשיקוף  נתפס  הוא  תימן,  בדרום  בחברה  נשים  כלפי  מהותיים  יחס 

הסוציאליסטי בענייני החברה.

מגדרית,  הבחנה  הייתה  לא  המדינה  בצפון  תימן,  בדרום  המשפחה  חוק  לעומת 

יכול להינשא; ליתר  והחוק )מספר 3 לשנת 1978( קבע שכל מי שמלאו לו 16 שנים 

תלויים  היו  אלו  אולם  יותר  מוקדם  בגיל  נישואים  חוזה  לערוך  מנע  לא  החוק  דיוק, 

באפוטרופוס, ומכל מקום הותנה מימוש הנישואים בבגרותם המינית של בני הזוג. סעיף 

20 בחוק קבע עונש מאסר לשנה עד שלוש שנים לאלו שיפרו את החוק, וכן קנס כספי 

בגין הפרתו. אם במדינת הדרום הסוציאליסטית ניסו פוליטיקאים ומשפטנים לשוות 

החוק  המדינה  שבצפון  הרי  )השריעה(,  המוסלמית  ההלכה  את  שהולמת  חזות  לחוק 

היה שמרני יותר והוא הושפע מן התקנות ההלכתיות )למשל אלו הקשורות לגירושים 

ולפוליגמיה(. יתרה מזו, מלכתחילה לא התהדר חוק המשפחה בצפון בחתירה לשינוי 

)כגון  תימן  בצפון  הטרום־מודרניים  המדינה  מבני  על  התבסס  שהוא  ונראה  חברתי, 

המסגרת הדתית של האמאמה השיעית־זידית( ועל יחסי החברה השבטית עם השלטון 
המרכזי בתקופות שונות.3

)חוק  כונה חוק המעמד האישי  והוא  נקבע חוק משפחה חדש,  לאחר איחוד תימן 

מספר 20 לשנת 1992(. החוק החדש ניסה לשלב בין שתי מערכות חוק שונות, אולם 

במידה רבה הוא תאם למסורת בצפון תימן, כלומר שימר את התפיסה המינימליסטית 

 Joseph Kostiner, The Torturous Quest for Unity, 1990-1994 )London: Chatham House, 2
 1996(, pp. 108-110; Uzi Rabi, Yemen: Revolution, Civil War and Unification )London and

.New York I.B. Tauris, 2015(, pp.118-119
 Susanne Dahlgren, ”Revisiting the Issue of Women’s Rights in Southern Yemen“,  3
 Arabian Humanities, Vol. 1 )2013(, http://cy.revues.org/2039?lang=en; Anna Würth,
 ”Stalled Reform: Family Law in Post- Unification Yemen“, Islamic Law and Society, Vol.
2003(, pp. 12-16( No.1 ,10; פיצל אל-מגי'די, "סן אל זואג' פי תשריעאת אל-ימניה ואל-ערביה" )"גיל הנישואים 

.Child Rights International Network (CRIN), pp. 4-6 :בחקיקה התימנית והערבית"( מתוך
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=22268&flag=report )נצפו ב־1 ביולי 2017(.

http://cy.revues.org/2039?lang=en
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=22268&flag=report


ענבל נסים־לובטון  32*

נוספות  מגבלות  הטיל  ובעיקר  המשפחה,  בענייני  המדינה  מעורבות  למידת  באשר 

 15 היה  המינים  לשני  המינימלי  הנישואים  גיל  החדש,  בחוק   15 סעיף  לפי  נשים.  על 

)גיל הַחבּות המשפטית(, אלא שהגבלת גיל זו נחקקה לצורך אפוטרופסות ולא כתנאי 

לנישואים, וממילא נקבע בחוק שאין חובת רישום נישואים ושגם בהיעדרו הנישואים 

נישואי קטינים אבל אסר את מימושם  תקפים. לעומת החוק במדינת הצפון, שאישר 

)לפני גיל 16(, בחוק המעמד האישי לא נקבעו עונשים מרתיעים לאלו שיינשאו לפני גיל 

הנישואים המינימלי, ובכך למעשה הוסר החסם בפני נישואי קטינים. באופן פרדוקסלי 

יצר החוק החדש מצב שבו אומנם מצד אחד נישואי קטינים אסורים, אך מצד שני הם 

גם תקפים ואין מענישים עליהם. תקפותם של נישואי קטינים, ובעיקר נישואי קטינות, 

לא  זו  ש”טובה”  אלא   ,1998 משנת  לחוק  התיקון  לפי  הילד”,  ב”טובת  מותנית  הייתה 

הוגדרה במפורש. גם שאלת ההסכמה לנישואים, שנקבעה כתנאי לאישור הנישואים 

בחוק המשפחה בדרום תימן, התחלפה ב”שתיקה כהסכמה” של הכלה המיועדת. עם 

זאת, בנישואי קטינים התנגש חוק המעמד האישי עם חוק המשפחה, שכן הסכמת קטין 
אינה תקפה מבחינה משפטית.4

הצפון  של  הדומיננטיות  את  אפוא  ביטא  המאוחדת  במדינה  האישי  המעמד  חוק 

על פני הדרום וחשף את המורכבות שבמלאכת החקיקה ההיברידית שזימנה המדינה 

החדשה־ישנה. התיקונים שנוספו לחוק זה, ובייחוד חוק 24 משנת 1999, שביטל באופן 

את  שיקפו  מינית”(,  ב”בגרות  כאמור  אותם  )והתנה  הנישואים  גיל  מגבלת  את  רשמי 

נישואי  המדינות.  איחוד  שלאחר  בשנים  לנשים  הקשורה  בחקיקה  שחלה  הנסיגה 

המדינה  חלקי  ברוב  החוק  אי־אכיפת  בעקבות  ונפוץ  מקובל  נוהג  נותרו  קטינות 

למעשה  היו  לא  עימן  מין  יחסי  ולקיום  בכפייה  קטינות  שלהשאת  העובדה   ולאור 

השלכות משפטיות.

והחשובה  הגדולה  האסלאמית  המפלגה  של  יחסה  את  לבחון  מעניין  זה  בהקשר 

בתימן, מפלגת “אצלאח” )“חזב אל־ַתַג‘ֻמע אל־ימני ללאצלאח”(, לחוק ולתיקון לחוק 

של  ל”אסלאמיזציה”  עדות  הייתה  ובתיקונו  בחוק  המפלגה  תמיכת   .1999 משנת 

הוויכוח על גיל הנישואים בתימן, ובד בבד היא גם חשפה את המחלוקות הפנימיות 

סביב  בעיקר  היה  הוויכוח  המפלגה.  נשות  אצל  בייחוד  זה,  לוויכוח  ביחס  במפלגה 

להגדיר  שיש  טענו  המפלגה  מחברי  וכמה  “בגרות”,  או  “בשלות”  למונח  הפרשנות 

בחוק גם תנאי של בגרות נפשית ולא רק בגרות מינית. יותר מכול ביטאו התיקונים 

הבלעדי  החקיקה  מקור  תהיה  שהשריעה  המפלגה  תביעת  משמעות  את  לחוק 

Würth, pp. 19-21 4. כמה מהתיקונים לחוק המעמד האישי – חוק 20 משנת 1992, ובהם חוק מספר 27 לשנת 
וחוק מספר 34 לשנת 2003. עבד אל-מאמון שג'אע אל-דין, תחדיד סן אל  1998, חוק מספר 24 לשנת 1999 
גיל הנישואים: מחקר משפטי השוואתי( אוניברסיטת צנעא,  )הגדרת  זואג': דראסה פקהיה קאנוניה מקארנה 

מרץ ohlyemen.org/html/101.doc ,2008 )נצפה ב-16 ביוני 2017(.
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הדרום  קולות  של  השפעותיהם  את  להחליש  גם  ה”אצלאח”  חברי  קיוו  וכך   בתימן, 
הסוציאליסטי לשעבר.5

ביקורת על חוק המעמד האישי: המקרה של ֻנג’וד עלי והמהלך לשינוי החקיקה 

בשנת 2009

חוק המעמד האישי משנת 1992 והתיקונים שנוספו לו במהלך שנות התשעים של המאה 

וכן מצד אנשי  וזכויות אדם במדינה  העשרים עוררו ביקורת רבה מצד ארגוני נשים 

משפט ואקדמיה,6 אולם פעולותיהם לא הובילו לשינוי. המתח בין אנשי הדרום לאנשי 

הצפון ניכר בשיח הציבורי ובשדה המדיני באותם ימים. לדוגמה, משפטנים ממדינת 

הצפון לשעבר שתמכו בתיקונים לחוק מן השנים 1998–1999 נאחזו בצידוק הדתי כדי 

להסביר את עמדתם, שכן התיקונים לחוק תאמו להלכה המוסלמית. לעומתם, עורכות 

דין מן הדרום לשעבר קבלו שהחוק החדש אינו תואם לחקיקה בדרום המדינה.7 לכך 

ובהם ה”וועדה הלאומית  יש להוסיף כמה שיתופי פעולה חשובים במדינה החדשה, 

נמנו  חברותיה  ועם   1994 בשנת  שהוקמה  ללמראה”(,  אל־וטניה  )“אל־לג‘נה  לנשים” 

פעילות מן הצפון ומן הדרום, רובן חברות מפלגת השלטון ברפובליקה המאוחדת – 

מפלגת “אל־מאתמר” )“אל־חזב אל־מאתמר אל־שעבי”(.

הוועדה בחנה את תהליכי החקיקה בתימן לצורך המלצות לחקיקה בענייני נשים 

ולמניעת אפלייתן, והיא הגישה את המלצותיה בכמה נושאים. בשנת 2001 המליצה 

נישואים  גיל  לקבוע  וביניהם  האישי,  המעמד  בחוק  סעיפים  תשעה  לשנות  הוועדה 

מינימלי חדש – גיל 18. לעומת החוק הדתי או החוקים של מדינת הדרום לשעבר, 

סברו חברי הוועדה כי תימן צריכה לאמץ חקיקה מודרנית, כלומר חקיקה העומדת 

בסטנדרטים משפטיים בין־לאומיים, למשל בקביעת גיל החבות המשפטית )גיל 18(. 

נישואי קטינות הוצגו בדו”ח הוועדה כ”סכנה למשפחה ולבריאות האישה”. הטיעון 

הרפואי התבסס על שיעורי הילודה הגבוהים, וכן על שיעורי התמותה הגבוהים, הן 

לנשים  שניתן  הכינוי  את  לבאר  עשויים  והם  צעירות,  אימהות  של  הן  תינוקות  של 

התאבדות”.8  “נישואי  אלו:  לנישואים  שניתן  הכינוי  את  או  המוות”,  “כלות  אלו: 

 Anne K. Bang, ”Unfulfilled Hopes: The Quest for Minimum Marriage Age in Yemen, 5
,2009-2014“, CHR. Michelsen Institute (CMI) Report, No.3 )April 2016(, p. 6

https://www.cmi.no/publications/5817-unfulfilled-hopes-minimum-marriage-age-  
in-yemen )נצפה ב-16 ביוני 2017(.

6 ובהם המשפטן ד"ר אחמד שרף א-דין מאוניברסיטת צנעא, שהשתתף ב"וועידת ההידברות הלאומית" ונרצח 
בידי מתנקש בינואר 2014.

Würth, pp.26-29 7.; אל-מגי'די, עמ' 4-2.
8 כך מכנים אותן למשל אחמד אל־קרשי, העומד בראש עמותת "סיאג'", הפועלת למען ילדים, או כותרת כתבתו 
של מחמד חסן בעיתון "אל־ַוְחַדִוי" שפורסמה ב־5 בספטמבר 2009: "נישואים מוקדמים בתימן: נישואים שטעמם 
התאבדות". העיתון מזוהה עם המפלגה הנאצריסטית, החברה במסגרת־העל של מפלגות האופוזיציה "אחזאב 
אל־לקאא אל־משתרכ" http://www.alwahdawi.net/articles.php?print=42 )נצפה ב־8 במאי 2017(.

https://www.cmi.no/publications/5817-unfulfilled-hopes-minimum-marriage-age-in-yemen
https://www.cmi.no/publications/5817-unfulfilled-hopes-minimum-marriage-age-in-yemen
http://www.alwahdawi.net/articles.php?print=42


ענבל נסים־לובטון  34*

בודדים לחוק,  וזכויות אדם לבלום כמה תיקונים  נשים  למעט הצלחתם של ארגוני 

 כגון מתן האפשרות למשטרה להשתמש בכוח כדי להשיב כלה שברחה מבית בעלה, 

נותר החוק בעיניו.

