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َ عَلَٰى نَۡصرِهِۡم لََقِديٌر ﴾ ْۚ َوِإنَّ ٱللَّ ُهۡم ُظلُِموا نَّ
َ
َِّذيَن يَُقَٰتلُوَن بِأ ذَِن لِل

ُ
﴿ أ

الحج، اآلية 39

***

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

﴾ Permission (to fight) is given to those upon whom war 
is made because they are oppressed, and most surely

Allah is well able to assist them ﴿
Surah Al-Hajj 22:39
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�الخت�صار�ت:
المركز: المركز اليمني لحقوق االنسان 	 

ــواب 	  ــس الن ــى إنشــاءه مجل ــذي صــادق عل ــس الرئاســي ال ــى: هــو المجل ــس السياســي األعل المجل

ــر  ــزب المؤتم ــم وح ــه وحلفائه ــار الل ــون أنص ــن مك ــي بي ــاق السياس ــة االتف ــكل نتيج ــي وتش اليمن

ــه. ــام وحلفائ ــعبي الع الش

الحكومة: حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور)1(.	 

ــزة األمــم المتحدة ويتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن 	  ــس: أحــد أهــم أجه ــس األمــن / المجل مجل

ــرة  ــم عش ــد، منه ــوت واح ــه ص ــو لدي ــوا وكل عض ــه 15 عض ــن، ولدي ــن الدوليي ــلم واألم ــون الس ص

أعضــاء غيــر دائميــن، وخمســة أعضــاء دائميــن لديهــم حــق النقــض ألي قــرارات يتخذهــا المجلــس 

ــو". بمــا يســمى "الفيت

فريق الخبراء / الفريق: فريق الخبراء المساعد للجنة الجزاءات المشكلة وفق القرار )2140(.	 

التحالــف / تحالــف العــدوان: الــدول المشــاركة عســكريا ولوجســتياً فــي العــدوان علــى اليمــن بقيادة 	 

ــدة  ــات المتح ــاركة الوالي ــم ومش ــدة وبدع ــة المتح ــارات العربي ــعودية واالم ــة الس ــة العربي المملك

االمريكيــة والمملكــة المتحــدة.

ــى 	  ــاًء عل ــة بن ــة اليمني ــذي كُلــف بمنصــب رئيــس الجمهوري ــه منصــور هــادي ال هــادي: هــو عبدرب

ــدم  ــر 2014 وق ــي 20 فبراي ــة ف ــادرة الخليجي ــب المب ــه حس ــت واليت ــد انته ــة وق ــادرة الخليجي المب

ــر 2015. ــي 22 يناي ــتقالته ف اس

ــل 	  ــر2015 قُبي ــي 22 يناي ــد بحــاح( االســتقالة ف ــدم رئيســها )خال ــي ق ــة الت حكومــة هــادي: الحكوم

اســتقالة هــادي، وكُلــف بحــاح بتشــكيل حكومــة مصغــرة فــي الريــاض فــي 12 إبريــل 2015، وتعاقبت 

بعدهــا عــدة حكومــات فــي الخــارج برئاســة شــخصيات تتبــع هــادي، وقــد أيــدت جميعهــا العــدوان 

علــى اليمــن فــي مــارس 2015، وعلــى الرغــم مــن أن رؤســاء تلــك الحكومــات وكافــة أعضائهــا يقيمون 

خــارج الجمهوريــة اليمنيــة، إال أن األمــم المتحــدة تتعاطــى معهــا علــى أنهــا الحكومــة الشــرعية.

اتفــاق الســلم والشــراكة: اتفــاق تــم توقيعــه بتاريــخ 21 ســبتمبر 2014 بيــن جميــع األطــراف 	 

والمكونــات السياســية والوطنيــة فــي اليمــن.

)1(  هي الحكومة التي ُشكلت يف العاصمة صنعاء مبوجب قرار رئيس املجلس السيايس األعىل رقم )56( لسنة 2016م.
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تعريف بالمركز �ليمني لحقوق �الإن�صان: 
مؤسســة مدنيــة مســتقلة متخصصــة فــي قضايــا حقــوق اإلنســان تــم تأسيســه فــي العــام 2009، 

ــى درع رواد  ــل عل ــل، حاص ــة والعم ــؤون االجتماعي ــن وزارة الش ــادر ع ــم )932( ص ــح رق ــل تصري ويحم

العمــل اإلنســاني فــي العــام 2016، ومشــارك فــي عــدد مــن المحافــل الدوليــة الرئيســية الخاصــة بقضايــا 

حقــوق اإلنســان. منــذ تأسيســه عمــل المركــز علــى تقييــم ومتابعــة قضايــا حقــوق اإلنســان ومناصرتهــا 

ــز العمــل  ــات الخاصــة بتعزي ــذ الفعالي ــام بتنفي ــة واإلنســانية، وق ــة مــن األنشــطة الحقوقي ــذ جمل وتنفي

الحقوقــي واإلنســاني، وكــذا البرامــج الهادفــة لرفــع الوعــي بمفاهيــم القانــون الدولــي اإلنســاني وقضايــا 

حقــوق اإلنســان بشــكل عــام وخصوصــاً قضايــا حقــوق المــرأة والطفــل، باإلضافــة إلــى تدريــب النشــطاء 

العامليــن علــى الرصــد والتوثيــق وكتابــة التقاريــر المتخصصــة بحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع الحكومــات 

والمنظمــات الدوليــة المهتمــة بحقــوق اإلنســان.

المركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان كان لــه الصــدارة فــي الوقــوف ضــد االنتهــاكات الواقعــة علــى 

اليمنييــن بمختلــف شــرائحهم، وفــي المراحــل الحساســة التــي صمــت فيهــا الكثيــر، خصوصــاً تلــك التــي 

رافقــت حــروب صعــدة واالحتجاجــات الشــعبية فــي فبرايــر 2011، وثــورة 21 ســبتمبر 2014، وصــوالً إلــى 

ــاد العمــل  ــث ق ــارس 2015م، حي ــي 26 م ــوم األول للعــدوان ف ــذ الي ــة من ــه بمســؤولياته الكامل اضطالع

ــدوان،  ــم الع ــد جرائ ــي لرص ــالف المدن ــيس وإدارة االئت ــي تأس ــهام ف ــالل اإلس ــن خ ــا م ــي حينه الحقوق

والعمــل علــى تدريــب فــرق الرصــد الميدانــي والمشــاركة فــي إعــداد تقاريــر االئتــالف، كمــا قــام المركــز 

بشــكل مســتقل بإعــداد تقاريــر دوريــة وســنوية "نوعيــة" عــن جرائــم التحالــف األشــد خطــراً، وتنفيــذه 

ــي  ــم الت ــب اهتمامــه بشــكل خــاص بالجرائ ــة صعــدة، بجان ــة فــي مدين مشــروع مســح األضــرار المدني

طالــت األطفــال وفــق التشــريعات الدوليــة، مــروراً بمســاهمة المركــز فــي إعــادة الطفلــة "بثينــة"، ومتابعة 

وصولهــا إلــى األراضــي اليمنيــة بســالم، وإصــدار التقاريــر الخاصــة ألغلــب الجرائــم التــي  ارتــكاب تحالــف 

العــدوان بحــق األطفــال كمجــزرة "بــاص ضحيــان"، وإصــدار التقريــر األول مــن نوعــه فــي ســبتمبر 2020 

عــن جرائــم العــدوان بحــق أطفــال اليمــن خــالل خمــس ســنوات مــن الحــرب بعنــوان "تقريــر طفولــة 

بلــون الــدم ورائحــة المــوت"، وإشــهاره بحضــور وزيــرة حقــوق اإلنســان والعديــد مــن أهالــي الضحايــا 

مــن األطفــال وذويهــم.

أطلــق المركــز اليمنــي مشــروع المســاعدة القانونيــة حيــث اســتقبل العديــد مــن القضايــا 

التــي يطالــب فيهــا أهالــي ضحايــا العــدوان تحريــك الدعــاوى القضائيــة ضــد التحالــف، والمركــز حاليــاً 

بصــدد تحريكهــا بعــد اســتكمال الملفــات مــع الجهــات المختصــة فــي الداخــل ومكاتــب قانونيــة فــي 

الخــارج، كمــا أن المركــز بــادر بتدريــب وتأهيــل القضــاة وأعضــاء النيابــة علــى القانــون الدولــي اإلنســاني 

ــا المرفوعــة فــي هــذا الســياق. واســتخدامه فــي القضاي
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ملخ�س �لدر��صة: 
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مخالفــات مجلــس األمــن للقانــون الدولــي مــن خــالل قرارتــه 

المتعلقــة بالوضــع اليمنــي خــالل الفتــرة )1947 – 2021(، فقــد دخلــت اليمــن فــي عــدة حــروب أهليــة 

وتعرضــت لعــدوان خارجــي فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة منــذ قبــول عضويتهــا فــي األمــم المتحــدة 1947م، 

وخــالل تلــك الفتــرات كانــت قــرارات األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن غائبــة أو بعيــدة عــن الحــل الحقيقي 

لتلــك الحــروب التــي كانــت تجمعهــا صفــة أساســية وهــي الدعــم الخارجــي ألحــد أطــراف النــزاع.

وبعــد ســبات طــال قرابــة ســبعة عقــود لــم يصــدر خاللهــا مجلــس األمــن ســوى أربعــة قــرارات 

أمــام عشــرات األحــداث والحــروب األهليــة واالعتــداءات الخارجيــة علــى اليمــن، نهــض مجلــس األمــن 

ــورة الشــعبية  ــذ انطــالق الث ــر اهتمامــه الشــديد باليمــن، اليمــن فمن ــذار وأظه ــدون ســابق ان فجــأة وب

فــي 2011 وحتــى كتابــة هــذه الدراســة فــي ديســمبر 2021 أصــدر مجلــس األمــن )17( قــراراً بخصــوص 

األحــداث فــي اليمــن.

ــدة  ــم المتح ــاق األم ــه لميث ــي قرارات ــن ف ــس األم ــات مجل ــة مخالف ــذه الدراس ــت ه ــد تناول وق

ــك مــا  ــة، وكذل ــدول وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخلي ــى ســيادة ال وقراراتهــا المتعلقــة بالحفــاظ عل

ــى  ــه عل ــي حصــرت تدخل ــم المتحــدة والت ــاق األم ــي ميث ــواردة ف ــن ال ــس األم ــات مجل ــق بصالحي يتعل

وجــود حــوادث تشــكل خطــراً حقيقيــاً يُهــدد الســالم واألمــن الدولييــن أو فــي قمــع جريمــة عــدوان علــى 

بلــد مــا، فمنــذ بدايــة العــدوان علــى اليمــن فــي 26 مــارس 2015 وجــه مجلــس األمــن إجراءاتــه القمعيــة 

لتشــجيع تنفيــذ "جريمــة العــدوان"، ممــا نقــل الصــراع فــي اليمــن مــن نــزاع ومخــاض سياســي داخلــي 

بمواجهــات عســكرية فــي إطــار ضيــق تــم الســيطرة عليهــا إلــى صــراع ذي طابــع دولــي تورطــت فيــه 

عشــرات الــدول مــن مختلــف قــارات العالــم وتوســعت جغرافيتــه لتشــمل عــدة دول وبمــا جعــل مجلــس 

األمــن ينتقــل مــن حــاٍم لألمــن والســلم الدولييــن إلــى منتهــك لهمــا وللقانــون الدولــي.

تــورط مجلــس األمــن فــي كل تلــك المخالفــات تلبيــة ألطمــاع الــدول األعضــاء وحلفائهــا مــن دول 

الخليــج للســيطرة علــى ثــروات اليمــن الطبيعيــة ومياهــه اإلقليميــة مــن خــالل اســتغالل الثــورة الشــعبية 

والمخــاض السياســي فــي اليمــن، وفــي ســبيل ذلــك ســعى المجلــس لفــرض وصايتــه غيــر القانونيــة علــى 

اليمــن مــن خــالل أربــع مراحــل، وهــي كاآلتــي:

المرحلــة األولــى: كانــت ممهــدة محاولتــه تضليــل المجتمــع الدولــي واقناعــه أن الحالــة فــي اليمن 

تهــدد األمــن والســلم الدولييــن عبــر القراريــن )2014( الصــادر عــام 2011 و)2051( الصــادر عــام 2012.
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المرحلــة الثانيــة: إصــداره القــرار )2140( الصــادر عــام 2014 الــذي قــرر فيــه المجلــس أن الحالــة 

فــي اليمــن تهــدد الســلم واألمــن الدولييــن فــي المنطقــة وفــرض خاللهــا قــرارات تتدخــل فــي الشــون 

ــة واحــدة  ــو حادث ــات ول ــي إثب ــى الرغــم مــن فشــله ف ــة بموجــب الفصــل الســابع، عل ــة اليمني الداخلي

تهــدد الــدول المجــاورة أو الســالم واألمــن الدولــي، بجانــب تأكيــده فــي مختلــف قراراتــه بــأن األحــداث 

فــي اليمــن ال تتعــدى الشــأن والجغرافيــا اليمنيــة، وأنهــا أحــداث يغلــب عليهــا الطابــع السياســي فيمــا 

يتعلــق بانتقــال الســلطة وتشــكيلها، بــل ورحــب فــي القــرار نفســه وبشــكل غيــر مســبوق بالمتغيــرات 

السياســية اإليجابيــة وتعــاون جميــع الجهــات المعنيــة فــي اليمــن فــي العمليــة االنتقاليــة.

ــن  ــة والقواني ــى المنظوم ــاً عل ــد انقالب ــم )2140( يُع ــن رق ــس األم ــرار مجل ــك كان ق ــة لذل نتيج

واألعــراف الدوليــة. كمــا كان هــذا القــرار مخالفــة صريحــة ومتعمــدة لمقاصــد وميثــاق األمــم المتحــدة 

وقراراتــه المحــددة ألســباب التعامــل مــع الــدول بموجــب الفصــل الســابع، والمؤكــدة عــدم جــواز التدخــل 

فــي شــؤون الــدول الداخليــة والخارجيــة وانتهــاك ســيادتها ومصــادرة حقــوق شــعبها فــي تقريــر مصيرهــم 

بــدون أي تدخــل او تهديــد خارجــي.

المرحلــة الثالثــة: تمثلــت فــي المواقــف الغــادرة لمجلــس األمــن ومحاولــة االلتفــاف علــى نجــاح 

ــورة/ "الســيد  ــد الث ــم يســتطع اتخــاذ أي قــرار بعــد إعــالن قائ ــورة الـــ21 ســبتمبر 2014، فالمجلــس ل ث

ــوار علــى صنعــاء و إعــالن كافــة األطــراف  ــه( ســيطرة الث ــد مكــون أنصــار الل ــي"، )قائ ــك الحوث عبدالمل

والمكونــات السياســية توقيــع "اتفــاق الســلم والشــراكة"، الــذي دعــا إليــه، واكتفــى المجلــس بالترحيــب 

والدعــوة لاللتــزام باالتفــاق.

ــلطة  ــا"، كس ــة العلي ــة الثوري ــالن "اللجن ــاح"، وإع ــد بح ــادي"، و"خال ــه ه ــتقالة "عبدرب ــد اس بع

مؤقتــة إلدارة البلــد وإنقــاذه مــن الفــراغ الدســتوري حتــى تنفيــذ بقيــة بنــود "اتفــاق الســلم والشــراكة"، 

وصــوالً النتخابــات رئاســية ونيابيــة وتســليم الســلطة ســلمياً لمــن يختــاره الشــعب، لــم يســتطع مجلــس 

ــة فــي  ــل انتصــار ثــورة اليمنييــن وإيقافهــم أي تدخــالت أجنبي األمــن ومجلــس التعــاون الخليجــي تَحمُّ

قراراتهــم الداخليــة أو االســتمرار مــن انتقــاص حــق الشــعب اليمنــي فــي تقريــر مصيــره وســيادته علــى 

أرضــه، فتوالــت بيانــات اإلدانــة والشــجب مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي اختتمهــا مجلــس األمــن 

ــل العــدوان بشــهر واحــد فقــط صــدر القــرار  ــر 2015، ولكــن قبي بقــراره )2201( الصــادر فــي 15 فبراي

)2204( 2015 الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته )7390( المعقــودة فــي 24  فبرايــر 2015. كان 

هــذا قــراراً مطمئنــاً بشــكل عــام وأقــل قلقــاً وشــجباً واســتياًء وِحــدًة مــن القــرارات الســابقة، كمــا تراجــع 
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عــن إلــزام اليمنييــن بالتقيــد بالمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، وأعلــن دعمــه للمبعــوث األممــي فــي 

رعايــة الحــوار الــذي كان فــي ظــل إدارة "اللجنــة الثوريــة العليــا" للدولــة. لــم يحتــِو هــذا القــرار علــى أي 

إدانــات ألعمــال عنــف أو تفجيــرات كونهــا انعدمــت كالتفجيــرات واألعمــال اإلجراميــة لتنظيــم القاعــدة 

وقمــع المتظاهريــن والتحريــض اإلعالمــي بيــن الفرقــاء السياســيين، ســادت بــدالً عنهــا فتــرة مــن الهــدوء 

العــام، وعــادت مؤسســات الدولــة للعمــل بحكومــة تصريــف األعمــال، وعــادت المكونــات للجلــوس علــى 

طاولــة الحــوار فــي فنــدق "موفنبيــك"، بالعاصمــة صنعــاء بإشــراف ورعايــة األمــم المتحــدة عبــر مبعوثهــا 

الخــاص "جمــال بــن عمــر".

ــي تشــجيعه  ــت ف ــن تمثل ــى اليم ــة عل ــرض الوصاي ــن ف ــس األم ــة: محــاوالت مجل ــة الرابع المرحل

ارتــكاب دول التحالــف جريمــة العــدوان علــى اليمــن فــي 26 مــارس 2015، فعلــى الرغــم مــن اســتجابة 

ــرارات )2140( و )2201( و)2204(،  ــي الق ــواردة ف ــس ال ــات المجل ــة طلب ــة لكاف ــة والثوري ــوى الوطني الق

ــوده  ــذي تق ــف ال ــوات التحال ــر االســتراتيجي، قامــت ق ــن سياســة الصب ــاً م ــن يوم ــرة األربعي وخــالل فت

الســعودية بشــن مئــات الغــارات علــى مختلــف المحافظــات اليمنيــة. مجلــس األمــن لــم يقــم بالــدور 

المتوقــع منــه ولــو بإصــدار قــرار يقضــي بإدانــة ووقــف العــدوان الــذي لــم يواَجــه بعيــار نــاري واحــد، بــل 

يشــارك التحالــف فــي جريمــة العــدوان بارتكابــه مخالفتيــن جســيمتين لميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون 

الدولــي اإلنســاني كاآلتــي:

	 ــدوان ــة الع ــن لجريم ــذ ُمعل ــى تنفي ــف عل ــدام التحال ــه إق ــى بتجاهل ــة األول المخالف

ــات  ــا مئ ــف خالله ــذ التحال ــاً نف ــزم الصمــت لعشــرين يوم ــن والت واســتهداف المدنيي

ــان  ــة واألعي ــى التحتي ــتهدفت البن ــة اس ــات اليمني ــف المحافظ ــى مختل ــارات عل الغ

ــى )1037(  ــدد القتل ــغ ع ــن، بل ــن المدنيي ــح م ــل وجري ــة )3362( قتي ــة مخلف المدني

ــى )2325(  ــدد الجرح ــغ ع ــا بل ــاء بينم ــن النس ــال و)184( م ــن األطف ــم )214( م منه

ــاء. ــن النس ــال و)485( م ــن األطف ــم )352( م منه

	 ــون ــن والقان ــق اليم ــن بح ــس األم ــا مجل ــي ارتكبه ــيمة الت ــة الجس ــة الثاني المخالف

ــس  ــذه مجل ــذي اتخ ــرار )2216( ال ــن الق ــس األم ــدار مجل ــي إص ــي ه ــرف الدول والع

األمــن فــي جلســته )7426(، المعقــودة فــي 14 أبريــل 2015، فقــد فاجــأ مجلــس األمــن 

ــة ليــس للمجلــس فقــط وإنمــا لمنظومــة  ــد فضيحــة تاريخي ــذي يُع ــم بقــراره ال العال

األمــم المتحــدة ككل، حيــث لــم يتطــرق نهائيــاً إلعــالن التحالــف وتنفيــذه العمليــات 
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ــم  ــن جرائ ــات م ــن المئ ــي ع ــد وكل ــكل متعم ــى بش ــن، وتغاض ــى اليم ــة عل الهجومي

ــه  ــعب بأكمل ــف ش ــع قص ــت م ــن وترافق ــا آالف المواطني ــي راح ضحيته ــرب الت الح

وفــي مختلــف محافظاتــه مســببًة دمــاراً هائــالً فــي البنــى التحتيــة واألمــالك العامــة 

ــة. والخاص

فــي محاولــة لتضليــل المجتمــع الدولــي وبعــد ســتة أيــام مــن إصــدار المجلــس للقــرار )2216( 

أعلــن التحالــف فــي 21 إبريــل 2015 انتهــاء عمليــة "عاصفــة الحــزم"، بحســب بيــان الناطــق العســكري 

ــرد  ــط النفــس وعــدم ال ــا بضب ــون خالله ــزم اليمني ــي الت ــة الت ــدء العملي ــن ب ــاً م ــف بعــد 26 يوم للتحال

وإتاحــة الفرصــة لمجلــس األمــن للقيــام بمســؤولياته الــذي لــم تصــدر منــه  أي إدانــة أو تدخــل إليقــاف 

العــدوان، ممــا شــجع دول التحالــف الســتمرار العــدوان وإعالنهــا فــي نفــس البيــان عــن عمليــة جديــدة 

بمســمى "إعــادة األمــل"، عــادت فيهــا لقصــف أراضــي اليمــن ومحاولــة احتاللهــا.

ــى  ــة عل ــة والبحري ــة والبري ــه الجوي ــه وضربات ــن هجمات ــف يَُش ــاً كان التحال ــن يوم طــوال أربعي

ــا )5731( بيــن قتيــل وجريــح، فخــالل  ــا المدنييــن حيــث بلــغ عــدد الضحاي اليمــن مخلفــاً آالف الضحاي

هــذه الفتــرة بلــغ عــدد القتلــى )4144( منهــم )661( مــن النســاء و)585( طفــل، بينمــا بلــغ عــدد الجرحى 

)1587( منهــم )250( مــن النســاء و)289( طفــل.

فلــم يكــن مفاجئــاً صــدور قــرار مجلــس األمــن )2564(  الــذي جــاء بعــد صمــت المجلس 

ــة او  ــا جريم ــدن خالله ــم ي ــن  ل ــى اليم ــف عل ــدوان دول التحال ــن ع ــنوات ع ــبع س ــة س لقراب

انتهــاكاً واحــداً قامــت بــه قــوات التحالــف ، ذلــك القــرار الــذي أصــدره مجلــس األمــن فــي 25 

فبرايــر2021، كان قــراراً اســتثنائياً ألغــى التزامــه بتطلعــات الشــعب اليمنــي والــذي كان يكــرره 

ــتقالله  ــيادته واس ــن وس ــدة اليم ــه بوح ــق التزام ــابقة تراف ــرارات الس ــن الق ــة م ــي كل ديباج ف

ــذي نشــأ نتيجــة  ــزاع ال ــة أحــد أطــراف الن ــرة إدان ــه ألول م ــن في ــا أعل ــة، كم وســالمته اإلقليمي

ــارس 2015  ــذ 26 م ــن من ــى اليم ــتمر عل ــدوان مس ــعودية بع ــادة الس ــف بقي ــام دول التحال قي

حتــى تاريخــه، لكــن اإلدانــة لــم توجــه نحــو الطــرف الــذي يقصــف اليمــن بالصواريــخ والقنابــل 

ليــالً ونهــارا ويجــوع شــعبه بحصــار مســتمر منــذ قرابــة ســبع ســنوات، ولــم تكــن اإلدانــة لقتــل 

واعتقــال عشــرات المســافرين والمســافرات مــا بيــن مــأرب وصنعــاء، بــل كانــت إدانــة مجلــس 

األمــن "الشــديدة"، علــى : "التصعيــد المســتمر فــي مــأرب باليمــن، بمــا فــي ذلــك العمليــة التــي 

نفذهــا الحوثيــون فــي 7 شــباط/فبراير 2021"!  وأيضــاً علــى "اســتمرار هجمــات الحوثييــن علــى 
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ــى  ــس إل ــاً المجل ــي "داعي ــا الدول ــى مطــار أبه ــك عل ــة الســعودية، بمــا فــي ذل المملكــة العربي

"وقــف فــوري للهجمــات دون شــروط مســبقة".

ــه تشــكل   ــاً كون ــه قانون ــة واليت ــس األمــن"، منتفي ــع لمجل ــراء التاب ــق الخب ــر "فري يُعتب

بموجــب القــرار )2140( الباطــل قانونــاً، ولكننــا رأينــا أهميــة االستشــهاد بتقاريــره الـــ )7(  التــي 

صــدرت خــالل األعــوام 2014-2021، فعلــى الرغــم مــن بطــالن واليتــه وعــدم حياديــة تقاريــره 

التــي انحــازت للتحالــف وحرضــت بشــكل متعمــد علــى الثــوار اليمنييــن وحكومــة صنعــاء، إال 

أن الفريــق فَِشــل فــي محاوالتــه  تغطيــة انحيــازه مــن خــالل التحقيــق فــي عــدد محــدود مــن 

األحــداث والجرائــم التــي لــم يســتطع التحالــف انكارهــا أساســاً متغافــالً عــن مئــات المجــازر 

وأالف الجرائــم التــي شــهدها العالــم رغــم توثيقهــا مــن قبــل المنظمــات الحقوقيــة ووســائل 

اإلعــالم المحليــة والدوليــة لقرابــة ســبع ســنوات.

ومــن خــالل دراســة قانونيــة وتحليليــة لتقاريــر فريــق الخبــراء ثبــت بطــالن قانونيــة 

أحــكام القــرار )2140( ومــا تــاله مــن قــرارات ومخالفــات لمجلــس األمــن حتــى اكتوبــر 2021 

كمــا خرجــت هــذه الدراســة باإلثباتــات اآلتيــة: 

ــة  ــة ومصداقي ــدم صح ــف ع ــالل كش ــن خ ــرار )2140( م ــكام الق ــة أح ــالن قانوني 1- بط

مبرراتــه وحججــه التــي بنــى عليهــا أن الحالــة فــي اليمــن تهــدد الســالم واألمــن الدولييــن 

وبــدأ يتصــرف ويصــدر األحــكام بموجــب الفصــل الســابع.

ــة  ــة العام ــرارات الجمعي ــم المتحــدة وق ــاق األم ــن لميث ــس األم ــة مجل ــات مخالف 2- إثب

ــف  ــكاب دول التحال ــت ارت ــم تثب ــراء لجرائ ــق الخب ــق فري ــه إزاء توثي ــه عــن مهام وتنصل

ــي  ــورة ف ــة أشــكالها المذك ــدوان بكاف ــة الع ــة الســعودية جريم ــة العربي ــادة المملك بقي

ــي 14 ديســمبر  ــم المتحــدة ف ــة لألم ــة العام ــن الجمعي ــرار 3314 )د-29( الصــادر ع الق

ــا  ــب ارتكابه ــة، بجان ــة الدولي ــة الجنائي ــا األساســي"، للمحكم ــام روم ــا "نظ 1974 وفصلّه

ــي. ــي الدول ــون الجنائ ــة أشــد خطــراً حســب القان ــم المصنف ــف الجرائ مختل

ــرأي  ــع وال ــل المجتم ــي تضلي ــن ف ــس األم ــة مجل ــراء سياس ــق الخب ــاج فري ــات انته 3- إثب

العــام الدولــي عــن حقيقــة جريمــة العــدوان الخارجــي علــى اليمــن، وانحيــازه للتحالــف 

ــه"،  ــوار اليمنييــن وحكومــة صنعــاء ومكــون "أنصــار الل مــع التشــويه والتحريــض ضــد الث

ــة. ــية واالجتماعي ــات السياس ــن المكون ــا م ــام"، وحلفائهم ــر الشــعبي الع و"المؤتم
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ــى عــدة جهــات  ــزول إل ــاء إعــداد هــذه الدراســة بالن ــي لحقــوق اإلنســان أثن ــز اليمن ــام المرك ق

حكوميــة فــي صنعــاء منهــا وزارة الخارجيــة فــي اغســطس 2021 بغــرض االستفســار حــول مــا ورد فــي 

تقاريــر "فريــق الخبــراء التابــع لمجلــس األمــن"، حــول االدعــاء بــأن حكومــة صنعــاء رفضــت التعاطــي مــع 

الفريــق أو استفســاراته، وقــد أفــاد مســئولون فــي وزارة الخارجيــة " أن الحكومــة دائمــاً مــا تحــرص علــى 

الــرد علــى االدعــاءات الكاذبــة التــي تــرد فــي تقاريــر ذلــك الفريــق المزعــوم، وأن ســبب عــدم التعامــل 

معــه يعــود إلــى عــدم قانونيــة تشــكيله وعــدم حياديتــه منــذ بــدء تشــكيله وتعارضــه مــع ســيادة الدولــة" 

مــع اإلشــارة إلــى تعاطيهــا اإليجابــي مــع "فريــق الخبــراء البارزيــن التابعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان" 

وبقيــة أجهــزة األمــم المتحــدة.

وأوضــح مســئولو وزارة الخارجيــة أن ســبب عــدم تعاطــي الحكومــة مــع "فريــق خبــراء مجلــس 

األمــن"، واستفســاراته المرســلة إلــى رئيــس "المجلــس السياســي األعلــى" مــن قبــل منســق "فريــق الخبــراء 

المعنــي باليمــن" "Gunaratne .R Dakshinie" فــي يوليــو 2021، كان لتحفــظ الحكومــة الســابق علــى 

األحــكام المتعلقــة  بالقــرار )2140(  وهــو التحفــظ الــذي أعلنتــه الحكومــة أكثــر مــن مــرة وســلمته إلــى 

ــن  ــم المتحــدة، وأُعل ــي األم ــس األمــن" ومــن خــالل مبعوث ــس "مجل ــم المتحــدة" ورئي ــام "األم ــن ع أمي

ذلــك فــي بيانــات رســمية أثنــاء جلســات التفــاوض مــع الوســاطات المختلفــة فــي "عمــان" و"الكويــت" 

ــة  ــاره تدخــالً فــي الشــؤون اليمني ــا باعتب ــة وواليته ــرار تشــكيل اللجن و"جنيــف" وقــد شــمل التحفــظ ق

ــدة كانــت ســبباً  ــر المحاي ــة واستفســاراتها غي ــر اللجن ــى أن تقاري ــا إل ــة، كمــا تجــدر اإلشــارة هن الداخلي

رئيســياً فــي اســتمرار قــرار التحفــظ.

أضــاف المركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان تلــك االستفســارات كوثيقــة أساســية لدراســتها 

واســتعراضها ضمــن الدراســة وخلصــت مالحظــات الفريــق القانونــي للمركــز علــى تلــك االستفســارات 

ــويه  ــاد والتش ــدم الحي ــار ع ــي إط ــل ف ــدة وتدخ ــم المتح ــي األم ــل ف ــادئ العم ــف مب ــا تخال ــى أنه إل

ــي. ــام الدول ــرأي الع ــة وال ــل العدال ــض وتضلي والتحري
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ــي الشــأن  ــس األمــن ف ــي تعيشــه اليمــن خــالل ســبع ســنوات مــن تدخــالت مجل وضــع كارث

اليمنــي الداخلــي وإصــداره القــرارات واألحــكام المخالفــة لميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي لــم 

يســتطع تحقيــق أٍي مــن أهدافــه السياســية المعلنــة فــي اليمــن ، وهــذا مــا أثبتــه  فريــق خبــراء مجلــس 

األمــن فــي تقريــره الصــادر فــي ينايــر 2021 والــذي جــاء فيــه : "مــا فتــئ الوضــع يتدهــور فــي اليمــن، 

مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار مدمــرة علــى الســكان المدنييــن، وتســاهم ثالثــة عوامل رئيســية في 

هــذه الكارثــة: )أ( التربــح االقتصــادي مــن قبــل جميــع األطــراف اليمنيــة، مما يؤثــر علــى األمــن البشــري، 

)ب( واالنتهــاكات المســتمرة والواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، فــي ظــل 

اإلفــالت مــن العقــاب، )ج( والتصعيــد فــي القتــال وتأثيــره علــى المدنييــن، بمــا فــي ذلــك النــزوح" ، فلــم 

يكــن هــذا التوصيــف هــو الوضــع السياســي واألمنــي الــذي وعــد بــه مجلــس األمــن الشــعب اليمنــي، 

الشــعب الــذي أثبــت أنــه كان أكثــر حكمــة مــن مجلــس األمــن قبــل تدخلــه فــي اليمــن حيــث اســتطاع 

احتــواء كافــة األزمــات والنزاعــات وحســمها بأقــل الخســائر.

إن منطــق االســتكبار واالســتضعاف لليمــن وشــعبه مــازال طاغيــاً علــى قــرارات مجلــس األمــن ولــم 

يســتطع اســتيعاب الوضــع الجديــد بــأن اليمــن اعتــدي عليــه وظلــم لقرابــة ســبع ســنوات وصمــت المجلــس 

خاللهــا إرضــاًء للواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة وحلفائهمــا مــن بعض الــدول العربيــة الذين 

فشــلوا فــي إخضــاع شــعب اليمــن واســتكمال مؤامــرة احتــالل وتقســيم أرضــه ونهــب ثرواتــه. 

ــهاً عظيمــاً يحكــم الكــون ال يرضــى باســتمرار الظلــم  لــم يســتطع المجلــس اســتيعاب أن هنــاك إلـٰ

والجــور والفســاد فــي األرض وهــو وحــده مــن يســتطيع قلــب الموازيــن ونصــر المســتضعفين وإمدادهــم 

ــا َعلَيَْنــا نَْصــُر الُْمؤِْمِنيــَن{ الــروم –  بالقــوة والعــزة والنصــر مــا دامــوا يؤمنــون بــه وهــم علــى الحــق، }وَكَاَن َحقًّ

اآليــة 47، وتناســى مجلــس األمــن أن اليمنييــن يمارســون حقهــم الطبيعــي بــل واجبهــم الحتمــي فــي الدفــاع 

عــن أنفســهم وأرضهــم وأموالهــم، وهــو حــق مكفــول فــي ميثــاق األمــم المتحــدة والقوانيــن الدولية والشــرائع 

الســماوية، بعــد أن صــادر مجلــس األمــن كافــة حقــوق الشــعب اليمنــي المكفولــة ضمــن األمــم المتحــدة 

كــون اليمــن عضــواً فيهــا، وتغاضــى عــن كافــة االنتهــاكات التــي وقعــت عليــه.
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ــدوان  ــه لع ــم"، بدعم ــف األصــح "جرائ ــن التوصي ــم يك ــات إن ل ــن ارتكــب مخالف ــس األم مجل

التحالــف بقيــادة الســعودية علــى اليمــن بمبــرر طلــب رئيــس مســتقيل ال يمثــل طرفــاً أو مكونــاً وطنيــاً 

ــن  ــس األم ــرارات مجل ــى ق ــالب عل ــه االنق ــد إعالن ــا بع ــر منه ــث ف ــد حي ــي البل ــد متواجــداً ف ــم يع ول

ــه  ــام ب ــا ق ــا أن م ــة. كم ــس األمــن كمرجعي ــذي اعتمــده مجل ــة"، ال ــاق الســلم والشــراكة الوطني و"اتف

مجلــس األمــن ودول التحالــف بقيــادة الســعودية خالــف قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة وميثــاق 

ــدى  ــدة ل ــة المعتم ــة والموثق ــف الموقع ــة الطائ ــي واتفاقي ــون الدول ــا والقان ــم المتحــدة وقراراته األم

األمــم المتحــدة، وبهــذا فــإن مجلــس األمــن بقيامــه بهــذه المخالفــات وإصــراره علــى اســتمرار هــذه 

"الجريمــة"، فــي حــق اليمــن أرضــاً وإنســاناً ال يعتــدي علــى اليمــن فقــط وإنمــا يعتــدي علــى منظومــة 

األمــم المتحــدة وعلــى أعضائهــا وعلــى البشــرية جمعــاء مهــدداً بانهيــار منظومــة األمــم المتحــدة إرضاًء 

للــدول العظمــى فــي تكبرهــا واســتبدادها وتســلطها علــى الشــعوب، لتتكــرر مأســاة انهيــار عصبــة األمــم 

مــرة أخــرى. }لَِّيْقِضــَي اللَّــُه أَْمــراً كَاَن َمْفُعــوالً{ ]األنفــال: اآليــة44[.
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https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014


�لمنهجية:
ــي لحقــوق اإلنســان  ــة أجراهــا المركــز اليمن ــة تحليلي ــى دراســة قانوني تقــوم هــذه الدراســة عل

لتأصيــل ســلطة مجلــس األمــن فــي إصــدار قراراتــه بخصــوص الحالــة فــي اليمــن بموجــب الفصــل الســابع 

ومــدى تطابقهــا مــع أحــكام ميثــاق األمــم المتحــدة وقواعــد ونصــوص القانــون الدولــي، فقــد قــام المركــز 

بمجموعــة مــن الخطــوات إلظهــار الحقائــق والمعلومــات والقيــام بالتحليــل الكامــل لموضــوع الدراســة 

التــي ارتكــزت علــى قــراءة تاريخيــة لكافــة قــرارات مجلــس األمــن الصــادرة بخصــوص اليمــن خــالل الفتــرة 

1984م- يوليــو 2021م، وكذلــك البيانــات الرئاســية والصحفيــة الصــادرة عــن المجلــس، و كافــة التقاريــر 

الصــادرة عــن لجنــة الخبــراء المشــكلة بالقــرار )2140(.

ــرارات  ــة بق ــق المتعلق ــة الوثائ ــاً لكاف ــاً الكتروني ــان تعقب ــوق اإلنس ــي لحق ــز اليمن ــرى المرك أج

مجلــس األمــن لمعرفــة مــدى تطبيقهــا وآثارهــا علــى المســتوى الجغرافــي اليمنــي، وقــد أجــرى المركــز 

ــات  ــة والمكون ــة المتعاقب ــات اليمني ــن الحكوم ــذ 2011 ع ــي صــدرت من ــات الت ــامالً للبيان ــتعراضاً ش اس

السياســية المشــاركة فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وعــن دول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

بمــا فيهــا الــدول الداعمــة للتحالــف، كالواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا والكيــان الصهيونــي 

)إســرائيل(.

ــم  ــق للجرائ ــق الرصــد والتوثي ــا فري ــات التــي جمعه ــى قاعــدة البيان كمــا اعتمــدت الدراســة عل

واالنتهــاكات التــي وقعــت فــي اليمــن خــالل فتــرات االحتجاجــات الشــعبية والثــورة والعــدوان )2011-

2021(، كمــا اســتعان بالبيانــات واالحصائيــات الصــادرة عــن المنظمــات المحليــة والدوليــة المعنيــة وذات 

العالقــة.
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http://ycfhr.org/?p=890
http://ycfhr.org/?p=890
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://undocs.org/ar/S/RES/2014(2011)
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar


�لم�صادر و�لمر�جع: 
	.ميثاق األمم المتحدة

	.قرارات األمم المتحدة ذات العالقة

	.االتفاقيات الدولية ذات العالقة

	.قرارات مجلس األمن بخصوص اليمن

	.البيانات الرئاسية والصحفية لمجلس األمن

	.تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس األمن بخصوص اليمن: اصدارات

	.تقارير فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق اإلنسان: اصدارات

	 االحاطــات العلنيــة والمؤتمــرات الصحفيــة والمقابــالت التلفزيونيــة للمبعــوث

ــر". ــن عم ــال ب ــي "جم األمم

	 البيانــات والتصريحــات الصحفيــة الرســمية لمختلــف أطــراف النــزاع المنشــورة عبــر

مواقعهــا الرســمية.
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https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://areq.net/m/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%B1.html
https://areq.net/m/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%B1.html


�صعب �ليمن ُيقتل ومجل�س �الأمن يجتمع:
ــات  ــاء اجتماع ــف أثن ــدوان التحال ــراء ع ــقطوا ج ــن س ــي الذي ــعب اليمن ــا الش ــض ضحاي ــة ببع إحصائي

ــن. ــوص اليم ــه بخص ــدار قرارات ــن إلص ــس األم مجل

جدول رقم )1(

التاريخالقرار

ت
ارا

لغ
د ا

جرحىقتىلعد

يل
ام

إلج
ا

ال
طف

أ

ء 
سا

ن

ال
رج

يل
ام

اج

ال
طف

أ

ء 
سا

ن

ال
رج

يل
ام

اج

2216
146200262600545480 أبريل 2015

1568106931092710171208317 أبريل 2015

2266
243704131700141431 فرباير 2016

251010145602813 فرباير 2016

2342
234462412111315 فرباير 2017

241500001361010 فرباير 2017

2402
26500213153481530 فرباير 2018

27483111156281631 فرباير 2018

2451
2121004411359 ديسمرب 2018

2219000000333 ديسمرب 2018

2481
150000000000 يوليو 2019

1612000000111 يوليو 2019

2511
2510000010011 فرباير 2020

2624000000111 فرباير 2020

2534
1418010100001 يوليو 2020

15825149489421563 يوليو 2020

2586
1416000000111 يوليو 2021

159001100001 يوليو 2021

 56244311782535525275355608

عدد الضحايا المدنيين منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015 حتى نهاية شهر أكتوبر 2021
جدول )2(

اجاميل القتىل

القتىل

اجاميل الجرحى

الجرحى

اإلجاميل 

الكيل رجالنساءأطفالرجالنساءأطفال

41083085104981769141703525170492474442435
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مقدمة:
بعــد مــرور مــا يقــارب ســبع ســنوات مــن إعــالن عــدوان دولــي علــى اليمــن مــن قبــل تحالــف 

ضــمَّ أكثــر مــن )21( دولــة بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية)2(، وعلــى الرغــم مــن خــروج كثيــر مــن 

الــدول مــن هــذا التحالــف إال أن قيادتــه اســتمرت فــي عدوانهــا ضــد اليمــن بإصــرار وبــدون إدانــة واحــدة 

مــن األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن علــى الرغــم ممــا ســببه هــذا العــدوان مــن دمــاٍر شــامٍل وســقوط 

عشــرات اآلالف مــن الضحايــا)3(، وحصــاٍر خانــٍق منــذ اليــوم األول للعــدوان ـ فــي 26 مــارس 2015 ـ مــازال 

ــع  ــذالن المجتم ــبب خ ــوم بس ــى الي ــف حت ــن دول التحال ــعٍ م ــٍر واق ــه كأم ــي من ــي يعان ــعب اليمن الش

الدولــي لــه وتنصــل األمــم المتحــدة عــن مهامهــا وتواطــئ مجلــس األمــن ودعمــه للــدول المتورطــة.

ــذه  ــد ه ــح بع ــة اتض ــن والمنطق ــدق باليم ــر المح ــن والخط ــلم الدوليي ــن والس ــد األم إن تهدي

ــن  ــرب م ــى الته ــراره عل ــن بإص ــس األم ــن وراءه مجل ــف وم ــد دول التحال ــدره الوحي ــنوات أن مص الس

تطبيــق ميثــاق األمــم المتحــدة )4( وقواعــد القانــون الدولــي بشــكل محايــد فــي ســبيل حمايــة مصالــح 

ــق  ــي تطبي ــا ف ــم المتحــدة ومصداقيته ــي األم ــا ف ــدول لثقته ــدان ال ــد يســبب فق ــا ق ــرى، م ــدول الكب ال

مقاصدهــا األساســية، ويجعــل العالــم مــن جديــد معرضــاً لتوســع حــروب دوليــة أشــعل مجلــس األمــن 

ــم المتحــدة. ــم ومقاصــد األم ــف قي ــراض تخال ــي عــدة دول ألغ ــالً ف ــا فع فتيله

لــم تثمــر جهــود دول التحالــف ومجلــس األمــن فــي تضليــل المجتمــع الدولــي وتزييــف الوقائــع 

واألحــداث فــي اليمــن، فالشــعب اليمنــي اســتمر فــي مقاومــة عــدوان التحالــف والدفــاع عــن نفســه أمــام 

حمالتــه العســكرية الراميــة الحتــالل كامــل األراضــي اليمنيــة بدعــوى اســتعادة شــرعية الرئيــس المســتقيل 

ــزع الســيادة  ــم يخضــع لمحــاوالت ن ــدة التحالــف، كمــا ل ــة الســعودية قائ ــى المملكــة العربي والفــار إل

علــى بلــده ومصــادرة حقــه فــي تقريــر مصيــره بنفســه بــدون تدخــل خارجــي.

ــم يكتشــف بشــاعة مــا تقــوم بــه دول التحالــف ومجلــس األمــن  ومــع مــرور الوقــت بــدأ العال

فــي اســتخدامهم المضلــل لبعــض أحــكام ميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي فــي غيــر مقاصــده، 

)2( يف الســاعات األوىل مــن يــوم الثالثــاء بتاريــخ 26 مــارس 2015 بــدأت أوىل غــارات تحالــف العــدوان عــى اليمــن مرتافقــاً مــع إعــالن الســفري 

الســعودي لــدى الواليــات املتحــدة عــادل الجبــري يف مؤمتــر صحــايف بــدء العمليــة العســكرية مؤكــداً أن "العمليــة العســكرية ال تقتــر عــى مدينــة 

أو منطقــة بعينهــا يف اليمــن".

ــن،  ــر، البحري ــت، قط ــا، الكوي ــا، فرنس ــكا، بريطاني ــارات، أمري ــعودية، اإلم ــي )الس ــة ه ــن 22 دول ــر م ــعودية أك ــادة الس ــف بقي ــارك يف التحال ش

ــوين.( ــان الصهي ــا، باكســتان، الكي ــدا، جــزر ســليامن، موريتاني ــا، كن ــويت، مــر، ارتريي ــال، املغــرب، جيب ــا، الســنغال، األردن، الصوم الســودان، ماليزي

)3( تســتمر العمليــات العدوانيــة عــىل اليمــن بقيــادة الســعودية واإلمــارات مبشــاركة ودعــم مســتمر مــن البحريــن والســودان وأمريــكا وبريطانيــا 

والكيــان الصهيــوين )إرسائيــل(.

)4( وقــع ميثــاق األمــم املتحــدة يف 26 حزيران/يونيــه 1945 يف ســان فرانسيســكو يف ختــام مؤمتــر األمــم املتحــدة الخــاص بنظــام الهيئــة الدوليــة 

وأصبــح نافــذا يف 24 ترشيــن األول/أكتوبــر 1945. ويعتــر النظــام األســايس ملحكمــة العــدل الدوليــة جــزءا متمــام للميثــاق.
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وحــرص المجلــس علــى فــرض وتعميــم توصيــف العــدوان علــى اليمــن كنــزاع داخلــي والتغاضــي تمامــاً 

ــة  ــب ضــد الجمهوري ــة أجان ــة ومرتزق ــوات نظامي ــا ق ــي ترتكبه ــم الت ــات العســكرية والجرائ ــن العملي ع

اليمنيــة أرضــاً وشــعباً، فتوصيــف "نــزاع داخلــي"، يشــكل اســتغباًء مقصــوداً للمجتمــع الدولــي، الغــرض 

منــه حمايــة قيــادة دول التحالــف المدعومــة مــن أغلــب األعضــاء الدائميــن فــي المجلــس وضمــان عــدم 
مالحقتهــم القانونيــة بســبب جرائــم العــدوان فــي حــال إحالــة القضيــة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة.)5(

للبحــث فــي دور مجلــس األمــن فــي العــدوان علــى اليمن أجــرى المركــز اليمنــي لحقوق اإلنســان 

دراســة قانونيــة تحليليــة الغــرض منهــا تأصيــل ســلطة مجلــس األمــن فــي إصــدار قراراتــه بخصــوص الحالــة 

ــد  ــدة وقواع ــم المتح ــاق األم ــكام ميث ــع أح ــا م ــدى تطابقه ــابع)6( وم ــل الس ــب الفص ــن بموج ــي اليم ف

القانــون الدولــي.

شــملت الدراســة كافــة قــرارات مجلــس األمــن الصــادرة بخصــوص اليمــن منــذ قبــول العضويــة 

واعتبــار اليمــن عضــواً فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام 1947، كمــا شــملت الدراســة البيانــات 

ــراء  ــة الخب ــن لجن ــادرة ع ــر الص ــة التقاري ــك  كاف ــس، وكذل ــن المجل ــادرة ع ــة الص ــية والصحفي الرئاس

ــة  ــق المتعلق ــة الوثائ ــتعراض كاف ــة باس ــي هــذه الدراس ــز ف ــام المرك ــا ق ــرار )2140(، كم المشــكلة بالق

ــذ  ــدرت من ــي ص ــات الت ــل البيان ــي، وتحلي ــع اليمن ــى الواق ــا عل ــة آثاره ــن ودراس ــس األم ــرارات مجل بق

2011 عــن الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة والمكونــات السياســية المشــاركة فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

الشــامل، وعــن دول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية بمــا فيهــا الــدول الداعمــة للتحالــف كالواليــات 

ــي. ــان الصهيون المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا والكي

ــة  ــن المتعلق ــس األم ــرارات مجل ــل ق ــة وتحلي ــج دراس ــا نتائ ــي فصوله ــة ف ــتعرضت الدراس واس

باليمــن ومقارنــة بيــن نصــوص أحكامهــا ومبــادئ المســاواة والعدالــة وميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتهــا 

ذات الصلــة، ليتضــح لليمنييــن والمجتمــع الدولــي فداحــة الصمــت عــن قــرارات ســببت مأســاة حقيقيــة 

لشــعب كامــل وفــي حــال اســتمرار الصمــت بالتأكيــد ســتُخلق مأســاة عالميــة.

وقــد هــدف المركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان مــن إصــدار هــذه الدراســة إلــى االنتصــار لمظلومية 

ــزام  ــي بإل ــن والمجتمــع الدول ــس األم ــم المتحــدة ومجل ــام األم ــي قي ــه ف ــات حق ــي وإثب الشــعب اليمن

التحالــف بوقــف العــدوان عليــه ومحاســبة قيــادة التحالــف ومســؤولي مجلــس األمــن واألمــم المتحــدة 

)5(  محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضايئ الرئييس لألمم املتحدة. وتتوىل املحكمة الفصل طبقا ألحكام القانون الدويل يف النزاعات القانونية 

التي تنشأ بني الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن املسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة.

)6(  الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يختص فيام يتخذ من األعامل يف حاالت تهديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان، يتكون الفصل من 

ثالث عرش مادة )51-39(.
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المتورطيــن فــي تضليــل المجتمــع الدولــي لضمــان اســتمرار العــدوان علــى اليمــن، وإثبــات حــق الشــعب 

اليمنــي فــي تقريــر مصيــره بنفســه واســتعادة االعتــراف بدولتــه والســلطة الشــرعية التــي تمثلــه دوليــاً 

بــدون تدخــل.

ــى اليمــن بموجــب الفصــل  ــا عل ــس األمــن وأحكامه ــرارات مجل ــت الدراســة بطــالن ق ــا أثبت كم

الســابع، ومســؤولية مجلــس األمــن عــن اآلثــار الكارثيــة التــي ســببها علــى األمــن والســلم الدولييــن بســبب 

إصــراره علــى اســتمرار دعــم التحالــف، واســتمراره فــي إصــدار قــرارات مخالفــة لميثــاق األمــم المتحــدة 

وقواعــد القانــون الدولــي، وتنصلــه عــن مهامــه والتزاماتــه بالعمــل علــى إيقــاف جريمــة عــدوان تحصــل 

علــى اليمــن.

يتقــدم المركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم وتعــاون فــي مراحــل 

إعــداد هــذه الدراســة، مــع أهميــة االشــارة إلــى أن إخــراج الدراســة بشــكلها النهائــي واجــه العديــد مــن 

ــة  ــرات الحاصل ــات كعــدم التجــاوب المباشــر مــن بعــض الجهــات التــي خاطبهــا المركــز، والتغي الصعوب

فــي الموقــع اإللكترونــي لمجلــس األمــن حيــث تــم تعديــل العديــد مــن تقاريــر فريــق الخبــراء المعنــي 

باليمــن وحــذف بعضهــا كالتقريــر )S/2018/68( الــذي تــم تعديلــه بالرقــم )S/2018/594( ، أيضــاً اختفــاء 

الكثيــر مــن روابــط المواقــع اإللكترونيــة التــي كان يعتمــد عليهــا فريــق الخبــراء فــي اســتدالالته.

رئيس المركز اليمني لحقوق اإلنسان      

إسماعيل المتوكل      
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مدخل
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في �إطار ميثاق �الأمم �لمتحدة



Yemen Center for Human Rights

26

مجل�س الأمن والعدوان على اليمن )غارات وقرارات (

دة
تح

الم
مم 

الأ
اق 

ميث
ار 

اإط
في 

من 
الأ

�س 
جل

ت م
جبا

ووا
ت 

حيا
صال

� :
خل

مد

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights



مدخل: �صالحيات وو�جبات مجل�س �الأمن في �إطار ميثاق �الأمم 
�لمتحدة: 

أ مقاصد ومبادئ األمم المتحدة:	.

تأسســت هيئــة األمــم المتحــدة  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بهــدف حفــظ الســلم 

ــا:  ــادئ أساســية أهمه ــى مب ــك يرتكــز عل ــق ذل ــد أن نشــاطها لتحقي ــن، والتأكي واألمــن الدوليي

ــع الحــروب  ــدف من ــك  به ــؤدي لإلخــالل بالســلم)7(، وذل ــد ت ــي ق ــة الت ــات الدولي حــل النزاع

وحــل المنازعــات الدوليــة عبــر الطــرق الســلمية وعلــى وجــه ال يجعــل الســلم واألمــن الدولييــن 

عرضــة للخطــر، كمــا فرضــت مــن خــالل ميثاقهــا األساســي علــى جميــع أعضائهــا أن يمتنعــوا 

"جميعــاً"، فــي عالقاتهــم حتــى عــن التهديــد باســتعمال القــوة، عوضــاً عــن منــع اســتخدامها 

الفعلــي ضــد ســالمة األراضــي أو االســتقالل السياســي ألي دولــة، وتلــك الحقــوق تقــوم علــى 

مبــدأ المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول)8(، ولــم تمنــح األمــم المتحــدة لنفســها حــق التدخــل 

فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، وبمــا ال يتعــارض مــع قراراتهــا ذات الصلــة وأيضــاً حق الشــعوب 

فــي تقرير مصيرهــا)9(.

ــي  ــه ف ــت ل ــة وضع ــدول الداخلي ــؤون ال ــي ش ــدة ف ــم المتح ــل األم ــدم تدخ ــدأ ع مب

ميثاقهــا شــرطاً واحــداً وهــو أال يخــل هــذا المبــدأ بتطبيــق تدابيــر القمــع الــواردة فــي الفصــل 

)7(  املادة 1 من ميثاق األمم املتحدة: مقاصـد األمـم املتحدة هي:

حفــظ الســلم واألمــن الــدويل، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة تتخذ الهيئــة التدابري املشــرتكة الفّعالة ملنــع األســباب التي تهدد الســلم وإلزالتهــا، وتقمع  1

أعــامل العــدوان وغريهــا مــن وجــوه اإلخــالل بالســلم، وتتــذّرع بالوســائل الســلمية، وفقــاً ملبــادئ العــدل والقانــون الــدويل، لحــل املنازعــات 

الدوليــة التــي قــد تــؤدي إىل اإلخــالل بالســلم أو لتســويتها.

)8(  املادة 2 من ميثاق األمم املتحدة: تعمل الهيئة وأعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد املذكورة يف املادة األوىل وفقاً    للمبادئ اآلتية:

تقوم الهيئة عى مبدأ املساواة يف السيادة بني جميع أعضائها.  1

لــي يكفــل أعضــاء الهيئــة ألنفســهم جميعــاً الحقــوق واملزايــا املرتتبــة عــى صفــة العضويــة يقومون يف حســن نيــة  بااللتزامــات التــي أخذوها  2

عــى أنفســهم بهــذا امليثاق.

يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية عى وجه ال يجعل السلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطر. 3

ميتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــاً يف عالقاتهــم الدوليــة عــن التهديد باســتعامل القوة أو اســتخدامها ضد ســالمة األرايض أو االســتقالل الســيايس ألية  4

دولــة أو عــى أي وجــه آخــر ال يتفــق ومقاصــد "األمــم املتحــدة"..

يقــّدم جميــع األعضــاء كل مــا يف وســعهم مــن عــون إىل "األمــم املتحــدة" يف أي عمــل تتخــذه وفــق هــذا امليثــاق، كــام ميتنعــون عــن مســاعدة  1

أيــة دولــة تتخــذ األمــم املتحــدة إزاءهــا عمــالً مــن أعــامل املنــع أو القمــع.

تعمل الهيئة عى أن تسري الدول غري األعضاء فيها عى هذه املبادئ بقدر ما تقتضيه رضورة حفظ السلم  واألمن الدويل.  5

ليــس يف هــذا امليثــاق مــا يســوغ "لألمــم املتحــدة" أن تتدخــل يف الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان الداخــي  لدولــة مــا، وليــس فيــه  6

مــا يقتــي األعضــاء أن يعرضــوا مثــل هــذه املســائل ألن تحــل بحكــم هــذا امليثــاق، عــى أن  هــذا املبــدأ ال يخّل بتطبيــق تدابــري القمع الــواردة 

يف الفصل الســابع. 

)9(  الفقــرة 1 مــن إعــالن عــدم جــواز التدخــل بجميــع أنواعــه يف الشــئون الداخليــة للــدول: " 1- ال يحــق أليــة دولــة أو مجموعــة مــن الــدول أن 

تتدخــل، بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة، ألي ســبب كان، يف الشــئون الداخليــة والخارجيــة للــدول األخــرى؛"
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الســابع مــن الميثــاق، وهــو مــا أعطــى مجلــس األمــن صالحيــة التدخــل فــي حــاالت اســتثنائية 

بمــا ال يخالــف مقاصــد ومبــادئ األمــم المتحــدة وال الضوابــط الــواردة فــي ميثاقهــا.

ــا أي  ــد فيه ــة وال يوج ــادة حاكم ــي م ــاق ـ وه ــن الميث ــادة )1( م ــى الم ــودة إل وبالع

اســتثناء - نراهــا أكــدت علــى أهميــة اتخــاذ التدابيــر المشــتركة الفعالــة لمنــع األســباب التــي 

ــد  ــد أن المقص ــذا يؤك ــدوان، وه ــال الع ــع أعم ــر قم ــرت تدابي ــا، وذك ــلم وإزالته ــدد الس ته

الرئيســي مــن أي تدخــل هــو إحــالل الســلم ومنــع بــل وقمــع أي عــدوان مــن دولــة علــى دولــة، 

ومصطلــح "القمــع"، الــوارد فــي الميثــاق يتضــح مــن المــادة )1( أن المقصــود بــه قمــع األفعــال 

التــي تصنــف تحــت فعــل "العــدوان"، وبالتأكيــد ليــس المقصــود بــه إعطــاء الصالحيــة لقمــع 

أفعــال ال تصنــف بالعــدوان وال تهــدد الســلم واألمــن الدولييــن بشــكل حقيقــي.

أ مجلس األمن الدولي مهامه وصالحياته:	.

ــع  ــام، ويتمت ــن بالمه ــس األم ــع مجل ــدة، يضطل ــم المتح ــاق األم بموجب ميث

ــة: بالســلطات اآلتي

• المحافظــة علــى الســالم واألمــن الدولييــن وفقــا لمبــادئ األمــم المتحــدة 	

ومقاصدهــا.

• التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خالف دولي.	

• تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية.	

• وضع خطط إلنشاء نظام لتنظيم التسلح.	

• تحديــد أي خطــر يتهــدد الســالم أو أي عمــل عدوانــي، وتقديــم توصيــات 	

باإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا.

• دعــوة جميــع األعضــاء إلــى تطبيــق الجــزاءات االقتصاديــة وغيرهــا مــن التدابيــر 	

التــي ال تســتتبع اســتخدام القــوة للحيلولــة دون العــدوان أو وقفــه.

• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي.	
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• التوصية بقبول األعضاء الجدد.	

• االضطالع بمهام األمم المتحدة للوصاية في "المواقع االستراتيجية".	

• العــام، 	 انتخاب األميــن  العامة بشــأن  إلى الجمعيــة  التوصيــات  تقديــم 

الدوليــة. الجمعيــة، قضاة المحكمــة  مــع  إلــى جنــب  وانتخــاب، جنبــا 

أ متى يستخدم مجلس األمن الفصل السابع؟:	.

مهــام المجلــس وصالحياتــه تتعلــق بشــكل أساســي فــي حمايــة الســالم واألمــن 

ــى الرغــم مــن أن  ــدول عل ــة لل ــي الشــؤون الداخلي ــي التدخــل المباشــر ف ــس ف ــن ولي الدوليي

ــاواة)10(. ــدأ المس ــاً لمب ــة مخالف ــه الدائم ــن ولجنت ــس األم ــكيل مجل تش

ــس وينشــرها  ــا المجل ــد عليه ــي يؤك ــن الت ــس األم ــات مجل ــام وصالحي ــن خــالل مه م

فــي أدبياتــه والتــي مصدرهــا ميثــاق األمــم المتحــدة وأولهــا وأهمهــا "المحافظــة علــى الســالم 

واألمــن الدولييــن وفقــا لمبــادئ األمــم المتحــدة ومقاصدهــا"، كمهمــة رئيســية تنفــذ فــي إطــار 

مبــادئ األمــم المتحــدة وليــس كمــا يشــاء أعضــاء المجلــس ووفقــاً لمصالحهــم المتقاطعــة. 

ووفقــاً للمهــام المعلنــة فــإن صالحيــة مجلــس األمــن محصــورة فــي النزاعــات التــي قــد 

تفضــي إلــى "خــالف دولــي"، بــأن يقــوم بالتحقيــق فيهــا و"تقديــم التوصيــات بشــأن تســوية 

تلــك المنازعــات"، وليــس لــه الحــق فــي التدخــل لدعــم أحــد األطــراف، األمــر الــذي قــد يشــعل 

ــن  ــالم واألم ــزز الس ــي تع ــي الت ــلمية ه ــوية الس ــائل التس ــه، فوس ــع رقعت ــزاع ويوس ــدة الن ح

الدولييــن خاصــة فــي نزاعــات محــدودة الجغرافيــا واألثــر.

أمــا القســم الثانــي مــن مهــام مجلــس األمــن األساســية فهــي تتعلــق بمواجهــة خطــر 

ــي  ــن الدول ــالم واألم ــى الس ــر عل ــا خط ــه هن ــد ب ــي، ويقص ــل عدوان ــالم أو أي عم ــدد الس يه

ــه  ــة الســيطرة علي ــلطة الدول ــق س ــى عات ــع عل ــذي يق ــدول وال ــي المحــدود لل ــس الداخل ولي

وضمــان عــدم توســعه خــارج حدودهــا، ولقــد فســر القــرار )A/RES/3314( المقصــود بالعمــل 

العدوانــي وكيفيــة تصنيفــه، بأنــه فعــل يصــدر عــن دولــة ضــد دولــة أخرى مــن خالل اســتهدافها 

ــالل والحصــار  ــزو واالحت ــدوان، وهــي: القصــف والغ ــف كع ــي تصن ــال الت ــكل أو أحــد األفع ب

)10( ناجي البشري القحواش، "تأثري الفيتو عىل قرارات مجلس األمن الدويل" رسالة ماجستري، جامعة الرشق األوسط، 2015
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وتدميــر البنيــة التحتيــة والعســكرية وتجنيــد المرتزقــة واســتخدام أراضــي الدولــة او دول أخــرى 

ــب  ــه ويطال ــس توصيات ــدم المجل ــة يق ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــال المجرم ــذه األفع ــكاب ه الرت

األعضــاء بتنفيــذ اإلجــراءات العقابيــة االقتصاديــة أو العســكرية "ضــد المعتــدي"، بهــدف واحــد 

فقــط هــو "الحيلولــة دون العــدوان أو وقفــه" )11(، وليــس فــي ميثــاق األمــم المتحــدة مــا يخــول 

مجلــس األمــن اســتخدام هــذه الصالحيــات الــواردة ضمــن الفصــل الســابع مــن الميثــاق إال فــي 

هــذا اإلطــار ووفــق ميثــاق وقــرارات األمــم المتحــدة التــي تجــرم اســتخدام القــوة او التهديــد 

بهــا او التدخــل فــي شــؤون الــدول الداخليــة بمــا يقــوض مــن ســيادتها او يهــدد ســالمة أراضيهــا 

ــو  ــا ه ــذ م ــن ألخ ــو المتنازعي ــات أن يدع ــال النزاع ــي ح ــه ف ــب علي ــل يج ــعبها، ب ــة ش وحري

ضــرورٌي مــن تدابيــر مؤقتــة لتحقيــق الســالم، مــع التأكيــد أن تدابيــره المؤقتــة ال تخــل بحقــوق 

المتنازعيــن ومطالبهــم ومراكزهــم)12(.

)11( وفًقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة )3314(، فإن أشكال جرمية العدوان تتمثل يف األفعال اآلتية:

ــا، ينجــم عــن  1.  "قيــام القــوات املســلحة لدولــة مــا بغــزو إقليــم دولــة أخــرى أو الهجــوم عليــه، أو أي احتــالل عســكري، ولــو كان مؤقتً

مثــل هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي ضــم إلقليــم دولــة أخــرى أو لجــزء منــه باســتعامل القــوة.

2.  قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعامل دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.

3.  رضب حصار عى موانئ دولة ما أو عى سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى.

4.  قيــام القــوات املســلحة لدولــة مــا مبهاجمــة القــوات املســلحة الريــة أو البحريــة أو الجويــة أو األســطولني التجاريــني البحــري والجــوي 

لدولــة أخــرى.

5.  قيــام دولــة مــا باســتعامل قواتهــا املســلحة املوجــودة داخــل إقليــم دولــة أخــرى مبوافقــة الدولــة املضيفــة، عــى وجــه يتعــارض مــع 

الــرشوط التــي ينــص عليهــا االتفــاق أو أي متديــد لوجودهــا اإلقليمــي املذكــور، إىل مــا بعــد نهايــة االتفــاق.

ــكاب عمــل عــدواين ضــد  ــة األخــرى الرت ــأن تســتخدمه هــذه الدول ــة أخــرى ب ــة مــا وضعــت إقليمهــا تحــت تــرف دول 6.  ســامح دول

دولــة ثالثــة.

7.  إرســال عصابــات أو جامعــات مســلحة أو قــوات غــري نظاميــة أو مرتزقــة مــن ِقبَــل دولــة مــا أو باســمها تقــوم ضــد دولــة أخــرى مــن 

أعــامل القــوة املســلحة تكــون مــن الخطــورة بحيــث تعــادل األعــامل املعــددة أعــاله، أو اشــرتاك الدولــة بــدور ملمــوس يف ذلــك."

)12(  نصت املواد 39 و40 عىل:

املــادة 39 يقــرر مجلــس األمــن مــا إذا كان قــد وقــع تهديــد للســلم أو إخــالل بــه أو كان مــا وقــع عمــالًً مــن أعــامل العــدوان، ويقــدم يف 

ذلــك توصياتــه أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابــري طبقــاً ألحــكام املادتــني 41 و42 لحفــظ الســلم واألمــن الــدويل أو إعادتــه إىل نصابــه.

ــو  ــادة 39، أن يدع ــا يف امل ــري املنصــوص عليه ــه أو يتخــذ التداب ــوم توصيات ــل أن يق ــن، قب ــس األم ــف، ملجل ــم املوق ــاً لتفاق ــادة 40 منع امل

املتنازعــني لألخــذ مبــا يــراه رضوريــاً أو مستحســناً مــن تدابــري مؤقتــة، وال تخــل هــذه التدابــري املؤقتــة بحقــوق املتنازعــني ومطالبهــم أو 

ــة حســابه. ــري املؤقت مبركزهــم، وعــى مجلــس األمــن أن يحســب لعــدم أخــذ املتنازعــني بهــذه التداب
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�لف�صل �الأول
\

جمل�س �الأمن وعدم قانونية �لتعامل مع �ليمن من 
خالل �لف�صل �ل�صابع

)قر�ر�ت باطلة و�أحكام جائرة(



خلفية تاريخية:

رغــم دخــول اليمــن فــي حــروب أهليــة وتعرضــه لعــدوان خارجــي فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة 

منــذ قبــول عضويتــه فــي األمــم المتحــدة 1947م)13(،  إال أن األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن ـ خصوصــاً 

ــي كانــت  ــك الحــروب الت ــاً فــي إيجــاد حــل حقيقــي لتل ــم تصــب يوم ــة أو ل ــا غائب ــه إم ـ كانــت قرارات

تجمعهــا صفــة أساســية وهــي الدعــم الخارجــي ألحــد أطــراف النــزاع، عوضــاً أن النــزاع لــم يكــن ليوجــد 

إال بذلــك الدعــم. مثــال ذلــك مواقــف مجلــس األمــن منــذ 1948- 2010 فــي انقــالب 1948 وعــدم صــدور 

أي قــرار، وانقــالب وحــرب 1962 التــي اتســمت بصفــة العــدوان بســبب هجــوم الجيــش المصــري واحتالله 

لمناطــق واســعة مــن البــالد )وقــد خــاض المصريــون الحــرب كغــزاة أجانــب وليــس كحلفــاء للجمهوريــة 

الفتيــة()14( وفــرض حكومــة ثــم اعتقالهــا )لقــد اعتقلــوا الدولــة بأكملهــا اعتقــااًل فضيعــاً ألنهــا عاملتهــا بعــد 

أن اعتقلتهــم معاملــة مواطنيهــا المتهمين...مارســت معهــم التعذيــب والحبــس االنفــرادي فــي زنزانــات 

ومنعــت اجتماعهم...وقــد اســتمر اعتقــال الحكومــة اليمنيــة فــي القاهــرة مــن 16 ســبتمبر 1965 إلــى 12 

أكتوبــر 1966( )15( ، واكتفــى خاللهــا المجلــس بإصــدار القــرار الخجــول رقــم )179( فــي 11 يونيــو 1963 

أي بعــد عشــرة أشــهر مــن العــدوان واالقتتــال، أيــد فيــه المجلــس وســاطة مبعــوث األميــن العــام بيــن 

الســعودية ومصــر لفــض نزاعهمــا داخــل اليمــن بــدون أي إدانــة أو إشــارة إلــى معانــاة الشــعب وضحايــاه.

كذلــك لــم يســتخدم الفصــل الســابع  فيمــا يتعلــق بحــرب المناطــق الوســطى 1974-1978 التــي 

تغافــل عنهــا تمامــاً، وكذلــك الحــرب األهليــة بيــن الفرقــاء السياســيين صيــف العــام 1994م )5 مايــو – 

ــح"، وأعطــاه الفرصــة  ــه صال ــي عبدالل ــو 1994(  التــي ســاند المجلــس فيهــا الرئيــس األســبق "عل 7 يولي

ــه العســكرية والزحــف علــى المحافظــات الجنوبيــة وحســم الحــرب لصالحــه قبــل أي  الســتمرار عمليات

ــم يصــدر  ــر 1994، ول ــان 20 فبراي ــي عّم ــاق ف ــد واالتف ــة العه ــع وثيق ــن توقي ــم م ــي، بالرغ تدخــل دول

المجلــس خــالل تلــك الحــرب ســوى قراريــن ضعيفيــن صــدر األول برقــم )924( فــي 1 يونيــو 1994 أي 

بعــد قرابــة الشــهر)26 يومــاً( مــن انــدالع الحــرب  قــرر فيــه ارســال بعثــة لتقصــي الحقائــق لــم تصــل 

ــم  ــذي حمــل رق ــي ال ــرار الثان ــا الق ــزاع، أم ــي الن ــن طرف ــة بي ــاب الثق ــى نتيجــة أو تحقــق ســالماً لغي إل

)13(  يف العام 1947م تم قبول انضامم اليمن إىل مجلس األمن مبوجب القرار رقم )29( الصادر يف 12 أغسطس 1947، والقايض بضم اليمن 

)org.archive( )1947(29/RES/S - E - )1947(29/RES/S إىل عضوية األمم املتحدة، رابط القرار )اململكة املتوكلية اليمنية 1918- 1962(

)14(  فــرد هاليــدي: الثــورة والثــورة املضــادة، ضمــن كتــاب ثــورة 26 ســبتمر دراســات وشــهادات للتاريــخ، مركــز الدراســات والبحــوث/ صنعــاء، 

ط1982/1، ص88.

)15(  عرفات عبدالخبري الرميمة: ثورة 26 سبتمر قراءة يف الهوامش، مكتبة الصادق/ صنعاء، ط2021/1م، ص126.
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)931( الصــادر فــي 29 يونيــو 1994 دعــا فيــه المجلــس إليقــاف إطــالق النــار بــدون اتخــاذ أي إجــراءات 

تحــت الفصــل الســابع فــي وقــت كان فيــه الرئيــس "علــي عبداللــه صالــح" ، يســتعد إلعــالن انتصــاره بعــد 

ســيطرة جيشــه ومليشــيات مــن حــزب اإلصــالح علــى أغلــب المحافظــات الجنوبيــة، وتــم اإلعــالن فعــالً 

فــي 7 يوليــو 1994 أي بعــد اســبوع واحــد مــن صــدور قــرار المجلــس.)16(

ــه  ــي وترك ــعب اليمن ــن الش ــس األم ــذل مجل ــن، خ ــخ اليم ــن تاري ــة م ــل الحرج ــي كل المراح ف

يُعانــي وحيــداً ويــالت الصــراع التــي أشــعلتها األطــراف الخارجيــة الطامعــة فــي ثرواتــه وموقعــه الجغرافــي 

المميــز، فلــم يصــدر عنــه ســوى أربعــة قــرارات)17( اتســمت بعــدم الجديــة والالمبــاالة ودعواتــه الخجولــة 

ــروب  ــك الح ــالل تل ــن خ ــاة االف اليمنيي ــاؤه بوف ــر أعض ــم يتأث ــي، ول ــون الدول ــزام بالقان ــالم وااللت للس

والمناشــدات المحليــة والدوليــة للحيلولــة دون اســتمرار نزيــف الدمــاء وهــدر الثــروات بســبب اســتمرار 

تدخــل مختلــف الــدول فــي شــؤون اليمــن الداخليــة واالعتــداء عليــه ونهــب ثرواتــه.

سبعة عشر قراراً خالل عشر سنوات فقط – )اهتمام أم استغالل؟(

بعــد ســبات طــال قرابــة ســبعة عقــود لــم يصــدر فيهــا مجلــس األمــن ســوى أربعــة قــرارات أمــام 

عشــرات األحــداث والحــروب األهليــة واالعتــداءات الخارجيــة علــى اليمــن، نهــض مجلــس األمــن فجــأة 

وبــدون ســابق انــذار وأظهــر اهتمامــه الشــديد باليمــن، حيــث أصــدر )17( قــراراً منــذ انطــالق الثــورة 

الشــعبية فــي 2011 وحتــى كتابــة هــذه الدراســة فــي نوفمبــر 2021 )18(.

استبشــر الثــوار اليمنيــون بهــذا االهتمــام الدولــي معتقديــن أن قــرارات المجلــس ســتكون داعمــة 

لثورتهــم التــي نــادت بالحريــة واالســتقالل وبنــاء الدولــة المدنيــة العادلــة، ولكــن مــا لبثــوا أن انصدمــوا 

ــي  ــرارات التدخــل ف ــك الق ــث شــرعت تل ــاً حي ــن جميع ــى اليمنيي ــاً عل ــت كابوس ــرارات مثل بسلســلة ق

الشــؤون الداخليــة لليمــن بموجــب الفصــل الســابع وبــدون أي ســبب أو مبــرر ـ منطقيــاً كان أو قانونيــاً 

ـ والعمــل علــى ســلب حــق تقريــر المصيــر مــن الشــعب ونقلــه لملــوك الخليــج فيمــا يســمى "المبــادرة 

الخليجيــة" )19( ، لفــرض وصايــة خليجيــة مــن خلفهــا تقــف مصالــح الــدول دائمــة العضويــة فــي المجلــس.

)16(  فيصل جلول: اليمن الثورتان، الجمهوريتان الوحدة/ دار الجديد ـ بريوت، ط2000/2م ص282.

)17(  القرار الرابع: - صدر قرار مجلس األمن الرابع بحق اليمن، رقم )188( يف 9 أبريل 1964 بخصوص شكوى الجمهورية العربية اليمنية حول قيام 

الطائرات الريطانية برضب أراضيها 

)OSESGY )unmissions.org | 18(  قرارات مجلس األمن(

)19(  هــي مــرشوع إتفاقيــة سياســية أعلنتهــا الــدول األعضــاء مبجلــس التعــاون العــريب الخليجــي بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية يف 3 أبريــل 

2011 لتهدئــة ثــورة الشــباب اليمنيــة ، عــن طريــق ترتيــب نظــام نقــل الســلطة يف اليمــن.
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ــة  ــراءات مخالف ــى إج ــون عل ــم اليمني ــا أُرغ ــة له ــرارات الداعم ــادرة والق ــك المب ــالل تل ــن خ م

للدســتور اليمنــي ولمواثيــق وقــرارات األمــم المتحــدة، والقبــول بعــودة  قيــادة النظــام الــذي ثــاروا عليــه 

إلــى الحكــم، وصــوالً إلــى اســتغالل مجلــس األمــن للنتائــج المتوقعــة لمبــادرة ملــوك الخليــج فــي انتــاج 

مــا أســماه بعــض وزراء خارجيــة أعضائهــا الدائميــن بـ"الفوضــى الخالقــة" )20( التــي حاولــت أن تخلـُـق فــي 

اليمــن ســلطة مشــوهة منزوعــة الســيادة يمثلهــا قاتــل متــورط فــي قتــل مئــات المواطنيــن مــن أبنــاء 

المحافظــات الجنوبيــة وســبق الحكــم عليــه باإلعــدام عينــه زعيــم النظــام الســابق ليكــون نائبــاً لــه وحاميــاً 

لنظامــه القمعــي، ثــم جعلــه مجلــس األمــن مــا بيــن ليلــة الثــورة وضحاهــا رئيســاً لشــعب ثــار عليــه)21(.

ــة  ــر القانوني ــان األوضــاع غي ــاول قــرارات مجلــس األمــن مــع بي ومــن خــالل مــا ســبق ســيتم تن

كمــا يلــي:

�أواًل: �لقر�ر�ت �لممهدة للقر�ر )2140(: 
أ األهداف المعلنة:	.

بــدأ مجلــس األمــن إظهــار اهتمامــه بالشــأن اليمنــي بإصــدار القــرار رقــم )2014( الــذي 

ــت  ــد صم ــر 2011 بع ــي 21 أكتوب ــودة ف ــته )6634( المعق ــي جلس ــن ف ــس األم ــذه مجل اتخ

اســتمر )17( عامــاً منــذ آخــر قــرار صــدر فــي 1994.

ــالمة  ــتقالله وس ــيادته واس ــن وس ــدة اليم ــس بوح ــزام المجل ــرار )2014( الت ــد الق أك

ــوغ  ــورا عــن اســتخدام العنــف وســيلة لبل ــاع ف ــة األطــراف باالمتن ــه لـــ" كاف ــه، ومطالبت أراضي

ــا  ــف فيه ــي نس ــة الت ــرة التالي ــي الفق ــرة ف ــه مباش ــذي ناقض ــزام ال ــية " ، االلت ــداف سياس أه

التزامــه بســيادة اليمــن واســتقالله مــن خــالل تشــجيعه علــى التدخــل الخارجــي فــي شــؤون 

ــه  ــي عبدالل ــس عل ــس التعــاون الخليجــي للرئي ــه بدعــوة مجل ــك بترحيب ــة وذل اليمــن الداخلي

ــا " )22(. ــي وتنفيذه ــاون الخليج ــس التع ــادرة مجل ــى مب ــوراً عل ــع ف ــح " التوقي صال

أمــا فــي القــرار )2051( لســنة 2012 الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته 
)political-encyclopedia.org( املوسوعة السياسية  )20(

)almayadeen.net( ما فضحته رسائل هيالري كلينتون الرّسية | امليادين  )21(

)22(  القرار 2051 )2012( الذي اتخذه مجلس األمن يف جلسته 6784 املعقودة يف 12 حزيران /يونيه 2012 إن مجلس األمن، 

 إذ يشري إىل قراره 2014( 2011 )وإىل البيان الرئايس املؤرخ 29 / آذار مارس 2012،

 وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية يف اليمن، 

 وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقالله السيايس وسالمته اإلقليمية،
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)6784( المعقــودة فــي 12 يونيــو 2012، فقــد أكــد االلتــزام الســابق بقولــه "وإذ يعيــد تأكيــد 

ــدأ  ــة"! ب ــالمته اإلقليمي ــي وس ــتقالله السياس ــيادته واس ــن وس ــدة اليم ــديد بوح ــه الش التزام
مجلــس األمــن قــراره هــذا بتغييــر فــي التزامــه فلــم يذكــر ســالمة أراضيــه، وإنمــا اســتبدلها بـــ 

"ســالمته اإلقليميــة"، فــي إشــارة خطيــرة جــداً إلغفــال حــق واضــح وصريــح لســالمة األراضــي 

ــح  ــالل او قصــف أو تقســيم، واســتبداله بمصطل ــذي يشــمل ســالمتها مــن أي غــزو أو احت وال

"الســالمة اإلقليميــة" ، والــذي يعنــي: "الحيلولــة لعــدم تأســيس حــركات انفصاليــة أو تغييــرات 
ــة")23(. حدودي

ــال الســلطة،  ــة انتق ــم عملي ــه الرئيســي هــو إنجــاح ودع ــد أن هدف ــا جــدد التأكي كم

ــه  ــدد ذات ــي الص ــر ف ــن عم ــال ب ــاص جم ــاره الخ ــام ومستش ــن الع ــود األمي ــب بجه والترحي

ــي" )24(. ــوار الوطن ــة الح ــم عملي ــار دع ــي إط ــص ف ــراف "باألخ ــورة لألط ــداء المش وإس

أ مبررات تدخله في اليمن:	.

ــه )2014، 2051( وقــدم  ــي اســتعرضها مجلــس األمــن فــي قراري كافــة اإلشــكاليات الت

التوصيــات حولهــا لــم تتجــاوز اإلطــار اليمنــي وال تتعــدى الشــؤون اليمنيــة حالهــا حــال بقيــة 

البلــدان التــي حصلــت فيهــا انقالبــات وثــورات وتغييــرات سياســية مــن خــالل تحــركات شــعبية 

ــر  ــة تقري ــر وحري ــة التعبي ــي حري ــه ف ــته لحق ــعب وممارس ــن إرادة الش ــر ع ــة تعب جماهيري

ــي  ــا ف ــن حله ــن يكم ــي اليم ــة ف ــرار )2014( أن األزم ــي الق ــس ف ــد المجل ــد أك ــر، فق المصي

"عمليــة انتقــال سياســية شــاملة تســتجيب لمطالــب الشــعب اليمنــي وتطلعاتــه المشــروعة إلى 

التغييــر"، ويعتبــر هــذا اعترافــاً صريحــاً وواضحــاً مــن مجلــس األمــن أن األزمــة ومــا يمــر بــه 
اليمــن مــن مخــاض سياســي هــو شــأن داخلــي، وعــزز المجلــس ذلــك فــي ديباجــة القــرار التــي 

ــل االنتقــال  ــي مث ــي اليمن ــي ال تتعــدى الوضــع الداخل ــر مــن المعالجــات الت ــا الكثي ذكــر فيه

الســلمي للســلطة وإجــراء انتخابــات مبكــرة إلــى جانــب إدانتــه النتهــاكات الســلطة واعتدائهــا 

علــى المواطنيــن)25(.

ــة أو  ــس تحركات انفصالي ــة أن تؤس ــدول القومي ــاول ال ــي أن تح ــه ال ينبغ ــى أن ــوم ع ــون الدويل يق ــدأ يف القان ــي مب ــالمة اإلقليمية ه )23(  الس

تحــاول القيــام بتغريات حدوديــة يف الــدول القوميــة األخــرى. وبالعكــس يقــوم هــذا املبــدأ عــى أن فــرض التغــريات الحدوديــة بالقــوة هــو عمــل 

عــدايئ.

)24(  القــرار ٢٠٥١ )٢٠١٢( الــذي اتخــذه مجلــس األمــن يف جلســته ٦٧٨٤ املعقــودة يف ١٢ حزيــران /يونيــه ٢٠١٢ نــص الفقــرة 16: " 16- يطلــب 

إىل األمني العام أن يواصـــل الـــدور الـــذي يقـــوم بـه مـن خـالل مـــساعيه الحميـدة عـر سـبل منـها جهـود مستـشاره الخـاص، جمـال بنعمـر، ويؤكـد 

أهميـــة القيـــام بهذه املساعي الحميدة يف تنسيق وثيـــق مـــع الـــرشكاء الـــدوليني لكـــي تـشكِّل إســـهاما يف نجـاح عمليـــة االنتقال يف اليمن، ويرحب، 

يف هـــذا الـــصدد، بالـــدور الـــسيايس الـــذي تقـــوم بـه األمـــم املتحـــدة من خالل وجود فريق صغري يف اليمن مكـون مـن خـراء لـــدعم تنفيـذ عمليـة 

االنتقـــال وإســـداء املـــشورة إىل األطـراف جنبـا إىل جنـب مـع حكومـة الـــيمن، وبـاألخّص يف إطـار دعـم عمليـة الحوار الوطني؛"

)25(  نصت ديباجة القرار عىل: 

"وإذ يشدد عى أن أفضل حل لألزمة الراهنة يف اليمن يكُمن يف عملية انتقال سياسية شاملة يقودها اليمن وتستجيب ملطالب الشعب 

اليمني وتطلعاته املرشوعة إىل التغيري،

وإذ يؤكد من جديد تأييده للمرسوم الرئايس املؤرخ 12 أيلول/سبتمر الرامي إىل إيجاد اتفاق سيايس مقبول لدى كافة األطراف، وضامن نقل 

السلطة بطريقة سلمية ودميقراطية، مبا يف ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،"
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الوضع اليمني الداخلي يشكل تهديدا لألمن واالستقرار اإلقليميين!   	

ــرة  ــر الفق ــة عب ــي الشــؤون الداخلي ــة التأســيس لتشــريع التدخــل ف ــن محاول ــس األم ــدأ مجل ب

األخيــرة مــن ديباجــة القــرار )2014( والتــي جــاء فيهــا: "وإذ يــدرك مســؤوليته الرئيســية فــي مجــال 

صــون الســلم واألمــن الدولييــن بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة، وإذ يشــدد علــى التهديــدات التــي 

يشــكلها لألمــن واالســتقرار اإلقليمييــن تفاقــُم الحالــة فــي اليمــن فــي ظــل غيــاب تســوية سياســية 

دائمــة"، مثلــت هــذه الفقــرة إجــراًء اســتباقياً ســيء النيــة مــن مجلــس األمــن، الغــرض منــه اقنــاع 

ــتقرار  ــن واالس ــداً لألم ــكل تهدي ــن سيش ــي اليم ــة ف ــية الدائم ــوية السياس ــاب التس ــأن غي ــم ب العال

اإلقليمييــن مبدئيــاً ولــم يســتطع التصريــح بــأن مــا أســماه "غيــاب تســوية سياســية دائمــة"، تشــكل 

ــي. ــداً لألمــن واالســتقرار الدول تهدي

لــم يــأِت المجلــس فــي قــراره )2014( بشــاهد واحــد علــى األفعــال التــي هــددت اإلقليــم، فلــم 

ــِد اليمنيــون بمختلــف توجهاتهــم علــى مصالــح دوليــة وال علــى الممــرات البحريــة ولــم تقــدم  يعت

الســلطة أو القــوى الوطنيــة او الثوريــة علــى أي فعــل عدوانــي ضــد أي دولــة فــي اإلقليــم.

هجمات القاعدة على أجزاء من اليمن وموقف المجلس منها:    	

ــدد الســالم  ــي ته ــن أشــد األخطــار الت ــر م ــى أن "اإلرهــاب" يعتب ــي عل ــع الدول ــق المجتم تواف

واألمــن الدولييــن ولــم يكــن أمــام مجلــس األمــن مــن مبــرر ســوى اقحــام نشــاط القاعــدة إلظهــار أن 

تحركاتهــا فــي اليمــن تُعــد تهديــداً لألمــن والســلم الدولييــن، وإصــراره علــى دعــم قائــد الفرقــة األولــى 

ــراالت  ــر الجن ــه أكب ــه بأن ــم علم ــن رغ ــوار اليمنيي ــى الث ــر" وفرضــه عل ــي محســن األحم ــدرع "عل م

ــم  ــده أن هجمــات القاعــدة المزعومــة ل ــك مــع تأكي ــن بدعــم القاعــدة، كل ذل فــي اليمــن المتهمي

تتعــَد األراضــي اليمنيــة، وجــاء ذلــك فــي القــرار )2014( بصريــح العبــارة: "وإذ يعــرب كذلــك عــن 

القلــق الشــديد مــن زيــادة التهديــد الــذي يمثلــه تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وخطــر 

حــدوث هجمــات إرهابيــة جديــدة فــي أجــزاء مــن اليمــن، وإذ يؤكــد مــن جديــد أن اإلرهــاب بشــتى 

أشــكاله ومظاهــره يعــد واحــداً مــن أشــد األخطــار التي تتهــدد الســالم واألمــن الدولييــن وأن أي أعمال 

إرهابيــة هــي أعمــال إجراميــة وغيــر مبــررة أيــاً كانــت دوافعهــا"، أمــام هــذا القلــق الشــديد علــى حــّد 

تعبيــر القــرار اكتفــى مجلــس األمــن بإدانــة الهجمــات التــي أســماها "إرهابيــة وغيــر إرهابيــة"، التــي 

تســتهدف البنــى التحتيــة االقتصاديــة علــى وجــه الخصــوص، فــكان إقحامــه للقاعــدة ولإلرهــاب مبــرراً 

واهيــاً ومفضوحــاً ومرفوضــاً للتدخــل فــي اليمــن، خاصــة مــع إعــالن جميــع القــوى اليمنيــة رفضهــا 
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ومواجهتهــا لنشــاط القاعــدة، وإثباتهــا بعــد ذلــك فعــالً قدرتهــا علــى إنهــاء وجودهــا فــي مختلــف 

المحافظــات غيــر الواقعــة تحــت احتــالل قــوات التحالــف)26(.

كمــا لــم يتعــَد موقــف مجلــس األمــن فــي قــراره )2014( بخصــوص قتــل المتظاهريــن واالعتــداء 

عليهــم ســوى اإلدانــة ضعيفــة اللهجــة بــدون اإلشــارة إلــى بشــاعة الجرائــم وإدانــة مرتكبيهــا 

وتهديدهــم ولــو بالحــد األدنــى بإعــالن نيــة المجلــس فتــح تحقيــق فــي تلــك االنتهــاكات والجرائــم 

كمــا يصــدر عنــه عــادًة أمــام هــذه الجرائــم حــال وقوعهــا فــي دول أخــرى!، وإن كان طالــب بعــد 

ذلــك "كافــة األطــراف باالمتنــاع فــوراً عــن اســتخدام العنــف وســيلة لبلــوغ أهــداف سياســية"، هــذا 

المطلــب نفســه انقلــب عليــه مجلــس األمــن فــي قراراتــه ومواقفــه الالحقــة التــي أيــد وبــارك فيهــا 

جهــود المملكــة العربيــة الســعودية وتحالفهــا الــذي قــام بشــن حــرب عدوانيــة علــى اليمــن لبلــوغ 

أهــداف سياســية أعلنهــا هدفــاً لعدوانــه الــذي راح ضحيتــه عشــرات اآلالف مــن اليمنييــن جلهــم مــن 

النســاء واألطفــال.

أمــا القــرار )2051( 2012 فقــد ركــز مجلــس األمــن علــى إدانــة وإبــراز مــا أســماها "الهجمــة التي 

وقعــت فــي صنعــاء 21 مايــو 2012"، وهــي جريمــة انتحاريــة اســتهدفت تدريبــات عســكرية لجنــود 

يتبعــون "األمــن المركــزي" فــي ميــدان الســبعين بصنعــاء، بعــد أن قــام أحــد الجنــود بتفجيــر نفســه، 

ــيخ  ــن لترس ــس األم ــتغلها مجل ــي اس ــة الت ــي الجريم ــر.)27( وه ــذا التفجي ــدة ه ــم القاع ــى تنظي وتبن

مبــرره فــي قــراره الســابق  )2014( بــأن هجمــات تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن تهــدد "الســالم واألمــن 

ــه  ــة قرارات ــي كاف ــررة ف ــه المك ــة بعبارت ــط الحادث ــث رب ــة، حي ــا صراح ــم يذكره ــن"، وإن ل الدوليي

ــن  ــّدد الســالم واألم ــي ته ــدح األخطــار الت ــع أشــكاله ومظاهــره يشــكل أحــد أف "أن اإلرهــاب بجمي

الدولييــن"، هــذه اإلشــارة وردت أيضــاً فــي بيــان إدانــة الحادثــة الــذي صــدر مــن مجلــس األمــن فــي 

حينــه إلدانــة الجريمــة وجــاء فيــه: "إن أعضــاء مجلــس األمــن يؤكــدون أن اإلرهــاب بجميــع أشــكاله 

ومظاهــره يمثــل أحــد التهديــدات الخطيــرة لألمــن والســلم الدولييــن وأن أي عمــل إرهابــي إجرامــي 

وغيــر مبــرر بصــرف النظــر عــن دوافعــه ومــن ارتكبــه وأينمــا ارتكــب")28(.

ــاب  ــن اإلره ــة م ــر حال ــن نش ــس األم ــة مجل ــي محاول ــاً ف ــه جلي ــر هدف ــرار ظه ــك التك كل ذل

)26(  يف عام 2015 أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية يف صنعاء تحرير محافظة البيضاء املعقل األسايس للقاعدة يف اليمن وشبه الجزيرة 

العربية.

)france24.com( القاعدة" تتبنى الهجوم االنتحاري ضد الجيش يف صنعاء وتتوعد باملزيد"  )27(

https://news.un.org/ar/story/2012/05/159362  )28(
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ــأن الوضــع األمنــي فــي اليمــن صــار فعــالً يهــدد  اإلعالمــي ونشــر الذعــر علــى المســتوى الدولــي ب

الســالم واألمــن الدولييــن، حتــى وإن كانــت تلــك الجرائــم واألحــداث مازالــت فــي إطــار داخلــي، كمــا 

أن تنظيــم القاعــدة لــم يعلــن عــن أهــداف غيــر داخليــة )29(.

استمرار تدهور الحالة اإلنسانية واألمن في اليمن حالة تهدد سالم وأمن المنطقة:   	

لــم يعلــن مجلــس األمــن فــي قــراره )2051( صراحــة أن الوضــع فــي اليمــن وتفجيــرات القاعــدة 

تهــدد الســالم واألمــن الدولييــن، ولكنــه اســتغل تفجيــر 21 مايــو 2012 بإعــالن أن "اســتمرار تدهــور 

الحالــة اإلنســانية واألمنيــة فــي اليمــن هــي حالــة تهــدد الســالم واألمــن فــي المنطقــة"، عازيــاً ذلــك 

إلــى ضــرورة تنفيــذ المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، كمــا طالــب المجلــس بإيقــاف جملــة مــن 

األعمــال الداخليــة فــي اليمــن قــال أنهــا "تهــدف إلــى تقويــض حكومــة الوفــاق الوطنــي وتقويــض 

ــي  ــع السياس ــتهدف الوض ــال تس ــا أعم ــه بأنه ــح من ــراف صري ــي اعت ــي"، ف ــال السياس ــة االنتق عملي

ــراد أي حجــة منطقيــة أو مبــرر يســتند للعــرف  ــة أخــرى، ولكنــه وبــدون إي اليمنــي وليــس ألي دول

ــن  ــرب ع ــه "يع ــر بأن ــي التبري ــدرج ف ــك الت ــن كل ذل ــه م ــن أن هدف ــن ع ــي أعل ــون الدول أو القان

اســتعداده للنظــر فــي اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر بموجــب المــادة 41 

ــداً واضحــاً  ــاق األمــم المتحــدة إذا اســتمرت هــذه األعمــال")30( هــذه الفقــرة شــكلت تهدي مــن ميث

بإدخــال اليمــن ضمــن إجــراءات الفصــل الســابع إذا لــم تلتــزم مختلــف القــوى الوطنيــة فــي اليمــن 

بالخطــة الخليجيــة لتقريــر مصيــره وكانــت إعالنــاً صريحــاً وجريئــاً بمخالفــة ميثــاق األمــم المتحــدة 

ــا فــي  ــة بعــدم ممارســة صالحياته ــه لقــرارات األمــم المتحــدة القاضي ــام المجلــس ومخالفت فــي مه

ــن  ــا ال يهــدد فعــالً األمــن والســلم الدوليي ــادام وضعه ــة م ــة ألي دول التدخــل فــي الشــؤون الداخلي

ولــم تعتــد علــى أي دولــة أخــرى، عوضــاً عــن فداحــة جريمــة التهديــد لفــرض نظــام سياســي وتحديــد 

مصيــر شــعب رغمــاً عنــه)31(.

)29(  املصدر السابق ملوقع وكالة األخبار الفرنسية 24

Document Official Nations United 2012 30(  القرار )2051( الصادر من مجلس األمن عام(

)31(  انظر مدخل الدراسة.
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ثانيًا: �لقر�ر )2140( �ليمن تحت �لف�صل �ل�صابع )�لف�صل 
�الأول من �لعدو�ن(: 

عــاد مجلــس األمــن فــي القــرار رقــم )2140( الــذي اتخــذه فــي جلســته )7119( المنعقــدة في 26 

فبرايــر 2014 إلــى التأكيــد علــى "التزامــه الشــديد بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمته اإلقليمية"، 

كمــا أشــار إلــى هدفــه العملــي بتأكيــد آخــر "أن أفضــل حــل للوضــع فــي اليمــن هــو عــن طريــق عمليــة 

انتقــال سياســية ســلمية وشــاملة للجميــع ومنظمــة يتولــى اليمــن زمامهــا لتلبــي مطالــب الشــعب اليمنــي 

وتطلعاتــه المشــروعة لتغييــر ســلمي وإصــالح سياســي واقتصــادي واجتماعــي ذي مغــزى"، لقــد اتضــح 

جليــاً مــن خــالل هــذا القــرار أن المجلــس يعلــن أن هدفــه دعــم عمليــة انتقــال سياســي ســلمي تلبــي 

مطالــب الشــعب مــع الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمته اإلقليميــة.

أ توصيفه للتحديات واألحداث في اليمن ومبررات استمرار تدخله:	.

كمــا هــو الحــال فــي قراراتــه الســابقة أكــد مجلــس األمــن فــي قــراره )2140( بــأن األحــداث فــي 

اليمــن ال تتعــدى الشــأن والجغرافيــا اليمنيــة، وأنهــا أحــداث يغلــب عليهــا الطابــع  السياســي فيمــا يتعلــق 

بانتقــال الســلطة وتشــكيلها ،مــع إعرابــه عن قلقه ممــا وصفهــا "المصاعب السياســية واألمنيــة واالقتصادية 

واإلنســانية المســتمرة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك أعمــال العنــف المســتمرة"، مــع االســتدالل بحادثتيــن 

امنيتيــن فقــط قــام بهمــا تنظيــم القاعــدة باالعتــداء اإلجرامــي علــى مستشــفى وزارة الدفــاع اليمنيــة)32( 

والســجن المركــزي)33(، وهمــا الحادثتــان اللتــان اســتند عليهمــا فــي قــراره ليعلــن قلقــه وإدانتــه لألنشــطة 

التــي أســماها "جميــع األنشــطة اإلرهابيــة، والهجمــات التــي تســتهدف المدنييــن والبنــى التحتيــة للنفــط 

والغــاز والكهربــاء والســلطات الشــرعية، بمــا فيهــا تلــك التــي تهــدف إلــى تقويــض العمليــة السياســية فــي 

اليمــن، وإذ يديــن كذلــك الهجمــات التــي تســتهدف المنشــآت العســكرية واألمنيــة، وال ســيما الهجــوم 

ــى ســجن  ــن عل ــذي ُش ــون األول/ديســمبر 2013 والهجــوم ال ــوم 5 كان ــاع ي ــى وزارة الدف ــن عل ــذي ُش ال

وزارة الداخليــة يــوم 13 شــباط/فبراير، وإذ يشــدد علــى ضــرورة أن تواصــل الحكومــة اليمنيــة إصالحاتهــا 

للقــوات المســلحة وفــي قطــاع األمــن بكفــاءة"، فــي إشــارة لضعــف حكومــة هــادي. كمــا جــاء فــي القــرار 

ــي تطــال الســلم واألمــن فــي اليمــن نتيجــة لنقــل  ــدات الت ــغ "للتهدي إعــراب المجلــس عــن قلقــه البال

األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة غيــر المشــروع وتكديســها وإســاءة اســتعمالها علــى نحــو يزعــزع 

ــل  ــع العم ــي واق ــة ف ــر حقيق ــم تؤث ــي ول ــم اليمن ــَد اإلقلي ــم تتع ــات ل ــك العملي ــم أن تل االســتقرار"، رغ

RT Arabic - 32(  القاعدة تتبنى الهجوم عى وزارة الدفاع اليمنية الذي أسفر عن مقتل أكر من 50 شخصا(

Reuters | 33(  وثائق: سلطات اليمن تلقت تحذيرا من اقتحام سجن صنعاء قبل وقوعه(
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واالنتقــال السياســي للســلطة كــون جميــع المكونــات السياســية واالجتماعيــة اليمنيــة تتعامــل مــع العمليــة 

السياسية ومؤتمر الحوار الوطني بحكمة وإيجابية وتعاون حسب تأكيده في أكثر من موضع.

أ مجلس األمن يؤكد نجاح اليمنيين في العملية السياسية:	.

ــع  ــاون جمي ــة وتع ــية اإليجابي ــرات السياس ــر مســبوق بالمتغي ــن بشــكل غي ــس األم رحــب مجل

ــاء علــى "مجلــس  ــدأ مقدمــة قــراره بالثن ــة، فقــد ب ــة االنتقالي ــة فــي اليمــن فــي العملي الجهــات المعني

ــم رحــب  ــة االنتقــال السياســي فــي اليمــن"، ومــن ث التعــاون الخليجــي لمشــاركته فــي مســاعدة عملي

بنتائــج الحــوار الوطنــي الشــامل معترفــاً بمشــاركة جميــع المكونــات السياســية فيهــا بإيجابيــة و "التــي 

وقعتهــا األحــزاب السياســية كافــة"، بــل اعتبــر قــرارات المؤتمــر "بمثابــة خارطــة طريــق مــن أجــل عمليــة 

انتقــال ديمقراطــي مســتمرة بقيــادة يمنيــة تقــوم علــى االلتــزام بالديمقراطيــة والحكــم الرشــيد وســيادة 

ــي  ــراد الشــعب اليمن ــية ألف ــات األساس ــوق اإلنســان والحري ــرام حق ــة واحت ــة الوطني ــون والمصالح القان

ــروا ســبل التوصــل إلــى نتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي  قاطبــة"، كمــا أشــاد المجلــس بعــد ذلــك "بمــن يسَّ

ــو أن  ــه منصــور هــادي"، ول ــد رب ــس عب ــادة الرئي ــاءة، وال ســيما قي ــن خــالل مشــاركتهم البن الشــامل م

إشــادته بقيــادة هــادي قــد ناقضهــا عنــد انتقــاده لفشــله وحكومتــه فــي مواجهــة تحديــات المرحلــة كمــا 

ســنوضحه فــي فقــرة مســتقلة.

ورحــب القــرار بتعامــل اليمنييــن مــع حقــوق المــرأة وبمــا وصفــه "جهــود اليمــن لتعزيز مشــاركة 

ــح نســبة ال تقــل عــن 30  المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة، مــن خــالل اتخــاذ تدابيــر لضمــان ترشُّ

ــة  ــة"، كمــا رحــب بإيجابي ــة والمجالــس المنتخب ــات التشــريعية الوطني ــة مــن النســاء لالنتخاب فــي المائ

بمشــاركة وتعــاون المكونــات اليمنيــة األخــرى فــأورد فــي قــراره "وإذ يرحــب بمشــاركة وتعــاون جميــع 

الجهــات المعنيــة فــي اليمــن، بمــا فيهــا الجماعــات التــي لــم تكــن طرفــاً فــي مبــادرة مجلــس التعــاون 

الخليجــي وآليــة تنفيذهــا"، موضحــاً "بــأن عمليــة االنتقــال تتطلــب طــي صفحــة رئاســة علــي عبــد اللــه 

صالــح"، 

ــة  ــى أهمي ــه إل ــن بتنويه ــي اليم ــية ف ــة السياس ــاح العملي ــى نج ــده عل ــس تأكي ــل المجل واص

ــة إصالحــات الحكــم  ــة السياســية فقــال "وإذ يســلم بأهمي ــدة فــي العملي ــى خطــوات جدي االنتقــال إل

بالنســبة لعمليــة االنتقــال السياســي فــي اليمــن، وإذ يشــير فــي هــذا الصــدد إلــى المقترحــات الــواردة 
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ــي تشــمل  ــي، والت ــع لمؤتمــر الحــوار الوطن ــي بالحكــم الرشــيد التاب ــل المعن ــق العام ــر الفري ــي تقري ف

ــادة  ــي مناصــب القي ــى المرشــحين اســتيفاؤها لتول ضمــن أمــور أخــرى الشــروط األساســية الواجــب عل

ــة". ــم المالي ــة والكشــف عــن أصوله اليمني

ــم  ــع األم ــعباً م ــة وش ــن حكوم ــي لليمنيي ــل اإليجاب ــد التعام ــا يؤك ــه بم ــة ترحيبات ــم قائم وخت

المتحــدة وقــرارات مجلــس األمــن حيــث جــاء فــي نهايــة ديباجــة ومقدمــة القــرار "وإذ يرحــب بالجهــود 

التــي بذلتهــا األمانــة العامــة مــن أجــل توســيع قائمــة الخبــراء العامليــن لصالــح فــرع األجهــزة الفرعيــة 

.")S/2006/997( التابعــة لمجلــس األمــن وتحســينها، مــع مراعــاة التوجيهــات الــواردة فــي مذكــرة الرئيــس

أ ــون 	. ــا وللقان ــك لهم ــى منته ــن إل ــن والســلم الدوليي ــاٍم لألم ــن ح ــن م ــس األم مجل

ــة( ــي: )الصدم الدول

كانــت الديباجــة ـ باســتثناء المحــاوالت غيــر المنطقيــة لتكبيــر شــأن القاعــدة ـ تثبــت كلهــا بمــا ال 

يــدع مجــاالً للشــك بــأن مجلــس األمــن كان مرحبــاً بســير العمليــة السياســية فــي اليمــن بــل وراٍض عنهــا، 

كمــا تجلــى ذلــك فــي توضيحــه بــأن الوضــع السياســي واألمنــي مــازال فــي إطــار اإلقليــم اليمنــي ولم يشــر 

ألي حادثــة تثيــر قلقــاً مــن تأثيــره علــى جيرانــه عوضــاً عــن تأثيــره علــى العالــم.

ولكنــه فجــأة وبــدون ســابق إنــذار وبعــد ختــام قائمــة ترحيباتــه بترحيبــه بــأداء األمانــة العامــة، 

ــن  ــن الدوليي ــلم واألم ــداً للس ــكل تهدي ــن تش ــي اليم ــة ف ــرر أن الحال ــراره "وإذ يق ــن ق ــن ع ــز ليعل قف

فــي المنطقــة"، بالرغــم انــه فشــل فــي ديباجتــه وفــي قراريــه الســابقين فــي إثبــات ذلــك ولــو بحادثــة 

واحــدة كمــا اوضحنــا فــي مدخــل الدراســة، وبــدون أي مراعــاة لميثــاق وقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة واســتمراراً لتدخلــه غيــر المشــروع فــي الشــأن اليمنــي الداخلــي اســتند لذلــك اإلقــرار الباطــل 

بــأن الحالــة فــي اليمــن تشــكل تهديــداً للســلم واألمــن الدولييــن "فــي المنطقــة"، بإعالنــه "وإذ يتصــرف 

ــن  ــع م ــة أبش ــة وإجرائي ــة قانوني ــي مخالف ــدة"! ف ــم المتح ــاق األم ــن ميث ــابع م ــل الس ــب الفص بموج

ســابقاتها كشــفت النيــة المبيتــة لنــزع حــق اليمــن فــي ســيادته واســتقالله وســالمة أراضيــه ومصــادرة 

حــق شــعبه فــي تقريــر مصيــره، وذلــك بإعطــاء القــرار مجلــس األمــن صالحيــة التصــرف بموجــب الفصــل 

الســابع بــدون أي مســوغ أو مبــرر قانونــي أو حتــى نشــوء نــزاع دولــي رغــم أنــه حتــى فــي حالــة نشــوء 

نــزاع دولــي مــازال أمــام مجلــس األمــن كافــة اإلجــراءات الــواردة فــي الفصــل الســادس لتنفيذهــا.
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ــي ظــل ســير  ــس خصوصــاً ف ــه المجل ــام ب ــا ق ــي لم ــة أخــرى ال يوجــد تفســير منطق ــن جه وم

ــي ولجــان المجلــس،  ــة السياســية فــي اليمــن برضــى وإشــراف مبعــوث األمــم المتحــدة ومندوب العملي

وكــون الشــعب اليمنــي ومكوناتــه مازالــوا مســيطرين علــى زمــام األمــور ويمنعــون تفاقــم أي نــزاع داخلي. 

ــى  ــا عل ــرى ســال لعابه ــدول الكب ــأن ال ــا ســوى تفســير واحــد ب ــم يعــد أمامن ــه ل ــام هــذا كل أم

اليمــن بســبب لوضــع الحكومــي الضعيــف وقــررت بــدء إجــراءات فــرض الوصايــة عليــه وتقاســم ثرواتــه 

قبــل نجــاح الثــوار والمكونــات السياســية واالجتماعيــة فــي اســتكمال عمليــة االنتقــال الســلمي واســتالمها 

الحكومــة لفــرض ســلطة قويــة تضمــن قيــام دولــة قويــة ذات ســيادة قــادرة علــى االســتفادة مــن ثرواتهــا 

وحمايــة أراضيهــا.

أ قــرارات وتصرفــات مجلــس األمــن بخصــوص اليمــن بموجــب الفصــل الســابع فــي 	.

ــرار )2140(: الق

إصرار على انتهاك القانون الدولي لمصادرة السيادة وفرض الوصاية:    	

بعــد القــرار الصــادم لمجلــس األمــن وإعالنــه بــأن الحالــة السياســية واالمنيــة فــي اليمــن 

تشــكل تهديــدا للســلم واألمــن الدولييــن وتصرفــه بموجــب الفصــل الســابع، بــدأ مجلــس 

األمــن يســرد قــرارات وتصرفــات وإجــراءات تحــت الفصــل الســابع ناقــض بعضهــا بعضــاً. 

فــي الفقــرة رقــم )1( مــن القــرار أكــد المجلــس - تحــت الفصــل الســابع- الحاجــة إلــى 

تنفيــذ عمليــة االنتقــال السياســي بشــكل كامــل بمــا يتماشــى مــع مبــادرة مجلــس التعــاون 

الخليجــي وتطلعــات الشــعب، وهــذا إقــرار جديــد بــأن الحالــة فــي اليمــن داخلية وسياســية 

وأن هدفهــا تحقيــق تطلعــات الشــعب لكنــه أصــر علــى التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

ــة لتحقيــق االنتقــال  السياســية لليمــن وأعطــى لنفســه الحــق فــي تحديــد خطــوات معين

السياســي وفرضهــا علــى الشــعب وذلــك فــي الفقــرة رقــم )2( حيــث حــدد المجلــس آليــة 

ــة  ــة بصياغ ــي الخاص ــريع وه ــا بالتش ــى منه ــالث األول ــت الث ــوات تعلق ــس خط ــن خم م

دســتور جديــد وصياغــة قانــون انتخابــي واســتفتاء علــى مشــروع الدســتور.

ــة  ــالح بني ــي ")د(  وإص ــريء وه ــكل ج ــا بش ــف عنه ــد كش ــة فق ــوة الرابع ــا الخط أم
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الدولــة إلعــداد اليمــن لالنتقــال مــن دولــة وحدويــة إلــى دولــة اتحاديــة"، ناقــض مجلــس 

األمــن فــي هــذه الخطــوة هدفــه المعلــن والحــق األصيــل لليمــن بالحفــاظ علــى ســيادته 

مــن خــالل تدخلــه فــي عمــق الشــؤون الداخليــة اليمنيــة وإمالئــه علــى الشــعب اليمنــي 

إجــراءات تنازعــه فــي حقــه بتقريــر مصيــره بنفســه بــدون تدخــل، وخالــف بشــكل ســافر 

ــمبر  ــي 9 ديس ــؤرخ ف ــم )103/36( الم ــدة رق ــم المتح ــرار األم ــالن وق ــن إع ــادة )1( م الم

1981 القاضــي بعــدم جــواز التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة والخارجيــة للــدول)34(، وكذلــك 

مخالفتــه للمــادة )2( الفقــرة )ثانيــاً/ج( التــي تنــص علــى: "االمتنــاع عــن التدخــل المســلح 

أو التخريــب أو االحتــالل العســكري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التدخــل")35(، ليتضــح مــن 

هــذا أن تدخــالت مجلــس األمــن وإمالءاتــه بمبــرر تنفيــذ الفصــل الســابع باطلــة لبطــالن 

حيثياتــه التــي اســتند اليهــا والتــي ثبــت عــدم تطابقهــا مــع شــروط الميثــاق التــي قصــرت 

أســباب التدخــل علــى "المحافظــة علــى الســالم واألمــن الدولييــن"، "والحيلولــة دون وقــوع 

العــدوان أو وقفــه".

وختــم مجلــس األمــن تلــك الخطــوات التــي أمالهــا علــى الشــعب بالخطــوة الخامســة 

التــي أعطــى لنفســه فيهــا حــق تمديــد واليــة هــادي رغــم عــدم دســتوريتها وانتهائهــا وفــق 

ــى:  ــرار )2140( عل ــن الق ــرة )هـــ( م ــت الفق ــات فنص ــرر االنتخاب ــة بمب ــادرة الخليجي المب

"وإجــراء االنتخابــات العامــة فــي الوقــت المناســب، علــى أن تنتهــي بعدهــا واليــة الرئيــس 

ــذا  ــد"، وبه ــتور الجدي ــب الدس ــب بموج ــس المنتخ ــب الرئي ــب تنصي ــة عق ــادي الحالي ه

أعلــن مجلــس األمــن أخيــراً عمــا حــاول إخفــاءه منــذ عــام 2011 بأنــه يريــد فــرض الوصايــة 

علــى اليمــن عبــر المبــادرة الخليجيــة وعبــر دســتور جديــد يفرضــه رغمــا عــن الشــعب ـ 

كمــا فعــل إليصــال هــادي للرئاســة عبــر مســرحية انتخابــات بمرشــح واحــدـ تمهيداً لتقســيم 

ــذي فشــل هــادي فــي فرضــه خــالل مؤتمــر  ــم متعــددة وهــو الهــدف ال ــى أقالي ــد إل البل

الحــوار الوطنــي الشــامل)36(، وقــد أصــر المجلــس بهــذه الفقــرة علــى إبقــاء هــادي ليــس كممثل 
)34(  نص املادة 1 من اعالن وقرار األمم املتحدة رقم 103/36 املؤرخ يف 9 كانون األول/ ديسمرب 1981:" تعلن رسمياً ما يي: "1- ال يحق ألية دولة 

أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، ألي سبب كان، يف الشئون الداخلية والخارجية للدول األخرى؛"

)35(  نــص )املــادة 2 الفقــرة ثانيــاً ج( مــن اعــالن وقــرار األمــم املتحــدة رقــم 103/36 املــؤرخ يف 9 كانــون األول/ ديســمرب 1981: " )ج( واجــب 

الدولــة يف االمتنــاع عــن التدخــل املســلح أو التخريــب أو االحتــالل العســكري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التدخــل. ســافراً كان أو مســترتاً، يوجــه 

إىل دولــة أخــرى أو إىل مجموعــة مــن الــدول أو أي عمــل مــن أعــامل التدخــل العســكري أو الســيايس أو االقتصــادي يف الشــئون الداخليــة لدولــة 

أخــرى، مبــا يف ذلــك األعــامل االنتقاميــة التــي تنطــوي عــى اســتعامل القــوة؛"

)36(  وثيقــة الحــوار الوطنــي الشــامل الصــادرة يف العــام 2014م يف الصفحــة 81 تحــت عنــوان "شــكل الدولــة" نصــت عــىل: " شــكل الدولــة: يف 

ســياق مــن قــراءة الــرؤى املتعــددة واملتنوعــة، كان شــكل الدولــة القــادر عــى تلبيــة االحتياجــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية للمجتمعــات، 
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للشــعب وإنمــا للمجلــس ليشــرف علــى وصايتــه علــى اليمــن تحــت مســمى رئيــس وإن كانــت 

واليتــه منتهيــة فهــو مــن ســيعطيه الواليــة وليــس الشــعب او الدســتور والقانــون القائــم. 

مــن خــالل مــا ســبق بــات مــن الواضــح أن مجلــس األمــن بــدأ بالتعامــل أنــه صاحــب 

الواليــة والوصايــة علــى اليمــن وإن أّجــل إعــالن إدخالــه اليمــن تحــت الوصايــة بســبب قــوة 

تماســك المكونــات السياســية واالجتماعيــة اليمنيــة، كمــا اتضــح هــدف مجلــس األمــن مــن 

التصــرف فــي الملــف اليمنــي وفــق الفصــل الســابع، حيــث لــم يكــن الهــدف تجميــد أمــوال 

ــون مســبقاً  ــم وال أشــخاص يعلم ــم القدي ــح"، حليفه ــه صال ــي عبدالل ــس األســبق "عل الرئي

ــة  ــذ إجــراءات الوصاي ــه ليــس لديهــم أي أمــالك فــي الخــارج، ولكــن كان الهــدف تنفي بأن

ومصــادرة حــق الشــعب فــي تقريــر مصيــره.

الفقــرة رقــم )3( أكــد فيهــا المجلــس وصايتــه ومــا اعتبــره حقــاً فــي مخاطبــة وتوجيــه 

أفــراد الشــعب اليمنــي لتهيئتــه للقبــول بتدخالتــه المســتقبلية ضمــن خطــة الوصايــة فــكان 

ــباب  ــركات الش ــك ح ــي ذل ــا ف ــالد، بم ــي الب ــة ف ــر االنتخابي ــع الدوائ ــجع جمي ــا "يش نصه

والجماعــات النســائية فــي جميــع المناطــق فــي اليمــن، علــى مواصلــة مشــاركتها النشــطة 

والبنــاءة فــي عمليــة االنتقــال السياســي ومواصلــة روح التوافــق فــي ســبيل تنفيــذ الخطوات 

الالحقــة فــي عمليــة االنتقــال وتوصيــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي"، ولــم يكتــف المجلــس 

بذلــك بــل اســتكمل الفقــرة بالتهديــد للمكونــات الوطنيــة: "ويهيــب بحركــة الحــراك 

ــى العنــف  ــذ اللجــوء إل ــاءة ونب ــى المشــاركة البن ــن وغيرهمــا إل ــي وحركــة الحوثيي الجنوب

لتحقيــق أهــداف سياســية"، وفــي تناقــض غريــب أبعــده عــن مبــدأ الحيــاد والمســاواة لجــأ 

المجلــس بنفســه للعنــف بســماحه للتحالــف فــي الفتــرات الالحقــة باســتخدامه لتحقيــق 

ــد  ــاٍر خــارج البل ــٍس مســتقيٍل وف أهــداف سياســية كان علــى رأســها التمســك بشــرعية رئي

وانتهــت واليتــه المفروضــة بإمــالءات خارجيــة واســتقال رئيــس حكومتــه، واإلصــرار علــى 

فــرض شــرعيته المزعومــة علــى الشــعب اليمنــي وإعادتــه للســلطة ليــس بالعنــف فقــط بــل 

بوســيلة أبشــع بكثيــر هــي باســتخدام "جريمــة العــدوان".

الفقــرة رقــم )4( أيضــاً كشــفت اهتمــام المجلــس وحرصــه علــى ســرعة مصــادرة أمــوال 

والقائــم عــى العدالــة واملواطنــة املتســاوية، هــو الشــكل املنشــود عــر دولــة دميقراطيــة ال مركزيــة، تفاوتــت فيــه الــرؤى والنقاشــات مــن الدولــة 

الالمركزيــة االتحاديــة إىل الدولــة الالمركزيــة البســيطة وتــم الرتكيــز عــى املحتــوى الدميقراطــي لشــكل الدولــة )انظــر مصفوفــة رؤى املكونــات لفريــق 

الدولــة(. وتــم االتفــاق عــى اســتمرار النقــاش وتأجيــل اتخــاذ القــرارات النهائيــة إىل املرحلــة التــي تــي الجلســة العامــة الثانيــة.
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قيــادة النظــام الســابق والتــي تملــك عشــرات المليــارات فــي الــدول الغربيــة وذلــك عــن 

طريــق ســن القوانيــن مــع ضمانــه التعــاون الدولــي لذلــك، فــي تناقــض غريــب مــع اآلليــة 

التنفيذيــة للمبــادرة الخليجيــة والتــي قضــت بمخالفــة الدســتور بإعطــاء الرئيــس الســابق 

علــي صالــح وقــادة نظامــه الحصانــة مــن المحاكمــة والمالحقــة القانونيــة؟!)37(، فقــد أبــدى 

المجلــس مــا اســماه ترحيبــه بهــذا التوجــه فــي الفقــرة الرابعــة التــي نصــت علــى: "يرحــب 

ــي  ــون اســتعادة األصــول، ويدعم التعــاون الدول ــة اســتحداث قان ــزام الحكومــة اليمني باعت

فــي هــذا الشــأن، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل مبــادرة دوفيــل"

ــى الفقــرة العاشــرة أبــدى فيهــا مجلــس األمــن قلقــه إزاء اســتخدام  ــة الفقــرات إل بقي

وســائل التحريــض علــى العنــف، وتجنيــد األطفــال مــن قبــل القــوات الحكوميــة والجماعــات 

ــذ الحكومــة قــرار إنشــاء  ــة وتنفي ــة االنتقالي ــى اعتمــاد قانــون العدال المســلحة متطلعــاً إل

ــط!،  ــي 2011 فق ــت ف ــي حدث ــان الت ــوق اإلنس ــاكات حق ــم انته ــي مزاع ــق ف ــة تحقي لجن

ووفقــاً لهــذا لــم يتطــرق المجلــس للجرائــم التــي أوردهــا فــي قراراتــه بعــد 2011 كتفجيــر 

المســاجد والســاحات واقتحــام وزارة الدفــاع والمستشــفيات وتصفيــة الضبــاط والشــخصيات 

االعتباريــة وقتــل المئــات مــن أبنــاء الشــعب اليمنــي، بــل ختــم الفقــرة العاشــرة بتحذيــره 

وتهديــده للشــعب اليمنــي حيــث اســتخدم مصطلــح ال يمكــن أن يُخاطــب بــه شــعب فــي 

القــرن الـــ 21 عندمــا ذكــر "ويهيــب بجميــع اليمنييــن إلــى احتــرام تنفيــذ عمليــة االنتقــال 

السياســي بشــكل كامــل والتمســك بقيــم اتفــاق آليــة التنفيــذ"، 

فكيــف أعطــى مجلــس األمــن لنفســه الحــق فــي تهديــد الشــعب اليمنــي لفــرض قــرار 

ــه الشــعب  ــار علي ــذي ث ــالن النظــام الســابق ال ــا يمث ــيين كان ــن سياس ــن طرفي سياســي بي

ورفضــه؟! علــى الرغــم مــن أنــه فــي بدايــة نــص الفقــرة نفســها وضــح انهــا ال تمثــل الشــعب 

اليمنــي وإنمــا وصفهــا بعمليــة سياســية قائمــة علــى قــرار خارجــي أساســاً حيــث جــاء فــي 

نــص الفقــرة: "عمليــة االنتقــال التــي اتفــق عليهــا الطرفــان فــي مبــادرة مجلــس التعــاون 

الخليجــي واتفــاق آليــة تنفيــذ عمليــة االنتقــال"، ناســفاً بذلــك ليــس فقــط قــرار الجمعيــة 

العامــة رقــم )103/36( وإنمــا ميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي بشــكل عــام.

)37(  املبادرة الخليجية يف مبدأها الخامس يف الديباجة نص عى: "أن تلتزم كافة األطراف بوقف كل أشكال االنتقام واملتابعة واملالحقة من خالل 

)org.unmissions( pdf.arabic_initiative_gcc "ضامنات وتعهدات تعطى لذلك
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التمييز وعدم الحياد في العقوبات.. معاقبة شعب:    	

بعــد كل تلــك المخالفــات لــم تفاجئنــا قــرارات المجلــس فــي الفقــرات مــن )11 إلــى 

20(، والتــي فّصــل فيهــا قــراره وأحكامــه بشــأن العقوبــات بتجميــد األصــول واألمــوال ومنــع 

الســفر باســتثناء الحــاالت اإلنســانية وضــرورة تغطيــة النفقــات األساســية واالســتثنائية ـ التي 

يوافــق عليهــا ـ لمــن ذكــر فــي فقرتــه الـــ)17( أنهــم "يشــاركون فــي أعمــال تهــدد الســالم 

أو األمــن أو االســتقرار فــي اليمــن أو يقدمــون الدعــم لتلــك األعمــال"، فــي عبــارة كشــف 

بهــا المجلــس مجــدداً أن األزمــة فــي اليمــن لــم تهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار فــي أي 

ــدد  ــر مح ــام غي ــكل ع ــارة بش ــاءت العب ــم، وج ــم أو العال ــن االقلي ــاً ع ــرى عوض ــة أخ دول

ليســتطيع أن يُدخــل فــي قائمــة العقوبــات مــن يشــاء حتــى وإن كان مواطنــاً يمنيــاً أعلــن 

ــة  ــة اليمني ــتور الجمهوري ــاً لدس ــاء مخالف ــذي ج ــي ال ــاق السياس ــلمية لالتف ــه الس معارضت

أساســاً، وذلــك فــي مصــادرة لحــق إنســاني أصيــل هــو "حــق التعبيــر"، وبمخالفــة متعمــدة 

مــن مجلــس األمــن لإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان)38( والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية)39( وغيرهــا مــن القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة التــي أكــدت هــذا الحــق 

وجعلــت مــن مجلــس األمــن أحــد ُحماتــه.

وجــاءت الفقــرة الـــ)18( لتؤكــد ســوء النيــة فــي صياغــة القــرار كاشــفة أن الغــرض منــه 

جعلــه عائمــاً فعــالً وليــس محــدداً حيــث حــددت الفقــرة ثالثــة أعمــال تدخــل فــي إطــار 

ــارة: "قــد تشــمل  تهديــد الســلم فــي اليمــن ولكــن المجلــس قبــل أن يذكرهــا ســبقها بعب

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر"، فاتحــاً المجــال وبــدون قيــود إلضافــة مســتقبلية ألي أعمــال 

يريــد توصيفهــا بأنهــا تهــدد الســلم بشــكل مخالــف للقواعــد واألعــراف القانونيــة، واألعمــال 

ــا  ــرة أخــرى مرتبطــة بم ــت م ــال"، كان ــى ســبيل المث ــس "عل ــا المجل ــي حدده ــة الت الثالث

ــادرة  ــي مب ــن ف ــى النحــو المبي ــال السياســي عل ــة االنتق ــة"، لـــ "عملي ــا "عرقل ــق عليه أطل

ــس  ــِف المجل ــم يكت ــذ"، ول ــة التنفي ــق بآلي ــاق المتعل ــي واالتف ــاون الخليج ــس التع مجل

ــت  ــة وتم ــاك عرقل ــن هن ــم يك ــى وإن ل ــا حت ــادرة وإنم ــة"، للمب ــل "عرقل ــف الفع بتوصي

عمليــة االنتقــال السياســي وفــق المبــادرة الخليجيــة فهــذا لــن يحقــق هــدف مجلــس األمــن 

ــد  ــة أي فعــل يري ــح المجــال إلدان ــي،  فقــد فت ــة وحقــوق الشــعب اليمن ــد حري فــي تقيي

يتــه يف  يــة الــرأي والتعبــري، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ )38(  اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان نــص يف املــادة 19 عــىل: "لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّــع بحرِّ

يهــا ونقلهــا إىل اآلخريــن، بأيَّــة وســيلة ودومنــا اعتبــار للحــدود."  اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة، ويف التــامس األنبــاء واألفــكار وتلقِّ

)39(  العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية نــص يف املــادة 19 الفقــرة 2 عــىل: "2. لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبــري. ويشــمل 

هــذا الحــق حريتــه يف التــامس مختلــف رضوب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل آخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود، ســواء عــى شــكل مكتــوب 

أو مطبــوع أو يف قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا."
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ألي مواطــن يمنــي بإدخــال توصيــف فعــل آخــر أكثــر غرابــة وعموميــة هــو "أو تقويــض 

نجــاح عمليــة االنتقــال السياســي"، أي أن الشــعب اليمنــي يتحمــل تبعــات تنفيــذ عمليــة 

سياســية فرضــت عليــه بإمــالء خارجــي، ويُعاقــب كل مــن عارضهــا. بــل ويتحمــل تبعــات 

فشــلها فــي حــال نفــذت ولــم تنجــح، حيــث جــاءت هــذه الفقــرة فــي قــرار مجلــس األمــن 

وهــو يعلــم أنــه مــن المســتحيل تحميــل فشــل عمليــة سياســية علــى مــن نفذهــا فعــالً، 

عوضــاً عــن اســتحالة نجــاح عمليــة سياســية تَُنفــذ التفافــاً علــى ثــورة وإرادة شــعب وتعتمــد 

ــرف  ــي والع ــي والدول ــون الوطن ــتور والقان ــة الدس ــى مخالف ــتمرارها عل ــريانها واس ــي س ف

والمنطــق البشــري.

البنــدان )ب( و )ج( فــي الفقــرة نفســها همــا توصيــف لعمليــات أكثــر منطقيــة لمــا قــد 

يهــدد الســالم واألمــن فــي اليمــن، فالبنــد )ب( حــدد "أعمــال العنــف أو شــن هجمــات علــى 

البنــى التحتيــة"، بغــرض "إعاقــة تنفيــذ نتائــج التقريــر النهائــي لمخرجــات الحــوار الوطنــي 

ــط  ــاف: "أو التخطي ــد )ج( أض ــا البن ــامل"، أم ــي الش ــوار الوطن ــة الح ــامل"، أي "وثيق الش

ألعمــال تنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو القانــون اإلنســاني الدولــي، أو أعمــال 

تشــكل انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، أو توجيــه تلــك األعمــال أو ارتكابهــا في اليمــن".

حــري بنــا الســؤال هنــا ألــم ينتبــه مجلــس األمــن بــأن شــن التحالــف بقيــادة المملكــة 

العربيــة الســعودية عدوانــاً معلنــاً علــى اليمــن وتفاخــره باســتهداف وشــن الهجمــات علــى 

ــى  ــم عل ــي شــهدها العال ــات الت ــك الهجم ــة )تل ــة ومنشــئاته الحيوي ــاه التحتي ــف بن مختل

ــل  ــدء التعام ــراره )2140( وب ــدور ق ــد ص ــذت بع ــت ـ( نف ــا زال ــنوات ـ وم ــبع س ــدى س م

ــا  ــم يســلم منه ــي ل ــة الت مــع اليمــن بموجــب الفصــل الســابع؟ هــذه الهجمــات العدواني

البشــر والحيــوان والحجــر، والتخطيــط والتنفيــذ لجريمــة العــدوان مــن قبــل دول التحالــف 

ــن جلهــم مــن األطفــال والنســاء  ــل عشــرات اآلالف مــن المدنيي ــه مــن قت ــا تســببت ب وم

لــم يعتــرف مجلــس األمــن بأنهــا تُعــد تخطيطــاً ألعمــال تنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق 

اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي، وتهديــداً لألمــن والســلم الدولييــن، بــل لــم يعتبــر- 

بالحــد األدنــى - أنهــا تشــكل انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان فــي اليمــن!. كيــف لــم ينتبــه مجلــس 

األمــن أن قــادة دول التحالــف قامــوا بأعمــال قــرر فيهــا المجلــس ســلفاً بأنهــا تُهــدد الســالم 

ــا  ــرار وإنم ــات حســب الق ــة العقوب ــم قائم ــم يســتطع إدخاله ــه ل ــي اليمــن وأن ــن ف واألم

حصرهــا علــى اليمنييــن فقــط؟! ولمــاذا مجلــس األمــن بنفســه يخالــف قــراره وهــو مــن 

يقــوم بتوجيــه ومباركــة ارتــكاب تلــك "األعمــال"، فــي اليمــن؟.
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لجنة جزاءات مهدت للعدوان:    	

ــاالت  ــا الح ــتثني منه ــي اس ــابقة الت ــة الس ــرارات العقابي ــذ الق ــة تنفي ــراف ومتابع لإلش

اإلنســانية والنفقــات األساســية واالســتثنائية،  قــرر مجلــس األمــن فــي الفقــرة )19( تشــكيل 

ــة  ــا متابع ــدى اختصاصه ــددة ال يتع ــام مح ــذ مه ــزاءات"، لتنفي ــة الج ــماها "لجن ــة أس لجن

تنفيــذ االجــراءات العقابيــة ضــد أفــراد أو كيانــات محــددة وذلــك برصــد وتنفيــذ التدابيــر 

العقابيــة لألفــراد والكيانــات الذيــن قــد يكونــون بصــدد القيــام باألعمــال التــي قــرر المجلس 

أنهــا تهــدد الســالم فــي اليمــن  والبحــث عــن معلومــات عنهــم ودراســة مــا يزعــم ارتكابــه 

ــة اتخــاذ  ــم يخــول للمجلــس أو للجن ــر، ول مــن انتهــاكات وموافــاة مجلــس األمــن بالتقاري

إجــراءات عقابيــة عامــة أو حتــى ضــد أفــراد ليســوا ضمــن قائمتــه.

بعــد أقــل مــن عاميــن مــن صــدور هــذا القــرار كُشــف حقيقــة مــا وراءه، حيــث ســمح 

ــس  ــة لي ــراءات عقابي ــذ إج ــارس 2015 بتنفي ــي 26 م ــف ف ــوات التحال ــن لق ــس األم مجل

ضــد أفــراد أو كيانــات وإنمــا ضــد اليمــن ولــم يســتثِن منهــا الحــاالت اإلنســانية والنفقــات 

األساســية للشــعب اليمنــي، فســمح وشــجع دول التحالــف علــى مخالفــة القوانيــن الدوليــة 

ــك قامــت دول التحالــف  ــى ذل ــاًء عل ــة. بن ــات ذات العالق ــي البحــار واالتفاقي ــون أعال وقان

ــع  ــذ ومن ــالق المناف ــواً بإغ ــراً وج ــراً وبح ــة ب ــي اليمني ــى األراض ــامل عل ــار ش ــذ حص بتنفي

وصــول الطائــرات والســفن التجاريــة عوضــاً عــن الحكوميــة، وتجميــد أرصــدة البنــك 

المركــزي اليمنــي ونقلــه مــن العاصمــة صنعــاء إلــى عــدن ولــم تمانــع فــي إحالــة معامالتــه 

واإلشــراف عليــه إلــى البنــك األهلــي الســعودي، ليُدخــل الشــعب اليمنــي فــي حصــار خانــق 

ومأســاة إنســانية ال نظيــر لهــا فــي العالــم اليــوم بســبب هــذا القــرار الجائــر وآليــة تنفيــذه 

غيــر القانونيــة. 
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فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات:     	

ُشــكِّل فريــق الخبــراء التابــع للجنــة الجــزاءات لـــ 13 شــهراً )مــن 26 فبرايــر 2014 حتــى 

26 مــارس 2015( كآليــة اعتمدهــا المجلــس لإلبــالغ عــن المعلومــات والتعــاون مــع لجنــة 

ــي  ــات الت ــراد والكيان ــى األف ــة عل ــة باإلجــراءات العقابي ــا المتعلق ــذ مهامه الجــزاءات لتنفي

ــرة )21(  ــي الفق ــس ف ــرر المجل ــد ق ــي اليمــن. فق ــن ف ــدد الســالم واألم ــال ته ــوم بأعم تق

الطلــب مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة أن يُنشــئ خــالل "13 شــهراً"، "فريــق خبــراء"، 

ــة  ــة بقائم ــات المتعلق ــح واســتكمال المعلوم ــا بتنقي ــذ واليته ــي تنفي ــة ف لمســاعدة اللجن

ــٍد  ــة لتحدي ــات المهم ــة "بالمعلوم ــد اللجن ــة وتزوي ــر العقابي ــن للتدابي ــراد الخاضعي األف

محتمــل فــي مرحلــة الحقــة لألفــراد والكيانــات الذيــن قــد يكونــون بصــدد القيــام باألنشــطة 

المبينــة فــي الفقرتيــن 17 و 18"، بجانــب دراســة وتحليــل المعلومــات التــي تُجمــع مــن 

الــدول وهيئــات األمــم المتحــدة واألطــراف المهتمــة، وإعــداد ورفــع التقريــر النهائــي فــي 

ــر 2015م. موعــد أقصــاه 25 فبراي

ســنؤجل تفنيــد القــرارات المتعلقــة بفريــق الخبــراء لفصــل الحــق للتركيــز هنــا علــى 

ــق أهــداف محــددة بنجــاح  ــه محــددة لتحقي ــق مهام ــى أن الفري ــن رئيســتين األول نقطتي

ــرض أنهــم يهــددون الســالم واألمــن فــي  ــات مــن المفت ــراد وكيان ــى أف ــات عل فــرض عقوب

اليمــن، وبالرغــم مــن ذلــك نجــد أن اللجنــة لــم تقــم بــإدراج أي أســماء مــن األطــراف التــي 

ــن  ــراد م ــى أف ــن )17 و18(، وانحصــرت القائمــة عل ــي الفقرتي ــة ف ــال المبين قامــت باألعم

مكــون أنصــار اللــه وحــزب المؤتمــر فقــط. جــاء ذلــك رغــم اعتــراف المجلــس المســتمر 

فــي قراراتــه الســابقة والالحقــة وكذلــك فــي الفقــرات )27( و)29( و)31( مــن هــذا القــرار 

بوقــوع انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان فــي جميــع المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، 

ــة النــزاع بيــن طرفــي النظــام الســابق التــي ذكــر  وتزايــد هجمــات تنظيــم القاعــدة، وحال

ــة الكبيــرة التــي  ــه "يعتــرف بالعقبــات االقتصاديــة والسياســية واألمني فــي الفقــرة )31( أن

تواجــه الالجئيــن والمشــردين داخليــا فــي اليمــن الذيــن يرغبــون فــي العــودة إلــى ديارهــم 

بعــد ســنوات مــن النــزاع"، كل تلــك األعمــال لــم يعتبــر المجلــس أنــه مــن الضــرورة إدخــال 

مرتكبيهــا فــي قائمــة عقوباتــه.
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النقطــة األخــرى تكمــن فــي الســؤال اآلتــي: لمــاذا حــدد مجلــس األمــن 13 شــهراً فقــط 

مــدة عمــل اللجنــة؟ وهــل كانــت صدفــة أن يلزمهــا برفــع التقريــر النهائــي قبــل شــهر واحــد 

مــن انتهــاء واليتهــا وهــو التاريــخ نفســه الــذي أعلــن فيــه التحالــف بقيــادة الســعودية مــن 

واشــنطن العــدوان علــى اليمــن فــي 26 مــارس 2015؟!

ــرار مجلــس األمــن رقــم )2140( القاضــي بالتعامــل مــع  ــى أن ق ــا نخلــص إل ومــن هن

ــة فــي اليمــن عــام 2014 تحــت الفصــل الســابع واســتخدامه لنــزع ســيادة الشــعب  الحال

اليمنــي علــى دولتــه ومعاقبــة أفــراد وأطــراف بعينهــا يُعد انقالبــاً علــى المنظومــة والقوانين 

واألعــراف الدوليــة، ومخالفــة صريحــة ومتعمــدة لمقاصــد وميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتــه 

المحــددة ألســباب التعامــل مــع الــدول بموجــب الفصــل الســابع، والمؤكــدة عــدم جــواز 

ــوق  ــادرة حق ــيادتها ومص ــاك س ــة وانته ــة والخارجي ــدول الداخلي ــؤون ال ــي ش ــل ف التدخ

شــعبها فــي تقريــر مصيرهــم بــدون أي تدخــل او تهديــد خارجــي.

حيــث لــم يســتطع مجلــس األمــن رغــم محاوالتــه الحثيثــة إثبــات أن الحالــة فــي اليمــن 

تهــدد األمــن والســلم الدولييــن بــل كان يعتــرف فــي كل قــرار مــن قراراتــه بمــا فيهــا القــرار 

ــوار  ــى دول الج ــر عل ــات أي خط ــتطع إثب ــم يس ــة ول ــن داخلي ــاكل اليم ــأن مش )2140( ب

عوضــاً عــن ســالمة اإلقليــم والعالــم، وكان المجلــس يعتــرف أن العمليــة السياســية مســتمرة 

ــارك المجلــس  ــة رغــم التدخــل الخليجــي الســلبي، وقــد ب ــم تتطــور حتــى لحــرب أهلي ول

ــم أن  ــراكة")40(، رغ ــلم والش ــاق الس ــي"، و"اتف ــوار الوطن ــات الح ــذ "مخرج ــب بتنفي وطال

ــون بأنفســهم  ــه اليمني ــق علي ــه واتف ــه وصاغ ــة ب ــج عالق ــن للخلي ــم يك ــر ل ــاق األخي االتف

ــر. ــن عم ــال ب ــي جم ــوث األمم ــن المبع ــجيع م ــة وتش وبمبارك

)40(  اتفاق السلم والرشاكة الوطنية: اتفاق تم توقيعه بتاريخ 21 سبتمرب 2014 بني جميع األطراف واملكونات السياسية 

والوطنية يف اليمن.
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�لف�صل �لثاين

�نت�صار �لثورة �ليمنية وموقف جمل�س �الأمن 
)ت�صنج ثم هدوء ي�صبق �لعا�صفة(



�أواًل: �لمجل���س حار�ص��ًا للمب��ادرة �لخليجي��ة وبعي��دً� ع��ن �لو�ق��ع 
�ليمني ومعاناة �ل�ص��عب:

منــذ إصــدار مجلــس األمــن للقــرار رقــم )2140( بتاريــخ 26 فبرايــر 2014 والتعامــل مــع الحالــة 

فــي اليمــن مــن خــالل الفصــل الســابع كغيرهــا مــن القــرارات التــي لــم تالمــس حقيقــة الواقــع اليمنــي 

بســبب تبنــي المجلــس للرؤيــة الخليجيــة القاصــرة ومصــادرة حــق الشــعب اليمنــي فــي اتخــاذ قراراتــه 

المصيريــة بنفســه.

ــن  ــس األم ــرت ســلطات هــادي أن مجل ــث اعتب ــرار حي ــد هــذا الق ــن بع ــة اليمنيي تفاقمــت أزم

أعطاهــا تفويضــاً لالســتمرار فــي الضغــط علــى الشــعب اقتصاديــاً وسياســياً وعســكرياً فعــادت لمحاولــة 

قمــع االحتجاجــات التــي ظهــرت بســبب ســوء إدارة الدولــة والفســاد ورفــع األســعار وانعــدام المشــتقات 

النفطيــة وتوقــف الخدمــات األساســية كالكهربــاء والميــاه بجانــب التهــرب مــن تنفيــذ مخرجــات الحــوار 

الوطنــي ومحاولــة فــرض دســتور جديــد تــم صياغتــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــزام المكونــات 

الوطنيــة بالقبــول بــه رغــم احتوائــه علــى مســألة حساســة خالفيــة وهــي تقســيم البلــد إلــى أقاليــم غيــر 

متفــق عليهــا)41(.

ــوار  ــب الث ــي مطال ــادة تبن ــى إع ــة إل ــة والثوري ــات الوطني ــرت المكون ــداث اضط ــك األح كل تل

ومخرجــات الحــوار الوطنــي وبــدء مســار ثــوري ســلمي تصعيــدي جديــد قابلتــه ســلطات هــادي بالقمــع 

ممــا دعــا الثــوار إلــى التخييــم خــارج العاصمــة صنعــاء تجنبــاً لالشــتباك مــع قــوات اآلمــن.

ــاطات  ــوار والوس ــب الث ــه لمطال ــادي وحكومت ــض ه ــع رف ــاً م ــوري متوازي ــد الث ــتمر التصعي اس

الوطنيــة الكثيــرة حتــى كان يــوم 21 ســبتمبر 2014 حيــن أعلــن الثــوار الســيطرة علــى العاصمــة وكانــت 

مفاجــأة الثــوار اليمنييــن للعالــم هــو الخطــاب المتلفــز المباشــر لقائــد الثــورة الســيد/ عبدالملــك الحوثــي 

الــذي أعلــن دعوتــه لجميــع الفرقــاء السياســيين والمكونــات الوطنيــة والحزبيــة بمــا فيها هــادي وحكومته 

إلــى الشــراكة والتعــاون إلدارة البلــد عبــر اتفــاق الســلم والشــراكة معلنــاً أن مكــون )أنصــار اللــه( ال ينــوي 

االســتحواذ علــى الســلطة)42(، وهــذا مــا تــم فــي 22 ســبتمبر 2014، حيــث نقلــت الفضائيــات المحليــة 

والدوليــة مراســيم توقيــع اتفــاق تاريخــي بيــن المكونــات الوطنيــة ينهــي الخــالف بينهــا ويؤســس لمرحلــة 

)41(  وزير التخطيط لـ’’سبأ’’: رفع الدعم عن املشتقات النفطية فرضته اعتبارات ملحة تنصب يف مصلحة املواطن واالقتصاد الوطني - سبأنت - 

)saba.ye( وكالة سبأ

YouTube - 23/09/2014 42(  خطاب السيد عبدامللك الحويث يوم الثالثاء(
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انتقاليــة يبقــى فيهــا هــادي رئيســا للبــالد وتشــكل حكومــة كفــاءات تنــازل مكــون أنصــار اللــه عــن حصتــه 

فيهــا للمكونــات الجنوبيــة، وتــم ذلــك بترتيــب وتنســيق مــع األمــم المتحــدة عبــر مبعوثهــا إلــى اليمــن 

"جمــال بــن عمــر".

أ المجلــس يرحــب بــأول قــرارات الثــوار بإعــالن توقيــع )اتفــاق الســلم والشــراكة( رغــم نســفه 	.

للمبــادرة الخليجيــة:

مــا كان مــن مجلــس األمــن أمــام هــذه المفاجــأة إال إصــداره بيانــاً ترحيبيــاً بهــذا االتفــاق اليمنــي 

الــذي لــم يعــرف عنــه او يشــارك فيــه أي طــرف خارجــي. جــاء ذلــك علــى لســان رئيــس مجلــس األمــن 

ــي  ــي 23 ســبتمبر 2014 وجــاء ف ــوم التال ــي أصــدره الي ــان صحف ــن خــالل بي ــذاك م ــاور"، آن "ســامانثا ب

ــذي  ــي اليمــن ال ــة ف ــاق الســلم والشــراكة الوطني ــع اتف ــس األمــن بتوقي مســتهله: "يرحــب أعضــاء مجل

يبنــى علــى مخرجــات الحــوار الوطنــي"، وحــاول البيــان أن يُقحــم المبــادرة الخليجيــة فأضــاف "ومبــادرة 

مجلــس التعــاون الخليجــي وآليتهــا التنفيذيــة"، رغــم أن االتفــاق لــم يذكــر المبــادرة الخليجيــة فــي أٍي 

مــن مــواده وحــدد فــي ديباجتــه أن مرجعياتــه بشــكل حصــري هــي مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

الشــامل مــع االلتــزام بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمة اراضيــه، وأن االتفــاق يأتــي اســتجابة 

لمطالــب الشــعب فــي التغييــر الســلمي والرفــاه االقتصــادي واســتقرار البــالد وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة 

والســالم.

ــا  ــي توافقــت عليه ــي الشــامل، الت ــى مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطن ــاء عل ــص الديباجــة: "بن ن

جميــع المكونــات اليمنيــة والتــي أرســت أســس بنــاء دولــة يمنيــة اتحاديــة ديموقراطيــة جديــدة مبنيــة 

علــى مبــادئ ســيادة القانــون والمواطنــة المتســاوية واحتــرام حقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد، والتزامــاً 

بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمة أراضيــه، واســتجابة لمطالــب الشــعب فــي التغييــر الســلمي 

وإجــراء إصالحــات اقتصاديــة وماليــة وإداريــة وتحقيــق الرفــاه االقتصــادي، وخدمــة للمصلحــة الوطنيــة 

العليــا، وتجســيداً للشــراكة والتوافــق فــي التشــخيص والحلــول والتنفيــذ، والتزامــاً باســتقرار البــالد وتحقيق 

ــزم  ــزه، تلت ــالم وتعزي ــاء الس ــة وبن ــدة الوطني ــل الوح ــن أج ــرق، وم ــد ومش ــي واع ــتقبل ديموقراط مس

األطــراف الموقعــة أدنــاه التالــي..."

وهنــا يتضــح بــأن االتفــاق أعلــن فيــه الشــعب اليمنــي والمكونــات الوطنيــة السياســية 

واالجتماعيــة طــي مرحلــة المبــادرة الخليجيــة وبــدء مرحلــة انتقاليــة جديــدة مبنيــة علــى اتفاق سياســي 

53

ت (
ارا

قر
ت و

ارا
)غ

من 
الي

لى 
ن ع

دوا
الع

ن و
لأم

س ا
جل�

م

ف مجل�س �الأمن 
�لف�صل �لثاني : �نت�صار �لثورة �ليمنية وموق

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014


جديــد ال يتعلــق بالمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، معلنــاً خارطــة طريــق مختلفــة كليــاً ويتضــح 

ذلــك مــن مــواد وبنــود االتفــاق والملحــق األمنــي الخــاص بــه)43(.

ولــم يكتــف المجلــس بالترحيــب بــل أكــد أن االتفــاق يشــكل "الوســيلة المثلــى لتحقيق االســتقرار 

والحيلولــة دون حــدوث المزيــد مــن العنــف"، كمــا أكــد المجلــس تأييــده لخطــوات وإجــراءات تيســير 

ــة المؤيــدة لهــا  ــادة الثــورة مــع القــوى الوطني ــذ االتفــاق وهــي إجــراءات قامــت بهــا قي وتوقيــع وتنفي

ابتــداًء وبتنســيق ومباركــة مــن المبعــوث األممــي فــي اليمــن، فجــاء فــي البيــان: "ويؤيــد أعضــاء مجلــس 

األمــن جهــود المستشــار الخــاص لألميــن العــام ومبعوثــه الخــاص إلــى اليمــن جمــال بــن عمــر فــي تيســير 

التوقيــع علــى هــذا االتفــاق وتنفيــذه")44(.

ــر  ــه غي ــتمرار تدخل ــن واس ــوار اليمنيي ــب الث ــاق برك ــس للح ــن المجل ــة م ــة يائس ــي محاول وف

ــى  ــان باســم أعضــاء مجلــس األمــن "كافــة األطــراف إل ــة دعــا البي ــي فــي شــؤون اليمــن الداخلي القانون

التنفيــذ الكامــل والفــوري لجميــع بنــود هــذا االتفــاق دون نقصــان بمــا فــي ذلــك تســليم كافــة األســلحة 

المتوســطة والثقيلــة لألجهــزة األمنيــة الشــرعية التابعــة للدولــة"، وأضــاف: "يؤكــد أعضــاء مجلــس األمــن 

علــى ضــرورة تقيــد كافــة األطــراف بمــا فــي ذلــك الحوثييــن بشــكل صــارم ببنــود اتفــاق الســلم والشــراكة 

الوطنيــة كاملــة دون نقصــان"، متناســياً ربمــا بســبب الصدمــة بــأن مــن يســميهم "الحوثييــن"، هــم مــن 

دعــوا جميــع األطــراف للتوقيــع علــى االتفــاق بعــد نجاحهــم فــي الســيطرة علــى صنعــاء وأن توقيــع كافــة 

األطــراف قــد تــم فعــالً قبــل أن يصــدر مجلــس األمــن بيانــه الترحيبــي.

ــس  ــى أن الرئي ــن عل ــس األم ــاء مجل ــد أعض ــا يؤك ــه "كم ــي محاوالت ــن ف ــس األم ــتمر مجل واس

]عبدربــه منصــور هــادي[ يمثــل الســلطة الشــرعية بنــاء علــى نتائــج االنتخابــات وبنــود مبــادرة مجلــس 

ــي اليمــن  ــة. يجــب أن تتوحــد كل األحــزاب واألطــراف السياســية ف ــا التنفيذي التعــاون الخليجــي وآليته

خلــف الرئيــس هــادي إلبقــاء الدولــة علــى مســارها نحــو األمــن واالســتقرار"، فتأكيــده أن عبــد ربــه هــادي 

ــى اســتمراره فــي  ــى الرغــم مــن أن اتفــاق الســلم والشــراكة أكــد عل ــل الســلطة الشــرعية جــاء عل يمث

الســلطة للقيــام بمهــام واضحــة تمهيــداً النتخابــات حقيقيــة، لكــن المجلــس حــاول أن يبقــي تعاملــه مــع 

شــرعيته وفــق مبــادرة وآليــة خارجيــة مــن دول يــراد لهــا أن يبقــى لهــا وصايــة علــى اليمــن، كمــا ناقــض 

المجلــس بذلــك اعترافــه باتفــاق الســلم والشــراكة)45( الــذي أعطــى لهــادي الســلطة بشــرط تنفيــذ مهــام 

)OSESGY )unmissions.org | 2014 43(  ا اتفاق السلم والرشاكة الوطنية، ايلول/سبتمر(

 Security Council Press Statement on Yemen | Meetings Coverage and Press Releases  )44(

Security Council Press Statement on Yemen | Meetings Coverage and Press Releases  )45(
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محــددة لتســيير المرحلــة االنتقاليــة تُبعــد اليمنييــن عــن أي نــزاع، متناســياً أن المبــادرة الخليجيــة حتــى 

مــع فرضهــا لهــادي رئيســاً لــم تســتطع أن تُبقــي الدولــة علــى مســارها نحــو األمــن واالســتقرار كونهــا لــم 

تَُصــغ إال إلنقــاذ نظــام مــن ثــورة شــعب.

أ زخم الثورة اليمنية وعجز مجلس األمن:	.

ــي  ــك الحوث ــيد عبدالمل ــورة/ الس ــد الث ــالن قائ ــد إع ــرار بع ــاذ أي ق ــس اتخ ــتطع المجل ــم يس ل

)قائــد مكــون أنصــار اللــه( ســيطرة الثــوار علــى صنعــاء و إعــالن كافــة األطــراف والمكونــات السياســية 

ــزام  ــوة لاللت ــب والدع ــس بالترحي ــى المجل ــه، واكتف ــا إلي ــذي دع ــراكة"، ال ــلم والش ــاق الس ــع "اتف توقي

باالتفــاق خاصــة مــع مســارعة مكــون "أنصــار اللــه"، فــي تنفيــذ االتفــاق بتطبيــع األوضــاع ورفــع مخيمــات 

االحتجــاج والنقــاط األمنيــة للجــان الثوريــة والمشــاركة الفاعلــة فــي العمليــة االنتقاليــة السياســية مــن 

ــح الصمــاد(.  ــة )صال خــالل ممثلهــم مستشــار رئيــس الجمهوري

بــدا واضحــاً أن اليمنييــن اســتطاعوا تجــاوز األزمــة بثــورة شــراكة لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــالً 

ــي  ــراكة ف ــا بالش ــن حقه ــا ع ــت بعده ــراكة وتخل ــا بالش ــارت عليه ــي ث ــلطة الت ــراف والس ــت األط ألزم

ــوظ بحــاح. ــد محف ــار هــادي رئيســها خال ــي اخت ــدة الت ــة الجدي الحكوم

لــم تقبــل دول المجلــس الخليجــي خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك الواليــات المتحدة 

بــإدارة اليمنييــن لبالدهــم وللمرحلــة االنتقاليــة بــكل اقتــدار، فبــدأوا باإليعــاز لهــادي عبــر مديــر مكتبــه 

"احمــد بــن مبــارك")46(، ورئيــس حكومتــه خالــد بحــاح فــي التصعيــد السياســي واالقتصــادي ضــد الشــركاء 

مــن خــالل الضغــط بــأوراق الدعــم الدولــي والســماح بالفســاد ورفــع األســعار وفــرض الدســتور الجديــد 

واألقاليــم برؤيــة غيــر المتوافــق عليهــا، ومخالفــة خارطــة الطريــق المتفــق عليهــا بتنفيــذ اتفــاق الســلم 

والشــراكة وملحقــه األمنــي بســياقه الزمنــي الواضــح، والضغــط علــى تنفيــذ بنــود بعينهــا. 

تلــك المخالفــات أشــعلت فتيــل الثــورة مــن جديــد وحاولــت المكونــات الوطنيــة الخــروج بحلــول 

ومعالجــات مــن ضمنهــا تشــكيل لجنــة مشــتركة تشــرف علــى تنفيــذ اتفــاق الســلم والشــراكة)47(، وعندمــا 

فشــلت جميــع المحــاوالت الخفيــة إلقحــام المكونــات فــي صــراع جديــد بســبب الرقابــة الثوريــة الشــعبية 

علــى تنفيــذ االتفــاق، تفاجــأ الشــعب بإعــالن هــادي الموافقــة علــى مســودة الدســتور باألقاليــم التــي تــم 

)46(  أحمد عوض بن مبارك املعني مدير مكتب رئاسة الجمهورية )11 يونيو – 7 أكتوبر 2014( والذي فشل عبدربه هادي فرضه كرئيساً للحكومة 

يف مخالفة التفاق السلم والرشاكة.

)aljazeera.net( لجنة مشرتكة لتنفيذ اتفاق السلم باليمن | أخبار عريب | الجزيرة نت  )47(
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https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2014
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/1/7/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/1/7/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


االتفــاق علــى تأجيــل النظــر فيهــا، وباعتقــال مديــر مكتبــه مــن قبــل الثــوار بعــد تســريب مكالمــة لــه 

مــع هــادي يكشــف فيهــا أن األقاليــم كانــت بتوجيــه ودعــم خارجــي)48(، تلــى ذلــك محاولــة هــادي وبحــاح 

إدخــال اليمــن فــي فــراغ دســتوري عبــر االســتقالة مــن منصبيهمــا)49(.

أمــام ذلــك كلــه قامــت قيــادة الثــورة باالتفــاق مــع المكونــات الوطنيــة ووزراء الحكومــة الرافضين 

الســتقالة بحــاح فــي 6 فبرايــر 2014 لتدشــين اإلعــالن الدســتوري فــي القصــر الجمهــوري وبحضــور وزراء 

الدفــاع والداخليــة وقــادة األجهــزة األمنيــة وإعــالن تشــكيل لجنــة )رئاســية( ثوريــة عليــا تقــود البلــد بقيــة 

المرحلــة االنتقاليــة حتــى بــدء االنتخابــات، وحــل مجلســي النــواب والشــورى وتكليــف الحكومــة بتصريف 

األعمــال، مــع االلتــزام واالحتــرام لكافــة االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وحســن العالقــة مــع الجــوار)50(.

بــدأت اللجنــة الثوريــة بممارســة عملهــا كمجلــس رئاســي ثــوري بعــد اســتقالة هــادي، واســتمرت 

ــود  ــاع "محم ــر الدف ــام وزي ــا ق ــال، كم ــف أعم ــة تصري ــا كحكوم ــب وزرائه ــا بأغل ــي عمله ــة ف الحكوم

ــة  ــادات أمني ــا قي ــا التــي ضمــت فــي عضويته ــة العلي ــة األمني الصبيحــي"، بممارســة مهامــه رئيســاً للجن

وعســكرية وتمكنــت مــن إدارة القــوات األمنيــة والعســكرية واللجــان الثوريــة والشــعبية وتثبيــت األمــن 

ــي  ــدء ف ــة والب ــارج العاصم ــي المعســكرات خ ــش ف ــن والجي ــوات األم ــع ق ــيق م ــة والتنس ــي العاصم ف

ــه الرئيســي،  ــن محافظــة البيضــاء معقل ــالً م ــدة وطــرده فع ــم القاع التحــرك العســكري للتصــدي لتنظي

والتنســيق مــع قيــادة محافظــة مــأرب وإفشــال أي محــاوالت إلشــعال أي نزاعــات داخليــة. كمــا عــادت 

جلســات الحــوار بيــن كافــة المكونــات السياســية فــي فنــدق الموفنبيــك لالتفــاق علــى شــكل الســلطة 

برعايــة أمميــة مــن خــالل المبعــوث الخــاص لليمــن "جمــال بــن عمــر"، وفريقــه)51(، وفــي أثنــاء ذلــك كان 

هــادي خاضعــاً لإلقامــة الجبريــة فــي قصــره بصنعــاء بعــد إلزامــه بعــدم ممارســة أي نشــاط سياســي إثــر 

اســتقالته ولــم يَُحــل إلــى أي محاكمــة ولــم تتخــذ ضــده أي إجــراءات انتقاميــة.

YouTube - 48(  ترسيب مكاملة بني الرئيس عبدربة هادي و احمد بن مبارك كاملة و وضوح عايل(

Reuters | 49(  مصدر حكومي: استقالة الرئيس اليمني هادي(

)saba.ye( سبأنت - وكالة سبأ - )50(  اللجنة الثورية تصدر إعالنا دستوريا لتنظيم قواعد الحكم خالل املرحلة االنتقالية يف اليمن )معتمد(

YouTube - 27-4-2015 51(  إحاطة جامل بن عمر األخرية ملجلس األمن بشأن اليمن مع املؤمتر الصحفي(
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ثاني��ًا: موق��ف مجل���س �الأمن م��ن �الإج��ر�ء�ت و�لق��ر�ر�ت �لثورية 
)�الإعالن �لد�ص��توري و�للجنة �لثورية �لعليا(:

القرار )2201( شجب اإلجراءات الثورية والمطالبة بتنفيذها )صدمة وتناقض(:	أ-أأ

بعــد اســتقالة هــادي وبحــاح وإعــالن اللجنــة الثوريــة العليــا كســلطة مؤقتــة إلدارة البلــد وإنقــاذه 

مــن الفــراغ الدســتوري حتــى تنفيــذ بقيــة بنــود اتفــاق الســلم والشــراكة وصــوالً النتخابــات رئاســية ونيابية 

وتســليم الســلطة ســلمياً لمــن يختــاره الشــعب، لــم يســتطع مجلــس األمــن ومجلــس التعــاون الخليجــي 

تحمــل انتصــار ثــورة اليمنييــن وإيقافهــم أي تدخــالت أجنبيــة فــي قراراتهــم الداخليــة أو االســتمرار فــي 

انتقــاص حــق الشــعب اليمنــي فــي تقريــر مصيــره وســيادته علــى أرضــه.