תחילת שנת 2009 בישרה את נקודת המפנה: טיוטת הצעת חוק לתיקון סעיף 15 

 18 וגיל  לבנים   17 גיל   – לנישואים  המינימלי  הגיל  ולקביעת  האישי  המעמד  בחוק 

לבנות – הוגשה לפרלמנט התימני )מג‘לס אל־ַנַואּב(. לניסוחה של הצעת חוק זו קדם 

מחקר על דפוסי נישואים ותפיסות תרבותיות ודתיות של נישואי קטינות במחוזות אל־

ֻחדידה וחדרמות. המחקר נוצר על ידי שיתוף פעולה אקדמי־ממשלתי ומומן על ידי 

הוועדה הלאומית לנשים וכמה עמותות לזכויות אדם ונשים. מסקנותיו היו אמורות 

להיות הבסיס ליצירת תוכנית חומש לפיתוח תימן, אולם למעשה הן הובילו את הגשת 

טיוטת ההצעה לתיקון חוק גיל הנישואים.9 על קידום הצעת החוק השפיעו גם כמה 

קטינות  גירושי  הדין  בתי  אישרו  שבהם   200910–2008 בשנים  קטינות  נישואי  מקרי 

העיתון  מכותרת  ללמוד  אפשר  אלו  מקרים  של  חשיבותם  על  המבוגרים.  מבעליהן 
התימני “ַמאִרּב ּפֶרס”, שהכריזה בהקשר זה על “מהפכת בנות תימן”.11

אחד המקרים שזכה לסיקור תקשורתי בין־לאומי ונעשה במידה רבה סמל המאבק 

היה סיפור נישואיה וגירושיה של נג‘וד עלי )אל־אהדל(. בשנת 2008 ברחה נג‘וד בת 

הדין  מבית  וביקשה  עשורים,  משני  ביותר  ממנה  מבוגר  שהיה  בעלה,  מבית  העשר 

המשפט  בית  בפני  וחשפה  בכוח  אותה  השיא  אביה  כי  טענה  נג‘וד  ממנו.  להתגרש 

את התנהגות בעלה: “לא רציתי לישון עימו, אלא שהוא הכריח אותי, היכה והשפיל 

אותי”.12 תביעתה של נגו‘ד נענתה בחיוב, וביוני 2008 אישר בית המשפט את גירושיה 

העולמית  בעיתונות  מבוקשות  נעשו  נאצר,  שד‘ה  דינה,  ועורכת  נג‘וד  רשמי.  באופן 

בין־לאומיים.13  ובכינוסים  אירוח  בתוכניות  טלוויזיה,  ברשתות  כבוד  של  ואורחות 

.Bang, p.16 9
למשל המקרים של נג'וד עלי, ארוה, רים אניס נמרי ורחמנה אל־שריף, המתוארים בטיוטת הדו"ח השנתי   10
 FES השני של עמותת "אוואם" לשנת 2008 )להלן: דו"ח אוואם(, שנכתבה בשיתוף פעולה עם הקרן הגרמנית
מתייחס  והוא  שונים,  בתחומים  בתימן  נשים  של  מצבן  את  סוקר  הדו"ח   .))Friedrich-Ebert-Stiftung
נערות מבעליהן  גירושיהן של ארבע  ולארבעה מקרים שבהם אישרו בתי משפט בתימן את  לנישואי קטינות 

)דו"ח אוואם, עמ' 57–58(.
http:// ,2010 מחמד אלת'ור, "ת'ורת אל-בנאת פי אל-ימן" )"מהפכת הבנות בתימן"(, מארב פרס, 17 במרץ  11

marebpress.net/news_details.php?sid=23219 )נצפה ב־16 במאי 2017(.
דו"ח אוואם, עמ' 55.  12

 Hillary Clinton Calls Yemeni Child Bride her ‘Hero’,“ The Telegraph, 11 January”:למשל  13
2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/8253346/Hillary-

 Joshua Hersh, ”A ;)2017 נצפה ב־17 באוגוסט( Clinton-calls-Yemeni-child-bride- her-hero.html
Ten-Year-Old’s Divorce Lawyer“ The New Yorker, 4 March 2010, http://www.newyorker.

com/news/news-desk/a-ten-year-olds-divorce-lawyer )נצפה ב־17 באוגוסט 2017(.

http://marebpress.net/news_details.php?sid=23219
http://marebpress.net/news_details.php?sid=23219
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/8253346/Hillary-Clinton-calls-Yemeni-child-bride-%20her-hero.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/8253346/Hillary-Clinton-calls-Yemeni-child-bride-%20her-hero.html
http://www.newyorker.com/news/news-desk/a-ten-year-olds-divorce-lawyer
http://www.newyorker.com/news/news-desk/a-ten-year-olds-divorce-lawyer
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סיפורה של נג‘וד עּובד לספר ותורגם לשפות רבות. הספר הוקדש ל”ארוה, רים וכל 
הילדות שחולמות על חופש”.14

פשרה  מכוח  התאפשרו  הם  אולם  ניצחון,  מעין  בעבורה  היו  נגו‘ד  של  גירושיה 

משפטית ולא מכוח הישענות על הפרת חוק. טיוטת התיקון לחוק שהוגשה לפרלמנט 

התימני בפברואר 2009 הייתה אמורה לשנות מצב זה, ותחילה היא אכן זכתה לאישור 

מחוגים  בעיקר  מתנגדיה,  ידי  על  במהרה  נבלמה  התיקון  הצעת  אולם  בפרלמנט, 

אל־זנדאני,  אל־מג‘יד  עבד  השיח‘  עמד  התיקון  להצעת  המתנגדים  בראש  דתיים. 

מפלגת  ומראשי  בתימן  הבולטים  הדת  מאנשי  אחד  “אל־אימאן”,  אוניברסיטת  נשיא 

“אצלאח”. אל־זנדאני ומתנגדי הצעת התיקון לחוק ממפלגות אחרות קראו להתנגד לה 

מכוח הטענה שהיא נוגדת את האסלאם ומשום שהיא סותרת את רוח החוקה בדבר 

חברי  שאינם  דת  אנשי  הצטרפו  אליהם  במדינה.  החקיקה  כמקור  השריעה  עליונות 

מפלגת “אצלאח”, וכן כמה מנהיגי שבטים, והם הפעילו לחץ משותף על חברי פרלמנט 

שלא לתמוך בהצעה.

יכולה  הייתה  והיא  בפרלמנט  רוב  היה  השלטון  שלמפלגת  אף  דבר,  של  בסופו 

להעביר את הצעת החוק, היא נמנעה מכך. ארגונים ופעילים חברתיים ביקשו לקיים 

דיון נוסף בפרלמנט על טיוטת הצעת החוק לפני שהיא תוגש למועצה הדתית המחוקקת 

)“לג‘נת תכנין אחכאם אל־שריעה אל־אסלאמיה”(, אלא שאז הציעה מפלגת השלטון 

תיקון לתיקון – גיל הנישואים המינימלי לבנות ולבנים יהיה גיל 15.16 מתנגדי החוק, 

ובהם נציגים ממפלגת “אצלאח”, שבו וטענו שגם הצעת הפשרה החדשה אינה קבילה 

משום שהיא אנטי־אסלאמית – לפי ההלכה המוסלמית אין הגבלה לגיל הנישואים – 

וההלכה המוסלמית כאמור היא מקור החקיקה במדינה.

לפוליטיקת ההישרדות  כביטוי  רבים  בעיני  התפרשה  האכזבה ממפלגת השלטון 

מתנגדי  בין  שההבחנה  לציין  חשוב  זה  בהקשר  צאלח.16  עבדאללה  עלי  הנשיא  של 

חברי  כל  על  מוסכמת  אינה  ואף  מוחלטת,  אינה  תומכיה  ובין  החוק  לתיקון  ההצעה 

מפלגה זו או אחרת, שכן אפילו כמה מחברי מפלגת “אצלאח” – כגון ַשוקי עבד אל־

רקיב אל־קאדי, עבד אל־רזאק אל־הג‘רי ועלי עשאל – תמכו בהצעת התיקון; אל־קאדי 

 Nujood Ali and Delphine Minoui, I am Nujood, Age 10 and Divorced )New York:  14
Three Rivers Press, 2010(, p.178. סיפורה של נג'וד עּובד לסרט קולנוע בבימויה של ח'דיג'ה אל־סלאמה, 
https://www.youtube.com/watch?v=9Z8L_ :והוא יצא לאקרנים בשנת 2016. לצפייה בקדימון הסרט

LXydhw )נצפה ב־17 באוגוסט 2017(.
"נשאא אל-ימן יאספנו לאעאדת אל-ברלמן מנאקשת סן אל-זואג'" )"הובטח לנשות תימן כי הפרלמנט ישוב   15
http://www.almotamar.net/news/67449. 2009 לדון בגיל הנישואים"( , אל-מאתמר נט, 16 פברואר

htm )נצפה ב־17 באוגוסט 2017(.
ביטוי לדפוס פעולה זה בשנים הראשונות לאיחוד תימן, שהיה לאחד מסימני ההיכר של התנהלות צאלח   16
 Ahmed Abdel-Karim Saif, ”The politics of survival and the בתימן:  הפוליטית  והמערכת 
 structure of control in the unified Yemen 1990-97“ )MA dissertation, University of

.)Exeter, 1997

https://www.youtube.com/watch?v=9Z8L_LXydhw
https://www.youtube.com/watch?v=9Z8L_LXydhw
http://www.almotamar.net/news/67449.htm%20(נצפה
http://www.almotamar.net/news/67449.htm%20(נצפה
http://www.almotamar.net/news/67449.htm%20(נצפה
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אף התבטא בחריפות בכמה מקרים נגד נישואי קטינות והיה פעיל בפרלמנט בסוגיה 

זו.17 לעומתם, חבר מפלגת השלטון, עבדאללה אל־וזיר, שעמד בראש ועדת החקיקה 

השרעית, התנגד להצעת התיקון לחוק.

או  נבעה מהתנגדות לחקיקה שהוגדרה מודרנית  זו  נגד הצעה  מן הביקורת  חלק 

לנוכחות ולהשפעה של כוחות זרים ומערביים במדינה. לדוגמה, חבר הפרלמנט שיח‘ 

מחמד אל־ַחְזמי ממפלגת “אצלאח”, שהתנגד נחרצות לחוק, טען כי “המערב רוצה ללמד 

ואנו מסרבים  אותנו כיצד להינשא, להרות ולהתגרש. מדובר בקולוניאליזם תרבותי 

לקבלו”.18 אחרים ראו בהצעה לתיקון החוק ניסיון מוסווה של מפלגת השלטון להפחית 

את הריבוי הטבעי באמצעות דחיית גיל הנישואים, כדי להקל על צפיפות האוכלוסין 

במדינה ולשמור על משאביה.19 ביקורת נוספת על הצעת התיקון התייחסה למורכבות 

הכרוכה במעורבות המדינה בעניינים קהילתיים, והיא התבססה על המסורת הפוליטית 

מתחרים  שליטה  מערכי  כמה  של  קיומם  ועל  השלטון  מרכז  של  המינימליסטית 

ויריבויות של כוחות שבטיים. אל־חזמי לדוגמה, ממתנגדיו הנחרצים של החוק, טען כי 

אף שהוא דוחה את השאתם של ילדים וילדות קטינים )בני 12 למשל(, אין זה מקומה 

של המדינה לכפות את האיסור להינשא לפני גיל מסוים. בעיניו כפייה כזו היא דריסת 

רגל גסה של רשויות המדינה וחדירה אסורה אל המרחב של הפרט, המשפחה )וכן של 

סמכות האב או האפוטרופוס(, הקהילה והשבט. מבחינתו תפקיד המדינה לקדם שינוי 

חברתי־תודעתי הדרגתי, באמצעות הסברה וחינוך, ובעזרתם לרתום את האוכלוסייה 

ליצירת השינוי ולא בעזרת ענישה: “דברו עם ההורים, השכילו אותם בדבר החשיבות 

של הכשרת הבנות והמתנה עד למוכנותן, לפני שתשיאו אותן”.20 אל־חזמי, ממפלגת 

התנאים  את  למנות  שנדרשה  המשפטית  הפרלמנטרית  בוועדה  חבר  היה  “אצלאח”, 

את  להפוך  אמורה  הייתה  שהוצעה  החדשה  החקיקה  לדבריו,  ולמימושם.  לנישואים 

רוב האוכלוסייה לפושעת למעשה, כיוון ש־”65% מבנות תימן נישאות לפני שמלאו 

להן 18 שנה”.21 התייחסות דומה עלתה מהתבטאויות של אחד מראשי המפלגה, אל־

למשל: שוקי אל-קאדי, "אל-אדלה אל-שרעיה ואל-חקאיק אל-עלמיה ואל-מברראת אל-מנטקיה למנע תזויג'   17
אל-צע'יראת" )"דעה לגיטימית ועובדות מדעיות ורציונליות למניעת נישואי קטינות"( 14 באוקטובר, 21 אפריל 2009,

 Shawqi  )2017 במאי  ב־15  )נצפה   http://www.14october.com/Print.aspx?newsno=119177
 Abdulraqib Al-Qhadi, ”Reasons Why Islam Prevents Child Marriage“, Yemen Times, 12
August 2009, https://www.yementimes.com/en/contents/report/5168/Reasons-why-

.)Islam-prevents-child-marriages.htm )Accessed on August 23, 2017
 Islamists Fight Yemen Law Banning Child Marriage,“ Fox News )The Associated“  18
Press(, 16 April 2009, http://www.foxnews.com/story/2009/04/16/islamists-fight-

yemen-law-banning-child-marriage.html )נצפה ב־15 במאי 2017(.
http://www.aljarida.com/ALJarida/Article.aspx?id=103745  19

 Nadia al-Sakkkaf, ”Controversial Religious Scholar Mohammed al-Hazmi: ‘It is  20
 absolutely Unacceptable to Marry-off Girls Prematurely’,“ Yemen Times, 22 April 2010,

.)http://www.yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=33919 )accessed: May 15, 2017
.Ibid  21

http://www.14october.com/Print.aspx?newsno=119177
https://www.yementimes.com/en/contents/report/5168/Reasons-why-Islam-prevents-child-marriages.htm
https://www.yementimes.com/en/contents/report/5168/Reasons-why-Islam-prevents-child-marriages.htm
file:///F:\عرائس%20الموت\Fox%20News%20(The%20Associated%20Press),%2016%20April
file:///F:\عرائس%20الموت\Fox%20News%20(The%20Associated%20Press),%2016%20April
file:///F:\عرائس%20الموت\Fox%20News%20(The%20Associated%20Press),%2016%20April
http://www.foxnews.com/story/2009/04/16/islamists-fight-yemen-law-banning-child-marriage.html
http://www.foxnews.com/story/2009/04/16/islamists-fight-yemen-law-banning-child-marriage.html
http://www.aljarida.com/ALJarida/Article.aspx?id=103745
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זנדאני, שאומנם הדגיש את ההיבט האנטי־אסלאמי שבהצעה לתיקון החוק, אך גם את 
היותה איום לתרבות הקהילתית של תימן.22

תומכי המהלך הדגישו כי שינוי התודעה והחינוך נחוץ וחשוב, אולם אין הוא יכול 

שינוי  מבחינתם  והרתעה.  חקיקה  לצד  לקיימו  וראוי  המשפטי,  המהלך  את  להחליף 

התודעה קשור בראש ובראשונה להשכלת נשים וילדות כאמצעי לשינוי מצבן החברתי 

כלל  בדרך  המובילים  מוקדם,  בגיל  נישואים  של  ההשלכות  לאור  בייחוד  והכלכלי, 

להפסקת לימודיהן של קטינות. תומכי המהלך כמו ד”ר ֻחְסִנָיה אל־קאדרי )ראה להלן(, 

ונישואי  יצירת תלות כלכלית  ובין  נשים  בין היעדר השכלת  הצביעו על קשר הדוק 

קטינות בגיל צעיר. מכנה משותף לרוב מקרי נישואי הקטינות, בעיקר במרחב הכפרי, 

הוא מצבן הכלכלי הרעוע של משפחותיהן, והוא קשור גם לרמת השכלתן. משפחת 

הכלה מבקשת להקל על משק הבית באמצעות השאת הילדה, והבעל מצידו נעזר בה 

לצרכיו – ביצוע מטלות הבית ועבודה חקלאית.

מקווה  אף  והיא  אביה,  של  מסמכותו  להתנתק  הילדה־הכלה  מבקשת  לעיתים 

ד”ר  הפוכה.  התוצאה  למעשה  אולם  נישואיה,  באמצעות  ישתפר  הכלכלי  שמצבה 

צנעא  באוניברסיטת  מגדר  ללימודי  המרכז  בראש  שעמדה  מי   – אל־קאדרי  ֻחְסִנָיה 

וכיהנה כסגנית נשיאת ארגון הנשים הלאומי, גוף מרכזי בתהליך ניסוח הצעת התיקון 

לחוק וקידומה בשנת 2009 – הסבירה כי נישואים בגיל מוקדם מזינים ומנציחים את 

העוני בתימן, משום שהשכלתן של קטינות נשללת מהן כשהן נעשות רעיות, וכך לא 

אל־קאדרי  המפרנס.  בגבר  הכלכלית  תלותן  המשכיות  גם  אלא  מובטחת  בורותן  רק 

הדגישה את הקשר בין חינוך למצב כלכלי ולתלות כלכלית, והיא הצביעה על נישואים 

בגיל מוקדם כגורם העיקרי להפסקת לימודיהן של קטינות. נישואים בטרם עת היו 

אפוא חסם בפני שיפור מעמדן החברתי ומעמדן הכלכלי של קטינות באמצעות רכישת 
השכלה ומקצוע, ולא דרך להעצמת מעמדן.23

בעיית השכלתן של בנות הנישאות בגיל צעיר נדונה גם בכנס שנערך בתימן באוגוסט 

אל־ לתנמית  אל־וטניה  )“אל־מנט‘מה  חברתי”  לקידום  הלאומי  ה”ארגון  מטעם   2009

מג‘תמע”(. בכנס התייחסו הדוברים לא רק לזכותן של הצעירות לרכוש השכלה, זכות 

הנמנעת מהן כאמור לאחר נישואיהן, אלא גם לחשיבות החינוך וההשכלה של קטינים 

"אל־זנדאני יהדד במט'אהרת מליוניה למנע תחדיד סן זואג' אל־קאצראת" )"אל־זנדאני מאיים בהפגנת מיליון   22
http://albidapress.net/  ,2010 אפריל   24 פרס,  אל-ביצ'א  לקטינות"(  הנישואים  גיל  הגדרת  למנוע  כדי 

press/news.php?action=view&id=6169 )נצפה ב־15 ביולי 2017(.
תופעה  היא  קטינות  תימניות  )"נישואי  חל"  ען  תבחת'  סלביה  ט'אהירה  אל־קאצראת  אל־ימניאת  "זואג'   23
http://www.14october.com/news. ,2009 שלילית שיש לחקור למען פתרון"(, 14 באוקטובר, 26 ינואר

aspx?newsno=60136 )נצפה ב־20 באוגוסט 2017(.
 Maged Thabet al-kholidy, ”To Marry Educated or Uneducated Woman“:לדיון מעניין בנושא זה 
 )3 Parts(, Yemen Times, 10 July 2008 )No.1171, Vol 16(, 17 July 2008 )No. 1173, Vol. 16(, 6 August

.)2009 )No.1283, Vol. 16

http://albidapress.net/press/news.php?action=view&id=6169
http://albidapress.net/press/news.php?action=view&id=6169
http://www.14october.com/news.aspx?newsno=60136
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בתור גורם מונע או מעכב של תופעת נישואי הקטינות. משתתפי הכנס ביקשו לשנות 

ולהציג את מערכת החינוך כסוכן שינוי  רבים בתימן  את התפיסה הרווחת באזורים 

הכרוך  וכעול  הספר  לבתי  התשלום  חובת  של  הכלכלי  הנטל  מן  כחלק  ולא  )חיובי( 
בגידול הילדים.24

הוויכוח הפוליטי והמשפטי־דתי, לרבות השאלות החברתיות והתרבותיות שנלוו 

אליו, התנהל בזירה הפוליטית והחברתית עד פרוץ אירועי “האביב הערבי” של תימן 

שהסתיימו  קטינות  נישואי  של  מקרים  פרטי  שפורסמו  פעם  בכל   .)2011 )תחילת 

השיח  גם  מחדש  ניצת  המוות”,  “כלות  הכינוי  את  שהצדיקו  לחלופין  או  בגירושים, 

הציבורי. שתי דוגמאות ראויות לציון הן מותן של ַפְוִזָיה עבדאללה יוֻסף ושל ִאלהאם 

אל־מהדי אל־ַעשֹי. בספטמבר 2009 דיווח ד”ר אחמד אל־ֻקַרשי, ראש עמותת “סיאג‘”, 

הפועלת למען זכויות ילדים בתימן, על מותם של ילדה בת 12 מאל־ֻחַדְיַדה ותינוקה 

ַפְוִזָיה עבדאללה יוֻסף, הייתה בת למשפחה ענייה,  בעקבות סיבוכים בלידה. הילדה, 

שבה המפרנס היחיד, האב, סבל ממחלת כליות והתקשה לספק את צורכי המשפחה 

הבסיסיים. נישואיה של פוזיה בגיל 11 היו אמורים להקל על משק בית הוריה ולאפשר 

להם להשתמש בכספי המוהר )ַמְהר( למחייתם.

 ,13 בת  אל־ַעשֹי,  אל־מהדי  ִאלהאם   :2010 אפריל  בתחילת  אירע  השני  המקרה 

נפטרה בבית החולים “אל-ָת‘ְורה” שבמחוז חג‘ה )צפון־מערב תימן( כמה ימים לאחר 

נישואיה. הדו”ח הרפואי קבע כי אלהאם סבלה מדימום פנימי חריף ומפציעות באיבר 

רפואי,  וטיפול  במרפאה  ביקור  קדמו  החולים  בבית  האחרון  לאשפוזה  שלה.  המין 

מי( “להניח לאשתו  שבמהלכם יעצה הרופאה שטיפלה באלהאם לבעלה )עבד אל־ִחכְּ

בעשרת הימים הקרובים”,25 כלומר להימנע מקיום יחסי מין. אלהאם נפטרה כאמור 

חג‘ה.  במחוז  המרוחקים  הכפרים  באחד  התגוררו  משפחתה  בני  ימים.  כמה  לאחר 

היא נישאה על פי הנוהג “נישואי חלופין” )“זואג‘ אל־ַבדל” או “זואג‘ א־ַשע‘אר”(: לצד 

נישואי אלהאם לבעלה נישא אחיה של אלהאם לאחותו של בעלה, וכך הבטיחו שתי 

והעמדות  בתימן  קטינות  )"נישואי  מנה"  אל־מח'תלפה  אל־מואקף  אל־ימן  פי  אל־צע'יראת  "זואג'   24
http://marebpress.net/news_details.  ,2009 אוגוסט   15 פרס,  מארב  כלפיהם"(,  השונות 

php?lng=arabic&sid=18151 )נצפה ב־20 באוגוסט 2017(.
"ופא חאמל )12 עאמא( וג'ביבהא פי אל־ימן את'נא אלולאדה" )"אישה הרה בת 12 ועוברה מתו בתימן במהלך   25
)נצפה   http://seyaj.org/ar/?p=452  ,2010 בספטמבר   SEYAJ Childhood Protection, 14 הלידה"(, 
 Madeline Wheeler, ”Yemen’s Sacrificial Child Brides“, Huffington Post,;)2017 ב־22 באוגוסט
24 April 2010, http://www.huffingtonpost.com/madeline-wheeler/yemens-sacrificial-

child_b_535771.html )נצפה ב-22 באוגוסט 2017(.

http://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=18151
http://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=18151
http://seyaj.org/ar/?p=452
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הפחות  ולכל  יחסית,  נמוכים  יהיו  הכלה  לאבי  והתשלום  המוהר  שסכום  המשפחות 
נמוכים מן המקובל בנישואים יחידים.26

נישואי קטינות בתימן כפי שתוארה בכמה  למרות תמונת המציאות הטרגית של 

במעמד  שינוי  חל  לא  ואלהאם,  פוזיה  כגון  קטינות  של  גורלן  ולמרות  דיווחים, 

המשפטי של נישואי הקטינים. ההצעה לתיקון החוק ולקביעת גיל הנישואים החדש, 

נוסף בפרלמנט, נפסלה לבסוף בשנת 2011,  שנדחתה תחילה ואחר כך הובאה לדיון 

וממפלגת  “אצלאח”  ממפלגת  פרלמנט  חברי   23  – צאלח־אצלאח”  כש”קואליציית 
השלטון “אל־מאתמר” – דחתה אותה בטענה שאין הוא הולמת את החוקה.27

“האביב הערבי” של תימן: “מהפכת הצעירים” והמאבק הפוליטי של האופוזיציה

ממפלגות  פוליטיקאים  עיתונאים,  אדם,  זכויות  פעילי  הסיטו   2013–2011 בשנים 

האופוזיציה ואחרים את הדיון הציבורי מסוגיית גיל הנישואים לטובת מאבק אזרחי 

להפלת המשטר המושחת בראשותו של הנשיא עלי עבדאללה צאלח. באותם ימים היה 

נדמה כי השינוי הפוליטי יביא לרפורמות בכל תחומי החיים, וממילא יידרש המשטר 

החדש גם לענייני המעמד האישי. יתרה מזו, מובילי המאבק בחודשיו הראשונים היו 

ולנשים היה תפקיד משמעותי במהלך שזכה  בעיקר צעירים מדרום תימן וממרכזה, 

לכינוי “מהפכת הצעירים” )“ת‘ורת שבאב אל־ימן”(. “אם המהפכה”, ומי שזכתה בפרס 

נובל לשלום בסוף שנת 2011 על פעילותה העיתונאית והחברתית, הייתה ַתַוכֻּל עבד 

"ופא טפלה  )כ־1,100 דולר(. ערפאת מדאבש,  ַמְהר בסך 250 אלף ריאל תימני  כל אחד מן הצדדים שילם   26
לאחר  ימים  שלושה  ילדה  של  )"מותה  אל־מבכר"  זואג'  חול  אל־ג'דל  תג'דד  איאם  ב־3  תזויג'הא  בעד  מתזוג'ה 
www.aawsat.,2010 נישואיה מוביל לחידוש המחלוקת סביב נישואי בוסר"(, אל-שרק אל-אוסט, 12 אפריל

עאמא(   12( חאמל  "ופא   ;)2017 באוגוסט  ב־22  )נצפה   com/print.asp?did=564848&issueno=11458
 SEYAJ הלידה"(,  במהלך  בתימן  מתו  ועוברה   12 בת  הרה  )"אישה  אלולאדה"  את'נא  אל־ימן  פי  וג'ביבהא 
Childhood Protection, 14 בספטמבר http://seyaj.org/ar/?p=452 ,2010 )נצפה ב־22 באוגוסט 2017(, 

או:
 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090913_mr_yemen_bride_tc2.shtml

)נצפה ב־22 באוגוסט 2017(.
אל-ימן"  פי  אל-אטפאל  זואג'  יחט'רו  קאנון  יעארצ'ון  "אל-אסלאמיון  אבו-נאצר,  דונה   ;Bang, pp. 6-7  27
http:// ,2011 האסלאמיסטים מתנגדים לחוק האוסר על נישואי ילדים בתימן"(, אל-מאתמר נט, 26 אפריל"(

 Robert Worth, ”Tiny  ;)2017 באוגוסט  ב־28  )נצפה   www.almotamar.net/news/69548.htm
Voices Defy Child Marriage in Yemen“, New York Times, 29 June 2008, www.nytimes.