ــدر  ــي وأص ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــجب م ــة والش ــات اإلدان ــت بيان ــك توال ــة لذل نتيج

مجلــس األمــن قــراره )2201( بتاريــخ 15 فبرايــر 2015، الــذي أظهــر مجلــس األمــن مرتبــكاً يتناقــض مــع 

قراراتــه ويصــر أعضــاؤه علــى االســتمرار فــي مخالفــة ميثــاق األمــم المتحــدة باســتمرار التعامــل مــع اليمن 

مــن خــالل الفصــل الســابع ومحاولــة فــرض الوصايــة والرمــي عــرض الحائــط بكافــة المواثيــق والقوانيــن 

ــون  ــا الحوثي ــي اتخذه ــراءات الت ــن اإلج ــتيائه م ــن اس ــرب ع ــرار "وإذ يع ــي الق ــاء ف ــث ج ــة. حي الدولي

مــن جانــب واحــد لحــّل البرلمــان واالســتيالء علــى المؤسســات الحكوميــة اليمنيــة، والتــي تســببت فــي 

ــون  ــا الحوثي ــي يرتكبه ــف الت ــال العن ــن الجــزع إزاء أعم ــر، وإذ يعــرب ع ــم األوضــاع بشــكل خطي تفاق

ــن  ــن اليم ــى أم ــرا عل ــكل خط ــن وش ــي اليم ــي ف ــال السياس ــة االنتق ــوض عملي ــم، وهو ما ق ومناصروه

ــه"،  واســتقراره وســيادته ووحدت

جــاء هــذا القــرار علــى الرغــم مــن صمــت المجلــس إزاء كافــة اإلجــراءات التــي اتخذهــا هــادي 

ــدم  ــع ع ــة ككل م ــالً الدول ــه معط ــس حكومت ــو ورئي ــتقالته ه ــي باس ــال السياس ــة االنتق ــض عملي لتقوي

ــه أساســاً ألي مكــون وطنــي بــل كان يمثــل النظــام الســابق ومجلــس التعــاون الخليجــي. تمثيل

وبخصــوص جــزع مجلــس األمــن مــن أعمــال العنــف فلــم تســجل أي أعمــال عنــف خــالل تلــك 

الفتــرة ســوى إجبــار هــادي علــى البقــاء فــي قصــره بعــد اســتقالته حرصــاً علــى تثبيــت األوضــاع، إال إن 

كان يُقصــد بالعنــف التصــدي لتنظيــم القاعــدة فــي البيضــاء.
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فــي القــرار نفســه )2201( عــاد المجلــس لتكــرار تناقضــه بمطالبتــه بتنفيــذ مرجعيــات متناقضــة 

تتمثــل فــي المبــادرة الخليجيــة واتفــاق الســلم والشــراكة حيــث جــاء فيــه: "وإذ يشــدد علــى أن التقويــض 

ــاون  ــس التع ــادرة مجل ــار مب ــي إط ــراف ف ــا األط ــت عليه ــي اتفق ــي الت ــال السياس ــة االنتق ــال عملي ط

الخليجــي وآليــة تنفيذهــا، ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، واتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة"، 

فكيــف يمكــن أن يُلــزِم مجلــس األمــن األطــراف اليمنيــة االلتــزام بنقيضيــن وآليتيــن مختلفتيــن، األخيــرة 

منهمــا ألغــت الســابقة؟!، وإذا كان األمــر عائــداً للمنطــق والقانــون فاالتفــاق الجديــد ينقــض القديــم إذا 

تعــارض معــه فــي مــواده وآلياتــه ومخرجاتــه، فاليمنيــون والمكونــات الوطنيــة مباركــون التفــاق الســلم 

والشــراكة وملتزمــون بــه بينمــا هــادي وبحــاح همــا مــن حــاول التنصــل منــه.

والغريــب أن القــرار أعــرب فيــه المجلــس عــن قلقــه البالــغ مــن احتجــاز هــادي وبحــاح ومجلــس 

الــوزراء تحــت اإلقامــة الجبريــة رغــم ان أغلــب وزراء الــوزارات الســيادية وغيرهــا كانــوا متواجديــن فــي 

القصــر الجمهــوري أثنــاء اإلعــالن الدســتوري وكانــوا يظهــرون فــي وســائل اإلعــالم خــالل أدائهــم لمهامهــم 

فــي مقــرات عملهــم بعــد اإلعــالن الدســتوري وتشــكيل اللجنــة الثوريــة العليــا)52(.

أمــا األغــرب فقــد كان فــي هــذه الفقــرة مــن القــرار "وإذ يؤكــد أهميــة أن تســمح جميــع األطراف 

ــة، أو االعتقــال، أو  ــن بالتجمــع الســلمي، دون خــوف مــن التعــرض للهجمــات، أو اإلصاب ــع اليمنيي لجمي

االنتقــام"، فبالمقارنــة مــع القــرارات الســابقة التــي كان يطلــب فيهــا المجلــس تطبيــق المبــادرة الخليجيــة 

واتفــاق الســلم والشــراكة كان المجلــس يركــز علــى تطبيــع األوضــاع ورفــع االحتجاجــات الشــعبية، بــل 

وقــد جــاء فــي القــرار )2140(: "ويشــدد علــى ضــرورة أن يتخــذ األطــراف جميــع التدابيــر الالزمــة لتجنــب 

ــا مــن المدنييــن، والحتــرام الســكان المدنييــن وحمايتهــم"، بمعنــى آخــر الســماح بفــض  ســقوط ضحاي

االحتجاجــات لكــن مــع تجنــب ســقوط مدنييــن، وفــي هــذا القــرار نجــد مجلــس األمــن يحــرض بشــكل 

ــات أو  ــرض للهجم ــن التع ــوف م ــلمي دون خ ــع الس ــن بالتجم ــع اليمنيي ــرة "جمي ــر ألول م ــر مباش غي

االعتقــال"، األمــر الــذي لــو حصــل كان ســيضع ســلطة اللجنــة الثوريــة العليــا فــي موقــف ضعــف غيــر 

قــادرة علــى تثبيــت األمــن واالســتقرار فــي البلــد.

تكــرر فــي القــرار نفســه ذكــر اتفــاق الســلم والشــراكة لعــدة مــرات كمــا فــي هــذه الفقــرة: "وإذ 

يشــدد علــى أن تســوية الوضــع فــي اليمــن تتأتــى مــن خــالل عمليــة انتقــال سياســي ســلمية وشــاملة 

ومنظمــة ويقودهــا اليمنيــون وتلبــي المطالــب والطموحــات المشــروعة للشــعب اليمنــي فــي التغييــر 

)althawrah.ye( الثورة نت" ينرش اإلعالن الدستوري لتنظيم قواعد الحكم خالل املرحلة اإلنتقالية – الثورة نت"  )52(
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ــادرة  ــي مب ــبما ورد ف ــزى، حس ــي ذي مغ ــادي واجتماع ــي واقتص ــالح سياس ــدوث إص ــي ح ــلمي وف الس

ــلم  ــاق الس ــامل، واتف ــي الش ــوار الوطن ــر الح ــج مؤتم ــذ، ونتائ ــة التنفي ــي وآلي ــاون الخليج ــس التع مجل

ــد، فــي هــذا الصــدد، دعمــه الكامــل لجهــود المستشــار الخــاص  ــة، ويؤكــد مــن جدي والشــراكة الوطني

لألميــن العــام المعنــي باليمــن، الســيد جمــال بــن عمــر، والتزامــه بتلــك الجهــود"، فــي تأكيــد مــن مجلــس 

ــد  ــا أك ــي، كم ــة طموحــات الشــعب اليمن ــق وتلبي ــات األساســية لتحقي ــن المرجعي ــاق م ــن أن االتف األم

المجلــس دعمــه وتأييــده لجهــود مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إلــى اليمــن "جمــال بــن عمــر"، الــذي 

كان يؤكــد فــي جميــع إحاطاتــه أن عمليــة االنتقــال السياســي فــي اليمــن جاريــة وإن وقعــت لهــا بعــض 

العراقيــل، وأكــد المجلــس التزامــه بهــذه الجهــود، ويمكــن العــودة هنــا إلحاطــات المبعــوث ومقابالتــه 

مــع القنــوات الفضائيــة والتــي كان آخرهــا قنــاة الجزيــرة حيــث يبيــن فيهــا "بــن عمــر"، أنــه حتــى بعــد 

اإلعــالن الدســتوري كان الحــوار مــازال قائمــاً وكانــت العمليــة السياســية تتحــرك بشــكل إيجابــي. التأكيــد 

هــذا جــاء أيضــاً فــي كالم المبعــوث "جمــال بــن عمــر"، فــي مؤتمــر صحفــي بتاريــخ 9 فبرايــر 2015م قــال 

فيــه: "يســعدني أن أخبركــم أنــه وبعــد مشــاورات مــع األطــراف السياســيين وتواصلنــا المباشــر مــع الســيد 

عبــد الملــك الحوثــي وافقــت األطــراف علــى اســتئناف المشــاورات للتوصــل إلــى حــل سياســي يخــرج 

ــم أن الجلســات  ــن لك ــي وأعل ــذا التوجــه اإليجاب ــي أرحــب به ــال "إنن ــة"، وق ــة الحالي ــن األزم ــن م اليم

تســتأنف يــوم غــد االثنيــن التاســع مــن شــباط/فبراير")53(.

أ القوى الوطنية والثورية تستجيب لمطالب القرار )2201(:	أ-أ

علــى الرغــم مــن أن مجلــس األمــن أكــد فــي القــرار )2201( أن مطالبــه تأتــي تأسيســاً علــى القــرار 

ــن  ــي اليم ــال ف ــع الح ــدة ولواق ــم المتح ــاق األم ــاً لميث ــه مخالف ــة كون ــه القانوني ــل حجيت )2140( الباط

بزعــم أن الحالــة فيــه تشــكل تهديــداً للســلم واألمــن الدولييــن، فإننــا بعــد اســتبعاد فقــرات االســتهجان 

والشــجب ـ التــي تــم نقاشــها والــرد عليهــا فــي الفقــرات الســابقة ـ، وبالعــودة إلــى المطالــب األساســية 

للمجلــس نجــد أن القــوى الوطنيــة والثوريــة وبمــا فيهــا أنصــار اللــه قــد اســتجابوا جميعــاً لكافــة تلــك 

الطلبــات ونوضــح ذلــك فــي اآلتــي:

فــي الفقــرة رقــم )2( التــي ناشــد فيــه مجلــس األمــن جميــع األطــراف فــي اليمــن  	

ــم  ــع فعــالً فل ــق الحــوار والتشــاور، كان هــذا هــو الواق ــا عــن طري ــزام بحــل خالفاته االلت

يكــن هنــاك أي نزاعــات مســلحة ســوى مــع تنظيــم القاعــدة، حيــث نصــت الفقــرة علــى: 

YouTube - 53(  اليمن – جامل بن عمر يعلن استئناف املفاوضات يف اليمن(
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"يكــرر مناشــدته جميــع األطــراف فــي اليمــن أن تلتــزم بحــل خالفاتهــا عــن طريــق الحــوار 

والتشــاور، وتنبــذ أعمــال العنــف باعتبارهــا وســيلة لتحقيــق األهــداف السياســية، وتمتنــع 

عــن اللجــوء لألعمــال االســتفزازية وأي إجــراءات أحاديــة الجانــب بهــدف تقويــض عمليــة 

االنتقــال السياســي"، وأمــا اإلجــراءات التــي أســماها "اســتفزازية وأحاديــة الجانــب"، فقــد 

بــدأت مــن هــادي ورئيــس حكومتــه بحــاح ولــم يكــن رد فعــل القــوى والمكونــات الثوريــة 

عليهــا إال بمعالجــة الفــراغ الدســتوري الــذي ســبباه بتنصلهمــا عــن مهامهمــا واتفــاق الســلم 

والشــراكة لتقويــض عمليــة االنتقــال السياســي.

وفــي الفقــرة رقــم )3( التــي نصــت علــى: "يعــرب عــن قلقــه البالــغ إزاء اســتيالء الحوثييــن  	

علــى المنابــر اإلعالميــة للدولــة ويرفــض اســتخدام وســائط اإلعــالم للتحريــض علــى العنف"، 

علــى الرغــم أن وســائل اإلعــالم لــم تُســتخدم مــن قبــل الثــوار للدعــوة للعنــف الــذي لــم 

يلجئــوا إليــه مــع الشــعب المســاند لهــم أساســاً، ولــم يكونــوا بحاجــة إليــه بعــد ســيطرتهم 

ــد، وكان التحريــض علــى العنــف صــادراً  علــى الســلطة ســلمياً واســتقرار الوضــع فــي البل

مــن وســائل اإلعــالم الخليجيــة وقتهــا وليــس اليمنيــة.

أمــا فــي الفقــرة رقــم )4( التــي نصــت علــى: "يهيــب بشــدة بجميــع األطــراف، وال ســيما  	

الحوثيــون، أن تتقيــد بمبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيذهــا، وبنتائــج مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي الشــامل، وباتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة ومرفقــه األمنــي، التــي تنــص 

ــه القــوى  ــة"، فهــذا مــا التزمــت ب ــادة يمني ــة انتقــال ديمقراطــي بقي ــى عملي جميعهــا عل

ــه عندمــا وضعــا اليمــن فــي  ــة ومــن خالفــه هــو هــادي ورئيــس حكومت ــة والثوري الوطني

ــة للتعامــل معــه لســد الفــراغ وأعلنــت  ــة والثوري فــراغ دســتوري اضطــرت القــوى الوطني

ــة  ــى عملي ــول إل ــي للوص ــه األمن ــراكة ومرفق ــلم والش ــاق الس ــذ اتف ــي تنفي ــتمرارها ف اس

ــة. ــادة يمني انتقــال ديمقراطــي بقي

الفقــرة رقــم )5( التــي نصــت علــى: "يحــث جميــع األطــراف، وال ســيما الحوثيــون، علــى  	

ــة  ــدة، لمواصل ــم المتح ــن األم ــاطة م ــع، بوس ــاملة للجمي ــات ش ــراء مفاوض ــل بإج التعجي

ــاون  ــس التع ــادرة مجل ــا لمب ــي وفق ــل توافق ــى ح ــل إل ــدف التوص ــي به ــال السياس االنتق

الخليجــي وآليــة تنفيذهــا، ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، واتفــاق الســلم 
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والشــراكة الوطنيــة ومرفقــه األمنــي، وتنفيــذ هــذا الحــل"، فهــذا مــا قــد ســبق توضيحــه أنــه 

تــم فعــالً بإشــراف ودعــم المبعــوث األممــي فــي اليمــن وكان مقــر الحــوار والمفاوضــات 

ــك فــي جلســات موثقــة فــي وســائل اإلعــالم. ــدق الموفنبي فن

الفقــرة رقــم )6( نصــت علــى: "يحــث جميــع األطــراف علــى االتفــاق علــى مواعيــد إلنهــاء  	

عمليــة التشــاور الدســتوري، وإجــراء اســتفتاء بشــأن الدســتور، وإجــراء انتخابــات بموجــب 

ــد"،  ــذه المواعي ــن ه ــالن ع ــد، واإلع ــتور الجدي ــال بالدس ــد عم ــي الجدي ــون االنتخاب القان

فهــذا مــا كانــت األطــراف علــى مقربــة مــن الوصــول إليــه وإعالنــه لــوال إعــالن التحالــف 

بقيــادة الســعودية العــدوان علــى اليمــن، حســب تصريــح المبعــوث األممــي "جمــال بــن 

عمــر"، فــي إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن فــي 27 إبريــل 2015 حيــث قــال: "وقــد نجحــت 

هــذه الجهــود فــي تقريــب وجهــات نظــر الفرقــاء بشــكل كبيــر، حيــث تــم التوافــق علــى 

معظــم القضايــا المطروحــة مــا عــدا موضــوع مؤسســة الرئاســة. لقــد كان اليمنيــون قــاب 

قوســين أو أدنــى مــن التوصــل إلــى حــل سياســي، كمــا فعلــوا حيــن وقعــوا علــى اتفــاق 

نقــل الســلطة واختتمــوا بنجــاح مؤتمــر الحــوار الوطنــي وتبنــوا اتفــاق الســلم والشــراكة"، 

وأضــاف "أن الســبيل الوحيــد إلعــادة العمليــة السياســية إلــى مســارها، وتحقيــق اســتقرار 

ــه  ــون في ــي، يك ــي- يمن ــوار يمن ــر ح ــرورة عب ــر بالض ــن يم ــي اليم ــتدامين ف ــلم مس وس

اليمنيــون أســياد قرارهــم بعيــدا عــن إمــالءات أو تدخــالت خارجيــة")54(.

أمــا الفقــرة رقــم )7( فســنفند مــا جــاء فيهــا مــن طلبــات بالتعليــق الموجــز أمــام كل طلــب،  	

حيــث خــص بهــا المجلــس مكــون "أنصــار اللــه"، وقــد نصــت علــى اآلتــي:

	 ــاركة ــي:)أ( المش ــا يل ــروط، بم ــورا ودون ش ــام، ف ــن بالقي ــب الحوثيي "يطال

بحســن نيــة فــي المفاوضــات الجاريــة بوســاطة مــن األمــم المتحــدة"، فقــد 

تــم ذلــك باعتــراف المبعــوث األممــي "جمــال بــن عمــر"، الــذي وضــح فــي 

كلمتــه أمــام مجلــس األمــن بتاريــخ 12 فبرايــر 2015م مــا نصــه: "كمــا كان لــي 

اتصــال مباشــر بالســيد عبدالملــك الحوثــي الــذي أكــد لــي أنــه يرحــب بحــل 

تفاوضــي توافقــي ترعــاه األمــم المتحــدة")55(.

YouTube - 2015-4-27 54(  إحاطة جامل بن عمر األخرية ملجلس األمن بشأن اليمن مع املؤمتر الصحفي(

)55(  كلمة جامل بن عمر مستشار األمني العام املعني باليمن أمام مجلس األمن - YouTube الدقيقة 5:40.
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	 ــة، بمــا فيهــا تلــك الواقعــة ")ب( ســحب قواتهــم مــن المؤسســات الحكومي

فــي العاصمــة صنعــاء، وإعــادة الحالــة األمنيــة إلــى طبيعتهــا فــي العاصمــة 

ــة" ــة واألمني والمحافظــات األخــرى، وفــك ســيطرتهم عــن المؤسســات الحكومي

تــم ذلــك بنظــر رئيــس اللجنــة األمنيــة العليــا حينهــا وزيــر الدفــاع ومــن بعــده 

وزيــر الداخليــة اللذيــن تــم تعيينهمــا مــن ِقبــل هــادي، حيــث أشــرفا علــى 

ــج اللجــان  ــرارات دم ــا بإصــدار ق ــا وقام ــى طبيعته ــة إل ــة األمني ــادة الحال إع

األمنيــة والعســكرية الثوريــة بوزارتــي الداخليــة والدفــاع)56(، وقــد تــم ســحب 

ــع  ــة م ــات الحكومي ــن المؤسس ــة م ــة الثوري ــة واإلداري ــان األمني ــة اللج كاف

مراعــاة حمايتهــا مــن النهــب أو االنهيــار خــالل فتــرة زمنيــة مؤقتة، واســتمرت 

اللجنــة الثوريــة العليــا بحمايــة مؤسســات الدولــة وصــرف رواتــب الموظفيــن 

فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة حتــى تــم نقــل البنــك المركــزي مــن صنعــاء 

إلــى عــدن.

	 ــس ــوزراء بحــاح وأعضــاء مجل ــس ال ــس هــادي ورئي ــراج عــن الرئي ")ج( اإلف

ــاز  ــة أو االحتج ــة الجبري ــن اإلقام ــن ره ــراد الموجودي ــع األف ــوزراء وجمي ال

ــالمين" ــفي س التعس

لــم يكــن أعضــاء مجلــس الــوزراء محتجزيــن أساســاً وكان كثيــٌر منهــم قــد عــاد 

لممارســة عملــه ضمــن حكومــة تصريــف األعمــال والبعــض ســافر إلــى 

الخــارج ولــم يتــم منعهــم ومنهــم رئيــس الــوزراء المســتقيل بحــاح، كمــا تــم 

تخفيــف القيــود علــى هــادي ممــا ســبب هروبــه إلــى عــدن وإعالنــه حــرب 

ــه  ــام ب ــا ق ــؤولية م ــل مس ــن يتحم ــس األم ــل مجل ــدن)57(، فه ــن ع ــة م أهلي

هــادي بعــد ذلــك؟

	 د( االمتنــاع عــن اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى مــن جانــب واحــد مــن شــأنها("

أن تقــوض االنتقــال السياســي واألمــن فــي اليمــن"

)saba.ye( اللجنة األمنية العليا تناقش املوقف العسكري واألمني يف العاصمة صنعاء وعموم املحافظات - سبأنت - وكالة سبأ  )56(

)aljazeera.net( حمالت تجنيد يف عدن لتعزيز قدرات الجيش واألمن | أخبار عريب | الجزيرة نت  )57(
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ــا بتســيير  ــة العلي ــة الثوري ــاع عــن اتخــاذ أي اجــراءات واكتفــت اللجن ــم االمتن ت

شــؤون الدولــة وحمايتهــا مــن الدخــول فــي فوضــى وفــراغ سياســي، وقامــت 

بتهيئــة منــاخ التفــاوض والحــوار بيــن األطــراف إلــى أن ســمح مجلــس األمــن 

للتحالــف بشــن العــدوان علــى اليمــن فــي 26 مــارس 2015 الــذي لــم تقــم 

حكومــة صنعــاء باتخــاذ أي إجــراء دفاعــي عليــه إال بعــد مــرور أربعيــن يومــاً 

كاملــة بُغيــة الســماح لمجلــس األمــن باتخــاذ القــرارات واإلجــراءات الكفيلــة 

بحمايــة عضــو فــي هيئــة األمــم المتحــدة مــن جريمــة عــدوان معلنــة، ولكنــه 

لــم يحــرك ســاكناً.

نتيجــة لذلــك تغيــرت الظــروف بشــكل جــذري واضطلعــت اللجنــة الثوريــة 

والقــوى الوطنيــة بالقيــام بحقهــا المكفــول والواجــب قانونــاً وشــرعاً بالدفــاع 

ــة الحــوار مــع األطــراف السياســية  ــة شــعبه، مــع مواصل عــن الوطــن وحماي

فــي معادلــة صعبــة جــداً لكنهــا أفضــت إلــى تشــكيل تحالــف وطنــي 

ومجلــس سياســي أعلــى بعضويــة القــوى السياســية وتشــكيل حكومــة ومــد 

يــد الســالم والدخــول فــي مفاوضــات جنيــف والكويــت، ولكــن مجلــس األمــن 

ــة والســلبية. ــن العدائي ــا بي ــت مواقفــه م ــون كان كمــا عهــده اليمني

الفقــرة رقــم )8( نصــت علــى: "يطالــب جميــع األطــراف فــي اليمــن بوقــف جميــع األعمــال  	

العدائيــة المســلحة ضــد شــعب اليمــن وســلطاته الشــرعية والتخلــي عــن األســلحة التــي 

ــاق  ــا التف ــك وفق ــة، وذل ــة اليمني ــكرية واألمني ــات العس ــن المؤسس ــا م ــتحوذت عليه اس

الســلم والشــراكة الوطنيــة ومرفقــه األمنــي"

ــا  ــي اليمــن حينه ــع األعمــال المســلحة ف ــى الرغــم مــن توقــف جمي ــب عل جــاء هــذا المطل

باســتثناء مواجهــة الدولــة لتنظيــم القاعــدة، وقــد ســمح المجلــس بعــد ذلــك لهــادي بكافــة 

ــادة  ــف بقي ــماح للتحال ــي والس ــعب اليمن ــد الش ــلحة ض ــة المس ــال العدائي ــكال األعم أش

الســعودية بالعــدوان علــى اليمــن بعــد هــروب هــادي مــن البلــد.

أمــا الفقــرة رقــم )9( فكانــت المفاِجئــة فــي مصفوفــة مطالــب مجلــس األمــن حيــث نصــت  	

ــدف  ــذي يه ــي ال ــل الخارج ــن التدخ ــع ع ــاء أن تمتن ــدول األعض ــع ال ــد جمي ــى: "يناش عل

63

ت (
ارا

قر
ت و

ارا
)غ

من 
الي

لى 
ن ع

دوا
الع

ن و
لأم

س ا
جل�

م

ف مجل�س �الأمن 
�لف�صل �لثاني : �نت�صار �لثورة �ليمنية وموق

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights



إلــى إثــارة النزاعــات وزعزعــة االســتقرار، وأن تقــوم بــدال مــن ذلــك بدعــم عمليــة االنتقــال 

ــر  ــوار وغي ــن دول الج ــد م ــدة أح ــذه المناش ــتجب له ــم يس ــه ل ــب أن ــي"، فالغري السياس

الجــوار بــل تــم التمــادي والتدخــل ليــس فــي عرقلــة عمليــة االنتقــال السياســي التــي كانــت 

مخرجاتهــا ســتوقع فــي "الموفنبيــك"، وإنمــا ســمحت بالتدخــل الخارجــي للعــدوان علــى 

اليمــن أرضــاً وإنســاناً، ولــم يصــدر مــن مجلــس األمــن بنــاًء علــى هــذه المناشــدة أي إدانــة، 

فكيــف يديــن مــا يقــوم بــه جهــازه التنفيــذي وأعضائــه الدائميــن وحلفائهــم؟!

بقيــة الفقــرات تمثلــت فــي مطالبــة األميــن العــام ومبعوثــه فــي اليمــن بمواصلــة المســاعي  	

الحميــدة وأهميــة التنســيق مــع الشــركاء الدولييــن بمــا يشــمل مجلــس التعــاون الخليجــي 

ومجموعــة الســفراء المعتمديــن فــي صنعــاء، حيــث أظهــر المجلــس فــي هــذه الفقــرات 

اســتياءه المبطــن مــن جهــود المبعــوث "جمــال بــن عمــر" التــي كانــت جهــوداً حقيقيــة 

لتعزيــز االســتقرار واالنتقــال الســلمي فــي اليمــن، فقــد كان علــى مــا يبــدوا يغــرد خــارج 

ســرب مجلــس األمــن ومــا يحــاك داخــل أروقتــه مــن مؤامــرة علــى اليمنييــن!

أ مجلس األمن بين "26 سبتمبر" و "21 سبتمبر" )الكيل بمكيالين(:	.

لــم يغيــر واقــع الســاحة اليمنيــة عــدم اعتــراف مجلــس األمــن بالثــورة الشــعبية التــي انتجــت 

"اتفــاق الســلم والشــراكة"، المعتــرف بــه كمرجعيــة وطنيــة، والتــي اســتطاعت بســط نفوذهــا فــي 

ــادة  ــف بقي ــوات التحال ــام عــدوان ق ــم القاعــدة"، والصمــود أم ــف المحافظــات وطــرد "تنظي مختل

الســعودية.

 فليــس مــن صالحيــات مجلــس األمــن فــرض اجندتــه وخياراتــه السياســية علــى الشــعب اليمني، 

كمــا أن ليــس مــن حقــه رفــض االعتــراف بشــكل الدولــة والنظــام والقيــادة التــي يختارهــا الشــعب 

وتســتطيع بســط ســلطتها فــي اقليــم الدولــة وتعزيــز ســيادتها بــدون تدخــل خارجــي حســب ميثــاق 

األمــم المتحــدة وقراراتهــا ذات الصلــة والتــي بيّناهــا فيمــا ســبق.

لكــن مجلــس األمــن وعلــى غيــر عادتــه فــي تعاملــه مــع الملــف اليمنــي والتــي لــم تخــرج عــن 

دعمــه لالنقالبــات أو بتجاهلهــا ولــم يســبق للمجلــس أن دعــم بقــاء نظــام تــم االنقــالب عليــه أو ثــار 

عليــه الشــعب، فانقــالب 1948 والــذي قــاده "عبداللــه الوزيــر"، بعــد تنفيــذه عمليــة اغتيــال اإلمــام 

"يحيــى حميــد الديــن"، لــم يصــدر عــن مجلــس األمــن أي قــرار يديــن قتــل ملــك اليمــن المعتــرف 
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بــه فــي األمــم المتحــدة حينهــا، ولــم يتدخــل المجلــس كــون مــا يجــري فــي اليمــن شــأن داخلــي 

واســتمر اعترافــه بتولــي  اإلمــام "أحمــد حميــد الديــن"، زمــام الدولــة  واحتــرام حــق حكومتــه فــي 

تمثيــل الدولــة لــدى األمــم المتحــدة عوضــاً علــى اعتــراف المجلــس بولــي عهــده "محمــد البــدر" 

وتعامــل المجتمــع الدولــي معــه بشــكل طبيعــي .

المجلــس لــم يســتمر فــي التعامــل مــع اليمــن بنفــس المنهجيــة فعندمــا لمــس ضعــف الدولــة 

ــة نظــام قــوي يحكــم اليمــن  ــاً عــن إزال ــدا راضي ــن" ب ــد الدي ــة عهــد اإلمــام "أحمــد حمي فــي نهاي

ويحافــظ علــى ســيادتها، وظهــر ذلــك جليــاً فــي تعاملــه اإليجابــي مــع كافــة االنقالبــات واالعتــراف 

بأنظمتهــا ورؤســائها وحكوماتهــا رغمــاً أن تلــك االنقالبــات أطاحــت بحــكام يعتــرف مجلــس األمــن 

بشــرعيتهم بــل وغيــرت شــكل ونظــام الدولــة باســتخدام القــوة والجيــوش األجنبيــة كمــا حصــل فــي 

انقــالب 1962 الــذي غيــرت شــكل الدولــة مــن "ملكيــة"، إلــى "جمهوريــة"، بقــوة الجيــش المصــري 

وطائراتــه.

ــر عــدم التدخــل  ــداً عب الموقــف الــذي اتخــذه المجلــس مــن انقــالب 1962 كان داعمــاً ومؤي

وإدانــة العــدوان المصــري علــى اليمــن ســواًء بطائراتــه أو بجيشــه الــذي اجتــاح األراضــي اليمنيــة 

وخــاض معركــة طويلــة مــع اليمنييــن لــم تنتــِه إال فــي عــام 1967.

ســارع مجلــس األمــن بفــرض االعتــراف باالنقــالب والنظــام الجمهــوري الجديــد ورئيســه 

ــى اســتطاع "محســن  ــن شــهرين حت ــر م ــر أكث ــم يم ــم المتحــدة فل ــى األم ــه الســالل"، عل "عبدالل

العينــي"، إلقــاء كلمــة أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بصفتــه مندوبــاً للجمهوريــة العربيــة 

اليمنيــة"، وفــي إبريــل 1963 قــدم هــو بنفســه أوراق اعتمــاده للرئيــس األميركــي جــون كينــدي كأول 

ســفير لليمــن لــدى الواليــات المتحــدة التــي تزعمــت الضغــط علــى أعضــاء مجلــس األمــن والجمعيــة 

العامــة لالعتــراف باالنقــالب  فــي اليمــن، ولــم يصــدر عــن مجلــس األمــن ســوى القــرار رقــم )179(  

بعــد عشــرة أشــهر مــن االنقــالب والعــدوان المصــري أعلــن فيــه المجلــس تأييــده لوســاطة مبعــوث 

األميــن العــام بيــن الســعودية ومصــر لفــض نزاعهمــا داخــل اليمــن بــدون أي إدانــة أو إشــارة إلــى 

معانــاة الشــعب وضحايــاه.

واصــل مجلــس األمــن سياســته تجــاه اليمــن باعترافــه بكافــة االنقالبــات التــي تلــت أحــداث 

1962، مــروراً بانقــالب 5 نوفمبــر 1967 علــى الرئيــس "عبداللــه الســالل" بعــد مغادرتــه البلــد إلــى 
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العــراق، وانقــالب 13 يونيــو 1976 علــى الرئيــس "عبدالرحمــن االريانــي" رئيــس المجلــس الجمهــوري 

حينهــا والــذي اســتقال وغــادر إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة، وانقــالب 11 اكتوبــر 1977 الــذي نُفــذ 

باغتيــال الرئيــس "إبراهيــم الحمــدي"، وانقــالب 24 يونيــو 1978 والــذي نُفــذ كذلــك باغتيــال  الرئيــس 

ــس  ــم العرشــي" رئيســاً للمجل ــك "عبدالكري ــر ذل ــى إث ــوة ناســفة، صعــد عل "أحمــد الغشــمي" بعب

الرئاســي الــذي ســمي حينهــا "مجلــس الشــعب التأسيســي"، ثــم تنحــى خوفــاً مــن أن يطالــه االغتيــال 

وصعــد "علــي عبداللــه صالــح" رئيســاً فــي 17 يوليــو 1978.

ــن أو  ــاِل بإصــدار أي قــرار يدي ــم يب ــات ول ــك االنقالب ــى كل تل ــم يعتــرض مجلــس األمــن عل  ل

يســتخدم الفصــل الســابع بســبب ســقوط آالف الضحايــا ســواًء فــي العــدوان المصــري أو الحــروب 

ــاً، وحــرب  ــا تمام ــي تغافــل عنه ــة كحــرب 1948 وحــرب المناطــق الوســطى 1974-1978 الت األهلي

ــدة 2010-2004. ــروب صع 1994 وح

ــة  ــح كف ــن ليرج ــل بمكيالي ــن ويكي ــاه اليم ــتراتيجيته تج ــر اس ــاد ليغي ــن ع ــس األم ــن مجل لك

ــد  ــي، فبع ــع الجغراف ــى موق ــيطرة عل ــن والس ــروات اليم ــي ث ــة ف ــرى الطامع ــدول الكب ــح ال مصال

اشــتعال فتيــل الثــورة ضــد الرئيــس األســبق "علــي عبداللــه صالــح" ونظامــه فــي 11 فبرايــر 2011 

حيــث ســعى لاللتفــاف علــى الثــورة الشــعبية وإنقــاذ نظــام "علــي صالــح" وضمــان حصــر انتقــال 

ــوالء للواليــات المتحــدة األمريكيــة  ــه وأعمــدة نظامــه الذيــن يدينــون بال الســلطة فــي نفــس رجال

وحلفائهــا مــن دول الخليــج، وعمــل المجلــس ومــن خــالل "المبــادرة الخليجيــة"، علــى نقــل الســلطة 

ــوات  ــد أهــم ق ــر الشــقيق وقائ ــه غي ــى أخي ــه منصــور هــادي" أو إل ــد رب ــح" "عب ــب "صال ــى نائ إل

جيشــه "علــي محســن األحمــر")58( ، الــذي ُعيــن حاليــاً نائبــاً لـ"هــادي".

ــه  ــل أن ــن )2014 و2051( ب ــدار القراري ــن بإص ــس األم ــئ لمجل ــام المفاج ــر االهتم ــم يقتص ل

اســتخدم وســائل وطــرق تهديديــة واســتثنائية فــي ســبيل فــرض "المبــادرة الخليجيــة"، راميــا بــكل 

ثقلــه علــى الشــعب اليمنــي حتــى وصــل بــه الحــال ان يعقــد اجتماعــا اســتثنائيا وســرياً للمجلــس 

فــي "دار الرئاســة"، بصنعــاء بتاريــخ 27 ينايــر 2013، كان مــن اهــم مخرجــات تلــك الجلســة هــي 

ــة  ــادرة الخليجي ــس للمب ــم المجل ــالن دع ــرار إع ــش، وتك ــة الجي ــادة هيكل ــة اع ــذ خط ــرار تنفي إق

ــة. ــادرة الخليجي ــكل مــن يرفــض أو يعــارض المب ــات ل متوعــداً بالعقوب

RT Arabic - 58(  اليمن.. من هو اللواء األحمر؟(
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  ذلــك التوجــه واالســلوب التهديــدي الرافــض الحتــرام قــرار الشــعب وحقــه فــي تقريــر مصيــره 

ــي  ــس ف ــا اورده المجل ــوة، اتضــح فيم ــا بالق ــي يعارضه ــية الت ــرض اإلجــراءات السياس والســاعي لف

بيانــه الرئاســي الصــادر عقــب جلســته )6922( المعقــودة فــي 15 فبرايــر 2013 فيمــا يتعلــق بنظــر 

المجلــس فــي البنــد المعنــون "الحالــة فــي الشــرق األوســط"، والــذي نــص علــى: "ويحــث مجلــس 

األمــن كافــة األطــراف فــي اليمــن علــى التقيــد بحــل خالفاتهــا عــن طريــق الحــوار والتشــاور، ونبــذ 

ــتفزازية،  ــال االس ــن األعم ــاع ع ــية، واالمتن ــداف السياس ــق األه ــى تحقي ــة إل ــف الرامي ــال العن أعم

واالمتثــال بشــكل تــام للقراريــن 2014 )2011( و2051 )2012(، ويعــرب مجلــس األمــن عــن قلقــه 

مــن األنبــاء التــي تفيــد بتدخــل أشــخاص فــي اليمــن يمثلــون النظــام الســابق، والمعارضــة الســابقة، 

وأشــخاص آخريــن ال يتقيــدون بالمبــادئ التوجيهيــة التفــاق آليــة تنفيــذ عمليــة االنتقــال، بمــن فيهــم 

الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح ونائــب الرئيــس الســابق علــي ســالم البيــض، ويكــرر مجلــس 

األمــن تأكيــد اســتعداده للنظــر فــي اتخــاذ تدابيــر أخــرى، بمــا فــي ذلــك فــي إطــار المــادة 41 مــن 

ميثــاق األمــم المتحــدة، فــي حــال اســتمرار األعمــال الراميــة إلــى تقويــض حكومــة الوحــدة الوطنيــة 

واالنتقــال السياســي."

كلمــا ســبق يؤكــد أن مجلــس األمــن ال يضــع مصلحــة الشــعب اليمنــي فــي حســاباته كمــا هــو 

الحــال فــي تعاملــه مــع ميثــاق األمــم المتحــدة والقوانيــن واألعــراف الدوليــة، وأن معيــاره الوحيــد 

ــق  ــه تضمــن تحقي ــادة مســيرة مــن قبل ــت حكــم قي ــة هــو تثبي ــة الدول ــراف برئاســة وحكوم لالعت

المصالــح االســتعمارية لــدول لــم تســتطع تقبــل انتصــار ثــورة واختيــار الشــعب لقيــادة وحكومــة 

يمنيــة اســتطاعت أن تحكــم الدولــة وتفــرض ســيادتها بعيــداً عــن إمــالءات الخــارج.
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ثالثًا: قر�ر مجل�س �الأمن ُقبيل �إعالن �لعدو�ن على �ليمن ب�صهر 
)كل �صيء على ما ير�م(:

ــي 24  ــودة ف ــته )7390( المعق ــي جلس ــن ف ــس األم ــذه مجل ــذي اتخ ــرار )2204( 2015 ال الق

فبرايــر 2015، كان قــراراً مطمئنــاً بشــكل عــام وأقــل قلقــاً وشــجباً واســتياًء وِحــدًة مــن القــرارات الســابقة، 

فلــم يحتــو علــى أي إدانــات ألعمــال عنــف أو تفجيــرات كــون المبــررات الســابقة كالتفجيــرات واألعمــال 

ــد  ــيين ق ــاء السياس ــن الفرق ــي بي ــض اإلعالم ــن والتحري ــع المتظاهري ــدة وقم ــم القاع ــة لتنظي اإلجرامي

انعدمــت، ســادت بــدالً عنهــا فتــرة مــن الهــدوء العــام. 

ــم  ــوزراء أو نوابه ــب ال ــال بأغل ــف األعم ــة تصري ــة للعمــل بحكوم ــادت مؤسســات الدول ــا ع كم

ــي  ــة الحــوار ف ــوق طاول ــوس ف ــات للجل ــل اســتقالته، وعــادت المكون ــة بحــاح قب ــن فــي حكوم المعيني

فنــدق "موفنبيــك"، بإشــراف ورعايــة األمــم المتحــدة عبــر مبعوثهــا الخــاص "جمــال بــن عمــر"، فــي إطــار 

إدارة جديــدة للدولــة مــن قبــل "اللجنــة الثوريــة العليــا"، كمجلــس رئاســي مؤقــت تشــكلت مــن خمســة 

عشــر عضــواً ـ بينهــم امرأتيــن ـ يمثلــون مكونــات سياســية واجتماعيــة مختلفــة)59( منهــا "المهمشــون"، 

كســابقة فريــدة مــن نوعهــا فــي التاريــخ المعاصــر حيــث كان يمثلهــم "محمــد علــي القيرعــي"، والــذي 

مــارس حقــه فــي عضويــة اللجنــة الثوريــة العليــا بالتصويــت بــل ورئاســة اجتماعاتهــا)60(.

أ في ظل إدارة "اللجنة الثورية العليا"، للدولة.. مجلس األمن يعلن دعمه للحوار:	.

القــرار )2204( أكــد فــي ديباجتــه مجلــس األمــن علــى التزامــه "القــوي"، بوحــدة اليمــن وســيادته 

واســتقالله وســالمته اإلقليميــة، واختفــت منهــا عبــارات الشــجب واإلدانــة واالســتياء لألســباب الموضحــة 

ــن بـــ "المصاعــب السياســية  ــس األم ــا مجل ــي وصفه ــة الت ــن الحال ــط م ــق فق ــا القل ــاله وحــل محله أع

واألمنيــة واالقتصاديــة واإلنســانية المســتمرة فــي اليمــن"، وحــاول إدخــال العنــف فيهــا بإضافــة: "بمــا فــي 

ذلــك أعمــال العنــف المســتمرة"، ولكنــه لــم يســتطع أن يــدرج لهــا أي شــهادة أو مثــال ســوى "التهديــدات 

الناشــئة عــن النقــل غيــر المشــروع لألســلحة وتكديســها المزعــزع لالســتقرار وإســاءة اســتعمالها"، فــي 

اعتــراف ضمنــي أن أهــم مظاهــر العنــف فــي اليمــن تتمثــل فــي تكديــس األســلحة فــي إشــارة لبســط 

"اللجنــة الثوريــة العليــا"، ســلطتها علــى وزارة الدفــاع والداخليــة واألجهــزة األمنيــة علــى الرغــم مــن أن 

ــرا الدفــاع والداخليــة علــى التوالــي  ــا التــي رأســاها وزي ــة العلي ــة األمني ــر اللجن ســلطتها تلــك كانــت عب

وهمــا المعينــان مــن "هــادي" ضمــن "حكومــة بحــاح".

كمــا كــرر مناشــدته لـــ "جميــع األطــراف فــي اليمــن أن تلتــزم بحــل خالفاتهــا عــن طريــق الحــوار 

ــع عن اللجــوء  ــق األهــداف السياســية، وتمتن ــف باعتبارهــا وســيلة لتحقي ــذ أعمــال العن والتشــاور، وتنب

)yemen-press.net( مين برس | )59(  صحيفة املسرية تنرش صور وأسامء اللجنة الثورية العليا لحكم اليمن )صور(

)saba.ye( اللجنة الثورية تناقش التطورات عى الساحة الوطنية ومستجدات املفاوضات بني األطراف السياسية - سبأنت - وكالة سبأ  )60(
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لألعمــال االســتفزازية"، فــي الوقــت الــذي لمســت فيــه اليمــن اســتقراراً سياســياً بقيــادة "اللجنــة الثوريــة 

العليــا"، ولــم تحتــج اللجنــة للقيــام بــأي أعمــال أخــرى بســبب التزامهــا باتفــاق الســلم والشــراكة وســعيها 

بإشــراف قائــد الثــورة واألمــم المتحــدة لتنفيــذه عبــر الحــوار والتشــاور الــذي كان قــد اســتؤنف فــي فندق 

"الموفنبيــك"، برعايــة األمــم المتحــدة، وقــد جــاء هــذا القــرار أيضــا لدعــم هــذا المســار الــذي تــم فــي 

ظــل إدارة اللجنــة الثوريــة العليــا للدولــة وتحــت حمايتهــا، حيــث أكــد القــرار دعمــه وتأييــده وجــاء فــي 

النــص: "وإذ يعــرب عــن دعمــه للعمــل الــذي يقــوم بــه المستشــار الخــاص لألميــن العــام المعنــي باليمــن، 

جمــال بــن عمــر، دعمــا لعمليــة االنتقــال اليمنيــة، والتزامــه بذلــك،"

أ ــزال تشــكل خطــراً يهــدد الســالم 	. ــة الت ــى انتهــاك ســيادة اليمــن.. "الحال مجلــس األمــن يصــر عل

ــن" ــن الدوليي واألم

ــم كل  ــس بموجــب الفصــل الســابع رغ ــة اتخذهــا المجل ــاً تنفيذي ــد أحكام ــرار )2204( اعتم الق

مؤشــرات االســتقرار العــام  والتفاعــل اإليجابــي مــع مبعــوث األمــم المتحــدة ســواًء مــن "اللجنــة الثوريــة 

ــف  ــي توصي ــادة النظــر ف ــن بإع ــس األم ــوم مجل ــدل أن يق ــات السياســية األخــرى فب ــا"، أو المكون العلي

ــر الفصــل الســابع أصــر  ــم المتحــدة عب ــاق األم ــة لميث ــة مخالف ــا بطريق ــه معه ــة وتعامل ــة اليمني الحال

هــذه المــرة أيضــاً علــى تكــرار مخالفتــه وتعديــه علــى حقــوق الشــعب اليمنــي بقــراره الــذي نــص علــى: 

"وإذ يقــرر أن الحالــة فــي اليمــن ال تــزال تشــكل خطــرا يهــدد الســالم واألمــن الدولييــن،"، فــي  الوقــت 

الــذي لــم يســتطع إثبــات أي حالــة تشــكل خطــراً يهــدد الســالم فــي اليمــن أو اإلقليــم، وأكمــل مجلــس 

األمــن هــذا القــرار والتوصيــف الجائــر والمتآمــر علــى اليمــن بمحاولــة شــرعنة قراراتــه المخالفــة للقانــون 

الدولــي والمنتهكــة لســيادة اليمــن بوصفهــا أنهــا تتوافــق مــع الفصــل الســابع فجــاء النــص: "وإذ يتصــرف 

بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة،".

مجلس األمن يتراجع عن إلزام اليمنيين بالتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية:	.أ

ــن  ــى جانبي ــه عل ــذي اتخــذه موجــب الفصــل الســابع ركــز فــي فقرات ــرار المجلــس )2204( ال ق

أولهمــا وهــو األقــل اهتمامــاً جــاء بصياغــة عامــة مبهمــة تناقــض نفســها، حيــث دعــا بشــكل عــام وبغيــر 

ــل  ــكل كام ــي بش ــال السياس ــة االنتق ــذ عملي ــى تنفي ــة إل ــى "الحاج ــا إل ــة بعينه ــؤولية جه ــد مس تحدي

وفي الوقــت المناســب فــي أعقــاب مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وذلــك تماشــياً مــع مبــادرة مجلــس 

التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيذهــا، واتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة، ووفقــاً للقــرارات )2014( 2011 

ــي". ــق بتطلعــات الشــعب اليمن ــا يتعل و)2051( 2012 و)2140( 2014، وفــي م

ــي صــارت بشــكل  ــا"، الت ــة العلي ــة الثوري ــه المتعمــد لذكــر مســؤولية "اللجن ــا تجنب ــإذا تجاوزن ف

مفاجــئ هــي الســلطة فــي العاصمــة صنعــاء والتــي تمثــل الدولــة وتديــر مؤسســاتها مــن خــالل حكومــة 

وجيــش وأمــن، فإنــه أكــد فقــط علــى مــا وصفــه بـــ "الحاجــة"، إلــى تنفيــذ عمليــة االنتقــال السياســي 

وأضافــت "بشــكل كامــل وفــي الوقــت المناســب".
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ــى صنعــاء  ــوار مــن الســيطرة عل ــات األحــداث فــي اليمــن بعــد تمكــن الث ــاً، كانــت مجري عملي

واالتفــاق علــى تشــكيل "اللجنــة الثوريــة العليــا"، تدخــل ضمــن تنفيــذ عمليــة االنتقــال السياســي كوضــع 

انتقالــي أعلنــت اللجنــة أنــه يمهــد الســتئناف الحــوار بيــن األطــراف فــي جــو آمــن للخــروج برؤيــة إدارة 

ــح  ــي تصري ــا جــاء ف ــات، وبحســب م ــدأ الشــراكة وصياغــة الدســتور والدعــوة لالنتخاب ــى مب ــة عل الدول

"جمــال بــن عمــر"، مبعــوث األمــم المتحــدة)61(.

ــة االنتقــال السياســي  ــام بعملي ــزم للقي ــد زمــن مل ــازل عــن تحدي ــى التن كمــا أن نــص القــرار عل

واالكتفــاء بمصطلــح: "الوقــت المناســب" كان إعالنــاً بتفهــم المجلــس اســتحالة االلتــزام بالبرامــج الزمنيــة 

لآلليــات الســابقة بســبب الوضــع الجديــد، ولــم يُلــزم القــرار األطــراف بالتقيــد التــام بالمبــادرة الخليجيــة 

ــار مصطلــح "تماشــياً"، معهمــا،  ــة االنتقــال السياســي وإنمــا اخت واتفــاق الســلم والشــراكة لتنفيــذ عملي

فــي إشــارة واضحــة كذلــك لتفهــم المجلــس الوضــع الجديــد وبمــا يتناســب مــع دعمــه لعمليــة الحــوار 

ــم ينــَس المجلــس إضافــة جانــب آخــر يجــب  المســتأنفة برعايــة المبعــوث األممــي لليمــن، بالتأكيــد ل

أن تتماشــى معــه عمليــة االنتقــال السياســي وهــو: "وفيمــا يتعلــق بتطلعــات الشــعب اليمنــي"، والــذي 

ــا"،  ــة العلي ــة الثوري ــة العامــة أو بمســاندته "اللجن ــة والتهدئ ــر عنهــا الشــعب إمــا بعــدم رفضــه للجن عب

وخروجــه الحاشــد فــي مســيرة تأييــد للجنــة الثوريــة العليــا عقــب االعــالن الدســتوري بيــوم واحــد فــي 

ــر 2015)62(. ــخ 7 فبراي تاري

ــق  ــت تتعل ــس )2204( كان ــرار المجل ــي ق ــر ف ــة عش ــرات الثالث ــة الفق ــي بقي ــر ف ــب اآلخ الجان

ــزاءات  ــق الج ــاعدتها لتطبي ــي مس ــي ف ــا المعن ــق خبرائه ــة فري ــد والي ــه وتمدي ــس ولجنت ــل المجل بعم

حســب القــرار )2140(، بجانــب إقــرار أهميــة حــث وتفاعــل الــدول مــع فــرض الجــزاءات، وإبقــاء الحالــة 

ــد االســتعراض.  فــي اليمــن قي

ــم  ــي دع ــود ف ــة الجه ــم المتحــدة بمواصل ــام لألم ــن الع ــة األمي ــه بمطالب ــس قرارات ــم المجل خت

عمليــة االنتقــال السياســي فــي اليمــن بمــا فــي ذلــك "خيــارات بشــأن المســاعدة المقدمــة مــن األمــم 

ــراء  ــات، وإج ــام االنتخاب ــاده، وإصــالح نظ ــتور واعتم ــة لمشــروع الدس ــة النهائي المتحــدة لوضــع الصيغ

ــي". ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإصــالح القطــاع األمن ــات لن ــات عامــة، ووضــع آلي انتخاب

YouTube - 27-4-2015 61(  إحاطة جامل بن عمر األخرية ملجلس األمن بشأن اليمن مع املؤمتر الصحفي(

)62(  شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسرية جامهريية حاشدة وضخمة لدعم قرارات اللجنة الثورية العليا واإلعالن الدستوري ورفض التدخل 

الخارجي يف شؤون البالد الداخلية، بالتزامن مع وصول مستشار األمني العام لألمم املتحدة ومبعوثه الخاص لليمن جامل بن عمر إىل صنعاء إثر زيارة 

قام بها إىل الرياض والدوحة استغرقت يومني، كام أعلنت عدد من األحزاب والتنظيامت السياسية ومنظامت املجتمع املدين عن تأييدها لإلعالن 

الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية لتنظيم قواعد الحكم يف اليمن خالل املرحلة االنتقالية بعد تعذر التوافق بني األطراف السياسية للتوصل إىل 

حلول للخروج بالوطن من الوضع الراهن وتجنيبه الفراغ الدستوري و االنزالق نحو الفوىض .

)althawrah.ye( سبأ: مهرجان جامهريي حاشد بصنعاء احتفاء بانتصار إرادة الشعب ومباركة اإلعالن الدستوري – الثورة نت 

 )althawrah.ye( أحزاب ومنظامت مجتمع تعلن تأييدها لإلعالن الدستوري – الثورة نت

)alahednews.com.lb( ... مسرية حاشدة يف صنعاء لتأييد االعالن الدستوري ورفض
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بدء �لعدو�ن على �ليمن ودور جمل�س �الأمن 
)عدو�ن دولي وتمالوؤ �أممي(



�أواًل: رئي�س م�صتقيل �نتهت واليته )هادي �صماعة �لمجل�س(:
بعــد اســتقالة هــادي مــن منصبــة كرئيــس للجمهوريــة مــع وصــول جــوالت الحــوار إلــى نهايتهــا 

فيمــا يتعلــق بشــكل الدولــة، وقــرب اتفــاق األحــزاب والمكونــات بخصــوص المجلــس الرئاســي والدســتور 

الجديــد، قامــت أجهــزة المخابــرات األجنبيــة فــي 21 فبرايــر 2015 بتهريــب الرئيــس المســتقيل "هــادي"، 

إلــى محافظــة عــدن، ومــن هنــاك أعلــن تراجعــه عــن االســتقالة رغــم أن الوضــع القانونــي للدولــة تغيــر 

ــى مجلــس  ــة إل ــر شــكل رئاســة الدول ــواب وتغيي ــل مجلــس الن ــذي قضــى بتعطي باإلعــالن الدســتوري ال

رئاســي مؤقــت تحــت مســمى "اللجنــة الثوريــة العليــا".

ــب،  ــن جان ــة م ــادرة الخليجي ــه حســب المب ــدة واليت ــاء م ــد هــادي رئيســاً النته ــم يع ــاً ل قانوني

ــه الحــق فــي  ــم يعــد ل ــة ول ــي للدول ــر الوضــع القانون ــم تغي وبعــد اســتقالته مــن جانــب آخــر ومــن ث

التراجــع عــن اســتقالة ليــس لهــا أي اعتبــار قانونــي كــون مجلــس النــواب فــي حكــم المنحــل مــن جانــب 

ثالــث، واألدهــى مــن ذلــك أن الوضــع القانونــي الــذي ســمح لــه بتجــاوز مــدة واليتــه كان توقيــع "اتفــاق 

الســلم والشــراكة الوطنيــة"، الــذي قضــى ببقائــه للقيــام بالمهــام الرئاســية فــي المرحلــة االنتقاليــة، وهــو 

األمــر الــذي انتبــه لــه مجلــس األمــن فســارع بتأييــد االتفــاق وإعالنــه مرجعيــة لعمليــة االنتقــال السياســي 

فــي اليمــن بجانــب المبــادرة الخليجيــة، ولكــن هــادي لــم يــعِ ذلــك عندمــا أصــدر بيانــاً حــال وصولــه 

ــاق  ــى اتف ــاً عل ــرار )2216( وانقالب ــكل رفضــاً للق ــة تُش ــن إجــراءات فردي ــه ع ــن في ــدن أعل لمحافظــة ع

الســلم والشــراكة وكافــة القــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي إطــاره منــذ 21 ســبتمبر 2014 حيــث قــال فــي 

البيــان: "كل الخطــوات والتعيينــات التــي اتخــذت مــن 21 ســبتمبر باطلــة وال شــرعية لهــا. ندعــو النعقــاد 

اجتمــاع الهيئــة الوطنيــة للحــوار فــي عــدن أو تعــز حتــى خــروج الميليشــيات مــن صنعــاء")63(.

ــي  ــن الت ــس األم ــرارات مجل ــراكة وق ــلم والش ــاق الس ــى اتف ــالب عل ــادي باالنق ــف ه ــم يكت ل

اعتمــدت االتفــاق كالقــرار )2201( والقــرار )2204( بــل بــدأ بمحاولــة حشــد مليشــيات غيــر نظاميــة مــن 

ــد اآلالف منهــم  ــر تجني ــة عب ــل الجنوبي ــة إغــراء القبائ ــم القاعــدة وداعــش ومحاول ضمنهــا عناصــر تنظي

وإصــدار قــرارات بإعــادة المتقاعديــن الجنوبييــن وتجنيــد 20 الفــاً آخريــن إلنشــاء قــوات عســكرية خــارج 

إطــار الجيــش فــي محاولــة إلدخــال اليمــن فــي حــرب أهليــة)64(، فــي مخالفــة صريحــة لقــرارات مجلــس 

األمــن بخصــوص اليمــن القاضيــة بالتــزام آليــة الحــوار والوســائل الســلمية واالمتنــاع عــن اللجــوء للعنــف 

https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-killed-ah1-idARAKBN0LP09020150221  )63(

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/03/150313_yemen_hadi_new_decrees  )64(
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المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights
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https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-killed-ah1-idARAKBN0LP09020150221
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/03/150313_yemen_hadi_new_decrees


ــزم  ــي اليمــن أن تلت ــع األطــراف ف ــى: "وإذ يكــرر مناشــدته جمي ــص عل ــذي ن ــرار )2204( ال وآخرهــا الق

بحــل خالفاتهــا عــن طريــق الحــوار والتشــاور، وتنبــذ أعمــال العنــف باعتبارهــا وســيلة لتحقيــق األهــداف 

ــال االســتفزازية". ــع عن اللجــوء لألعم السياســية، وتمتن

ــار وزارة  ــل تحــت إط ــت تعم ــي مازال ــش الت ــوات المســلحة بوحــدات الجي ــت الق ــا تحرك حينه

ــات  ــى المحافظ ــة عل ــيادة الدول ــرض س ــط وف ــذا المخط ــدي له ــا  للتص ــة العلي ــة األمني ــاع واللجن الدف

ــن، وتمكنــت  مــن  ــة بانقــالب عســكري ُمعلَ ــة التــي يحــاول هــادي إخراجهــا عــن ســلطة الدول الجنوبي

الوصــول إلــى محافظــة عــدن، عندهــا اســتطاع الرئيــس المســتقيل الفــرار مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة 

إلــى المملكــة العربيــة الســعودية التــي أعلنــت أثنــاء تهريبــه إليهــا علــى لســان ســفيرها فــي الواليــات 

المتحــدة "عــادل الجبيــر"، ـ آنــذاك ـ مــن واشــنطن بــدء العمليــات العســكرية لتحالــف مــن عشــر دول 

عربيــة ودعــم أمريكــي فــي عمليــة ســمتها "عاصفــة الحــزم"، بــدون أي موافقــة أو تفويــض مــن األمــم 

المتحــدة)65(، وبــدون معرفــة الرئيــس المســتقيل الــذي زعــم التحالــف أن العاصفــة ُشــنت بطلــب منــه، 

ــي  ــاة أبوظب ــى قن ــبوع( عل ــي اس ــن ف ــج )اليم ــي برنام ــة ف ــه التلفزيوني ــي مقابلت ــاء ف ــا ج ــب م فبحس

اإلماراتيــة فــي 26 أكتوبــر 2018 والتــي أكــد فيهــا أنــه لــم يعلــم بالعــدوان إال بعــد هروبــه مــن عــدن 

ــدأت عاصفــة الحــزم،  ــوا ب ــاح وقال ــى الغيضــة الصب ــا إل ــا نصــه: "وصلن ــال م باتجــاه الســعودية حيــث ق

ماكنــا دارييــن طــوال الليــل نمشــي وصلنــا الســاعة 8 الغيضــة إال وهــم يبلغونــا"، وقــال: "حتــى أنــا كنــت 
أقــول هــل معقــول؟!")66(

ــات  ــف المحافظ ــاء ومختل ــة صنع ــى العاصم ــامل عل ــوي ش ــف ج ــزم بقص ــة الح ــدأت عاصف ب

اليمنيــة ابتــداًء مــن الســاعة الواحــدة فجــر يــوم 26 مــارس 2015م، لتدشــن بذلــك سلســلة جرائــم حــرب 

وإبــادة طالــت كل اليمنييــن وراح ضحيتهــا آالف الشــهداء والجرحــى، تمهيــداً إلخضــاع الشــعب اليمنــي 

وغــزو األراضــي اليمنيــة واحتاللهــا مــن قبــل قــوات التحالــف بمبــرر االســتجابة لطلــب الرئيــس المســتقيل 

الفــار إليهــا، بهــدف القضــاء علــى مــن أســمتهم الحوثييــن )مكــون أنصــار اللــه( وإرجــاع هــادي لحكــم 

ــذ  ــن ســلمان"، من ــد ب ــاع الســعودي "محم ــر الدف ــن وزي ــك بإشــراف مباشــر م ــم كل ذل ــد ت اليمــن، وق

ــة األولى)67(. الضرب

YouTube - 65(  مؤمتر صحفي للسفري السعودي لدى واشنطن عادل الجبري(

)66(  اليمن يف أسبوع - الثالثة عرشة - YouTubeالدقيقة 10:00

YouTube - 67(  محمد بن سلامن أرشف عى الرضبة األوىل ضد الحوثيني(
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https://undocs.org/ar/S/RES/2204(2015)
https://www.youtube.com/watch?v=bBF84XCImUQ
https://www.youtube.com/watch?v=bBF84XCImUQ
https://www.youtube.com/watch?v=aabIm_i2zww
https://www.youtube.com/watch?v=aabIm_i2zww
https://www.youtube.com/watch?v=bGW6zDl3BUA
https://www.youtube.com/watch?v=bGW6zDl3BUA


ثانيًا: �لمبعوث �الأممي يك�صف �لموؤ�مرة و�صبر �ليمنيين يف�صح 
مجل�س �الأمن:

ــن  ــل أمي ــوث يمث ــه كمبع ــن مهمت ــتقالتَه م ــي اس ــوث األمم ــّدم المبع ــل 2015 ق ــي 16 أبري ف

ــه  ــن وتفاجئ ــن اليمنيي ــن بســبب إفشــال الســعودية لالتفــاق السياســي بي عــام األمــم المتحــدة بالـيَـَمـ

ببــدء العــدوان علــى اليمــن، حيــث قــال فــي مقابلــة صحفيــة الحقــة "إّن الوصــول إلــى اتفــاق سياســي 

ــب مواقــف األطــراف  كان وشــيكاً قبيــل بــدء العــدوان الســعودي علــى الـَيـَمـــن، ممــا ســاهم فــي تصلّ

المتنازعــة"، ونقلــت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال"، عــن بــن عمــر قولــه: "إّن العمليــة العســكرية فــي 

الـَيـَمـــن عّقــدت المســار السياســي فــي البــالد")68(. ليؤكــد بذلــك مــا قالــه فــي إحاطتــه األخيــرة لمجلــس 

األمــن، أن العــدوان الســعودي ســعى إلفشــال أي اتفــاق سياســي، كمــا أكــد صحــة أن الريــاض كانــت توعــُز 

ألتباعهــا بالمماطلــة فــي المفاوضــات.

كمــا وضــح المبعــوث فــي تصريــح لقنــاة الجزيــرة فــي برنامــج "بــال حــدود"، بتاريــخ 25 مــارس 

2021 قــال فيــه إنــه كان قبــل العــدوان بيوميــن فــي الريــاض وقــد حصــل علــى تطمينــات مــن الســلطات 

الســعودية بأنهــا تدعــم عمليــة الســالم وليــس هنــاك نيــة لدعــم أي تحــرك عســكري)69(، التطميــن هــذا 

وضحــه أيضــاً فــي مقابلــة تلفزيونيــة مــع قنــاة المياديــن بتاريــخ 5 مايــو 2021 حيــث قــال: "كنــت فــي 

الريــاض يوميــن قبــل بدايــة الحــرب وكان الهــدف مــن زيــارة الريــاض هــو التشــاور مــع القيادة الســعودية 

حــول الحلــول الممكنــة وكذلــك القيــام بالترتيبــات العمليــة مــن أجــل توقيــع االتفــاق ألن الســعوديين 

آنــذاك كانــوا يطالبــون بــأن يكــون التوقيــع فــي الريــاض وكان الحوثيــون وآخــرون ال يقبلــون..."، وأضــاف: 

"وفــي هــذه الزيــارة لــم ُيشــر أي مســؤول ســعودي آنــذاك إلمكانيــة دخــول المملكــة العربيــة الســعودية 

ــع  ــدة جمي ــو قاع ــون ه ــب أن يك ــلمي يج ــل الس ــاً أن الح ــد دائم ــس كان التأكي ــل بالعك ــرب ب ــي ح ف

االتفاقــات")70(.

وقــد كشــف المبعــوث األممــي تــورط مجلــس األمــن فــي دعــم العــدوان علــى اليمــن مــن خــالل 

تصريــح لبرنامــج "بــال قيــود"، الــذي بثتــه قنــاة "BBC"، فــي 28 ابريــل 2021 حيــث قــال فيــه: "إّن مجلــس 

األمــن لــم يســاعد اليمــن فــي هــذه المحنــة بشــكل كاٍف ألن مجلــس األمــن تبنــى قرار فــي إبريــل 2015.. 

هــذا القــرار يطلــب مــن الحوثييــن يعنــي ببســاطة االستســالم لحكومــة موجــودة فــي المنفــى موجــودة 

)almayadeen.net( جامل بن عمر: اليمن كان قريباً من اتفاق سيايس قبل بدء الغارات السعودية | امليادين  )68(

)69(  بال حدود- مع املبعوث األممي األسبق لليمن جامل بن عمر - YouTube الدقيقة 34:18

)70(  لعبة األمم | مع جامل بن عمر | YouTube - 2021-05-05 الدقيقة 10:35
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https://www.almayadeen.net/news/politics/698597/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.almayadeen.net/news/politics/698597/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.youtube.com/watch?v=DPuLu0vFiZY
https://www.youtube.com/watch?v=DPuLu0vFiZY
https://www.youtube.com/watch?v=ex5hW_7vlLI
https://www.youtube.com/watch?v=ex5hW_7vlLI


فــي فنــادق فــي الريــاض وهــذا غيــر واقعــي "، وكشــف أن مجلــس األمــن يشــجع الحــرب قائــالً: "األطــراف 

الدوليــة شــجعت هــذه الحــرب بتمويــل هــذه الحــرب بالســالح هــذا يجــب أن يتوقــف. ال يمكــن لمجلــس 

األمــن أن يدعــي أنــه يدعــو إلــى الســالم وفــي نفــس الوقــت أعضــاء مجلــس األمــن يتنافســون علــى مــن 

يحصــل علــى العقــد مــن الــدول المشــاركة فــي هــذه الحــرب وهــي الســعودية واإلمــارات")71(.

بعــد بــدء العــدوان علــى اليمــن وجــه قائــد الثــورة الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحوثــي اللجنــة 

الثوريــة والحكومــة والجيــش بعــدم الــرد علــى العمليــات العســكرية لمــدة أربعيــن يومــاً كمبــادرة إلتاحــة 

أي فرصــة للســالم، واكتفــى بالظهــور فــي خطابــات يُشــِهُد مــن خاللهــا العالــَم علــى هــذا العــدوان الظالــم، 

وينصــح اليمنييــن بالصبــر، والتحالــف بإيقــاف العــدوان)72(، فــي خطــوة لــم يشــهد لهــا التاريــخ اإلنســاني 

مثيــالً، وتــدل علــى الحــرص الكبيــر علــى حقــن الدمــاء وحــب الســالم، وأثبتــت مــرة أخــرى أن "اإليمــان 

يمــان والحكمــة يمانيــة")73(.

ــا  ــى جيرانه ــا عل ــدم خطورته ــة وع ــورة اليمني ــلمية الث ــى س ــاهدة عل ــادرة ش ــذه المب ــت ه كان

ــك  ــت تمس ــدوان، وأثبت ــذا الع ــم ه ــي دع ــن ف ــس األم ــف ومجل ــة للتحال ــقطت أي حج ــم، وأس أو العال

اليمنييــن بالســلمية وحــرص قيادتــه الثوريــة علــى الســالم واألمــن اإلقليمــي والعالمــي والتزامهــا بالقانــون 

ــي اإلنســاني. الدول

)71(  بن عمر: مجلس األمن مل يساعد اليمن بقدر كاٍف - News BBC عريب

)72(  الســيد عبدامللــك الحــويث يف كلمتــه يف اليــوم الســادس والخمســني للعــدوان عــىل اليمــن بتاريــخ 20-5-2015 قــال: "تجــى أنكــم أنتــم كنظــام 

ســعودي مــن متثلــون الخطــر عــى هــذا البلــد، وإال عــى مــدى أربعــني يومــا مــن العــدوان حتــى الــرد مل يــرد عليكــم أحــد يف عدوانكــم هــذا عــى 

مــدى أربعــني يومــا.. مــن بعــد أربعــني يومــا بــدأت اللجــان الشــعبية وبعــض مــن الجيــش وبعــض مــن القبائــل بــردود محــدودة عــى أن تعتــروا، 

عــى أن تســتيقظوا عــى أن تنتبهــوا، عــى أن ترتدعــوا مــن عدوانكــم ولكــن أيضــا يبــدوا أنكــم مل تســتفيقوا حتــى اآلن".

)73(  حديث للنبي محمد )صل الله عليه وآله وسلم( مجمع عىل صحته عند جميع الفرق واملذاهب اإلسالمية.
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https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-56914846
https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-56914846
https://huda.live/node/352
https://huda.live/node/352


ثالثًا: �لقر�ر )2216( )مجل�س �الأمن �صريك في �لجريمة(:
خــالل فتــرة األربعيــن يومــاً مــن سياســة الصبــر االســتراتيجي، قامــت قــوات التحالــف الــذي تقوده 

الســعودية بشــن مئــات الغــارات علــى مختلــف المحافظــات اليمنيــة. مجلــس األمــن لــم يقــم بالــدور 

المتوقــع منــه ولــو بإصــدار قــرار يقضــي بإدانــة ووقــف العــدوان الــذي لــم يواَجــه بعيــار نــاري واحــد، بــل 

شــارك التحالــف فــي جريمــة العــدوان بارتكابــه مخالفتيــن جســيمتين لميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون 

الدولــي اإلنســاني:

ــن لجريمــة العــدوان واســتهداف  ــذ ُمعلَ ــى تنفي ــه إقــدام التحالــف عل ــى بتجاهل المخالفــة األول

المدنييــن والتــزم الصمــت لعشــرين يومــاً نفــذ التحالــف خاللهــا مئــات الغــارات علــى مختلــف 

ــح مــن  ــل وجري ــة مخلفــة )3362( قتي ــان المدني ــة واألعي ــى التحتي ــة اســتهدفت البن المحافظــات اليمني

المدنييــن، بلــغ عــدد القتلــى )1037( منهــم )214( مــن األطفــال و)184( مــن النســاء بينمــا بلــغ عــدد 

ــاء)74(. ــن النس ــال و)485( م ــن األطف ــم )352( م ــى )2325( منه الجرح

المخالفــة الثانيــة الجســيمة التــي ارتكبهــا مجلــس األمــن بحــق اليمــن والقانــون والعــرف الدولــي 

هــي إصــدار مجلــس األمــن القــرار )2216( الــذي اتخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته )7426(، المعقــودة 

ــس  ــة لي ــة تاريخي ــد فضيح ــذي يُع ــراره ال ــم بق ــن العال ــس األم ــأ مجل ــد فاج ــل 2015، فق ــي 14 أبري ف

للمجلــس فقــط وإنمــا لمنظومــة األمــم المتحــدة ككل، حيــث لــم يتطــرق نهائياً إلعــالن التحالــف وتنفيذه 

العمليــات الهجوميــة علــى اليمــن، وتغاضــى بشــكل متعمــد وكلــي عــن المئــات مــن جرائــم الحــرب التــي 

ــه مســببًة  ــه وفــي مختلــف محافظات راح ضحيتهــا آالف المواطنيــن وترافقــت مــع قصــف شــعب بأكمل

دمــاراً هائــالً فــي البنــى التحتيــة واألمــالك العامــة والخاصــة.

فــي محاولــة لتضليــل المجتمــع الدولــي وبعــد ســتة أيــام مــن إصــدار المجلــس للقــرار )2216( 

أعلــن التحالــف فــي 21 إبريــل 2015 انتهــاء عمليــة "عاصفــة الحــزم"، بحســب بيــان الناطــق العســكري 

ــرد  ــط النفــس وعــدم ال ــا بضب ــون خالله ــزم اليمني ــي الت ــة الت ــدء العملي ــن ب ــاً م ــف بعــد 26 يوم للتحال

وإتاحــة الفرصــة لمجلــس األمــن للقيــام بمســؤولياته الــذي لــم تصــدر منــه  أي إدانــة أو تدخــل إليقــاف 

العــدوان، ممــا شــجع دول التحالــف الســتمرار العــدوان وإعالنــه فــي نفــس البيــان عــن عمليــة جديــدة 

تحــت مســمى "إعــادة األمــل"، عــادت فيهــا لقصــف األراضــي اليمنيــة ومحاولــة احتاللهــا)75(.

)74(  قاعدة بيانات املركز اليمني لحقوق اإلنسان لرصد وتوثيق انتهاكات جرائم العدوان.

)al-jazirah.com( "انتهاء "عاصفة الحزم" بعد تحقيق أهدافها.. وبدء عملية " إعادة األمل  )75(
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ــى  ــة عل ــة والبحري ــة والبري ــه الجوي ــه وضربات ــن هجمات ــف يَُش ــاً كان التحال ــن يوم طــوال أربعي

ــا )5731( بيــن قتيــل وجريــح، فخــالل  ــا المدنييــن حيــث بلــغ عــدد الضحاي اليمــن مخلفــاً آالف الضحاي

هــذه الفتــرة بلــغ عــدد القتلــى )4144( منهــم )661( مــن النســاء و)585( طفــل، بينمــا بلــغ عــدد الجرحى 

)1587( منهــم )250( مــن النســاء و)289( طفــل)76(.

أ مجلس األمن يُشرع العدوان برسالة.. عذر أقبح من ذنب:	.

ــي قــد انتهــى، ونجــح  ــزاع داخل ــل ن ــاء وتدوي ــام بإحي مجلــس األمــن بإصــداره القــرار )2216( ق

أخيــراً فيمــا ســعى إليــه منــذ 2011 فــي جعــل الحالــة فــي اليمــن تهــدد الســلم واألمــن الدولييــن ولكــن 

ليــس بســبب تهديــد اليمــن لجيرانهــا أو لألمــن الدولــي بــل بســبب تهديــد المجلــس وأكثــر مــن 20 دولــة 

لألمــن والســلم الدولييــن فــي اليمــن، ودعمــه لتحالــف دولــي علــى رأســه المملكــة العربيــة الســعودية 

واإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة لشــن عــدوان مكتمــل 

ــر  ــالل األراضــي وتدمي ــري والبحــري وغــزو واحت ــى اليمــن بالهجمــات والقصــف الجــوي والب األركان عل

المقــدرات والمنشــئات الحيويــة والبنيــة التحتيــة المدنيــة والعســكرية العامــة والخاصــة وتجنيــد المرتزقة 

مــن مختلــف دول العالــم.

ــدأ قــراره )2216(  ــادة مجلــس األمــن الــذي ب كل تلــك الجرائــم تمــت بغطــاء دولــي أممــي بقي

بديباجــة حــاول فيهــا جعــل رســالة مزعومــة مــن الرئيــس المســتقيل والفــار مــن اليمــن مبــرراً لشــرعنة 

ــث  ــرار، حي ــن صــدور الق ــاً م ــل 20 يوم ــن واشــنطن قب ــف م ــا التحال ــي أعلنه ــات العســكرية الت العملي

نصــت علــى: "وإذ يحيــط علمــا بالرســالة المؤرخــة 24 آذار/مــارس 2015 الموجهــة مــن الممثــل الدائــم 

لليمــن لــدى األمــم المتحــدة، التــي يحيــل بهــا رســالة مــن رئيــس اليمــن يبلــغ فيهــا رئيــس مجلــس األمــن 

ــم الدعــم  ــة تقدي ــدول العربي ــة وجامعــة ال ــج العربي ــدول الخلي ــه "قد طلــب مــن مجلــس التعــاون ل أن

علــى الفــور، بــكل الوســائل والتدابيــر الالزمــة، بمــا فيهــا التدخــل العســكري، لحمايــة اليمــن وشــعبه مــن 

اســتمرار عــدوان الحوثييــن"، وإذ يشــير إلــى الرســالة المؤرخــة 26 مــارس 2015 الموجهــة مــن الممثلــة 

ــة المتحــدة  ــارات العربي ــي اإلم ــن ممثل ــالة م ــا رس ــل به ــي تحي ــة قطــر S/2015/217، الت ــة لدول الدائم

ومملكــة البحريــن ودولــة قطــر ودولــة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية."

)alarabiya.net( دول التحالف تعلن وقف #عاصفة_الحزم يف اليمن    

)76(  قاعدة بيانات املركز اليمني لحقوق اإلنسان لرصد وتوثيق انتهاكات جرائم العدوان.
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حــاول المجلــس فــي هــذه الديباجــة إقحــام نفســه كجهــة معنيــة برســالة هــادي رغــم اعترافــه 

ــه إال قبــل بــدء العــدوان بأقــل مــن 48 ســاعة فــي 24 مــارس 2015، الرســالة هــذه التــي  ــم تصل أنهــا ل

لــم تخاطــب مجلــس األمــن أساســاً بــل خاطبــت مجلــس التعــاون الخليجــي والجامعــة العربيــة بطلــب 

ــراراً حســب  ــا ق ــس األمــن ليناقشــها ويتخــذ فيه ــى مجل ــل عل ــم تعــرض مــن قب التدخــل العســكري، ول

ميثــاق األمــم المتحــدة والئحتــه، بــل لــم يكتبهــا هــادي ولــم يعلــم بهــا حســب مــا جــاء فــي مقابلتــه 

التلفزيونيــة فــي برنامــج )اليمــن فــي اســبوع( علــى قنــاة أبوظبــي اإلماراتيــة فــي 26 أكتوبــر 2018)77(، 

وكذلــك تصريــح مبعــوث األمــم المتحــدة "جمــال بــن عمــر"، لقناتــي الجزيــرة)78( والمياديــن)79( بأنــه قــد 

حصــل علــى تطمينــات مــن الســلطات الســعودية بعــدم دعــم أي تحــرك عســكري.

وكذلــك الحــال بالنســبة لرســالة ممثلــي التحالــف التــي قــال مجلــس األمــن فــي ديباجتــه إنهــا 

ــى  ــه عل ــي عدوان ــف ف ــات العســكرية للتحال ــدء العملي ــد ب ــارس 2015 أي بع ــخ 26 م ــي تاري ــه ف وصلت

اليمــن تحــت مســمى "عاصفــة الحــزم"، فــي مخالفــة صريحــة ألحــكام الفصــل الثامــن مــن ميثــاق األمــم 

المتحــدة التــي تنظــم إجــراءات وأعمــال التنظيميــات اإلقليميــة وتلزمهــا بالعمــل تحــت إشــرافها.

وفــي حــال تســليمنا بقيــام المجلــس بتســلم الرســالتين فعــالً، فالســؤال األهــم لمــاذا لــم يمنــع 

مجلــس األمــن المملكــة العربيــة الســعودية ومجلــس التعــاون الخليجــي لطلــب التدخــل العســكري فــي 

نــزاع داخلــي يمنــي؟ ولمــاذا لــم يســَع حســب واجباتــه المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق األمــم المتحــدة 

ــي  ــاً مــع مبعــوث األمــم المتحــدة ف ــي تتعامــل إيجاب ــة الت ــول ســلمية مــع األطــراف اليمني إليجــاد حل

اســتمرار عمليــة الحــوار والتفــاوض الســلمي مــع المكونــات اليمنيــة؟!

مجلس األمن يلزم اليمنيين بعملية انتقال سياسي تحت نيران الغارات وقيود الحصار:	.أ

الفقــرات الالحقــة فــي ديباجــة القــرار )2216( كانــت متناقضــة بيــن دعــم العــدوان تحــت عنــوان 

ــي  ــي ف ــال السياس ــة االنتق ــؤازرة عملي ــود لم ــن جه ــي م ــاون الخليج ــس التع ــه مجل ــا يبذل ــه لم "دعم

اليمــن، وإذ يثنــي علــى مشــاركته فــي هــذا الصــدد،"، وتأكيــده شــرعية الرئيــس المســتقيل والفــار هــادي، 

وبيــن: "ضــرورة اســتئناف عمليــة االنتقــال السياســي فــي اليمــن بمشــاركة جميــع األطــراف اليمنيــة وفقــا 

لمبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيذهــا ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل"، وضــرورة 

العــودة إلــى تنفيــذ مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيذهــا ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

)77(  اليمن يف أسبوع - الثالثة عرشة - YouTubeالدقيقة 10:00

)78(  بال حدود- مع املبعوث األممي األسبق لليمن جامل بن عمر - YouTube الدقيقة 34:18

)79(  لعبة األمم | مع جامل بن عمر | YouTube - 2021-05-05 الدقيقة 10:35

78

مجل�س الأمن والعدوان على اليمن )غارات وقرارات (

من
الأ

�س 
جل

ر م
دو

ن و
يم

ى ال
عل

ان 
دو

الع
دء 

: ب
لث

لثا
ل ا

ف�ص
ال

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/chapter-8
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/chapter-8
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/chapter-8
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://www.youtube.com/watch?v=aabIm_i2zww
https://www.youtube.com/watch?v=aabIm_i2zww
https://www.youtube.com/watch?v=DPuLu0vFiZY
https://www.youtube.com/watch?v=DPuLu0vFiZY
https://www.youtube.com/watch?v=ex5hW_7vlLI
https://www.youtube.com/watch?v=ex5hW_7vlLI


الشــامل، بمــا يشــمل صياغــة دســتور جديــد، وإصــالح النظــام االنتخابــي، وإجــراء اســتفتاء علــى مشــروع 

ــات العامــة فــي موعــد قريــب، لتفــادي حــدوث المزيــد مــن التدهــور فــي  الدســتور، وتنظيــم االنتخاب

الحالــة اإلنســانية واألمنيــة فــي اليمــن.

ــه مــراراً  ــى الزاميت ــذي أكــد عل ــة"، ال وتعمــد المجلــس إغفــال "اتفــاق الســلم والشــراكة الوطني

ضمــن مرجعيــات عمليــة االنتقــال السياســي، متجاهــالً حالــة العــدوان والحــرب وآالف الغــارات الجويــة 

التــي تســقط علــى رؤوس اليمنييــن فتقتــل وتجــرح وتشــرد عشــرات اآلالف، كأن مجلــس األمــن يــرى فــي 

ذلــك مناخــاً مناســباً الســتئناف عمليــة االنتقــال السياســي علــى أشــالء أطفــال اليمــن، وبالتأكيــد لــم يفــت 

مجلــس األمــن تكــرار جملتــه المعتــادة "وإذ يؤكــد مــن جديــد التزامــه القــوي بوحــدة اليمــن وســيادته 

ــى جانــب شــعب اليمــن"، وهــو  ــة "والتزامــه بالوقــوف إل ــة"، مضيفــا جمل واســتقالله وســالمته اإلقليمي

الوقــوف الــذي كان بجانــب التحالــف مشــجعاً ومشــيداً باعتدائــه علــى الشــعب اليمنــي.

ــه أن  ــد ل ــن كان ال ب ــي اليم ــن ف ــس األم ــببه مجل ــذي س ــاوي ال ــع المأس ــام الوض ــد أم وبالتأكي

ــاء  ــا مــن أبن ــات الضحاي ــه واســتيائه لكــن ليــس بســبب العــدوان وســقوط مئ يعلــن عــن جزعــه وإدانت

الشــعب، بــل بســبب مــا وصفــه بـــ "التصعيــد العســكري الــذي يقــوم بــه الحوثيــون فــي كثيــر مــن أنحــاء 

اليمــن"، و "اســتمرار اإلجــراءات االنفراديــة مــن قبــل الحوثييــن، وعــدم انصياعهــم للطلبــات الــواردة فــي 

القــرار )2201( 2015"، والتــي قامــوا بتنفيــذ أغلبهــا فعــالً لــوال تدخــل وعــدوان الخــارج. كمــا كان هــذا 

االســتياء أيضــاً بســبب: "أي محاولــة مــن جانــب الحوثييــن التخــاذ إجــراءات تدخــل فــي نطــاق الســلطة 

ــا "الشــرعية"، اســتقال  ــق عليه ــي يطل ــة الشــرعية"، متناســياً أن الحكومــة الت ــة للحكومــة اليمني الحصري

رئيســها وانضــم وزراؤهــا للثــورة وللرئاســة الجديــدة للدولــة "اللجنــة الثوريــة العليــا".

اســتمر مجلــس األمــن فــي ديباجتــه فــي تضليــل المجتمــع الدولــي وحجبــه عــن الحقيقــة قائــالً:  

ــال  ــة االنتق ــوض عملي ــون تق ــا الحوثي ــي يتخذه ــراءات الت ــك اإلج ــن أن تل ــزع م ــن الج ــرب ع "وإذ يع

السياســي فــي اليمــن، وتهــدد أمــن البلــد، واســتقراره، وســيادته، ووحدتــه،"، فــي محاولــة جريئــة إللصــاق 

تهمــة تهديــد "أمــن البلــد واســتقراره وســيادته ووحدتــه"، بأحــد مكوناتــه الوطنيــة، ولــم يــرى مجلــس 

ــه التحالــف مــن قصــف المــدن  ــد وســيادته فيمــا يقــوم ب ــد ألمــن البل األمــن فــي قــراره هــذا أي تهدي

اليمنيــة بالطائــرات والصواريــخ علــى مــدار الســاعة وتدميــر البنيــة التحتيــة والمنــازل علــى رؤوس ســكانها 

والبــدء فــي احتــالل األراضــي اليمنيــة!، وقــد اســتدرك المجلــس ذلــك بإعالنــه أن كل مظاهــر العــدوان 

ــى "دول الجــوار"، أي  ــداً عل ــراً متزاي ــداً خطي ــي تمــارس فــي ســماء وأرض وبحــر اليمــن تشــكل تهدي الت
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الــدول المعتديــة علــى اليمــن! جــاء ذلــك علــى الرغــم مــن أنــه حتــى تاريــخ صــدور القــرار )2216(  كانت 

الســلطات اليمنيــة ملتزمــة بعــدم الــرد تنفيــذا لتوجيهــات قائــد الثــورة بإعطــاء فرصــة لألمــم المتحــدة 

ومجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي للتدخــل ومنــع دول التحالــف مــن اســتمرار عدوانهــا الــذي يســبب 

فعــالً تهديــداً للمنطقــة قــد يجرهــا لصــراع إقليمــي)80(. لكــن مجلــس األمــن لــم يعــر لذلــك انتباهــاً ولــم 

ــن  ــد لليم ــدوان وتُعي ــف الع ــه -  تُوِق ــم واجب ــة – بحك ــول حقيقي ــاد حل ــة إليج ــتغل الفرص ــَق ويس يتل

والمنطقــة اســتقرارها، وانمــا اســتبق اإلعــالن المتوقــع مــن الســلطات اليمنيــة قيامهــا بواجبهــا بالدفــاع 

ــراً علــى تلــك الــدول المعتديــة،  ــة بإعــالن أن اليمــن تشــكل تهديــداً خطي عــن البلــد بعــد انتهــاء المهل

ولذلــك يقــرر مــرة أخــرى: "وإذ يعيــد تأكيــد مــا قــرره مــن أن الحالــة فــي اليمــن تشــكل تهديــدا للســلم 

ــرف  ــه بالتص ــتغالً صالحيت ــن مس ــق اليم ــة بح ــرارات مجحف ــالن ق ــي إع ــدأ ف ــن،"، ويب ــن الدوليي واألم

بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة والــذي اثبتنــا ســابقاً عــدم حجيتــه.

مجلس األمن يعاقب دعاة السالم في اليمن!:	.أ

بعــد ديباجــة القــرار )2216( ومبرراتــه وحيثياتــه البعيــدة تمامــاً عــن الحــق والحقيقــة، وإصــراره 

علــى مســاندة قــوى الشــر التــي قــررت العــدوان علــى اليمــن وغــزوه واحتــالل أراضيــه، كان مــن المتوقــع 

أن تكــون أحكامــه بموجــب الفصــل الســابع بالتأكيــد أكثــر ظلمــاً وجــوراً وابتعــاداً عــن العدالــة وطلــب 

الســالم واألمــن.

ــه، فبالرغــم مــن أن قــادة دول العــدوان وعلــى  ــا ب ــه مــا يفاجئن لكــن مجلــس األمــن دائمــاً لدي

رأســها الســعودية أعلنــوا بشــكل صريــح قيامهــم بإنشــاء تحالــف يقــوم بتنفيــذ عمليــات عســكرية عدائيــة 

فــي األراضــي اليمنيــة، إال أن مجلــس األمــن قــرر أن يُدخــل أســماء أخــرى ضمــن قائمــة الجــزاءات حســب 

ــم تكــن مــن  ــة االنتقــال السياســي"، ل القــرار )2140( "تهــدد األمــن والســالم فــي اليمــن وتقــوض عملي

ــرر  ــل ق ــدة!، ب ــم القاع ــادة تنظي ــادة مليشــيات هــادي وال ق ــف وال أســماء ق ــادة التحال ــا أســماء ق بينه

المجلــس فــي الفقــرة رقــم )3( اســتكمال اركان جريمتــه فــي حــق الشــعب اليمنــي بــإدراج اســم قائــد 

الثــورة الســيد/ عبدالملــك الحوثــي فــي قائمــة الجــزاءات، علــى الرغــم مــن أن الســيد الحوثــي هــو مــن 

ألــزم الســلطات اليمنيــة والجيــش والشــعب بالصبــر وعــدم الــرد علــى عــدوان التحالــف بقيــادة الســعودية 

وتحمــل قصــف الطائــرات أمــالً فــي إعطــاء فرصــة أخــرى للســالم، فمــا كان جــزاؤه أمــام مجلــس األمــن إال 

)80(  قــال الســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحــويث يف مبناســبة اليــوم الســادس والخمســني للعــدوان عــىل اليمــن 20-5-2015:" تجــى أنكــم أنتــم 

كنظــام ســعودي مــن متثلــون الخطــر عــى هــذا البلــد ، وإال عــى مــدى أربعــني يومــا مــن العــدوان حتــى الــرد مل يــرد علىكــم أحــد يف عدوانكــم 

هــذا عــى مــدى أربعــني يوما..مــن بعــد أربعــني يومــا بــدأت اللجــان الشــعبية وبعــض مــن الجيــش وبعــض مــن القبائــل بــردود محــدودة عــى أن 

تعتــروا، عــى أن تســتيقظوا عــى أن تنتبهــوا، عــى أن ترتدعــوا مــن عدوانكــم ولكــن أيضــا يبــدوا أنكــم مل تســتفيقوا حتــى اآلن"
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إدراجــه ضمــن قائمــة العقوبــات!، ولتغطيــة االســتهداف الواضــح لرمزيــة شــخصية قياديــة يمنيــة تدعــو 

للســالم ليــالً ونهــاراً وفــي وســائل اإلعــالم والفضائيــات العالميــة فقــد قــام المجلــس بــإدراج اســم آخــر هــو 

"أحمــد علــي عبداللــه صالــح"، علــى الرغــم مــن كونــه ســفير اليمــن فــي اإلمــارات ـ التــي تقــود التحالــف 

ــم يعلــن أي موقــف وطنــي ضــد العــدوان علــى اليمــن،  بجانــب الســعوديةـ، ومقيمــاً فــي أبوظبــي، ول

ولكنهــا محاولــة أخــرى مــن مجلــس األمــن لتضليــل الــرأي العــام اليمنــي والعالمــي.

ــس بموجــب الفصــل الســابع  ــا المجل ــي أورده ــس )2216( الت ــرار المجل ــي ق ــرات ف ــة الفق بقي

كانــت كســابقاتها غيــر محايــدة ففــي الفقــرة )1( حــاول اســتغالل العــدوان والضغــط العســكري إللــزام 

ــن  ــازل ع ــف والتن ــرك العن ــمى ت ــت مس ــالم تح ــاء باالستس ــي صنع ــلطات ف ــه"، والس ــار الل ــرف "أنص ط

الســلطة - التــي تشــكلت بعــد نجــاح الثــورة - وتســليم الــوزارات وقيــادة الجيــش للمليشــيات التــي كونهــا 

"هــادي"، بعــد اســتقالته وفــراره مــن صنعــاء إلــى عــدن فــي 21 فبرايــر 2015 ثــم إلــى الســعودية)81(.

كمــا كــرر دعوتــه فــي الفقــرة )5( لألطــراف اليمنيــة: "باســتئناف وتســريع المفاوضــات الشــاملة 

لجميــع األطــراف التــي تجــري بواســطة األمــم المتحــدة"، مســتمراً فــي تجاهلــه أن اليمــن تحــت قصــف 

طائــرات التحالــف.

كمــا طالــب فــي الفقــرة )6( جميــع األطــراف اليمنيــة بـــ "االلتــزام بتســوية الخالفــات عــن طريــق 

ــال  ــن األعم ــاع ع ــية واالمتن ــداف سياس ــق أه ــف لتحقي ــال العن ــام بأعم ــذ القي ــاور، ونب ــوار والتش الح

ــي  ــا يعط ــي"، مم ــال السياس ــة االنتق ــض عملي ــدف تقوي ــة به ــراءات االنفرادي ــع اإلج ــتفزازية وجمي االس

انطباعــاً أن اللجنــة التــي كُلفــت بصياغــة القــرار واألعضــاء الذيــن صوتــوا عليــه يعانــون فعــالً مــن انفصــام 

الشــخصية أو أنهــم يتعاملــون مــع الشــعب اليمنــي والمجتمع الدولــي باســتغباء ويعتقدون أنهــم يروضون 

شــعباً عظيمــاً ليقبــل االحتــالل ومصــادرة ســيادته مقابــل كلمــات وجمــل متناقضــة. فكيــف يمكــن لعاقــل 

أن يتفهــم طلــب المجلــس لليمنييــن نبــذ أعمــال العنــف لتحقيــق أهــداف سياســية واالمتنــاع عــن أعمــال 

اســتفزازية فــي ظــل دعــم مجلــس األمــن لتحالــف أكثــر مــن 22 دولــة يقــوم بالعدوان علــى اليمــن إلضفاء 

الشــرعية علــى رئيــس منتهيــة واليتــه ومســتقيل هــارب يقيــم خــارج اليمــن والســعي إلعادتــه إلــى الحكــم 

فــي ظــل رفــض شــعبي وثــورة منتصــرة؟ فمــن الــذي يقــوم بأعمــال العنــف والقتــل والقصــف؟ وماهــي 

األعمــال التــي قــد تكــون اســتفزازية مــن وجهــة نظــر المجلــس أكثــر مــن قتــل األطفــال واحتــالل البلــد؟!

)81(  أصدر هادي عدد من قرارات التعيني ويف مطلعها القرارات التي أصدرها بتاريخ 13 مارس 2015م التي تضمنت قرار رئايس بتجنيد عرشين 

ألف شخص من الجنوبيني يف الجيش. هادي يصدر قرارات رئاسية جديدة - BBC News عريب 
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المفاجــأة األخــرى لمجلــس األمــن كانــت فــي  15 يونيــو 2020 بمكافئــة قيــادة تحالــف العــدوان 

علــى اليمــن واســتبعادها مــن "القائمــة الســوداء لمرتكبــي الجرائــم الجســيمة لحقــوق األطفــال"، المكافئة 

الثانيــة كانــت مــن نصيــب اإلمــارات العربيــة المتحــدة بضمهــا إلــى عضويــة مجلــس األمــن للفتــرة 2022-

2023 فــي محاولــة لحمايتهــا مــن أي اعتــراض مطالبــة بمحاســبتها علــى جرائمهــا فــي اليمــن. 

سابقة تاريخية.. مجلس األمن، على الشعب اللحاق برئيس هارب:	.أ

الفقــرة )7( فكانــت ســابقة عالميــة يعلنهــا مجلــس األمــن ألول مــرة فــي تاريخــه وذلــك بحثّــه: 

"جميــع األطــراف اليمنيــة علــى الــرد باإليجــاب علــى طلــب رئيــس اليمــن منهــا حضــور مؤتمــر يعقــد فــي 

الريــاض، تحــت رعايــة مجلــس التعــاون الخليجــي، بهــدف تقديــم المزيــد مــن الدعــم لعمليــة االنتقــال 

السياســي فــي اليمــن، ولتكملــة ودعــم المفاوضــات التــي تجــري بوســاطة مــن األمم المتحــدة"، ال يملــك 

الشــخص إال أن يبتســم وهــو يقــرأ هــذه الفقــرة، فعندمــا فشــل مجلــس األمــن فــي إيقــاف ثــورة شــعب، 

ــة للنظــام الســابق الــذي ثــاروا  طلــب مــن قــادة الثــورة االستســالم بعــد انتصــاره وإعــادة تســليم الدول

عليــه.

ــات لمشــاركتهم فــي إدارة  ــع األطــراف والمكون ــم بمــد يدهــم لجمي ــوار العال ــا فاجــأ الث وعندم

الدولــة وبنــاء البلــد قــام مجلــس األمــن بتأييــد جريمــة عــدوان ينفذهــا تحالــف دولــي علــى البلــد إلرغــام 

الثــوار علــى تــرك الســلطة وتســليمها لرئيــس نظــام فاســد هــرب أساســاً خــارج البلــد. 

وعندمــا فشــل مجلــس األمــن فــي إرهــاب اليمنييــن بالحــرب عــاد ليطلــب منهــم االنتقــال إلــى 

مــكان فــرار الرئيــس الفــار الــذي يحــاول إعادتــه وذلــك بمبــرر االســتجابة لطلبــه بحضــور اليمنييــن مؤتمراً 

فــي "الريــاض"، عاصمــة الدولــة المعتديــة عليــه، وذلــك لدعــم عمليــة االنتقــال السياســي التــي تجــري في 

ــم يبــق لمجلــس  ــة، ول ــى أي محافظــة يمني صنعــاء التــي هــرب منهــا وال يســتطيع العــودة إليهــا وال إل

األمــن إال أن يطالــب الشــعب اليمنــي باالنتقــال للعيــش بجانــب الرئيــس الفــار ليضفــي عليــه أي شــرعية 

فقدهــا باســتقالته وانقالبــه وفــراره خــارج البلــد.

مجلس األمن يجوع الشعب اليمني:	.أ

ال تكتمــل صــور جريمــة العــدوان بــدون الحصــار لذلــك تنبــه مجلــس األمــن أن يشــرع تجويــع 

ــادة الســعودية مــن خــالل الفقــرات )14(، )15(،  ــل دول تحالــف العــدوان بقي الشــعب اليمنــي مــن قب

)16(، )17(، )18(، )19(، تحــت مســمى حظــر األســلحة علــى أشــخاص محدديــن فــي قائمــة الجــزاءات.
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وبالنظــر إلــى إجــراءات التفتيــش التــي فرضهــا مجلــس األمــن كان واضحــاً فــي طلبــه مــن الــدول 

ــات تفتيــش ليــس فقــط لشــحنات األســلحة او حتــى  ــام بعملي "الســيما الــدول المجــاورة لليمــن"، بالقي

البضائــع العاديــة التــي تعــود ملكيتهــا لألســماء المشــار اليهــا فــي قائمــة الجــزاءات، بــل هــدد مجلــس 

ــى اليمــن  ــام بـ"تفتيــش جميــع البضائــع المتجهــة إل األمــن وأهــاب بــدول الجــوار ـ خاصــة ـ علــى القي

ــع  ــاد أن البضائ ــوال لالعتق ــر أساســا معق ــات توف ــة معلوم ــة المعني ــدى الدول ــى كان ل ــه مت ــة من والقادم

ــرض  ــرار، بغ ــذا الق ــن ه ــرة )15( م ــب الفق ــا بموج ــا أو نقله ــا أو بيعه ــر توريده ــا ُيحظ ــن أصناف تتضم

كفالــة التنفيــذ الصــارم لتلــك األحــكام")82(، وكان هــذا القــرار إيذانــاً بالتفويــض والتشــريع لــدول تحالــف 

العــدوان بتنفيــذ حصــار شــامل  علــى اليمنييــن فــي مخالفــة للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني 

وإعطائهــا الحــق فــي تفتيــش كافــة الســفن التجاريــة بــال اســتثناء مــع منــع ومصــادرة الســفن الحكوميــة 

التابعــة لحكومــة صنعــاء، وتعمــد  تأخيــر ســفن نقــل البضائــع التجاريــة ومنــع أصنــاف غيــر محضــورة 

بمبــرر أنهــا بأوامــر مــن "عبــد ربــه هــادي"، الرئيــس الفــار المقيــم فــي الريــاض، ومنــع دخــول ســفن 

ــاب جماعــي  ــي عق ــة)84(، ف ــة والبري ــة والبحري ــذ الجوي ــة)83( وإغــالق المناف ــة واألدوي المشــتقات النفطي

للشــعب اليمنــي وحصــار وتجويــع متعمــد ضمــن جريمــة العــدوان علــى اليمــن)85(.

ــدول املجــاورة لليمــن، إىل أن تتــوىل، مبــا يتفــق وســلطاتها  ــدول، وال ســيام ال ــع ال )82(  تنــص املــادة 15 مــن القــرار )2216( عــىل: "يهيــب بجمي

وترشيعاتهــا الوطنيــة ويتســق مــع القانــون الــدويل، وبخاصــة قانــون البحــار واتفاقــات الطــريان املــدين الــدويل ذات الصلــة، القيــام يف أراضيهــا، مبــا 

يشــمل موانئهــا ومطاراتهــا، بتفتيــش جميــع البضائــع املتجهــة إىل اليمــن والقادمــة منــه، متــى كان لــدى الدولــة املعنيــة معلومــات توفــر أساســا 

ــذ  ــة التنفي ــا أو نقلهــا مبوجــب الفقــرة 14 مــن هــذا القــرار، بغــرض كفال ــا يُحظــر توريدهــا أو بيعه ــع تتضمــن أصناف معقــوال لالعتقــاد أن البضائ

الصــارم لتلــك األحــكام؛"

)83(  رصح وزيــر الصحــة طــه املتــوكل يف افتتــاح أعــامل املؤمتــر العلمــي الســنوي األول للصناعــات الدوائيــة الوطنيــة إىل "أن العــدوان أمعــن يف معانــاة الشــعب اليمنــي 
مبنــع دخــول 360 مــن األدويــة التــي يحتــاج نقلهــا إىل تريــد، وإغــالق مطــار صنعــاء الــدويل، مــا تســبب يف عرقلــة وصــول األدويــة املهمــة يف أرسع وقــت، خاصــة أدويــة 

مــرىض األمــراض املزمنــة."

)84(  وهــذا يتضــح جليــاً باعــراف قــوات التحالــف يف ردهــا عــى االستفســارات املقدمــة مــن "فريــق الخــراء البارزيــن الدوليــني واإلقليميــني بشــأن 

اليمــن )GEE(" بتاريــخ 8 أغســطس 2018م حيــث اعرتفــت أنهــا تقــوم مبنــع الســفن التجاريــة وإغــالق املطــارات أمــام الرحــالت التجاريــة. 

)org.ohchr( pdf.AR_Issues_of_List_GEE_reply_joint_UAE_KSA_Yemen_2018

ــف بحصــار وإغــالق  ــام التحال ــني للخطــر" أوضــح أن قي ــف يُعــرّض املدني ــوان "اليمــن: حصــار التحال ــر "هيومــن رايتــس ووتــش بعن )85(  تقري

املوانــئ واملطــارات واملنافــذ يســبب كارثــة إنســانية يف اليمــن حيــث وضحــت "إن القيــود املوســعة للتحالــف بقيــادة الســعودية عــى املســاعدات 

اإلنســانية والســلع األساســية ومنعهــا مــن بلــوغ ســكان اليمــن املدنيــني، تــؤدي إىل تدهــور الكارثــة اإلنســانية يف البــالد. مــا مل يكــف التحالــف فــورا 

عــن منــع املســاعدات والســلع التجاريــة مــن بلــوغ املدنيــني بــاألرايض التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، فعــى مجلــس األمــن فــرض حظــر ســفر عــى 

كبــار قــادة التحالــف وتجميــد أصولهــم، ومنهــم ويل العهــد الســعودي ووزيــر الدفــاع محمــد بــن ســلامن.

وقــال جيمــس روس، مديــر قســم القوانــني والسياســات يف هيومــن رايتــس ووتــش: "اســرتاتيجية التحالــف بقيــادة الســعودية يف اليمــن ارتبطــت 

بشــكل مطــرد مبنــع املســاعدات والســلع األساســية مــن بلــوغ املدنيــني، مــا يعــرّض ماليــني األرواح للخطــر. عــى مجلــس األمــن أن يفــرض رسيعــا 

عقوبــات عــى القــادة الســعوديني وقــادة التحالــف اآلخريــن املســؤولني عــن منــع وصــول الغــذاء والوقــود والــدواء، مــا يــؤدي إىل املجاعــة واملــرض 

واملــوت""
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ر�بع��ًا: �لع��دو�ن عل��ى �ليم��ن �نته��اك للقان��ون �لدول��ي وتدمي��ر 
لنظ��ام �الأم��م �لمتح��دة:

انقالب على ميثاق األمم المتحدة وقراراتها:	.أ

لــم يقــم مجلــس األمــن بواجبــه إليقــاف جريمــة عــدوان علــم بهــا قبــل تنفيذهــا بــل أصــر علــى 

ــع  ــى: "يمتن ــت عل ــه نص ــادة )2( من ــدة فالم ــم المتح ــاق األم ــا لميث ــي مخالفته ــف ف ــم دول التحال دع

أعضــاء الهيئــة جميعــاً فــي عالقاتهــم الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســالمة 

األراضــي أو االســتقالل السياســي أليــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر ال يتفــق ومقاصــد األمــم المتحــدة".

ــا  ــذي يلزمه ــاق ال ــن الميث ــادة )33( م ــن الم ــس األم ــاء مجل ــف وأعض ــت دول التحال ــا خالف كم

ــر،  ــن للخط ــن الدوليي ــلم واألم ــتمرارها الس ــرِّض اس ــد يُع ــي ق ــات الت ــلمية للنزاع ــول الس ــاس الحل بالتم

ــة  ــع بقي ــوار م ــي الح ــتمرت ف ــة واس ــن إدارة الدول ــت م ــة تمكن ــة اليمني ــلطات الثوري ــة وأن الس خاص

المكونــات برعايــة األمــم المتحــدة بعــد اســتقالة هــادي الــذي لــم يكــن يمثــل أي مكــون أو طــرف فــي 

الحــوار. حيــث نصــت المــادة )33( أنــه: "يجــب علــى أطــراف أي نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرض 

ــادئ ذي بــدء بطريــق المفاوضــة والتحقيــق  ــه ب حفــظ الســلم واألمــن الدولــي للخطــر أن يلتمســوا حل

والوســاطة والتوفيــق والتحكيــم والتســوية القضائيــة، أو أن يلجــأوا إلــى الــوكاالت والتنظيمــات اإلقليميــة 

ــس  ــة المجل ــي مخالف ــك الحــال ف ــا اختيارهــا"، وكذل ــع عليه ــي يق ــن الوســائل الســلمية الت أو غيرهــا م

ــب  ــن دعمــه لطل ــل أعل ــزاع ســلمياً ب ــات بقصــد حــل الن ــم توصي ــع عــن تقدي ــث امتن للمــادة )38( حي

ــراره )2216(. ــي ق ــف ف هــادي والتحال

أمــا المــواد المندرجــة تحــت الفصــل الســابع فهــي كمــا وضحنــا ســابقاً ال تتعلــق فقط باإلجــراءات 

التــي يتخذهــا المجلــس فــي حــاالت تهديــد الســلم واألمــن الدولييــن فقــط، وانمــا تتعلــق ايضــاً بوقــوع 

عــدوان علــى دولــة، وبــدالً مــن اتخــاذ تلــك االجــراءات ضــد الســكان اليمنييــن كان يجــب اتخاذهــا ضــد 

ــر  ــه غي مــن أعلــن ونفــذ العــدوان عليهــم وعلــى أرضهــم. فقــد خالــف المجلــس المــادة )39( بإجراءات

القانونيــة التــي عرضــت الســلم واألمــن الدولييــن للخطــر بســبب دعمــه للعــدوان علــى اليمــن وعــدم 

قدرتــه علــى إعــادة شــيء إلــى نصابــه)86(.

)86(  املــادة 39 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، الفصــل الســابع: "يقــرر مجلــس األمــن مــا إذا كان قــد وقــع تهديــد للســلم أو إخــالل بــه أو كان مــا 

وقــع عمــالًً مــن أعــامل العــدوان، ويقــدم يف ذلــك توصياتــه أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابــري طبقــاً ألحــكام املادتــني 41 و42 لحفــظ الســلم 

واألمــن الــدويل أو إعادتــه إىل نصابــه."
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كمــا أن إجــراءات المجلــس وقراراتــه لــم تمنــع تفاقــم األزمــة كمــا وضحــت المــادة )40( أنهــا مــن 

مهامــه الرئيســية، بــل قــام باإلخــالل المتعمــد بحقــوق طــرف فــي النــزاع وهــو المعتــدى عليــه، وســمح 

بتدابيــر عدوانيــة عبــر اســتخدام قــوات مســلحة لالعتــداء علــى أراضــي وســكان دولــة عضــو فــي األمــم 

المتحــدة، مــع أن تلــك القــوات أي "قــوات التحالــف"، ليســت مشــكلة مــن قبــل المجلــس ولــم يشــرف 

عليهــا أو يديــر عمليــة تشــكيلها والتخطيــط لهــا، ولــم تنفــذ عملياتهــا العســكرية العدائيــة "حســبما يقــرر 

المجلــس")87(، أي أن قــوات التحالــف نفــذت العمليــات العســكرية علــى األراضــي اليمنيــة بــدون موافقــة 

رســمية بقــرار صــادر مــن المجلــس  فــي مخالفــة للمــادة )48( خاصــة وكذلــك المــواد  )41( و)42( و)43( 

و)44( و)45( و)46( و)47(.

وقــد جــاءت المــادة )52( مــن الميثــاق لتحــدد صالحيــة أي تنظيمــات إقليميــة تتدخــل فــي نــزاع 

داخلــي وتحصرهــا بـــ "تدبيــر الحــل الســلمي للمنازعــات المحليــة"، كمــا أكــد الميثــاق فــي المــادة )53( 

وبشــكل واضــح أن: "التنظيمــات والــوكاالت نفســها فإنــه ال يجــوز بمقتضاهــا أو علــى يدهــا القيــام بــأي 

عمــل مــن أعمــال القمــع بغيــر إذن المجلــس".

ــس  ــى اليمــن برســالة الرئي ــي حــاول تشــريع العــدوان عل ــه الت ــي ديباجت ــس األمــن ف ــام مجل ق

المســتقيل والفــار مــن اليمــن "عبــد ربــه هــادي"،  بمخالفــة صريحــة لقراراتــه الســابقة بخصــوص اليمــن 

ــة  ــة والخارجي ــراف اليمني ــع األط ــزام جمي ــى ال ــا عل ــت جميعه ــي نص )2051، 2140، 2201، 2204( الت

باالمتنــاع عــن العنــف أو دعمــه لبلــوغ أهــداف سياســية وااللتــزام بالقانــون الدولــي،  كالفقــرة رقــم )9( 

مــن قــراره )2201( والتــي منعــت التدخــل الخارجــي المثيــر للنزاعــات حيــث نصــت الفقــرة علــى: "يناشــد 

ــة  ــات وزعزع ــارة النزاع ــى إث ــدف إل ــذي يه ــي ال ــل الخارج ــن التدخ ــع ع ــاء أن تمتن ــدول األعض ــع ال جمي

االســتقرار، وأن تقــوم بــدال مــن ذلــك بدعــم عمليــة االنتقــال السياســي".

كل ذلــك مــع إصــرار مجلــس األمــن لمخالفــة قــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة أهمهــا القــرار 

)103/36( الصــادر فــي 9 ديســمبر 1981 الــذي حمــل عنــوان "إعــالن عــدم جــواز التدخــل بجميــع أنواعــه 

فــي الشــئون الداخليــة للــدول"، والــذي أكــد فــي مادتــه الثانيــة علــى: ")ب( حــق الدولــة الســيادي غيــر 

ــة  ــة، وفــى تنمي ــا السياســي واالقتصــادي والثقافــي واالجتماعــي بحري ــر نظامه ــل للتصــرف فــي تقري القاب

عالقاتهــا الدوليــة وفــى ممارســة ســيادتها الدائمــة علــى مواردهــا الطبيعيــة وفقــاً إلرادة شــعبها دون تدخــل 

)87(  املــادة 48 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، الفصــل الســابع: "األعــامل الالزمــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن لحفــظ الســلم واألمــن الــدويل يقــوم 

بهــا جميــع أعضــاء "األمــم املتحــدة" أو بعــض هــؤالء األعضــاء وذلــك حســبام يقــرره املجلــس.

يقوم أعضاء "األمم املتحدة" بتنفيذ القرارات املتقدمة مبارشة وبطريق العمل يف الوكاالت الدولية املتخصصة التي يكونون أعضاء فيها."
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ــق  ــا يتعل ــك فيم ــأي شــكل مــن األشــكال"، وكذل ــد مــن الخــارج ب ــب أو قســر أو تهدي أو تداخــل أو تخري

بواجبــات الــدول فــي المــادة نفســها وأهمهــا:

")أ( واجــب الــدول فــي االمتنــاع فــي عالقاتهــا الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها 

بــأي شــكل مــن األشــكال، أو عــن انتهــاك الحــدود القائمــة المعتــرف بهــا دوليــاً لدولــة أخــرى أو 

زعزعــة النظــام السياســي أو االجتماعــي أو االقتصــادي لــدول أخــرى، أو اإلطاحــة بالنظــام السياســي 

لدولــة أخــرى أو حكومتهــا أو تغييرهمــا.

)ج( واجــب الدولــة فــي االمتنــاع عــن التدخــل المســلح أو التخريــب أو االحتــالل العســكري أو أي 

شــكل آخــر مــن أشــكال التدخــل ســافراً كان أو مســتتراً.

 )ز( واجــب الدولــة فــي منــع تدريــب المرتزقــة وتمويلهــم وتجنيدهــم فــي إقليمهــا، أو إرســالهم 

إلــى إقليــم دولــة أخــرى، وعــدم تقديــم مــا يلــزم مــن تســهيالت، بمــا فــي ذلــك التمويــل، لتجهيزهم 

وعبورهم.

ــأي  ــاع عــن عقــد اتفاقــات مــع دول أخــرى تســتهدف التدخــل ب ــة فــي االمتن )ح( واجــب الدول

شــكل، فــي الشــئون الداخليــة والخارجيــة لــدول ثالثــة.

)ط( واجــب الدولــة فــي االمتنــاع عــن اتخــاذ أيــة تدابيــر تــؤدى إلــى تدعيــم التكتــالت العســكرية 

القائمــة، أو خلــق أو تدعيــم تحالفــات عســكرية جديــدة"

وكل تلــك الممنوعــات قامــت بهــا دول التحالــف فــي عدوانهــا علــى اليمــن بمباركــة وإشــادة مــن 

مجلــس األمــن الــذي لــم يتحــرج مــن التصريــح بهــا فــي جميــع قراراتــه ابتــداًء بالقــرار )2216(.

ــم  ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــة صريحــة لق ــوا مخالف ــف ارتبك ــن ودول التحال ــس األم ــا أن مجل كم

المتحــدة رقــم 3314 )د-29( لســنة 1974م الــذي أكــدت الجمعيــة فيــه علــى أنــه: "ال يجــوز االعتــداء علــى 

إقليــم أيــة دولــة بإخضاعــه، ولــو مؤقتــا، الحتــالل عســكري أو ألي تدبيــر آخــر مــن تدابيــر القــوة تتخــذه 

ــر  ــة أخــرى نتيجــة اتخــاذ تدابي ــاق، كمــا ال يجــوز أن يكــون محــل اكتســاب دول ــا للميث ــة أخــرى خرق دول

مــن هــذا القبيــل أو التهديــد باتخاذهــا"، كمــا نصــت فــي المــادة )1( لمرفــق تعريــف العــدوان علــى مــا 

يلــي: "العــدوان هــو اســتعمال القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة مــا ضــد ســيادة دولــة أخــرى أو ســالمتها 
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اإلقليميــة أو اســتقاللها السياســي، أو بأيــة صــورة أخــرى تتنافــى مــع ميثــاق األمــم المتحــدة، وفقــاً لنــص 

هــذا التعريــف"، وقــد تطابقــت األعمــال التــي تحمــل صفــة العمــل العدوانــي فــي المــادة )3( مــن القــرار 

نفســه علــى األعمــال العدائيــة للتحالــف فــي عدوانــه علــى اليمــن)88(.

أ انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني:	.

القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني الــذي مــن المفتــرض أن يكــون مجلــس األمــن حارســاً 

لهمــا فقــد ضــرب بهمــا وبمعاهداتهمــا عــرض الحائــط، وخالــف فــي دعمــه وتشــجيعه للعــدوان علــى 

اليمــن أهــم االتفاقيــات كـــ:  اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة اإلبــادة الجماعيــة )1948(،  االتفاقيــة الدولية 

ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــد الدول ــز العنصــري )1965(، و العه ــع أشــكال التميي ــى جمي للقضــاء عل

ــة )1966(،  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــية )1966(، و العه والسياس

ــة  ــل )1989( و  االتفاقي ــوق الطف ــة حق ــار )1982(، و  اتفاقي ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة األم و  اتفاقي

الدوليــة لقمــع تمويــل اإلرهــاب )1999(، و االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي )2005(، 

و اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )2006( و  اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن عقــود النقــل الدولــي 

للبضائــع كليــا أو جزئيــا عــن طريــق البحــر )2008(.

أ خرق معاهدة الطائف:	.

لــم يبــذل مجلــس األمــن أي جهــد للتأنــي فــي دعــم عــدوان التحالــف بقيــادة الســعودية علــى 

اليمــن، وإذا كان لــم يُلــِق لميثــاق انشــائه ولقــرارات األمــم المتحــدة وللقانــون الدولــي أي اعتبــار فكيــف 

يمكــن أن يعــول عليــه فــي إلــزام الســعودية بـ"معاهــدة الطائــف"، الموقعــة بينهــا وبيــن اليمــن فــي 20 

مايــو 1934 والتــي وثقهــا النظــام الســعودي وســلمها للجمعيــة العامــة بتاريــخ 9 أكتوبــر 2006 وحملــت 

رقــم )1297( ضمــن ارشــيف المعاهــدات لــدى الجمعيــة العامــة.

المعاهــدة ألزمــت الطرفيــن فــي المــادة )9( باالمتنــاع عــن اســتخدام أراضــي أي طــرف للعــدوان 

علــى البلــد اآلخــر، حيــث نصــت المــادة علــى: "يتعهــد كل مــن الفريقيــن الســاميين المتعاقديــن بــأن 

يمنــع بــكل مــا لديــه مــن الوســائل الماديــة والمعنويــة، اســتعمال بــالده قاعــدة ومركــزًا ألي عمــل عدواني 

أو شــروع فيــه أو اســتعداد لــه ضــد بــالد الفريــق اآلخــر".

)88(  تقرير "التوصيف القانوين لجرائم تحالف العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت عىل اليمن" من إصدارات وزارة العدل اليمنية، صنعاء 2018.
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وكذلــك المــادة )15( تلــزم الطرفيــن بعــدم الدخــول فــي تحالفــات تضــر ببلــد أي طــرف منهمــا 

حيــث نصــت علــى: "يتعهــد كل مــن الفريقيــن الســاميين المتعاقديــن بعــدم المداخلــة مــع فريــق ثالــث 

ــة أم حكومــة، أو االتفــاق معــه علــى أي أمــر يخــل بمصلحــة الفريــق اآلخــر أو  ســواء كان فــرًدا أم هيئ

يضــر ببــالده أو يكــون مــن ورائــه إحــداث المشــكالت والصعوبــات لــه أو يعــرض منافعهــا ومصالحهــا أو 

كيانهــا لألخطــار".

أمــا المــادة )17( ألزمــت الطرفيــن بالوقــوف علــى الحيــاد التــام فــي حالــة حصــول اعتــداء علــى 

ــالد أحــد  ــى ب ــداء عل ــة الحصــول اعت ــي حال ــي: "ف ــو اآلت ــى النح ــادة عل ــص الم ــاء ن ــا، فج ــد أحدهم بل

ــة:  ــق اآلخــر أن ينفــذ التعهــدات اآلتي ــى الفري ــم عل ــن يتحت ــن الســاميين المتعاقدي الفريقي

أوالً: الوقوف على الحياد التام سًرا وعلًنا. 

ثانياً: المعاونة األدبية والمعنوية الممكنة. 

ــة أنجــح الطــرق لضمــان وســالمة  ــق اآلخــرة لمعرف ــع الفري ــرة م ــي المذاك ــا: الشــروع ف ثالثً

بــالد الفريــق اآلخــر ومنــع الضــرر عنهمــا والوقــوف فــي موقــف ال يمكــن تأويلــه بأنــه تعضيــد 

للمعتــدي الخارجــي".

ــح  ــف األص ــن التوصي ــم يك ــة إن ل ــب مخالف ــن ارتك ــس األم ــبق أن مجل ــا س ــا مم ــح لن يتض

"جريمــة"، بدعمــه لعــدوان التحالــف بقيــادة الســعودية علــى اليمــن بمبــرر طلــب رئيــس مســتقيل ال 

يمثــل طرفــاً أو مكونــاً وطنيــاً ولــم يعــد متواجــداً فــي البلــد حيــث فــر منهــا بعــد إعالنــه االنقــالب علــى 

قــرارات مجلــس األمــن و"اتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة"، الــذي اعتمــده مجلــس األمــن كمرجعيــة. 

كمــا أن مــا قــام بــه مجلــس األمــن ودول التحالــف بقيــادة الســعودية خالــف قــرارات مجلــس األمــن 

ذات الصلــة وميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتهــا والقانــون الدولــي واتفاقيــة الطائــف الموقعــة والموثقــة 

والمعتمــدة لــدى األمــم المتحــدة، وبهــذا فــإن مجلــس األمــن بقيامــه بهــذه المخالفــات وإصــراره علــى 

اســتمرار هــذه "الجريمــة"، فــي حــق اليمــن أرضــاً وشــعباً ال يعتــدي علــى اليمــن فقــط وإنمــا يعتــدي 

علــى منظومــة األمــم المتحــدة وعلــى أعضائهــا وعلــى البشــرية جمعــاء مهــدداً بانهيــار منظومــة األمــم 

المتحــدة إرضــاًء للــدول العظمــى فــي تكبرهــا واســتبدادها وتســلطها علــى الشــعوب، لتتكــرر مأســاة 

انهيــار عصبــة األمــم مــرة أخــرى، }لَِّيْقِضــَي اللَّــُه أَْمــراً كَاَن َمْفُعــوالً{ ]األنفــال: اآليــة44[.
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أ بعد خذالن األمم المتحدة )اليمن يمارس حق الدفاع عن النفس(:	.

بعــد انتهــاء مبــادرة األربعيــن يومــاً، وبعــد أن أثبــت اليمنيــون أنهــم مظلومــون وحريصــون علــى 

ــف الســلبية  ــد المواق ــي خصوصــاً بع ــي إيجاب ــي أو دول ــن أي تدخــل إقليم ــد أن يئســوا م الســالم، وبع

ــام بــأي مبــادرة إلثبــات  لمجلــس األمــن الداعمــة للتحالــف، وفشــل األمــم المتحــدة وأجهزتهــا فــي القي

ــون  ــة والقان ــات الدولي ــدة واالتفاقي ــم المتح ــاق األم ــق ميث ــى تطبي ــرص عل ــي الح ــا ف ــا وجديته حياده

ــى رفــض  ــي اإلنســاني، وإصــرار الســعودية ودول التحالــف عل ــون الدول ــي لحقــوق اإلنســان والقان الدول

ــن، وبعــد مــرور  ــكاب أبشــع المجــازر فــي حــق اليمنيي كل دعــوات الســالم واســتمرارها بالعــدوان وارت

أربعيــن يومــاً بــدأت قيــادة الثــورة بإعطــاء الضــوء األخضــر لقــوات الجيــش واللجــان الشــعبية بالدفــاع 

عــن الشــعب وأركان الدولــة ضــد العــدوان الخارجــي، بقاعــدة مشــروعية الموقــف وامتــالك "المشــروعية 

ــْم  ــى نَْصرِِه ــَه َعلَ ــوا َوإِنَّ اللَّ ــْم ظُلُِم ــوَن ِبأَنَُّه ــَن يَُقاتَلُ ــى: }أُِذَن لِلَِّذي ــال تعال ــث ق ــة"، حي ــة اإليماني القرآني

ــَدى َعلَيُْكــْم{ ــِه ِبِمثْــِل َمــا اْعتَ ــُدوا َعلَيْ ــَدى َعلَيُْكــْم فَاْعتَ لََقِديٌر{]الحــج: اآليــة39[، وقــال تعالــى: }فََمــِن اْعتَ

]البقــرة: مــن اآليــة194[ وقــال تعالــى: }َوقَاتِلـُـوا ِفــي َســِبيِل اللَّــِه الَِّذيــَن يَُقاتِلُونَُكْم{]البقــرة: من اآليــة 190[.

ومــن مبــدأ الدفــاع عــن النفــس الــذي اعتمدتــه البشــرية فــي جميــع مبادئهــا وقوانينهــا وأعرافهــا، 

فقــد نــص ميثــاق األمــم المتحــدة فــي مادتــه الـــ)51( علــى: "، ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو 

ينتقــص الحــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن أنفســهم إذا اعتــدت قــوة مســلحة 

علــى أحــد أعضــاء "األمــم المتحــدة"، وذلــك إلــى أن يتخــذ مجلــس األمــن التدابيــر الالزمــة لحفــظ الســلم 

واألمــن الدولــي، والتدابيــر التــي اتخذهــا األعضــاء اســتعماالً لحــق الدفــاع عــن النفــس تبلــغ إلــى المجلس 

فــورا، وال تؤثــر تلــك التدابيــر بــأي حــال فيمــا للمجلــس - بمقتضــى ســلطته ومســؤولياته المســتمرة مــن 

أحــكام هــذا الميثــاق - مــن الحــق فــي أن يتخــذ فــي أي وقــت مــا يــرى ضــرورة التخــاذه مــن األعمــال 

لحفــظ الســلم واألمــن الدولــي أو إعادتــه إلــى نصابــه."

انطالقــاً مــن هــذا المبــدأ قامــت قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية الثوريــة بالــرد علــى عمليــات 

التحالــف وبشــكل تدريجــي تهديــدي باســتهداف المواقــع العســكرية الســعودية وتنفيــذ عمليــات بريــة 

دفاعيــة تمنــع احتــالل األراضــي اليمنيــة مــن القــوات األجنبيــة. كانــت هــذه العمليــات تُعلــن كعمليــات 

ــف  ــاً التحال ــة مطالب ــي كل مرحل ــورة ف ــد الث ــر قائ ــث يظه ــة، حي ــة مرحلي ــتراتيجية دفاعي ــكرية اس عس

والمجتمــع الدولــي بإيقــاف العــدوان والعــودة للحلــول السياســية الســلمية التــي تضمن اســتقالل وســيادة 

ــك  ــوح للســالم، مصــداق ذل ــدوان والجن ــاف الع ــادرات جــادة إليق ــأي مب ــاً ب ــة، مرحب ــة اليمني الجمهوري

االســتجابة والمشــاركة الجــادة فــي كل دعــوة ألي مفاوضــات كمــا تــم فــي جنيــف والكويــت واســتكهولم 

وُعمــان.
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وهــذا مــا وضحــه قائــد الثــورة الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحوثــي فــي كلمــة بمناســبة اليــوم 

ــا  ــن يوم ــدى أربعي ــى م ــال: "عل ــث ق ــي 20-5-2015 حي ــى اليمــن ف الســادس والخمســين للعــدوان عل

مــن العــدوان حتــى الــرد لــم يــرد عليكــم أحــد فــي عدوانكــم هــذا علــى مــدى أربعيــن يومــا. مــن بعــد 

أربعيــن يومــا بــدأت اللجــان الشــعبية وبعــض مــن الجيــش وبعــض مــن القبائــل بــردود محــدودة عســى 

أن تعتبــروا، عســى أن تســتيقظوا عســى أن تنتبهــوا، عســى أن ترتدعــوا مــن عدوانكــم ولكــن أيضــا يبــدوا 

أنكــم لــم تســتفيقوا حتــى اآلن، هــذا العــدوان مــن مكاســبه الحمقــى مــن مكاســبة الســيئة لكــم مــن 

مكاســبه الغبيــة أنــه يعــزز فــي نفــوس الشــعب اليمنــي ويرســخ مشــاعر االســتياء منكــم، اليــوم بعــد كل 

هــذا االجــرام أصبحــت كل األســر فــي اليمــن مكلومــة مجروحــة، أصبــح كل مواطــن يمنــي مكلــوم معانــي، 

يشــعر بــاألذى مــن جانبكــم أنكــم أســئتم إليــه.")89(

أ خالل فترة العدوان 2015 – 2021.. مجلس األمن يعلن توقف الزمن:	.

ــرار )2216(  فــي 14  ــذ إصــداره الق ــس األمــن أي موقــف مســؤول من ــم يتخــذ مجل ل

ابريــل 2015 بعــد 20 يومــاً مــن إعــالن الســعودية مــن واشــنطن بــدء العــدوان علــى اليمــن، 

وفــي هــذا القــرار تنصــل المجلــس مــن واجباتــه والتزاماتــه القانونيــة واإلجرائيــة حســب ميثــاق 

األمــم المتحــدة محــاوالً تبريــر جريمــة العــدوان علــى اليمــن التــي تمــاأل فيهــا منــذ البدايــة.

ــمبر 2018 كان  ــى ديس ــل 2015 وحت ــذ ابري ــنوات من ــالث س ــن ث ــد ع ــا يزي ــالل م وخ

مجلــس األمــن يكتفــي بإعــالن قــرارات ســنوية مكــررة روتينيــة فــي محتواهــا وموادهــا يصدرهــا 

ــن  ــى م ــات عل ــد العقوب ــراء وتمدي ــق الخب ــة فري ــد والي ــام لتجدي ــن كل ع ــر م ــي 26 فبراي ف

ــي  ــادة ف ــرات المعت ــراره للفق ــع تك ــط، م ــن فق ــن اليمنيي ــزاءات م ــة الج ــي قائم ــم ف أدخله

التزامــه بوحــدة اليمــن وســيادته وســالمته اإلقليميــة وقلقــه مــن المصاعــب السياســية واألمنيــة 

ــل  ــة ح ــراف اليمني ــدته لألط ــف ومناش ــال العن ــك أعم ــي ذل ــا ف ــانية بم ــة واإلنس واالقتصادي

ــية  ــداف السياس ــق األه ــف لتحقي ــال العن ــذ أعم ــاور ونب ــوار والتش ــق الح ــن طري ــا ع خالفاته

ــال االســتفزازية. ــدم االلتجــاء لألعم وع

تعمــد المجلــس التغاضــي فــي قراراتــه عــن ذكــر أو تشــجيع جــوالت الحــوار 

ــا  ــن فيه ــي أعل ــقط )2015( والت ــي مس ــدة ف ــم المتح ــة األم ــت برعاي ــي تم ــات الت والمفاوض

)huda.live( كلمة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث يف اليوم السادس والخمسني للعدوان عى اليمن 2015-5-20 | مركز ُهَدى الُقرآن  )89(
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أنصــار اللــه اســتعدادهم لتنفيــذ القــرار )2216()90(، ومفاوضــات الكويــت )2016( التــي رفــض 

طــرف هــادي وحكومتــه توقيــع اتفــاق تفاهــم وســالم شــامل بالرغــم مــن موافقتهــم الســابقة 

بســبب رفــض التحالــف المســتفيد مــن بقــاء الوضــع كمــا هــو عليــه واســتمرار توســعه فــي 

احتــالل األراضــي اليمنيــة والســيطرة علــى مقدراتهــا)91(، فــي ظــل تشــجيع مجلــس األمــن لــه، 

ــد تفضــي لســالم حقيقــي فــي اليمــن. فــي إشــارة لعــدم اهتمامــه بمفاوضــات جــادة ق

)90(  يف8 آب/أغســطس 2015 توجــه وفــد أنصــار اللــه إىل مســقط يف 8 آب/أغســطس مــن العــام 2015، للقــاء املبعــوث األممــي لليمــن، الــذي كان 

يبحــث وقــف إطــالق النــار آنــذاك. وبعــد النقاشــات تــم االتفــاق عــى إصــدار مبــادرة النقــاط الســبع وكان البنــد األول االلتــزام بقــرارات مجلــس 

األمــن، إال أّن التحالــف الســعودي رفــض املبــادرة، وأبلغــوا وفــد صنعــاء عــر ســفرية االتحــاد األورويب، ووفــد رســمي مــن مســقط بــرشط صــدور بيــان 

موقــع بتلــك املبــادرة، فوافــق طــرف صنعــاء عــى رشط التحالــف.

يف 3 ترشيــن األول/أكتوبــر2015 قــام وفــد صنعــاء بإرســال رســالة رســمية إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة ومجلــس األمــن وســفراء الــدول الـــ18 تفيد 

باملوافقــة عــى قــرارات مجلــس األمــن مبــا فيهــا )2216( واالســتعداد للحــوار، حيــث كانــت مبــادرة ســلطنة ُعــامن تقــوم عــى نقطتــني أساســيتني: 

أولهــا إقنــاع طــريف النــزاع بـــ "هدنــة إنســانية" تبــدأ بعدهــا مفاوضــات "وقــف دائــم إلطــالق النــار"، والنقطــة الثانيــة أن تســتضيف مســقط جــوالت 

املفاوضــات مبشــاركة أمميــة وأوربيــة وأمريكيــة وضامنــات دوليــة.

)91(  مفاوضات الكويت، 18 نيسان/إبريل 2016

بعــد التفاهــامت التــي اتفــق عليهــا مــع الســعودية، تــم االتفــاق إلجــراء مشــاورات يف الكويــت، ولكــن بــرشط أن تفــي الســعودية بتعهداتهــا التــي 

ــل انطــالق جلســاتها  ــات املشــاورات حســب موعدهــا املحــدد يف 18 نيســان/إبريل 2016، ولكــن أّج ــدأت فعالي ــران. ب ــا يف ظه ــاق عليه ــم االتف ت

الفعليــة إىل الـــ21 مــن الشــهر نفســه، بســبب رفــض وفــد صنعــاء أن تعقــد أول جلســة مفاوضــات قبــل توقــف الغــارات الجويــة مــن جهــة، ورفــض 

الســعودية وقــف الغــارات الجويــة مــن جهــة ثانيــة.

وبعــد 4 أيــام توقفــت الغــارات ملــدة أســبوع واحــد فقــط ثــم بعــد ذلــك اســتأنفت الســعودية غاراتهــا الجويــة وارتكبــت حينهــا مجــزرة مســتبأ 

التــي راح ضحيتهــا أكــر مــن 100 شــخص، كــام اســتؤنفت العمليــات العســكرية مــن قبــل التحالــف الســعودي عــى الجــوف بهــدف قطــع طــرق 

بعــض املناطــق االســرتاتيجية وصاحــب ذلــك قصــف جــوي مكثــف. واســتمرت مفاوضــات الكويــت 5 أشــهر وكان التحالــف يطــرح عــى وفــد صنعــاء 

االنســحاب مــن املناطــق وتســليم الســالح للعســكريني التابعــني لحكومــة هــادي يف مــأرب واالعــرتاف بالرشعيــة وبعدهــا الذهــاب للحــوار الســيايس.

ورفــض وفــد صنعــاء ضغــوط التحالــف الســعودي لتســليم مــأرب واالعــرتاف بالحكومــة اليمنيــة املســتقيلة بــدون البــدء بحــل ســيايس وكانــت وجهــة 

نظــر وفــد صنعــاء أن الذهــاب نحــو حــل أمنــي وعســكري فقــط فــإن الحــل الســيايس ســيتم ترحيلــه وســينتهي. بعــد ذلــك وافــق وفــد صنعــاء عــى 

أن يضــع التحالــف الســعودي الخطــوات األوىل املتمثلــة بالرتتيبــات األمنيــة قبــل السياســية واشــرتط وفــد صنعــاء أن ال يتــم ذلــك إال بعــد أن يتــم 

االتفــاق والتوقيــع عــى االتفــاق الشــامل والكامــل، إال أن التحالــف مل يقبــل إال التوقيــع عــى الجزئيــة العســكرية مــن االتفــاق دون التوقيــع عــى 

الحــل الســيايس.

ــدول الـــ18 مــع وفــد صنعــاء  بعــد فشــل إخضــاع وفــد صنعــاء لالتفــاق دون االتفــاق الســيايس عــى األقــل، جلــس الســفري األمريــي وســفراء ال

مبــارشة يف الكويــت، وقــال الســفري للوفــد بالحــرف الواحــد "أمامكــم اآلن صفقــة إمــا أن توقعوهــا وإمــا الحصــار االقتصــادي ســننقل البنــك وســنمنع 

اإليــرادات وســنغلق مطــار صنعــاء". رد وفــد صنعــاء "افعلــوا مــا شــئتم لــن نستســلم أبــداً مهــام كان."

آخــر أيــام مفاوضــات الكويــت قــدم التحالــف مرشوعــاً أمنيــاً وعســكرياً مفــاده: االنســحاب وتســليم الســالح لقــوات الحكومــة املســتقيلة يف مــأرب 

ثــم عقــد حــوار بعــد شــهرين بعــد عــودة الحكومــة إىل صنعــاء، إال أنــه قوبــل بالرفــض. عــاد وفــد صنعــاء إىل مســقط ومتــت محارصتــه 3 أشــهر 

حيــث ُمنــع مــن العــودة إىل صنعــاء مــن قبــل التحالــف.

بعــد عــودة وفــد صنعــاء إىل اليمــن بأســبوع واحــد جــاء املبعــوث األممــي الســابق إســامعيل ولــد الشــيخ، وقــام بتســليم صنعــاء خطــة أمميــة شــاملة 

كانــت مبثابــة "خارطــة طريــق" وطلــب املوافقــة يك تتوقــف الحــرب، أصــدر وفــد صنعــاء بيانــاً تحفــظ فيــه عــى بعــض نقــاط الخارطــة.

بعــد أســبوع واحــد تقدمــت ســلطنة عــامن بطلــب حضــور وفــد صنعــاء إىل مســقط للقــاء مبنــدويب الــدول الكــرى عــى رأســها الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة، وذهــب الوفــد ورفــض االعــرتاف بوزيــر الخارجيــة األمريــي كوســيط، وأخــر وفــد صنعــاء مســقط أن عــامن هــي الوســيط أمــا واشــنطن 

فهــي طــرف يف الحــرب، كان الهــدف مــن اللقــاء بالــدول الكــرى يف مســقط هــو الضغــط للتوقيــع عــى خارطــة الطريــق املزمنــة رغــم مــا فيهــا مــن 

نقــاط تحفــظ عليهــا وفــد صنعــاء.

ردت صنعــاء عــى طلــب عــامن باملوافقــة عــى التوقيــع عــى الخارطــة وقــام بالتوقيــع عليهــا كل مــن محمــد عبدالســالم عــن أنصــار اللــه وعــارف 

الــزوكا عــن املؤمتــر وتــم تســليم الخارطــة لعــامن، وتضمنــت الخطــة االعــرتاف بقــرارات مجلــس األمــن االتفــاق عــى الحــوار املبــارش مــع الســعودية 

وتوقيــع خارطــة الطريــق املزمنــة. بعــد عــودة الوفــد إىل صنعــاء مــن جديــد تبــني أن املبعــوث األممــي متــت عرقلتــه مــن قبــل التحالــف والضغــط 

عليــه لعــدم املــي يف توقيــع االتفــاق مــع الطــرف اآلخــر وأصبحــت تحــركات ولــد الشــيخ ترتكــز حــول زيــارة يقــوم بهــا إىل صنعــاء والريــاض قبــل 

أي جلســة ملجلــس األمــن ليضــع إحاطتــه بأنــه التقــى بــكل األطــراف وأن الســالم يف اليمــن بــات قريبــاً.
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تغاضــي المجلــس عــن اســتمرار العمليــات الحربيــة لــدول التحالــف بقيــادة الســعودية 

فــي عدوانهــا علــى اليمــن أكــد عــدم اهتمامــه إال بالمكاســب التــي وعــد التحالــف بتحقيقهــا 

فــي اليمــن لصالــح الــدول الكبــرى الداعمــة لــه وصاحبــة حــق النقــض "الفيتــو"، فــي المجلــس 

كالواليــات المتحــدة وبريطانيــا، كمــا ظهــر ذلــك فــي تجاهلــه لتنفيــذ مــا ألــزم بــه نفســه فــي 

ــه التــي حققــت ووثقــت فــي نمــاذج  جميــع قراراتــه بنقــاش تقاريــر فريــق الخبــراء التابــع ل

ــه  ــن ولجنت ــس األم ــم مجل ــم يق ــا ل ــن)92(. كم ــي اليم ــف ف ــا التحال ــي يرتكبه ــم الت ــن الجرائ م

المكونــة مــن جميــع أعضائــه بااللتفــات إلــى تلــك الجرائــم والمطالبــة بإيقــاف ارتكابهــا عوضــاً 

عــن المطالبــة بمحاســبة مرتكبيهــا كونهــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية يعاقــب عليهــا 

ــا  ــام به ــي ق ــاكات الت ــم واالنته ــن آالف الجرائ ــاذج م ــي نم ــاني، وه ــي اإلنس ــون الدول القان

التحالــف فــي مختلــف المحافظــات اليمنيــة ونتــج عنهــا ســقوط عشــرات اآلالف مــن الضحايــا 

وتدميــر الممتلــكات العامــة والخاصــة والبنيــة التحتيــة)93(. )انظــر الفصــل الرابــع(. 

فــي مقابــل ذلــك فــرض المجلــس حصــاراً كامــالً وشــامالً علــى المنافــذ واألجــواء والمياه 

اإلقليميــة اليمنيــة بالرغــم مــن إعــالن المجلــس شــعوره باألســى والقلــق – بعــد تأكيــده أهميــة 

إجــراءات الحظــر- لتدهــور الوضــع اإلنســاني والقيــود المفروضــة علــى إيصــال الســلع الحيويــة 

للســكان المدنييــن)94( وغيرهــا مــن آثــار الحصــار الــذي شــّرعه وطالــب بــه فــي قــراره )2216(

)95(. )انظــر الفصــل الرابــع ـ التجويــع والحصــار(.

هــذه الجرائــم واالنتهــاكات تزامنــت مــع عمليــة توســع تجنيــد التحالــف للمرتزقــة مــن 

ــن كان مصــدر  ــع أن توســع التنظيمي ــم القاعــدة وداعــش)96(. م ــا ودعــم تنظي اليمــن وخارجه

)92(  فقرة مكررة من الديباجة للقرارات 2266 )2016( و2342 )2017( و2402 )2018(: "وإذ يشدد عى رضورة أن تناقش اللجنة املنشأة عمال 

بالفقرة 19 من القرار 2140 )2014( )"اللجنة"( التوصياِت الواردة يف تقارير فريق الخراء،"

)93(  قام املركز اليمني لحقوق اإلنسان بتوثيق العديد من الجرائم وتم نرشها يف إصدارات متعددة لتقارير وبيانات. لإلطالع ميكن زيارة املوقع 

)Yemen Center for Human Rights )ycfhr.org - الرسمي للمركز عى الرابط : املركز اليمني لحقوق اإلنسان

ــور  ــتمرار تده ــبب اس ــغ األىس بس ــعر ببال ــرارات 2266 )2016( و2342 )2017( و2402 )2018(: "وإذ يش ــة للق ــن الديباج ــررة م ــرة مك )94(  فق

الحالــة اإلنســانية املأســاوية يف اليمــن، وإذ يعــرب عــن بالــغ قلقــه إزاء جميــع حــاالت إعاقــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية بفعاليــة، مبــا يف ذلــك 

القيــود املفروضــة عــى إيصــال الســلع الحيويــة إىل الســكان املدنيــني يف اليمــن."

ــوىل، مبــا يتفــق وســلطاتها  ــدول املجــاورة لليمــن، إىل أن تت ــدول، وال ســيام ال ــع ال )95(  نــص املــادة 15 مــن القــرار 2216 )2015(: "يهيــب بجمي

وترشيعاتهــا الوطنيــة ويتســق مــع القانــون الــدويل، وبخاصــة قانــون البحــار واتفاقــات الطــريان املــدين الــدويل ذات الصلــة، القيــام يف أراضيهــا، مبــا 

يشــمل موانئهــا ومطاراتهــا، بتفتيــش جميــع البضائــع املتجهــة إىل اليمــن والقادمــة منــه، متــى كان لــدى الدولــة املعنيــة معلومــات توفــر أساســا 

ــذ  ــة التنفي ــا أو نقلهــا مبوجــب الفقــرة 14 مــن هــذا القــرار، بغــرض كفال ــا يُحظــر توريدهــا أو بيعه ــع تتضمــن أصناف معقــوال لالعتقــاد أن البضائ

الصــارم لتلــك األحــكام؛"

)96(  انظر الفصل الرابع ـ تجنيد املرتزقة
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https://undocs.org/ar/S/RES/2266%282016%29
http://ycfhr.org/
http://ycfhr.org/
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)&referer=/english/&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)&referer=/english/&Lang=A
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%282016%29
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)


القلــق البالــغ واألساســي لمجلــس األمــن فــي قراراتــه الالحقــة لـــ )2216(، بعــد زيــادة نفوذهمــا 

فــي بعــض المناطــق الجنوبيــة الواقعــة تحــت احتــالل وإدارة قــوات التحالــف)97(.

وبعــد كل ذلــك يُنهــي مجلــس األمــن كل تلــك العبــارات بإقــراره المعتــاد بــأن الحالــة 

فــي اليمــن التــزال تشــكل خطــراً يهــدد الســلم واألمــن الدولييــن وأنــه يتصــرف بموجــب الفصل 

الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة الســتمرار اصــدار قــرارات تلــزم اليمنييــن بتنفيــذ عمليــة 

انتقــال سياســي بشــكل كامــل وفــي "الوقــت المناســب فــي أعقــاب مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

الشــامل"، وهــي الفتــرة التــي توقــف عندهــا الزمــن لــدى مجلــس األمــن وقراراتــه)98(.

)97(  فقــرة مكــررة مــن الديباجــة للقــرارات 2266 )2016( و2342 )2017( و2402 )2018(: "وإذ يعــرب عــن بالــغ قلقــه لخضــوع بعــض املناطــق 

يف اليمــن لســيطرة تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة، ولآلثــار الســلبية لوجــوده وأليديولوجيتــه وأعاملــه املتطرفــة العنيفــة عــى االســتقرار يف 

اليمــن واملنطقــة، مبــا يف ذلــك اآلثــار اإلنســانية املأســاوية عــى الســكان املدنيــني، وإذ يعــرب عــن القلــق مــن الوجــود املتزايــد يف اليمــن للجامعــات 

املنتســبة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )تنظيــم الدولــة اإلســالمية املعــروف أيضــا باســم داعــش( واحتــامل منوهــا يف املســتقبل، وإذ 

ــة  ــم الدول ــة وتنظي ــرة العربي ــم القاعــدة يف شــبه الجزي ــذي يطرحــه تنظي ــد ال ــع جوانــب التهدي ــد تصميمــه عــى التصــدي لجمي يؤكــد مــن جدي

اإلســالمية )داعــش( وســائر الجهــات املرتبطــة بهــام، مــن أفــراد وجامعــات ومؤسســات وكيانــات،".

ــة االنتقــال الســيايس  ــذ عملي )98(  الفقــرة 1 مــن القــرارات 2266 )2016( و2342 )2017( و2402 )2018(:" يؤكــد مــن جديــد الحاجــة إىل تنفي

ــة  ــاون الخليجــي وآلي ــس التع ــادرة مجل ــع مب ــياً م ــك متش ــي الشــامل، وذل ــوار الوطن ــر الح ــاب مؤمت ــت املناســب يف أعق ــل ويف الوق بشــكل كام

تنفيذهــا، ووفقــاً للقــرارات 2014 )2011( و 2051 )2012( و 2140 )2014( و 2201 )2015( و 2204 )2015( و 2216 )2015(، مــع مراعــاة 

ــي؛" ــات الشــعب اليمن تطلع
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https://undocs.org/ar/S/RES/2216%282015%29
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)&referer=/english/&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)&referer=/english/&Lang=A
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%282016%29
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)&referer=/english/&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)&referer=/english/&Lang=A
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%282016%29
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2201(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2201(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2014(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2014(2011)


خام�صًا: �إد�رة �الأمم �لمتحدة لمو�نئ �لحديدة �ال�صتر�تيجية.. 
حركت �هتمام مجل�س �الأمن:

أ اتفاق استكهولم:	.

ــة  ــق أهــداف عملي ــى تحقي ــه عل ــف وعــدم قدرت ــي عــام 2018 وبعــد فشــل التحال ف

ــا الناطــق الرســمي باســم  ــي أعلنه ــة العســكرية الواســعة الت ــي"، وهــي العملي "النصــر الذهب

ــدة  ــة الحدي ــو 2018 بهــدف غــزو مدين ــخ 13 يوني ــادة الســعودية فــي تاري دول التحالــف بقي

واحتاللهــا والســيطرة علــى موانئهــا االســتراتيجية)99(، وبعــد عــدة جــوالت مــن النقــاش 

والتفاهمــات بيــن مبعــوث األمــم المتحــدة والمســؤولين فــي صنعــاء، توجــت تلــك التفاهمــات 

باســتضافة مملكــة الســويد لجولــة مفاوضــات جديــدة برعايــة األمــم المتحــدة بيــن حكومــة 

ــن  ــن ممثلي ــه وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام وحلفاؤهمــا( وبي ــا )أنصــار الل صنعــاء بطرفيه

ــاض مــع إصــرار األمــم المتحــدة  ــي الري ــه المشــّكلة ف ــس المســتقيل "هــادي"، وحكومت للرئي

ــي أي مفاوضــات  ــور كطــرف ف ــف مــن الظه ــادة دول التحال ــى إخــراج قي ــس األمــن عل ومجل

ــه أو  ــاً ل ــس موجه ــادي ولي ــاً له ــف داعم ــار التحال ــي إلظه ــل العالم ــة التضلي ــتمراراً لسياس اس

ــة)100(. ــل لألراضــي اليمني ــة أو محت صاحــب مصلح

ــذي  ــاق اســتكهولم"، ال ــى "اتف ــن عل ــع الطرفي ــن نجــاح مفاوضــات الســويد بتوقي اُِعل

قضــى بإيقــاف اطــالق النــار فــي مدينــة الحديــدة وموانئهــا وإزالــة المظاهــر المســلحة 

واضطــالع قــوات األمــن المحليــة بمســؤولية أمــن الحديــدة والموانــئ  واضطــالع األمــم المتحدة 

بــدور قيــادي فــي دعــم اإلدارة وعمليــات التفتيــش للمؤسســة العامــة لموانــئ البحــر األحمــر 

اليمنيــة فــي موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى، والتــزام الطرفيــن بتســهيل حريــة تنقــل 

المدنييــن والبضائــع مــن وإلــى مدينــة الحديــدة وموانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى، 

وإيــداع إيــرادات موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى فــي البنــك المركــزي اليمنــي مــن 

خــالل فرعــه الموجــود فــي الحديــدة للمســاهمة فــي دفــع مرتبــات موظفــي الخدمــة المدنيــة 

فــي محافظــة الحديــدة وجميــع أنحــاء اليمــن. 

)aawsat.com( انطالق عملية "النر الذهبي" لتحرير الحديدة من قبضة الحوثيني | الرشق األوسط  )99(

)S/2018/242 - A - S/2018/242 -Desktop )undocs.org  )100(

94

مجل�س الأمن والعدوان على اليمن )غارات وقرارات (

من
الأ

�س 
جل

ر م
دو

ن و
يم

ى ال
عل

ان 
دو

الع
دء 

: ب
لث

لثا
ل ا

ف�ص
ال

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://aawsat.com/home/article/1299336/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1299336/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://aawsat.com/home/article/1299336/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://aawsat.com/home/article/1299336/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://undocs.org/ar/S/2018/242
https://undocs.org/ar/S/2018/242


ــة  ــر مســبوق بتفاهمــات واتفــاق اســتكهولم مقارن أظهــر مجلــس األمــن اهتمامــاً غي

مــع تفاهمــات مســقط والكويــت التــي لــم تجــد دعمــاً حقيقيــاً مــن المجلــس للضغــط علــى 

التحالــف ممــا أدى إلــى فشــلها. اهتمــام المجلــس ظهــر جليــاً فــي قــراره رقــم )2451( والــذي 

اتخــذه فــي جلســته رقــم )8439( المعقــودة فــي 21 ديســمبر 2018.

ــرة  ــده للم ــام، وتأكي ــن الع ــاص لألمي ــوث الخ ــل المبع ــه بعم ــس التزام ــالن المجل فإع

األولــى: "أن النــزاع فــي اليمــن ال يمكــن حلــه إال مــن خــالل عمليــة سياســية شــاملة للجميــع"، 

ــة إلحــراز تقــدم صــوب  ــة الحيوي ــراره: "ويالحــظ األهمي ــم )1( مــن ق ــي الفقــرة رق ــاً ف مضيف

ــاة اإلنســانية للشــعب اليمنــي"،  التوصــل إلــى اتفــاق سياســي إلنهــاء النــزاع وتخفيــف المعان

الغريــب أن تأكيــده هــذا لــم يترافــق مــع مطلــب بديهــي لتهيئــة األجــواء المالئمــة لتحقيــق 

ــات  ــاف العملي ــى إيق ــل أوالً عل ــي بالعم ــعب اليمن ــاة الش ــف معان ــي وتخفي ــاق السياس االتف

ــة التــي تقــوم بهــا قــوات التحالــف فــي اليمــن. العســكرية ومختلــف الممارســات العدواني

ــم التحالــف وتجنــب  ــة جرائ ــرأي العــام بتغطي ــه لل وقــد اســتمر المجلــس فــي تضليل

ذكرهــا تمامــاً، وإعالنــه دعــوة الطرفيــن إلــى تنفيــذ "اتفــاق ســتوكهولم"، وإصــراره علــى إيقــاف 

إطــالق النــار حصــرا فــي الحديــدة كأنهــا المدينــة الوحيــدة فــي اليمــن التــي تتعــرض للقصــف 

حيــث نصــت الفقــرة )3( مــن القــرار علــى: "ويصــّر علــى ضــرورة االحتــرام الكامــل مــن جانــب 

ــذي دخــل  ــدة، ال ــه بشــأن محافظــة الحدي ــار المتفــق علي ــع األطــراف لوقــف إطــالق الن جمي

حيــز النفــاذ فــي 18 كانــون األول/ديســمبر 2018".

القــرار )2451( احتــوى علــى فقرتيــن هامتيــن جــداً مــن الناحيــة اإلنســانية والقانونيــة 

أقرهمــا المجلــس وطالــب بتنفيذهمــا، األول حمــل اعترافــه أخيــراً بســقوط ضحايــا جــراء مــا 

يطلــق عليــه "النــزاع"، والــذي أصبــح واقعــاً بفضــل قراراتــه الســابقة الداعمــة لعــدوان التحالــف 

ــا  ــها بواجبه ــاء وجيش ــة صنع ــورة وحكوم ــادة الث ــام قي ــن وقي ــى اليم ــعودية عل ــادة الس بقي

اإلنســاني والوطنــي فــي الدفــاع عــن شــعبها وإقليمهــا. هــذا االعتــراف جــاء فــي الفقــرة رقــم 

)9( مــن القــرار الــذي نــص علــى: "يعــرب عــن بالــغ أســفه للخســائر فــي األرواح واإلصابــات 

ــال  ــل األطف ــة، وقت ــام األرضي ــببها األلغ ــي تس ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف ــزاع، بم ــن الن ــة ع الناجم

وتشــويههم واســتخدامهم وتجنيدهــم غيــر المشــروع فــي النــزاع المســلح، ويشــدد علــى أهمية 
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ــل بصــورة  ــم بالتنق ــن والســماح له ــة المدنيي ــة حماي ــى كفال ــزاع عل ــع أطــراف الن عمــل جمي

آمنــة"، كمــا أقــر فــي هــذا البنــد أيضــاً حــق المدنييــن فــي الحمايــة والســماح لهــم بالتنقــل 

بصــورة آمنــة وهــذا مــا اســتمرت قــوات التحالــف فــي مخالفتــه مــن خــالل اعتقــال المواطنيــن 

المســافرين ومنــع اليمنييــن فــي الخــارج مــن العــودة إلــى اليمــن عبــر طــرق آمنــة)101(.

الفقــرة األخــرى رقــم )8( اعتــرف المجلــس فيهــا بــأن هناك حصــاراً قائمــاً علــى اليمنيين 

بإغــالق المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة بمــا يمنــع تدفــق اإلمــدادات التجاريــة واإلنســانية 

خاصــة الوقــود، داعيــاً الطرفيــن إلعــادة فتحهــا وتشــغيلها، ُملزِمــاً فــي قــراره إعــادة فتــح مطــار 

صنعــاء وتشــغيله لتســيير الرحــالت التجاريــة واإلنســانية، ودفــع المعاشــات التقاعديــة ورواتــب 

موظفــي الخدمــة المدنيــة.

ومــن المعلــوم أنــه بعــد كل هــذه الســنوات مــن صــدور القــرار لــم يســتطع مجلــس 

ــرارات  ــذه الق ــذ ه ــاض بتنفي ــي الري ــي ف ــه الت ــادي وحكومت ــف وه ــزام دول التحال ــن إل األم

اإلنســانية والتــي تعتبــر حقوقــاً ينــص عليهــا القانــون الدولــي اإلنســاني ويُجــرم مــن ينتهكهــا، 

كمــا أكــد المجلــس فــي الفقــرة رقــم )10( مــن قــراره دعوتــه لجميــع أطــراف النــزاع االمتثــال 

لــه، لكنــه فــي المقابــل لــم يحاســب قــوات التحالــف علــى مــا ســبق ومــا وقــع بعــد صــدور 

ــي  ــك ف ــن ذل ــنفصل ونبي ــس، وس ــع للمجل ــراء التاب ــق الخب ــا فري ــاكات أثبته ــن انته ــرار م الق

ــي)102(. الفصــل التال

)101(  املركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان يديــن مــا أقدمــت عليــه ميليشــيات تحالــف العــدوان مــن خطــف وتعذيــب ونهــب وقتــل املواطــن الشــاب 

)ycfhr.org( عبدامللــك الســنباين" - املركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان"

)102(  الفقــرة رقــم 8 مــن القــرار )2451(: "يكــرر تأكيــد الحاجــة إىل ضــامن تدفــق اإلمــدادات التجاريــة واإلنســانية وتنقــل العاملــني يف املجــال 

ــة العقبــات البريوقراطيــة  اإلنســاين إىل داخــل البلــد ويف جميــع أنحائــه دون عراقيــل، ويدعــو حكومــة اليمــن والحوثيــني، يف هــذا الصــدد، إىل إزال

التــي تحــول دون تدفــق اإلمــدادات التجاريــة واإلنســانية، مبــا يف ذلــك الوقــود، ويدعــو الطرفــني إىل كفالــة عمــل جميــع موانــئ اليمــن بصــورة فعالــة 

ــرا إىل جميــع أنحــاء البلــد، وإعــادة فتــح مطــار صنعــاء وتشــغيله بصــورة آمنــة ومأمونــة ألغــراض تســيري الرحــالت  ومطــردة، وإتاحــة الوصــول ب

التجاريــة يف إطــار آليــة متفــق عليهــا؛ ويدعــو كذلــك الطرفــني إىل العمــل مــع املبعــوث الخــاص لتعزيــز االقتصــاد وعمــل البنــك املركــزي اليمنــي 

ودفــع املعاشــات التقاعديــة ومرتبــات موظفــي الخدمــة املدنيــة العاملــني، ويف هــذا الصــدد، يدعــو املؤسســات املاليــة الدوليــة إىل تقديــم املســاعدة 

ــل إضــايف لخطــة األمــم املتحــدة لالســتجابة  ــم متوي ــدويل إىل النظــر يف تقدي ــب، ويدعــو املجتمــع ال ــاء عــى الطل املالمئــة إىل املبعــوث الخــاص بن

اإلنســانية لعــام 2019؛"

الفقــرة رقــم 10 مــن نفــس القــرار : " يدعــو جميــع أطــراف النــزاع إىل االمتثــال للقانــون الــدويل الواجــب التطبيــق، والوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب 

القانــون الــدويل اإلنســاين، مبــا يف ذلــك احــرتام وحاميــة املرافــق الطبيــة واألطقــم الطبيــة، ووســائل نقلهــم، بصفتهــا تلــك، كــام يدعــو جميــع األطــراف 

إىل حاميــة األعيــان املدنيــة مبــا يف ذلــك املــدارس واألعيــان التــي ال غنــى عنهــا للســكان املدنيــني مثــل تلــك الالزمــة لتوزيــع املــواد الغذائيــة وتجهيزهــا 

ــم املســاعدات  ــني يف مجــال تقدي ــة، وإتاحــة وتيســري وصــول العامل ــاكل األساســية املدني ــراد العســكريني مــن الهي ــع األف ــا، وســحب جمي وتخزينه

اإلنســانية والرعايــة الطبيــة إىل جميــع املحتاجــني بشــكل آمــن ورسيــع ودون عوائــق، ويكــرر التأكيــد عــى أن املعونــة ينبغــي أن تـُـرف عــى أســاس 

الحاجــة، مــع مراعــاة نــوع الجنــس وعامــل الســن؛".
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أ محور قرارات مجلس األمن خالل عامي 2019 2020- )الوصاية على الحديدة(:	.

يتضــح أســاس اهتمــام المجلــس المفاجــئ بـــ "اتفــاق ســتوكهولم"، مــن خــالل مطالبــة 

األميــن العــام – وعلــى غيــر العــادة – برفــع تقاريــر اســبوعية الطــالع المجلــس علــى التطــورات 

فيمــا يتعلــق بـــ "بــدء رصــد ودعــم وتيســير التنفيــذ الفــوري التفــاق ســتوكهولم بمــا فــي ذلــك 

طلــب تولــي األمــم المتحــدة رئاســة لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار"، ومطالبــة األميــن العــام 

برفــع مقترحــات "فــي أقــرب وقــت ممكــن"، خــالل مــدة أقصاهــا عشــرة أيــام "قبــل 31 كانــون 

األول/ديســمبر 2018 بشــأن الســبل التــي ســتقدم األمــم المتحــدة مــن خاللهــا الدعــم الكامــل 

ــة  ــم مؤسس ــي دع ــد ف ــدور رائ ــام ب ــا: "القي ــن أهمه ــد أن م ــي أك ــتوكهولم"، والت ــاق س التف

موانــئ البحــر األحمــر اليمنيــة فيمــا يتعلــق بــإدارة موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى 

وبعمليــات التفتيــش التــي تجــري فيهــا؛ وتعزيــز وجــود األمــم المتحــدة في مدينــة الحديــدة 

وموانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى، وتقديــم تقريــر أســبوعي إلــى مجلــس األمــن"، 

ــدة  ــم المتح ــرورة إدارة األم ــه بض ــى اهتمام ــد عل ــن بالتأكي ــس األم ــف مجل ــم يكت ل

ــال  ــد إلدخ ــدأ بالتمهي ــل ب ــة، ب ــت الوصاي ــاً تح ــا عملي ــا أي وضعه ــدة وموانئه ــة الحدي لمدين

عناصــر وجهــات مــن دول أخــرى إلــى الحديــدة مقدمــاً دعــوة كريمــة وعامــة لتقاســم هــذه 

ــي  ــم المتحــدة ف ــى مســاعدة األم ــدرة عل ــا الق ــي لديه ــدول األعضــاء الت الفرصــة: "ويدعــو ال

ــاعدة". ــك المس ــم تل ــى تقدي ــام إل ــذه المه ــالع به االضط

يبــدو أن إدارة األمــم المتحــدة للحديــدة فتحــت آفاقــاً وآمــاالً جديــدة للمجلــس لمزيــٍد 

مــن التدخــل المباشــر فــي اليمــن والســيطرة علــى موانئــه االســتراتيجية المطلــة علــى البحــر 

ــي  ــه النظــر ف ــن اعتزام ــراره )2451(: "ويعــرب ع ــن ق ــرة )7( م ــي الفق ــد ف ــد أك ــر، فق األحم

اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر، حســب االقتضــاء، لدعــم تنفيــذ هــذا القــرار وســائر قــرارات مجلــس 

ــى  ــل إل ــم التوص ــانية ودع ــة اإلنس ــأة الحال ــن وط ــف م ــة والتخفي ــرى ذات الصل ــن األخ األم

حــل سياســي إلنهــاء النــزاع"، وفيهــا رســالة للشــعب وقيــادات المكونــات اليمنيــة  أن أي حــل 

سياســي إلنهــاء النــزاع لــن يلقــى دعــم المجلــس إال فــي حالــة واحــدة أن يســمح ألجهــزة األمــم 

المتحــدة بفــرض الوصايــة وإدارة مقــدرات البلــد.

هــذا األمــر أكدتــه القــرارات الالحقــة لمجلــس األمــن خــالل عامــي 2019 و2020 حيــث 

صــدرت خمــس قــرارات أحدهــا روتينــي لتمديــد واليــة فريــق الخبــراء أمــا القــرارات األربعــة 

ــة الحــرب واســتمرار عــدوان التحالــف  الباقيــة فقــد تعلقــت بالحديــدة فقــط وتجاهلــت حال

علــى بقيــة المحافظــات وحصارهــا.