 Islamists“  ;)2017 באוגוסט  ב־25  )נצפה   com/2008/06/29/world/middleeast/29marriage.html
Fight Yemen Law Banning Child Marriage“, Fox News, 16 April 2009, http://www.

foxnews.com/story/0,2933,516881,00.html )נצפה ב־25 באוגוסט 2017(.
 דוגמה להתנגדות של חלקים מן הממסד הדתי לחוק ניתן למצוא בהטפותיו של השיח' הזאע אל־מסורי במסגדים 
שונים בצנעא נגד הצעת החוק, בטענה שהיא נוגדת את החוק הדתי ובקריאה לאזרחי תימן להתעמת עם תומכי 
החוק החדש ולעמוד נגדם, שכן הם מקדמים אג'נדה מערבית, לדבריו. אל־מסורי, חבר פרלמנט מטעם מפלגת 
גם שותף  היה  ביוזמת הפיוס של מדינות המפרץ(,  וכהונתו הוארכה עד 2013  )בשנים 2003–2011,  "אצלאח" 
למאמץ לאיסוף חמש מיליון חתימות למניעת חוק הנישואים, כפי שפורסם בכתבה בעיתון מארב פרס ב־13 

במרץ 2010:
 http://marebpress.net/mobile/news_details.php?sid=23123 )נצפה ב־18 באוגוסט 2017(.

http://www.aawsat.com/print.asp?did=564848&issueno=11458
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http://www.nytimes.com/2008/06/29/world/middleeast/29marriage.html
http://www.foxnews.com/story/0,2933,516881,00.html
http://www.foxnews.com/story/0,2933,516881,00.html
http://marebpress.net/mobile/news_details.php?sid=23123
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אל־סלאם ּכרמאן. משנת 2007 הובילו כרמאן וחבריה הפגנות שבועיות ושביתות ֶשֶבת 

)למשל תעז(.28  ובערים אחרות  ומול מבני ממשל בבירה  בקרבת אוניברסיטת צנעא 

כרמאן גם הייתה ממייסדי הגוף “עיתונאיות ללא כבלים”, שהחל את פעילותו בשנת 

2005, ואפילו חברה במפלגת “אצלאח”.

בחודש ינואר 2011 פרצו הפגנות המוניות בצנעא ובערים במרכז תימן ובדרומה. 

בהשפעת ההתרחשויות בתוניסיה ובמצרים קראו המפגינים להתפטרותו של הנשיא 

צאלח. בין מנהיגי המחאה התבלטה דמותה של כרמאן. מעצרה בסוף החודש נעשה 

הרגע המכונן של המהפכה, כיוון שזכה לסיקור תקשורתי בין־לאומי ונפוץ גם ברחבי 

חברתיים  וארגונים  אדם  זכויות  פעילי  סטודנטים,  שארגנו  הפגנות  באמצעות  תימן 

עוולות  נגד  הכללית  במחאה  השתלב  כרמאן  של  סיפורה  הכלא.  מן  שחרורה  למען 

השלטון ותרם להגברת ההפגנות והשתתפותן של נשים במחאה החברתית.29 לאחר 

שחרורה מן הכלא הכריזה כרמאן על “יום זעם” ב־3 בפברואר 2011 ברחבי תימן, ובכך 

הודיעה על תחילתה של “מהפכת הצעירים”, שחרטה על דגלה את דרך המאבק הבלתי 

אלים )“ת‘ורה סלמיה”(.

מחאתם של הצעירים השתלבה במאבקיהן של תנועות וקבוצות בדרום תימן ובצפונה 

נגד השלטון המרכזי. לצעירים היה תפקיד מרכזי בתביעת “תנועת הדרום” או ה”תנועה 

לשחרור הדרום” )“אל־חראק אל־ג‘נובי” או “חרכת אל־ג‘נוב אל־חר”( להתנתק מן המדינה 

דגלו  )מעטים  עצמאית  דרום  מדינת  ובכינון   ,1990 במאי  עליהם  שנכפתה  המאוחדת 

בפתרון פדרטיבי(. גם במאבקם של המורדים השיעים הזידים בצפון, המכונים חות‘ים, 

היה לצעירים תפקיד מרכזי, למשל בפעילות מועדוני “הנוער המאמין”, שתחילה הייתה 

פעילות דתית ותרבותית אולם משנת 2004 נעשתה לוחמנית ואלימה.

תנועות המחאה והמרי בדרום ובצפון לא החלו רק בעקבות “האביב הערבי” אלא 

שתיהן,  זאת  עם  שונים.  היו  שלהן  הפעולה  ודפוסי  יותר,  מוקדמים  שורשים  להן  היו 

כמו “מהפכת הצעירים”, תבעו מצאלח וממקורביו זכויות, חופש פעולה )ותנועת הדרום 

ניסיונותיו  צאלח”.30  “מדינת  את  לחסל  ביקשו  והן  ומשאבים,  עצמאות(  דרשה  אף 

 http://www.womenpress.org/content.php?id=6;Stacey ,"אתר ארגון "עיתונאיות ללא כבלים  28
 Philbrick Yadav, ”Tawakkul Karman as Cause and Effect“, MERIP, Vol. 281 )October 21,

http://merip.org/mero/mero102111 ,)2011 )נצפה ב־12 באוגוסט 2017(.
 Khaled Abdullah, ”Yemen Arrests Anti-Government Activist“, The Guardian, 23  29
January 2011, https://www.theguardian.com/world/2011/jan/23/yemen-arrests-

 Mohammed Jamjoom ”Yemeni Activist Freed, Wins ;)2017 נצפה ב־15 ביולי( protest-leader
Promise of Release for Others“, CNN, January 24, 2011, http://edition.cnn.com/2011/

WORLD/meast/01/24/yemen.protests/index.html )נצפה ב־15 ביולי 2017(.
בני משפחתו בניהול  גנאי שניתן לתימן בשלהי שלטונו של צאלח, המבטא את הדומיננטיות שלו ושל  כינוי   30
המדינה. כך נקרא גם ספרו של מוניר אל-מאורי, 'דולת אל-צאלח וסינריו אל-סקוט' ]מדינתו של צאלח והתרחיש 
http://almasdaronline.com/userfiles/files/book%20homom%20  .)2009 )ביירות,  לנפילתה[ 

yamania.pdf )נצפה ב־15 ביולי 2017(.

http://www.womenpress.org/content.php?id=6
http://merip.org/mero/mero102111
https://www.theguardian.com/world/2011/jan/23/yemen-arrests-protest-leader
https://www.theguardian.com/world/2011/jan/23/yemen-arrests-protest-leader
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/01/24/yemen.protests/index.html
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/01/24/yemen.protests/index.html
http://almasdaronline.com/userfiles/files/book%20homom%20yamania.pdf
http://almasdaronline.com/userfiles/files/book%20homom%20yamania.pdf
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בבחירות  יתמודד  שלא  בהודעותיו  הרוחות  את  להרגיע  צאלח  המכהן  הנשיא  של 

והכיכר הסמוכה  יירש את מקומו – לא הועילו. ההפגנות המשיכו,  ושבנו לא  הבאות 

)“מידאן  “כיכר השינוי”  ונקראה  נעשתה מוקד התרחשות מרכזי  צנעא  לאוניברסיטת 

אל־תע‘ייר”(. הרוגיה הראשונים של המהפכה בתימן היו שני סטודנטים שנורו על ידי 

תומכי המשטר ב־23 בפברואר 2011. בניסיון לפייס את המפגינים הציע הנשיא להקים 

ממשלת אחדות לאומית, ואף הודיע שבתנאים מסוימים יסכים לפרוש מתפקידו ולא 

להתמודד בבחירות 2013, אלא שהצעותיו של צאלח היו מעטות מדי ומאוחרות מדי.

ומקורביו  צאלח  נגד  הגלויה  והביקורת  המחאה  חדרו   2011 מרץ  חודש  בתחילת 

גם לשורות האליטה. חאמד אל־אחמר, איש עסקים וחבר האופוזיציה מטעם מפלגת 

“אצלאח”, היטיב לבטא מגמה זו בטענתו ש”האיום האמיתי לאחדות תימן וליציבותה 

הוא המשטר הקיים” וש”אין מוסדות ממשל בתימן זולת צאלח ובני משפחתו”.31 חאמד, 

השבטית  הקונפדרציה   – חאשד  קונפדרציית  את  שהנהיגה  אל־אחמר  למשפחת  בן 

הגדולה והחשובה של שבטי תימן הזידים – היה דמות חשובה ומוערכת בעיני שבטי 

חאשד והאופוזיציה הפוליטית. דבריו ביטאו את השפעת המחאה האזרחית על המערכת 

הפוליטית, והשפעה זו באה לידי ביטוי מעשי בעקבות ההפגנות ביום שישי, 18 במרץ 

אָמה” )“יום שישי האצילי”(. דיכוייה האלים של  2011, שלימים נקראו “ֻג‘ְמַעת אל־ּכרַָ

ההפגנה על ידי כוחות המשטר הסתיים בהרג 52 אזרחים ובפציעתם של מאות אחרים, 

במדינה.  הערבי”  “האביב  אירועי  מתחילת  ביותר  הגבוה  והפצועים  ההרוגים  מספר 

פוליטיקאים בכירים וקציני צבא ראו באירועי כראמה הזדמנות לבטא את מחאתם נגד 

צאלח והגישו את התפטרותם. לאחר מכן החל תהליך ה”פוליטיזציה” של המהפכה, 

והנהגת מפלגות האופוזיציה, שעד כה היו מאוגדות תחת מפלגת־העל “אל־משתרכ” 
”(, נטלה את הנהגת המהפכה מידי הצעירים.32 ַאא אל־ֻמְשָתַרכְּ )“ַאְחזַאּב אל־לקִַ

ומועצת שיתוף  עורר חשש אצל מדינות המפרץ השכנות,  היציבות בתימן  חוסר 

הפעולה של מדינות המפרץ קידמה מהלך תיווך שבו יועברו סמכויות השלטון מידיו 

של צאלח לסגנו, עּבד רּבֹה מנצּור ָהאדי, עד לקיומן של בחירות כלליות ועד להקמת 

מעקב  ועדת  האופוזיציה.  מפלגות  מנציגי  שתורכב  זמנית  לאומית  אחדות  ממשלת 

מונתה מטעם מועצת מדינות המפרץ כדי שתלווה את המהלך ותוודא שהוא יתממש. 

הסכם התיווך לא דרש מצאלח להתפטר, והוא אף הבטיח לנשיא שאם יפרוש מרצון 

הוא לא יועמד לדין.

 Nadia al-Sakkaf, ”Shaikh Hameed al-Ahmar to Yemen Times: ‘The Real Threat to  31
Yemen’s Unity and Stability is this Current Regime“, Yemen Times, 3 March 2011, www.

yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=35693 )נצפה ב־21 באי 2017(.
 Nadia al-Sakkaf, ”The Politicization of Yemen’s Revolution“, Al-Sada: Middle  32
East Analysis, Carnegie Endowment for International Peace, 27 April 2011, http://

carnegieendowment.org/sada/?fa=43735 )נצפה ב־28 באוגוסט 2017(.

http://www.yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=35693
http://www.yementimes.com/defaultdet.aspx?SUB_ID=35693
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=43735
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=43735
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ולמעשה  המפרץ,  מדינות  של  התיווך  יוזמת  ונגד  המשטר  נגד  הפגינו  הצעירים 

של  מאבקם  ונציגיו.  צאלח  עם  האופוזיציה  מפלגות  שניהלו  השיחות  מרוב  הודרו 

ואזורים  התרחבו  ההפגנות  הפוליטית.  האופוזיציה  בידי  שרת  כלי  נעשה  הצעירים 

המשטר  ומתנגדי  המפגינים  של  רק  לא  אך  התגוששות,  לזירות  הפכו  בתימן  שונים 

אל־קאעדה  פעולות  של  גם  אלא  הביטחון,  וכוחות  צאלח  של  אנשיו  עם  החמושים 

והמורדים השיעים־זידים – החות‘ים. לאחר משא ומתן ארוך שנמשך חודשים רבים 

הסכים לבסוף צאלח לוותר על כס הנשיאות ולחתום על הסכם התיווך שניסחו מדינות 

המפרץ, אך האלימות בתימן לא פסקה.