القــرار األول رقــم )2452( الصــادر بتاريــخ 16 ينايــر 2019 كشــف فيــه المجلــس عــن 
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بعــض التدابيــر التــي تبيــن نيتــه  الحقيقيــة فــي الوصايــة واإلدارة المباشــرة لموانــئ الحديــدة 

وذلــك عبــر قــرار إنشــاء بعثــة سياســية خاصــة لفتــرة أوليــة ســتة أشــهر أســماها: "بعثــة األمــم 

ــذ  ــم تنفي ــن أجــل دع ــا الرئيســية: "م ــاً مهمته ــدة")103( موضح ــاق الحدي ــم اتف المتحــدة لدع

ــع  ــى"، وتتمت ــف ورأس عيس ــدة والصلي ــئ الحدي ــدة وموان ــة الحدي ــق بمدين ــاق المتعل االتف

بالواليــة لـ"قيــادة ودعــم عمــل لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار، بمســاعدة أمانــة تتألــف مــن 

ــة  ــل محافظ ــة داخ ــكرية واألمني ــام العس ــن المه ــا م ــدة"، وغيره ــم المتح ــن من األم موظفي

الحديــدة بجانــب "تيســير وتنســيق الدعــم المقــدم مــن األمــم المتحــدة لمســاعدة الطرفيــن 

علــى التنفيــذ الكامــل التفــاق الحديــدة"، أمــا الثالثــة القــرارات الالحقــة كانــت مجــرد تمديــد 

ــة)104(. للبعث
حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي فــي صنعــاء كانــت علــى مــا يبــدو متنبهــًة للمؤامــرة التــي 

تحــاك عليهــا إلخــراج موانــئ الحديــدة مــن ســيطرتها تمامــاً وجعلهــا مدخــالً للوصايــة وإدخــال 

ــزام  ــذكاء والت ــت ب ــك تعامل ــا، لذل ــي إدارته ــم المتحــدة ف ــرر مســاعدة األم ــة بمب ــوات دولي ق

فــي تنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم مــن خــالل تمســكها بتنفيــذ بنــود االتفــاق وفــق الخطــة الزمنيــة 

ــراف  ــت إش ــة  تح ــة وطني ــن محلي ــوات أم ــة لق ــن المحافظ ــليم إدارة أم ــن، وتس ــن الطرفي م

ــف،  ــة للتحال ــر التابع ــوات الطــرف اآلخ ــات ق ــق خروق ــان بتوثي ــزام اللج ــم المتحــدة، وال األم

ــي كشــف الطــرف  ــي ف ــن والمجتمــع الدول ــس األم ــى مجل ــة عل لتكــون حجــة واضحــة وقوي

المعرقــل الــذي يريــد اســتغالل االتفــاق الســتكمال احتــالل المدينــة والســيطرة علــى موانئهــا 

مــع اســتمرار الزحوفــات البريــة مــع تضليــل المجتمــع الدولــي بــأن التحالــف ملتــزم مــن خــالل 

عــدم قصــف المدينــة بالطيــران فقــط )105(.

)103(  الفقرتــني )1( و)2( مــن القــرار )2452( 2019: "1- يقــرر إنشــاء بعثــة سياســية خاصــة، هــي بعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة، 

مــن أجــل دعــم تنفيــذ االتفــاق املتعلــق مبدينــة الحديــدة وموانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيــى املنصــوص عليــه يف اتفــاق ســتوكهومل، واملعمــم 

بوصفــه الوثيقــة S/2018/1134، لفــرتة أوليــة مدتهــا ســتة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ اتخــاذ هــذا القــرار؛

2- يقرر كذلك أن تضطلع البعثة، لدعم الطرفني يف تنفيذ التزاماتهام وفقا التفاق الحديدة، بالوالية التالية:

)أ ( قيــادة ودعــم عمــل لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار، مبســاعدة أمانــة تتألــف مــن موظفــني مــن األمــم املتحــدة، لــإلرشاف عــى وقــف 

إطــالق النــار وإعــادة انتشــار القــوات وعمليــات نــزع األلغــام عــى نطــاق املحافظــة،

)ب ( رصــد امتثــال الطرفــني لوقــف إطــالق النــار يف محافظــة الحديــدة وإعــادة نــرش القــوات عــى أســاس متبــادل مــن مدينــة الحديــدة 

وموانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيــى،

ــا  ــى، وفق ــف ورأس عي ــدة والصلي ــئ الحدي ــدة وموان ــة الحدي ــن مدين ــة أم ــن املحلي ــوات األم ــل ق ــى تكف ــني حت ــع الطرف )ج ( العمــل م

ــي،  ــون اليمن للقان

            )د ( تيسري وتنسيق الدعم املقدم من األمم املتحدة ملساعدة الطرفني عى التنفيذ الكامل التفاق الحديدة؛

)104(  أصدر مجلس األمن خالل العامني 2019-2020 خمس قرارات هي:

القرار )2534(، 14 متوز/يوليو 2020، متديد اىل غاية 15 متوز/يوليو 2021 والية بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة

القــرار )2511(، 25 شــباط/فراير 2020، بشــأن تجديــد العقوبــات املفروضــة عــى اليمــن مبوجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم )2140( 

2014 حتــى 26 شــباط/فراير 2021، ومتديــد واليــة فريــق الخــراء حتــى 28 أذار/مــارس 2021

القرار )2505(، 13 كانون الثاين/يناير 2020، متديد اىل غاية 15 متوز/يوليو 2020 والية بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة

القرار )2481(، 15 متوز/يوليو 2019، متديد اىل غاية 15 كانون الثاين/يناير 2020 والية بعثة االمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة

ــاق  ــم اتف ــة لدع ــية خاص ــة سياس ــاء بعث ــه انش ــّرر في ــذي ق ــن ال ــس األم ــرار مجل ــر 2019، ق ــون الثاين/يناي ــرار )2452(، 16 كان الق

ــن ــدة يف اليم الحدي

)saba.ye( سبأنت - وكالة سبأ - )105(  إجتامع ملناقشة املستجدات فيام يخص تنفيذ إتفاق ستوكهومل يف الحديدة )مصحح(
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�صاد�صا: مجل�س �الأمن يفاو�س �ليمنيين بماأرب و�لحديدة، 
ويدين �لعدو�ن على �ل�صعودية:

ــق  ــي متعل ــن بخصــوص اليمــن، أحدهمــا روتين ــس األمــن قراري خــالل العــام 2021 أصــدر مجل

بتمديــد واليــة البعثــة الخاصــة لدعــم اتفــاق الحديــدة، وكمــا هــو المعتــاد فــي القــرارات الســابقة لــم 

يشــجب المجلــس أو يُشــر إلــى أي انتهــاكات لـ"اتفــاق ســتوكهولم"، كــون االنتهــاكات التــي رصدتهــا اللجان 

المعنيــة فــي غالبهــا ارتكبهــا الطــرف المحســوب علــى التحالــف.

ــه وموظفــي األمــم المتحــدة فــي اســتمرار  ــة الممنوحــة لبعثت وبقــي المجلــس متمســكاً بالوالي

ــة فيهــا، رغــم تجميــد  ــات اإلشــرافية واإلداري تواجدهــم داخــل الحديــدة وموانئهــا وممارســتهم للصالحي

المجلــس لكافــة أحكامــه المنصــوص عليهــا فــي القــرار )2451( بخصــوص دعــم تنفيــذ "اتفاق ســتوكهولم"، 

لــم يحــرك المجلــس ســاكناً أمــام اســتمرار قــوات التحالــف بدعــم العمليــات العســكرية البريــة التوســعية 

ــول  ــماح بدخ ــدم الس ــئ وع ــى الموان ــار عل ــرض الحص ــف ف ــادة التحال ــتمرار قي ــة، واس ــل المحافظ داخ

الســفن التجاريــة والنفطيــة ممــا شــل الحركــة بشــكل كامــل فــي موانــئ محافظــة الحديــدة فــي سياســة 

ــى إيقــاف  ــا عل ــى حكومــة صنعــاء وإرغامه ــف مــوارده والضغــط عل ــع الشــعب وتجفي متعمــدة لتجوي

حمالتهــا العســكرية فــي محافظــات البيضــاء ومــأرب والجــوف لتحريرهــا مــن عناصــر القاعــدة والقــوات 

التابعــة للتحالــف.

ــرار  ــى ق ــق عل ــٌل ينطب ــرا"، وهــو مث ــراً ونطــق كف ــي "صمــت ده ــل العرب ــول المث يق

مجلــس األمــن رقــم )2564(، فقــد صمــت مجلــس األمــن ســت ســنوات ولــم يــدن جريمــة أو 

انتهــاكاً واحــداً قامــت بــه قــوات التحالــف علــى الرغــم مــن توثيــق عشــرات بــل مئــات الجرائــم 

مــن قبــل فريــق خبرائــه وفريــق الخبــراء البارزيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان بجانــب الجرائــم 

التــي وثقتهــا أجهــزة ومنظمــات األمــم المتحــدة المختلفــة فــي تقاريــر منشــورة علــى مواقعهــا 

االلكترونيــة ومترجمــة بمختلــف اللغــات.

ــر2021، هــو قــرار اســتثنائي  ــذي أصــدره مجلــس األمــن فــي 25 فبراي ــك القــرار ال ذل

ألغــى فيــه التزامــه بتطلعــات الشــعب اليمنــي والــذي كان يكــرره فــي كل ديباجــة مــن القرارات 

الســابقة مرافقــاً اللتزامــه بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمته اإلقليميــة، كمــا أعلــن 

ــادة  ــف بقي ــام دول التحال ــة قي ــأ نتيج ــذي نش ــزاع ال ــراف الن ــد أط ــة أح ــرة إدان ــه ألول م في
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الســعودية بعــدوان مســتمر علــى اليمــن منــذ 26 مــارس 2015 حتــى اليــوم، لكــن اإلدانــة لــم 

ــارا ويجــوع شــعبه  ــالً ونه ــل لي ــخ والقناب ــذي يقصــف اليمــن بالصواري توجــه نحــو الطــرف ال

بحصــار مســتمر منــذ قرابــة ســبع ســنوات، ولــم توجــه اإلدانــة كذلــك لعمليــة "عاصفــة الحــزم"، 

ــا  ــون ي ــة "قادم ــي"، وعملي ــر الذهب ــة "النص ــي"، وعملي ــهم الذهب ــل"، أو "الس ــادة األم أو "إع

ــاء  ــأرب القتحــام العاصمــة صنع ــه مــن محافظــة م ــا قوات ــف فيه ــي حــرك التحال ــاء"، الت صنع

ــال  ــاء واألطف ــن النس ــرات اآلالف م ــا عش ــي راح ضحيته ــف الت ــات التحال ــن عملي ــا م وغيره

والمدنييــن، ولــم تكــن اإلدانــة لقتــل واعتقــال عشــرات المســافرين والمســافرات مــا بيــن مــأرب 

ــة  ــرات الســعودية واإلماراتي ــا الطائ ــي نفذته ــات الغــارات الت ــة لمئ ــم تكــن اإلدان وصنعــاء، ول

علــى مطــار صنعــاء والحديــدة وعــدن وغيرهــا، بــل كانــت إدانــة مجلــس األمــن "الشــديدة"، 

علــى: "التصعيــد المســتمر فــي مــأرب باليمــن، بمــا فــي ذلــك العمليــة التــي نفذهــا الحوثيــون 

فــي 7 فبرايــر 2021"!  وأيضــاً "اســتمرار هجمــات الحوثييــن علــى المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــاً إلــى "وقــف فــوري للهجمــات دون شــروط  بمــا فــي ذلــك علــى مطــار أبهــا الدولــي"، داعي

مســبقة".

إن منطــق االســتكبار واالســتضعاف لليمــن وشــعبه مــازال طاغيــاً علــى قــرارات مجلــس 

ــدَي عليــه لمــا يقــارب  ــم واعتُ األمــن ولــم يســتطع اســتيعاب الوضــع الجديــد بــأن اليمــن ظُلِ

ــة المتحــدة  ــة والمملك ــات المتحــدة األمريكي ــت إرضــاًء للوالي ــس صام ســبع ســنوات والمجل

وحلفائهمــا مــن بعــض الــدول العربيــة اللذيــن فشــلوا فــي إخضــاع شــعبه واســتكمال مؤامــرة 

احتــالل وتقســيم أرضــه ونهــب ثرواتــه.

لــم يســتطع المجلــس اســتيعاب أن هنــاك إلــه عظيــم يحكــم الكــون ال يرضى باســتمرار 

الظلــم والجــور والفســاد فــي األرض وهــو وحــده مــن يســتطيع قلــب الموازيــن ونصــر 

المســتضعفين وإمدادهــم بالقــوة والعــزة والنصــر مــا دامــوا يؤمنــون بــه وهــم علــى الحــق، 

ــم الطبيعــي  ــون يمارســون حقه ــة 47، واليمني ــروم – آي ــَن{ ال ــُر الُْمْؤِمِني ــا نَْص ــا َعلَيَْن }وَكَاَن َحقًّ

بــل واجبهــم الحتمــي فــي الدفــاع عــن أنفســهم وأرضهــم وأموالهــم، ذلــك الحــق المكفــول فــي 

ميثــاق األمــم المتحــدة والقوانيــن الدوليــة والشــرائع الســماوية، فبعــد أن صــادر مجلــس األمــن 

ــا،  ــون اليمــن عضــواً فيه ــم المتحــدة ك ــن األم ــة ضم ــي المكفول ــوق الشــعب اليمن ــة حق كاف

ــه  ــراره )2564( بمحاوالت ــي ق ــتمر ف ــه، اس ــي وقعــت علي ــاكات الت ــة االنته ــن كاف وتغاضــى ع
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فــي التحريــض وتضليــل الــرأي العــام العالمــي ضــد اليمنييــن وأعلــن عــن مصــادرة أخــر تلــك 

ــادة  ــا الم ــي بينته ــس الت ــن النف ــاع ع ــا أحــد وهــو حــق الدف ــف عليه ــي ال يختل ــوق الت الحق

)51( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة والتــي تنــص علــى: "ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو 

ينتقــص الحــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن أنفســهم إذا اعتــدت 
قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء األمــم المتحــدة ".)106(

وكذلــك لــم يُخــِف المجلــس حالــة اإلحبــاط واليــأس التــي رافقــت صياغتــه وتصويتــه 

علــى القــرار فحــاول فــي الفقــرة التــي تلــت اإلدانــة أن يُعلــن موقفــاً طــال انتظــاره حتــى لــم 

يعــد لــه أي قيمــة حقيقــة لــدى الشــعب اليمنــي، فأخيــراً أعلــن مجلــس األمــن ضــرورة وقــف 

اطــالق النــار علــى الصعيــد الوطنــي ودعمــه للوقــف الفــوري لألعمــال العدائيــة فــي اليمــن، 

فــي مقايضــة واضحــة - أعلنتهــا دول أخــرى فيمــا بعــد – تشــمل التنــازل عــن تحريــر مــأرب 

ــى: "وإذ  ــة مــن الديباجــة نصــت عل ــى اليمــن)107(، فالفقــرة الثاني ــل إيقــاف العــدوان عل مقاب

ــى  ــار عل ــف إطــالق الن ــع أنحــاء اليمــن ووق ــي جمي ــد ف ــف التصعي ــى ضــرورة وق يشــدد عل

الصعيــد الوطنــي، وإذ يدعــو إلــى تنفيــذ نــداء األميــن العــام لوقــف إطــالق النــار علــى الصعيــد 

العالمــي علــى النحــو المفصــل فــي القــرار )2532( 2020، وكذلــك دعوتــه المؤرخــة 25 آذار/

مــارس 2020 إلــى الوقــف الفــوري لألعمــال العدائيــة فــي اليمــن،".

وبالرغــم مــن مــرور كل هــذه الســنوات واألحــداث التي أثبتــت أن أعمــال دول التحالف 

بقيــادة الســعودية ومجلــس األمــن هــي مــن تشــكل خطــراً يهــدد الســالم واألمــن فــي اليمــن 

ــة  ــة والعرفي ــات القانوني ــة المرجعي ــة كاف ــم مخالف ــع تعمده ــة م ــم، وخاص ــة والعال والمنطق

والشــرعية، لــم يخــرج مجلــس األمــن بجديــد فــي قــراره )2564( الــذي أصــدره بموجــب الفصــل 

الســابع، فلــم تعالــج مــا أدانــه فــي الديباجــة كمــا لــم يســاهم فــي إصــالح اخطائــه المتراكمــة، 

فقــرة واحــدة كشــفت الهــدف الحقيقــي للمجلــس فــي قــراره هــذا، وهــو محاولتــه فــي 

اســتمرار التحريــض والتضليــل للــرأي العــام الدولــي وتشــويه حكومــة صنعــاء ومكــون "أنصــار 

اللــه"، بإقــرار إدخــال مديــر البحــث الجنائــي فــي صنعــاء "ســلطان صالــح زابــن"، إلــى قائمــة 

العقوبــات بدعــوى االعتــداء علــى النســاء فــي الســجون.

)un.org( األمم املتحدة | )106(  ميثاق األمم املتحدة )النص الكامل(

)alalam.ir( عبد السالم يكشف ألول مرة خيوط املفاوضات ومبادرة حول مأرب - قناة العامل االخبارية  )107(
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ــة  ــخصيات األمني ــرز الش ــن أب ــن م ــون زاب ــاء ـ ك ــذا االدع ــاء ه ــن غب ــم م ــى الرغ وعل

التــي تصــدت للعناصــر اإلجراميــة وتنظيــم القاعــدة وســاهمت فــي اســتقرار الحالــة األمنيــة فــي 

المحافظــات الشــمالية )108(ـ فــإن المجلــس لــم يتنبــه إلــى أنــه كان يمكــن أن يؤثــر حقيقــة فــي 

ســير األحــداث علــى األرض بتصحيــح ولــو خطــأ وجانــب قصــور واحــد مــن ِقبلــه، فلــو أنــه قــام 

بإدخــال مجرمــي الحــرب مــن القــادة العســكريين للتحالــف الذيــن ثبــت تورطهــم فــي االشــتراك 

وتنفيــذ جرائــم وانتهــاكات ســبق أن حققــت فيهــا فــرق الخبــراء مــن مجلــس األمــن ومجلــس 

حقــوق اإلنســان، لــكان هــذا القــرار هــو األكثــر تأثيــراً لــدى اليمنييــن قيــادة وشــعباً ودافعــاً لهــم 

للتعامــل بإيجابيــة مــع المجلــس فــي حــال لمســوا منــه نيــة حقيقــة لتصحيــح مســاره والعــودة 

إلــى القيــام بمهامــه وفــق ميثــاق األمــم المتحــدة.

ــه  ــي مخالفات ــف ف ــتمر لألس ــام 2021 اس ــي ع ــن ف ــس األم ــك أن مجل ــن ذل ــص م نخل

ــن عــن  ــة فــي اليمــن، وأعل ــى الحال ــة المنطبقــة عل ــن الدولي ــاق األمــم المتحــدة والقواني لميث

حرصــه علــى انتــزاع الســيادة مــن اليمنييــن فــي إدارة مواردهــم وثرواتهــم فــي مــأرب والحديــدة، 

ولــم يُظهــر اهتمامــاً حقيقيــاً بمآســي الشــعب اليمنــي ولــم يعمــل علــى إيقــاف العــدوان عليــه 

وفــك الحصــار عنــه، متعمــداً تجاهــل الجرائــم واالنتهــاكات التــي وثقتهــا تقاريــره، علــى الرغــم 

مــن أن تلــَك هــي مهمتــه الرئيســية والغــرض األساســي مــن التصــرف بموجــب الفصــل الســابع.

almasirahnews.( مدير عام البحث الجنايئ العميد سلطان زابن يف حوار مع صحيفة "املسرية": قضية االغري جنائية بحتة | صحيفة املسرية  )108(
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�لف�صل �لر�بع

فريق خرب�ء جمل�س �الأمن
)و�صهدو� على �أنف�صهم(



ــي اليمــن  ــة ف ــار أن الحال ــرار)2140( القاضــي باعتب ــن الق ــس األم ــام 2014 أصــدر مجل ــي الع ف

تشــكل تهديــداً للســلم واألمــن الدولييــن وعلــى إثــر ذلــك أعطــى لنفســه الحــق فــي التعامــل مــع اليمــن 

بموجــب الفصــل الســابع، وقــد وضحنــا فــي الفصــل األول أن القــرار )2140( يعتبــر باطــالً قانونيــاً كونــه 

مخالفــاً لميثــاق األمــم المتحــدة وقــرار الجمعيــة العامــة رقــم )103/36( القاضــي بعــدم جــواز التدخــل 

فــي الشــؤون الداخليــة ألي بلــد حيــث أن الحالــة فــي اليمــن تعتبــر ثــورة داخليــة لــم تشــكل أي خطــر 

علــى دول الجــوار.

يضــاف إلــى ذلــك أن األحــداث التــي تِبَعــت الثــورة كانــت تحــت ســيطرة قيادتهــا والمكونــات 

ــاء تعــزز  ــن الفرق ــة وكانــت جــوالت الحــوار بي ــى أي دول ــد عل ــداء أو تهدي ــم يثبــت أي اعت ــة، ول الوطني

الســلم واألمــن المحلــي ولــم تهــدده ـ ناهيكــم عــن تهديــد الســالم واألمــن العالمــي ـ، كمــا أن أيــاً مــن 

المكونــات اليمنيــة لــم تعلــن أو تقــوم بالعــدوان علــى بلــد آخــر ليتــم التعامــل معهــا بموجــب الفصــل 

الســابع، وهــذا مــا تــم اثباتــه ســابقاً)109(.

ــة  ــع اليمــن بموجــب الفصــل الســابع تكــون كاف ــل م ــرار التعام ــة ق ــى بطــالن قانوني ــاًء عل وبن

ــا  ــام به ــي ق ــية الت ــات الرئيس ــزز المخالف ــا تع ــب كونه ــة بجان ــه باطل ــاً علي ــذة تأسيس ــرارات المتخ الق

ــن. ــوص اليم ــن بخص ــس األم مجل

ومــن تلــك القــرارات الباطلــة تشــكيل لجنــة جــزاءات وإعطــاء واليــة لفريــق خبــراء مســاعد للجنــة 

وغيرهــا مــن قــرارات وأحــكام المجلــس بموجــب الفصــل الســابع التــي حــاول مــن خاللهــا فــرض إجــراءات 

سياســية تصــادر حــق الشــعب اليمنــي فــي تقريــر مصيــره بنفســه، فقــد بلغــت جســامة مخالفاتــه حــد 

تشــجيع وتبريــر التدخــل الخارجــي فــي اليمــن وفــرض التغييــرات السياســية وصــوالً إلــى تعييــن رئيــس 

للبلــد بمخالفــة دســتورية، وانتهــاًء بشــن عــدوان ُمعلــن مســتمر منــذ قرابــة ســبع ســنوات.)110(

علــى الرغــم مــن بطــالن واليــة فريــق الخبــراء التابــع للجنــة مجلــس األمــن والمشــكل بموجــب 

القــرار )2140( فقــد رأينــا أهميــة االستشــهاد بتقاريــره الـــ )7( التــي صــدرت خــالل األعــوام 2021-2014، 

فبطــالن واليتــه وعــدم حياديــة تقاريــره التــي انحــازت للتحالــف وحرضــت بشــكل متعمــد علــى الثــوار 

اليمنييــن وحكومــة صنعــاء، فقــد فشــل الفريــق فــي محاوالتــه تغطيــة انحيــازه مــن خــالل التحقيــق فــي 

)109(  انظر مدخل الدراسة والفصل األول

)110(  انظر الفصل األول من هذه الدراسة.
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عــدد محــدود مــن األحــداث والجرائــم التــي لــم يســتطع التحالــف انكارهــا أساســاً متغافــالً عــن مئــات 

ــل  ــن قب ــا م ــم توثيقه ــراء رغ ــق الخب ــا فري ــل عنه ــم وتغاف ــهدها العال ــي ش ــم الت ــازر وآالف الجرائ المج

المنظمــات الحقوقيــة ووســائل اإلعــالم المحليــة والدوليــة لقرابــة ســبع ســنوات.

 ومــن خــالل دراســة وتحليــل تقاريــر فريــق الخبــراء ثبــت مجــدداً بطــالن قانونيــة أحــكام القــرار 

ــر 2021 وقــد خرجــت دراســة  )2140( ومــا تــاله مــن قــرارات ومخالفــات لمجلــس األمــن حتــى اكتوب

تقاريــر الفريــق باإلثباتــات اآلتيــة: 

1- بطــالن قانونيــة أحــكام القــرار )2140( مــن خــالل كشــف عــدم صحــة ومصداقيــة مبرراتــه 

وحججــه التــي بنــى عليهــا أن الحالــة فــي اليمــن تهــدد الســالم واألمــن الدولييــن، وبــدأ علــى أساســها 

يتصــرف ويصــدر األحــكام بموجــب الفصــل الســابع.

2- إثبــات مخالفــة مجلــس األمــن لميثــاق األمــم المتحــدة وقــرارات الجمعيــة العامــة وتنصلــه 

عــن مهامــه إزاء توثيــق فريــق الخبــراء لجرائــم تثبــت ارتــكاب دول التحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة 

الســعودية جريمــة العــدوان بكافــة أشــكالها المذكــورة فــي القــرار 3314 )د-29( الصــادر عــن الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة بتاريــخ 14 ديســمبر 1974 وفصلّهــا نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، بجانــب ارتكابهــا مختلــف الجرائــم المصنفــة أشــد خطــراً حســب القانــون الجنائــي الدولــي.

ــرأي العــام  3- إثبــات انتهــاج فريــق الخبــراء سياســة مجلــس األمــن فــي تضليــل المجتمــع وال

ــويه  ــع التش ــف م ــازه للتحال ــن، وانحي ــى اليم ــي عل ــدوان الخارج ــة الع ــة جريم ــن حقيق ــي ع الدول

والتحريــض ضــد الثــوار اليمنييــن وحكومــة صنعــاء ومكــون "أنصــار اللــه"، و"المؤتمــر الشــعبي العــام"، 

ــة. ــية واالجتماعي ــات السياس ــن المكون ــا م وحلفائهم
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�أواًل: بطالن قانونية �أحكام �لقر�ر )2140(:
حــاول مجلــس األمــن فــي قراراتــه )2014( و)2051( وصــوالً إلــى القــرار )2140( تضليــل المجتمــع 

ــى الرغــم مــن  ــه وأحكامــه بخصــوص اليمــن عل ــول بقرارات ــه للقب ــي وتهيئت ــرأي العــام الدول ــي وال الدول

مخالفتهــا لميثــاق األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي. جــاء ذلــك مــن خــالل ســرده لتوصيــف غيــر حقيقــي 

للواقــع اليمنــي وتهويلــه لألحــداث، بغيــة إثــارة قلــق المجتمــع الدولــي وتمهيــداً إلقناعــه بــأن الحالــة فــي 

اليمــن تهــدد األمــن والســالم الدولييــن، ويضمــن مــن خــالل كل ذلــك التضليــل والتهويــل عــدم معارضــة 

المجتمــع الدولــي لقراراتــه الجائــرة ضــد الشــعب اليمنــي بموجــب الفصــل الســابع)111(.

أ حماية اليمن من تدهور الحالة اإلنسانية واألمنية:	.

ــة  ــم عملي ــو دع ــي ه ــأن اليمن ــي الش ــن ف ــس األم ــل مجل ــي لتدخ ــرر األساس كان المب

ــن والســلم  ــا ســتحمي األم ــا بأنه ــة محــددة صوره ــا بآلي ــط تنفيذه ــد رب ــال السياســي وق االنتق

ــداًء بقــراره )2014(  ــك واضحــاً ابت ــة أخــرى ســيهددهما. كان ذل ــأي آلي ــن وأن تنفيذهــا ب الدوليي

الصــادر عــام 2011 والــذي رحــب فيــه بدعــوة مجلــس التعــاون الخليجــي للرئيــس الســابق "علــي 

عبداللــه صالــح"، وألزمــه بـــ :  "، التوقيــع فــوراً علــى مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وتنفيذها"، 

ثــم أشــار إلــى أن عــدم التوقيــع والخــروج بتســوية دائمــة -  بتلــك اآلليــة - ســيفاقم الوضــع فــي 

اليمــن ويشــكل تهديــداً للســلم واألمــن اإلقليمييــن وليــس الدولييــن حيــث نصــت ديباجــة القــرار 

)2014( ايضــاً علــى: "وإذ يــدرك مســؤوليته الرئيســية فــي مجــال صــون الســلم واألمــن الدولييــن 

بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة، وإذ يشــدد علــى التهديــدات التــي يشــكلها لألمــن واالســتقرار 

اإلقليمييــن تفاقــُم الحالــة فــي اليمــن فــي ظــل غيــاب تســوية سياســية دائمــة")112(.

وبعــد تنفيــذ انتقــال سياســي كمــا أراد مجلــس األمــن ومجلــس التعــاون الخليجــي، عــاد 

ــي  ــأن الداخل ــي الش ــرى ف ــرة أخ ــل م ــام 2012 ليتدخ ــادر ع ــراره )2051( الص ــن بق ــس األم مجل

اليمنــي بمبــرر مســؤوليته فــي صــون الســالم واألمــن الدولييــن مهــدداً أن عــدم احــراز تقــدم فــي 

تنفيــذ المبــادرة الخليجيــة سيســبب حالــة تهــدد الســالم واألمــن فــي المنطقــة)113(.

)111(  انظر الفصل األول من هذا الدراسة.

)112(  انظر مقدمة القرار )2014( الصادر يف عام 2011م.

)113(  ديباجــة قــرار مجلــس األمــن )2051(: "وإذ يــدرك مســؤوليته الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن الدوليــني مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، 

ــة اإلنســانية  ــب اســتمرار تدهــور الحال ــة تنفيذهــا لتجن ــاون الخليجــي وآلي ــس التع ــادرة مجل ــذ مب ــدم يف تنفي وإذ يشــدد عــى رضورة إحــراز تق

د الســالم واألمــن يف املنطقــة،" واألمنيــة يف اليمــن، وهــي حالــة تهــدِّ
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فــي عــام 2014 وبالرغــم مــن ترحيــب المجلــس فــي قــراره )2140( بســير عمليــة تنفيــذ 

ــامل،  ــي الش ــوار الوطن ــات الح ــه لمخرج ــد دعم ــة، وتأكي ــكيل الحكوم ــة وتش ــادرة الخليجي المب

عــاد مجــدداً ليديــن مــا أســماها األنشــطة اإلرهابيــة التــي تقــوض العمليــة السياســية فــي اليمــن 

ــي  ــن ف ــن الدوليي ــداً للســلم واألم ــن تشــكل تهدي ــي اليم ــة ف ــرر أن الحال ــأة "وإذ يق ــن فج ليعل

المنطقــة"، وهــي المنطقــة التــي لــم يصــل أي ضــرر أو اعتــداء مــن اليمــن علــى أي دولــة فيهــا!، 

وبــدأ المجلــس فعــالً بإصــدار أحــكام حــول شــؤون داخليــة بحتــة يفرضهــا علــى الشــعب اليمنــي 

بموجــب الفصــل الســابع)114(.

وضــع كارثــي تعيشــه اليمــن خــالل ســبع ســنوات مــن تدخــالت مجلــس األمــن في الشــأن 

ــون  ــدة والقان ــم المتح ــاق األم ــة لميث ــكام المخالف ــرارات واألح ــداره الق ــي وإص ــي الداخل اليمن

الدولــي لــم يســتطع تحقيــق أٍي مــن أهدافــه السياســية المعلنــة فــي اليمــن. 

ــور  ــول تده ــة ح ــر الدولي ــم والتقاري ــهدها العال ــي ش ــداث الت ــن األح ــر ع ــض النظ وبغ

الوضــع فــي اليمــن بســبب تلــك التدخــالت، فيكفــي أن نأخــذ شــهادة فريــق الخبــراء حــول ذلــك 

مــن خــالل مــا أثبتــه فــي تقريــره الصــادر فــي ينايــر 2021: "مــا فتــئ الوضــع يتدهــور فــي اليمــن، 

ــار مدمــرة علــى الســكان المدنييــن، وتســاهم ثالثــة عوامــل  مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آث

رئيســية فــي هــذه الكارثــة: )أ( التربــح االقتصــادي مــن قبــل جميــع األطــراف اليمنيــة، مما يؤثــر 

علــى األمــن البشــري، )ب( واالنتهــاكات المســتمرة والواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان والقانــون 

ــى  ــره عل ــال وتأثي ــي القت ــد ف ــاب، )ج( والتصعي ــن العق ــالت م ــل اإلف ــي ظ ــاني، ف ــي اإلنس الدول

المدنييــن، بمــا فــي ذلــك النــزوح."، فهــل هــذا هــو الوضــع السياســي واألمنــي الــذي وعــد بــه 

مجلــس األمــن الشــعب اليمنــي؟ ألــم يثبــت الشــعب اليمنــي أنــه كان أكثــر حكمــة مــن مجلــس 

األمــن قبــل تدخلــه فــي اليمــن حيــث اســتطاع احتــواء كافــة األزمــات والنزاعــات وحســمها بأقــل 

الخســائر؟

أثبــت تقريــر فريــق الخبــراء فشــل حكومــة "هــادي"، فــي بســط ســيطرتها علــى 

ــدد  ــره: "ويته ــص تقري ــي ن ــا أورده ف ــا بم ــي له ــة، وشــّخص الوضــع الحقيق المحافظــات المحتل

ــل  ــط مــن الفصائ ــى خلي ــه حكومــة اليمــن خطــر تفــكك الســلطة إل ــذي تســيطر علي ــم ال اإلقلي

المتنافســة، علــى نحــو مــا لوحــظ فــي تعــز، ويســود العالقــات بيــن الجماعــات المســلحة غيــر 

التابعــة للدولــة وحكومــة اليمــن غمــوض يتضــح مــن تجنيــد حمــود ســعيد المخالفــي للمقاتليــن 

)114(  انظر الفصل األول تفنيد "مجلس األمن وعدم قانونية التعامل مع اليمن من خالل الفصل السابع"

107

ت (
ارا

قر
ت و

ارا
)غ

من 
الي

لى 
ن ع

دوا
الع

ن و
لأم

س ا
جل�

م

�لف�صل �لر�بع: فريق خبر�ء مجل�س �الأمن

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://undocs.org/ar/S/RES/2140%282014%29


بصفــة غيــر قانونيــة، وال تــزال المواجهــات فــي شــبوة بيــن قــوات حكومــة اليمــن وقــوات المجلس 

ــرة  ــي فق ــهداً ف ــتقرار."، مستش ــدا لالس ــكل تهدي ــا تش ــة له ــوات التابع ــي والق ــي الجنوب االنتقال

ــي 29 آب/أغســطس،  ــالف: "فف ــن االخت ــف م ــه أطــراف التحال ــت الي ــذي وصل أخــرى بالحــال ال

شــنت اإلمــارات العربيــة المتحــدة غــارات جويــة علــى رتــل متقــدم تابــع لقــوات حكومــة اليمــن 

فــي نقطــة العلــم للتفتيــش فــي عــدن وفــي دوفــس بمحافظــة أبيــن"، وكذلــك بتواجــد قــوات 

المملكــة العربيــة الســعودية فــي المهــرة واستشــهد الفريــق علــى ذلــك فــي تقريــره بممارســات 

القــوات الســعودية فــي المهــرة للعمــل األمنــي، وكمــا أكــدت: "أدت الحملــة المشــددة لمكافحــة 

التهريــب، بقيــادة القــوات المواليــة للمملكــة العربيــة الســعودية، إلــى رد فعــل مــن عناصــر قبليــة 
بالقــرب مــن الحــدود.")115(

الفســاد واالنكمــاش والتضخــم هــو توصيــف فريــق الخبــراء للوضــع االقتصــادي اليمــن 

ــي  ــاد اليمن ــل االقتص ــارات: "وواص ــي العب ــق ف ــه الفري ــد لخص ــن، وق ــس األم ــل مجل ــد تدخ بع

انكماشــه، متأثــراً بالتضخــم الــذي بلــغ رقميــن والعملــة المنهــارة، وهــو مــا لــه أثــر مدمــر علــى 

الســكان")116( مؤكــداً أن حكومــة الرئيــس الفــار هــادي والتــي يدعمهــا المجلــس وتــدار مــن الرياض 

ــرادات الداخليــة واجتــذاب التمويــل الخارجــي"، وتنخــرط فــي  ــة فــي تحصيــل اإلي تجــد "صعوب

"ممارســات لغســل األمــوال والفســاد تؤثــر ســلباً فــي إمكانيــة حصــول اليمنييــن علــى اإلمــدادات 

الغذائيــة الكافيــة، ممــا يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي الغــذاء")117(، أدى إلــى "تراجــع الدعــم النقــدي 

الخارجــي وأضــر ســوء إدارة اإليــرادات النقديــة األجنبيــة بمصداقيــة حكومــة اليمــن.")118(

أ حفظ األمن والسلم الدوليين:	.

ــي  ــه الت ــن قرارات ــم م ــى الرغ ــن عل ــي اليم ــزاع ف ــل الن ــي تدوي ــن ف ــس األم ــح مجل نج

أسســها علــى : "مســؤوليته الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن الدولييــن بموجــب ميثــاق األمــم 

المتحــدة، وإذ يشــدد علــى ضــرورة إحــراز تقــدم فــي تنفيــذ مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــة  ــي اليمــن، وهــي حال ــة ف ــة اإلنســانية واألمني ــب اســتمرار تدهــور الحال ــا لتجن ــة تنفيذه وآلي

د الســالم واألمــن فــي المنطقــة"، فلألســف أن قراراتــه وأحكامــه بفرضــه مبــادرة أجنبيــة ضــد  تهــدِّ

)S/2020/326  )115 الجدول رقم 1

)116(  انظر موجز التقرير S/2021/79 الصفحة2.

)S/2021/79  )117الفقرات 90 -117.

)S/2021/79  )118 الفقرات 112-103.
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إرادة الشــعب اليمنــي هــي مــن طــورت الحالــة فــي اليمــن مــن نــزاع سياســي احتــواه حكمــاء 

ــدول  ــن ل ــس األم ــة  بتشــجيع مجل ــن )22( دول ــر م ــه أكث ــت في ــي دخل ــزاع دول ــى ن الشــعب إل

ــذ 26 مــارس 2015.  ــى اليمــن من ــة عل ــادة الســعودية واإلمــارات إعــالن حــرب عدواني التحالــف بقي

ال يــزال المجلــس غيــر مســتوعب لحقيقــة أنــه فشــل فشــالً ذريعــاً فــي اليمــن وســاهم 

فــي انهيــار الثقــة كليــاً باألمــم المتحــدة وأجهزتهــا رغمــاً عن كل نفــوذه العالمــي وقراراته القاســية 

لــم يســتطع أن يخضــع شــعباً حــراً يعتــز بســيادته علــى أرضــه ويرفــض الوصايــة واالســتعمار مهمــا 

ــدول التحالــف لتســتمر فــي ارتــكاب جرائمهــا ضــد  كان حجــم الدعــم المقــدم مــن المجلــس ل

ــة بعــد أربعيــن يومــاً مــن  ــه الثوري ــذي أعلنــت قيادت الشــعب اليمنــي األبــي، وهــذا الشــعب ال

العــدوان بــدء قيامهــا بواجبهــا وحقهــا فــي الدفــاع عــن النفــس ممــا انعكــس علــى اتســاع الرقعــة 

الجغرافيــة للمواجهــات حيــث اعتــرف فريــق الخبــراء بخــروج النــزاع عــن اإلطــار الداخلــي إلــى 

نــزاع دولــي، وذلــك مــن خــالل وصفــه للعمليــات العســكرية المتبادلــة بيــن اليمــن والســعودية: 

"الحــرب البريــة علــى الحــدود بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن والحــرب الجويــة التــي 

تشــمل الغــارات الجويــة للتحالــف وهجمــات الحوثييــن علــى المملكــة العربيــة الســعودية، وكان 

للغــارات الجويــة للتحالــف تأثيــر كبيــر علــى الســكان المدنييــن"، كمــا وضــح أن "الترابــط الظاهــر 

بيــن النــزاع فــي اليمــن والحــوادث التــي تطــال المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

المتحــدة"، ســببها "الهجمــات علــى البنــى التحتيــة المرتبطــة بالنفــط فــي المنطقــة ســواء فــي 

البــر أو فــي البحــر")119(.

ــراء مجلــس األمــن هــي مــن تهــدد الســلم واألمــن فــي  ــادة التحالــف فــي نظــر فريــق خب قي

اليمــن والمنطقــة، فقــد نصــت الفقــرة )28( مــن تقريــر الفريــق S/2021/79: "ويــرى الفريــق أن تحالــف 

دعــم الشــرعية فــي اليمــن غيــر فعــال فــي فــرض ســيطرة موحــدة علــى القــوات المناهضــة للحوثييــن. 

ــاق  ــن اتف ــى الرغــم م ــة اليمــن، عل ــي وحكوم ــي الجنوب ــس االنتقال ــن المجل ــال بي ــم إّن اســتمرار القت ث

الريــاض، يــدل علــى اســتمرار االختالفــات بيــن خطتــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 

الســعودية فــي اليمــن، وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد حكومــة اليمــن وقــوات الســاحل الغربــي والمجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي علــى الدعــم المقــدم مــن التحالــف، لــم تتوصــل المملكــة العربيــة الســعودية بعــد 

إلــى وســيلة تتيــح لهــا حــل االنقســام الواضــح الــذي ال يــزال يشــكل تهديــداً لســالمة اليمــن اإلقليميــة."

)S/2020/326  )119 الجدول رقم 1.
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تقاســمت قيــادة التحالــف الســيطرة علــى األراضــي اليمنيــة المحتلــة وخالفــت القــرار )2216(  

حســب اســتنتاج فريــق الخبــراء فــي خالصــة التقريــر S/2021/79:  والتــي ركــز فيهــا علــى مخالفــات 

اإلمــارات مؤكــداً أن :  "اإلمــارات العربيــة المتحــدة عضــو فــي تحالــف إعــادة الشــرعية فــي اليمــن، 

ــي  ــك ف ــل ذل ــن"، وفص ــة اليم ــوض حكوم ــي يق ــي الجنوب ــس االنتقال ــا للمجل ــإن دعمه ــك ف ــع ذل وم

ــة المتحــدة فــي األصــل قــد جنــدت ودربــت ودفعــت أجــور  الفقــرة )31(: "وكانــت اإلمــارات العربي

ــي الجنوبــي، وهــو وضــع تطــور منــذ عــام 2015، وتواجــه  معظــم القــوات التابعــة للمجلــس االنتقال

القــوات التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي عســكريا قــوات حكومــة اليمــن فــي أبيــن، وبدرجــة أقــل 

فــي ســقطرى وشــبوة، وفشــلت القيــادة السياســية فــي المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي وقــف هــذا 

القتــال واتخــذت تدابيــر متكــررة لتقويــض ســلطة حكومــة اليمــن وســالمة أراضيــه. بيــد أن اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة تقــدم دعمــا سياســيا مســتمرا لقيــادة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، ولذلــك، فــإن 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة تدعــم كيانــا يهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار فــي اليمــن وتتصــرف بشــكل 

يتنافــى مــع روح القــرار )2216( 2015، الــذي يدعــو الــدول األعضــاء إلــى"، أن تمتنــع عــن اتخــاذ أي 

إجــراءات مــن شــأنها تقويــض وحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمته اإلقليميــة، والمــّس بشــرعية 

رئيــس اليمــن"".

األطــراف والقــوى التــي يدعمهــا التحالــف داخــل اليمــن تقــوض الســالم واألمــن واالســتقرار 

ــى  ــه عل ــى أن ــق إل ــص الفري ــرة )41(: "ويخل ــي الفق ــراء ف ــق الخب ــه فري ــا أثبت ــي اليمــن، حســب م ف

الرغــم مــن أن قــادة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، بمــن فيهــم عيــدروس الزبيــدي وهانــي بــن بريــك 

وشــالل علــي شــايع، يمنعهــم التحالــف جميعــا مــن العــودة إلــى عــدن، ال يــزال لهــم تأثيــر علــى مــا 

يحــدث علــى األرض، وقــد أدت أعمالهــم، فــرادى ومجتمعيــن، إلــى تقويــض الســالم واألمــن واالســتقرار 

فــي اليمــن"، بــل وصــل الحــال إلــى اتهــام الفريــق للمســؤولين األساســيين لــدى الرئيــس الفــار هــادي 

أنهــم كذلــك يهــددون الســالم فــي اليمــن وذلــك فــي الفقــرة )42( التــي نصــت علــى: "ويبــدو أن إنشــاء 

االئتــالف الوطنــي الجنوبــي هــو محاولــة لفتــح جبهــة سياســية ضــد المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي 

عــدن وشــبوة، ويعــد رئيــس االئتــالف، أحمــد صالــح العيســي، أحــد أكبــر تجــار النفــط فــي اليمــن)120(، 

ويعــود الفضــل إلــى الدعــم المالــي الــذي يقدمــه فــي جعــل االئتــالف الوطنــي الجنوبــي خصمــاً كبيــراً 

للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وباعتبــار أن العيســي هــو أحــد المقربيــن مــن رئيــس اليمــن، عبــد ربــه 

منصــور هــادي، فــإن لــه تأثيــراً حاســماً علــى الحكــم فــي اليمــن، ويواصــل الفريــق رصــد التطــورات 

التــي قــد تبلــغ حــد تهديــد الســالم فــي اليمــن."

.314=id_page?/org.snycoalition//:https    )120(
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ــفن 	  ــة الس ــي حماي ــل ف ــار ويفش ــي البح ــة أعال ــك اتفاقي ــف ينته التحال

وخطــوط التجــارة العالميــة:

 أمــا مــا يتعلــق باألثــر المباشــر علــى الســلم واألمــن الدولييــن فهــو بالتأكيــد بالنســبة لليمــن 

ــاه  ــدول المــارة مــن المي ــة واســتهداف ســفن ال ــة العالمي ــد خطــوط التجــارة البحري يتركــز فــي تهدي

ــي  ــون الدول ــاك القان ــف انته ــن والتحال ــس األم ــراف مجل ــع اعت ــة، فم ــة اليمني ــة للجمهوري اإلقليمي

والقانــون الدولــي اإلنســاني بفــرض الحصــار علــى موانــئ الجمهوريــة اليمنيــة، يُطــرح الســؤال األبــرز: 

ــة  ــة خطــوط المالحــة الدولي ــف ومجرمــي الحــرب حماي ــس األمــن بدعمــه للتحال هــل اســتطاع مجل

ــة؟  ــة اليمني ــاه اإلقليمي ــة الســفن المــارة فــي المي وحماي

ــن  ــه S/2021/79 م ــر نفس ــي التقري ــس ف ــراء المجل ــق خب ــه فري ــاب عن ــاؤل أج ــذا التس ه

خــالل رصــده الســتهداف ســفن تجاريــة داخــل الميــاه اإلقليميــة اليمنيــة فــي العــام 2020، لكنهــا لــم 

تكــن فــي البحــر األحمــر وأمــام ســواحل الحديــدة بــل كانــت كلهــا فــي خليــج عــدن أمــام ســواحل 

ــط  ــة النف ــتهداف ناقل ــا اس ــة منه ــعودية واإلماراتي ــوات الس ــن الق ــة م ــة المحتل ــات الجنوبي المحافظ

الســعودية  غالديولــوس )Gladiolus( فــي 13 مــارس 2020، والناقلــة البريطانيــة االيرلنديــة المخصصــة 

 )Syra( فــي 17 مايــو 2020 ، وناقلــة النفــط المالطيــة ســيرا  Apal Stolt لمنتجــات النفــط الكيميائيــة

ــع الســعودية  ــن أطــراف تتب ــدات نفطــه بي ــى عائ ــازع عل ــاء رضــوم المتن ــي مين ــي اســتهدفت ف والت

ــارات)121(. واإلم
 )Gladiolus( 63 - ويف 3 آذار/مــارس، اقرتبــت ثالثــة زوارق مــن ناقلــة النفــط غالديولــوس" :S/2021/79 نــص الفقــرات 63 – 66 مــن التقريــر  )121(

التــي ترفــع العلــم الســعودي )رقــم التســجيل لــدى املنظمــة البحريــة الدوليــة: 9169548(، وبــدا أن اثنــني مــن الــزوارق يتــم التحكــم بهــام عــن 

بعــد مــن خــالل الثالــث. وارتطــم أحــد الــزوارق غــري املأهولــة بهيــكل الناقلــة دون وقــوع انفجــار، بينــام اقــرتب اآلخــر منهــا عــى مســافة 10 إىل 

15 مــرتا، ويف وقــت الحــق، أبلغــت ســفينة أخــرى كانــت يف املنطقــة عــن وجــود قــارب كان يــدور حــول نفســه قبــل أن ينفجــر، ومــن املرجــح أن 

يكــون الــزورق الــذي تــرضرت آليــة التوجيــه الخاصــة بــه نتيجــة االصطــدام أو إطــالق النــار مــن قبــل فريــق األمــن التابــع لغالديولــوس. وقامــت 

طائــرة هليكوبــرت تابعــة للبحريــة يف وقــت الحــق بجمــع حطــام مــن البحــر، أظهــر تحليلــه وجــود آثــار وقــود ومتفجــرات عســكرية مصنوعــة مــن 

ــة كانــت معــدة بغــرض االســتخدام كـــأجهزة متفجــرة يدويــة  مخلــوط ثــاليث نرتامــني ثــاليث مثيلــني حلقــي. وهــذا يعنــي أن الــزوارق غــري املأهول

الصنــع منقولــة باملــاء.

64 - ووقــع الهجــوم الثــاين يف 17 أيار/مايــو عندمــا اقــرتب زورقــان مــن ناقلــة منتجــات النفــط الكيميائيــة Apal Stolt )رقــم التســجيل لــدى املنظمــة 

البحريــة الدوليــة: 9719240(، التــي كانــت تبحــر رافعــة علــم اململكــة املتحــدة لريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــاملية. وأطبــق أحــد الزورقــني عــى 

الناقلــة مــن جهــة املؤخــرة، مــام دفــع فريــق أمــن الســفينة إىل إطــالق طلقــات تحذيريــة. ورد األشــخاص الذيــن كانــوا عــى مــن الــزورق بإطــالق 

عــدة رشــقات ناريــة رسيعــة ودقيقــة مــن ســالح آيل، يرجــح أن يكــون رشاشــا، فأصابــوا الجــزء العلــوي مــن جســم الناقلــة، كــام أصابــوا رأس دميــة 

مثبتــة عــى جنــاح الجــرس، وانفجــر الــزورق عــى مســافة 200 مــرت، رمبــا نتيجــة إلطــالق النــار مــن قبــل الحــراس املســلحني. وغــادر الــزورق اآلخــر 

موقــع الهجــوم باتجــاه الشــامل. وتظهــر صــور حصــل عليهــا الفريــق حطامــاً يتصاعــد منــه الدخــان يف أثــر الناقلــة Apal Stolt. وقــد دفــع وجــود 

عمــود مــن الدخــان األبيــض يف الصــور بعــض املحللــني إىل اعتــامد نظريــة أن الــزورق كان يحمــل متفجــرات مطــّورة يف مصانــع عســكرية، وبالتــايل 

فقــد ُصمــم ليســتخدم كجهــاز متفجــر يــدوي الصنــع منقــول باملــاء. ومــن املحتمــل أيضــا أن يكــون االنفجــار ناتجــا عــن اشــتعال أبخــرة البنزيــن، 

الناجــم عــن عطــل يف أحــد أنابيــب الوقــود عــى ســبيل املثــال.

65 - ويف 3 ترشيــن األول/أكتوبــر، كانــت الناقلــة ســريا )Syra( التــي ترفــع علــم مالطــة )رقــم التســجيل لــدى املنظمــة البحريــة الدوليــة: 9436941( 

ــل بالنفــط يف مينــاء رضــوم عندمــا وقــع انفجــاران، مــام ألحــق أرضارا بخزانــات الصابــورة عــى ميــرسة الناقلــة ويف وقــت الحــق، أبلــغ الطاقــم  تحمَّ

عــن "برميــل عليــه ضــوء" يطفــو إىل ميــرسة الناقلــة عــى مســافة 20 مــرتا منهــا تقريبــا، وقــد انفجــر بعــد قرابــة ســاعة مــن االنفجاريــن األولــني دون 

إلحــاق أرضار بالناقلــة. وحصــل الفريــق عــى معلومــات تبــني أن االنفجاريــن أديــا إىل خــرق رافــدة الجمــة يف الناقلــة عــى بعــد نحــو 10-11 مــرتاً 
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أ الحد من خطورة نشاط تنظيم القاعدة وداعش في اليمن:	.

كأن أبــرز مــا اســتند عليــه مجلــس األمــن فــي قراراتــه للتدخــل فــي الشــأن اليمنــي الداخلــي هــو 

ــذي نصــت  ــرار )2014( وال ــي الق ــك ف ــن جــاء ذل ــي اليم ــدة ف ــم القاع ــا تنظي ــات محــدودة نفذه هجم

ديباجتــه علــى: "وإذ يعــرب كذلــك عــن القلــق الشــديد مــن زيــادة التهديــد الــذي يمثلــه تنظيــم القاعــدة 

فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وخطــر حــدوث هجمــات إرهابيــة جديــدة فــي أجــزاء مــن اليمــن، وإذ يؤكــد 

مــن جديــد أن اإلرهــاب بشــتى أشــكاله ومظاهــره يعــد واحــدا مــن أشــد األخطــار التــي تتهــدد الســالم 

واألمــن الدولييــن)122("، لكــن بعــد خمــس ســنوات مــن إعالنــه أن الحالــة فــي اليمــن تشــكل تهديــدا لألمــن 

والســلم الدولييــن والتعامــل مــع اليمــن بموجــب الفصــل الســابع، أصــدر فريــق الخبــراء التابــع لــه التقريــر 

ــم )1(  ــدول رق ــي الج ــا ف ــص عليه ــة ن ــة صادم ــن حقيق ــه ع ــف في ــر 2020 وكش ــي يناي S/2020/326  ف

المعنــون بـــ "مجموعــة التحديــات التــي تعتــرض الســالم واألمــن فــي اليمــن"، حيــث أعلــن عــن شــهادته : 

"لــم يظهــر تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب وتنظيــم الدولــة اإلســالمية أنهمــا يشــكالن تهديــدا كبيــرا 

لليمــن"، بعــد كل هــذه الســنوات مــن تهويــل نشــاط القاعــدة فــي اليمــن ظهــر لفريــق الخبــراء أخيــراً أن 

تنظيــم القاعــدة وداعــش فــي اليمــن ال يشــكالن تهديــداً كبيــراً لليمــن! فكيــف يمكــن اعتبــار من ال يشــكل 

تهديــداً كبيــراً لليمــن تهديــداً للســلم واألمــن الدولييــن؟!

ــد أن االشــتباكات  ــل أك ــرر ب ــر المتعمــد - لكــذب هــذا المب ــق بفضحــه  - غي ــف الفري ــم يكت ول

الوحيــدة بيــن تنظيــم القاعــدة وداعــش "تنحصــر فــي معظمهــا فــي قيفــة بمحافظــة البيضــاء"، موضحــاً 

ــة فــي "إيجــاد موطــئ قــدم  مــع االســتمرار  ــر ان التنظيميــن وجــدا صعوب فــي الفقــرة )38( مــن التقري

فــي المنافســة والمواجهــة مــن أجــل الســيطرة علــى األراضــي والتجنيــد، كمــا هــو الحــال فــي البيضــاء 

علــى ســبيل المثــال"، مــع العلــم أن مديريــة قيفــة ومحافظــة البيضــاء جــزء مــن المحافظــات الشــمالية 

التــي قامــت قــوات الجيــش التابعــة لحكومــة صنعــاء بطــرد تنظيمــي القاعــدة وداعــش منهــا ولــم ترصــد 

أي عمليــات تفجيريــة أو تخريبيــة جديــدة فــي مناطــق ســيطرة حكومــة صنعــاء بعــد تمكــن الجيــش مــن 

القضــاء علــى التنظيميــن فــي عمليــات عســكرية متعــددة طــوال الســنوات الماضيــة، وكان ســبب تأخــر 

حســم المواجهــات مــع التنظيميــن هــو دعمهمــا مــن قبــل قــوات التحالــف والمليشــيات والمرتزقــة التابعة 

لــه ولهــادي)123(.

من سطح املاء، مام يشري إىل أن أجهزة متفجرة )رمبا حشوات مشكلة خطية( قد وضعت هناك من قبل غواصني.

66 -وال تــزال هويــة املهاجمــني يف الحــاالت املذكــورة أعــاله غــري واضحــة، رغــم أنــه مــن املرجــح أن يكــون الحــادث الــذي تعرضــت لــه الناقلــة ســريا 

مرتبطــا بنــزاع حــول الســيطرة عــى عائــدات النفــط مــن مينــاء رضــوم. وعــى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض أوجــه التشــابه يف طريقــة تنفيــذ الهجومــني 

اللذيــن وقعــا يف آذار/مــارس وأيار/مايــو، وكانــا كذلــك يف املنطقــة الجغرافيــة نفســها، فقــد كانــت هنــاك أيضــا اختالفــات كبــرية بينهــام. وتختلــف 

األجهــزة املتفجــرة اليدويــة الصنــع املنقولــة باملــاء املســتخدمة يف الهجــوم عــى الناقلــة غالديولــوس عــن النموذجــني اللذيــن اســتخدمهام الحوثيــون يف 

املــايض، مــام يطــرح احتــامل أن تكــون قــد ظهــرت عــى شــواطئ خليــج عــدن الغــريب جهــة فاعلــة جديــدة يف جعبتهــا نظــم أســلحة متطــورة نســبياً."

)122(  انظر الفصل األول.

)masa-press.net( فيديو جديد لزعيم تنظيم القاعدة "باطريف" يعرتف فيه مبشاركة مقاتليه مع التحالف ضد قوات صنعاء - املساء برس  )123(
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ثانيًا: تن�صل مجل�س �الأمن عن �لقيام بم�صوؤولياته �أمام جريمة 
عدو�ن على �ليمن:

اســتمر مجلــس األمــن ولجانــه فــي ممارســة التضليــل مــن خــالل توصيفــه للنــزاع فــي اليمــن أنــه 

نــزاع غيــر دولــي، وهدفــه مــن ذلــك مصــادرة حــق اليمــن فــي المطالبــة بقيــام األمــم المتحــدة ومجلــس 

األمــن بالقيــام بمســؤولياتهما حســب الميثــاق لوقــف العــدوان عليهــا وقمــع الــدول المشــاركة فيــه، كــون 

اليمــن دولــة مســتقلة ذات ســيادة وعضــو فــي األمــم المتحــدة، كمــا أن ذلــك يأتــي لحــرص المجلــس على 

حمايــة دول التحالــف التــي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات وتحضــى بدعــم عســكري 

ولوجســتي مــن دول اللوبــي األقــوى فــي مجلــس األمــن وهــي الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

وفرنســا والكيــان الصهيونــي)124(.

ــن  ــى اليم ــاً عل ــاك عدوان ــن أن هن ــس األم ــراء مجل ــق خب ــر فري ــت تقاري ــار أثبت ــذا اإلط ــي ه ف

مكتمــل األركان يقــوم بــه تحالــف دولــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات ومشــاركة عــدد 

مــن الــدول، وقــام هــذا التحالــف بتنفيــذ آالف الغــارات الجويــة مســتخدماً كافــة أنــواع األســلحة ومنهــا 

المحرمــة دوليــاً مســتهدفاً بذلــك المدنييــن والبنــى التحتيــة فــي اليمــن، وقــام التحالــف بغــزو واحتــالل 

أجــزاء واســعة مــن أراضــي الجمهوريــة اليمنيــة وجلــب المرتزقــة األجانــب، كمــا قــام بتجنيــد ميليشــيات 

محليــة والدفــع بهــا للقتــال مقابــل المــال، إلــى جانــب فرضــه الحصــار الشــامل الجــوي والبــري والبحــري 

بغــرض تجويــع الشــعب اليمنــي.

ــي  ــل ف ــدوان تتمث ــة الع ــكال جريم ــإن أش ــدة )3314(، ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــا لق ووفًق

ــة: ــال اآلتي األفع

"قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بغــزو إقليــم دولــة أخــرى أو الهجــوم عليــه، أو أي 	. 

احتــالل عســكري، ولــو كان مؤقًتــا، ينجــم عــن مثــل هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي ضــم 

إلقليــم دولــة أخــرى أو لجــزء منــه باســتعمال القــوة.

قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بقــذف إقليــم دولــة أخــرى بالقنابــل، أو اســتعمال . 	

دولــة مــا أيــة أســلحة ضــد إقليــم دولــة أخــرى.

ضــرب حصــار علــى موانــئ دولــة مــا أو علــى ســواحلها مــن قبــل القــوات المســلحة . 	

لدولــة أخــرى.

ــة  ــارات العربي ــا٬ واإلم ــل٬ وأملاني ــم إىل األردن٬ وإرسائي ــياق تحقيقاته ــق يف س ــاء الفري ــافر أعض ــر S/2019/83 : "س ــن التقري ــرة 11 م )124(  الفق

ــة  ــان٬ ومــر٬ واململكــة العربي ــا٬ وجيبــويت٬ وعــامن٬ وفرنســا٬ وقطــر٬ ولبن ــا٬ والبحريــن٬ وتركي ــة - اإلســالمية(٬ وإيطالي ــران )جمهوري املتحــدة٬ وإي

ــة٬ واليمــن." ــات املتحــدة األمريكي ــدا٬ والوالي ــدا الشــاملية٬ وهولن ــا العظمــى وأيرلن ــة املتحــدة لريطاني الســعودية٬ واململك
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قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بمهاجمــة القــوات المســلحة البريــة أو البحريــة أو . 	

الجويــة أو األســطولين التجارييــن البحــري والجــوي لدولــة أخــرى.

ــة أخــرى . 	 ــم دول ــا المســلحة الموجــودة داخــل إقلي ــا باســتعمال قواته ــة م ــام دول قي

ــا  ــص عليه ــي ين ــروط الت ــع الش ــارض م ــه يتع ــى وج ــة، عل ــة المضيف ــة الدول بموافق

ــاق. ــة االتف ــد نهاي ــا بع ــى م ــور، إل ــي المذك ــا اإلقليم ــد لوجوده ــاق أو أي تمدي االتف

ســماح دولــة مــا وضعــت إقليمهــا تحــت تصــرف دولــة أخــرى بــأن تســتخدمه هــذه . 	

الدولــة األخــرى الرتــكاب عمــل عدوانــي ضــد دولــة ثالثــة.

إرســال عصابــات أو جماعــات مســلحة أو قــوات غيــر نظاميــة أو مرتزقــة مــن قَِبــل دولــة . 	

مــا أو باســمها تقــوم ضــد دولــة أخــرى مــن أعمــال القــوة المســلحة تكــون مــن الخطورة 

بحيــث تعــادل األعمــال المعــددة أعــاله، أو اشــتراك الدولــة بــدور ملمــوس فــي ذلك."

وعلــى أســاس وصــف القــرار )3314( ألشــكال العمــل العدوانــي، فقــد تــم تصنيــف نمــاذج مــن الجرائــم 

التــي ارتكبتهــا قــوات التحالــف علــى أســاس ذلــك التصنيــف، مــع االستشــهاد بالجرائــم التــي أثبتهــا فريــق 

الخبــراء فــي تقاريرهــم فقــط، وهــي كاآلتــي:

أ الهجوم والغزو واالحتالل:	.

أثبتــت تقاريــر الفريــق التابــع لمجلــس األمــن للفتــرة 2015-2020 وجــود أعمــال الغــزو واالحتالل 

ــاء  ــي مس ــت ف ــا أعلن ــارات عندم ــعودية واإلم ــادة الس ــن بقي ــى اليم ــف عل ــوات التحال ــا ق ــي نفذته الت

26 مــارس 2015 بــدء تنفيــذ عمليــة عســكرية علــى اليمــن فــي إطــار تحالــف دولــي مخالــف لميثــاق 

ــف  ــا التحال ــام به ــي ق ــات الت ــالل الممارس ــن خ ــزم"، وم ــة الح ــمى "عاصف ــت مس ــدة  تح ــم المتح األم

علــى مــرأى ومســمع مــن العالــم أجمــع خصوصــاً مــا أورده الفريــق فــي تقريــره للعــام 2016 ونــص فيــه 

علــى: "وعلــى المســتوى التشــغيلي، يــرى الفريــق أن أنشــطة التحالــف العســكرية تجــري تحــت ســيطرة 

المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى النحــو التالــي:

)أ( تجــري العمليــات الجويــة فــي اليمــن تحــت الســيطرة التشــغيلية لمقــر مشــترك تقــوده المملكــة 

العربيــة الســعودية يقــع فــي الريــاض، مــع خليــة اســتهداف ومراقبــة تشــرف علــى عمليــات 

تحديــد األهــداف وإســناد المهــام، وبهــا ضبــاط مــن الــدول األعضــاء فــي التحالــف، باســتثناء 

الســنغال والمغــرب؛

)ب( تجري العمليات البرية في مأرب تحت السيطرة التشغيلية للمملكة العربية السعودية؛

)ج( تجــري العمليــات البريــة فــي عــدن وفــي محيــط المــكال تحــت الســيطرة التشــغيلية لإلمــارات 

العربيــة المتحــدة"
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غزو األراضي اليمنية وقصفها:    	

هجمــت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات علــى األراضــي اليمنيــة وقامــت 

ــي  ــار مدينت ــكنية واعتب ــات الس ــاء والتجمع ــف األحي ــة وقص ــات الجوي ــن بالضرب ــتهداف المدنيي باس

صعــدة ومــران مــن األهــداف العســكرية بعــد إعالنهــا محافظــة صعــده منطقــة عســكرية ســعياً الســتمرار 

غزوهــا ومحاولــة احتاللهــا)125(، وتُعــد هــذه األفعــال انتهــاكات جســيمة لمبــادئ القانــون الدولي اإلنســاني 

ارتكبهــا التحالــف علــى نطــاق واســع وبطريقــة منهجيــة)126(، مســتخدماً حتــى الذخائــر العنقوديــة فــي 

ــات  ــك التجمع ــن، وكذل ــن والالجئي ــات النازحي ــه مخيم ــلم من ــم تس ــكان)127(، ول ــة بالس ــق اآلهل المناط

المدنيــة بمــا فــي ذلــك حفــالت الزفــاف والمركبــات المدنيــة كالحافــالت والمناطــق الســكنية والمرافــق 

الطبيــة والمــدارس والمســاجد واألســواق والمصانــع ومخــازن الغــذاء وغيــر ذلــك األعيــان المدنيــة بجانــب 

اســتهدافه ألهــم البنــى التحتيــة المدنيــة مثــل مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة وطرق المــرور المحليــة)128(.

وبحســب مــا ورد فــي تقريــر مجلــس األمــن )لفتــرة 2015( ففــي الشــهرين األوليــن فقــط مــن 

بــدء عمليــات التحالــف وفــي مدينــة صعــدة بالتحديــد والتــي هــي أشــد المــدن المســتهدفة تضــرراً مــن 

الغــارات الجويــة ُدمــر فيهــا مــاال يقــل عــن 226 مبنــى. )129(

ــن 26  ــرة م ــالل الفت ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــادة المملك ــف بقي ــوات التحال ــف ق ــتمر قص واس

مــارس 2015 حتــى كتابــة هــذه الدراســة بالوتيــرة نفســها مــع تنويــع فــي شــكل االنتهــاكات والجرائــم 

واألســلحة المســتخدمة، وبحســب مــا وثقــه الفريــق التابــع لمجلــس األمــن ومــا ورد فــي تقاريــره الســنوية 

عــن الحــاالت التــي حقــق فيهــا نجــد اآلتــي:

HRW | 125(  غارات التحالف الجوية غري املرشوعة عى مدينة صعدة يف اليمن(

)126(  نصــت الفقــرة 128 مــن التقريــر S/2018/192: "وإن التحالــف باســتهدافه املدنيــني بالرضبــات الجويــة، ســواء بقصــف األحيــاء الســكنية أو 

اعتبــار مدينتــي صعــدة ومــران برمتهــام مــن األهــداف العســكرية، يرتكــب انتهــاكا جســيام ملبــادئ التمييــز والتناســب والحيطــة. ويف بعــض الحــاالت، 

وجــد الفريــق أن هــذه االنتهــاكات قــد ارتُكبــت عــى نطــاق واســع وبطريقــة منهجيــة."

)127(  نصــت الفقــرة 130 مــن التقريــر S/2018/192: "ويواصــل الفريــق التحقيــق يف لجــوء التحالــف إىل اســتخدام ذخائــر عنقوديــة يف املناطــق 

ــد أحمــد عســريي، إىل أن اململكــة  ــة الســعودية، العمي ــة بالســكان شــامل غــرب اليمــن. وأشــار املتحــدث العســكري باســم اململكــة العربي اآلهل

العربيــة الســعودية قــد اســتخدمت ذخائــر عنقوديــة ضــد مركبــات مدرعــة يف اليمــن، ولكــن ليــس ضــد األهــداف املدنيــة. وقدمــت اثنتــان مــن 

املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة وإحــدى وكاالت األمــم املتحــدة صــورا فوتوغرافيــة للذخائــر العنقوديــة الفرعيــة وتســجيالت تبــني اســتخدامها 

بالقــرب مــن إحــدى القــرى الريفيــة يف اليمــن أو فوقهــا. وينتظــر الفريــق الســفر إىل اليمــن الســتكامل تحقيقاتــه الخاصــة.."

)128(  نصــت الفقــرة 137 مــن التقريــر S/2018/192: "ووثــق الفريــق غــارات جويــة نفذتهــا قــوات التحالــف ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة، يف 

انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين، مبــا يشــمل مخيــامت املرشديــن داخليــا والالجئــني؛ والتجمعــات املدنيــة، مبــا يف ذلــك حفــالت الزفــاف؛ واملركبــات 

املدنيــة، مبــا فيهــا الحافــالت؛ ومناطــق الســكن املدنيــة؛ واملرافــق الطبيــة؛ واملــدارس؛ واملســاجد؛ واألســواق واملصانــع ومخــازن الغــذاء؛ وغــري ذلــك 

مــن البنــى التحتيــة املدنيــة الرضوريــة، مثــل مطــار صنعــاء ومينــاء الُحديــدة وطــرق املــرور املحليــة."

)129(  نصــت الفقــرة 141 مــن التقريــر S/2018/192: "وترهــن الصــورة الســاتلية الــواردة أعــاله عــن مدينــة صعــدة )مــن خــالل النقــاط الصفــراء( 

عــى الغــارات الجويــة التــي شــنت عــى املبــاين واألعيــان، التــي تــم تحديدهــا مبقارنــة الصــور التــي التُقطــت يف 6 كانــون الثاين/ينايــر 2015 و22 

أيار/مايــو 2015. ومدينــة صعــدة هــي أشــد املــدن املســتهدفة تــرضرا مــن الغــارات الجويــة، حيــث ُدمــر فيهــا مــا ال يقــل عــن 226 مبنــى بعــد أقــل 

مــن شــهرين فقــط مــن بــدء الغــارات الجويــة."
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وثــق الفريــق التابــع لمجلــس األمــن عــدد )119( طلعــة جويــة نفذتهــا قــوات التحالــف تتعلــق 

ــد مــن الهجمــات تشــمل عــدة  ــت العدي ــي اإلنســاني خــالل عــام 2015، وكان ــون الدول ــاكات القان بانته

غــارات جويــة علــى أهــداف مدنيــة مختلفــة، ومــن مجمــوع هــذه الطلعــات الجويــة حــدد الفريــق عــدد 

)146( مــن األعيــان المســتهدفة ووثــق عــدد )3( حــاالت لطائــرات عموديــة طــاردت مدنييــن فاريــن مــن 

عمليــات قصــف المناطــق الســكنية وأطلقــت النــار عليهــم )130(.

 فــي عــام 2016 حقــق فريــق الخبــراء فــي عشــر غــارات جويــة فقــط، شــنها طيــران التحالــف 

نجــم عنهــا )292( حالــة وفــاة، منهــا )100( قتيــل فــي صفــوف النســاء واألطفــال، كمــا دمــرت الغــارات 

)3( مبانــي ســكنية و)3( مجمعــات صناعيــة مدنيــة ومستشــفى وســوق)131(.

ــة  ــام 2016 جريمــة اســتهداف الصال ــره ع ــي تقري ــق ف ــي أوردهــا الفري ــم الت ــرز الجرائ ــن أب وم

الكبــرى)132(، حيــث كان أكثــر مــن )1000( شــخص يشــاركون فــي مراســيم عــزاء والــد وزيــر الداخليــة)133(،  

"والتــي أســفرت عمــا ال يقــل عــن 827 إصابــات وجــروح فــي صفــوف المدنييــن، وكان مــا ال يقــل عــن 24 

مــن الجرحــى أطفــاال."، حســب نتائــج تحقيــق الفريــق فــي التقريــر.

ــدويل  ــون ال ــة لقــوات التحالــف تتعلــق بانتهــاكات القان ــر S/2018/192: "ووثَّــق الفريــق 119 طلعــة جوي )130(  نصــت الفقــرة 138 مــن التقري

اإلنســاين وكان العديــد مــن الهجــامت يشــمل عــدة غــارات جويــة عــى أهــداف مدنيــة متعــددة. ومــن مجمــوع هــذه الطلعــات الجويــة، حــدد 

الفريــق 146 مــن األعيــان املســتهدفة ووثَّــق الفريــق أيضــا ثــالث حــاالت يُزعــم فيهــا أن طائــرات عموديــة طــاردت مدنيــني فاريــن مــن عمليــات 

قصــف املناطــق الســكنية وأطلقــت النــار عليهــم."

)131(  نصت الفقرة 120 من التقرير S/2018/193: "حقق الفريق يف 10 رضبات جوية يف اليمن، نجم عنها ما ال يقل عن 292 حالة وفاة، مبا يف 

ذلك ما ال يقل عن 100 قتيل يف صفوف النساء واألطفال. كام دمرت هذه الغارات 3 مبان سكنية، و3 مجمعات صناعية مدنية، ومستشفى واحداً، 

وسوقاً واحدة."

)132(  القاعة الكربى: هي صالة مناسبات توجد يف منطقة سكنية يف الجنوب الغريب من أمانة العاصمة صنعاء.

)133(  نصــت الفقرتــني 124 -125 مــن التقريــر S/2018/193: "ومل يــرد التحالــف عــى طلــب الفريــق تزويــده مبعلومــات يف هــذا الشــأن. وعــزا 

الفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث، وهــو فريــق أنشــأه التحالــف مــن أجــل "تقييــم حــوادث ســقوط خســائر يف صفــوف املدنيــني املبلــغ عــن وقوعهــا 

وإجــراءات التحقــق وآليــات االســتهداف الدقيــق.

125 - وبعــد إجــراء التقييــم التقنــي والتقييــم مــن منظــور القانــون الــدويل اإلنســاين، خلــص الفريــق إىل مــا يــي: )أ( نفــذ التحالــف الرضبــة الجويــة 

التــي اســتهدفت الصالــة الكــرى يف صنعــاء، والتــي أســفرت عــام ال يقــل عــن 827 إصابــات وجــروح يف صفــوف املدنيــني. وكان مــا ال يقــل عــن 24 

مــن الجرحــى أطفــاال. وأســفرت الرضبــة الجويــة أيضــاً عــن التدمــري الكامــل للصالــة الكــرى؛ )ب( وبالنظــر إىل طبيعــة املناســبة والحارضيــن فيهــا، 

فــإن الهجــوم أســفر عــن عــدد كبــري جــداً مــن اإلصابــات بــني املدنيــني، وهــو أمــر كان ينبغــي توقعــه قبــل تنفيــذ الهجــوم. والفريــق غــري مقتنــع بــأن 

الوفــاء مبقتضيــات القانــون الــدويل اإلنســاين ذات الصلــة مبراعــاة مبــدأ التناســب قــد تحقــق يف هــذه الحالــة؛ )ج( تشــري هــذه العوامــل الرتاكميــة، 

الــواردة يف الفقرتــني )أ( و )ب( أعــاله، إىل أنــه حتــى وإن اتخــذت تدابــري وقائيــة، فإنهــا كانــت إىل حــد بعيــد غــري كافيــة وغــري فعالــة. كــام خلــص 

الفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث إىل عــدم اتبــاع قواعــد االشــتباك واإلجــراءات املناســبة، وأن املســؤولني يف التحالــف "مل يأخــذوا يف االعتبــار طبيعــة 

ــن  ــد م ــوع املزي ــق، عــن وق ــالث إىل مثــاين دقائ ــة األوىل بث ــي وقعــت بعــد الرضب ــة، الت ــة الثاني ــة الجوي ــة املســتهدفة"؛ )د( أســفرت الرضب املنطق

اإلصابــات يف صفــوف املدنيــني الذيــن كانــوا قــد أصيبــوا بجــروح يف الرضبــة األوىل، ويف صفــوف املســتجيبني األوائــل. وقــد انتهــك التحالــف التزاماتــه 

ــة مزدوجــة"، رمبــا يكــون ســببها األســاليب التــي يعتمدهــا  ــال والجرحــى، فيــام يعــد بالفعــل "رضب فيــام يتعلــق باألشــخاص العاجزيــن عــن القت

الطيــارون لضــامن تدمــري األهــداف؛ )هـــ( حتــى لــو كان مســؤول بعينــه يف التحالــف قــد تــرف بإهــامل أثنــاء تنفيــذ الرضبــة الجويــة، فــإن قــوات 

ــار تــرف أحــد املســؤولني خــالف التعليــامت مــرراً مالمئــاً، يف  التحالــف تظــل مســؤولة عــن انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين. وال يجــوز اعتب

اإلطــار األوســع للقانــون الــدويل، يتيــح للــدول األعضــاء املعنيــة يف التحالــف التملــص مــن مســؤولية الدولــة عــن وقــوع تلــك األفعــال غــري املرشوعــة؛ 

)و( قــد يكــون املســؤولون الحكوميــون الذيــن ورد أنهــم رسبــوا املعلومــات، أو كانــوا مشــاركني عــى نحــو آخــر يف جمــع املعلومــات االســتخبارية 

وعمليــات االســتهداف ذات الصلــة بالحــادث، هــم أيضــاً مســؤولني عــن انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين بقــدر مســاهمتهم يف ذلــك.
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فــي العــام 2017 حقــق الفريــق أيضــاً فــي )10( غــارات جويــة تســببت فــي ســقوط )175( قتيــالً 

و)135( جريحــاً فيهــم )85( طفــالً علــى األقــل، ودمــرت الغــارات )5( مبانــي ســكنية و)2( ســفن مدنيــة 

و)1( ســوق و)1( فنــدق صغيــر وموقعــا تابعــاً لقــوات هــادي)134(.

ــة نتــج  فــي العــام 2018 حقــق الفريــق فــي )5( غــارات جويــة طالــت مدنييــن وأهدافــاً مدني

عنهــا نحــو )78( قتيــالً و)153( جريحــاً وألحقــت أضــراراً كبيــرة بالممتلــكات المدنيــة، كان أبرزهــا 

اســتهداف بــاص أطفــال ضحيــان بقنبلــة جويــة أســفرت عــن مقتــل حوالــي )43( وجــرح )63( معظمهــم 

ــورة  ــة بالســكان مســتهدفاً ســوق الســمك ومستشــفى الث ــة مأهول ــك قصــف منطق ــال، وكذل ــن األطف م

ــل )55( شــخصاً وجــرح )170( شــخص)135(. ــه مقت ــج عن ــدة الســاحلية نت ــة الحدي بمدين

فــي العــام 2019 حقــق الفريــق فــي )8( غــارات جويــة أدت إلــى مقتــل حوالــي )146( شــخصاً 

ــا  ــا م ــن أبرزه ــز، وكان م ــاء وتع ــدة وصنع ــار وصع ــع وذم ــاء والضال ــي البيض ــن ف ــة )133( أخري وإصاب

ارتكبتــه قــوات التحالــف فــي 31 أغســطس 2019 عندمــا اســتهدفت كليــة المجتمــع فــي محافظــة ذمــار 

وكان داخلهــا أكثــر مــن )170( محتجــزاً بحســب إفــادة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، وقــد نتــج عــن 

هــذا االســتهداف مقتــل مــاال يقــل عــن )100( شــخص وإصابــة مــاال يقــل عــن )40( شــخص، وقــد أفــاد 

الفريــق أن هــذا الموقــع يســتخدم ســجناً منــذ العــام 2017 وورد ذكــره فــي تقريــر ســابق للفريــق إلــى 

جانــب أنــه معــروف محليــاً بكونــه حجــزاً )136(.

)134(  نصــت الفقــرة 160 مــن التقريــر S/2018/594:"خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر، حقــق الفريــق يف 10 غــارات جويــة أفضــت إىل ســقوط 

157 قتيــال و 135 جريحــا، مبــن فيهــم 85 طفــال عــى األقــل. ودمــرت الغــارات أيضــاً خمســة مبــان ســكنية، وســفينتني مدنيتــني، وســـوقا، وفندقــاً 

صـــغريا )موتيــل(، وموقعــا تابعــا لقــوات الحكومــة اليمنيــة وتــرد يف املرفــق 58 دراســـة حالــة إفراديــة مفصـــلة للحــوادث األربــع األوىل، التي تشـــمل 

تقييــامت لالمتثــال للقانــون الــدويل اإلنســاين."

)135(  نصــت الفقــرة 135 مــن التقريــر S/2019/83: "حقــق الفريــق يف خمــس غــارات جويــة طالــت مدنيــني وأهدافــا مدنيــة يف عــام 2018 يف 

املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــني. وأفــادت التقاريــر بــأن هــذه الغــارات الجويــة أوقعــت نحــو 78 قتيــال و 153 جريحــا وألحقــت أرضارا كبــرية 

باملمتلــكات املدنيــة. وحقــق الفريــق أيضــا يف حالــة قصــف واحــدة يف منطقــة مأهولــة بالســكان، نُِســبت إمــا إىل التحالــف أو إىل قــوات الحوثيــني، 

وأدت إىل مقتــل 55 شــخصا وجــرح 170 آخريــن حســب التقاريــر."