תקופת המעבר מהתפטרותו של צאלח )נובמבר 2011( ועד לקיום הבחירות שיועדו 

לשנת 2014 הייתה אמורה להרגיע את הרוחות בתימן ולהניח תשתית לדרך חדשה 

עליה:  ולפקח  הפוליטית  במערכת  רפורמה  בהדרגה  להחיל  היה  התכנון  למדינה. 

אחדות  ממשלת  הקמת  לאחריה  האדי,  הנשיא  סגן  לידי  השלטון  סמכויות  העברת 

לאומית זמנית וקיום בחירות בחודש פברואר 2012, ולבסוף קיום הבחירות המלאות 

בשנת 2014. בהסכם התיווך נקבע בין היתר שממשלת המעבר הזמנית תבטיח ייצוג 

ציון מפורש על חלקן היחסי  )ללא  ולציבור הנשים  ושוויוני למפלגות השונות  הולם 

בממשלה(. על הממשלה הזמנית הוטלו ההכנות לבחירות וביצוע התיקונים הנדרשים 

“ועידת  להקים  אחראית  תהיה  שהממשלה  נקבע  כן  כמו  עריכתן.  לצורך  בחוקה 

הידברות לאומית”, ושישתתפו בה נציגים מן הקבוצות השונות במדינה, ובהן החות‘ים, 

תנועת הדרום ותנועות הצעירים, ושכאמור יהיה בה ייצוג לציבור הנשים.

המחלוקות  ליישוב  תוביל  המשותפת  הלאומית  שההידברות  קיוו  ההסכם  יוזמי 

ולפיוס לאומי ותאפשר לכל קבוצה להשתתף בעיצוב הרפורמות הנחוצות לתימן.33 

תהליך המעבר היה נתון לפיקוח מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, והוא זכה 

הזמנית הוקמה  של האו”ם. ממשלת המעבר  הביטחון  בין־לאומית ממועצת  לתמיכה 

לצד  התנהלו   2012 שנת  בתחילת  הבחירות  לקראת  וההכנות   ,2011 דצמבר  בחודש 

הפגנות אלימות. גם לאחר הבחירות שנערכו ב־21 בפברואר באותה שנה, ומינויו של 

האדי )שהיה המועמד היחיד( לנשיא הנבחר, נמשכה האלימות ואף התגברה. לבחירות 

עם  צאלח.  של  שלטונו  את  רשמי  באופן  לסיים  נועדו  והן  סמלי,  ערך  בעיקר  היה 

זאת, כיוון שלמעשה המשיכו מקורביו של הנשיא לשעבר להחזיק בעמדות המפתח 

מעורבותו  ועל  כוחו  על  )בעקיפין(  רבה  במידה  שמר  צאלח  הקודמים,  ובתפקידיהם 

בפוליטיקה המקומית.

חלקים מנוסח ההסכם שתורגם לאנגלית:  33
 http://al-bab.com/documents-reference-section/yemen-transition-agreement-2011

)נצפה ב־28 באוגוסט 2017(.

http://al-bab.com/documents-reference-section/yemen-transition-agreement-2011
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כהונתו של הנשיא החדש האדי החלה אפוא במערכת בחירות בעייתית ובירושת 

נאלץ להתמודד עם תביעתם של הצעירים גם להפלת הסדר  שלטון מורכבת. האדי 

הפוליטי של צאלח ולא רק להחלפת הנשיא. לצורך זה נדרשו חילופי אישים נרחבים 

היו  שממילא  מערכות  שתי  במדינה,  הפוליטית  ובמערכת  בצבא  מפתח  בעמדות 

שהלכו  אל־קאעדה  פעולות  עם  גם  עתה  התמודד  האדי  המהפכה.  בשל  שסועות 

יום  ציון  ובהן פיגוע שביצע הארגון ב־21 במאי 2012 במהלך חזרות לטקס  והתרבו, 

האיחוד של תימן )שחל ב־22 במאי( – בפיגוע נהרגו כמאה איש, רובם אנשי ביטחון.34 

גם המרי בשורות הצבא הלך והתרחב: המשמר הרפובליקני חסם כמה מדרכי הגישה 

ותבע לפטר את אחד ממפקדי הצבא. בתגובה הודיע האדי בדצמבר  מדרום לצנעא 

הסכם  מתנאי  חלק  הייתה  בצבא  הרפורמה  הצבא.  זרועות  את  מחדש  שיארגן   2012

המעבר, והאדי קיווה שיוכל לקדם רפורמות גם בתחומים אחרים במדינה באמצעות 
“ההידברות הלאומית”.35

“ועידת ההידברות הלאומית” )מרץ 2013–ינואר 2014( והגדרת גיל הנישואים

“ועידת ההידברות הלאומית” התכנסה בתאריך סמלי: 18 במרץ 2013, יום השנה השני 

ומקבוצות  מתנועות  נציגים   565 השתתפו  בוועידה  אל־כראמה”.  “ג‘מעת  להפגנות 

פוליטיות וחברתיות, ובהן תנועות הצעירים, החות‘ים ואנשי תנועת הדרום. סיסמת 

הוועידה, “באמצעות הידברות ניצור עתיד”, ביטאה את מהות הכינוס, שלמעשה היה 

ובהם  מגוונים,  בעניינים  עסקה  הוועידה  תימן.  של  המעבר  בתהליך  המרכזי  הגורם 

כלכלי,  לפיתוח  דרכים  בצעדה,  ושליטתם  החות‘ים  מעמד  המדינה,  בדרום  המצב 

ובהן  שונות,  ומשפט  חקיקה  וסוגיות  חוקה,  טיוטת  ניסוח  הביטחון,  כוחות  סמכויות 

ענייני נשים והגדרת גיל הנישואים.

מלאכת בחירת הנציגות לוועידה הוטלה על ארגון הנשים הלאומי ועל התאחדות 

בקבוצות  נשים  השתתפו  בוועידה  אל־ימן”(.  נשאא  )“אתחאד  התימנית  הנשים 

קבוצות  לצד  נשים.  וקבוצות  החות‘ים  הדרום,  תנועת  ובהן  השונות  האינטרסים 

פוליטיות חדשות של צעירים שהוקמו בעקבות “האביב הערבי” הוקמו גם מפלגות 

בכלל  הוועידה  שקידמה  הדמוקרטיים  ההליכים  מן  הסתייגו  והן  שמרניות,  דתיות 

מערכת  בהשבת  הדחוף  הצורך  בפרט.  הנשים  של  מעמדן  ומשינוי  ומתפקידיהן 

Sana’a Suicide Bomb Attack Kills More than 90“, The Guardian, 21 May 2012, https://“  34
ב־28  )נצפה   www.theguardian.com/world/2012/may/21/sanaa-suicide-bomb-attack
 Gabriel vom Bruck, Atiaf Alwazir and Benjamin Wincek, ”Yemen’s  ;)2017 באוגוסט 
 Revolution Suspended?“ in Gerges A. Fawaz )ed.(, The New Middle East: Protest and
.Revolution in the Arab World )New York: Cambridge University Press, 2014( pp. 305-307

 Yemen’s Military-Security Reform: Seeds of New Conflict?“ Middle East Report,“  35
No.139, 4 April 2013, pp. 21-22, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/yemens-military-

security-reform-seeds-of-new-conflict.pdf )נצפה ב־28 באוגוסט 2017(.

https://www.theguardian.com/world/2012/may/21/sanaa-suicide-bomb-attack
https://www.theguardian.com/world/2012/may/21/sanaa-suicide-bomb-attack
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/yemens-military-security-reform-seeds-of-new-conflict.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/yemens-military-security-reform-seeds-of-new-conflict.pdf
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המשפט לסדרּה היה אחד מיעדי הוועידה, ונראה כי דחיפות מיוחדת יוחדה ליצירת 

תשתית משפטית שתקדם את תהליכי השינוי, לא רק מצד מערכות המדינה הכלליות 

המכסות  ביישום  התקשתה  הוועידה  זאת,  עם  המקומיות.  המערכות  מצד  גם  אלא 

לייצוג הנשים שנקבעו בה – אף שמכסות הייצוג נקבעו ל־30% נשים, למעשה לא 

היו בה יותר מ־25%. אחת הסיבות לפער זה הייתה הקריטריונים הקשוחים לגיוס 

הנשים לוועידה, וסיבה אחרת הייתה חוסר המוכנות של המפלגות עצמן לוותר על 

נציגים גברים בוועידה ולהחליפם בנציגות נשים מטעמן של המפלגות. התבטאותו 

של ג‘לאל בן עֹמר, נציג האו”ם שנשלח לפקח על תהליך הקמת הוועידה, משקפת 

את מצבן של הנשים בוועידה: “בין כוחות פוליטיים שונים קיים חוסר הסכמה על 

הכול. העניין היחיד שלגביו קיימת הסכמה הוא הדרת נשים”.36 נוסף על כך, הנשים 

למפלגת  הדרום,  לתנועת  לחות‘ים,  בנוגע  בדעותיהן  חלוקות  היו  בוועידה  עצמן 
“אצלאח” ומדיניותה ועוד.37

בין הנושאים שנדונו בכינוסי הוועדות היו ייצוג נשים במוסדות ממשל וגיל הנישואים 

המינימלי. במהלך כינוסי הוועידה וועדות המשנה בה, קידמו כמה ארגוני נשים מסעות 

נישואי קטינות.38 הפגנה גדולה בהשתתפות אומנים וחברות ארגוני נשים  נגד  פרסום 

קטינות.  נישואי  לאסור  קראה  והיא  בצנעא,   2013 ספטמבר  חודש  בתחילת  התקיימה 

לזכויות  הוועדה  הייתה  ההידברות  בתהליך  הקטינות  נישואי  נושא  על  שהופקדה  מי 

בוועידת  משנה  ועדת   – וחירויות  לזכויות  בוועדה  “אצלאח”  מפלגת  נציגי  וחירויות. 

השריעה  מעמד  בדבר  הידועים  טיעוניהם  את  והעלו  התנגדו   – הלאומית  ההידברות 

בהלכה  מפורשת  הלכתית  הגבלה  היעדר  וכן  וחקיקה,  משפט  של  בהכרעות  בחוקה 

האסלאמית על גיל הנישואים. לעומתם, תוכל כרמאן, חברה במפלגת “אצלאח”, תמכה 

פתרונות  מציאת  לצורך  רק  לא  כולו  התהליך  חשיבות  את  והדגישה  הנישואים  בחוק 

פוליטיים אלא גם לטובת סוגיות חברתיות חשובות כגון מעמדן של הקטינות במדינה.

שלא כמו בניסיון החקיקה הראשון משנת 2009 )שהוגש כתיקון לסעיף 15 לחוק 

המעמד האישי, ונבלם בלחץ חוגים דתיים בעיקר(, התומכים שניסו עתה להגדיר את 

חוק גיל הנישואים העלו את הצורך בהגדרתו במהלך הדיון בזכויות אזרח ובסוגיית 

האזרחות, לדוגמה: הם טענו שכשם שאזרחות מלאה ניתנת בגיל 18, כך גיל הנישואים 

ניסיון  ובין  ניסיון החקיקה הראשון משנת 2009  נוסף בין  צריך להיות גיל 18. הבדל 

זה הוא הגדלת מעורבותם של ארגוני זכויות אדם ופעילים למען שינוי החוק. הללו 

התמקדו בהיבטים הרפואיים והחברתיים של התופעה ופירשו את המונח “בשלות” או 

.Bang, p. 11  36
 Ibid, pp. 10-11; Jamila Ali Raja, ”Yemeni Women in Transition: Challenges and  37

,Opportunities“, CDDRL WORKING PAPERS, No. 140 )July 2013(, pp. 13-14
https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Number_140_Yemen.pdf (2017 נצפה ב־28 באוגוסט).

.Bang, p. 12  38

https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Number_140_Yemen.pdf
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“בגרות” גם כיכולת מנטלית ואינטלקטואלית להתמודד עם מחויבויות חיי הנישואים 

להסכים  ההידברות  ועידת  את  הובילו  ואחרים  אלו  הבדלים  פיזית.  כיכולת  רק  ולא 

שיש להעלות את גיל הנישואים ל־18 לבנות ולבנים כאחד ולקבוע ענישה בגין הפרת 

גם  ובהן  השונות  הוועדות  במסמכי  התפרסמו  הוועידה  והמלצות  מסקנות  החוק. 

ההמלצה להעלאת גיל הנישואים.

לוועדה  הוגשו  והחלטותיה   ,2014 ינואר  בחודש  תפקידה  את  סיימה  הוועידה 

הגיל  לקביעת  חוק  טיוטת  ניסוח  לרבות  וניסוחן,  חוק  הצעות  גיבוש  לצורך  מיוחדת 

המינימלי לנישואים )שהוגשה בסוף חודש אפריל(. אלא שהנסיבות הפוליטיות בתימן 

גיל  בחודשים שלאחר מכן והקושי ליישב את מעמד השריעה בחוקת תימן עם חוק 

הנישואים גרמו להמלצות הוועידה להיות בלתי ישימות ולא רלוונטיות, ובלשונו של 

הפוליטיים  השעה  אתגרי  ללא  גם  מקום”.39  לשום  דרכים  “מפת  טרנספלד:  מאריק 

והביטחוניים, לתהליך חקיקת גיל הנישואים המינימלי היו כמה בעיות יסוד, ובראשן 

ומסקנותיה  הוועידה  נתפסה  הציבור  מן  רבים  בעיני  הציבורית.  הלגיטימציה  חוסר 

ואורגני  עצמאי  כצעד  ולא  ובין־לאומיים(  )אזוריים  חוץ  גורמי  וקידמו  שיזמו  כהליך 

של תימן עצמה. לכך יש להוסיף את המשך הלחימה באזורים נרחבים בתימן במהלך 

כינוסי הוועידה ואת ההתנקשות באחד מנציגי החות‘ים בה.

יותר מכל שאר העניינים המכריעים האחרים שנדונו במהלך ההידברות נעשתה 

שאלת עצמאות הדרום לסלע המחלוקת, ובמידה רבה היא זו שהובילה לבסוף להצעת 

תוכנית הפדרציה. בהחלטותיה בסוף חודש ינואר 2014 קבעה הוועידה שתימן תחולק 

לשישה מחוזות40 ושמדינת הדרום ההיסטורית תפוצל לשני מחוזות. הדגם הפדרטיבי 

היה מעין פשרה, אלא שכמה מאנשי הדרום דחו אותה בלאו הכי, וגם התומכים ברעיון 

הפדרציה דחו את החלוקה המסוימת שהציעה הוועידה כיוון שהיא שימרה את עמדת 

הבכורה של הצפון, ודרשו שתימן כולה תחולק לשני אזורים, כלומר לצפון ולדרום. 

ובמידה רבה בצדק,  כזו של תימן לשני מחוזות,  לעומתם, אנשי הצפון ראו בחלוקה 
צעד ראשון בדרך לפיצול המדינה.41

נדמו  צעדה,  החות‘ים,  של  האם  ולמחוז  המדינה  לצפון  באשר  הוועידה  החלטות 

ועל  האזרחית  החינוך  מערכת  על  בפיקוח  למשל  צעדיהם,  את  כמצרות  לחות‘ים 

ובאיסור  בנשק  לשימוש  מחמירות  תקנות  בניסוח  שלהם,  הדתית  החינוך  מערכת 

להסתייע בכוח צבאי חיצוני. החלוקה החדשה איימה לפגוע גם בכוחם הכלכלי של 

Mareike Transfeld, ”Yemen: GCC Roadmap to Nowhere“, SWP Comments https://  39
)נצפה   www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C20_tfd.pdf

ב־12 ביולי 2017(.
 Outcomes of Yemen’s National Dialogue Conference:“ :לפירוט המחוזות והאזורים שבתחומם  40
 A Step toward Conflict Resolution and State Building?“, Arab Center for Research and
Policy Studies Assessment Report, February 2014, p. 2. http://english.dohainstitute.org/

file/get/a6de2897-5e7e-417d-953a-90f10a527da9.pdf. )נצפה ב־10 ביוני 2015(.
.Ibid, pp. 3-5  41

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C20_tfd.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C20_tfd.pdf
http://english.dohainstitute.org/file/get/a6de2897-5e7e-417d-953a-90f10a527da9.pdf
http://english.dohainstitute.org/file/get/a6de2897-5e7e-417d-953a-90f10a527da9.pdf
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יועבר  הצפון  במחוזות  והגז  הנפט  משאבי  שניהול  קבעה  שהוועידה  כיוון  החות‘ים 

למעשה  היו  הוועידה  מסקנות  המקומיות.  לרשויות  יימסר  ולא  המדינה  לסמכות 

ההידברות,  שיחות  בזמן  ההידברות.  במהלך  בתימן  האלימה  המציאות  מן  מנותקות 

נגד אנשי  ניהלו החות‘ים קרבות קשים בצפון מזרח תימן  ובעיקר מאוקטובר 2013, 

השיעים.  המורדים  נגד  המשטר  לכוחות  שסייעו  “סלפים”  סונים  ולוחמים  שבטים 

ממנה.  פרישתם  על  והודיעו  בוועידה  נציגם  ברצח  ה”סלפים”  את  האשימו  החות‘ים 
החלטה זו תרמה להכרזה על סיום תפקיד הוועידה בסוף ינואר 42.2014

שהשקט  אלא  אש,  הפסקת  על  הלוחמים  הצדדים  שני  הכריזו  מכן  לאחר  חודש 

היחסי היה זמני בלבד; למעשה, מחודשי הקיץ בשנת 2011 התרגלה תימן לתקופות 

החזיקו  שלא  הנלחמים,  הצדדים  בין  פיוס  הבנות  ושל  בקרבות  הפוגות  של  קצרות 

התנגדותם  את  החות‘ים  הביעו  כעת  שוב.  החלו  כשהקרבות  במהרה  והופרו  מעמד 

לתוכנית הפדרציה של הוועידה וטענו שמחוז־האם שלהם, צעדה, נכלל על פי החלוקה 

החדשה במחוז פדרטיבי ללא מוצא לים ושמשאבי הטבע שלו דלים. החות‘ים פירשו 

את התוכנית כניסיון מכּוון להחלישם, ולכן הלחימה בצפון התחדשה כבר בסוף אותו 

בהדרגה  דרומה.43  אותם  והדפו  שבטיות  ומיליציות  צבא  כוחות  תקפו  הם  חודש. 

התקדמו אנשיהם למרכז תימן, ועד סוף יולי 2014 השתלטו על העיר עמראן, ומרחק 

קצר הפריד בינם ובין הבירה צנעא.

השתלטות החות’ים והמלחמה האזורית כזרז להגדלת מקרי נישואי הקטינות

צעדי  על  במחאה  החות‘ים  הפגינו   2014 ספטמבר  חודש  ובתחילת  אוגוסט  בחודש 

ותומכיהם  אנשיהם  הכלכלי.  המשבר  בשל  הדלק  מחירי  העלאת  ובהם  הממשלה, 

התעמתו עם כוחות הביטחון ועם מיליציות מקומיות בבירה צנעא; אפשר להתייחס 

גם  הידועה  הצדדים,  בין  האלימה  היחסים  במערכת  נוסף  כשלב  אלו  לאירועים 

בשנים  צאלח  לשעבר  הנשיא  של  משטרו  עם  החות‘ים  שניהלו  צעדה”  כ”מלחמות 

הסוניות,  החמושות  הקבוצות  ונציגי  החות‘ים  חתמו  בספטמבר  ב־21   .2009–2004

את  לפייס  ביקש  האדי  הנשיא  אש.  הפסקת  הסכם  על  הממשל,  של  בריתו  בעלות 

ח‘אלד  את  באוקטובר  מינה  אף  ולבקשתם  הפוליטית,  במערכת  ולשלבם  החות‘ים 

בחאח, שליח תימן לאו”ם, לתפקיד ראש הממשלה.

בייחוד  האש,  הפסקת  הסכם  תנאי  את  יקיימו  החות‘ים  כי  קיווה  בצנעא  השלטון 

כשלצידם ראש ממשלה אוהד, אלא שכבר בדצמבר התחדשה לחימתם נגד המיליציות 

 Charles Schmitz, ”Yemen’s National Dialogue“, Middle East Institute Policy Paper  42
,)February 2014(. pp. 5-7, 12

http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Charles%20Schmitz%20Policy%20Paper.
pdf (2017 נצפה ב־10 ביולי).

)דצמבר  גיליון 3  ,כרך 6  'האביב הערבי'", צבא ואסטרטגיה  גוז'נסקי, "תימן: מבט לעתיד  ויואל  סמי קרוננפלד   43
2014(, עמ' 78–79.

http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Charles%20Schmitz%20Policy%20Paper.pdf
http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Charles%20Schmitz%20Policy%20Paper.pdf
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על  השתלטו  החות‘ים  אחרות.  חמושות  קבוצות  ונגד  שונים  שבטים  נגד  הסוניות, 

מבני ממשל בבירה צנעא, על הבנק המרכזי, על משרדה הראשי של חברת הגז והנפט 

הלאומית ועל אחד הנמלים החשובים במדינה – נמל אל־חדידה. פעולות אלו העידו כי 

החות‘ים החליטו לקחת בכוח את מה שתוכנית הפדרציה שללה מהם. שיתוף הפעולה 

סוני־ ובין הנשיא לשעבר צאלח הוכיח שאף שהמאבק במדינה היה מאבק דתי  בינם 

שיעי או אידיאולוגי, הוא בעיקר התנהל על פי גחמותיהן של קבוצות בעלות אינטרסים 

ובין כוחות השלטון המרכזי  ונאמנויות מתחלפות. לנוכח המאבק בין החות‘ים  שונים 

ומליציות לוחמות אחרות שניזונו ממלחמת האזרחים, כגון אל־קאעדה, סוגיות שביקשו 

לקדם הצעירים או הנשים במדינה נדחקו לשוליים או זכו להתייחסות מועטה בלבד.

הלחימה  של  בעיצומה  האדי  לנשיא  חוקה  טיוטת  הוגשה   2015 ינואר  בתחילת 

פשרה  כל  דחו  הצבאית,  לזירה  מאמציהם  את  שניתבו  החות‘ים,  בבירה.  הפנימית 

החודש  סוף  ועד  בית,  במעצר  הושם  האדי  הנשיא  החוקה.  טיוטת  את  וגם  פוליטית 

ועמותות  ארגונים  של  שפעילותם  אף  ממשרותיהם.  ממשלתו  ואנשי  הוא  התפטרו 

לזכויות אדם ונשים במדינה התמעטה, היא נמשכה עד פרוץ המלחמה בסוף מרץ 2015. 

הצגת  ההולנדית,  השגרירות  מטעם  קרן  בסיוע  “סיאג‘”,  עמותת  העלתה  למשל  כך 

וַמחִוית.  חג‘ה  אל־חדידה,  אב,  במחוזות  שונות  בערים  קטינות  נישואי  על  תיאטרון 

יוזמה חשובה אחרת הייתה פעילותו של ארגון מקומי שנקרא “היוזמה הלאומית נגד 

נוכחותו  את  העמיק   2015 לתחילת  ועד   ,2013 בשנת  נוסד  הארגון  ילדות”.  נישואי 

בסיוע  בהסברה,  בעיקר  עסק  הוא  ואב.  תעז  מחוית,  צנעא,  עמראן,  חג‘ה,  במחוזות 
כלכלי ובתמיכה משפטית, שמנעו בכמה מקרים חיתון של קטינות.44

המורדים  ובין  האדי  בראשות  הממשל  בין  המתח  והחריף  הלך  הפוליטית  בזירה 

החות‘ים בסוף שנת 2014, ובפברואר 2015 הצליחו האדי וכמה מאנשיו להימלט מידי 

החות‘ים לעדן. מבירתה של מדינת הדרום לשעבר תבעו מחדש אנשי הממשל המודחים 

ומתמיכתה  סעודיה  של  מגיבויה  נהנים  כשהם  במדינה,  הלגיטימית  שליטתם  את 

חשובים  חלקים  על  השתלטותם  את  החות‘ים  השלימו   2015 שבמרץ  אלא  הכלכלית. 

במדינה ונעשו השליטים בבירה צנעא.

הלוחמים  הכוחות  של  פנימי  סכסוך  המלחמה  נותרה   2015 מרץ  חודש  סוף  עד 

בתימן, אולם קשריהם של החות‘ים עם איראן, והסיוע הצבאי והסיוע הכספי שנשלחו 

אליהם מבעלת הברית השיעית למרות הכחשתם של החות‘ים, הפכו את תימן בעיני 

 A Rehearsal of a Theatre Play on Child Marriages“, SEYAJ Childhood Protection, 25“  44
 /January, 2015, http://seyaj.org/blog/a-rehearsal-of-a-theatre-play-on-child-marriages
 Khalid Al-Karimi, ”Anti-Child Marriage Campaigner to the Yemen ;)2017 נצפה ב־22 באוגוסט(

,Times: ‘Do Not Deny Them their Happiness’“, Yemen Times, 18 February 2015
http://www.yementimes.com/en/1861/intreview/4906/Anti-child-marriage-campaigner-
to-the-Yemen-Times-%E2%80%98Do-not-deny-them-their-happiness%E2%80%99.htm 
.(נצפה ב־22 באוגוסט 2017)

http://seyaj.org/blog/a-rehearsal-of-a-theatre-play-on-child-marriages/
http://seyaj.org/blog/a-rehearsal-of-a-theatre-play-on-child-marriages/
http://www.yementimes.com/en/1861/intreview/4906/Anti-child-marriage-campaigner-to-the-Yemen-Times-%E2%80%98Do-not-deny-them-their-happiness%E2%80%99.htm
http://www.yementimes.com/en/1861/intreview/4906/Anti-child-marriage-campaigner-to-the-Yemen-Times-%E2%80%98Do-not-deny-them-their-happiness%E2%80%99.htm
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הסעודים ל”שלוחה איראנית” בדרום חצי האי ערב. לכן, סעודיה יצאה למבצע צבאי 

למדינה  הסדר  את  ולהשיב  השיעי  השלטון  את  למגר  כדי   2015 במרץ  ב־26  בתימן 

ובחתירה  הסוני־שיעי  הדתי  הפילוג  בשם  הממשלה.  לראשות  הנבחר  השלטון  ואת 

להגמוניה אזורית נלחמה סעודיה באדמת תימן, בגיבויה של קואליציה רחבה ממדינות 

ערב וממדינות מוסלמיות אחרות ובתמיכה מערבית.45 הלחימה הממושכת של סעודיה 

ותקיפותיה החוזרות ונשנות, בעיקר מן האוויר, פגעו במטרות אזרחיות והרגו חפים 

ורבים  המדינה,  את  לנהל  הצליחו  לא  תימן,  של  החדשים  שליטיה  החות‘ים,  מפשע. 