)136(  الفقــرات 93 - 95 مــن التقريــر S/2020/326: "93 - حقــق الفريــق يف مثــاين غــارات جويــة أدت إىل مقتــل حــوايل 146 شــخصا وإصابــة 133 

آخريــن يف البيضــاء، والضالــع، وذمــار، وصعــدة، وصنعــاء، وتعــز ووجــه الفريــق رســائل إىل اململكــة العربيــة الســعودية فيــام يتعلــق بهــذه الحــوادث 

ومــا زال ينتظــر ردا. وعــر الفريــق عــن تقديــره لالجتامعــات التــي عقــدت مــع ســلطات اململكــة العربيــة الســعودية والفريــق املشــرتك لتقييــم 

الحــوادث يف أثنــاء زيــارة أجراهــا إىل الريــاض يف أيلول/ســبتمر 2019. ومــع ذلــك، يالحــظ الفريــق أنــه أرســل، منــذ عــام 2016، 11 رســالة تتعلــق 

بأكــر مــن 40 غــارة جويــة ال يــزال يف انتظــار ردود عليهــا. وهــذا يعــوق قــدرة الفريــق عــى االنتهــاء مــن تحقيقاتــه.

94 - يف 31 آب/أغسطس 2019، تم إسقاط عدة ذخائر متفجرة من إحدى الطائرات عى مباين مجمع كلية املجتمع يف ذمار.

95 - وهنــاك مبنــى واحــد عــى األقــل مــن هــذه املبــاين تســتخدمه قــوات الحدثيــني ســجنا. وأفــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن املرفــق 

كان فيــه نحــو 170 محتجــزا وأســفر الحــادث عــن إصابــة مــا ال يقــل عــن 40 شــخصا ومقتــل مــا ال يقــل عــن 100 شــخص. وأكــد التحالــف الغــارة 

لكنــه ادعــى بــأن املوقــع لــه طابــع عســكري نظــرا لوجــود حوثيــني ومعــدات للدفــاع الجــوي. وأشــار أيضــا إىل أن املوقــع ليــس مســجال يف قامئــة األمــم 

املتحــدة لألهــداف املمنــوع شــن هجــامت عليهــا ويبعــد بأكــر مــن 10 كيلومــرتات عــن الســجن املســجل يف ذمــار، وهــو مــا يعنــي أن التحالــف مل 

يكــن يعلــم بوجــود ســجناء يف ذلــك املجمــع. بيــد أن هــذا املوقــع ظــل يســتخدم ســجنا منــذ عــام 2017 عــى األقــل وورد ذكــره يف تقريــر ســابق 

للفريــق. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن وجــود محتجزيــن فيــه أمــر معــروف محليــا."
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فــي العــام 2020 حقــق الفريــق فــي )5( غــارات جويــة واختتــم تحقيقاتــه فــي حادثيــن بتاريــخ 

ــا مــن  ــب الضحاي ــن كان أغل ــة )24( آخري ــل )41( شــخصاً وإصاب ــو أســفرا عــن مقت ــر و12 يولي 14 فبراي

النســاء واألطفــال)137(.

َخلُــص فريــق الخبــراء فــي تحقيقاتــه أن اســتخدام األســلحة الدقيقــة التوجيــه يُعــد مؤشــراً قويــاً 

علــى أن األهــداف المقصــودة هــي نفســها المتضــررة مــن الغــارات الجويــة وهــذا مــا يثبــت أن التحالــف 

عِمــد إلــى اســتهداف المدنييــن بشــكل مباشــر منتهــكاً بذلــك كافــة القوانيــن واألعــراف)138(. كمــا أثبــت 

الفريــق فــي تلــك التحقيقــات أن أغلــب الغــارات الجويــة للتحالــف لــم تســتهدف أهدافــاً عســكرية، ورأى 

أن التحالــف لــم يــِف بمقتضيــات القانــون الدولــي اإلنســاني، وأن بعــض هــذه الغــارات قــد تكــون بمثابــة 

ــة األعمــال  ــف تتحمــل المســؤولية عــن كاف ــع دول التحال ــق أن جمي ــم حــرب)139(. كمــا أكــد الفري جرائ

التــي يقترفهــا األشــخاص الذيــن يشــكلون جــزءاً مــن قواتهــا المســلحة)140(.

)137(  الفقــرة 121 مــن التقريــر S/2021/79: "حقــق الفريــق يف خمــس غــارات جويــة واختَتـَـم تحقيقاتــه يف حادثــني )14 شــباط/فراير و12 متــوز/

يوليــه( أســفرا عــن مقتــل 41 شــخصا وإصابــة 24 آخريــن. وكانــت أغلبيــة الضحايــا مــن النســاء واألطفــال. ويواصــل الفريــق التحقيــق يف الحــوادث 

املتبقيــة."

)138(  نصــت الفقــرة 162 مــن التقريــر S/2018/594:"يخلــص الفريــق يف دراســات الحــاالت اإلفراديــة إىل مــا يــي: أ- باســتثناء الحادثــة ألــف، فــإن 

الكيــان العســكري الوحيــد القــادر عــى توجيــه هــذه الغــارات الجويــة هــو التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية. ففــي الحادثــة 

ألــف، مــن املســتبعد جــدا أن يكــون قــد نفــذ الهجــوم أي كيــان غــري دولــة عضــو يف التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية؛ باســتثناء 

ــارات، ومل يوضــح، يف املجــال  ــن الغ ــة الســعودية. )ب( مبشــاركته يف أي م ــة العربي ــوده اململك ــذي تق ــف ال ــاء ودال، مل يعــرتف التحال ــني ب الحادثت

ــي ســاقها  ــق عــى املســوغات الت ــق أن يواف ــاء ودال، يتعــذر عــى الفري ــني ب ــه. ففــي الحادثت ــذي يســعى إىل تحقيق ــام، الهــدف العســكري ال الع

التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية. )ج( ال تــزال التدابــري التــي اتخذهــا التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســـعودية، يف 

عمليــة االســتهداف، للتقليــل إىل أدىن حــد مــن اإلصابــات بــني األطفــال، إن وجــدت، غــري فعالــة إىل حــد بعيــد، ال ســيام عندمــا يواصــل اســتهداف 

املبــاين الســكنية."

)139(  نصــت الفقــرة 127 مــن التقريــر S/2018/193: "ومل يجــد الفريــق يف مثانيــة مــن التحقيقــات العــرشة مــا يــدل عــى أن الغــارات الجويــة 

اســتهدفت أهدافــا عســكرية مرشوعــة. ويــرى الفريــق فيــام يخــص جميــع التحقيقــات العــرشة أنــه مــن شــبه املؤكــد أن التحالــف مل يــف مبقتضيــات 

القانــون الــدويل اإلنســاين املتعلقــة بالتناســب واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة عنــد شــّن الغــارات. ويــرى الفريــق أن بعــض هــذه الغــارات قــد تكــون 

مبثابــة جرائــم حــرب."

)140(  نصــت الفقــرة 129 مــن التقريــر S/2018/193: "وجميــع الــدول التــي تخــوض قواتهــا عمليــات عســكرية، أو تشــارك يف هــذه العمليــات عــى 

نحــو آخــر، باســم التحالــف تتحمــل املســؤوليَة عــن "كافــة األعــامل التــي يقرتفهــا األشــخاص الذيــن يشــكلون جــزءاً مــن قواتهـــا املســلحة". فهــذه 

الــدول "... ال ميكنهــا التملــص مــن التزاماتهــا بوضــع وحداتهــا تحــت تــرف ... تحالــف لــه غــرض خــاص". ويتعــني أيضــا عــى جميــع الــدول األعضــاء 

ــك باألخــص عــى الحكومــة  ــدويل اإلنســاين. ويتعــني ذل ــوَن ال ــف القان ــة أن يحــرتم التحال ــري املناســبة لكفال ــا أن تتخــذ التداب يف التحالــف وحلفائه

اليمنيــة التــي تَُشــّن الغــارات الجويــة بنــاء عــى طلبهــا ومبوافقتهــا."
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احتالل األراضي اليمنية:     	

أثبــت الفريــق مــن خــالل مــا أورده فــي الفقــرات )150-154( مــن التقريــر الشــامل لفتــرة عــام 

ــد  ــي ض ــز الفعل ــى التميي ــة عل ــري المبني ــل القس ــرد والترحي ــاالت الط ــم S/2018/193 أن ح 2016 رق

ــي  ــرعية ف ــة وش ــلطة قانوني ــود س ــدم وج ــك ع ــاالً للش ــدع مج ــا ال ي ــح بم ــدن توض ــي ع ــماليين ف الش

المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات التحالــف والميليشــيات المســلحة التابعــة لهــا، حيــث أن الســبب فــي 

ــة)141(. ــل هــذه األعمــال والتصرفــات هــو وجــود االحتــالل وانعــدام شــرعية الســلطات المحلي مث

الفقــرة )34( مــن تقريــر الفريــق للفتــرة 2017 رقــم S/2018/594 أكــدت اســتمرار حالــة االحتــالل 

حيــث نصــت علــى: "تواصــل قــوات التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية توفيــر الدعــم 

المالــي والسياســي والعســكري واللوجســتي للقــوات المســلحة اليمنيــة ولعــدد مــن القــوات المســلحة 

المقاتلــة بالوكالــة عنهــا وتقاتــل قــوات المملكــة العربيــة الســعودية فــي جبهتــي قتــال رئيســيتين همــا 

ــن  ــدن وأبي ــي ع ــة ف ــة المتحــدة بصــورة عام ــارات العربي ــوات اإلم ــل ق ــن تقات ــي حي ــأرب ف ــدي وم مي

ــد  ــادي فق ــرة )50( أن ه ــي الفق ــق ف ــد الفري ــع تأكي ــبوة"، م ــا وش ــرة والمخ ــج والمه ــوت ولح وحضرم

القيــادة والســيطرة الفعليــة علــى القــوات العســكرية واألمنيــة العاملــة باســم "الحكومــة الشــرعية فــي 

اليمــن")142(.

ــارات  ــنت غ ــعودية ش ــة الس ــة العربي ــا أن المملك ــاء فيه ــه ج ــر نفس ــن التقري ــرة )45( م  الفق

علــى تعــز وأصابــت إحــدى تلــك الغــارات عناصــر مــن اللــواء 22 مــدرع فــي منطقــة العــروس فــي جبــل 

ــر)143(. صب

)141(  نــص الفقــرات 150 – 154 مــن التقريــر S/2018/193: "150 - يف 8 أيار/مايــو، بــدأ أفــراد األمــن عمليــات ترشيــد قــرسي ألفــراد منحدريــن 

مــن الشــامل والذيــن يعملــون يف عــدن أو يقيمــون فيهــا. وأيّــدت الســلطات املحليــة هــذه املبــادرة باعتبارهــا مبــادرة أمنيــة تهــدف إىل كبــح 

أعــامل االغتيــال والعنــف املســتمرة يف املنطقــة.

151 - ويف 9 أيار/مايــو، أو يف وقــت قريــب مــن هــذا التاريــخ، أصــدر الرئيــس بيانــا أدان فيــه عمليــات الرتحيــل وأصــدر تعليامتــه إىل محافظــي عــدن 

ولحــج والضالــع بــأن يســارعوا إىل اتخــاذ تدابــري لوقــف التحريــض بدافــع النعــرة اإلقليميــة ووقــف اإلخــالء القــرسي

152 - ويــرى الفريــق أن عمليــات الطــرد وإن كانــت تتــم عــى صعيــد محــي فإنهــا مــؤرش شــبه مؤكــد عــى أنهــا متثــل سياســة واســعة عــى نطــاق 

محافظــة عــدن. وقــد تعــرّف الفريــق عــى هويــة املســؤولني عــن تنفيــذ هــذه السياســة.

153 - وحقــق الفريــق فيــام بعــد يف حــادث آخــر يتعلــق بالرتحيــل القــرسي إىل تعــز لثالثــة عــامل مــن معمــل يقــع يف لحــج يف 12 أيار/مايــو 2016 

أو يف وقــت قريــب مــن هــذا التاريــخ. فقــد أخرجــت القــوات املســلحة هــؤالء األشــخاص بالقــوة مــن مــكان عملهــم ونقلتهــم إىل "شــامل" 

اليمــن. وُمنــح أحــد العــامل الوقــت للذهــاب إىل عــدن قبــل ترحيلــه، لتمكينــه مــن الرتتيــب لنقــل أرستــه إىل الشــامل. ويشــكل هــذا الحــادث 

انتهــاكا لعــدة أحــكام مــن أحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك الحقــوق املتعلقــة باالحتــالل وحظــر 

الرتحيــل القــرسي والتمييــز. وتعــرّف الفريــق عــى هويــة القائــد يف لحــج املســؤول عــن عمليــات الرتحيــل هــذه.

154 - وتبــنّي للفريــق أن أفعــال التمييــز الفعــي أو املتصــور ضــد "الشــامليني" تتواصــل يف عــدن. وتهــدد أفعــال التمييــز هــذه وعمليــات الرتحيــل 

بتقويــض رشعيــة الســلطات املحليــة، وقــد تعــوق الجهــود الوطنيــة والدوليــة املبذولــة إلرســاء دعائــم األمــن والحوكمــة املحليــة الالزمــة للتوصــل 

إىل حــل دائــم. وينطبــق عــى األفــراد والكيانــات الذيــن يقومــون بهــذه املامرســات مــا يــرد يف الفقــرة 17 مــن القــرار 2140 )2014( مــن معايــري 

تحديــد األفــراد عــى أنهــم يهــددون ســالم اليمــن وأمنــه. وقــد تنطبــق عليهــم أيضــا أحــكام الفقرتــني الفرعيتــني )أ( و )ج( مــن الفقــرة 18 مــن 

ذلــك القــرار."

)142(  نصت الفقرة 50 من التقرير S/2018/594: "ويرى الفريق أن الرئيس هادي فقد القيادة أو السيطرة الفعلية عى القوات العسكرية واألمنية 

العاملة باسم الحكومة الرشعية يف اليمن"

)143(  نصت الفقرة 45 من التقرير S/2018/594: "...وقد أسفر عدد من الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقودة اململكة العربية السعودية 

عى تعز..."
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 S/2019/83 وأثبــت الفريــق مــن خــالل مــا أورده فــي الفقــرة )43( مــن تقريــر الفتــرة 2018 رقــم

ــة الشــمالية ولهــا تواجــد  أن مناطــق العمليــات الرئيســية لقــوات التحالــف توجــد علــى الحــدود اليمني

ــى  ــرة عل ــث نصــت الفق ــن المحافظــات حي ــدد م ــي ع ــل ف ــة تقات ــوات اإلماراتي ــي ســقطرى، وأن الق ف

ــي  ــمالية ف ــة الش ــدود اليمني ــى الح ــد عل ــف توج ــوات التحال ــية لق ــات الرئيس ــق العملي ــي: "ومناط اآلت

محافظــات حجــة ومــأرب والمهــرة، ولهــا وجــود عســكري ضئيــل جــدا فــي ســقطرى، فــي حيــن تقاتــل 

قــوات اإلمــارات العربيــة المتحــدة أساســا فــي محافظــات عــدن وأبيــن وحضرمــوت والحديــدة وشــبوة 

وتعــز )باســتثناء مدينــة تعــز(."

ــوان  ــرة 2020 رقــم S/2020/326 تحــت عن ــق للفت ــر الفري ــا ورد فــي الفقــرة )24( مــن تقري وم

"إعــادة انتشــار قــوات اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي اليمــن"، حيــث أثبــت وجــود قاعــدة إماراتيــة فــي 

البريقــة بعــدن ســلمتها اإلمــارات للســعودية عقــب توقيــع اتفــاق الريــاض فــي نوفمبــر 2019)144(.

أمــا الفقــرة )59( مــن التقريــر S/2021/79فقــد بينــت وجــود قواعــد عســكرية لقــوات اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة فــي بلحــاف والعلــم بمحافظــة شــبوة، ونصــت علــى: "..، وفــي حيــن وقعــت بعــض 

الحــوادث األمنيــة البســيطة أثنــاء تنقــل قــوات اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــن قواعدهــا فــي بلحــاف 

والعلــم..."

كمــا أثبــت الفريــق فــي الفقــرة )100( مــن التقريــر S/2020/326 وجــود ســجون تشــرف عليهــا 

اإلمــارات فــي القاعــدة اإلماراتيــة فــي منطقــة البريقــة بمحافظــة عــدن)145(.

ــاالت  ــي ح ــق ف ــه حق ــا أن ــق فيه ــن الفري ــد بي ــر S/2021/79 فق ــن التقري ــرة )127( م ــا الفق أم

ــا يف  ــد قواته ــريا عدي ــة املتحــدة كث ــارات العربي ــام 2019، قلصــت اإلم ــم S/2020/326 عــىل: "خــالل ع ــر رق ــن التقري ــرة 24 م ــص الفق )144(  تن

ــه  ــه إذ خفضت ــه ومتوز/يولي ــريا لعديدهــا يف حزيران/يوني ــة األوىل تخفيضــا كب ــة إعــادة انتشــار نفــذت عــى مرحلتــني. وشــملت املرحل إطــار عملي

مــن بضعــة آالف إىل بضــع مئــات مــن الجنــود، لكنهــا أبقــت عــى بعــض الجنــود لدعــم الجامعــات املســلحة التــي كان البلــد دربهــا وجهزهــا يف 

الفــرتة مــا بــني 2015 و 2019، أمــا املرحلــة الثانيــة فنفــذت يف األســبوع األول مــن ترشيــن األول/أكتوبــر، حيــث تركــت وجــودا أدىن لقــوات اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة يف مخــا، وعــدن، وبلحــاف، والريــان، وســقطرى. وأجــري هــذا التخفيــض إىل جانــب التخفيــض الكبــري للقــوات الســودانية بعيــد 

إنشــاء النظــام الجديــد يف الخرطــوم. وتــم انســحاب اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن عــدن بتســليم قاعدتهــا يف الريقــة إىل قــوات اململكــة العربيــة 

الســعودية عقــب التوقيــع عــى اتفــاق الريــاض يف ترشيــن الثاين/نوفمــر 2019."

)145(  تنــص الفقــرة 100 مــن التقريــر رقــم S/2020/326 عــىل: "حقــق الفريــق يف أربــع حــاالت النتهــاك اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 

ــة،  ــال واالحتجــاز التعســفيني، وســوء املعامل ــوق اإلنســان تنطــوي عــى االعتق ــدويل لحق ــون ال ــدويل اإلنســاين والقان ــون ال ــة املتحــدة القان العربي

والتعذيــب، واالختفــاء القــرسي. فهنــاك فــرد ألقــت قــوات النخبــة الشــبوانية القبــض عليــه يف عتــق، شــبوة، واحتجــز يف بلحــاف، ونقــل إىل الريــان، 

يف حرضمــوت. وهنــاك فــرد آخــر اعتقلتــه اململكــة العربيــة الســعودية يف الغيضــة، باملهــرة، وفــرد اعتقلتــه واحتجزتــه اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

يف قاعدتهــا يف الريقــة. وإضافــة إىل ذلــك، اعتقــل فــرد يف أبــني، ثــم احتجــزه اللــواء شــالل عــي شــايع، واحتجــز يف نهايــة املطــاف يف الريقــة. ومــن 

بــني هــؤالء األفــراد األربعــة، مل يفــرج إال عــن فــرد واحــد، يف عــام 2018؛ وزعــم أنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء احتجــازه يف قاعــدة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة يف الريقــة. وال يــزال مــكان وجــود الثالثــة اآلخريــن مجهــوال. ويــرد مزيــد مــن املعلومــات يف املرفــق الــرسي 28. وبعــث الفريــق برســائل إىل 

اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وهــو يف انتظــار رد"
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ــة  ــارات العربي ــوات اإلم ــدي ق ــى أي ــب عل ــاء القســري والتعذي ــال واالحتجــاز التعســفيين واالختف االعتق

المتحــدة فــي اليمــن، كمــا أثبــت أن هــذه القــوات تســيطر علــى بلحــاف ـ شــبوة، ومطــار الريــان الدولــي 

ـ المــكال، وموقــع قريــب مــن مينــاء الضبــه النفطــي ـ الشــحر حضرمــوت)146(. 

ومــن خــالل كل مــا ســبق يتضــح ويثبــت حالــة االحتــالل فــي إطــار تنفيــذ التحالــف لجريمــة 

العــدوان علــى اليمــن بقيــادة الســعودية واإلمــارات.

)146(  نصــت الفقــرة 127 مــن التقريــر رقــم S/2021/79 عــىل: "يواصــل الفريــق التحقيــق يف حــاالت االعتقــال واالحتجــاز التعســفيني واالختفــاء 

القــرسي والتعذيــب عــى أيــدي قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف اليمــن. وقــد تلقــى الفريــق أدلــة تثبــت احتجــاز ثالثــة أشــخاص يف املواقــع 

التاليــة الخاضعــة لســيطرة هــذه القــوات: بلحــاف )شــبوة(، ومطــار الريــان الــدويل )املــكال(، ويف موقــع قريــب مــن مينــاء الضبــة النفطــي )الشــحر، 

حرضمــوت("
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وفيما يأتي جدول يُبين ما أثبتته تقارير مجلس األمن من أفعال الهجوم والقصف والغزو واالحتالل:

جدول رقم )3( شواهد الهجوم والقصف في تقارير مجلس االمن

الرمزالتاريخرقم ونص الفقرة

128 - وإن التحالــف باســتهدافه املدنيــني بالرضبــات الجويــة، ســواء بقصف 

األحيــاء الســكنية أو اعتبــار مدينتــي صعــدة ومــران برمتهــام مــن األهــداف 

العســكرية، يرتكــب انتهــاكا جســيام ملبــادئ التمييــز والتناســب والحيطــة، 

ويف بعــض الحــاالت، وجــد الفريــق أن هــذه االنتهــاكات قــد ارتُكبــت عــى 

نطــاق واســع وبطريقــة منهجيــة.

2015S/2018/192

130 - ويواصــل الفريــق التحقيــق يف لجــوء التحالــف إىل اســتخدام ذخائــر 

عنقوديــة يف املناطــق اآلهلــة بالســكان شــامل غــرب اليمــن، وأشــار 

ــد  ــد أحم ــة الســعودية، العمي ــة العربي املتحــدث العســكري باســم اململك

عســريي، إىل أن اململكــة العربيــة الســعودية قــد اســتخدمت ذخائــر 

ــداف  ــد األه ــس ض ــن لي ــن، ولك ــة يف اليم ــات مدرع ــد مركب ــة ض عنقودي

املدنيــة، وقدمــت اثنتــان مــن املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة وإحــدى 

ــة  ــة الفرعي ــر العنقودي ــة للذخائ ــورا فوتوغرافي ــدة ص ــم املتح وكاالت األم

وتســجيالت تبــني اســتخدامها بالقــرب مــن إحــدى القــرى الريفيــة يف اليمــن 

أو فوقهــا، وينتظــر الفريــق الســفر إىل اليمــن الســتكامل تحقيقاتــه الخاصة.

2015S/2018/192

137 - ووثــق الفريــق غــارات جويــة نفذتهــا قــوات التحالــف ضــد املدنيــني 

واألهــداف املدنيــة، يف انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين، مبــا يشــمل 

مخيــامت املرشديــن داخليــا والالجئــني؛ والتجمعــات املدنيــة، مبــا يف ذلــك 

حفــالت الزفــاف؛ واملركبــات املدنيــة، مبــا فيهــا الحافــالت؛ ومناطــق الســكن 

املدنيــة؛ واملرافــق الطبيــة؛ واملــدارس؛ واملســاجد؛ واألســواق واملصانــع 

ومخــازن الغــذاء؛ وغــري ذلــك مــن البنــى التحتيــة املدنيــة الرضوريــة، مثــل 

ــة )انظــر املرفقــات  ــدة وطــرق املــرور املحلي ــاء الُحدي مطــار صنعــاء ومين

52 و 54 و 61(.

2015S/2018/192
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تتعلــق  التحالــف  لقــوات  جويــة  طلعــة   119 الفريــق  ـق  ووثَـّ  -  138

بانتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين، وكان العديــد مــن الهجــامت يشــمل 

عــدة غــارات جويــة عــى أهــداف مدنيــة متعــددة، ومــن مجمــوع هــذه 

ــر  ــتهدفة )انظ ــان املس ــن األعي ــق 146 م ــدد الفري ــة، ح ــات الجوي الطلع

ــرات  ــا أن طائ ــق أيضــا ثــالث حــاالت يُزعــم فيه ــق الفري املرفــق 47(، ووثَّ

عموديــة طــاردت مدنيــني فاريــن مــن عمليــات قصــف املناطــق الســكنية 

ــم. ــار عليه ــت الن وأطلق

2015S/2018/192

ــران  ــة م ــدة ومنطق ــة صع ــف مدين ــن التحال ــو، أعل 140 - ويف 8 أيار/ماي

ــر  ــدى أك ــدة إح ــت صع ــا زال ــكرية"، وم ــداف العس ــن "األه ــام م بكامله

مــدن اليمــن تعرضــا للهجــوم والتدمــري بشــكل منهجــي، ويعــزى ذلــك إىل 

الغــارات الجويــة التــي يشــنها التحالــف ويســتهدف بهــا املدينــة بكاملهــا، 

يف انتهــاك مبــارش للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويوفــر الشــكل الخامــس 

صــورة ســاتلية عــن صعــدة، كــام تــرد صــور أخــرى يف الخرائــط مــن 1 إىل 

8، وهــو يعــرض مقارنــة بــني الصــور الســاتلية التــي التُقطــت يف 6 كانــون 

ــار/ ــف ويف 22 أي ــة للتحال ــارات الجوي ــل إطــالق الغ ــر 2015 قب الثاين/يناي

مايــو 2015 خــالل املرحلــة املبكــرة مــن حملــة التحالــف، وواجهــت مدينــة 

ــك  ــة شــنها التحالــف، مبــا يف ذل صعــدة أيضــا هجــامت عشــوائية ومنهجي

ــدارس واملســاجد. هجــامت عــى املستشــفيات وامل

2015S/2018/192

141 - وترهــن الصــورة الســاتلية الــواردة أعــاله عــن مدينــة صعــدة )مــن 

خــالل النقــاط الصفــراء( عــى الغــارات الجويــة التــي شــنت عــى املبــاين 

واألعيــان، التــي تــم تحديدهــا مبقارنــة الصــور التــي التُقطــت يف 6 كانــون 

الثاين/ينايــر 2015 و 22 أيار/مايــو 2015، ومدينــة صعــدة هــي أشــد املــدن 

املســتهدفة تــرضرا مــن الغــارات الجويــة، حيــث ُدمــر فيهــا مــا ال يقــل عــن 

226 مبنــى بعــد أقــل مــن شــهرين فقــط مــن بــدء الغــارات الجويــة.
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154 - ووفقــا ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، يتعــرض 

مثانيــة أطفــال، يف املتوســط، للقتــل أو التشــويه كل يــوم يف اليمــن كنتيجــٍة 

مبــارشٍة لألعــامل العدائيــة، ويُعــزى نحــو ثالثــة أربــاع الوفيــات واإلصابــات 

بــني األطفــال )73 يف املائــة( خــالل الربــع الثــاين مــن عــام 2015 إىل الغارات 

الجويــة التــي يشــنها التحالــف ويُعــزى 18 يف املائــة مــن وفيــات األطفــال و 

17 يف املائــة مــن إصاباتهــم إىل قــوات الحوثيــني وصالــح.
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ــالمتهم  ــدد س ــيمة ته ــارا جس ــل أخط ــني طف ــاء 4 مالي ــه زه 155 - ويُواج

ــل  ــؤدي تعطي ــتقرار، وي ــدم االس ــف وع ــد حــدة العن ــع تصاع ــم م وحياته

وعرقلــة سلســلة اإلمــداد بالســلع األساســية وتدفــق اإلمــدادات اإلنســانية، 

املــدارس  عــى  والهجــوم  اإلنســانية،  املســاعدات  إيصــال  وإعاقــة 

واملستشــفيات واملنــازل إىل تعريــض األطفــال للخطــر بصفــة خاصــة، 

وبســبب التعــرض للغــارات الجويــة واالقتتــال الدائــر يف الشــوارع والقصــف 

ــاة،  ــة والوف ــر اإلصاب ــة مخاط ــد برسع ــرات، تتزاي ــادة للطائ ــر املض والذخائ

وقــد تعــرض األطفــال للتشــويه والقتــل عــى أيــدي القناصــة، ســواء نتيجــة 

لوجودهــم يف مرمــى النــريان املتبادلــة، أو مــن جــراء التعذيــب، أو يف 

حــوادث متعلقــة بتجنيــد األطفــال، ووثّــق الفريــق أيضــا حــوادث أصيــب 

ــوي، وال  ــف الج ــراء القص ــن ج ــة م ــروق مروع ــع بح ــال ورُّض ــا أطف فيه

يــزال يبــارش التحقيــق بشــأنها، وقــد انتهــك أطــراف النــزاع جميعــاً حقــوق 

ــزاع املســلح  ــاء الن ــال أثن ــاكات جســيمة ضــد األطف ــوا انته ــل وارتكب الطف

ــق 59(.  ــر املرف )انظ

2015S/2018/192

ــاعدة  ــع املس ــول دون توزي ــي تح ــة الت ــل الري ــب العراقي 180 - وإىل جان

ــرق  ــى ط ــف ع ــنها التحال ــة ش ــارات جوي ــق 10 غ ــق الفري ــانية، وثَّ اإلنس

النقــل )البحريــة والجويــة عــى الســواء(، وعــى أربعــة مــن طــرق اإلمــداد 

ــني  ــة )مبــا يشــمل مركبت ــة الغذائي ــن املعون ــة وخمســة مرافــق لتخزي الري

لتخزيــن األغذيــة(،  باملعونــة وثالثــة مســتودعات ومرافــق  لتــني  محمَّ

باإلضافــة إىل غــارات جويــة ُشــنت عــى مســتودع تابــع ملنظمــة أوكســفام 

لتخزيــن معــدات خاصــة مبــرشوع للميــاه ميولــه االتحــاد األورويب يف 

ــق ثــالث هجــامت شــنها التحالــف عــى مواقــع  ــق الفري صعــدة. كــام وثَّ

ــي. ــاج الزراع ــة ولإلنت ــة لألغذي محلي

2015S/2018/192

184 - ووثَّــق الفريــق حــاالت نهبــت فيهــا قــوات الحوثيــني وصالــح املعونــة 

ــدن  ــدة يف ع ــم املتح ــي األم ــى مكتب ــا ع ــا مؤقت ــيطرت فيه ــة وس الغذائي

ــنها  ــة ش ــارة جوي ــق غ ــق الفري ــني 48 و 50(، ووثَّ ــر املرفق ــاء )انظ وصنع

التحالــف عــى مســتودع مرتبــط بإحــدى املنظــامت غــري الحكوميــة )انظــر 

الفقــرة 179(، وثــالث غــارات جويــة إمــا اســتهدفت مكاتــب األمــم املتحــدة 

يف اليمــن بشــكل مبــارش أو ألحقــت بهــا أرضارا تبعيــة.

2015S/2018/192
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ــا ال  ــا م ــة يف اليمــن، نجــم عنه ــات جوي ــق يف 10 رضب ــق الفري 120 - حق

ــل يف  ــن 100 قتي ــل ع ــا ال يق ــك م ــا يف ذل ــاة، مب ــة وف ــن 292 حال ــل ع يق

صفــوف النســاء واألطفــال. كــام دمــرت هــذه الغــارات 3 مبــان ســكنية، و 3 

 مجمعــات صناعيــة مدنيــة، ومستشــفى واحداً، وســوقاً واحــدة )الجدول 7(. 

وتــرد يف التذييلــني ألــف ودال مــن املرفــق 49 دراســات إفراديــة مفصلــة، 

تشــمل تقييــامت ملــدى االمتثــال للقانــون الــدويل اإلنســاين، وتوجــد 

ــدول 7  ــة. الج ــدى األمان ــرى ل ــة أخ ــات إفرادي دراس

126 - مل تُِتــح أي مــن الــدول األعضــاء يف التحالــف التــي اســتخدمت 

ــق لالطــالع عــى معلومــات بشــأن الحــوادث  ــًة للفري ــا إمكاني ــادا جوي عت

العــرشة الــواردة يف الجــدول 7، رغــم الطلبــات التــي قدمهــا، وذلــك 

ــال للفقــرة 8 مــن القــرار 2266 )2016(. ــه االمتث ــا يقتضي  يتعــارض مــع م

127 - ومل يجــد الفريــق يف مثانيــة مــن التحقيقــات العــرشة مــا يــدل عــى 

أن الغــارات الجويــة اســتهدفت أهدافــا عســكرية مرشوعــة، ويــرى الفريــق 

فيــام يخــص جميــع التحقيقــات العــرشة أنــه مــن شــبه املؤكــد أن التحالــف 

ــدويل اإلنســاين املتعلقــة بالتناســب واتخــاذ  ــون ال ــات القان مل يــف مبقتضي

ــق أن بعــض هــذه  ــرى الفري ــد شــّن الغــارات، وي االحتياطــات الالزمــة عن

الغــارات قــد تكــون مبثابــة جرائــم حــرب.
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 ،7 )الجــدول  عبــس  مبستشــفى  املتعلــق  التحقيــق  ويف   -  128

انتهــك،  التحالــف  أن  إىل  الفريــق  خلــص   ،)6 رقــم  الجويــة  الغــارة 

مبــا  املتعلقــة  املبــادئ  املستشــفى،  ذلــك  عــى  الجويــة  غارتــه  يف 

وحاميــة  الطبيــني؛  والعاملــني  املستشــفيات  واحــرتام  حاميــة  يــي: 

القتــال. عــن  العاجزيــن  األشــخاص  وحاميــة  واملــرىض؛   الجرحــى 

أو  قواتهــا عمليــات عســكرية،  التــي تخــوض  الــدول  - وجميــع   129

ــل  ــف تتحم ــم التحال ــر، باس ــو آخ ــى نح ــات ع ــذه العملي ــارك يف ه تش

املســؤوليَة عــن "كافــة األعــامل التــي يقرتفهــا األشــخاص الذيــن يشــكلون 

ــن  ــص م ــا التمل ــدول "... ال ميكنه ــذه ال ــلحة"، فه ــا املس ــن قواتهـ ــزءاً م ج

ــه غــرض خــاص"،  ــف ل ــا تحــت تــرف ... تحال ــا بوضــع وحداته التزاماته

ويتعــني أيضــا عــى جميــع الــدول األعضــاء يف التحالــف وحلفائهــا أن 

تتخــذ التدابــري املناســبة لكفالــة أن يحــرتم التحالــف القانــوَن الــدويل 

ــّن  ــي تَُش ــة الت ــة اليمني ــى الحكوم ــص ع ــك باألخ ــني ذل ــاين، ويتع اإلنس

 .)S/2015/217 الغــارات الجويــة بنــاء عــى طلبهــا ومبوافقتهــا )انظــر 

التــي  الجويــة  للغــارات  التخطيــط  عــن  املســؤولون  واألفــراد   -  130

ــة، و/ ــة املدني ــى التحتي ــني والبن ــب باملدني ــري متناس ــو غ ــى نح ــرض ع ت

أو عــن اتخــاذ القــرارات بشــأنها و/أو تنفيذهــا، قــد ينطبــق عليهــم 

مــا يــرد يف الفقــرة 17 مــن القــرار 2140 )2014( مــن معايــري تحديــد 

ــن  ــتقراره، وميك ــه أو اس ــن أو أمن ــددون ســالم اليم ــم يه ــى أنه ــراد ع األف

ــرار. ــك الق ــن ذل ــرة 18 م ــكام الفق ــن أح ــا ضم ــم أيض ــدرج أعامله  أن ت

بتنفيــذ  ارتكابهــا  ارتبــط  التــي  االنتهــاكات  أن  الفريــق  ويــرى   -  131

ــا عــى عــدم  ــدل إم ــا ت ــا يكفــي الســتنتاج أنه ــة شــائعٌة مب ــة الجوي الحمل

فعاليــة عمليــة االســتهداف أو عــى اتبــاع سياســة أعــم تهــدف إىل القضــاء 

ــة. ــة املدني ــى التحتي ــى البن ــي ع التدريج

2016S/2018/193

ــر 2016، حــوايل الســاعة 15:20، انفجــرت  121 - يف 8 ترشيــن األول/أكتوب

ــة الكــرى أو داخلهــا، وهــي قاعــة  ــا مــن الجــو عــى الصال قنبلتــان أطلقت

ــث كان  ــاء، حي ــن صنع ــريب م ــوب الغ ــكنية يف الجن ــة س ــد يف منطق توج

أكــر مــن 1000 شــخص يشــاركون يف تشــييع جنــازة والــد وزيــر الداخليــة 

ــن  ــري م ــدد كب ــور ع ــع حض ــن املتوق ــاء، وكان م ــز يف صنع ــة املتمرك باإلناب

ــف. ــذا التحال ــادة العســكريني والسياســيني املنتســبني له الق

2016S/2018/193
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122 - حصــل الفريــق عــى الصــور األصليــة ملــا بعــد االنفجــار وقــام 

نفــس  لهــا  الشــظايا  أن  ووجــد  املتاحــة،  املاديــة  األدلــة  بتحليــل 

ــم  ــي تتس ــية الت ــامل القياس ــس املع ــن نف ــدرج ضم ــكلية وتن ــح الش املالم

التوجيــه  وحــدات  تخلفهــا  التــي  واألجنحــة  الزعانــف  شــظايا  بهــا 

الشــديدة  الجويــة  القنابــل  بهــا  تجهــز  التــي   GBU-12 Paveway II

والعــارش(. التاســع  الشــكلني  )انظــر   Mark 82 طــراز  مــن   التفجــري 

123 - واملعــروف أن الطــرف الوحيــد يف النزاع الــذي لديه القدرة عى إطالق 

قنابــل جوية شــديدة التفجري مــن طراز Mark 82 مجهــزة بوحدات التوجيه 

 GBU-12 Paveway II هــو التحالــف بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية.

مبعلومــات  تزويــده  الفريــق  طلــب  عــى  التحالــف  يــرد  ومل   -  124

وهــو  الحــوادث،  لتقييــم  املشــرتك  الفريــق  وعــزا  الشــأن،  هــذا  يف 

فريــق أنشــأه التحالــف مــن أجــل "تقييــم حــوادث ســقوط خســائر 

التحقــق  وإجــراءات  وقوعهــا  عــن  املبلــغ  املدنيــني  صفــوف  يف 

إىل. املســؤولية   ،)S/2016/100 )انظــر  الدقيــق"،  االســتهداف   وآليــات 

منظــور  مــن  والتقييــم  التقنــي  التقييــم  إجــراء  وبعــد   -  125

يــي: مــا  إىل  الفريــق  خلــص  اإلنســاين،  الــدويل   القانــون 

 )أ( نفــذ التحالــف الرضبــة الجويــة التــي اســتهدفت الصالــة الكــرى 

ــروح يف  ــات وج ــن 827 إصاب ــل ع ــام ال يق ــفرت ع ــي أس ــاء، والت يف صنع

صفــوف املدنيــني، وكان مــا ال يقــل عــن 24 مــن الجرحــى أطفــاال، 

ــرى؛ ــة الك ــل للصال ــري الكام ــن التدم ــاً ع ــة أيض ــة الجوي ــفرت الرضب  وأس

 )ب( وبالنظــر إىل طبيعــة املناســبة والحارضيــن فيهــا، فــإن الهجــوم أســفر 

عــن عــدد كبــري جــداً مــن اإلصابــات بــني املدنيــني، وهــو أمــر كان ينبغــي 

توقعــه قبــل تنفيــذ الهجــوم، والفريــق غــري مقتنــع بــأن الوفــاء مبقتضيــات 

القانــون الــدويل اإلنســاين ذات الصلــة مبراعــاة مبــدأ التناســب قــد تحقــق 

يف هــذه الحالــة؛
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)ج( تشــري هــذه العوامــل الرتاكميــة، الــواردة يف الفقرتــني )أ( و )ب( أعــاله، 

ــد  ــد بعي ــت إىل ح ــا كان ــة، فإنه ــري وقائي ــذت تداب ــى وإن اتخ ــه حت إىل أن

ــة. كــام خلــص الفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث  غــري كافيــة وغــري فعال

إىل عــدم اتبــاع قواعــد االشــتباك واإلجــراءات املناســبة، وأن املســؤولني 

املســتهدفة"؛ املنطقــة  طبيعــة  االعتبــار  يف  يأخــذوا  "مل  التحالــف   يف 

ــة األوىل  ــي وقعــت بعــد الرضب ــة، الت ــة الثاني ــة الجوي  )د( أســفرت الرضب

ــوف  ــات يف صف ــن اإلصاب ــد م ــوع املزي ــن وق ــق، ع ــاين دقائ ــالث إىل مث بث

املدنيــني الذيــن كانــوا قــد أصيبــوا بجــروح يف الرضبــة األوىل، ويف صفــوف 

املســتجيبني األوائــل، وقــد انتهــك التحالف التزاماتــه فيام يتعلق باألشــخاص 

العاجزيــن عــن القتــال والجرحــى، فيــام يعد بالفعــل "رضبة مزدوجــة"، رمبا 

 يكــون ســببها األســاليب التــي يعتمدهــا الطيــارون لضــامن تدمــري األهداف؛

ــامل  ــرف بإه ــد ت ــف ق ــه يف التحال ــؤول بعين ــو كان مس ــى ل  )هـــ( حت

أثنــاء تنفيــذ الرضبــة الجويــة، فــإن قــوات التحالــف تظــل مســؤولة 

الــدويل اإلنســاين، وال يجــوز اعتبــار تــرف  القانــون  انتهــاكات  عــن 

أحــد املســؤولني خــالف التعليــامت مــرراً مالمئــاً، يف اإلطــار األوســع 

للقانــون الــدويل، يتيــح للــدول األعضــاء املعنيــة يف التحالــف التملــص 

املرشوعــة؛ غــري  األفعــال  تلــك  وقــوع  عــن  الدولــة  مســؤولية   مــن 

 )و( قــد يكــون املســؤولون الحكوميــون الذيــن ورد أنهــم رسبــوا املعلومات، 

أو كانــوا مشــاركني عــى نحــو آخــر يف جمــع املعلومــات االســتخبارية 

ــن  ــؤولني ع ــاً مس ــم أيض ــادث، ه ــة بالح ــتهداف ذات الصل ــات االس وعملي

انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين بقــدر مســاهمتهم يف ذلــك.
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160 - خــالل الفــرتة املشــمولة بالتقريــر، حقــق الفريــق يف 10 غــارات 

جويــة )175( أفضــت إىل ســقوط 157 قتيــال و 135 جريحــا، مبــن فيهــم 85 

طفــال عــى األقــل، ودمــرت الغــارات أيضــاً خمســة مبــان ســكنية، وســفينتني 

مدنيتــني، وســـوقا، وفندقــاً صـــغريا )موتيل(، وموقعــا تابعا لقــوات الحكومة 

ــة  ــة إفرادي ــة حال ــق 58 دراسـ ــرد يف املرف ــة )انظــر الجــدول 5( ، وت اليمني

مفصـــلة للحــوادث األربــع األوىل، التــي تشـــمل تقييــامت لالمتثــال للقانون 

الــدويل اإلنســاين.

2017S/2018/594

ــي: ــا ي ــا م ــق فيه ــي حق ــرش الت ــوادث الع ــق يف الح ــد الفري  161 – وج

التوجيــه  الدقيقــة  األســلحة  اســتخدام  أن   - أ 

هــي املقصـــودة  األهــداف  أن  عــى  قــوي   مؤشـــر 

الجويــة؛ الغــارات  مــن  املتــرضرة   نفســها 

)ب( يف جميــع الحــاالت التــي خضعــت للتحقيــق، مل يتوفــر دليــل عــى أن 

املدنيــني املوجوديــن يف هــذه الهيــاكل األسـاســـية، أو بالقــرب منهــا، الذيــن 

 هــم يف الظاهــر مبأمــن مــن الهجــوم، قــد فقــدوا حقهــم يف الحاميــة املدنية؛

ج- حتى يف بعض الحاالت الواردة يف الجدول 5، التي استهدف فيها التحالف 

ــة،  ــكرية مرشوع ــا عس ــعودية أهداف ــة الس ــة العربي ــوده اململك ــذي تق ال

يخلــص الفريــق إىل أن مــن املســتبعد متاما أنــه قد تم احرتام مبــادئ القانون 

 الــدويل اإلنســاين بشــأن مراعــاة التناســب واجــراءات الحيطــة أثنــاء الهجوم؛

األساســية  والهيــاكل  املدنيــني  عــى  الرتاكمــي  األثــر  يشــري  د- 

وقائيــة،  تدابــري  اتخــذت  وإن  حتــى  أنــه  إىل  املدنيــة 

بعيــد.)²( حــد  إىل  فعالــة  وغــري  كافيــة  غــري  كانــت   فإنهــا 

 162 – يخلــص الفريــق يف دراســات الحــاالت اإلفراديــة إىل مــا يــي: 

ــادر عــى  ــد الق ــان العســكري الوحي ــإن الكي ــف، ف ــة أل أ- باســتثناء الحادث

توجيــه هــذه الغــارات الجويــة هــو التحالــف الــذي تقــوده اململكــة 

العربيــة الســعودية. ففــي الحادثــة ألــف، مــن املســتبعد جــدا أن يكــون قد 

نفــذ الهجــوم أي كيــان غــري دولــة عضــو يف التحالــف الــذي تقــوده اململكــة 

ــف  ــرتف التحال ــاء ودال، مل يع ــني ب ــتثناء الحادثت ــعودية؛ باس ــة الس العربي

ــة الســعودية ــذي تقــوده اململكــة العربي ال

2017S/2018/594

129

ت (
ارا

قر
ت و

ارا
)غ

من 
الي

لى 
ن ع

دوا
الع

ن و
لأم

س ا
جل�

م

�لف�صل �لر�بع: فريق خبر�ء مجل�س �الأمن

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://undocs.org/ar/S/2018/594
https://undocs.org/ar/S/2018/594


العــام،  املجــال  يف  يوضــح،  ومل  الغــارات،  مــن  أي  يف  مبشــاركته  )ب( 

الهــدف العســكري الــذي يســعى إىل تحقيقــه. ففــي الحادثتــني بــاء ودال، 

ــف  ــاقها التحال ــي س ــوغات الت ــى املس ــق ع ــق أن يواف ــى الفري ــذر ع يتع

 الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية )انظــر املرفــق 58 ()170(؛ 

الــذي  التحالــف  اتخذهــا  التــي  التدابــري  تــزال  ال  )ج( 

عمليــة يف  الســـعودية،  العربيــة  اململكــة   تقــوده 

االســتهداف، للتقليــل إىل أدىن حد مــن اإلصابات بني األطفال، إن وجدت، غري 

 فعالة إىل حد بعيد)177(، ال ســيام عندما يواصل اســتهداف املباين الســكنية.

ــن  ــات م ــب معلوم ــام 2017 ، يطل ــداد ع ــى امت ــق، ع ــل الفري 163 – ظ

يتعلــق  فيــام  الســعودية  العربيــة  اململكــة  تقــوده  الــذي  التحالــف 

باألســاس املنطقــي الــذي اســتند إليــه التحالــف مــن أجــل تســويغ 

األرضار التبعيــة التــي لحقــت باملدنيــني والهيــاكل األسـاســـية املدنيــة التــي 

ــات  ــق أي معلوم ــاه الفري ــذي تلق ــرد ال ــمن ال ــق، ومل يتضـ ــا الفري حدده

ــدول  ــة يف الج ــة املدرج ــارات الجوي ــة الغ ــا، ويف حال ــق منه ــن التحق ميك

ــى  ــل ع ــق أي دلي ــا الفري ــي أجراه ــتقلة الت ــات املس ــد التحقيق 5، مل تج

ــع  ــذه املواق ــة يف ه ــوغ األرضار التبعي ــة تس ــة القيم ــداف عالي ــود أه وج

املســتهدفة، ويف حادثــة أخــرى، اعــرتف فيهــا التحالــف الــذي تقــوده 

ــى  ــارة ع ــة يف غ ــايل القيم ــدف ع ــل ه ــعودية بقت ــة السـ ــة العربي اململك

ــق  ــر الفري ــه مدرســة، أنك ــذ أن ــني بعدئ ــم تب ــوم، ث ــب مزع معســكر تدري

ــب  ــن جان ــارة م ــوع أي غ ــت الحــق وق ــم الحــوادث يف وق املشــرتك لتقيي

ــة الســعودية )انظــر املرفــق 59(.  ــذي تقــوده اململكــة العربي ــف ال  التحال

164 - وثــق الفريــق أيضــا حالتــني )انظــر الجــدول 6( وجــد فيهــام الفريــق 

ــة  ــة العربي ــوده اململك ــذي تق ــف ال ــوادث أن التحال ــم الح ــرتك لتقيي املش

الســعودية مل يشــن غــارات، ولكن التحقيقات املســتقلة التــي أجراها الفريق 

وجــدت أدلــة واضـــحة عــى وقــوع غــارات جويــة، وبذلــك خلــص الفريــق 

إىل أن الكيــان الوحيــد القــادر عــى تنفيــذ هذيــن الهجومــني هــو التحالــف 

 الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية )تــرد التفاصيــل يف املرفــق 60(.

الخاضـــعة  الجهــات  تنطبــق معايــري تحديــد  أن  املحتمــل  165- مــن 

ــى  ــرار 2140 )2014( ع ــن الق ــني 17 و 18 م ــواردة يف الفقرت ــزاءات ال للج

األفــراد املســـؤولني عــن التخطيــط للغــارات الجويــة التــي تضـــر عــى نحــو 

غــري متناســب باملدنيــني والهيــاكل األساســية املدنيــة، و/أو األذن بهــا و/أو 

ــألة. ــذه املس ــق يف ه ــق يحق ــزال الفري ــا، وال ي تنفيذه
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خرمــوا  أفــراد  حالــة   12 يف  الفريــق  حقــق   ،  2017 عــام  يف   –  166

اإلمــارات  بقاعــدة  احتجــاز  مرافــق  يف  احتجــزوا  إذ  حريتهــم  مــن 

بلحــاف  مينــاء  الريــان، ويف  الريقــة، ويف مطــار  املتحــدة يف  العربيــة 

يــي: مــا  إىل  الفريــق  وخلــص   ،)62 و   61 الســـرين  املرفقــني   )انظــر 

)أ( احتجــزت قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف اليمــن أفــرادا يف ثالثــة 

أماكــن احتجــاز عــى األقــل يف اليمــن، حيث كانــت تديرها اإلمــارات العربية 

املتحــدة وتــرشف عليهــا حــرا؛ ليســـت لدى حكومــة اليمن أي ســلطة عى 

 األفــراد املحتجزيــن يف القواعــد التــي تديرهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة؛

ــال  ــات االعتق ــدة يف عملي ــة املتح ــارات العربي ــوات اإلم ــرتكت ق ج - اشـ

 املشـــرتكة، أو أشـــرفت عليهــا، مــع قــوات النخبــة الحرضميــة والشــبوانية؛

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  قــوات  اشـــرتكت  د- 

نقــل عمليــات  يف  اليمنيــة  األمــن  قــوات   مــع 

محتجزين عادية؛

)ه( تتحمــل قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة املســؤولية عــام يــي: )1( 

التعذيــب )مبــا يف ذلك عمليات الضـــرب والصعق بالكهربــاء والتعليق املقيد 

والســحن يف خليــة فلزية ) قفص ( تحت الشــمس(؛ ء املعاملــة؛ )3‘ الحرمان 

مــن العــالج الطبــي يف الوقــت املطلــوب؛ )4‘ انتهاك الحــق يف املحاكمة وفق 

األصــول القانونيــة؛ "5"، االختفــاء القــرسي للمحتجزيــن، وهــو مــا يشــكل 

 انتهــاكا للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان)187(.

167 - ويقــدر الفريــق أن العــدد اإلجــاميل للمحتجزيــن )179( لــدى قــوات 

ــن  ــز يف 1 ترشي ــاوز 200 محتج ــن تج ــدة يف اليم ــة املتح ــارات العربي اإلم

ــر 2017 الثاين/نوفم
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168 – وطلــب الفريــق، ولكنه مل يتلق ردا، إمــا من اإلمارات العربية املتحدة 

أو اليمــن، الســـلطة القانونيــة املختصــة التــي أذن مبوجبها لإلمــارات العربية 

املتحــدة، بوصفهــا قــوة أجنبيــة، بــأن تشــارك يف إلقــاء القبــض عــى أفــراد يف 

اليمــن وســلب حريتهــم، وبــدال مــن ذلــك، أنكــر ممثلــو اإلمــارات العربيــة 

 املتحــدة أن البلــد يــرشف عــى مرافــق االحتجــاز أو يديرها يف اليمــن)180(.

169 - ويرهــن الطابــع املنهجــي والواســـع االنتشـــار لالعتقــال التعســـفي 

ــارات  ــل اإلم ــن قب ــراد م ــرسي لألف ــاء الق ــة واالختف ــن الحري ــان م والحرم

العربيــة املتحــدة يف اليمــن عــى منــط مــن الســلوك واضـــح أنــه يتعــارض 

ــدويل  ــون ال ــدويل اإلنســاين والقان ــون ال ــد مبوجــب القان مــع التزامــات البل

لحقــوق اإلنســان، ويف الوقــت نفســه، فــإن االســتمرار يف إنــكار دور 

ــفية  ــاز التعس ــال واالحتج ــات االعتق ــدة يف عملي ــة املتح ــارات العربي اإلم

ــة  ــوات اإلمــارات العربي ــل مــن ق ــا كـ ــي يرتكبهـ ــاكات الت يســهم يف االنته

ــكار  ــاب، وهــذا اإلن ــن العق ــالت م ــع اإلف ــون م املتحــدة وعمالؤهــا اليمني

 يوفــر لهــم الحاميــة والقــدرة عــى العمــل دون أي عواقــب متوقعــة.

ــن  ــوات األم ــع ق ــل م ــدة أن العم ــة املتح ــارات العربي ــرى اإلم 170 – وت

التابعــة للحكومــة اليمنيــة يتيــح ل لهــا أن تنكــر بصــورة مقبولــة ارتــكاب 

أي انتهــاكات)181(، بينــام يوفــر غطــاء من الشـــرعية والســـلطة لالعتقاالت 

 التعســفية وعمليــات االحتجــاز املرتتبــة عليهــا التــي متــارس باســمها.

171 – وترفــض الحكومتــان إجــراء تحقيقــات ذات مصـــداقية يف هــذه 

االنتهاكات أو عمل شـــيء ضـــد الجناة، واإلمارات العربية املتحدة موجودة 

يف اليمــن مبوافقــة الحكومــة الرشعيــة، التــي تتمتــع بكامــل الســلطة إللغــاء 

موافقتهــا أو تقييدهــا أو توضيــح حدودهــا، مــن أجل أن تؤكــد امتثال قوات 

ــدويل  ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــدة للقان ــة املتح ــارات العربي اإلم

ــة  ــد فعالي ــن تأكي ــا م ــن أيض ــة اليم ــن حكوم ــان، ومل تتمك ــوق اإلنس لحق

 قيادتهــا وســيطرتها عــى قواتهــا يف هــذا الصــدد )انظــر الفقــرة 54 أعــاله(.

ــاز  ــة باالحتج ــاكات املتصل ــن االنته ــؤولني ع ــق أن املس ــرى الفري 172 - وي

ــزاءات  ــة للج ــات الخاضع ــد الجه ــري تحدي ــمن معاي ــون ضـ ــن يقع يف اليم

ــرار 2140 )2014(. ــن الق ــرة 18 م ــرة 17 و/أو الفق ــب الفق مبوج
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42 - يــرى الفريــق أن التقــدم الــذي أحــرز مؤخــرا عــى جبهــات القتــال يف 

الجــوف وصعــدة والحديــدة قــد عــزز رأي التحالــف بــأن باإلمــكان حمــل 

الحوثيــني عــى املشــاركة يف محادثــات الســالم، واســتمرت الحملــة الجويــة 

لكنهــا مل تحقــق نجاحــا كبــريا يف القضــاء عــى الفاعلــني الرئيســيني يف قيــادة 

ــارة  ــف هــو الغ ــني، وكان أهــم نجــاح للتحال ــم امليداني ــني أو قادته الحوثي

الجويــة التــي اســتهدفت صالــح الصــامد، رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، 

ــويث  ــيطرة آل الح ــد س ــه إىل توطي ــد أدت وفات ــان/أبريل 2018، وق يف نيس

ــني الجناحــني  ــق انقســام ب ــن خل ــدالً م ــى ب ــس الســيايس األع ــى املجل ع

ــايل  ــم امل ــري الدع ــف توف ــل التحال ــني، وواص ــكري للحوثي ــيايس والعس الس

والســيايس والعســكري واللوجســتي للقــوات املســلحة اليمنيــة، ولعــدد مــن 

الجامعــات املســلحة املقاتلــة بالوكالــة عنهــا.

2018S/2019/83

ــا  ــني وأهداف ــت مدني ــة طال ــارات جوي ــق يف خمــس غ ــق الفري 135 - حق

ــادت  ــني، وأف ــة لســيطرة الحوثي ــام 2018 يف املناطــق الخاضع ــة يف ع مدني

التقاريــر بــأن هــذه الغــارات الجويــة أوقعــت نحــو 78 قتيــال و 153 جريحــا 

وألحقــت أرضارا كبــرية باملمتلــكات املدنيــة، وحقــق الفريــق أيضــا يف حالــة 

ــف  ــا إىل التحال ــبت إم ــكان، نُِس ــة بالس ــة مأهول ــدة يف منطق ــف واح قص

ــن  ــرح 170 آخري ــل 55 شــخصا وج ــني، وأدت إىل مقت ــوات الحوثي أو إىل ق

حســب التقاريــر )انظــر الجــدول 5(، ووجــه الفريــق رســائل إىل التحالــف 

ــى  ــس والتق ــة الخم ــارات الجوي ــذه الغ ــن ه ــات ع ــا معلوم ــب فيه يطل

بالفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث، وأَطلــَع الفريــُق املســؤولني الســعوديني 

عــى تلــك املعلومــات يف حزيران/يونيــه وكانــون األول/ديســمر 2018 

ــة  ــاض، وقدمــت ســلطات اململكــة العربي ــني أجراهــام إىل الري ــاء زيارت أثن

الســعودية ردا خطيــا للفريــق بشــأن الحالــة ألــف، وأصــدر التحالــف 

 بيانــات عامــة بشــأن الحــاالت بــاء وجيــم وواو )انظــر الجــدول 5(.

جــرى  التــي  الســتة  بالحــوادث  يتعلــق  وفيــام 

يــي:  مــا  الفريــق  الحــظ  فيهــا،   التحقيــق 

 )أ( يتحمــل التحالــف املســؤولية يف الحــاالت بــاء وجيــم ودال وواو ومــن 

املرجــح أن يكــون مســؤوال يف الحالــة ألــف. أمــا بالنســبة للحالــة هــاء، فلــم 

يتمكــن الفريــق مــن تحديــد املســؤولية اســتنادا إىل األدلــة املجمعــة، ويف 

الحالتــني هــاء وواو، طلــب الفريــق اإلذن بزيــارة املواقــع املعنيــة، بيــد أن 

ســلطات الحوثيــني مل تقــدم ردا رســميا )انظــر الفقــرة 19(، وتــرد التفاصيــل 

ــاء ودال وهــاء  ــة للحــوادث ألــف وب املتعلقــة بدراســات الحــاالت اإلفرادي

وواو يف املرفــق 33، وتــرد تفاصيــل الحالــة هــاء يف املرفــق 34.
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 )ب( يف الحالــة هــاء، ال يتوفــر دليــل عــى أن املدنيــني املوجوديــن يف 
املنطقــة املســتهدفة أو بالقــرب منهــا، الذيــن هــم يف الظاهــر مبأمــن 
ــر  ــة دال، ال يتوف ــة، ويف الحال ــم يف الحامي ــدوا حقه ــد فق ــوم، ق ــن الهج م
دليــل عنــد موقــع الهــدف أو بالقــرب منــه عــى أن املمتلــكات املدنيــة قــد 
ــا  ــي جمعه ــة الت ــة واو، تؤكــد األدل ــت إىل هــدف عســكري، ويف الحال ُحوِّل
الفريــق الحــادث الــذي وقــع والعــدد الكبــري مــن الضحايــا الذيــن ســقطوا، 
ومــن بينهــم أطفــال. غــري أن الفريــق الحــظ وجــود بعــض أوجــه التضــارب 
يف أجــزاء مــن روايــة هــذا الحــادث، ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال اتجــاه 
ــه يف  ــذي هــو عكــس االتجــاه املشــار إلي ــنيَّ بعــد الحــادث ال ــة املب الحافل
الروايــة الرســمية )انظــر الشــكلني الخامــس عــرش والســادس عــرش والتذييل 
 واو للمرفــق 33(، ويواصــل الفريــق التحقيــق يف الحــاالت ألــف وهــاء وواو؛

 )ج( حتــى يف بعــض الحــاالت التــي اســتهدف فيهــا التحالــف أهدافــا 

عســكرية وفقــد فيهــا مدنيــون حقهــم يف الحاميــة، كــام أفيــد يف الحالتــني 
ــون  ــدآ القان ــق أن مــن املســتبعد جــدا أن يكــون مب ــرى الفري ــاء وواو، ي ب
ــا  ــد اُحرُتِم ــاذ االحتياطــات ق ــالن يف التناســب واتخ ــدويل اإلنســاين املتمث ال
ــا أن  ــق أن مــن املرجــح مبدئي ــرى الفري ــم، ي ــة جي يف الهجــامت، ويف الحال
الهجــوم احــرتم قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين الواجبــة التطبيــق، وهــو 

ــة. ــق يف هــذه الحال يواصــل التحقي

الهامش )117( وجد الفريق أن ملدفع الهاون املستخدم لشن هذا الهجوم 
خصائص مدافع الهاون التي تنتجها رشكة Rheinmetall يف أملانيا، أو 

Mu- Rheinmetall Den-el ارشكته الفرعية يف جنوب أفريقيا وهي رشكة
nitions، التي تفيد التقارير أنها تنتج أيضا قذائف الهاون يف مصنع يقع يف 

اململكة العربية السعودية )انظر املرفق ٣٤(، ومع ذلك، الحظ الفريق أن 
العديد من األسلحة التي مصدرها اململكة العربية السعودية قد ُوِجدت يف 
 Deutsche Welle, "Yemen and حوزة جامعات مختلفة يف اليمن. انظر
December 2018 the global arms trade", video, 4، وهو متاح عى 

 www.youtube.com/watch?v=tkUv2R97I-Y :العنوان اإللكرتوين التايل
 Saudis diverting arms to Rod Austin, "Yemen: Inquiry finds و

 ،November 2018 factions loyal to their cause", Guardian, 28
www.theguardian.com/glob- :ووه متاح عى العنوان اإللكرتوين التايل

al-development/2018/nov/28/arms-yemen-militia-were-sup-
.plied-by-west-find-analysts 

 وتبني، بالنظر إىل األثر الرتاكمي املرتتب عى املدنيني واملمتلكات املدنية 
عى وجه اإلجامل، أنه حتى يف الحاالت التي اُتُّخذت فيها تدابري وقائية، 

فإنها كانت غري كافية وغري فعالة إىل حد بعيد.
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138 - والحــظ الفريــق أنــه، يف الحالتــني بــاء وواو، وجــد الفريــق املشــرتك 

لتقييــم الحــوادث أخطــاء يف االمتثــال لقواعــد االشــتباك، مــا أدى إىل ارتفــاع 

ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــا للقان ــني، ووفق ــوف املدني ــات يف صف ــدد اإلصاب ع

يجــب عــى أطــراف النــزاع أن تتخــذ جميــع االحتياطــات العمليــة لتجنــب 

إيقــاع خســائر يف أرواح املدنيــني، أو إصابتهــم، أو اإلرضار باألعيــان املدنيــة 

 بصــورة عارضــة، وتقليلهــا عــى أي حــال إىل الحــد األدىن )انظــر الجــدول 6(.

التحالــف  أوىص  وواو،  بــاء  الحالتــني  يف  أنــه،  الفريــق  والحــظ   -  139

إىل  املســاعدة  وتقديــم  الجنــاة  ملســاءلة  قانونيــة  إجــراءات  باتخــاذ 

 الضحايــا فيــام يتعلــق بــاألرضار والخســائر الناجمــة عــن تلــك العمليــات. 

ــاض يف  ــا إىل الري ــي أجراه ــارة الت ــاء الزي ــق شــفويا أثن ــغ الفري 140 - وأُبلِ

ــام  ــة في ــراءات قانوني ــام بإج ــن القي ــه ميك ــمر 2018 أن ــون األول/ديس كان

يتصــل بالحالــة واو، يف إطــار نظــام العقوبــات العســكري للمملكــة العربيــة 

الســعودية، ووفقــا للقانــون الــدويل اإلنســاين، يجب عى الــدول أن تحقق يف 

جرائــم الحــرب التــي يُزَعــم ارتكابهــا من قبــل مواطنيهــا أو قواتها املســلحة، 

ــدى  ــن ل ــا مل يك ــاء، ومل ــد االقتض ــاة، عن ــة الجن ــا، ومحاكم ــى أراضيه أو ع

الفريــق علــم بــأي محاكمــة عــى جرائــم حــرب ارتكبتهــا أي دولــة يف ســياق 

 األعــامل القتاليــة يف اليمــن، فإنه رحــب بتلّقي أي معلومــات يف هذا الصدد.

141 - ومــن املحتمــل أن تنطبــق معايــري تحديــد الجهــات الخاضعــة 

ــى  ــرار 2140 )2014( ع ــن الق ــني 17 و 18 م ــواردة يف الفقرت ــزاءات ال للج

ــي تــرض عــى نحــو غــري  ــط للهجــامت الت ــراد املســؤولني عــن التخطي األف

متناســب باملدنيــني واملمتلــكات املدنيــة، و/أو اإلذن بهــذه الهجــامت و/أو 

ــدول 6 ــا.  الج تنفيذه
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93- حقــق الفريــق يف مثــاين غارات جويــة أدت إىل مقتل حوايل 146 شــخصا 

ــاء،  ــدة، وصنع ــار، وصع ــع، وذم ــاء، والضال ــن يف البيض ــة 133 آخري وإصاب

ــة  ــة العربي ــائل إىل اململك ــق رس ــه الفري ــدول 5(، ووج ــر الج ــز )انظ وتع

الســعودية فيــام يتعلــق بهــذه الحــوادث ومــا زال ينتظــر ردا، وعــر الفريــق 

ــة  ــة العربي ــلطات اململك ــع س ــدت م ــي عق ــات الت ــره لالجتامع ــن تقدي ع

الســعودية والفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث يف أثنــاء زيــارة أجراهــا إىل 

الريــاض يف أيلول/ســبتمر 2019، ومــع ذلــك، يالحــظ الفريق أنه أرســل، منذ 

عــام 2016، 11 رســالة تتعلــق بأكــر مــن 40 غــارة جويــة ال يــزال يف انتظــار 

ــه. ــن تحقيقات ــاء م ــى االنته ــق ع ــدرة الفري ــوق ق ــذا يع ــا، وه  ردود عليه

الجدول 5

موجز حالة: كلية املجتمع يف ذمار

ذخائــر  عــدة  إســقاط  تــم   ،2019 آب/أغســطس   31 يف   -  94

متفجــرة مــن إحــدى الطائــرات عــى مبــاين مجمــع كليــة املجتمــع 

عــرش(. الثالــث  إىل  عــرش  الحــادي  األشــكال  )انظــر  ذمــار   يف 

95 - وهنــاك مبنــى واحــد عــى األقــل مــن هــذه املبــاين تســتخدمه قــوات 

الحدثيــني ســجنا، وأفــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن املرفــق كان 

فيــه نحــو 170 محتجــزا وأســفر الحــادث عــن إصابــة مــا ال يقــل عــن 40 

شــخصا ومقتــل مــا ال يقــل عــن 100 شــخص، وأكــد التحالــف الغــارة لكنــه 

ــدات  ــني ومع ــع عســكري نظــرا لوجــود حوثي ــه طاب ــع ل ــأن املوق ــى ب ادع

للدفــاع الجــوي، وأشــار أيضــا إىل أن املوقــع ليــس مســجال يف قامئــة األمــم 

ــن 10  ــر م ــد بأك ــا ويبع ــوع شــن هجــامت عليه املتحــدة لألهــداف املمن

كيلومــرتات عــن الســجن املســجل يف ذمــار، وهــو مــا يعنــي أن التحالــف 

مل يكــن يعلــم بوجــود ســجناء يف ذلــك املجمــع. بيــد أن هــذا املوقــع ظــل 

يســتخدم ســجنا منــذ عــام 2017 عــى األقــل وورد ذكــره يف تقريــر ســابق 

ــه أمــر معــروف  للفريــق، وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن وجــود محتجزيــن في

محليــا.
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96 - ومبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، يتعــني عــى أطــراف النــزاع 

ــائر يف أرواح  ــاع خس ــب إيق ــة لتجن ــات العملي ــع االحتياط ــذ جمي أن تتخ

عارضــة،  بصــورة  املدنيــة  باألعيــان  اإلرضار  أو  إصابتهــم،  أو  املدنيــني، 

العســكريني  القــادة  مــن  يتطلــب  وهــذا  األدىن،  الحــد  إىل  وتقليلهــا 

وغريهــم مــن األشــخاص املعنيــني بشــن الهجــامت تقييــم املعلومــات 

أفضــل  عــى  والحصــول  لهــم  املتاحــة  املصــادر  كافــة  مــن  املتوفــرة 

االســتخبارات املمكنــة، ومبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، يعتــر بداهــة 

ــال،  ــن القت ــن ع ــني عاجزي ــني أم مقاتل ــوا مدني ــن، ســواء أ كان أن املحتجزي

ــوم  ــن الهج ــون م ــو يحم ــذا النح ــى ه ــال وع ــامل القت ــاركون يف أع ال يش

ــن يف  ــوا موجودي ــني كان ــراس الحوثي ــض الح ــح أن بع ــن املرج ــارش، وم املب

ــزا  ــو 140 محتج ــد أن نح ــات تفي ــى معلوم ــق تلق ــري أن الفري ــع؛ غ املوق

ــة الســعودية  ــة العربي ــدم اململك ــا مل تق ــادث، وم ــوا يف الح ــوا أو أصيب قتل

ــق  ــتنتاج الفري ــإن اس ــك، ف ــس ذل ــد بعك ــات تفي ــراء معلوم ــق الخ لفري

ــن  ــد م ــرد مزي ــام، وي ــم احرتامه ــدأي التناســب والتحــوط مل يت هــو أن مب

 املعلومــات، وكــذا تفاصيــل عــن ســبع حــاالت أخــرى يف املرفــق 27.

تفــي  فيهــا،  التحقيــق  تــم  التــي  الحــاالت  جميــع  ويف   -  97

أن  مــؤداه  اســتنتاج  إىل  الفريــق  جمعهــا  التــي  واألدلــة  املعلومــات 

تحــرتم. مل  والتناســب  والتحــوط  التمييــز  مبــادئ  أن  املرجــح   مــن 

98 - وخــالل الزيــارة التــي قــام بهــا فريــق الخــراء إىل عــدن يف حزيــران/

ــت  ــراد أحيل ــة أف ــد ثالث ــة ض ــات موجه ــأن اتهام ــق ب ــغ الفري ــه، أبل يوني

مبوجــب القانــون العســكري إىل مكتــب النائــب العــام يف مــا يتصــل 

بشــن غــارة جويــة عــى قاعــة عــزاء يف صنعــاء يف 8 ترشيــن األول/أكتوبــر 

الفريــق  وبعــث   ،)125 إىل   121 الفقــرات   S/2018/193 )انظــر   2016

ــا. ــار رد عليه ــو يف انتظ ــدد وه ــذا الص ــن يف ه ــة اليم ــالة إىل حكوم  برس

99 - وخــالل الزيــارة التــي قــام بهــا فريــق الخــراء إىل الريــاض يف أيلــول/

ســبتمر، أبلــغ الفريــق املشــرتك لتقييــم الحــوادث الفريــق بأنــه خلــص إىل 

ــام  ــذ ع ــا من ــق فيه ــة وقعــت يف 10 حــوادث جــرى التحقي أن أعطــاال فني

ــه قــد أحــال مثــاين حــاالت أخــرى إىل املدعــي العــام العســكري  2015 وأن

)انظــر الجدولــني 6 و 7 أدنــاه(، وبعــث الفريــق برســالة إىل اململكــة العربية 

الســعودية يطلــب فيهــا تفاصيــل عــن هــذه التحقيقــات وعــن اإلجــراءات 

القانونيــة الالحقــة، وهــو يف انتظــار رد عليهــا.

الجدول 6

2019S/2020/326
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انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين املرتبطــة بالغــارات الجويــة لتحالــف 

دعــم الرشعيــة يف اليمــن

جويــة  غــارات  خمــس  يف  الفريــق  حقــق   -  121

شــباط/فراير  14( حادثــني  يف  تحقيقاتــه   واختَتَــم 

و 12 متوز/يوليــه( أســفرا عــن مقتــل 41 شــخصا وإصابــة 24 آخريــن، 

وكانــت أغلبيــة الضحايــا مــن النســاء واألطفــال، ويواصــل الفريــق التحقيــق 

ــق 29. ــة يف املرف ــل إضافي ــرد تفاصي ــة، وت يف الحــوادث املتبقي

2020S/2021/79

122 - ويف ترشيــن األول/أكتوبــر، التقــى الفريــق بالفريــق املشــرتك لتقييــم 

الحــوادث ومســؤولني مــن اململكــة العربيــة الســعودية يف الريــاض، وأُبلــغ 

بــأن املحكمــة العســكرية الســعودية تنظــر يف مثــاين قضايــا تتعلــق بالغارات 

ــذه  ــني ه ــن ب ــدول 7(، وم ــرة 99 والج ــر S/2020/326، الفق ــة )انظ الجوي

القضايــا، أكملــت قضيــة واحــدة مرحلــة املحاكمــة االبتدائيــة )مستشــفى 

عبــس، 5 آب/أغســطس 2016(، يف حــني هنــاك قضيتــان أخريــان عــى 

وشــك االنتهــاء )الحافلــة يف دايــان، 9 آب/أغســطس 2019، وحفــل الزفــاف 

يف بنــي قيــس، 22 نيســان/أبريل 2018(، وأحيلــت قضيــة إضافيــة واحــدة 

ــى  ــك، تلق ــة إىل ذل ــام 2020، وباإلضاف ــكري يف ع ــام العس ــي الع إىل املدع

ــزون يف  ــني يحتج ــكريني ميني ــؤولني عس ــة مس ــى أن ثالث ــة ع ــق أدل الفري

ــزاء  ــس الع ــى مجل ــارة ع ــق بالغ ــام يتعل ــعودية في ــة الس ــة العربي اململك

التــي وقعــت يف 8 ترشيــن األول/أكتوبــر 2016 يف صنعــاء، ولكــن مل تبــارش 

ــذ اعتقالهــم يف عــام 2016. ــة ضدهــم من أي إجــراءات قضائي

2020S/2021/79

123 - ويف ترشيــن الثاين/نوفمــر، قدمــت اململكــة العربيــة الســعودية 

ــة كانــت موضــع تحقيــق الفريــق بــني  معلومــات عــن مثــاين غــارات جوي

عامــي 2016 و 2019 )انظــر املرفــق 29(.

2020S/2021/79

ــتة  ــا س ــات إىل ضحاي ــع تعويض ــف دف ــأن التحال ــق ب ــغ الفري 124 - وأُبل

لتلقــي  مــأرب  إىل  الســفر  عليهــم  تعــني  املســتفيدين  وأن  حــوادث، 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــالة إىل اململك ــق رس ــه الفري ــد وج ــات، وق املدفوع

ــا. ــر جواب ــا زال ينتظ ــل، وم ــن التفاصي ــداً م ــا مزي ــب فيه يطل

2020S/2021/79

125 - وال علــم للفريــق بــأي إجــراءات قانونيــة يتخذهــا أعضــاء آخــرون يف 

التحالــف، مبــا يف ذلــك اإلمــارات العربيــة املتحــدة، فيــام يتعلــق بادعــاءات 

انتهــاك القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان يف اليمــن.

2020S/2021/79
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جدول رقم )4( شواهد االحتالل في تقارير مجلس األمن

التقريرالتاريخرقم ونص الفقرة

ــوده  ــذي تق ــف ال ــية للتحال ــكيلة السياس ــى التش ــري ع ــرأ أي تغي 29 - مل يط

اململكــة العربيــة الســعودية خــالل عــام 2016. بيــد أن التشــكيلة العســكرية 

تغــريت. ففــي رســالة مؤرخــة 13 متوز/يوليــه، أبلــغ املغــرب اللجنــة والفريق أنه 

مل يعــد يشــّغل أصــوال جويــة لدعــم الحكومــة اعتبــارا مــن 22 كانــون الثــاين/

ينايــر، ويف رســالة مؤرخــة 18 متوز/يوليــه، أبلغــت مــر الفريــق بأنهــا تســهم 

بقــوات بحريــة لتأمــني املالحــة عــر بــاب املنــدب، ويف 22 آب/أغســطس، أكــد 

رئيــس مــر، عبــد الفتــاح الســييس، خــالل مؤمتــر صحفــي، وجــود عنــارص مــن 

ــوات  ــى وجــود ق ــه نف ــعودية ولكن ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــوات الجوي الق

بريــة يف تلــك املنطقــة غــري القــوات العاملــة يف إطــار بعثــات حفــظ الســالم.

2016S/2018/193

28 - وقــد حقــق الفريــق يف إمكانيــة تــورط بعــض هــؤالء املســؤولني املحليــني 

والقــادة العســكريني يف أعــامل تهــدد الســالم أو األمــن أو االســتقرار يف اليمــن، 

وتــرتاوح هــذه األعــامل بــني محــاوالت ترمــي إىل تقويــض وحــدة البلــد وســالمة 

ــدويل  ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــاكات القان ــالل انته ــن خ ــه، م أراضي

لحقــوق اإلنســان، وبــني ادعــاءات متعلقــة بدعــم التنظيــامت اإلرهابيــة.

2016S/2018/193

التحالــف  أنشــطة  أن  الفريــق  يــرى  التشــغيي،  املســتوى  وعــى   -30

العســكرية تجــري تحــت ســيطرة اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 

التــايل: النحــو  عــى   )11 املرفــق  يف  الخريطــة  )انظــر  املتحــدة   العربيــة 

)أ( تجــري العمليــات الجويــة يف اليمــن تحــت الســيطرة التشــغيلية ملقــر 

ــة  ــع خلي ــاض، م ــع يف الري ــعودية يق ــوده اململكــة العربيــة الس ــرتك تق مش

ــد األهــداف وإســناد املهــام،  ــات تحدي ــة تــرشف عــى عملي اســتهداف ومراقب

 وبهــا ضبــاط مــن الــدول األعضــاء يف التحالــف، باســتثناء الســنغال واملغــرب؛ 

)ب( تجــري العمليــات الريــة يف مــأرب تحــت الســيطرة التشــغيلية للمملكــة 

العربيــة الســعودية؛

ــيطرة  ــت الس ــكال تح ــط امل ــدن ويف محي ــة يف ع ــات الري ــري العملي )ج( تج
ــدة؛ ــة املتح ــارات العربي ــغيلية لإلم التش

ــري  ــغيلية غ ــيطرة تش ــت س ــز تح ــة تع ــة يف منطق ــات الري ــري العملي )د( تج
ــي؛ ــكري اليمن ــاز العس ــة للجه صارم

 )ه( تجري العمليات البحرية تحت القيادة الوطنية.

2016S/2018/193
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 )هامــش 20 ( يوجــد ضبــاط مــن الواليــات املتحدة لدعم األنشــطة اللوجســتية 

وأنشــطة االســتخبارات، وقــال رئيــس العمليــات املشــرتكة لعمليــة إعــادة األمــل 

ــا  ــن فرنس ــا م ــق إن ضباط ــعودية للفري ــة الس ــة العربي ــا اململك ــي تقوده الت

وماليزيــا واململكــة املتحــدة موجــودون أيضــا يف املقــر املشــرتك.

2016S/2018/193

الســفينة SWIFT-1 عــى تقديــم دعــم مبــارش للعمليــات  35 - تعمــل 

العســكرية التــي تقــوم بهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف اليمــن، فهــي تضطلع 

ــب يف  ــن عص ــدات م ــوات واملع ــدادات والق ــة لإلم ــليم منتظم ــات تس بعملي

ــر  ــة، وتعت ــة اإلنســانية العادي ــدن، وال تشــارك يف إيصــال املعون ــا إىل ع إريرتي

الســفينة هدفــا عســكريا مرشوعــا مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، وألحقــت 

ــي  ــرك الصاروخ ــن املح ــي م ــود الدفع ــرتاق الوق ــن اح ــة ع ــق الناجم الحرائ

ــرأس الحــريب  ــة بالســفينة، ومل ينفجــر ال ــة مضــادة للســفن أرضارا بالغ لقذيف

عنــد اصطدامــه بالســفينة واخرتقهــا، وتــرد معلومــات إضافيــة عــن هــذا 

ــق 13. ــوع يف املرف املوض

2016S/2018/193

134- ونظــرا إىل أن لــدى اإلمــارات العربيــة املتحــدة أيضــا قوات بريــة تعمل يف 

املــكال، فــإن التزامــات مامثلــة تقــع عــى حكومتهــا، وأبلغــت اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة الفريــق بــأن التحالــف قــّدم "مســاعدة عســكرية وماليــة وتدريبيــة"، 

ــوي"، إىل  ــل الج ــتية والتدخ ــتخباراتية واللوجس ــات االس و "يف مجــال املعلوم

قــوات النخبــة الحرضميــة العاملــة تحــت ســيطرة القــوات العســكرية اليمنيــة 

الرشعيــة.

2016S/2018/193

150 - يف 8 أيار/مايــو، بــدأ أفــراد األمــن عمليــات ترشيــد قــرسي ألفــراد 

منحدريــن مــن الشــامل والذيــن يعملــون يف عــدن أو يقيمــون فيهــا، وأيّــدت 

ــح  ــدف إىل كب ــة ته ــادرة أمني ــا مب ــادرة باعتباره ــة هــذه املب الســلطات املحلي

ــة. ــتمرة يف املنطق ــف املس ــال والعن ــامل االغتي أع

2016S/2018/193

152 - ويــرى الفريــق أن عمليــات الطــرد وإن كانــت تتــم عــى صعيــد محــي 

فإنهــا مــؤرش شــبه مؤكــد عــى أنهــا متثــل سياســة واســعة عــى نطــاق محافظــة 

عــدن، وقــد تعــرّف الفريــق عــى هويــة املســؤولني عــن تنفيــذ هــذه السياســة.

2016S/2018/193
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153 - وحقــق الفريــق فيــام بعــد يف حــادث آخــر يتعلــق بالرتحيــل القــرسي 

ــو 2016 أو  ــج يف 12 أيار/ماي ــع يف لح ــل يق ــن معم ــامل م ــة ع ــز لثالث إىل تع

يف وقــت قريــب مــن هــذا التاريــخ. فقــد أخرجــت القــوات املســلحة هــؤالء 

ــح  ــن، وُمن ــم إىل "شــامل"، اليم ــم ونقلته ــكان عمله ــن م ــوة م األشــخاص بالق

أحــد العــامل الوقــت للذهــاب إىل عــدن قبــل ترحيلــه، لتمكينــه مــن الرتتيــب 

لنقــل أرستــه إىل الشــامل، ويشــكل هــذا الحــادث انتهــاكا لعــدة أحــكام مــن 

ــدويل لحقــوق اإلنســان، مبــا يف  ــون ال ــدويل اإلنســاين والقان ــون ال أحــكام القان

ذلــك الحقــوق املتعلقــة باالحتــالل وحظــر الرتحيــل القــرسي والتمييــز، وتعــرّف 

ــات الرتحيــل هــذه. ــد يف لحــج املســؤول عــن عملي ــة القائ  الفريــق عــى هوي

154 - وتبــنّي للفريــق أن أفعــال التمييــز الفعــي أو املتصــور ضــد "الشــامليني"، 

تتواصــل يف عــدن، وتهــدد أفعــال التمييــز هــذه وعمليــات الرتحيــل بتقويــض 

رشعيــة الســلطات املحليــة، وقــد تعــوق الجهــود الوطنيــة والدوليــة املبذولــة 

ــم،  ــل دائ ــل إىل ح ــة للتوص ــة الالزم ــة املحلي ــن والحوكم ــم األم ــاء دعائ إلرس

وينطبــق عــى األفــراد والكيانــات الذيــن يقومــون بهــذه املامرســات مــا يــرد يف 

الفقــرة 17 مــن القــرار 2140 )2014( مــن معايــري تحديــد األفــراد عــى أنهــم 

ــني  ــكام الفقرت ــا أح ــم أيض ــق عليه ــد تنطب ــه، وق ــن وأمن ــالم اليم ــددون س يه

الفرعيتــني )أ( و )ج( مــن الفقــرة 18 مــن ذلــك القــرار. 

2016S/2018/193

34 - تواصـــل قــوات التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية توفري 

ــة،  الدعــم املــايل والســيايس والعســكري واللوجســتي للقــوات املســلحة اليمني

ولعــدد مــن الجامعــات املســلحة املقاتلــة بالوكالــة عنهــا, وتقاتــل قــوات 

اململكــة العربيــة الســعودية يف جبهتــي قتــال رئيســيتني هــام ميــدي ومــأرب، 

يف حــني تقاتــل قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة بصــورة عامــة يف عــدن وأبــني 

وحرضمــوت ولحــج واملهــرة واملخــا وشــبوة.

2017S/2018/594

45 - ولعــل الجــزاءات املفروضـــة عــى أبــو العبــاس دفعــت قــوات الحوثيــني 
- صـــالح أيضـــاً إىل تكثيــف هجامتهــا عــى قــوات املقاومــة داخــل مدينــة تعــز 
ــي شــنها  ــة الت ــا، وقــد أســفر عــدد مــن الغــارات الجوي واملناطــق املحيطــة به
التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية عــى تعــز، والتــي يعتقــد 
أنهــا كانــت تســتهدف قــوات الحوثيــني - صالــح، عــن وقــوع إصابــات يف صفوف 
املدنيــني، وأصابــت إحــدى تلــك الغــارات عنــارص مــن اللــواء املــدرع ٢٢، املــوايل 
ــذه  ــد أدت ه ــر )44(، وق ــل ص ــروس يف جب ــة الع ــادي، يف منطق ــس ه للرئي
الحــوادث إىل اضطــراب العالقــات بــني القــوات املحليــة وحلفــاء التحالــف الــذي 
تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية، مانحــة قــوات الحوثيــني - صالــح الفرصــة 
ــة قواتهــام واســتغالل الوضــع لتحقيــق مكاســب جديــدة عــى مختلــف  لتعبئ

الجبهــات يف تعــز.

2017S/2018/594
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ــادي  ــس ه ــيطرة الرئي ــعة لس ــا خاضـ ــرتض أنه ــي يف ــوات الت ــع الق 50 - ترف

بصـــورة روتينيــة علــم ميــن جنــويب مســتقل، وهــي تشــري يف بعــض األحيــان إىل 

عيــدروس الزبيــدي، محافــظ عــدن الســابق، الرئيــس الحــايل للمجلــس االنتقــايل 

الجنــويب، بـــ "، الرئيــس ‘‘)48(، ويــرى الفريــق أن الرئيــس هادي فقــد القيادة أو 

الســيطرة الفعليــة عــى القــوات العســكرية واألمنيــة العاملــة باســم الحكومــة 

الرشعيــة يف اليمــن)4(، ومــن الطــرق التــي حــاول الرئيــس هــادي بهــا وقــف 

تــأكل ســلطته، نــرش وحــدات عســكرية جديــدة، وال ســيام اللــواء الخامــس - 

حاميــة رئاســية ومقــره تعــزء الــذي يذكــر بألويــة الحــرس الجمهــوري التــي كان 

الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح يســتخدمها للحفــاظ عــى حكمــه)50(.

2017S/2018/594

ــال يف  ــات القت ــى جبه ــرا ع ــرز مؤخ ــذي أح ــدم ال ــق أن التق ــرى الفري 42 - ي

ــل  ــكان حم ــأن باإلم ــف ب ــزز رأي التحال ــد ع ــدة ق ــدة والحدي ــوف وصع الج

الحوثيــني عــى املشــاركة يف محادثــات الســالم، واســتمرت الحملة الجويــة لكنها 

مل تحقــق نجاحــا كبــريا يف القضــاء عــى الفاعلــني الرئيســيني يف قيــادة الحوثيــني 

ــي  ــة الت أو قادتهــم امليدانيــني، وكان أهــم نجــاح للتحالــف هــو الغــارة الجوي

اســتهدفت صالــح الصــامد، رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، يف نيســان/أبريل 

2018، وقــد أدت وفاتــه إىل توطيــد ســيطرة آل الحــويث عــى املجلــس الســيايس 

األعــى بــدالً مــن خلــق انقســام بــني الجناحــني الســيايس والعســكري للحوثيــني، 

ــتي  ــكري واللوجس ــيايس والعس ــايل والس ــم امل ــري الدع ــف توف ــل التحال وواص

للقــوات املســلحة اليمنيــة، ولعــدد مــن الجامعــات املســلحة املقاتلــة بالوكالــة 

عنهــا.

2018S/2019/83

ــدود  ــى الح ــد ع ــف توج ــوات التحال ــية لق ــات الرئيس ــق العملي 43 - ومناط

اليمنيــة الشــاملية يف محافظــات حجــة ومــأرب واملهــرة، ولهــا وجــود عســكري 

ــة املتحــدة  ــارات العربي ــوات اإلم ــل ق ــني تقات ــدا يف ســقطرى، يف ح ــل ج ضئي

أساســا يف محافظــات عــدن وأبــني وحرضمــوت والحديــدة وشــبوة وتعــز 

ــز(. ــة تع ــتثناء مدين )باس

2018S/2019/83

142

مجل�س الأمن والعدوان على اليمن )غارات وقرارات (

من
الأ

�س 
جل

ء م
برا

 خ
يق

فر
ع: 

راب
ل ال

ف�ص
ال

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://undocs.org/ar/S/2018/594
https://www.undocs.org/ar/S/2019/83
https://www.undocs.org/ar/S/2019/83


142 - يف عــام 2018، تلّقــى الفريــق معلومــات عــن أربــع حــاالت ادعــاء 

ــدويل  ــون ال ــدة للقان ــة املتح ــارات العربي ــب اإلم ــن جان ــاكات م ــوع انته بوق

ــام يتصــل باالحتجــاز، ونظــرا  ــدويل لحقــوق اإلنســان في ــون ال اإلنســاين والقان

لصعوبــة الحصــول عــى األدلــة، يواصــل الفريــق التحقيــق، وأكــدت املعلومــات 

ــابق  ــره الس ــة يف تقري ــاكات املبين ــط االنته ــتمرار من ــق اس ــا الفري ــي تلقاه الت

ــم  ــن مبصريه ــغ أرَُس املحتجزي ــرات 166 إىل 172(، ومل تُبلَّ )S/2018/594، الفق

يف أي مــن الحــاالت التــي يحقــق فيهــا الفريــق، وتلّقــى الفريــق رســالة رســمية 

مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة بتاريــخ 13 كانــون األول/ديســمر 2018 بشــأن 

جهودهــا الراميــة إىل تجديــد ســجون ابــن أحمــد، واملنصــورة، واملــكال، ودعــم 

النظــام القضــايئ، وتنفــي فيهــا ضلوعهــا يف انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين 

أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، ويواصــل الفريــق التحقيــق بهــذا 

ــوات  ــه ق ــة مواطــن قطــري اعتقلت ــق أيضــا يف حال ــق الفري الخصــوص، ويحق

التحالــف يف اليمــن يف نيســان/أبريل 2018 وهــو محتَجــز منــذ ذلــك الحــني يف 

مــكان مجهــول.

2018S/2019/83

148 - حقــق الفريــق يف هجــوم عــى ســيارة إســعاف، موســومة بوضــوح 

ــزَّل، شــنته قــوات تابعــة  ــودا ســودانيني ُع بشــعار الهــالل األحمــر، تحمــل جن

ــدويل اإلنســاين،  ــون ال ــاك للقان ــن الثاين/نوفمــر، يف انته ــني يف 11 ترشي للحوثي

ويف 12 ترشيــن الثاين/نوفمــر، نــرش حســني العــزي، نائــب وزيــر الخارجيــة يف 

إدارة الحوثيــني الكائــن مقرهــا يف صنعــاء، عــى وســائط التواصــل االجتامعــي، 

ــه )انظــر الشــكل الســابع عــرش(.  ــو يُظهــر الهجــوم ويشــيد ب مقطــع فيدي

2018S/2019/83

اليمــن يف  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  قــوات  انتشــار   إعــادة 

24 - خــالل عــام 2019، قلصــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة كثــريا عديــد قواتهــا 

يف إطــار عمليــة إعــادة انتشــار نفــذت عــى مرحلتــني، وشــملت املرحلــة 

األوىل تخفيضــا كبــريا لعديدهــا يف حزيران/يونيــه ومتوز/يوليــه إذ خفضتــه مــن 

بضعــة آالف إىل بضــع مئــات مــن الجنــود، لكنهــا أبقــت عــى بعــض الجنــود 

لدعــم الجامعــات املســلحة التــي كان البلــد دربهــا وجهزهــا يف الفــرتة مــا بــني 

ــذت يف األســبوع  ــة فنف ــة الثاني ــا املرحل 2015 و 2019 )انظــر الجــدول 2(. أم

األول مــن ترشيــن األول/أكتوبــر، حيــث تركــت وجــودا أدىن لقــوات اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة يف مخــا، وعــدن، وبلحــاف، والريــان، وســقطرى، وأجــري هــذا 

التخفيــض إىل جانــب التخفيــض الكبــري للقــوات الســودانية بعيــد إنشــاء النظام 

ــن عــدن  ــة املتحــدة م ــارات العربي ــم انســحاب اإلم ــد يف الخرطــوم، وت الجدي

ــب  ــعودية عق ــة الس ــة العربي ــوات اململك ــة إىل ق ــا يف الريق ــليم قاعدته بتس

التوقيــع عــى اتفــاق الريــاض يف ترشيــن الثاين/نوفمــر 2019.

2020S/2020/326
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ــة الســعودية  ــة العربي ــاك اململك ــع حــاالت النته ــق يف أرب ــق الفري 100 - حق

واإلمــارات العربيــة املتحــدة القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل 

لحقــوق اإلنســان تنطــوي عــى االعتقــال واالحتجــاز التعســفيني، وســوء 

ــة  ــاك فــرد ألقــت قــوات النخب ــة، والتعذيــب، واالختفــاء القــرسي. فهن املعامل

الشــبوانية القبــض عليــه يف عتــق، شــبوة، واحتجــز يف بلحــاف، ونقــل إىل 

الريــان، يف حرضمــوت، وهنــاك فــرد آخــر اعتقلتــه اململكــة العربيــة الســعودية 

يف الغيضــة، باملهــرة، وفــرد اعتقلتــه واحتجزتــه اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف 

ــزه  ــم احتج ــني، ث ــرد يف أب ــل ف ــك، اعتق ــة إىل ذل ــة، وإضاف ــا يف الريق قاعدته

ــني  ــن ب ــة، وم ــة املطــاف يف الريق ــواء شــالل عــي شــايع، واحتجــز يف نهاي الل

ــم  ــام 2018؛ وزع ــد، يف ع ــرد واح ــن ف ــرج إال ع ــة، مل يف ــراد األربع ــؤالء األف ه

ــة املتحــدة  ــارات العربي ــاء احتجــازه يف قاعــدة اإلم ــب أثن ــه تعــرض للتعذي أن

ــد  ــرد مزي ــوال، وي ــن مجه ــة اآلخري ــود الثالث ــكان وج ــزال م ــة، وال ي يف الريق

ــة  ــائل إىل اململك ــق برس ــث الفري ــرسي 28، وبع ــق ال ــات يف املرف ــن املعلوم م

رد. انتظــار  يف  وهــو  املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية   العربيــة 

101 - وحقــق الفريــق أيضــا يف 13 حالــة إضافيــة تتصــل باالعتقــال التعســفي، 

ــوات الحــزام  ــب ق ــن جان ــاء القــرسي م ــب، واالختف ــة، والتعذي وســوء املعامل

األمنــي وقــوات النخبــة الشــبوانية، وهــذه القــوات أنشــأتها اإلمــارات العربيــة 

ــة  ــا، وبالنظــر إىل العالق ــات منه ــب واألســلحة واملرتب املتحــدة، وتلقــت التدري

الوثيقــة مــع قــوات الحــزام األمنــي، يتوجــب عــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ــة  ــالل مامرس ــن خ ــك م ــا يف ذل ــاين، مب ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان ــامن اح ض

تأثريهــا عــى قــوات الحــزام األمنــي ملنــع االنتهــاكات أو وضــع حــد لهــا، ويتعــني 

عــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة أيضــا أن تبــذل العنايــة الواجبــة ملنــع وإنهــاء 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا قــوات الحــزام األمنــي، ويــرد مزيــد 

مــن املعلومــات يف املرفــق الــرسي 28.

2020S/2020/326

53 - تتدهــور الحالــة األمنيــة برسعــة يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا حكومــة 

ــتقرار  ــى اس ــة ع ــار هام ــا آث ــئة له ــات ناش ــة اتجاه ــت ثالث ــن، ولوحظ اليم

اليمــن، وهــي: )أ( تــوزع الســلطة االقتصاديــة والسياســية عــى مراكــز إقليميــة 

للقــوة )انظــر املرفــق 5(؛ )ب( وانتشــار قــوات تابعــة للدولــة لكنهــا تجنــد مــن 

قبــل أفــراد أو كيانــات خــارج الدولــة )انظــر املرفقــني 5 و 9(؛ )ج( واالنقســام 

املتصــور بــني املؤيديــن لحــزب اإلصــالح وغــري املؤيديــن لــه ضمــن الوســطني 

الســيايس والعســكري )انظــر املرفــق 6(.
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59 - اتهمــت الســلطات املحليــة يف شــبوة اإلمــارات العربية املتحــدة بالتورط يف 

حــوادث أمنيــة وتقويــض اســتقاللها االقتصــادي، وزعمــت أن اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة عرقلــت اعتقــال مقاتــي قــوات النخبــة الشــبوانية، وقدمــت الدعــم 

ــر  ــة لتصدي ــة التحتي ــب البني ــة يف تخري ــبوانية املتورط ــة الش ــوات النخب إىل ق

النفــط، وعرقلــت اســتئناف صــادرات الغــاز الطبيعــي الســائل مــن بلحــاف، ويف 

حــني وقعــت بعــض الحــوادث األمنيــة البســيطة أثنــاء تنقــل قــوات اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة بــني قواعدهــا يف بلحــاف والعلــم، كان أهــم تلــك الحــوادث 

انفجــار وقــع يف 14 ترشيــن الثاين/نوفمــر واســتهدف إحــدى القوافــل، ومنــذ 

ترشيــن األول/أكتوبــر، كانــت هنــاك أيضــا احتجاجــات خــارج معســكر العلــم، 

ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــني اإلم ــرتكة ب ــة مش ــن عملي ــات ع ــب بتعويض تطال

ــفرت  ــا أس ــم أنه ــر 2019 زع ــون الثاين/يناي ــبوانية يف كان ــة الش ــوات النخب وق

عــن مقتــل مدنيــني، وبإنشــاء لجنــة تعويضــات محليــة لتحصيــل التعويضــات 

ــات  ــفرت العملي ــام 2020، أس ــل ع ــدة، ويف أوائ ــة املتح ــارات العربي ــن اإلم م

األمنيــة التــي اســتهدفت اعتقــال أفــراد ســابقني مــن قــوات النخبــة الشــبوانية 

يف نصــاب وجــردان عــن مقتــل شــخصني عــى األقــل، وقــد يتصاعــد الوضــع يف 

شــبوة مــا مل تتدخــل حكومــة اليمــن أو اململكــة العربيــة الســعودية. 

2020S/2021/79

ــوف  ــل يف الج ــيوخ القبائ ــد ش ــا أح ــاءات أدىل به ــق يف ادع ــق الفري 71 - يحق

بــأن أســلحة ومعــدات أخــرى قــد حولــت مــن مخــازن تابعــة لجيــش حكومــة 

اليمــن إىل قــوات الحوثيــني مــن قبــل أفــراد مرتبطــني بقــادة كبــار يف حكومــة 

اليمــن، واتصــل الفريــق بــكل مــن اململكــة العربيــة الســعودية واليمــن 

للوقــوف عــى صحــة رســالة صــادرة عــن التحالــف بشــأن الحــادث نــرشت عــى 

وســائل التواصــل االجتامعــي )انظــر الشــكل الســابع(؛ ومــا زال الفريــق بانتظــار 

الــردود، ونظــراً إىل أن الفريــق غــري قــادر عــى الســفر إىل أماكــن قريبــة مــن 

ــني  ــوات الحوثي ــدى اســتخدام ق ــم م ــن الصعــب تقيي ــة، فم الخطــوط األمامي

ــن  ــن م ــف، ولك ــن و/أو التحال ــة اليم ــات حكوم ــن مخزون ــة م ــلحة محول أس

ــك يظــل عامــالً يف إمــدادات الحوثيــني.  املرجــح أن ذل

2020S/2021/79

126 - حقــق الفريــق يف اعتقــال خمســة أشــخاص يف اليمــن، تــم نقلهــم بعــد 

ذلــك إىل اململكــة العربيــة الســعودية حيــث ال يــزال ثالثــة منهــم محتجزيــن 

ــني  ــى حس ــة مصطف ــق يف قضي ــق التحقي ــل الفري ــق 30(، ويواص ــر املرف )انظ

املتــوكل، الــذي كان آخــر مــا ُعــرف عنــه أنــه محتجــز لــدى اململكــة العربيــة 

ــة  ــق رســالتني إىل اململك ــد وجــه الفري الســعودية يف أيلول/ســبتمر 2018، وق

ــا. العربيــة الســعودية وحكومــة اليمــن، ومــا زال ينتظــر جواب

2020S/2021/79
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ــاز التعســفيني  ــال واالحتج ــق يف حــاالت االعتق ــق التحقي 127 - يواصــل الفري

واالختفــاء القــرسي والتعذيــب عــى أيــدي قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

يف اليمــن، وقــد تلقــى الفريــق أدلــة تثبــت احتجــاز ثالثــة أشــخاص يف املواقــع 

ــان  ــار الري ــوات: بلحــاف )شــبوة(، ومط ــة لســيطرة هــذه الق ــة الخاضع التالي

الــدويل )املــكال(، ويف موقــع قريــب مــن مينــاء الضبــة النفطــي )الشــحر، 

حرضمــوت( )انظــر املرفــق 30(، وقــد وجــه الفريــق رســالة إىل اإلمــارات 

ــا. ــا زال ينتظــر جواب ــة املتحــدة، وم العربي

2020S/2021/79

128 - يحقــق الفريــق يف 21 حالــة مــن حــاالت االعتقــال واالحتجــاز التعســفيني 

مــن جانــب قــوات حكومــة اليمــن يف حرضمــوت ولحــج ومــأرب وشــبوة وتعــز، 

ــة واحــدة مــن حــاالت الحرمــان مــن املســاعدة  شــملت امــرأة واحــدة، وحال

الطبيــة املفــي إىل الوفــاة )انظــر املرفــق 31(، ومــن بــني املحتجزيــن، هنــاك 

ســتة صحفيــني )انظــر الفقــرات 143 إىل 146(، وتورطــت يف ثالثــة مــن هــذه 

الحــاالت ســلطاُت كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة واليمــن )انظــر الفقــرة 

.)127

2020S/2021/79

ــة  ــدة، وحال ــفيني واح ــاز تعس ــال واحتج ــة اعتق ــق يف حال ــق الفري 130 - حق

اعتــداء أخــرى، وثالثــة حــاالت تهديــد مبــارش، مبــا يف ذلــك حالــة اســتخدمت 

جانــب  مــن  تعــز  يف  القضائيــة  الســلطة  يف  أعضــاء  ضــد  أســلحة  فيهــا 

ــتقاللهم  ــن اس ــد م ــة للح ــن، يف محاول ــة اليم ــش حكوم ــة بجي ــارص مرتبط عن

الضالعــني  محاكمــة  أو  محــددة  قضايــا  يف  التحقيــق  بعــدم  وإقناعهــم 

وتلقــى   ،2020 و   2019 عامــي  يف  الحــوادث  هــذه  وقعــت  وقــد  فيهــا، 

 الفريــق أيضــا معلومــات عــن حــوادث مامثلــة وقعــت يف عــدن وشــبوة.

131 - وهــذه األعــامل تقــوض قــدرة الجهــاز القضــايئ عــى أداء وظائفــه 

وتســهم يف اإلفــالت مــن العقــاب، وهــذا يؤثــر يف حــق الضحايــا يف االســتفادة 

مــن ســبل االنتصــاف القانونيــة الفعالــة، وتبــني الحالــة يف تعــز أن أفــراد الجيش 

يســتغلون الغيــاب التــام لســيادة القانــون يف هــذه املحافظــة )انظــر الفقــرات 

54 إىل 58(.
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�لتجويع و�لح�صار:ب   

بهــدف تجويــع المدنييــن فرضــت دول التحالــف علــى اليمــن حصــاراً شــامالً علــى كافــة المنافــذ 

البريــة وموانئهــا البحريــة والجويــة، ونفــذت دول التحالــف فــي إطــار ذلــك عــدداً مــن الممارســات علــى 

مــرأى ومســمع مجلــس األمــن وتشــجيعه، بــدءاً بعرقلــة دخــول الســفن المحملــة بالمــواد التجاريــة مــن 

األغذيــة واألدويــة والمســتلزمات الطبيــة ومشــتقات النفــط والغــاز وغيرهــا مــن الخدمــات واالحتياجــات 

األساســية التــي يحتــاج إليهــا المواطنــون، وانتهــاًء بمنــع وصــول المســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة التــي 

تقــدم للشــعب اليمنــي.

ــس  ــة، إدري ــات الدولي ــوق اإلنســان والعقوب ــي بحق ــم المتحــدة الخــاص المعن ــرر األم ــال مق "ق

ــد.  ــكل متزاي ــة بش ــت يائس ــالد أصبح ــي الب ــاس ف ــة الن ــري، إن محن الجزائ

تشــير أرقــام األمــم المتحــدة إلــى أن أكثــر مــن 21 مليــون شــخص - حوالــي ٪82 مــن الســكان - 

بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية. ســبعة مالييــن منهــم يواجهــون المجاعــة.

ــل  ــذ أن تعمــق الصــراع قب ــي اســتمرت من ــة الت ــات الجوي ــن فــي الضرب ــل آالف المدنيي كمــا قُت

ــذي تقــوده الســعودية. ــف ال ــن مــع التدخــل العســكري للتحال ــر مــن عامي أكث

ــة  ــى تدفــق الســلع والخدمــات التجاري ــررة عل ــر المب ــود غي ــر األمــم المتحــدة: "القي يقــول خبي

واإلنســانية إلــى اليمــن وإعاقــة التوزيــع داخــل البــالد تشــل أمــة كانــت لفتــرة طويلــة ضحيــة للحــرب"، 

وشــدد الجزائــري علــى أن الحصــار الجــوي والبحــري الــذي تفرضــه قــوات التحالــف علــى اليمــن 

ــر  ــدت وعطــل اســتيراد وتصدي ــة اإلنســانية، وقي ــارس 2015 كان أحــد األســباب الرئيســية للكارث ــذ م من

المــواد الغذائيــة والوقــود واإلمــدادات الطبيــة وكذلــك المســاعدات اإلنســانية

يشــمل الحصــار مجموعــة متنوعــة مــن القيــود التنظيميــة، التعســفية فــي الغالــب، التــي تفرضهــا 

قــوات التحالــف - بمــا فــي ذلــك التأخيــر غيــر المعقــول و / أو منــع دخــول الســفن فــي الموانــئ اليمنيــة. 

ــب واحــد  ــن جان ــي م ــر قانون ــر قســري غي ــى مســتوى تدبي ــى إل ــر يرق ــري إن األم ــول الســيد الجزائ يق

)UCM( بموجــب القانــون الدولــي.
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أشــار المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى الوضــع المأســاوي لمينــاء الحديــدة، شــريان الحيــاة 

ــة والوقــود  ــى الغــذاء واألدوي ــذي يعتمــد بنســبة 80-90 ٪ عل ــد ال ــى اليمــن، البل ــواردات إل الرئيســي لل
المســتورد مــن أجــل بقائــه علــى قيــد الحيــاة.")147( 

وفــي بيــان صــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( بتاريــخ 2021/7/29 

أكــدت المنظمــة الوضــع المأســاوي الــذي يعيشــه اليمنيــون وكشــفت أنــه: "يعانــي مــا يقــرب مــن 16.2 

ــل  ــب تحلي ــى( بحس ــة واألعل ــة الثالث ــاد )المرحل ــي الح ــن الغذائ ــدام األم ــة انع ــن أزم ــي م ــون يمن ملي

التصنيــف المتكامــل لألمــن الغذائــي. مــا يقــرب عــن 47 ألــف شــخص مــن هــؤالء يعانــون مــن مســتويات 

كارثيــة )المرحلــة 5( مــن انعــدام األمــن الغذائــي - فــي ظــروف شــبيهة بالمجاعــة.")148(، وحــذرت المنظمة 

مــن كارثــة أخــرى تهــدد اإلنســان فــي اليمــن حيــث ذكــرت فــي التحليــل نفســه: "مــن المتوقــع أن يعانــي 

أكثــر مــن 2.25 مليــون حالــة أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن صفــر و59 شــهرا، وأكثــر مــن مليــون حالــة 

مــن الحوامــل والمرضعــات، مــن ســوء التغذيــة الحــاد خــالل عــام 2021 فــي اليمــن)149(".

ــان  ــوق اإلنس ــة بحق ــة الخاص ــراف الدولي ــق واألع ــة المواثي ــات كاف ــك الممارس ــة بتل  متجاهل

ــرز صــور  ــن أب ــى اليمــن واحــدة م ــا الحصــار الشــامل عل ــًة بفرضه ــي اإلنســاني ومرتكب ــون الدول والقان

الجرائــم األشــد خطــراً ســواًء فــي جريمــة العــدوان أو جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد اإلنســانية، بجانــب 

ــون  ــاً للقان ــكل جريمــة حصــار المــدن وفق ــث "تُش ــة حي ــادة الجماعي ــة اإلب ــا إحــدى صــور جريم كونه

ــى ســكان  ــار واســعة عل ــن آث ــه هــذه الجريمــة م ــا تترك ــة، لم ــادة جماعي ــي اإلنســاني جريمــة إب الدول

مناطــق بأســرها، بقصــد إلحــاق أضــرار ماديــة ومعنويــة بهــم، وإخضاعهــم عمــداً ألحــوال معيشــية ُيقصــد 

بهــا إهالكهــم الفعلــي كليــاً أو جزئيــاً. إن هــذه الجريمــة، وبمــا تحملــه مــن انتهــاكات واســعة علــى حيــاة 

عــدد كبيــر مــن الســكان، تفــوق فــي خطورتهــا جريمــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة واألســلحة الحارقــة، 
كمــا أن هــذه الجريمــة تتصــف بخطورتهــا مــن ناحيــة بــطء اآلثــار المميتــة لهــا.")150( 

فــي جلســة مجلــس األمــن رقــم )7605( عــام 2016 صرحــت الســيدة كيونــغ - وا كانــغ، األمينــة 

العامــة المســاعدة للشــؤون اإلنســانية ونائبــة منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، فــي كلمتهــا: "إن أي 

OHCHR | Lift blockade of Yemen to stop "catastrophe" of millions facing starvation, says UN expert  )147(

)fao.org( 127 مليون دوالر أمريي من البنك الدويل لدعم األمن الغذايئ وسبل العيش الريفية يف اليمن  )148(

 Yemen: Acute Food Insecurity Situation October - December 2020 and Projection for January - June 2021 | IPC Global  )149(

)Platform )ipcinfo.org

)ademrights.org( رشعية حصار املدن ومسؤولية تجويع املدنيني  )150(
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ــر قانونــي  ــاة إنمــا هــو حصــار غي حصــار يحــرم النــاس مــن الحصــول علــى الضروريــات األساســية للحي

وغيــر مقبــول وغيــر منطقــي. فــال يمكــن أن يكــون هنــاك أي ســبب أو مبــرر، أو أي تفســير أو عــذر، لمنــع 

وصــول المســاعدات إلــى األشــخاص المحتاجيــن إليهــا. إن ذلــك يمثــل انتهــاكا خطيــرا للقانــون الدولــي، 

وال بــد مــن أن يتوقــف فــورا. تقــع المســؤولية الرئيســية عــن هــذه المعانــاة علــى عاتــق الطــرف الــذي 
ُيبقــي علــى الحصــار.")151(

ــراره  ــى إص ــد عل ــم )2266( ليؤك ــراره رق ــدر ق ــه كان يص ــام نفس ــي الع ــن ف ــس األم ــن مجل لك

ــه  ــتمرار جزاءات ــابع واس ــل الس ــق الفص ــن وف ــع اليم ــل م ــراره )2140( والتعام ــذ ق ــتمرار تنفي ــي اس ف

ــل  ــه بشــهادته هــو نفســه قب ــن بأكمل ــا شــملت اليم ــن ولكنه ــراد محددي ــى أف ــاً عل المفروضــة ظاهري

ــور  ــتمرار تده ــبب اس ــى بس ــغ األس ــعر ببال ــرار: "وإذ يش ــة الق ــي ديباج ــاء ف ــث ج ــه حي ــق خبرائ فري

الحالــة اإلنســانية المأســاوية فــي اليمــن، وإذ يعــرب عــن بالــغ قلقــه إزاء جميــع حــاالت إعاقــة إيصــال 

ــى  ــة إل ــلع الحيوي ــال الس ــى إيص ــة عل ــود المفروض ــك القي ــة، بما في ذل ــانية بفعالي ــاعدات اإلنس المس

ــن،"،  ــي اليم ــن ف ــكان المدنيي الس

 وفــي تناقــض أو اســتغباء للمجتمــع الدولــي عــاد المجلــس للترهيــب والضغــط  علــى المجتمــع 

الدولــي مــع تشــجيع دول التحالــف علــى مواصلــة مــا أســمها "التدابيــر"، لتنفيــذ قراراتــه العقابيــة  والتــي 

ــد   ــه فق ــدوان علي ــجع  دول الع ــي وتش ــعب اليمن ــار الش ــززة لحص ــراءات مع ــا إج ــن كونه ــدو ع ال تع

ــة  ــغ بعــد اللجن ــم تبل ــي ل ــدول األعضــاء الت ــع ال ــى: "يهيــب بجمي ــه العاشــرة عل ــي فقرت ــرار ف ــد الق أك

ــن  ــن 11 و 15 م ــب الفقرتي ــة بموج ــر المفروض ــة التدابي ــذ بفعالي ــي تنف ــا ك ــي اتخذته ــوات الت بالخط

القــرار 2140 )2014( والفقــرة 14 مــن القــرار 2216 )2015( أن تفعــل ذلــك بأســرع مــا يمكــن، ويشــير 

ــرة 15  ــال بالفق ــحنات عم ــش للش ــات تفتي ــري عملي ــي تُج ــاء الت ــدول األعض ــى أن ال ــدد إل في هذا الص

مــن القــرار 2216 )2015( مطالبــة بتقديــم تقاريــر خطيــة إلــى اللجنــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي 

ــرار 2216 )2015(". ــرة 17 مــن الق الفق

ــة  ــا أســماها "األهمي ــه عم ــي ديباجت ــس ف ــره المجل ــا ذك ــت اســتكماالً لم ــرة الســابقة كان  الفق

الحاســمة للتنفيــذ الفعــال لنظــام الجــزاءات"، مشــجعاً تعــاون الــدول مــع دول تحالــف العــدوان علــى 

اليمــن حيــث نصــت الديباجــة علــى: "وإذ يالحــظ األهميــة الحاســمة للتنفيــذ الفعــال لنظــام الجــزاءات 

)S/PV.7605 - E - S/PV.7605 -Desktop )undocs.org  )151(
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ــذي  ــي ال ــدور الرئيس ــك ال ــي ذل ــا ف ــرار 2216 )2015(، بم ــرار 2140 )2014( والق ــال بالق ــروض عم المف

يمكــن أن تضطلــع بــه فــي هــذا الصــدد الــدول األعضــاء مــن المنطقــة، وإذ يشــجع الجهــود الراميــة إلــى 

زيــادة تعزيــز التعــاون،"، وهكــذا اســتمرت جميــع قــرارات مجلــس األمــن بخصــوص اليمــن..

 وكــم هــو البــون شاســع بيــن مواقــف مجلــس األمــن مــن حصــار مــدن اليمــن ومواقفه مــن حصار 

مــدن ســوريا والتــي صــادف أنهــا صــدرت فــي العــام نفســه، ففــي القــرار 2140 ) 2014( قــرر مجلــس 

األمــن فــرض الحصــار علــى اليمــن بدعــوى فرضــه عقوبــات بمنــع اســتيراد اســلحة علــى ثالثــة أشــخاص 

فقــط، وفــي القــرار 2139 )2014( الــذي قــرر فيــه مجلــس األمــن أن الحصــار وتجويــع المدنييــن، وطالــب 

أطــراف النــزاع فــي ســوريا بإيقافــه كونــه يخالــف القانــون الدولــي كمــا جــاء فــي نــص الفقــرة )5( مــن 

القــرار: "ويطالــب جميــع األطــراف بــأن تســمح بإيصــال المســاعدة اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك المســاعدة 

الطبيــة، والكــف عــن حرمــان المدنييــن مــن األغذيــة واألدويــة التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد 

الحيــاة، والتمكيــن مــن اإلجــالء اآلمــن علــى وجــه الســرعة ودون عوائــق لجميــع المدنييــن الذيــن يرغبــون 

فــي المغــادرة، ويشــدد علــى ضــرورة أن تتفــق األطــراف علــى فتــرات هدنــة لألغــراض اإلنســانية، وعلــى 

أيــام للســكينة، وفتــرات لوقــف إطــالق النــار والهدنــة المحليــة، مــن أجــل تمكيــن الــوكاالت اإلنســانية 

مــن الوصــول اآلمــن دون عوائــق إلــى جميــع المناطــق المتضــررة فــي ســورية، مــع التذكيــر بــأن تجويــع 

المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب القتــال محظــور بموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي".

لــم يســتطع فريــق الخبــراء التابــع لمجلــس األمــن تجاهــل الحصــار المفــروض علــى اليمــن كمــا تجاهــل 

ــع  ــي جمي ــه ف ــواهد علي ــر ش ــث ذك ــي، حي ــعب اليمن ــتهدفت الش ــي اس ــم الت ــازر والجرائ ــات المج مئ

ــذي  ــف ال ــوات التحال ــداً أن اليمــن يتعــرض لحصــار تفرضــه ق ــرة 2015-2020. مؤك ــره خــالل الفت تقاري

تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية شــمل عرقلــة دخــول المســاعدات اإلنســانية والســلع التجاريــة إلــى 

  :S/2018/594 اليمــن، وأهــم شــاهد علــى ذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة )188( مــن تقريــر فريــق الخبــراء

ــانية  ــاعدات اإلنس ــول المس ــة دخ ــعودية عرقل ــة الس ــة العربي ــوده المملك ــذي تق ــف ال ــل التحال "واص

ــاء  ــار صنع ــى مط ــروض عل ــة الحصــار المف ــة: )أ( مواصل ــائل التالي ــن بالوس ــى اليم ــة إل والســلع التجاري

ــا  ــاج إليه ــي يحت ــى دخــول الســلع الت ــة عل ــود تدريجي ــة، )ب( فــرض قي ــة التجاري ــام الرحــالت الجوي أم

المدنيــون إلــى اليمــن عبــر موانــئ البحــر األحمــر، )ج( فــرض قيــود صارمــة علــى الــواردات مــن الســلع 

التجاريــة واإلنســانية، وفــي الفتــرة األخيــرة حــول مســار مــا يزيــد عــن 750600 طــن مــن الســلع التجاريــة 

واإلنســانية مــن اليمــن أو أُبطئــت عمليــة إدخالهــا إلــى البلــد".
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ــه  ــي من ــا يعان ــع م ــن واق ــواٌء م ــواهد الحصــار س ــن ش ــن التغاضــي ع ــس األم ــد مجل ــد تعم لق

اليمنيــون فــي ظــل العــدوان أو مــن خــالل مــا وثقتــه وأدانتــه المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة. كمــا نلحــظ 

أنــه تعمــد أيضــاً التغاضــي عــن تلــك التحقيقــات والشــواهد التــي أوردهــا فريــق خبرائــه ضمــن تقاريرهــم 

فــي انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني فــي اليمــن والتــي نــورد أبرزهــا فــي الجــدول اآلتــي:

جدول رقم )5( شواهد الحصار في تقارير مجلس األمن

الرمزالتاريخرقم ونص الفقرة

158 - ويعتــر ســوء التغذيــة والجــوع يف مقدمــة بواعــث القلــق املتعلقــة 

بكافــة األطفــال يف اليمــن. ففــي الوقــت الحــايل، يعــاين أكــر مــن 000 500 

ــادة مبقــدار  ــه، وميثــل هــذا العــدد زي ــة يهــدد حيات طفــل مــن ســوء تغذي

ــة،  ــات الغذائي ــتنفاد املخزون ــس اس ــارس، ويعك ــذ آذار/م ــرات من ــالث م ث

الــذي تفاقــم بســبب قلــة الشــحنات التجاريــة واإلنســانية، وعجــز النظــام 

الصحــي عــن توفــري الرعايــة لألطفــال الجوعــى أو تحصينهــم ضــد األمــراض.

2015S/2018/192

165 - ويف الوقــت الحــايل، يحتــاج نحــو 21.2 مليــون شــخص )82 يف املائــة 

مــن الســكان( إىل مســاعدة عاجلــة بشــكل مــن األشــكال لتلبيــة احتياجاتــه 

األساســية، ويعتمــد اليمــن عــى اســترياد 90 يف املائــة مــن الحبــوب وغريهــا 

مــن مصــادر الغــذاء)96(، ويرتبــط تدهــور الوضــع اإلنســاين ارتباطــا مبــارشا 

بســري األعــامل العدائيــة وإعاقــة إيصــال املســاعدات اإلنســانية ومــا بينهــام 

مــن مســائل متداخلــة، ومــع ذلــك، فحتــى يف حــال انتفــاء مشــكلة العرقلــة 

والنــزاع باعتبارهــا مــن األســباب الرئيســية لعــدم وصــول املســاعدات، فــإن 

ــدرة  ــك الق ــانية ال متل ــاعدة اإلنس ــم املس ــال تقدي ــة يف مج ــات الفاعل الجه

عــى توفــري الكميــات الضخمــة الالزمــة مــن الغــذاء والــدواء والوقــود، جــراء 

الــرضر البالــغ الــذي لحــق جميع هــذه القطاعــات بســبب الحصــار التجاري، 

ــت  ــث ترتب ــك، حي ــى ذل ــة ع ــة الواضح ــن األمثل ــود م ــص الوق ــّد نق ويُع

ــاه واملستشــفيات  ــاء وضــخ املي ــار غــري مبــارشة يف اإلمــداد بالكهرب عليــه آث

ــة  ــة يف ســياق شــبكة محلي ــر ســلبا عــى القــدرة الرشائي والتضخــم، مــام أث

للســوق الســوداء ترتفــع فيهــا أســعار الرضوريــات األساســية ارتفاعــا حــادا 

)انظــر املرفــق 60(.

2015S/2018/192
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ــروض عــى الســلع  168 - يســاهم الحظــر املنهجــي والواســع النطــاق املف

التجاريــة مســاهمة مبــارشة يف عرقلــة إيصــال املعونــة واملســاعدة اإلنســانية، 

كــام يقيــد الــواردات الحيويــة مــن الوقــود التجــاري واألغذيــة وغــري ذلــك 

مــن الســلع التــي ال تقــع تحــت طائلــة القــرار 2216 )2015( أو ال تخضــع 

حاليــا للجــزاءات.

2015S/2018/192

169 - وشــكلت إجــراءات التفتيــش التــي يقــوم بهــا التحالــف تدبــريا 

قــا مــن الناحيــة العمليــة، حيــث تتســبب اإلجــراءات األمنيــة يف تأخــر  معوِّ

عمليــات رســو الســفن، مقارنــة بنســبة أقــل مــن التأخــر ألســباب إداريــة أو 

ألســباب متعلقــة بالقــدرات يف أرصفــة املوانــئ يف اليمــن )انظــر املرفــق 60(، 

وقــد أدت اإلجــراءات األمنيــة أيضــا إىل حــاالت تأخــر يف إيصــال الشــحنات 

لــة باملعونــة والرحــالت الجويــة  اإلنســانية وإىل تحويــل مســار الســفن املحمَّ

اإلنســانية، مبــا فيهــا تلــك التــي تحمــل العاملــني يف مجــال تقديــم املســاعدة 

اإلنســانية، عــر اململكــة العربيــة الســعودية، مــام أفــى إىل تأخــر إيصــال 

املســاعدة اإلنســانية إىل اليمــن وعرقلتــه فعليــا.

2015S/2018/192

170 - وتســفر الهجــامت التــي تســتهدف الطــرق البحريــة والجويــة املؤديــة 

ــاعدة  ــال املس ــول دون إيص ــي تح ــل الت ــن العراقي ــد م ــن مزي ــد ع إىل البل

اإلنســانية، وقــد كان لقصــف مينــاء عــدن عــى يــد قــوات الحوثيــني وصالــح 

ولســري األعــامل الحربيــة عمومــا تأثــري ســلبي أيضــا.

2015S/2018/192

171 - ويف الفــرتة مــن 1 نيســان/أبريل إىل 17 آب/أغســطس، انخفــض عــدد 

الشــحنات الوافــدة إىل اليمــن انخفاضــا رسيعــا، واقــرتن ذلك بحــاالت التأخري 

الناجمــة عــن اإلجــراءات األمنيــة التــي يفرضهــا التحالــف، وقلصــت الغــارات 

ــدة يف  ــاء الحدي ــة يف مين ــى التحتي ــى البن ــف ع ــنها التحال ــي ش ــة الت الجوي

ــغ  17 آب/أغســطس، فــرص الوصــول إىل األرصفــة وأفضــت إىل تأخــري تفري

ــة يف  ــات اإلغاث ــة وعملي ــات التجاري ــدة العملي ــل بش ــام عرق ــحنات م الش

شــهري آب/أغســطس وأيلول/ســبتمر، فــازدادت األوضــاع اإلنســانية تفاقــام 

ــرى،  ــية األخ ــلع األساس ــود والس ــة والوق ــواد الغذائي ــعار امل ــت أس وارتفع

وأدى قصــف مطــار صنعــاء إىل تأخــر الرحــالت الجويــة وشــحنات املســاعدة 

اإلنســانية ملــدة 10 أيــام.

2015S/2018/192
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ــاعدة  ــع املس ــول دون توزي ــي تح ــة الت ــل الري ــب العراقي 180 - وإىل جان

ــرق  ــى ط ــف ع ــنها التحال ــة ش ــارات جوي ــق 10 غ ــق الفري ــانية، وثَّ اإلنس

النقــل )البحريــة والجويــة عــى الســواء(، وعــى أربعــة مــن طــرق اإلمــداد 

ــني  ــمل مركبت ــا يش ــة )مب ــة الغذائي ــن املعون ــق لتخزي ــة مراف ــة وخمس الري

األغذيــة(،  لتخزيــن  ومرافــق  مســتودعات  وثالثــة  باملعونــة  لتــني  محمَّ

باإلضافــة إىل غــارات جويــة ُشــنت عــى مســتودع تابــع ملنظمــة أوكســفام 

لتخزيــن معــدات خاصــة مبــرشوع للميــاه ميولــه االتحــاد األورويب يف صعــدة. 

ــة  ــع محلي ــى مواق ــف ع ــنها التحال ــامت ش ــالث هج ــق ث ــق الفري ــام وثَّ ك

ــي. ــاج الزراع ــة ولإلنت لألغذي
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32 - وبعــد فشــل محادثــات الكويــت يف 6 آب/أغســطس، صّعــد التحالــف 

مــن نطــاق ووتــرية عملياتــه الجويــة، مــام أدى أيضــا إىل شــن غــارة جويــة 

عــى قاعــة عــزاء يف صنعــاء يف 8 ترشيــن األول/أكتوبــر )انظــر الفقــرة 121(، 

وفــرض التحالــف قيــودا إضافيــة عــى الرحــالت الجويــة التجاريــة إىل صنعــاء 

حيــث أُلغيــت رحــالت الخطــوط الجويــة اليمنيــة يف آب/أغســطس، وهــي 

ــش  ــوع للتفتي ــد الخض ــدويل بع ــار ال ــوط يف املط ــى الهب ــت ع ــالت دأب رح

ــل  ــامح بنق ــف الس ــض التحال ــعودية، ورف ــة الس ــة العربي ــة، اململك يف بيش

ــاء،  ــامن وصنع ــني ع ــية ب ــود سياس ــة لوف ــة العامني ــا الدول ــرات متلكه طائ

ونتيجــة لذلــك تقطعــت الســبل بالوفــد الحــويث املشــارك يف محادثــات 

ــن األول/ ــاد يف 15 ترشي ــم ع ــهرين. ث ــت الش ــرتة فاق ــامن ف ــت يف ُع الكوي

ــتثنايئ  ــكل اس ــول بش ــا بالدخ ــمح له ــة س ــرة عامني ــن طائ ــى م ــر ع أكتوب

ــة عــى قاعــة العــزاء. ــا الغــارة جوي بهــدف نقــل ضحاي
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157 - خلــص الفريــق إىل أن انعــداَم األمــن الناجــم عــن الهجــامت األخــرية 

عــى الســفن التجاريــة، )انظــر الفقرتــني 33 و 37( وارتفــاع تكاليــف التأمــني 

ضــد مخاطــر الحــرب، واملســائل املتعلقــة بــرف العمــالت، وحــاالت 

مصــادرة ســفن تجاريــة وحجزهــا وتحويــل مســارها، يؤثــر ســلبا عــى توزيــع 

اإلمــدادات الغذائيــة التجاريــة، وبعــض هــذه الســفن التجاريــة تحمــل أيضــا 

ــة يف  ــات العامل ــى الجه ــال ع ــا ثقي ــي عبئ ــذا يُلق ــانية، وه ــاعدات إنس مس

مجــال املســاعدة اإلنســانية، حيــث يفــرض عليهــا جلــب املزيــد مــن املعونــة 

إىل اليمــن لتلبيــة االحتياجــات، وقبــل انــدالع النــزاع، كان اليمــن يعتمــد عى 

بلــدان أخــرى لتوفــري 90 يف املائــة مــن إمداداتــه الغذائيــة.
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ــة  ــات العامل ــى الجه ــال ع ــا مامث ــي عبئ ــذي يلق ــر ال ــل اآلخ 158 - والعام

ــتنادا  ــة. فاس ــدادات الطبي ــري اإلم ــو توف ــانية ه ــاعدة اإلنس ــال املس يف مج

ــا  ــي وضعه ــود الت ــإن القي ــل اإلنســاين، ف ــق القطــري للعم ــم الفري إىل تقيي

التحالــف عــى وصــول الرحــالت الجويــة التجاريــة إىل مطــار صنعــاء الــدويل 

ــن مــا يزيــد عــى 500 6 شــخص مــن  يف آب/أغســطس، أدت إىل عــدم متكُّ

الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة، وحســب تقديــرات الخطــوط الجويــة 

اليمنيــة، فــإن الغــرض مــن ســفر مــا ال يقــل عــن ثلــث الــركاب إىل الخــارج 

هــو تلقــي الرعايــة الطبيــة، وغالبــا بســبب أمــراض مزمنــة أصبــح عالجهــا 

ــات االســترياد.  ــا إىل صعوب ــود جزئي ــدم يف اليمــن ألســباب تع شــبه منع
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150 – يســهم تأخــري شــحنات الســفن التجاريــة، وتحويــل مســاراتها، 

وضبطهــا، مــن جانــب التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية 

أثنــاء عمليــات التفتيــش، يف تكبــد خســائر ماليــة كبــرية بالنســبة ألصحــاب 

الســفن والتجــار، وقــد أدت تكلفــة هــذه التأخــريات التــي يتكبدهــا املالكون 

وجهــات الشــحن، والتــي ميكــن أن تصـــل إىل 30000 دوالر يوميــا، إىل تــأكل 

مصـــداقيتهم تدريجيا لدى شــــركائهم التجاريني الدوليــني )املوردين ورشكات 

التأمــني، ورشكات الشــحن(، وتــرد يف املرفــق الــرسي 55 تفاصيــل عــن دراســة 

ــم  ــي تحمــل عل ــة الت ــة التجاري ــفينة الناقل ــادرة السـ ــة املتعلقــة مبصـ الحال

ليريــا MV Androussa، يف 4 نيســـان/أبريل 2014، بينــام كانــت يف طريقها 

ــون األول/ ــع، يف 25 كان ــة يف ينب ــق الناقل ــد زار الفري ــى، وق إىل رأس عيسـ

ديســـمر 2017، باالشــرتاك مــع مســؤولني ســعوديني، وغــرض عــى الفريــق 

واملســؤولني الســعوديني بعــض أنابيــب مصنوعــة مــن الصلــب بجانب ورشــة 

اعترهــا املســؤولون مشــبوهة، ولكــن الفريــق رأى أنهــا كانــت عــى األرجــح 

ورشـــة لصيانــة الســفينة، ومل تقــدم اململكــة العربيــة الســعودية بعــد تقريرا 

ــرة  ــب الفق ــا مبوج ــون 30 يوم ــوب يف غض ــر مطل ــو أم ــش، وه ــن التفتي ع

ــار  ــائر التج ــة خس ــذه الحال ــني ه ــرار 2216 )2015()170(، وتب ــن الق 17 م

ــالث  ــد شــهد أحــد التجــار ث ــة يف اليمــن)171(، وق ورشكات الشــحن العامل

ــام 2017،  ــن ع ــة م ــدة املتبقي ــالل امل ــى خ ــحنات تلغ ــال ش ــات إيص عملي

بســبب املخاطــر التــي يولدهــا النــزاع )الشــكل الســادس عــرش(.

2017S/2018/594
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188 – واصــل التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية عرقلــة 

دخــول املســاعدات اإلنســانية والســلع التجاريــة إىل اليمــن بالوســائل التالية: 

)أ( مواصلــة الحصــار املفــروض عــى مطــار صنعــاء أمــام الرحــالت الجويــة 

ــول  ــى دخ ــة ع ــود تدريجي ــرض قي ــق 70(؛ و )ب( ف ــر املرف ــة )انظ التجاري

الســـلع التــي يحتــاج إليهــا املدنيــون إىل اليمــن عــر موانــئ البحــر األحمــر 

)انظــر املرفــق الســـري 71(؛ و )ج( فــرض قيــود صـــارمة عــى الــواردات مــن 

الســلع التجاريــة واإلنســانية يف الفــرتة مــن 6 إىل 23 ترشيــن الثاين/نوفمــر 

2017، ويف الفــرتة األخــرية، حــول مســـار مــا يزيــد عــى 600 750 طــن مــن 

 الســلع التجاريــة واإلنســانية مــن اليمــن أو أبطئــت عمليــة إدخالهــا إىل البلد

ــاومة  ــع أداة للمس ــد بالتجوي ــتخدام التهدي ــو اس ــا ه ــار أساس 190 - الحص

ــا كرهائــن عنــد  ووســيلة حــرب، وتســتخدم قــوات الحوثيــني الســكان أيضـ

تصعيــد غاراتهــا ضـــد اململكــة العربيــة الســعودية، وهــي تــدرك متامــا أن 

وطــأة األعــامل االنتقاميــة سـتـصـــب الســـكان املدنيــني، ويعتمــد الحوثيــون 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــامل االنتقامي ــة لألع ــة العلني ــى اإلدان ع

ــات. ــك الترف بأنفســهم عــن أي مســؤولية عــن تل

2017S/2018/594

157 - وعــى النحــو املذكــور يف الفقــرة 116 أعــاله، حقــق الفريــق يف حــاالت 

تأخــري يف إصــدار خطابــات اعتــامد ومنــع دخــول بضائــع أوردتهــا إىل اليمــن 

رشكات عاجــزة عــن االمتثــال ألحــكام املرســوم 75، يف ترشيــن األول/أكتوبــر 

وترشيــن الثاين/نوفمــر 2018، ومبوجــب املــادة 11 مــن العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، يتعــنيَّ عــى حكومــة 

ــني يف  ــكان املدني ــول الس ــامن حص ــبة لض ــري املناس ــذ التداب ــن أن تتخ اليم

اليمــن عــى اإلمــدادات الغذائيــة الكافيــة 

2018S/2019/83

اإلنســانية املســاعدات  إيصــال  عرقلــة   -  ألــف 

ــة الرحــالت  ــق أن التحالــف واصــل، يف عــام 2018، عرقل 164 - وجــد الفري

التجاريــة مــن مطــار صنعــاء التــي ميكــن أن يســتخدمها املدنيــون اليمنيــون 

للحصــول عــى العــالج الطبــي خــارج البلــد، ويتطلــب الخيــار املتــاح 

لألشــخاص املوجوديــن يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــني الذيــن 

ــافروا إىل  ــن أن يس ــارج اليم ــة خ ــاعدة الطبي ــى املس ــول ع ــودون الحص ي

مطــار ســيئون أو عــدن، وهــو مــا يســتغرق عــدة ســاعات بــرا وينطــوي عــى 

خطــر التعــرض ملضايقــات يف نقــاط تفتيــش متعــددة، والحــظ الفريــق أنــه، 

ــي  ــالء طب ــة إج ــف بعملي ــمح التحال ــمر 2018، س ــون األول/ديس يف 3 كان

ــني مــن مطــار صنعــاء. ــردا مــن القــوات التابعــة للحوثي لخمســني ف
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165 - وحلــل الفريــق أيضــا بيانــات عــن الــواردات التــي متــت خــالل عــام 

ــت  ــواردات تحول ــر أن ال ــي تُظِه ــة وه ــئ اليمني ــن املوان ــا م 2018 انطالق

ــيطرة  ــة لس ــئ الخاضع ــاه املوان ــر باتج ــر األحم ــئ البح ــن موان ــا م تدريجي

حكومــة اليمــن، ويحقــق الفريــق فيــام إذا كان هــذا التحــول نتيجــة 

ــدة تهــدف إىل تضييــق الخنــاق عــى اقتصــاد الحوثيــني،  سياســة متعمَّ

أو إذا كان نتيجــة تأثــري جامعــات الضغــط لصالــح األعــامل التجاريــة 

 املرتبطــة بالحكومــة والراغبــة يف زيــادة حصتهــا مــن ســوق الــواردات.

ــرية يف النشــاط  ــادة كب ــق إىل زي 166 - وأشــارت اإلحصــاءات املتاحــة للفري

املرفئــي يف عــدن واملــكال، عــى حســاب الحديــدة )انظــر الفقــرة 119 أعاله(، 

ــي 70 يف  ــدة يغط ــاء الحدي ــأن مين ــل ب ــور القائ ــني التص ــاوت ب ــاك تف وهن

املائــة مــن واردات اليمــن مــن جهــة، والواقــع مــن جهــة أخــرى، وأصبحــت 

ــن  ــذ ترشي ــاء عــدن من ــا عــر مين ــات متــر جميعه ــة يف حاوي الســلع املنقول

الثاين/نوفمــر 2017، عندمــا أغلقــت ســلطات اململكــة العربيــة الســعودية 

بصــورة مؤقتــة املوانــئ الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثيــني، وعــالوة عــى ذلك، 

ــات  ــة للحاوي ــرشكات الناقل ــات ال ــت كري ــذ نيســان/أبريل 2018، أعرب ومن

الحديــدة. مــن  تقــرتب  التــي  العســكرية  العمليــات  إزاء  القلــق   عــن 

167 - وخــرس أحــد املســتوردين أكــر مــن 000 800 دوالر نتيجــة غرامــات 

ــف  ــاع تكالي ــرتين، وارتف ــى املش ــة ع ــري املفروض ــزاءات التأخ ــري، وج التأخ

التأمــني عــى الســفينة الواحــدة، وطــوال شــهري ترشيــن األول/أكتوبــر 

وترشيــن الثاين/نوفمــر 2018، توقــف ذلــك املســتورد عــن تجــارة األعــالف 

الحيوانيــة، مــام أثــر ســلبا عــى طاقــة إنتــاج الدواجــن يف اليمــن، ويواصــل 

ــق يف هــذه املســألة.  ــق التحقي الفري

2018S/2019/83

ــتوىل  ــرياً، واس ــداً كب ــة تصعي ــامل العدائي ــهدت األع ــام 2020، ش 37 - يف ع

الحوثيــون عــى أراض اســرتاتيجية يف نهــم والجــوف والبيضــاء ومــأرب، 

ــم  ــق 4(. ث ــة اليمــن )انظــر امللح ــوزة حكوم ــت بح ــا أراض كان ومعظمه

ــايل  ــس االنتق ــظ املجل ــني، واحتف ــار دام عام ــد حص ــي بع ــوا الدريهم دخل

الجنــويب بعــدن وأجــزاء مــن أبــني ولحــج والضالــع، واســتوىل عــى ســقطرى.

2020S/2021/79
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تجنيد �لمرتزقة:	. 
ــى  ــرة عل ــار خطي ــه مــن آث ــا ل ــرز أشــكال جريمــة العــدوان لم ــن أب ــة"، م ــد المرتزق ــد "تجني يُع

الســلم واألمــن فــي الــدول المعتــدى عليهــا فتجنيــد مرتزقــة مــن داخــل البلــد يمــزق نســيجها االجتماعــي 

ــد  ــة مــن خــارج البل ــا أن اســتقدام مرتزق ــة مســتمرة، كم ــة عــدم اســتقرار ونزاعــات داخلي ــق حال ويخل

بغــرض مســاعدة القــوات الغازيــة فــي احتــالل أراضيــه يكــون الســبب الرئيســي لتشــجيع انتهــاك القانــون 

الدولــي اإلنســاني وارتــكاب جرائــم الحــرب المباشــرة ضــد األفــراد مــع ســهولة اإلفــالت مــن العقــاب كــون 

القــوات غيــر نظاميــة وال تتبــع مؤسســات عســكرية رســمية.

فريق مجلس األمن يعترف بتجنيد التحالف للمرتزقة:   	

كشــف فريــق الخبــراء التابــع لمجلــس األمــن ارتــكاب دول التحالــف جريمــة تجنيــد المرتزقــة 

مــن خــالل  تقاريــره ومنهــا التقريــر )S/2018/192( الشــامل للفتــرة 2015 فــي الفقــرة )142( مــا نصــه: 

ــة"،  ــر "مرتزق ــوم بنش ــدة تق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــد أن دول ــر تفي ــاً تقاري ــق أيض ــظ الفري "ويالح

وهــذا النشــر يزيــد فــي احتمــال وقــوع انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني"، ومــا لبــث أن أصبــح ذلــك 

االحتمــال واقعــاً يمــارس ويطبــق بشــكل ممنهــج وعلــى نطــاق واســع وتكــررت عــدة حــاالت منهــا مــا 

أوضحــه الفريــق فــي الفقــرة )150( مــن التقريــر نفســه أن مــن أســماهم "مقاتلــو المقاومــة"، قــد انتهكــوا 

بدورهــم القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي عــدن وتعــز عــن طريــق تنفيــذ إعدامــات خــارج نطــاق 

القضــاء والحجــز التعســفي واالعتقــال والتعذيــب وارتــكاب جرائــم التمثيــل بالجثــث واالبتــزاز والنهــب 

للممتلــكات واختطــاف عامليــن فــي مجــال تقديــم المعونــة وقتلهــم.

وقــد حقــق الفريــق فــي انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني ارتكبتهــا ميليشــيات مرتزقــة تخضــع 

لســيطرة دولــة اإلمــارات بحســب مــا أورده فــي الفقــرة )132( مــن تقريــر عــام 2016، وتهربــاً مــن الفريــق 

مــن تســمية تلــك الميليشــيات بمســمى "مرتزقــة"، فقــد أطلــق عليهــم اســم "القــوات المقاتلــة بالوكالــة 

عــن التحالــف"، الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية.

وأكــد الفريــق فــي الفقــرة )32( مــن تقريــره للعــام 2017 أن "القــوات المقاتلــة بالوكالــة"، إلــى 

جانــب باقــي الجهــات الفاعلــة غيــر الرســمية تجعــل مــن الصعــب علــى مــا أســماها "الحكومــة الشــرعية"، 

أن تحكــم وتفــرض ســلطتها.

157

ت (
ارا

قر
ت و

ارا
)غ

من 
الي

لى 
ن ع

دوا
الع

ن و
لأم

س ا
جل�

م

�لف�صل �لر�بع: فريق خبر�ء مجل�س �الأمن

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://www.undocs.org/ar/S/2018/192


وأقــر الفريــق بوجــود مليشــيات مرتزقــة حيــث أورد فــي الفقــرة )33( مــن التقريــر آنــف الذكــر 

مــا نصــه: "وتــرى قــوات اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي جنــوب اليمــن فــي قــوات الحــزام األمنــي ركائــز 

ــة  ــة فــي اليمــن، ويســتمر هــذا النهــج فــي تهميــش المؤسســات الحكومي أساســية الســتراتيجيتها األمني

ــد عــن تقويــض قــدرات الحكومــة  ــاز األمــن السياســي، وهــو مــا يزي ــل مكتــب األمــن القومــي وجه مث

الشــرعية األمنيــة واالســتخباراتية والحــد منهــا."

وكمــا أوضــح أيضــاً فــي الفقــرة )35( مــن التقريــر نفســه دعــم التحالــف الــذي تقــوده المملكــة 

العربيــة الســعودية لقــوات مقاومــة جنوبيــة ـ بحســب تســميته ـ وكذلــك لعناصــر جنوبيــة.

ــة  ــارات العربي ــيع اإلم ــة توس ــق وبصراح ــح الفري ــه أوض ــر نفس ــن التقري ــرة )36( م ــي الفق وف

المتحــدة للدعــم الــذي تقدمــه إلــى القــوات المقاتلــة بالوكالــة عنهــا فــي الجنــوب وهــي في المقــام األول 

قــوات الحــزام األمنــي فــي أبيــن وعــدن ولحــج وقــوات النخبــة الشــبوانية، وتولــي اإلمــارات إدارة مرافــق 

ــن المستشــارين  ــدد م ــل ع ــث يعم ــكال حي ــن الم ــرب م ــه بالق ــي شموســه والريال ــب عســكرية ف تدري

والمدربيــن األجانــب لدعــم قــوات عــدن. حيــث ورد فــي الفقــرة مــا نصــه: "وتواصــل اإلمــارات العربيــة 

ــة عنهــا فــي الجنــوب وهــي فــي  المتحــدة توســيع الدعــم الــذي تقدمــه إلــى القــوات المقاتلــة بالوكال

المقــام األول قــوات الحــزام األمنــي فــي أبيــن وعــدن ولحــج وقــوات النخبــة الحضرميــة والشــبوانية"

ــلحة  ــات المس ــاً: الجماع ــوان "ثالث ــت عن ــواردة تح ــد )ب( ال ــي البن ــه ورد ف ــر نفس ــي التقري وف

والوحــدات العســكرية"، وصــف الفريــق للقــوات المقاتلــة بالوكالــة عــن التحالــف الــذي تقــوده المملكــة 

ــداً للســالم واألمــن واالســتقرار فــي اليمــن كونهــا تمــول وتســلح  ــة الســعودية بأنهــا تُشــكل تهدي العربي

مــن قبــل دول أعضــاء فــي التحالــف)152(، وذكــر الفريــق مــن تلــك القــوات قــوات الحــزام األمنــي وقــوات 

النخبــة التــي شــكلتها االمــارات ومولتهــا وتعمــل خــارج هيــكل المؤسســة العســكرية)153(.

)152(  نصــت الفقــرة 54 مــن التقريــر S/2018/594: "يعتقــد الفريــق أن القــوات املقاتلــة بالوكالــة التــي متّولهــا وتســلّحها دول أعضــاء ٠يف التحالــف 

ــد هــذه القــوات لالنضــواء تحــت  ــداً للســالم أو األمــن أو االســتقرار يف اليمــن. ومــا مل تَُع ــة الســعودية تّشــكل تهدي ــذي تقــوده اململكــة العربي ال

قيــادة وســيطرة مينيــني مبارشيــن، وتــوزّع املرتبــات واملعــدات كلهــا عــر قنــوات الحكومــة اليمنيــة الرشعيــة، فإنهــا لــن تكفــل متاســك الدولــة، بــل 

ســتزيد اليمــن متزقــاً."

)153(  نصــت الفقــرات 55 - 58 مــن التقريــر S/2019/83: "55 - والحــظ الفريــق أنــه، عــى الرغــم مــن أن قــوات الحــزام األمنــي عــززت دورهــا يف 

املناطــق املذكــورة أعــاله، فــال تــزال هنــاك معارضــة كبــرية يف أوســاط بعــض العنــارص الجنوبيــة لتوســيع دورهــا ونفوذهــا، كــام هــو الحــال مثــال يف 

محافظــة الضالــع حيــث مثــل اعتزامهــا حراســة نقــاط التفتيــش خطــرا يهــدد قــادة األمــن املحليــني.

 )ب( القوات يف محافظة تعز

56 - ال تــزال النزاعــات املســلحة تجتــاح مدينــة تعــز عــى مســتويات متعــددة. فعــى الرغــم مــن أنهــا كثــريا مــا توصــف بأنهــا مدينــة محــارصة ليــس 

لديهــا إال طريــق واحــد مفتــوح للمغــادرة والدخــول وبضعــة مســالك خطــرة لعبــور املشــاة، فــإن الواقــع أشــد تعقيــدا. وتســيطر عــى طــرق الوصــول 

الرئيســية ميليشــيات تحظــر أشــكاال معينــة مــن النقــل أو تفــرض رســوما كبــرية للســامح بالعبــور. وضمــن هــذا النمــط العــام مــن النشــاط اإلجرامــي 

تقــع اشــتباكات بــني قــوات الحوثيــني وخصومهــم، واشــتباكات بــني الوحــدات العســكرية الحكوميــة املتنافســة، واشــتباكات بــني العنــارص املواليــة 

لحــزب اإلصــالح وكتائــب أيب العبــاس، وجميعهــا يتنافــس مــن أجــل الســيطرة عــى أحيــاء يف تعــز أو املناطــق املحيطــة بهــا لتحصيــل اإليــرادات. 

وتحــول ديناميــات اقتصــاد الحــرب دون اإلدارة الفعالــة وتعــوق إيصــال املســاعدات اإلنســانية األساســية.
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وأشــار الفريــق فــي تقريــره عــام 2018 إلــى أن "انتشــار الميلشــيات وعــدم وجــود ســيطرة فعليــة 

علــى قــوات عســكرية يمولهــا التحالــف ويمدهــا بالســالح، يعــد مــن العوامــل التــي ال تمكــن هــادي مــن 

تعزيــز ســلطة حكومتــه فــي المناطــق المحــررة")154(.

ومــا زال الوضــع علــى مــا هــو عليــه بالنســبة لتجنيــد المرتزقــة أو مــن أســماهم التقريــر 

"المقاتليــن بالوكالــة عــن التحالــف"، حيــث أفــاد التقريــر أن األلويــة التــي تقاتــل حاليــاً فــي اليمــن بدعــم 

مــن التحالــف تضــم مــا مجموعــه )100.000( فــرد غيــر نظامــي، يُقــدم لهــم الدعــم مــن قبــل اإلمــارات، 

ــة  ــة العمالقــة، وقــوات النخب ــر النظامييــن بيــن قــوات الحــزام األمنــي، وألوي ويتــوزع أولئــك األفــراد غي

ــك القــوات تعمــل خــارج  ــق أن تل ــة)155(، وأكــد الفري ــة الشــبوانية، وحــرس الجمهوري ــة، والنخب الحضرمي

ــادة الحكومــة وســيطرتها. نطــاق هيــكل قي

صراع مرتزقة التحالف:     	

تصــارع مليشــيات المرتزقــة التــي جندهــا التحالــف كشــفته تقاريــر الفريــق التابــع لمجلــس األمن 

كمــا بينــت مــدى االختالفــات والتباينــات بيــن مــن أســمتهم بـ"القــوات المقاتلــة بالوكالــة عــن التحالــف"، 

والمثــاُل علــى ذلــك مــا شــهدته المناطــق التــي تقبــع تحــت ســيطرة قــوات التحالــف ومــا يســمى حكومــة 

هــادي فــي المناطــق الجنوبيــة عــدن والمهــرة وشــبوة وحضرمــوت أو فــي تعــز والحديــدة مــن صراعــات 

بيــن الفصائــل المختلفــة كالصــراع بيــن مــا يســمى "قــوات المجلــس االنتقالــي"، الــذي تدعمــه اإلمــارات 

وعناصــر حــزب اإلصــالح وتنظيــم القاعــدة قــوات الحــزام األمنــي والنخبــة الشــبوانية والنخبــة الحضرميــة، 

ومــا حصــل فــي تعــز مــن صــراع بيــن مــا يســمى "قــوات أبــي العبــاس وجماعــة الجيــش الشــعبي الموالية 

لإلصــالح"، وقــوات غــزوان المخالفــي)156(.

57 - ومنــذ اغتيــال موظفــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر حنــا لحــود يف نيســان/أبريل 2018، مــا بــرح التوتــر يشــتد بــني املحافــظ أمــني أحمــد 

محمــود وجامعــات مقاتلــة مــن قبيــل كتائــب أيب العبــاس وعنــارص مــن حــزب اإلصــالح والوحــدات العســكرية الحكوميــة مثــل اللواءيــن 22 و35. 

والحــظ الفريــق أن هــذه الجامعــات ظلــت تهيــئ نفســها ملــلء الفــراغ األمنــي يف كافــة املناطــق داخــل مدينــة تعــز، مــام أدى يف الغالــب إىل حــدوث 

تحــوالت يف التحالفــات وإيجــاد حيــز ملجموعــات مقاتلــة جديــدة أصغــر حجــام تقــوم أساســا بأنشــطة إجراميــة مثــل االبتــزاز واالغتيــاالت مبقابــل.

58 - وحقــق حــزب اإلصــالح بعــض املكاســب يف محاوالتــه ليصبــح الجامعــة املســيطرة يف املدينــة، ومــع ذلــك ظــل التوتــر بــني الحــزب واملحافــظ 

مســتمرا بشــأن الســيطرة عــى عنــارص الرشطــة املحليــة والرشطــة العســكرية وقــوات األمــن األخــرى."

)154(  نصــت الفقرتــني 21 – 22 مــن التقريــر S/2019/83: "21 - اســتمر تــآكل ســلطة حكومــة اليمــن خــالل الفــرتة املشــمولة بهــذا التقريــر. ورغــم 

أن الرئيــس هــادي بقــي يف عــدن ألكــر مــن ســتة أســابيع يف الفــرتة مــن حزيران/يونيــه إىل آب/أغســطس وزار محافظــة املهــرة، فــإن الفريــق مل يالحظ 

بعــد أي إشــارة تــدل عــى أنــه متكــن مــن تعزيــز ســلطة حكومتــه يف املناطــق املحــررة.

22 - ويســتند تقييــم الفريــق إىل العوامــل التاليــة: )أ( انتشــار امليليشــيات وعــدم وجــود ســيطرة فعليــة عــى قــوات عســكرية تعمــل بالوكالــة ميولهــا 

التحالــف وميدهــا بالســالح؛ )ب( التحديــات التــي يطرحهــا املجلــس االنتقــايل الجنــويب والعنــارص املنتســبة إليــه؛ )ج( االفتقــار الواضــح إىل الســيطرة 

عــى اإليــرادات املتأتيــة مــن املــوارد الطبيعيــة؛ )د( اســتمرار ســيطرة قــوات الحوثيــني عــى صنعــاء وغريهــا مــن املحافظــات الشــاملية."

)155(  نصــت الفقرتــني 51 – 52 مــن التقريــر S/2019/83: "51 - أُفيــد بــأن األلويــة التــي تقاتــل حاليــاً يف اليمــن بدعــم مــن التحالــف تضــم مــا 

مجموعــه 000 100 فــرد غــري نظامــي. وتتألــف هــذه األلويــة مــن فــرق تســيطر عليهــا جامعــات، غالبــاً مــا تكــون قريــة أو حتــى عائلــة واحــدة.

52 - وذكــر جيــش اإلمــارات العربيــة املتحــدة بوضــوح أن الســيطرة عــى القــوات املقاتلــة بالوكالــة تقــع عــى عاتــق الحكومــة الوطنيــة وأنــه ال 

يقــدم الدعــم إال للجيــش الوطنــي. ومــن الناحيــة العمليــة، فهــو يقــدم الدعــم عــن كثــب لقــوات الحــزام األمنــي، وألويــة العاملقــة، وقــوات النخبــة 

الحرضميــة والنخبــة الشــبوانية، وحــرس الجمهوريــة."

.S/2019/83 156(  انظر الفقرات )56-57، 60، 62، 109( من التقرير(
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ــا أســماها  ــوات ال تخضــع لســيطرة م ــك الق ــام 2019 أن تل ــره للع ــي تقري ــق ف ــر الفري ــد ذك وق

ــن  ــراع بي ــالف والص ــبب االخت ــام 2020 أن س ــره للع ــي تقري ــاً ف ــه أيض ــا أثبت ــن")157(، كم ــة اليم "حكوم

تلــك القــوات المقاتلــة بالوكالــة عــن التحالــف هــو اســتمرار االختالفــات بيــن خطتــي اإلمــارات العربيــة 

ــداً لســالمة اليمــن  ــة الســعودية فــي اليمــن، وأن هــذا الصــراع يشــكل تهدي المتحــدة والمملكــة العربي

ــة)158(. اإلقليمي

ولــم يقــف فريــق الخبــراء عنــد هــذا الحــد بــل ذكــر فــي الفقــرات )30( و)31( مــن تقريــره للعــام 

2020 إنــه وثــق الدعــم المتواصــل الــذي تقدمــه اإلمــارات لتلــك القــوات المقاتلــة بالوكالــة عنهــا وأنهــا 

مــن دربــت ودفعــت أجــور معظــم تلــك القــوات وأنهــا ال تكتفــي بتقديــم الدعــم لكيــان يهــدد الســالم 

واألمــن واالســتقرار فــي اليمــن وتتصــرف بشــكل يتنافــى مــع روح القــرار )2216( )2015()159(.

ــوات  ــام ق ــن قي ــره م ــي تقاري ــراء ف ــق الخب ــه فري ــه وأثبت ــا وثق ــح م ــدول يوض ــي ج ــا يل وفيم

ــة: ــه بالوكال ــل عن ــيات تقات ــة ومليش ــد مرتزق ــف بتجني التحال

)157(  نصــت الفقــرة 106 مــن التقريــر S/2020/326: "ال تخضــع قــوات الحــزام األمنــي لســيطرة حكومــة اليمــن. ولــدى الفريــق وثيقتــان تعــودان 

إىل عــام 2018 تطلــب فيهــام وزارة الداخليــة التابعــة لحكومــة اليمــن إىل التحالــف يف عــدن ومديــر األمــن يف عــدن إحالــة حــاالت 12 محتجــزا إىل 

مكتــب النائــب العــام؛ وقــد أطلــق رساح اثنــني مــن أولئــك األفــراد ويظــل 10 يف عــداد املفقوديــن. وال تتبــع قــوات الحــزام األمنــي دامئــا األوامــر 

التــي تصــدر عــن مكتــب النائــب العــام. وأكــدت حكومــة اليمــن للفريــق أنهــا ليســت لهــا ســلطة عــى ســجني بــر أحمــد واملنصــورة، وهــام ســجنان 

كبــريان يف عــدن، وســجن يف املــكال"

)158(  نصــت الفقــرة 28 مــن التقريــر S/2021/79: " ثــم إّن اســتمرار القتــال بــني املجلــس االنتقــايل الجنــويب وحكومــة اليمــن، عــى الرغــم مــن 

ــة الســعودية يف اليمــن. وعــى الرغــم  ــة املتحــدة واململكــة العربي ــي اإلمــارات العربي ــني خطت ــات ب ــدل عــى اســتمرار االختالف ــاض، ي اتفــاق الري

مــن اعتــامد حكومــة اليمــن وقــوات الســاحل الغــريب واملجلــس االنتقــايل الجنــويب عــى الدعــم املقــدم مــن التحالــف، مل تتوصــل اململكــة العربيــة 

الســعودية بعــد إىل وســيلة تتيــح لهــا حــل االنقســام الواضــح الــذي ال يــزال يشــكل تهديــداً لســالمة اليمــن اإلقليميــة."

يبــدو أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة حريصــة عــى مواجهــة ثالثــة عنــارص   - 30" :S/2021/79 159(  نصت الفقرتني )30( و)31( من التقرير(

ــارص حــزب اإلصــالح داخــل حكومــة اليمــن، والجامعــات اإلرهابيــة. ويف حــني أبلغــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة  يف اليمــن هــي: الحوثيــون، وعن

الفريــق بأنهــا تواصــل دعــم قــوات مكافحــة اإلرهــاب اليمنيــة، فقــد وثـّـق الفريــق أيضــاً الدعــم املتواصــل الــذي تقدمــه اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

إىل املجلــس االنتقــايل الجنــويب، وبعــض القــوات التابعــة لــه، وبعــض قــوات الســاحل الغــريب.

31 -وكانــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف األصــل قــد جنــدت ودربــت ودفعــت أجــور معظــم القــوات التابعــة للمجلــس االنتقــايل الجنــويب، وهــو 

ــل يف  ــني، وبدرجــة أق ــة اليمــن يف أب ــوات حكوم ــويب عســكريا ق ــايل الجن ــس االنتق ــوات التابعــة للمجل ــذ عــام 2015. وتواجــه الق وضــع تطــور من

ســقطرى وشــبوة. وفشــلت القيــادة السياســية يف املجلــس االنتقــايل الجنــويب يف وقــف هــذا القتــال واتخــذت تدابــري متكــررة لتقويــض ســلطة حكومــة 

اليمــن وســالمة أراضيــه. بيــد أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة تقــدم دعــام سياســيا مســتمرا لقيــادة املجلــس االنتقــايل الجنــويب. ولذلــك، فــإن اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة تدعــم كيانــا يهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار يف اليمــن وتتــرف بشــكل يتنــاىف مــع روح القــرار 2216 )2015(، الــذي يدعــو الــدول 

األعضــاء إىل "أن متتنــع عــن اتخــاذ أي إجــراءات مــن شــأنها تقويــض وحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمته اإلقليميــة، واملــّس برشعيــة رئيــس 

اليمــن". وأبلغــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة الفريــق بأنهــا ال تؤيــد أي إجــراء انفــرادي مــن جانــب أي طــرف يف النــزاع
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جدول رقم )6( شواهد تجنيد المرتزقة في تقارير مجلس األمن

الرمزالتاريخرقم ونص الفقرة

135 - وشــن مقاتلــو املقاومــة يف عــدن هجــامت عــى نســق واحــد 

اســتهدفت املدنيــني واألهــداف املدنيــة، مبــا يف ذلــك قصــف مناطــق 

الســكن املدنيــة واملرافــق الطبيــة واملــدارس وغــري ذلــك مــن البنــى 

التحتيــة املدنيــة، واســتخدام القناصــة الســتهداف املدنيــني، وأفــاد الجئــون 

ــاك  ــم أن هن ــالت معه ــق مقاب ــرى الفري ــدن أج ــن ع ــدون م ــون واف ميني

حــاالت كان فيهــا مقاتلــون ذكــور مــن املقاومــة يرتــدون مالبــس النســاء 

)العبــاءة والنقــاب(، فارتكبــوا بذلــك جرميــة الغــدر عندمــا أخفــوا هويتهــم 

متســللني خلســة، وبترفهــم ذلــك عرضــوا للخطــر ســالمة النســاء يف عــدن، 

ــن إىل  ــاء واضطراره ــن النس ــدد م ــى ع ــار ع ــالق الن ــن إط ــفر ع ــام أس م

ــق 51(. ــر املرف ــن )انظ ــد تحركاته تقيي

2015S/2018/192

ــة  ــة اإلمــارات العربي ــد أن دول ــر تفي ــق أيضــا تقاري 142 - ويالحــظ الفري

املتحــدة تقــوم بنــرش "مرتزقــة"، وهــذا النــرش يزيــد مــن احتــامل وقــوع 

انتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين، ويواصــل الفريــق الرصــد والتحقيــق 

بنــاء عــى ذلك.