מתושביה נותרו ללא תנאי מחיה וביטחון בסיסיים. פעילי אל־קאעדה ואנשי דאע”ש 

לשורותיהם  לגייס  הצליחו  והם  והלחימה,  המשבר  מן  העיקריים  המרוויחים  היו 

תומכים לא רק בדרום אלא גם באזורים שבאופן מסורתי היו בשליטה זידית ונחשבו – 

לפחות כמה מהם – סביבה אוהדת של החות‘ים.

אחת הדרכים שבאמצעותן ביקשו החות‘ים לחזק את המערך הצבאי שלהם היא 

)UNICEF(, בשנת 2015 גויסו בתימן 848  גיוס ילדים ללחימה. על פי דו”ח יוניס”פ 

את  שגייסו  אלו  היו  החות‘ים  אומנם  ומטה.   10 בני  היו  מהם  וכמה  ללחימה,  ילדים 

מספר הילדים הגדול ביותר לשורותיהם, אולם גם שאר הכוחות המעורבים בלחימה 

גייסו ילדים לכוחותיהם. אחמד אל־קרשי, העומד בראש עמותת “סיאג‘”, טען בריאיון 

לעיתון “ימן מוניטור” שבשנת 2015 גדל מספר הילדים המגויסים ללחימה בתימן פי 

חמישה.46 לדידו, היעדר חקיקה לצד תרבות שמעודדת נשיאת נשק ואקלים לוחמני 

בראש  היו  הנתונים  זאת,  עם  ללחימה.  הילדים  גיוסי  במספר  לעלייה  תרמו  שבטי, 

לשנים  בהשוואה  הלחימה  שטחי  והתרחבות  התעצמות  של  השלכות  ובראשונה 

קודמות, וכן של העוני, האבטלה ועקירת תושבים ממקום מגוריהם שנוצרו בעקבות 

מצד  הפחתתן  או  סיוע  פעולות  היעדר  ושל  המדינה,  מוסדות  קריסת  של  המלחמה, 
ארגוני החברה האזרחית באזורי הלחימה.47

ובו  דו”ח   2016 שנת  בתחילת  האו”ם  פרסם  אל־קרשי  של  להערכות  בדומה 

התייחסות למספר הילדים־החיילים בתימן, ולפיו מספרם בשנת 2015 גדל פי חמישה 

ממספרם ב־2014. גם מנתוני האו”ם עולה ש”החות‘ים” הם האשמים הראשיים בגיוס 

של  והפציעות  המוות  מקרי  שמספר  וכן  הלחימה,  בחזיתות  ובשילובם  נרחב  ילדים 

ילדים בשנת 2015 גדל פי שישה בערך ממספר מקרים אלו ב־48.2014 לכך יש להוסיף 

התרחב   – לזנות  ובקטינות  בנשים  הסחר  וכן   – לחימה  לצורכי  בילדים  הסחר  שגם 

.Salisbury, p. 12  45
בריאיון שלו לעיתון Yemen Monitor http://seyaj.org/ar/?p=516 )נצפה ב־22 באוגוסט 2017(  46

ע'מדאן אל-דכימי, "פי אל-ימן... ועוד והמיה וורא תג'דיד אל-אטפאל" )"בתימן... הבטחות שקריות מאחורי גיוס   47
ילדים ללחימה"(, SEYAJ Childhood Protection,, http://seyaj.org/ar/?p=483 )נצפה ב־10 ביולי 2017(.

 Children and Armed Conflict“, UN General Security Council Assembly, pp. 27-28,“  48
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/836&Lang=E&Area=UND

OC )נצפה ב־1 ביולי 2017(.

http://seyaj.org/ar/?p=516
http://seyaj.org/ar/?p=483
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/836&Lang=E&Area=UNDOC
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/836&Lang=E&Area=UNDOC
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והתרבה במהלך המלחמה, אולם אין נתונים מדויקים על התרבות מקרי הסחר בילדים: 

בשנת 2014 העריכו כי היו כ־500 מקרים כאלה, וידוע שחלה עלייה במספרם מאז אך 

לא ידוע מה שיעורה. כמו כן, חסרים נתונים על כמות השימוש בילדים בידי כנופיות 
חמושות לצורך הברחת סמים, למשל בגבול תימן־סעודיה.49

ולאחרים הובטחו  גויסו בכפייה  גיוס הילדים ללחימה, כמה מהם  באשר לשיטת 

הבטחות שווא שתנאי המחיה שלהם יהיו טובים יותר ושיינתן תשלום למשפחותיהם 

לגיוסם  לקריאה  נענו  משפחותיהם,  בני  גם  ולעיתים  עצמם,  הילדים  גיוסם.  בעבור 

מתוך תקווה לשפר את מצבם )בדומה להסכמת נישואי הקטינות(, שכן כבר בחודשיה 

קשה  במשבר  הייתה  שכבר  התימנית,  הכלכלה  התמוטטה  המלחמה  של  הראשונים 

עוד לפני פרוץ אירועי “האביב הערבי” ב־2011. השתלטות החות‘ים, ובעיקר כניסתם 

של הסעודים למלחמה, העלו את שיעורי האבטלה במדינה, שגם כך היו גבוהים, ולפי 

הערכות שונות הם הגיעו בתוך כמה חודשים לכ־70%.

משבר  זירת  תימן  נעשתה  המלחמה  בעקבות  החמור,  הכלכלי  המשבר  על  נוסף 

פי  על   – וגדל  הלך  למשנהו  אחד  מאזור  במדינה  שנעו  הפליטים  ומספר  הומניטרי, 

הערכות שונות, במרץ 2017 היו כ־3.5 מיליון פליטים במדינה. כמו כן, יותר ממחצית 

גישה  אין  ולמחצית מהם  או מחוסר ביטחון תזונתי,  מתושבי המדינה סובלים מרעב 

למי שתייה נקיים. ארגוני סיוע מתקשים להעביר מוצרי מזון וציוד רפואי לתימן דרך 

ערי הנמל, שכן אזור הדרום למשל, לרבות נמל עדן, הוא עדיין אזור קרבות לסירוגין 

שנת  בתחילת  החות‘ים  שביצעו  בהפיכה  שהודחו  הממשל  אנשי  של  מושבם  ומקום 

2015. נמלים אחרים הופגזו בידי הסעודים, ונראה כי נמל אל־חדידה נותר הנמל היחיד 

שדרכו ניתן להעביר ציוד ומזון לאזרחי תימן, משום שהמצור האווירי של הסעודים 

על נמל התעופה בצנעא הפך את דרכי הים לנתיב הראשי להעברת ציוד ומזון, ומשום 

שנמלי הדרום, ובראשם עדן, אינם בשליטת החות‘ים אלא בשליטת כוחות המשטר או 
מליציות ובעלי כוח מקומיים אחרים.50

גם חבילות הסיוע שכן מצליחות להגיע לתימן אינן מגיעות תמיד ליעדן, ומוצרי מזון 

יותר  חמורה  בעיה  המלחמה.  במהלך  שהתפתח  השחור  בשוק  ונמכרים  מוחרמים  רבים 

שהתגלתה לאחרונה היא, שייתכן שחברות לוגיסטיקה שעוסקות בשינוע ציוד של ארגוני 

 Ashraf Al-Reefy, ”Yemen: Recruiting Children: The Crime of Human Trafficking  49
,Receives no Attention“, Arab Trade Union Confederation, 30 July 2017

http://arabtradeunion.org/en/content/yemen-recruiting-children-crime-human-  
לעורר  מקומיים  לניסיונות  דוגמה   .)2017 באוגוסט  ב־4  )נצפה   trafficking-receives-no-attention

http://www.yocht.org/?fid=75&lang=en :מודעּות ולפעול נגד סחר בילדים וחיתון קטינות
 Saudi-Led Naval Blockade Leaves 20m Yemenis Facing Humanitarian Disaster“,“  50
The Guardian, 5 June 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-

 ;)2017 ביולי  ב־1  )נצפה   led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster
 Saudi-Led Air Strikes on Yemen Capital Resume, Airport Shut: Residents“, 9 August“
2016, Business Insider, http://www.businessinsider.com/r-saudi-led-air-strikes-on-

yemen-capital-resume-airport-shut-residents-2016-8 )נצפה ב־1 ביולי 2017(.

http://arabtradeunion.org/en/content/yemen-recruiting-children-crime-human-trafficking-receives-no-attention
http://arabtradeunion.org/en/content/yemen-recruiting-children-crime-human-trafficking-receives-no-attention
http://www.yocht.org/?fid=75&lang=en
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-humanitarian-disaster
http://www.businessinsider.com/r-saudi-led-air-strikes-on-yemen-capital-resume-airport-shut-residents-2016-8
http://www.businessinsider.com/r-saudi-led-air-strikes-on-yemen-capital-resume-airport-shut-residents-2016-8
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סיוע לתימן העבירו שלא במודע גם ציוד לחימה לכוחות קומנדו שפועלים בתימן בתמיכה 

אמריקאית. אם החשד יאומת, האשמה זו חמורה ביותר, והיא עלולה להסב נזק לפעילות 

ארגוני הסיוע, המחויבים בשמירה על ניטרליות, ולהחמיר את המצב הביטחוני וההומניטרי 
בתימן, ובעיקר את המחסור במזון.51

ביטוי חמור במיוחד למשבר ההומניטרי בתימן היא מגפת הכולרה שפרצה באזורים 

שונים במדינה בסוף אפריל ובתחילת מאי 2017. כבר במאי הכריז משרד הבריאות 

התימני על מצב חירום רפואי בבירה צנעא ורשם יותר מ־1,600 חולים שנדבקו במגפה, 

החולים  בתי  ממחצית  פחות  שרק  כיוון  במלחמה.  שנפצעו  הפצועים  אלף   300 לצד 

במדינה יכלו לטפל בחולים בשלבים הראשונים של המגפה, היא התפרצה במהירות. 

אסון זה נוצר בעקבות הלחימה ותנאי המחיה הקשים, שכן מקור המחלה במאגרי מים 

והם   – במגפה  אדם  בני  מאלפיים  יותר  נהרגו   2017 יולי  חודש  אמצע  עד  מזוהמים. 

 – ילדים  מהם  כרבע  המלחמה,  מתחילת  בתימן  ההרוגים  אלפים  לכעשרת  הצטרפו 

נוספים  ובאזורים  צנעא  בעיר  התפשטה  המגפה  בה.  נדבקו  חולים  אלף  כ־360  ועוד 

לה,  ומצפון  ואל־דאלע,  אב  תעז,  כגון  לבירה,  מדרום  במחוזות  וכן  הבירה,   במחוז 
כגון בעמראן וחג‘ה.52

ההתמודדות עם קשיי המלחמה, ובהם המצוקה הכלכלית והרעב, הובילו משפחות 

היחיד  המפלט  שנעשו  או  העירוניים  במרכזים  פחות  מקובלים  שהיו  דפוסים  לאמץ 

וההכרחי שלהן בשל המצב הקשה במדינה. מאות אלפי ילדות ונערות )בנות 18 ומטה( 

נעקרו מבתיהן ומסביבת מגוריהן, וכן מבתי הספר שלהן, ורבות מהן מתגוררות במחנות 

פליטים. מצב זה מדרבן משפחות להשיא את בנותיהן, גם משום החשש שהן ייאנסו, 

בעיקר במחנות הפליטים ובמחוזות שאליהם הגיעו עקורים רבים, כגון אל־חודידה, 

גם  רבים  ובמקרים  פרנסתן  מקור  את  איבדו  לעוני  שהתדרדרו  משפחות  וִאּב.  חג‘ה 

את בתיהן, והן מצאו בהשאת בנותיהן הקלה כלכלית זמנית לכל הפחות ביחס למצב 

שנקלעו אליו בעקבות המלחמה. הרווח הכלכלי מ”עסקת” הנישואים סייע למשפחות 

רבות לקנות מזון, לשלם על טיפול רפואי או להימלט מאזורי לחימה.

 Judy Woodruff, ”Will One Company’s Mixed Mission in Yemen Sow Suspicion of Aid  51
Groups?“, PBS, 6 June 2017, http://www.pbs.org/newshour/bb/will-one-companys-

 Adam  ;)2017 ביוני  ב־13  )נצפה   /mixed-mission-yemen-sow-suspicion-aid-groups
 Goldman and Eric Schmitt ”Aid Coordinator in Yemen Had Secret Job Overseeing
U.S. Commando Shipments“, New York Times, 6 June 2017, https://www.nytimes.
com/2017/06/06/world/middleeast/scott-darden-transoceanic-yemen-pentagon.

html?_r=1 )נצפה ב־13 ביוני 2017(.
 Yemen’s Cholera Epidemic is Worst on Record: Oxfam“, Al Jazeera, 21 July 2017,“  52
http://www.aljazeera.com/news/2017/07/yemen-cholera-epidemic-worst-record-

)"תימן:  אל־כולירא"  זמאן  פי  אל־חרב  "אל־ימן:   ;)2017 ביולי  ב־25  )נצפה   oxfam-170721081529026.html
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-war-  ,2015 מאי   ICRC, 29 כולרה"(,  בימי  מלחמה 
time-cholera?gclid=EAIaIQobChMI4dCTle_71QIVTTwbCh3FnwApEAAYASAAEgLW4

D_BwE_ )נצפה ב־26 באוגוסט 2017(.

http://www.pbs.org/newshour/bb/will-one-companys-mixed-mission-yemen-sow-suspicion-aid-groups/
http://www.pbs.org/newshour/bb/will-one-companys-mixed-mission-yemen-sow-suspicion-aid-groups/
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https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/scott-darden-transoceanic-yemen-pentagon.html?_r=1
https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/scott-darden-transoceanic-yemen-pentagon.html?_r=1
https://www.nytimes.com/2017/06/06/world/middleeast/scott-darden-transoceanic-yemen-pentagon.html?_r=1
http://www.aljazeera.com/news/2017/07/yemen-cholera-epidemic-worst-record-oxfam-170721081529026.html
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https://www.icrc.org/ar/document/yemen-war-time-cholera?gclid=EAIaIQobChMI4dCTle_71QIVTTwbCh3FnwApEAAYASAAEgLW4_D_BwE
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-war-time-cholera?gclid=EAIaIQobChMI4dCTle_71QIVTTwbCh3FnwApEAAYASAAEgLW4_D_BwE
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וכך, בעקבות המלחמה החלה תופעת נישואי הקטינות, שבדרך כלל הייתה נפוצה 

בעיקר באזורים הכפריים, להתפשט גם למרכזי הערים.53 כיוון שאין נתונים מדויקים 

של התופעה קשה להעריך את מידת השינוי בה, וגם כך היא הייתה מקובלת ונפוצה 

ומנתונים חלקיים של האו”ם עולה שבמחוזות הצפון  עוד לפני המלחמה. מהערכות 

בתימן כמחצית מן הבנות נישאות לפני הגעתן לגיל 15, ומקצתן אף כשהן בנות 7–8, 

רובן  הדרום,  באזורי  הבנות  מן  )כ־60%(  ממחצית  יותר  המלחמה  שהחלה  ושמאז 

ממשפחות עקורים, נישאו לפני שהיו בנות 16. עוד עולה מנתוני האו”ם שחלה עלייה 

כללית באחוז הנערות בתימן שנישאות לפני הגעתן לגיל 18: אם לפני המלחמה מעט 

יותר מ־50% מן הנערות נישאו לפני גיל זה, לאחר שתי שנות לחימה )כלומר, בתחילת 

2017( כשני שלישים מן הנערות נישאו לפניו.

מתוצאות  אחת  היא  האחרונות  וחצי  בשנתיים  קטינות  בנישואי  החדה  העלייה 

שבאו  ההומניטרי  והמשבר  הכלכלי  המשבר  ושל  המלחמה  של  הטרגיות  הלוואי 

בעקבותיה.54 כך למשל אולצה פירוז אחמד ח‘ידר בת ה־11 להתחתן עם גבר בן 25 

כדי לממן טיפול רפואי לאימה, שכן סכום הכסף שקיבלה המשפחה ממכירת חפציה 

בעיר  הקרבות  מאזורי  שברחה  המשפחה  הרפואי.  הטיפול  עלות  למימון  הספיק  לא 

צעדה שבצפון תימן נותרה חסרת כול, ואביה טען שלא נותרה לו ברירה ושעליו לחתן 

את בתו בתמורה למוהר כדי לשלם את הטיפול הרפואי של אם המשפחה.55 במקרה 

אחר השיא אב משפחה מדרום תימן את בתו צפא בת ה־14 לגבר בן 21 כדי לאפשר 

תעז.  במחוז  הקרבות  מאזורי  להימלט  הנוספים,  ילדיו  וששת  אשתו  המשפחה,  לבני 

צפא לא האשימה את הוריה או את בעלה במצבה, אולם בכתה על כך שהמלחמה גזלה 

את חלומותיה, שבית הספר שבו למדה נחרב בעקבות הפגזות הסעודים, ושממילא לא 

תוכל לשוב אליו משום שנישאה.

Ahmed Al-haj and Maggie Michael, ”Girls are Increasingly Being Married Off in War-  53
Torn Yemen“, The Denver Post, 27 May 2017 http://www.denverpost.com/2017/05/27/

child-marriage-yemen/ )נצפה ב־26 באוגוסט 2017(
 Families Increasingly Resort to Child Marriage as Yemen’s Conflict Grinds On“,“  54
UNFPA, 16 November, 2016, http://www.unfpa.org/news/families-increasingly-

 Nasser;)2017 נצפה ב־10 ביולי( resort-child-marriage-yemen%E2%80%99s-conflict-grinds
 al-Sakkaf, ”Shattered War Economy Encourages Child Marriage in Yemen“, IRIN, 15

,February 2017
https://www.irinnews.org/feature/2017/02/15/shattered-war-economy-encourages-

child-marriage-yemen )נצפה ב־10 ביולי 2017(.
 Sudarsan Raghavan Khamer , ”Yemen War: The Girl Forced to Marry at 11 Whose  55

,Story Exposed the conflict’s Toll on children“, The Independent, 7 July 2016
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-war-the-girl-forced-

 to-marry-at-11-whose-story-exposes-the-conflicts-toll-on-children-a7125151.html
)נצפה ב־28 באוגוסט 2017(.
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http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-war-the-girl-forced-to-marry-at-11-whose-story-exposes-the-conflicts-toll-on-children-a7125151.html
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אביה של צפא קיבל גיבוי דתי למעשהו מעבד אל־לטיף אל־עדימי, מטיף במסגד 

שהביאה  הקיצוני  העוני  עם  להתמודד  לגיטימית  דרך  שזו  טען  אל־עדימי  בתעז. 

המשפחה  ראש  שאם  הוסיף  והוא  מינית,  לבגרות  הגיעה  שהילדה  ובלבד  המלחמה, 

אינו יכול לכלכל את אשתו וילדיו מוטב שישיא האב את בתו וימנע ממנה את המצוקה 

המסורתית  הרווחת,  הגישה  את  אל־עדימי  ביטא  בכך  ממנה.56  סובלת  שהמשפחה 

מבחינה מסוימת, לנישואי הקטינות גם בימים כתיקונם, כלומר לפני המלחמה. דבריו 

מדגישים שהמערכה על הגדרת גיל הנישואים המינימלי בתימן, וכן יחסה של החברה 

אלא  ובאכיפתו  החוק  בשינוי  רק  לא  נעוצים  בפרט,  ולבנות  בכלל  לילדים  התימנית 

המלחמה  בתימן.  לשלטון  החברה  בין  היחס  ובשינוי  עמוק  חברתי־תרבותי  בשינוי 

הקצינה והחריפה מציאות שהייתה מנת חלקה של תימן שנים רבות, ובכך הפכה את 

תימן לזירת ה”משבר ההומניטרי החמור ביותר בעולם”,57 ואולי גם הנשכחת ביותר.

סיכום ומסקנות

גיל  לניסיונותיהם של גופים אזרחיים ושל פוליטיקאים בשנים 2009–2017 להגדיר 

מינימום לנישואים בתימן, ובכך להפוך את הנוהג של השאת ילדות ונערות צעירות 

לבלתי חוקי, הייתה חשיבות, על אף שנכשלו. הם עוררו שיח ציבורי וחשפו את כוחה 

ואת חשיבותה של החברה האזרחית, כפי שאירע גם ב”אביב הערבי” של תימן, אולם 

פוליטיים,  כוחות  עם  במאבקם  וחולשותיהם,  מגבלותיהם  גם  התגלו  המקרים  בשני 

דתיים ושבטיים מסורתיים. המערכה הפוליטית והמערכה המשפטית על שינוי החוק 

מתנגדיו  לחולשת  צאלח,  עלי  לשעבר  הנשיא  של  ההישרדות  לפוליטיקת  עדות  היו 

ממפלגות האופוזיציה ולחוליי המשטר והשיטה הפוליטית שהתקבעה בפועל בשלטון 

היחיד של צאלח.

אם את התקדמות הניסיון הראשון לשנות את החוק, בשנת 2009, מנעו בעיקר אנשי 

דת )פוליטיקאים ואזרחים(, הרי שהניסיון השני, שהתרחש במסגרת ועידת ההידברות 

הלאומית, כשל עם הפסקת השיחות ומהלך התיווך של מדינות המפרץ. ככל שמצבה 

של תימן הלך והידרדר עד שהגיע לסף מלחמת אזרחים, כך נדחק והצטמצם העיסוק 

 2014 שנת  מסוף  הפנימית  ההפיכה  הקטינות.  נישואי  בסוגיית  והפוליטי  הציבורי 

והשתלטות החות‘ים על חלקי המדינה, ובהם הבירה והמערכת הפוליטית, הצרו עוד 

יוזמות חברתיות להגברת המּודעות לתופעה השלילית  יותר את מרחב הפעולה של 

ולמאבק למנוע אותה. מעורבותה של סעודיה, שמנהלת מערכה צבאית קשה ונרחבת 

.”Nasser al-Sakkaf, ”Shattered War Economy Encourages  56
 Shuaib Almosawa, Ben Hubbard and Troy Griggs, ”‘It’s a Slow Death’: The World’s  57

,Worst Humanitarian Crisis“, New York Times, 23 August 2017
https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/middleeast/yemen-cholera-

humanitarian-crisis.html, )נצפה ב־28 באוגוסט 2017(.

https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/23/world/middleeast/yemen-cholera-humanitarian-crisis.html
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בתימן ממרץ 2015 בסיוע כוחות קואליציה ובתמיכה מערבית, סתמה את הגולל על 

הנוכחות  רגלי  את  לדחוק  הסעודים  בעיני  שנועדה  המלחמה  מכך,  וחמור  המאבק. 

וההשפעה האיראנית ב”חצר האחורית” של חצי האי ערב ולהשיב את השלטון הנבחר 

הלגיטימי לתימן, גרמה להרס רב והובילה את תימן למשבר הומניטרי חריף.

לא זו בלבד שבמצב כזה לא התאפשר לשנות את החקיקה בסוגיית גיל הנישואים, 

אלא שנוהג השאת הקטינות נעשה אף נפוץ יותר, והתפשט גם למרחב העירוני ולבירה 

צנעא, מעבר לאזורים המקובלים או ה”טבעיים” שלו בכפרים ברחבי המדינה ובחבלים 

במחנות  פליטים  ריכוזי  והיווצרות  הפנימית  ההגירה  ובמזרחה.  בצפונה  השבטיים 

מאולתרים, וכן הרעב והצורך בטיפול רפואי )גם בעקבות התפשטות מגפת הכולרה 

סיוע  ארגוני  פעילי  הצעירות.  בנותיהן  את  להשיא  משפחות  דחפו   ,)2017 בשנת 

וזכויות אדם, וכן עיתונאים שהצביעו על העלייה בשיעורי נישואי קטינות, מתקשים 

להציג נתונים ברורים ואמינים שלהם בשל המלחמה. גם כשתסתיים הלחימה, בין אם 

בעקבות תהליך דיפלומטי שבו יהיו מעורבים הצדדים השונים בתימן )איראן וסעודיה( 

ובין אם לאו, מלאכת השיקום של תימן והקמתה מחדש יעמדו על הפרק. ובתהליך זה 

של תקומתה והתעצבותה המחודשות של תימן, נותר רק לתהות מה יהיה מקומה של 

הסוגיה התרבותית־חברתית־משפטית־פוליטית־דתית של נישואי קטינות.

על המחברת

בעלת תואר שני מאוניברסיטת תל אביב. מלמדת באוניברסיטה הפתוחה ועובדת בה 

במחלקה להוראה וללמידה אקדמית.

תחומי מחקרה: תימן בעת המודרנית, נשים במזרח התיכון, חברה ופוליטיקה במדינות 

המפרץ.
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