2015S/2018/192

150 - وانتهــك مقاتلــو املقاومــة بدورهــم القانــون الــدويل لحقــوق 

اإلنســان يف عــدن وتعــز، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تنفيــذ عمليــات إعــدام 

خــارج نطــاق القضــاء بإجــراءات موجــزة واالحتجــاز التعســفي واالعتقــال 

والتعذيــب ضــد مــن يُفــرتض أو يُعتقــد أنهــم مؤيــدون لقــوات الحوثيــني 

ــزاز ونهــب املمتلــكات  ــح، وارتــكاب جرائــم التمثيــل بالجثــث واالبت وصال

التــي ميلكهــا يف عــدن أشــخاص مــن شــامل اليمــن، وباإلضافــة إىل ذلــك، 

ــر  ــق تقاري ــون األول/ ديســمر، تلقــى الفري ــر وكان ــن األول/أكتوب يف ترشي

ــاذ  ــدأت يف إنف ــلفية ب ــعبية الس ــن الش ــظ األم ــات حف ــأن جامع ــد ب تفي

الفصــل بــني النســاء والرجــال يف مؤسســات التعليــم العــايل يف عــدن )انظــر 

ــرة 51(. ــق الفق املرف
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185 - ووثَّــق الفريــق هجــامت ُشــنت عــى العاملــني يف املجــال اإلنســاين، 

ومنهــا عــدد مــن حــاالت االحتجــاز غــري القانــوين اســتُهدف فيهــا عاملون يف 

مجــال تقديــم املعونــة، ويُزعــم أن بعضهــم قــد ُعــذب أثناء ذلــك االحتجاز، 

ويف الفــرتة مــن 26 آذار/مــارس إىل 20 كانــون األول/ديســمر، وثَّــق الفريــق 

ــى اختطــاف 23  ــات املســلحة انطــوت ع ــة بالجامع ســت حــاالت متصل

عامــال يف مجــال تقديــم املعونــة )أحدهــم تــويف أثنــاء االحتجــاز(، وقتــل 6 

آخريــن رميــا بالرصــاص أثنــاء تنقلهــم عــى مــن مركبــات تحمــل عالمــات 

تشــري إىل أنهــا تُســتخدم ألغــراض إنســانية، واحتجــاز 17 آخريــن )8 منهــم 

يُعتقــد أنهــم إمــا مــا زالــوا رهــن االحتجــاز أو يف عــداد املختفــني( )انظــر 

املرفــق 50(.

2015S/2018/192

ــؤولني  ــؤالء املس ــض ه ــورط بع ــة ت ــق يف إمكاني ــق الفري ــد حق 28 - وق

املحليــني والقــادة العســكريني يف أعــامل تهــدد الســالم أو األمــن أو 

ــي إىل  ــاوالت ترم ــني مح ــامل ب ــذه األع ــرتاوح ه ــن، وت ــتقرار يف اليم االس

ــون  ــاكات القان ــالل انته ــن خ ــه، م ــالمة أراضي ــد وس ــدة البل ــض وح تقوي

الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وبــني ادعــاءات 

متعلقــة بدعــم التنظيــامت اإلرهابيــة.

2016S/2018/193

52 - وكــرس التنظيــم معظــم جهــوده يف اليمــن مــن أجــل محاربــة 

الحوثيــني، وال ســيام يف البيضــاء، ومهاجمــة قــوات الحــزام األمنــي يف أبــني 

وعــدن، ورضب القــوات املواليــة للرئيــس يف حرضمــوت، ويعتقــد الفريــق 

أيضــا أن التنظيــم يعمــل بنشــاط مــن أجــل اإلعــداد لهجــامت إرهابيــة ضد 

الغــرب متخــذا مــن اليمــن قاعــدة لــه، وواصلــت هــذه الجامعــة بنشــاط 

ــوب اليمــن وحرضمــوت،  ــة، وال ســيام يف جن ــل اليمني ــد مــن القبائ التجني

ــاء  ــارك أعض ــام ش ــيس. ك ــا الرئي ــل هدفه ــرب يظ ــى أن الغ ــددت ع وش

التنظيــم يف الحــرب يف تعــز إىل جانــب "املقاومــة"، ضــد قــوات الحوثيــني 

ــح. وصال

2016S/2018/193
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53 - وطوال عام 2016، تعرض التنظيم أيضا إىل غارات جوية 

ورضبات بالطائرات بدون طيار من جانب الواليات املتحدة يف إطار ثنايئ. 

فقد نفذت هذه األخرية ما ال يقل عن 30 رضبة، قتلت خاللها ما ال يقل 

عن 139 فردا، وبشكل منفصل عن التحالف الذي تقوده اململكة العربية 

السعودية، نرشت الواليات املتحدة "أعدادا صغرية"، من األفراد العسكريني 

للمساعدة يف العمليات التي تستهدف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، 

وقد أدرجت أيضا ستة مينيني، مبن فيهم اثنان من أعضاء الحكومة، يف قامئة 

"اإلرهابيني العامليني املحددين بصفة خاصة".

2016S/2018/193

 )هامــش 63 ( يف 19 أيار/مايــو، أدرجــت الواليــات املتحــدة يف القامئة اســم 
نايــف ســامل صالــح القيــيس، محافــظ البيضــاء، ويف 7 كانــون األول/ديســمر، 

أدرجــت كذلــك اســم الحســن عــي عــي أبكــر، عضــو املجلــس االستشــاري 

وزعيــم ميليشــيا مواليــة للحكومــة يف الجــوف، وقــد نفــى االثنــان التهــم 
املوجهــة إليهــام، وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن شــخصا آخــر مدرجــا يف القامئــة، 
ــا التهــم املوجهــة إليــه،  هــو محمــد صالــح عبــد ربــه األمجــي، نفــى علن
ومل يســتطع الفريــق أن يؤكــد انتــامء ســوى فــرد واحــد فقــط مــن األفــراد 
املدرجــني يف القامئــة هــو غالــب عبــد اللــه الزيــدي، إىل تنظيــم القاعــدة 

يف جزيــرة العــرب.

2016S/2018/193

55- ، وقــد نشــب خــالف بــني تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وتنظيــم 

ــال  ــر يف القت ــد األك ــذل الجه ــام يب ــا حــول أي منه ــة اإلســالمية علن الدول
ضــد الحوثيــني.

2016S/2018/193

ــة  ــاين املتعلق ــدويل اإلنس ــون ال ــاكات القان ــق يف انته ــق الفري 132 - حّق
ــة يف  ــة الحرضمي ــوات النخب ــا ق ــي نفذته ــرسي الت ــاء الق ــاالت االختف بح
املــكال والتــي اســتهدفت أشــخاصا مــن املشــتبه و/أو املؤكــد أنهــم تابعــون 

بالفعــل لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب أو أعضــاء فيــه، وتــم تكويــن 

هــذه القــوات ملكافحــة التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة 
العــرب بعــد أن اســتعادت الحكومــة ســيطرتها عــى تلــك املدينــة يف أواخــر 
نيســان/أبريل 2016، وهــذه القــوات تعمــل نظريــا تحــت قيــادة الحكومــة 
الرشعيــة، غــري أنهــا تخضــع فعليــا مــن الناحيــة التنفيذيــة لســيطرة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي تــرشف عــى العمليــات الريــة يف املــكال. 

2016S/2018/193
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ــة  ــة الرشعي ــوات املســلحة التابعــة للحكوم 32 - عــى الرغــم مــن أن الق
مــا زالــت موجــودة يف جميــع محافظــات الجنــوب الثــامين )أبــني، وعــدن، 
فــإن  وســقطرى(،  وشــبوة،  واملهــرة،  ولحــج،  وحرضمــوت،  والضالــع، 
ــبه  ــم القاعــدة يف شــ ــا تنظي ــة األخــرى، ومنه ــات الفاعل عــدداً مــن الجه

الجزيــرة العربيــة، وتنظيــم الدولــة اإلســــالمية، ومعارضـــون مــن القبائــل، 

ــة  ــة بالوكال ــوات املقاتل ــاً، والق ــأ حديث ــويب املنشـ ــايل الجن ــس االنتق واملجل

ــن  ــل م ــعودية، تجع ــة السـ ــة العربي ــوده اململك ــذي تق ــف ال ــن التحال ع

الصـــعب عــى الحكومــة الشـــرعية أن تحكــم وتفــرض ســلطتها، وهنــاك 
ــأرب. ــز وم ــاً يف تع ــل أيض ــادي تعم ــس ه ــة للرئي ــلحة موالي ــوات مس  ق

33 - وتــرى قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف جنــوب اليمــن يف قــوات 
الحــزام األمنــي )لالطــالع عــى قيــادة وهيــكل قــوات الحــزام األمنــي، انظــر 
املرفــق 6( ركائــز أساســية الســرتاتيجيتها األمنيــة يف اليمــن، ويســتمر هــذا 
ــي،  ــن القوم ــب األم ــل مكت ــة، مث ــش املؤسســات الحكومي ــج يف تهمي النه
ــة  ــدرات الحكوم ــض ق ــد يف تقوي ــا يزي ــو م ــيايس، وه ــن الس ــاز األم وجه

الرشعيــة األمنيــة واالســتخباراتية والحــد منهــا.
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 35 - ويف 7 كانــون األول/ديســـمر 2017، ســيطرت قــوات مقاومة جنوبية، 

مدعومــة مــن التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية بقيــادة 

ــوىس خــارج  ــو م ــد الســالم الشــحي، عــى معســكر أب ــن عب ــد الرك العمي
مدينــة الخوخــة، وواصـــلت تقدمهــا شــامالً باتجــاه مدينــة الحديــدة)32(، 
ويف إطــار هــذه العمليــة األمنيــة، شــــت عناصـــر جنوبيــة بقيــادة هيثــم 
قاســـم طاهــر هجومــاً عســكرياً يف محافظــة الحديــدة، ومل تواجــه مقاومــة 
ــر  ــاحل البح ــى س ــا ع ــة املخ ــامل مدين ــني ش ــارص الحوثي ــن عن ــر م تذك

األحمــر.

2017S/2018/594

ــذي تقدمــه  ــة املتحــدة توســيع الدعــم ال ــارات العربي 36 - وتواصــل اإلم

ــام األول  ــي يف املق ــوب، وه ــا يف الجن ــة عنه ــة بالوكال ــوات املقاتل إىل الق

قــوات الحــزام األمنــي يف أبــني وعــدن ولحــج، وقــوات النخبــة الحرضميــة 
ــاه(، وتــوىل اإلمــارات العربيــة  والشــبوانية )انظــر الفقــرات 55 إىل 58 أدن
ــرب  ــان بالق ــة والري ــكرية يف شموس ــب عس ــق تدري ــدة إدارة مراف املتح
مــن املــكال، حيــث يعمــل عــدد مــن املستشــارين واملدربــني العســكريني 

األجانــب لدعــم قــوات عــدن
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 تعــز
43 - عــى النحــو املبــني يف الفقــرات مــن 28 إىل 33 مــن التقريــر الســـري 
للفريــق عــن مســتجدات منتصــف املــدة، ال تــزال مدينــة تعــز بــؤرة توتــر 
ــتمر  ــال املس ــم القت ــا معظ ــز فيه ــد ترك ــانية. فق ــة إنس ــزاع، وكارث يف الن
ــة،  ــني محــارصة املدين ــوات الحوثي ــل ق عــى مــدار العــام املــايض، وتواصـ
ــيات  ــة وامليليش ــة املحلي ــر املقاوم ــني عناصـ ــر ب ــدة التوت ــدت ح وتصاع
الســلفية وقــوات الجيــش اليمنــي يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2017، عقــب 
قــرار الواليــات املتحــدة، واململكــة العربيـــة السـعوديـــة، ومجلــس التعاون 
ــلفي  ــم س ــو زعي ــاس)41(، وه ــو العب ــى أب ــزاءات ع ــرض ج ــي، ف الخليج
كبــري، وعــى غــرار الحوثيــني يف صنعــاء، يواصـــل أبــو العباس الســيطرة عى 
ــة، وميــارس الحقــوق واملســؤوليات الخاصــة حــراً  مناطــق داخــل املدين
بالحكومــة الرشعيــة)42(، وقبــل 25 ترشيــن األول/أكتوبــر 2017، كان أبــو 
ــق  ــدة، ويحق ــة املتح ــارات العربي ــن اإلم ــرياً م ــامً كب ــى دع ــاس يتلق العب
الفريــق فيــام إذا كان هــذا الدعــم مســتمراً، وال تكتفــي امليليشـــيات 
الســلفية املختلفــة)43(، التــي ظهــرت نتيجــة الحــرب التــي دامــت نحــو 
ــا،  ــتباك معه ــاً االش ــة، وأحيان ــوات الحكومي ــة الق ــنوات، مبنافس ــالث س ث
ــا، ويف  ــض أيض ــع بع ــا م ــتبك بعضه ــا ويش ــام بينه ــس في ــا تتناف ــل إنه ب
أعقــاب فــرض الجــزاءات عــى أبــو العبــاس، زادت هــذه املنافســة حــدة، 
فامليليشــيات تــرى أن محصلــة النــزاع يف تعــز صفريــة، وإضعاف شــوكة أبو 
العبــاس معنــاه أن تتقاتــل عــدة ميليشــيات صغــرية مــن أجــل الســيطرة 
عــى مزيــد مــن املناطــق، ويف تعــز، كلــام ســيطرت جامعــة عــى مزيــد من 

ــد مــن الدعــم الخارجــي. ــة، اســتقطبت املزي املناطــق الحرضي
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45 - ولعــل الجــزاءات املفروضـــة عــى أبــو العبــاس دفعت قــوات الحوثيني 
- صـــالح أيضـــاً إىل تكثيــف هجامتهــا عــى قــوات املقاومــة داخــل مدينــة 
تعــز واملناطــق املحيطــة بهــا، وقــد أســفر عــدد مــن الغــارات الجويــة التــي 
ــز،  ــى تع ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــوده اململك ــذي تق ــف ال ــنها التحال ش
والتــي يعتقــد أنهــا كانــت تســتهدف قــوات الحوثيــني - صالــح، عــن وقــوع 
إصابــات يف صفــوف املدنيــني، وأصابــت إحــدى تلــك الغــارات عنــارص مــن 
ــل  ــواء املــدرع 22، املــوايل للرئيــس هــادي، يف منطقــة العــروس يف جب الل
صــر )44(، وقــد أدت هــذه الحــوادث إىل اضطــراب العالقــات بــني القــوات 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــوده اململك ــذي تق ــف ال ــاء التحال ــة وحلف املحلي
مانحــة قــوات الحوثيــني - صالــح الفرصــة لتعبئــة قواتهــام واســتغالل 
 الوضــع لتحقيــق مكاســب جديــدة عــى مختلــف الجبهــات يف تعــز.

46 - وال يــزال كل مــن تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة وتنظيــم 
الدولــة اإلســالمية ينشــطان يف تعز،عــى الرغــم مــن تعــرض كلتــا الجامعتني 

النشــقاقات وتجــزة )انظــر الفقــرة 66 أدنــاه(.
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القــوات  هــي  فعاليــة  اليمنيــة  األمــن  وحــدات  أكــر  لكــن   -  53
يف  األعضــاء  الــدول  وتدعمهــا  شــكلتها  التــي  بالوكالــة  املقاتلــة 
مــن  تقاتــل،  والتــي  العربيــة،  اململكــة  تقــوده  الــذي  التحالــف 
اليمــن. يف  التحالــف  يف  األعضــاء  الــدول  عــن  بالوكالــة   جانبهــا، 

باء -
ــة عــن التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة  القــوات املقاتلــة بالوكال

الســعودية
54 - يعتقــد الفريــق أن القــوات املقاتلــة بالوكالــة التــي متولهــا وتســـلحها 
دول أعضـــاء يف التحالــف الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية 
ــد  ــا مل تع ــن، وم ــتقرار يف اليم ــن أو االس ــالم أو األم ــداً للس ــكل تهدي تش
القــوات لالنضـــواء تحــت قيــادة وســيطرة مينيــني مبارشيــن،  هــذه 
اليمنيــة  الحكومــة  قنــوات  عــر  كلهــا  واملعــدات  املرتبــات  وتــوزع 
ــاً. ــن متزق ــتزيد اليم ــل س ــة، ب ــك الدول ــل متاس ــن تكف ــا ل ــة، فإنه  الرشعي

>-00 تتبــع قــوات الحــزام األمني، التي شـــكلت يف آذار/مــارس 2016)54(، 
وزارة الداخليــة مــن الناحيــة الشــكلية. لكنهــا، يف الواقــع العمــي، تتلقــى 
ــل  ــدة، وتعم ــة املتح ــارات العربي ــن اإلم ــال م ــدات وامل ــب واملع التدري
خــارج هيــكل قيــادة املؤسســة العســكرية اليمنيــة وســيطرتها، وكان 
تعــداد قــوات الحــزام األمنــي يف بدايــة األمــر حــوايل 10000 جنــدي، لكــن 
العــدد ارتفــع إىل أكــر مــن 15000 جنــدي ينشــطون يف محافظــات عــدن 

وأبــني ولحــج)50(.
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ــت  ــدة ومؤل ــة املتح ــارات العربي ــكلت اإلم ــام 2016، ش ــل ع 57 - يف أوائ

قــوات النخبــة الحرضميــة اســتعداداً لهجــوم كان مقــرراً عــى املــكال)58(، 

وعــى غــرار قــوات الحــزام األمنــي، يتلقــى عنــارص قــوات النخبــة 

ــي،  ــش اليمن ــني يف الجي ــم النظامي ــن نظرائه ــل م ــوراً أفض ــة أج الحرضمي

ويعملــون خــارج هيــكل قيــادة املؤسســة العســكرية اليمنيــة وســيطرها. 

58 - ويف أواخــر عــام 2016، شــكلت اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومؤلــت 

أيضــاً قــوات النخبــة الشــبوانية، باســتخدام النمــوذج نفســه، وعــى غــرار 

ــني  ــن مقاتل ــبوانية م ــدات الش ــف الوح ــة، تتأل ــة الحرضمي ــوات النخب ق

محليــني يعملــون خــارج هيــكل قيــادة املؤسســة العســكرية اليمنيــة 

وســيطرتها)59(، ويقــدر الفريــق أن تعــداد قــوات النخبــة الـــبانية يــرتاوح 

ــوات  ــك الق ــن أن تل ــم م ــى الرغ ــل)60(، وع ــني 3 و 4000 مقات ــاً ب حالي

نشــطت يف مكافحــة تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة وتنظيــم 

ــة  ــة بالوكال ــوات مقاتل ــا ق ــق أنه ــرى الفري ــة اإلســالمية يف اليمــن، ي الدول

ــن. ــة يف اليم ــة الرشعي ــلطة الحكوم ــوض س تق
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21 - اســتمر تــآكل ســلطة حكومــة اليمــن خــالل الفــرتة املشــمولة 

بهــذا التقريــر، ورغــم أن الرئيــس هــادي بقــي يف عــدن ألكــر مــن 

وزار  آب/أغســطس  إىل  حزيران/يونيــه  مــن  الفــرتة  يف  أســابيع  ســتة 

تــدل  إشــارة  أي  بعــد  يالحــظ  مل  الفريــق  فــإن  املهــرة،  محافظــة 

 عــى أنــه متكــن مــن تعزيــز ســلطة حكومتــه يف املناطــق املحــررة.

22 - ويســتند تقييــم الفريــق إىل العوامــل التاليــة: )أ( انتشــار امليليشــيات 

وعــدم وجــود ســيطرة فعليــة عــى قــوات عســكرية تعمــل بالوكالــة ميولهــا 

التحالــف وميدهــا بالســالح؛ )ب( التحديــات التــي يطرحهــا املجلــس 

ــارص املنتســبة إليــه؛ )ج( االفتقــار الواضــح إىل  ــايل الجنــويب والعن االنتق

ــتمرار  ــة؛ )د( اس ــوارد الطبيعي ــن امل ــة م ــرادات املتأتي ــى اإلي ــيطرة ع الس

ســيطرة قــوات الحوثيــني عــى صنعــاء وغريهــا مــن املحافظــات الشــاملية.

2018S/2019/83

إذا  أنــه،  الفريــق  الحــظ  بالتقريــر،  املشــمولة  الفــرتة  خــالل   -  40

ــا،  ــدة جانب ــة الحدي ــتمرة يف محافظ ــكرية املس ــات العس ــت العملي وضع

فــإن حكومــة اليمــن مل تحقــق كثــريا مــن التقــدم يف تحريــر األرايض 

ــة  ــن املتحالف ــوات األم ــزال ق ــامين، وال ت ــة الث ــات الجنوبي ــارج املحافظ خ

مــع املجلــس االنتقــايل الجنــويب التــي هــي تحــت الرعايــة املبــارشة 

يف  للســلطة  الرئيســية  األدوات  تشــكل  املتحــدة  العربيــة  لإلمــارات 

حكومــة  قــوات  وتهمــش  لليمــن  الجنوبيــة  املناطــق  أنحــاء  جميــع 

 اليمــن يف أجــزاء واســعة مــن األرايض املحــررة )انظــر الخريطــة 1(.

ــارشة  ــة املب ــي تحظــى بالرعاي ــراد القــوات الت ــق أن أف 41 - والحــظ الفري

ــة،  ــوات النخب ــي وق ــزام األمن ــوات الح ــدة، أي ق ــة املتح ــارات العربي لإلم

بينــام تجــد أن  يحصلــون عــى مرتباتهــم ومكافآتهــم يف مواعيدهــا، 

املعنويــات متدنيــة يف أوســاط أفــراد القــوات الحكوميــة يف الجنــوب ألنهــم 

ال يتقاضــون رواتبهــم الشــهر تلــو اآلخــر، ويعرقــل جمــَع حكومــة اليمــن 

للمعلومــات االســتخبارية التهميــُش الــذي تلقــاه املؤسســات القدميــة، مثــل 

ــة  ــدات مكافح ــن وح ــيايس، م ــن الس ــاز األم ــي وجه ــن القوم ــاز األم جه

اإلرهــاب املدعومــة مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وعنــارص األمــن 

ــة. ــوات النخب ــة وق املحلي
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42 - يــرى الفريــق أن التقــدم الــذي أحــرز مؤخــرا عــى جبهــات القتــال 

ــكان  ــأن باإلم ــف ب ــزز رأي التحال ــد ع ــدة ق ــدة والحدي ــوف وصع يف الج

حمــل الحوثيــني عــى املشــاركة يف محادثــات الســالم، واســتمرت الحملــة 

الجويــة لكنهــا مل تحقــق نجاحــا كبــريا يف القضــاء عــى الفاعلــني الرئيســيني 

ــف  ــاح للتحال ــم نج ــني، وكان أه ــم امليداني ــني أو قادته ــادة الحوثي يف قي

ــس  ــس املجل ــامد، رئي ــح الص ــتهدفت صال ــي اس ــة الت ــارة الجوي ــو الغ ه

ــد  ــه إىل توطي ــد أدت وفات ــان/أبريل 2018، وق ــى، يف نيس ــيايس األع الس

ســيطرة آل الحــويث عــى املجلــس الســيايس األعــى بــدالً مــن خلــق 

انقســام بــني الجناحــني الســيايس والعســكري للحوثيــني، وواصــل التحالــف 

توفــري الدعــم املــايل والســيايس والعســكري واللوجســتي للقــوات املســلحة 

 اليمنيــة، ولعــدد مــن الجامعــات املســلحة املقاتلــة بالوكالــة عنهــا.

ــة  ــع حكوم ــة م ــوات املتحالف ــيطرة الق ــت س ــة تح ــق الواقع  2 - املناط

ــن  اليم

2018S/2019/83

التحالــف عــن  بالوكالــة  املقاتلــة  القــوات   -  2 

51 - أُفيــد بــأن األلويــة التــي تقاتــل حاليــاً يف اليمــن بدعــم مــن التحالــف 

تضــم مــا مجموعــه 000 100 فــرد غــري نظامــي، وتتألــف هــذه األلويــة من 

 فــرق تســيطر عليهــا جامعــات، غالباً مــا تكون قريــة أو حتى عائلــة واحدة.

52 - وذكــر جيــش اإلمــارات العربيــة املتحــدة بوضــوح أن الســيطرة عــى 

ــه ال  ــة وأن ــة الوطني ــق الحكوم ــى عات ــع ع ــة تق ــة بالوكال ــوات املقاتل الق

ــدم  ــو يق ــة، فه ــة العملي ــي، ومــن الناحي ــش الوطن ــدم الدعــم إال للجي يق

ــوات  ــة، وق ــة العاملق ــي، وألوي ــزام األمن ــوات الح ــب لق ــن كث ــم ع الدع

ــة. ــرس الجمهوري ــبوانية، وح ــة الش ــة والنخب ــة الحرضمي النخب
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)أ( قوات الحزام األمني

ــزام  ــوات الح ــارت إىل أن ق ــن أش ــة اليم ــن أن حكوم ــم م ــى الرغ 53 - ع

ــق ال  ــإن الفري ــة، ف ــاص وزارة الداخلي ــاق اختص ــن نط ــع ضم ــي تق األمن

يــزال يعتــر أن قــوات الحــزام األمنــي املتمركــزة يف أبــني وعــدن والضالــع 

ــادة الحكومــة  ولحــج )انظــر الفقــرة 23( تعمــل خــارج نطــاق هيــكل قي

وســيطرتها. )انظــر S/2018/594(، والحــظ الفريــق أن العديــد مــن كبــار 

املســؤولني يف حكومــة اليمــن قــد رصحــوا بــأال ســيطرة لهــم عــى وحــدات 

قــوات الحــزام األمنــي وأن هــذه الوحــدات ال تــزال تتلقــى التدريــب 

ــارص  ــذه العن ــت ه ــا زال ــدة، وم ــة املتح ــارات العربي ــن اإلم ــات م واملرتب

 متثــل رأس الحربــة يف عمليــات مكافحــة اإلرهــاب يف أبــني وعــدن ولحــج.

54 - وتبقــى وحــدات قــوات الحــزام األمنــي، وليــس الرشطــة، هــي 

ــع  ــدن والضال ــني وع ــات أب ــن يف محافظ ــتتباب األم ــي الس ــن الفع الضام

ولحــج، وعــى الرغــم مــن أن اللــواء شــايع كان مديــر األمــن العــام يف عــدن 

ــه ظــل أهــم  ــة، فإن ــوزارة الداخلي ــة ل ــارص الرشطــة التابع ــود عن وكان يق

محــاِور بــني القيــادة العســكرية لإلمــارات العربيــة املتحــدة وقــوات األمــن 

ــايل  ــس االنتق ــدي واملجل ــا للســيد الزبي ــا وفي ــدن، وظــل أيضــا حليف يف ع

الجنــويب، والحــظ الفريــق نــرش وحــدات قــوات الحــزام األمنــي عــى نطــاق 

ــم  ــة الجرائ ــارص دورا يف مكافح ــك العن ــؤدي تل ــث ت ــدن حي ــع يف ع واس

العاديــة والجرميــة املنظمــة، وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن دورهــا يف عمليــات 

مكافحــة اإلرهــاب وفــر غطــاء لخدمــة مخطــط منــارص للجنــوب يركــز عى 

اضطهــاد منافســيها يف حــزب اإلصــالح املوصوفــني باإلرهابيــني واملرتبطــني 

ــة. ــرة العربي بتنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزي

2018S/2019/83

ــي  ــزام األمن ــوات الح ــن أن ق ــم م ــى الرغ ــه، ع ــق أن ــظ الفري 55 - والح

ــة  ــاك معارض ــزال هن ــال ت ــاله، ف ــورة أع ــق املذك ــا يف املناط ــززت دوره ع

كبــرية يف أوســاط بعــض العنــارص الجنوبيــة لتوســيع دورهــا ونفوذهــا، كــام 

هــو الحــال مثــال يف محافظــة الضالــع حيــث مثــل اعتزامهــا حراســة نقــاط 

التفتيــش خطــرا يهــدد قــادة األمــن املحليــني. 
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)ب( القوات يف محافظة تعز

ــتويات  ــى مس ــز ع ــة تع ــاح مدين ــلحة تجت ــات املس ــزال النزاع 56 - ال ت

متعــددة. فعــى الرغــم مــن أنهــا كثــريا مــا توصــف بأنهــا مدينــة محــارصة 

ليــس لديهــا إال طريــق واحــد مفتــوح للمغــادرة والدخــول وبضعــة 

مســالك خطــرة لعبــور املشــاة، فــإن الواقــع أشــد تعقيــدا، وتســيطر 

ــن  ــة م ــكاال معين ــر أش ــيات تحظ ــية ميليش ــول الرئيس ــرق الوص ــى ط ع

ــط  ــذا النم ــن ه ــور، وضم ــامح بالعب ــرية للس ــوما كب ــرض رس ــل أو تف النق

العــام مــن النشــاط اإلجرامــي تقــع اشــتباكات بــني قــوات الحوثيــني 

وخصومهــم، واشــتباكات بــني الوحــدات العســكرية الحكوميــة املتنافســة، 

ــاس،  ــة لحــزب اإلصــالح وكتائــب أيب العب ــارص املوالي ــني العن واشــتباكات ب

ــاء يف تعــز أو املناطــق  ــا يتنافــس مــن أجــل الســيطرة عــى أحي وجميعه

ــرب  ــاد الح ــات اقتص ــول دينامي ــرادات، وتح ــل اإلي ــا لتحصي ــة به املحيط

 دون اإلدارة الفعالــة وتعــوق إيصــال املســاعدات اإلنســانية األساســية.

57 - ومنــذ اغتيــال موظفــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر حنــا 

لحــود يف نيســان/أبريل 2018، مــا بــرح التوتــر يشــتد بــني املحافــظ 

ــاس  ــب أيب العب ــل كتائ ــة مــن قبي أمــني أحمــد محمــود وجامعــات مقاتل

ــل  ــة مث ــكرية الحكومي ــدات العس ــالح والوح ــزب اإلص ــن ح ــارص م وعن

ــئ  ــت تهي ــات ظل ــذه الجامع ــق أن ه ــظ الفري ــن 22 و 35، والح اللواءي

نفســها ملــلء الفــراغ األمنــي يف كافــة املناطــق داخــل مدينــة تعــز، 

ــز  ــاد حي ــات وإيج ــوالت يف التحالف ــدوث تح ــب إىل ح ــام أدى يف الغال م

بأنشــطة  أساســا  تقــوم  حجــام  أصغــر  جديــدة  مقاتلــة  ملجموعــات 

.)9 املرفــق  )انظــر  مبقابــل  واالغتيــاالت  االبتــزاز  مثــل   إجراميــة 

58 - وحقــق حــزب اإلصــالح بعــض املكاســب يف محاوالتــه ليصبــح 

الجامعــة املســيطرة يف املدينــة، ومــع ذلــك ظــل التوتــر بــني الحــزب 

واملحافــظ مســتمرا بشــأن الســيطرة عــى عنــارص الرشطــة املحليــة 

والرشطــة العســكرية وقــوات األمــن األخــرى.
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60 - وال تــزال ألويــة العاملقــة وحــرس الجمهوريــة هــي القــوات املســلحة 
ــول  ــى ط ــني ع ــد الحوثي ــكرية ض ــات العس ــود العملي ــي تق ــية الت الرئيس
جبهــة ســاحل البحــر األحمــر يف منطقــة تهامــة، وأدارت ألويــة العاملقــة، 
ــيقا  ــقة تنس ــة منس ــة إعالمي ــوب، حمل ــن الجن ــلفيني م ــادة س ــادة ق بقي
ــكرية،  ــات العس ــة العملي ــا رأس حرب ــها بوصفه ــدم نفس ــي تق ــدا ل جي
بينــام حاولــت وســائط اإلعــالم التابعــة لحــرس الجمهوريــة كفالــة حصــول 
ــق النجاحــات،  ــن االعــرتاف بدورهــا يف تحقي ــدر مســاو م ــا عــى ق قواته
مــن خــالل نــرش أرشطــة فيديــو تظهــر القائــد طــارق محمــد صالــح وهــو 

يــزور الخطــوط األماميــة، وعــى الرغــم مــن أن لهاتــني القوتــني املســلحتني 

هدفــا مشــرتكا يتمثــل يف هــزم قــوات الحوثيــني، فإنهــام بعيدتــان عــن أن 

تكونــا حليفتــني تتبنيــان أهدافــا مشــرتكة طويلــة األجــل، ونشــأت توتــرات 
بــني املجموعتــني إذ إنهــام تتنافســان مــن أجــل الحصــول عــى الدعــم مــن 
أعضــاء التحالــف وبشــأن الطــرف الــذي ســيتحكم يف الحديــدة إثــر هزميــة 
ــا للرئيــس هــادي،  ــة العاملقــة أعلنــت دعمه ــني، ويف حــني أن ألوي الحوثي
فــإن قائــد حــرس الجمهوريــة طــارق صالــح مل يتلــق بعــد تعيينــا رســميا 

مــن الرئيــس.

2018S/2019/83

 )د( قوات النخبة الحرضمية والنخبة الشبوانية

ومقــر  حرضمــوت  يف  الحرضميــة  النخبــة  قــوات  مقــر  يقــع   -  62

قــوات النخبــة الشــبوانية يف شــبوة، ويدعمهــام مجنــدون مــن أفــراد 

هامــا  دعــام  يتلقــى  وكالهــام  املحافظتــني،  هاتــني  مــن  القبائــل 
املــكال. يف  تتمركــز  املتحــدة  العربيــة  لإلمــارات  تابعــة  قــوات   مــن 

ــة الشــبوانية يف منطقــة  ــق رصــد وجــود قــوات النخب 63 - وواصــل الفري
بلحــاف، ويــدرك الفريــق أنــه قــد أتيحــت يف املــايض عقــود مربحــة للقــادة 
العســكريني يف كل مــن مــأرب وشــبوة لقــاء توفــري خدمــات الحاميــة 

لصناعــة النفــط والغــاز.
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71 - ويف منتصــف عــام 2015، ظهــرت جامعــة أنصــار الرشيعــة مجــددا 
كحليــف غــري مقصــود لحكومــة اليمــن والتحالف ضــد الحوثيــني يف مناطق 
مثــل تعــز، عــى الرغــم مــن أن قدرتهــا العســكرية قــد تراجعــت إىل حــد 

ــد انقســمت جامعــة أنصــار  ــزال غــري واضحــة، وق ــا ال ت ــري وأن قيادته كب

الرشيعــة إىل جامعــات صغــرية ال تربطهــا ســوى صــالت ضعيفــة بالقيــادة 
املركزيــة لتنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة التــي يتوالهــا قاســم 
الرميــي وخالــد باطــريف، ويتــوىل زعيــم محــي شــاب حاليــا قيــادة كل مــن 
ــة، وتقــوم  ــا ألوي ــا توصــف بأنه ــا م ــي غالب هــذه الجامعــات الصغــرية الت
هــذه األلويــة أساســا بأنشــطة إجراميــة، مثــل االبتــزاز وعمليــات االغتيــال، 

التــي غالبــا مــا تتــم مقابــل أجــر. 

2018S/2019/83

ــي  ــزام األمن ــوات الح ــت ق ــث اضطلع ــني، حي ــل أب ــق مث 72 - ويف مناط

بعمليــات ملكافحــة اإلرهــاب بدعــم مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

ــدة"،  ــم القاع ــادة يف تنظي ــارص وق ــم "عن ــى أنه ــني ع ــد املقاتل ــم تحدي ت

ــادرا مــا متــت اإلشــارة إليهــم مبــارشة عــى أنهــم منتمــون إىل جامعــة  ون

ــات الخطــاب  ــك هــو أولوي أنصــار الرشيعــة، وميكــن أن يكــون ســبب ذل

ــني أو  ــامء املعتقل ــن انت ــر م ــني أك ــن الجنوبي ــؤويل األم ــن مس ــادر ع الص

القتــى املبــارش إىل التنظيــم، ويبــدو أن تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة 

العربيــة أصبــح عبــارة عــن شــبكة غــري متجانســة مــن األفــراد الذيــن باتــت 

ــم. ــريا له ــدا كب ــة تهدي ــف النقال اتصــاالت الهوات

2018S/2019/83

158- حقــق الفريــق يف انتهــاكات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان 

ــرسي،  ــاء الق ــفيني، واالختف ــاز التعس ــال واالحتج ــاالت االعتق ــة بح املتصل

واإلعــدام خــارج نطــاق القانــون، التــي قامــت بهــا قــوات الحــزام األمنــي 

ــن  ــات ع ــن املعلوم ــد م ــرد مزي ــبوانية، وي ــة الش ــوات النخب ــدن وق يف ع

ــرسي 41. ــق ال ــق يف املرف ــا الفري ــق فيه ــي حق ــاالت الت الح

2018S/2019/83

172

مجل�س الأمن والعدوان على اليمن )غارات وقرارات (

من
الأ

�س 
جل

ء م
برا

 خ
يق

فر
ع: 

راب
ل ال

ف�ص
ال

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://www.undocs.org/ar/S/2019/83
https://www.undocs.org/ar/S/2019/83
file:///D:\002%20المركز%20اليمني%20لحقوق%20الإنسان\010%20تقارير\002%20تقرير%20غارات%20وقرارات\12-12-2021%20المسودة%20النهائية%20لتقرير%20غارات%20وقرارات.rar


159 - وعــى النحــو املشــار إليــه يف الفقــرة 23، وجــد الفريــق أدلــة عــى 

أن حكومــة اليمــن ليســت لهــا ســيطرة فعليــة عــى هــذه القــوات، وعــى 

ــة املتحــدة  ــارات العربي ــوات أنشــأتها اإلم ــذه الق ــك، فه ــن ذل ــض م النقي

ــالح  ــا الس ــى منه ــام تتلق ــا، ك ــا منه ــى مرتباته ــي تتلق ــام 2016، وه يف ع

ــى الفريــق أيضــا معلومــات تفيــد بــأن اإلمــارات العربيــة  والتدريــب، وتلقَّ

ــوات  ــذه الق ــات ه ــم عملي ــع تنظي ــوىل يف الواق ــي تت ــي الت ــدة ه املتح

ــب  ــي أن تُنَس ــام إذا كان ينبغ ــق في ــق التحقي ــل الفري ــيقها، وواص وتنس

ــارات  ــوات إىل اإلم ــك الق ــب تل ــن جان ــة م ــددة املرتكب ــاكات املح االنته

ــة حــال، فــإن كلتيهــام  ــة املتحــدة أو إىل حكومــة اليمــن، وعــى أي العربي

ملزَمتــان مبامرســة العنايــة الواجبــة ملنــع تســبب ســلوك عنارصهــا وأطــراف 

ــق يف األرضار  ــر يف حقــوق اإلنســان، وللتحقي ــة يف أرضار ميكــن أن تؤث ثالث

عنــد وقوعهــا، ومســاءلة املســؤولني عنهــا، وتوفــري ســبل االنتصــاف 

ــا. ــض عنه للتعوي

2018S/2019/83

التغيــريات عــىل مســتوى قــوات الســاحل الغــريب وقــوات الحــزام األمنــي 

وقــوات أخــرى

ــي  ــزام األمن ــوات الح ــريب وق ــاحل الغ ــوات الس ــق أن ق ــرى الفري 25 - ي

ــات  ــي جامع ــبوانية ه ــة الش ــوات النخب ــة وق ــة الحرضمي ــوات النخب وق

مســلحة غــري تابعــة للدولــة، وأفــادت حكومــة اليمــن بــأن قــوات الحــزام 

األمنــي وقــوات النخبــة الشــبوانية وقــوات النخبــة الحرضميــة مل تكــن منــذ 

نشــأتها تحــت قيادتهــا وســيطرتها، ويبــني الجــدول 2 انتامءاتهــا قبــل عملية 

 إعــادة انتشــار قــوات اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف حزيران/يونيــه 2019.

26 - ويالحــظ الفريــق وجــود مقاتلــني مينيــني عــى جانبــي الحــدود بــني 

اململكــة العربيــة الســعودية واليمــن يقاتلــون تحــت قيــادة اململكــة 

ــم. ــب موقعه ــم حس ــالف يف مركزه ــع اخت ــن م ــعودية لك ــة الس  العربي

الجدول 2
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37 - يف أعقــاب األحــداث التــي وقعــت يف عــدن يف آب/أغســطس، وقعــت 

ــة اليمــن يف  ــوات حكوم سلســلة مــن االشــتباكات الخطــرية يف صفــوف ق

تعــز، منهــا القتــال بــني اللــواء الخامــس والثالثــني وقــوات أيب العبــاس مــن 

ــل جامعــة الحشــد  ــي املدعــوم مــن قب ــع مشــاة جب ــواء الراب ــة والل ناحي

الشــعبي املســلحة )املواليــة لحــزب اإلصــالح( مــن ناحيــة أخــرى، وعكســت 

ــن  ــة اليم ــلحة لحكوم ــوات املس ــوف الق ــزؤ يف صف ــداث التج ــذه األح ه

والتحديــات التــي تواجههــا حكومــة اليمــن يف الســيطرة عــى قواتهــا 

ــني 11 و 12(. ــر املرفق )انظ

2019S/2020/326

105 - تلقــى الفريــق معلومات عن 54 شــخصا تعرضــوا لالعتقال واالحتجاز 

ــد قــوات الحــزام األمنــي يف عــدن  التعســفيني ولالختفــاء القــرسي عــى ي

بــني عامــي 2016 و 2019، ومتكــن الفريــق مــن جمــع مزيــد مــن األدلــة 

 عــن 11 مــن الحــاالت، ويــرد مزيــد مــن املعلومــات يف املرفــق الــرسي 28.

106 - وكــام ذكــر يف الفقــرة 25، ال تخضــع قــوات الحــزام األمنــي لســيطرة 

حكومــة اليمــن، ولــدى الفريــق وثيقتــان تعــودان إىل عــام 2018 تطلــب 

ــدن  ــف يف ع ــن إىل التحال ــة اليم ــة لحكوم ــة التابع ــام وزارة الداخلي فيه

ــب  ــب النائ ــزا إىل مكت ــاالت 12 محتج ــة ح ــدن إحال ــن يف ع ــر األم ومدي

ــداد  ــراد ويظــل 10 يف ع ــك األف ــن أولئ ــني م ــق رساح اثن ــد أطل ــام؛ وق الع

ــدر  ــي تص ــر الت ــا األوام ــي دامئ ــزام األمن ــوات الح ــع ق ــن، وال تتب املفقودي

عــن مكتــب النائــب العــام، وأكــدت حكومــة اليمــن للفريــق أنهــا ليســت 

لهــا ســلطة عــى ســجني بــر أحمــد واملنصــورة، وهــام ســجنان كبــريان يف 

عــدن، وســجن يف املــكال.
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107 - وهــذا الوضــع يــؤدي إىل اعتقــال واحتجــاز األشــخاص خــارج نطــاق 

حاميــة القانــون، ويتعــرض بعضهــم أيضــا للتعذيــب، وكثري منهــم مفقودون 

ــة،  ــة فعال ــبيل انتصــاف قانوني ــني أرسهــم دون س ــدة، تارك لســنوات عدي

وحيــث إن قــوات الحــزام األمني متارس وظائــف مامثلة لوظائــف الحكومة 

فهــي ملزمــة باحــرتام معايــري حقــوق اإلنســان، وإن انعــدام ســيادة القانون 

 يهيــئ بيئــة تفــي إىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان ويهــدد أمــن املدنيــني.

ــات  ــطس معلوم ــق يف آب/أغس ــى الفري ــك، تلق ــة إىل ذل 108 - وباإلضاف

ــة عــن رجــال مدنيــني وضعتهــم قــوات الحــزام األمنــي يف شــاحنات  وأدل

ــاملية، ال  ــات الش ــن املحافظ ــوا م ــم مل يكون ــدن ألنه ــن ع ــم م وأخرجته

ســيام مــن تعــز، ومل يكونــوا ميلكــون بطاقــات هويــة أو مل يكونــوا قادريــن 

ــة  ــات وأدل ــق أيضــا معلوم ــى الفري ــدن، وتلق ــم يف ع ــات إقامته عــى إثب

ــن  ــخاص م ــا ألش ــود ملكيته ــر، تع ــيام متاج ــة، ال س ــكات مدني ــن ممتل ع

ــيخ  ــي الش ــا يف مديريت ــتهدافها وتدمريه ــرى اس ــاملية ج ــات الش املحافظ

عثــامن واملنصــورة، يف عــدن، ومعلومــات عــن صحفيــني وأشــخاص آخريــن 

تلقــوا تهديــدات بســبب معارضتهــم للمجلــس االنتقــايل الجنــويب بعــد 10 

ــة محــددة  ــق أدل آب/ أغســطس 2019 )انظــر الفقــرة 30(، وتلقــى الفري

تتعلــق بثــالث حــاالت مــن هــذا القبيــل.
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ــال يف  ــة يف اليمــن غــري فع ــف دعــم الرشعي ــق أن تحال ــرى الفري 28 - وي
فــرض ســيطرة موحــدة عــى القــوات املناهضــة للحوثيــني. ثــم إّن اســتمرار 
القتــال بــني املجلــس االنتقــايل الجنــويب وحكومــة اليمــن، عــى الرغــم مــن 
ــارات  ــي اإلم ــني خطت ــات ب ــتمرار االختالف ــى اس ــدل ع ــاض، ي ــاق الري اتف

ــة الســعودية يف اليمــن، وعــى الرغــم  ــة املتحــدة واململكــة العربي العربي

مــن اعتــامد حكومــة اليمــن وقــوات الســاحل الغــريب واملجلــس االنتقــايل 
الجنــويب عــى الدعــم املقــدم مــن التحالــف، مل تتوصــل اململكــة العربيــة 
ــذي ال  ــح ال ــام الواض ــل االنقس ــا ح ــح له ــيلة تتي ــد إىل وس ــعودية بع الس

يــزال يشــكل تهديــداً لســالمة اليمــن اإلقليميــة.
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ــة  ــة ثالث ــة املتحــدة حريصــة عــى مواجه ــارات العربي ــدو أن اإلم 30 - يب

عنــارص يف اليمــن هــي: الحوثيــون، وعنــارص حــزب اإلصــالح داخــل 

حكومــة اليمــن، والجامعــات اإلرهابيــة، ويف حــني أبلغــت اإلمــارات 

ــة املتحــدة الفريــق بأنهــا تواصــل دعــم قــوات مكافحــة اإلرهــاب  العربي

اليمنيــة، فقــد وثّــق الفريــق أيضــاً الدعــم املتواصــل الــذي تقدمــه 

الجنــويب، وبعــض  االنتقــايل  املجلــس  إىل  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

ــق 5(. ــوات الســاحل الغــريب )انظــر املرف ــه، وبعــض ق ــوات التابعــة ل  الق

ــة املتحــدة يف األصــل قــد جنــدت ودربــت  31 - وكانــت اإلمــارات العربي

ودفعــت أجــور معظــم القــوات التابعــة للمجلــس االنتقــايل الجنــويب، وهــو 

وضــع تطــور منــذ عــام 2015، وتواجــه القــوات التابعــة للمجلــس االنتقــايل 

الجنــويب عســكريا قــوات حكومــة اليمــن يف أبــني، وبدرجــة أقل يف ســقطرى 

وشــبوة، وفشــلت القيــادة السياســية يف املجلــس االنتقــايل الجنــويب يف وقف 

ــري متكــررة لتقويــض ســلطة حكومــة اليمــن  ــال واتخــذت تداب هــذا القت

وســالمة أراضيــه. بيــد أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة تقــدم دعــام سياســيا 

مســتمرا لقيــادة املجلــس االنتقــايل الجنــويب، ولذلــك، فــإن اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة تدعــم كيانــا يهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار يف اليمــن 

وتتــرف بشــكل يتنــاىف مــع روح القــرار 2216 )2015(، الــذي يدعــو 

الــدول األعضــاء إىل "أن متتنــع عــن اتخــاذ أي إجــراءات مــن شــأنها تقويــض 

ــة  ــة، واملــّس برشعي وحــدة اليمــن وســيادته واســتقالله وســالمته اإلقليمي

رئيــس اليمــن"، وأبلغــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة الفريــق بأنهــا ال تؤيــد 

 أي إجــراء انفــرادي مــن جانــب أي طــرف يف النــزاع )انظــر املرفقــني 5 و 6(.

ــاين مــن عــام 2020، حرصــت حكومــة اليمــن عــى  32 - ويف النصــف الث

إلقــاء اللــوم عــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة بشــأن مــا يقــوم بــه املجلــس 

االنتقــايل الجنــويب مــن أعــامل، ويــرى الفريــق أن اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة أرخــت قبضتهــا املبــارشة عــى معظــم القــوات التابعــة للمجلــس 

االنتقــايل الجنــويب، ومــع ذلــك، أكــدت حكومــة اليمــن أن اإلمــارات العربية 

املتحــدة تواصــل تقديــم الدعــم املــايل والعســكري لقــوات الحــزام األمنــي 

ــيايس  ــم الس ــب الدع ــم، إىل جان ــذا الدع ــبوانية، وه ــة الش ــوات النخب وق

ــة املتحــدة إىل املجلــس االنتقــايل الجنــويب  الــذي تقدمــه اإلمــارات العربي

يغذيــان عــداء حكومــة اليمــن تجــاه اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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50- يف الســاحل الغــريب، مــا زالــت املقاومــة الوطنية/حــراس الجمهوريــة، 

ــم  ــح يف الحك ــر مطام ــة، تظه ــة للدول ــري تابع ــلحة غ ــة مس ــي جامع وه

تتجــاوز نطــاق الســيطرة العســكرية، وعــزز قائدهــا، طــارق صالــح، 

ســيطرته السياســية والعســكرية عــى الســاحل الغــريب بدعــم قــوي مــن 

ــس  ــلطة الرئي ــن س ــكل م ــاً ل ــّكل تحدي ــدة، وش ــة املتح ــارات العربي اإلم

ــدرايل  ــكل في ــذايت يف ظــل هي ــم ال ــة للحك هــادي ومســاعي شــعب تهام

ــق  ــي )انظــر املرف ــر الحــوار الوطن ــا ورد يف مؤمت ــى نحــو م مســتقبي، ع

ــة  ــني حكوم ــر ب ــزاع الدائ ــن الن ــه ع ــح بنفس ــارق صال ــأى ط ــد ن 5(، وق

 اليمــن واملجلــس االنتقــايل الجنــويب، وركــز حــرا عــى محاربــة الحوثيــني. 

51 - ويف متوز/يوليــه 2020، التقــى طــارق صالــح يف املخــاء بعدنــان 

ــع  ــد تاب ــور قائ ــية، بحض ــة الرئاس ــس للحامي ــواء الخام ــد الل ــق، قائ رزي

لإلمــارات العربيــة املتحــدة يدعــى "أبــو هــامم"، وكانــت تلــك املــرة 

األوىل التــي يتحــاور فيهــا الطرفــان رســمياً، واتفقــا عــى تحقيــق انفــراج 

ــور  ــني مح ــرية ب ــرات كب ــاك توت ــت هن ــاق، كان ــذا االتف ــل ه ــمي، وقب رس

تعــز العســكري وحــراس الجمهوريــة، وزعــم املحــور العســكري أن حــراس 

ــة يف منتصــف  ــه يف الرتب ــوا يقاتلون ــن كان ــك الذي ــة دعمــوا أولئ الجمهوري

ــة.  ــه حــراس الجمهوري ــاء ينفي ــرة 57(، وهــو ادع ــام 2020 )انظــر الفق  ع

52 - ويحصــل كل مــن ألويــة العاملقــة وحــراس الجمهوريــة وألويــة تهامــة 

عــى بعــض املدفوعــات مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة؛ كــام تتلقــى بعض 

ــوات  ــذه الق ــن ه ــدَرج أي م ــن، ومل تُ ــة اليم ــن حكوم ــب م ــة روات األلوي

رســمياً يف أي مــن اتفاقــات الســالم القامئــة، مــام يثــري القلــق بشــأن تأثريهــا 

املســتقبي عــى الســالم واألمــن واالســتقرار يف اليمــن. 
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ــا  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــة يف املناط ــة برسع ــة األمني ــور الحال 53 - تتده

حكومــة اليمــن، ولوحظــت ثالثــة اتجاهــات ناشــئة لهــا آثــار هامــة عــى 

ــة والسياســية عــى  ــوزع الســلطة االقتصادي اســتقرار اليمــن، وهــي: )أ( ت

ــة  ــوات تابع ــار ق ــق 5(؛ )ب( وانتش ــر املرف ــوة )انظ ــة للق ــز إقليمي مراك

ــة )انظــر  ــات خــارج الدول ــراد أو كيان ــل أف ــن قب ــد م ــا تجن ــة لكنه للدول

املرفقــني 5 و 9(؛ )ج( واالنقســام املتصــور بــني املؤيديــن لحــزب اإلصــالح 

وغــري املؤيديــن لــه ضمــن الوســطني الســيايس والعســكري )انظر املرفــق 6(.
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ــز يف منتصــف  ــة يف تع ــة برسع ــة العســكرية واألمني 54 - تدهــورت الحال

ــة  ــة لحكوم ــة التابع ــف األلوي ــني مختل ــال ب ــد القت ــع تصاع ــام 2020 م ع

اليمــن، ووقــع القتــال الرئيــيس بــني عنــارص مــن اللــواء الخامــس والثالثــني 

 ومحــور تعــز العســكري بعــد تعيــني عبــد الرحمــن الشمســاين قائــدا للــواء. 

55 - ويف تعــز، شــارك عــدد مــن القــادة واملســؤولني يف عمليــات لالســتيالء 

عــى املمتلــكات بصفــة غــري قانونيــة ويف غريهــا مــن األنشــطة غــري 

القانونيــة يف ظــل اإلفــالت مــن العقــاب. فعــى ســبيل املثــال، تلقــى 

ــوة  ــا بالق ــا جــرى االســتيالء عليه ــزال مدني ــات عــن 58 من ــق معلوم الفري

ينتمــون إىل األلويــة 17 و 22 و 170 يف مامرســات  أفــراد  مــن قبــل 

ــن  ــة م ــن خمس ــق م ــق الفري ــررة، وتحق ــار ومتك ــعة االنتش ــدو واس تب

ــل  ــوة؛ ويف إحــدى الحــاالت، قُت ــا بالق ــي جــرى االســتيالء عليه ــازل الت املن

ــل.  ــواء الســابع عــرش املحت ــراد مرتبطــني بالل ــد أف ــزل عــى ي  صاحــب من

56 - ويف حالــة أخــرى وثّقهــا الفريــق، تــورط غــزوان عــي منصــور 

ــد  ــت قائ ــن أخ ــن واب ــاين والعرشي ــواء الث ــط يف الل ــو ضاب ــاليف، وه املخ

اللــواء الثــاين والعرشيــن، صــادق رسحــان، يف عــدة عمليــات قتــل يف تعــز 

منــذ عــام 2018 عــى األقــل، مــع خضوعــه لقــدر محــدود مــن املســاءلة 

)انظــر الشــكل الثــاين(، ويف آب/أغســطس 2020، شــارك يف قتــل انتقامــي 

لطفــل يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً وشــقيقه، وهــو محتجــز اآلن يف ســجن 

ــه.  ــمية بحق ــراءات رس ــارشة أي إج ــق مبب ــم للفري ــزي، وال عل ــز املرك  تع

57 - ويف 8 كانــون األول/ديســمر 2019، أعلــن حمــود ســعيد املخــاليف عــن 

تشــكيل "قــوة مقاومــة"، للقتــال إىل جانــب الجيــش الوطنــي يف تعــز )انظر 

ــس  ــس مجل ــه "رئي ــادرة بصفت ــذت هــذه املب ــد اتُخ ــث(، وق الشــكل الثال

ــة  ــق أن إنشــاء هــذه الجامع ــر الفري ــة"، ويعت ــى للمقاوم التنســيق األع

ــداً لالســتقرار يف تعــز )انظــر  ــة يشــكل تهدي املســلحة غــري التابعــة للدول

ــكرية  ــدات العس ــب الوح ــون إىل جان ــؤالء املقاتل ــف ه ــق 9(، ووق املرف

ــال يف  ــوادث االقتت ــوأ ح ــض أس ــاركة يف بع ــن املش ــة اليم ــة لحكوم التابع

ــني  ــؤالء املقاتل ــتخدام ه ــا اس ــق أيض ــق الفري ــام 2020، ووث ــة يف ع الرتب

ملرافــق مدرســية )انظــر املرفــق 10(، ويحقــق الفريــق يف مصــادر التمويــل 

املســتخدم لدعــم جهــود التجنيــد التــي يقــوم بهــا املخــاليف، ويــرى أن مــن 

غــري املرجــح أن التمويــل يــرد مــن دولــة عضــو يف التحالــف.
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ــب جامعــة الحشــد الشــعبي املســلحة يف  ــق يف تدري 58 - ويحقــق الفري
إطــار اللــواء الســابع عــرش يف تعــز يف عامــي 2018 و 2019، ويف عــام 
2019، وجــد الفريــق أن عنــارص مــن هــذه الجامعــة املســلحة قاتلــت إىل 
 ،S/2020/326 جانــب املحــور العســكري ضــد قــوات أبــو العبــاس )انظــر
الفقــرة 37(، ويحقــق الفريــق يف الصــالت بــني جامعــة الحشــد الشــعبي 
املســلحة، ومقاتــي املخــاليف، وعبــد الرحمــن الشمســاين، القائــد الســابق 

ــواء الســابع عــرش )انظــر الفقــرة 60(.  لل

2020S/2021/79

ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــبوة اإلم ــة يف ش ــلطات املحلي ــت الس 59 - اتهم
ــت  ــتقاللها االقتصــادي، وزعم بالتــورط يف حــوادث أمنيــة وتقويــض اس
ــة  ــوات النخب ــي ق ــال مقات ــت اعتق ــدة عرقل ــة املتح ــارات العربي أن اإلم
ــة يف  ــبوانية املتورط ــة الش ــوات النخب ــم إىل ق ــت الدع ــبوانية، وقدم الش
ــادرات  ــتئناف ص ــت اس ــط، وعرقل ــر النف ــة لتصدي ــة التحتي ــب البني تخري
الغــاز الطبيعــي الســائل مــن بلحــاف، ويف حــني وقعــت بعــض الحــوادث 
ــني  ــدة ب ــة املتح ــارات العربي ــوات اإلم ــل ق ــاء تنق ــيطة أثن ــة البس األمني
قواعدهــا يف بلحــاف والعلــم، كان أهــم تلــك الحــوادث انفجــار وقــع يف 14 
ــن األول/ ــذ ترشي ــل، ومن ــن الثاين/نوفمــر واســتهدف إحــدى القواف ترشي

أكتوبــر، كانــت هنــاك أيضــا احتجاجــات خــارج معســكر العلــم، تطالــب 
بتعويضــات عــن عمليــة مشــرتكة بــني اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقــوات 
ــن  ــفرت ع ــا أس ــم أنه ــر 2019 زع ــون الثاين/يناي ــبوانية يف كان ــة الش النخب
مقتــل مدنيــني، وبإنشــاء لجنــة تعويضــات محليــة لتحصيــل التعويضــات 
مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ويف أوائــل عــام 2020، أســفرت العمليــات 
األمنيــة التــي اســتهدفت اعتقــال أفــراد ســابقني مــن قــوات النخبــة 
ــد  ــل، وق ــى األق ــخصني ع ــل ش ــن مقت ــردان ع ــاب وج ــبوانية يف نص الش
يتصاعــد الوضــع يف شــبوة مــا مل تتدخــل حكومــة اليمــن أو اململكــة 

ــعودية.  ــة الس العربي

2020S/2021/79

132 - حقــق الفريــق يف حالــة قتــل واحــدة خــارج نطــاق القضــاء وخمــس 
حــاالت اعتقــال واحتجــاز تعســفيني عــى أيــدي قــوات منتســبة للمجلــس 
ــاالت  ــذه الح ــملت ه ــقطرى، وش ــج وس ــدن ولح ــويب يف ع ــايل الجن االنتق
صحفيــني اثنــني )انظــر الفقــرات 143 إىل 148( ورجلــني توفيــا أثنــاء 
ــيس  ــف جن ــة عن ــق يف حال ــق الفري ــق 32(، وحق ــر املرف ــاز )انظ االحتج
 مارســه أفــراد مــن قــوات الحــزام األمنــي ضــد نازحتــني يف دار ســعد، عــدن.

ــدن  ــاالت يف ع ــدة اغتي ــن ع ــات ع ــا معلوم ــق أيض ــى الفري 133 - وتلق
ــاب ســيطرة "الســلطات  ــدل عــى غي ــون، مــام ي نفذهــا أشــخاص مجهول

ــاب. ــن العق ــالت م ــاخ اإلف ــي من وتف
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ثالثًا: تحري�ٌس و�صقوٌط �أخالقي وت�صليٌل للمجتمع �لدولي:
أ في تقارير فريق الخبراء:	.

ــن  ــس األم ــرار مجل ــب ق ــأ بموج ــن المنش ــي باليم ــراء المعن ــق الخب ــمى بفري ــا يس ــبة لم بالنس

)2140( 2014 وبالرغــم مــن تحفظنــا علــى قــرار إنشــاء الفريــق وعملــه إال أننــا رأينــا أنــه أصبــح لزامــاً 

علينــا االستشــهاد بتقاريــره فــي إطــار عملنــا لتوضيــح عــدم حياديتــه وتفنيــد المخالفــات التــي ارتكبهــا 

ــراف  ــن واألع ــدات والقواني ــق والمعاه ــع المواثي ــا جمي ــف به ــي خال ــن الت ــأن اليم ــن بش ــس األم مجل

ــرار أصــدره. ــى آخــر ق ــرار )2014( 2011 إل ــداًء مــن الق ــاق األمــم المتحــدة"، ابت ــة وخاصــة "ميث الدولي

ــا يســمى  ــاً فــي عمــل م ــن جلي ــى اليمــن تبي ــي العــدوان عل ــه ف ــس األمــن وتواطئ ــاز مجل انحي

"فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن"، ومــن خــالل االطــالع علــى التقاريــر التــي أصدرهــا بشــأن اليمــن والتــي 

ــراً عــن  ــق ابتعــد كثي ــن ـ أن الفري ــن ناهيكــم عــن المتخصصيــن والقانونيي ــن فيهــا للقــراء ـ العاديي يتبي

الحيــاد والمهنيــة وتقصــي الحقيقــة ووصــل إلــى مســتوى مــن الخصومــة واالفتــراء لــم يســبقه إليهــا أحــد 

ســوى وســائل اإلعــالم والقنــوات الفضائيــة التابعــة لــدول تحالــف العــدوان علــى اليمــن.

اعتمــد الفريــق فــي اعــداد تقاريــره علــى تقاريــر صحفيــة وشــهادات أشــخاص ليســوا أهــل ثقــة أو 

مصداقيــة نبذهــم المجتمــع اليمنــي وباعــوا ذممهــم لقــوات التحالــف وأثبــت الواقــع كذبهــم وافترائهــم، 

فقــد تبيــن ذلــك مــن خــالل مــا أظهرتــه تقاريــر الفريــق والمراجــع التــي اســتندوا إليهــا وذكروهــا فــي 

هوامشــهم، كمــا ظهــر فــي اســتخدامهم لبعــض األلفــاظ والمســميات والتهــم والتلفيقــات التي يســتخدمها 

إعــالم دول التحالــف ومرتزقتــه فــي حمالتهــم التحريضيــة المواكبــة لعدوانهــم علــى اليمــن.

وهنــاك شــواهد كثيــرة علــى ذلــك ظهــرت فــي فقــرات التقاريــر الصــادرة عــن "فريــق الخبــراء 

المعنــي باليمــن"، ســنوضح بعضهــا فــي اآلتــي:

توجهات وقناعات الفريق:   	

فــي الصفحــات األولــى مــن كل تقريــر لفريــق الخبــراء نجــد موجــزاً يوضــح لنــا توجــه وقناعــات 

ــر 2015 حــدد  ــة مــن إنشــائه، ففــي تقريرهــم األول الصــادر فــي فبراي ــه والهــدف والغاي الفريــق وميول

ــة  ــادرة الخليجي ــمى "المب ــا يس ــذاً مم ــره متخ ــي تقاري ــتهدفه ف ــذي سيس ــون ال ــة أو المك ــق الجه الفري
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ــك  ــى ذل ــاًء عل ــه. بن ــره وتحقيقات ــي تقاري ــه ف ــاراً وأساســاً يســتند علي ــاً ومعي ــة"، مرجع ــا التنفيذي وآليته

أصبــح كل مــن يخالــف تلــك المبــادرة وآليتهــا التنفيذيــة مــن وجهــة نظــره معرقــالً للعمليــة االنتقاليــة 

ــي أال  ــون الدول ــدأ للقان ــم مب ــالً أه ــن، متجاه ــن والدوليي ــلم المحليي ــن والس ــدداً لألم ــن ومه ــي اليم ف

وهــو "حــق الشــعوب فــي تحديــد المصيــر"، والــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة)160(، واســتند 

ــه مــن مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي وخصوصــاً نقــاط  ــم االتفــاق علي ــم يت ــى مال ــق أيضــاً إل الفري

ــد". ــة وإعــداد الدســتور اليمنــي الجدي ــة مثــل مســألة "شــكل الدول ــا مصيري وقضاي

وفــي الموجــز نفســه مــن ذات التقريــر ذكــر الفريــق مــا نصــه: "وقــد قــام الفريــق بعملــه فــي 

ســياق حدثيــن بالغــي األهميــة أثــرا علــى المشــهد السياســي فــي اليمــن وهمــا: اســتيالء الحوثييــن بالقــوة 

المســلحة علــى مدينــة عمــران فــي شــمال البــالد فــي 8 تمــوز/ يوليــو وعلــى العاصمــة صنعــاء فــي 21 

أيلــول/ ســبتمبر 2014 وكانــت نتيجــة ذلــك أن بســط الحوثييــن وحلفاؤهــم ســيطرتهم علــى مؤسســات 

حكوميــة حيويــة"، ومــن خــالل هــذه الفقــرة يتضــح لنــا أمــران وهمــا كاآلتــي:

ــا - 1.1 ــدد أنه ــار مح ــي إط ــا ف ــداث وتأطيره ــخيص األح ــق تش ــة الفري محاول

ــن وحلفاؤهــم  ــى الســلطة، فبحســب تعبيرهــم: "الحوثيي ــوار عل بســبب ســيطرة الث

جماعــة مســلحة تســيطر بالقــوة علــى مناطــق ومؤسســات حيويــة"، وذلــك بغــرض 

ــن  ــالً عــن أن مــن أســماهم بـ"الحوثيي ــه"، متغاف ــوار ومكــون "أنصــار الل ــم الث تجري

وحلفائهــم"، هــم أساســاً المعتصمــون الســلميون فــي ســاحات الثــورة، وأن مــا تــم 

فــي عمــران مــن أحــداث كانــت اعتــداءات مســلحة علــى شــباب الثــورة الســلميين 

المعتصميــن فــي مخيمــات االعتصــام. مــن جهــة أخــرى أشــار الفريــق فــي الفقــرات 

)114( و)116( مــن التقريــر S/2015/125 إلــى مــا يثبــت أن مــن قــام بتلــك 

ــة  ــداءات هــي مجموعــات عســكرية مســلحة خارجــة عــن إرادة وأوامــر الدول االعت

ــة  ــل موالي ــراد قبائ ــاً بأف ــيبي"، مدعوم ــد القش ــواء حمي ــادة "الل ــه)161( بقي ــي حين ف

ــدوره  ــض ب ــذي رف ــر"، ال ــن األحم ــي محس ــو "عل ــل المدع ــالح، وبتموي ــزب اإلص لح

)160(  قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )103( الصادر بتاريخ 9 كانون أول 1981م. 

)161(  نصــت الفقرتــني )114( و )116( مــن التقريــر S/2015/125: "١١٤ - ووفقــا ملــا ذكــره مســؤول عســكري كبــري، اشــتد القتــال يف أيار/مايــو 

2014 بــني الحوثيــني واللــواء املــدرع 310، يدعمــه حــزب اإلصــالح ورجــال القبائــل املوالــني لألحمــر؛ ويف حزيران/يونيــه، قصفــت القــوات الجويــة 

اليمنيــة مواقــع للحوثيــني، يف تصعيــد كبــري." أمــا الفقــرة "١١٦ - وقــد اندلعــت اشــتباكات واســتمرت بــني مقاتــي الحوثيــني واللــواء املــدرع 310 

مدعومــا بأفــراد قبائــل مواليــة لإلصــالح، ولكــن ذلــك مل يكــن كافيــا لوقــف زحــف الحوثيــني. ووفقــا ملــا ذكــره مســؤول مينــي كبــري، أُرســلت أربــع 

كتائــب مــن املنطقــة العســكرية السادســة )الجــزء الشــاميل مــن اليمــن( وأربــع كتائــب مــن صنعــاء، مــن أجــل فتــح طريــق عمــران، وكــرس الحصــار 

ودعــم اللــواء املــدرع 310 يف عمــران"
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تنفيــذ أوامــر الدولــة وقــرارات مجلــس األمــن فيمــا يتعلــق بالهيكلــة وأعــاق عمليــة 

االنتقــال السياســي ورفــض تســليم مقــر "الفرقــة األولــى مــدرع"، تنفيــذاً لقــرار رئيــس 

ــدرع ليكــون  ــى م ــة األول ــل معســكر الفرق ــم 21 لســنة 2013 بتحوي ــة رق الجمهوري

ــة)162(. ــة عام حديق

إقــرار الفريــق بــأن الحدثيــن المتمثليــن فــي دخــول الثــوار مدينــة  عمــران - 1.1

و انتصــار ثــورة 21 ســبتمبر 2014 "بالغــا األهميــة وأثــرا علــى المشــهد السياســي"، 

وســواٌء وصفهمــا بـ"انقالبــاً مســلحاً"، أو"، اســتيالًء"، فالواقــع أنــه حــراك شــعبي منظــم 

ســيطر علــى العاصمــة وعــدة محافظــات فــي إطــار احتجاجــات شــعبية مكونــة مــن 

ــع  ــع جمي ــل م ــي التعام ــاً ف ــاً راقي ــورة ســلمية وأنموذج ــاف شــكلت ث ــع األطي جمي

القــوى السياســية الموجــودة فــي الســاحة ســواٌء مــن كان فــي الســلطة أو خارجهــا 

وفــي إطــار اتفــاق ســلم وشــراكة جمعــت كل األطيــاف والمكونــات السياســية 

الفاعلــة فــي البلــد ودعــت إلــى اســتكمال الحــوار وحافظــت علــى مؤسســات الدولــة 

مــن االنهيــار إلــى أن قــام هــادي ورئيــس حكومتــه بإعــالن االســتقالة ســعياً منهمــا 

إلدخــال البلــد فــي فــراغ دســتوري.

كل ذلــك تجاهلــه الفريــق ولــم يُعــره أي اهتمــام بــل ظــل ينــادي بتطبيــق "المبــادرة 

ــاء  ــه وبن ــة وحيــدة تحكــم ســير عمل ــاراً ومرجعي ــة"، ويجعلهــا معي ــة وآليتهــا التنفيذي الخليجي

وإعــداد تقاريــره.

منهجيــة تقاريــر الفريــق زعــم فيهــا أنــه يســعى إلــى االمتثــال للمعاييــر التــي أوصــى بهــا الفريــق 

العامــل غيــر الرســمي التابــع لمجلــس األمــن المعنــي بالمســائل العامــة المتعلقــة بالجــزاءات، وأن تلــك 

ــة  ــة الملموس ــا واألدل ــق منه ــرى التحق ــي ج ــة الت ــق األصلي ــى الوثائ ــاد إل ــى االعتم ــو عل ــر تدع المعايي

ومالحظــات الخبــراء الميدانيــة بمــا فــي ذلــك الصــور الفوتوغرافيــة.

وفــي الوقــت نفســه أكــد الفريــق أنــه لــم يتســَن لــه االضطــالع بعمليــة التفتيــش المــادي وإجــراء 

المعاينــات والمقابــالت فــي اليمــن، واســتخدم وثائــق مقدمــة مــن الــدول األعضــاء ومصــادر رســمية. كمــا 

أكــد أنــه اســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي وخدمــة الرســائل الفوريــة المتعــددة المنصــات لرصــد 

الحالــة وجمــع المعلومــات التــي أراد الناشــطون فــي اليمــن نشــرها، وإن كان قــد زعــم أنــه لم يســتخدمها 

)yemen-nic.info( لسنة 2013م بتحويل مقر معسكر الفرقة األوىل مدرع ليكون حديقة عامة )162(  قرار رئيس الجمهورية رقم )21(
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كدليــل إال متــى مــا تــم تعضيدهــا باســتخدام مصــادر مســتقلة متعــددة مــع إيــالء أهميــة أكبــر للبيانــات 

التــي تدلــي بهــا األطــراف الفاعلــة الرئيســية وتبــث فــي قنواتهــا اإلعالميــة الرســمية)163(.

بينمــا نجــد أن التقاريــر الصــادرة عــن الفريــق كانــت عكــس ذلــك أثنــاء توجيــه االتهامــات لمكــون 

ــة ملموســة وال مالحظــات  ــة وال أدل ــق أصلي ــى أي وثائ ــق إل ــم يســتند الفري ــه"، فل ــه وحلفائ "أنصــار الل

خبــراء ســوى مراســلي وإعالميــي القنــوات التابعــة لــدول التحالــف أو مواقــع إلكترونيــة معروفــة بعداءهــا 

ضــد مكــون "أنصــار اللــه"، أو أشــخاص يعملــون تحــت قيــادة التحالــف، وهــذا مــا ســيتم إثباتــه فــي بقيــة 

هــذا الفصــل.

شواهد التحريض وعدم الحياد:   	

لــم يكتــِف الفريــق بعــدم االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة والحيــاد بــل وضــع نفســه خصمــاً للشــعب 

اليمنــي ومكــون "أنصــار اللــه"، وظهــر ذلــك جليــاً مــن خــالل اســتخدامه ألســاليب تحريضيــة مختلفــة، 

نذكــر شــواهد لبعضهــا وهــي كالتالــي:

العنصريــة - 1.1 النعــرات  وإثــارة  الطائفــي  الخطــاب  اســتخدام 

ومحاولــة خلــق بيئــة طائفيــة كمــا فعــل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فــي الفقــرات 

)49-51( مــن تقريــره S/2015/125 فقــد ســعى الفريــق إلــى اضفــاء الطابــع الطائفــي 

ــه حــراك مذهبــي وهــذا  ــره الحــراك الثــوري أن ــزاع السياســي فــي اليمــن بتصوي للن

مــا ظهــر فــي الفقــرة )49( التــي نصــت علــى: "التوســع الحوثــي فــي المناطــق التــي 

ــا الطائفــة الســنية الشــافعية"، بــل أقحمــت تنظيــم القاعــدة  تســيطر عليهــا تاريخي

فــي الصــراع الــذي تحــاول أن تضفــي عليــه الطائفيــة.

أمــا الفقــرة التاليــة فنجــد أن الفريــق قــدم "تنظيــم القاعــدة"، كمكــون يمنــي مذهبــي 

يُمثــل "القبائــل الســنية"، زاعمــاً أنــه يتواجــد بكثافــة فــي مختلــف المحافظــات اليمنيــة، معطيــاً 

ــدات  ــه المعتق ــخص يخالف ــإن أي ش ــرر "، ف ــن بمب ــل اليمنيي ــي قت ــق ف ــدة الح ــم القاع لتنظي

الدينيــة ُيعتبــر هدفــا مشــروع"، فقــد نصــت الفقــرة )50( علــى: "ووفقــا لمــا ذكرتــه مصــادر 

ســرية، يســتفيد تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مــن هــذه الحساســيات، ويقــوم 

بتجنيــد رجــال مــن القبائــل الســنية للقتــال إلــى جانبــه ضــد الحوثييــن، وتفيــد التقاريــر بوقــوع 

S/2015/125 163(  انظر الفقرات )6-11( من التقرير(
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ــد ســوف  ــادة التصعي ــن أن زي ــاك مخــاوف شــديدة م ــن وهن ــن كال الجانبي ــرة م ــات كثي إصاب

ــة  ــرة العربي ــي شــبه الجزي ــم القاعــدة ف ــف الطائفــي، ويحافــظ تنظي ــادة العن ــى زي ــؤدي إل ت

ــوت،  ــبوة، وحضرم ــن، وش ــي أبي ــرقية ف ــة الش ــات الجنوبي ــي المقاطع ــف ف ــود كثي ــى وج عل

ــة إســالمية  ــى تشــكيل دول ــم إل ــن مناطــق أخــرى، ويســعى التنظي ــن بي ــأرب والبيضــاء، م وم

قائمــة علــى أيديولوجيتــه ومعتقداتــه، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن أي شــخص يخالفــه المعتقــدات 

الدينيــة ُيعتبــر هدفــا مشــروعا".

وعلــى الرغــم مــن اعتــراف الفريــق بتوســع "تنظيــم القاعــدة"، فــي محافظــات متعددة، 

وأن مكــون "أنصــار اللــه"، يواجــه التنظيــم وفــي حالــة عــداء ونــزاع عســكري معــه، إال أنــه فــي 

الفقــرة )51( دعــم عــدم قبــول طلــب مكــون "أنصــار اللــه"، تجنيــد )75000( فــرد ضمــن قــوات 

االمــن والجيــش ـ لتوحيــد جهــود الجيــش والشــعب فــي مواجهــة خطــر القاعــدة)164(ـ، مبــرراً 

ذلــك بخشــيته: "ان يــؤدي ذلــك إلــى اختــالل فــي التــوازن بســبب التمثيــل المفــرط للجماعــات 

ــي  ــع اليمن ــة المجتم ــك تركيب ــة"، متجاهــال بذل ــن الحكوم ــات حساســة م ــي قطاع ــة ف الزيدي

ــم يســبق أن شــهد اليمــن أي  ــذي عايشــه اليمنيــون علــى مــدى التاريــخ حيــث ل والتناغــم ال

نــزاع ألســباب طائفيــة.

كمــا تجاهــل الفريــق أن مكــون أنصــار اللــه يضــم شــخصيات مــن مختلــف التوجهــات 

ــل الشــوافع والســلفيين واالســماعيليين وغيرهــم، ولهــم  ــة مث ــة والمذهبي واالنتمــاءات الفكري

أدوار مهمــة فــي الســاحة الوطنيــة السياســية منهــا أو االجتماعيــة)165(.

ونجــد أيضــاً إصــرار الفريــق علــى اســتخدام مســمى "حوثييــن"، بدالً عــن مكــون "أنصار 

اللــه"، وحلفائــه حتــى عنــد الحديــث عــن "مؤتمــر الحــوار الوطنــي"، الــذي شــارك فيــه المكــون 

باســم "أنصــار اللــه"، فحيــن تطــرق الفريــق فــي الفقــرة )167( مــن تقريــر S/2015/125 لحادثة 

اغتيــال الدكتــور أحمــد شــرف الديــن عضــو مؤتمــر الحــوار عــن "أنصــار اللــه"، أشــار إليــه بصفــة 

"منــدوب جماعــة الحوثــي"، وجــاء فــي نصهــا: "ففــي اليــوم األخيــر مــن أعمــال مؤتمــر الحــوار 

الوطنــي فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014، اغتيــل بعيــار نــاري فــي أحــد شــوارع صنعــاء أحمــد 

شــرف الديــن، منــدوب جماعــة الحوثــي، ووفقــا لمــا ذكــره محــاورو الفريــق، كان أحمــد شــرف 

الديــن رجــل ديــن، وقــد دعــا أثنــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي إلــى إقامــة دولــة علمانيــة، وُوِصــف 

)164(  مصدر قيادي من مكون أنصار الله ـ رسي ـ.

  /)minhajsalafy.net( قافلة الصمود والثبات .. صورة تجمع الشعب اليمني االصيل | املنهاج  )165(

YouTube - صنعاء قافلة الصمود والثبات مقدمة من اإلخوة السلفيني للمجاهدين يف الجبهات     
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ــق  ــا أداء دور سياســي هــام، وتشــاور الفري ــا مؤهــالت تخــول له ــه كان شــخصية له أيضــا بأن

مــع الســلطات الحكوميــة المســؤولة عــن حالــة التحقيقــات فــي عمليــة االغتيــال وأُبلــغ بــأن 

الملــف كان ال يــزال فــي مرحلــة التحقيــق، ولذلــك، فقــد كان قيــد نظــر وزارة الداخليــة، وأضاف 

ــر عــادي بالنظــر  ــى نحــو غي ــال عل ــا طوي ــم يســتغرق وقت ــق ل ــك التحقي ــال إن ذل المحــاور قائ

إلــى تعقــد القضيــة، ومــع ذلــك فقــد واجهــت الســلطات تحديــات خطيــرة عنــد التحقيــق فــي 

جرائــم أخــرى مماثلــة، وســنحت الفرصــة أيضــا للفريــق للقــاء أقربــاء المتوفيــن الذيــن اشــتكوا 

مــن أن النــزاع بشــأن االختصــاص القضائــي أعــاق التحقيــق كثيــرا، وأضافــوا قائليــن إن الســلطات 

لــم تظهــر اهتمامــا للتحقيــق وال قــدرة علــى االضطــالع بــه، وبعــد حــدوث تبــادل إلطــالق النــار 

بيــن أفــراد مــن آل األحمــر وأعضــاء لجنــة شــعبية مواليــة لجماعــة الحوثــي فــي صنعــاء فــي 

25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، َســلّم صــادق األحمــر، وهــو زعيــم آل األحمــر، إلــى الشــرطة 

العســكرية ثالثــة مــن أفــراد أســرة آل األحمــر، ويتهــم الحوثيــون عشــيرة األحمــر بقتــل شــرف 

الديــن وزعيــم سياســي آخــر مــن جماعــة الحوثــي.".

 S/2019/83 التحريــض العنصــري تجلــى فيما ذكــره الفريق في الفقــرة )64( من تقريــره

ــض  ــتوى التحري ــى مس ــل إل ــد تص ــي ق ــارات الت ــتخدام العب ــى اس ــال إل ــه الح ــل ب ــث وص حي

العنصــري والتمييــز العرقــي ضــد شــريحة كبيــرة مــن أبنــاء المجتمــع وهــم )الهاشــميون)166(-

الســادة)167(( حيــث نصــت الفقــرة علــى: "ال تــزال القيــادة الحوثيــة تشــغل المســتويات العليــا 

ــن  ــارة ع ــو عب ــرة، وه ــه األس ــن علي ــكل تهيم ــن هي ــية والعســكرية ضم ــن الســلطة السياس م

دائــرة ثقــة اعتمــد فــي تشــكيلها أساســا علــى الــوالء، حيــث إن األعضــاء الرئيســيين هــم أفــراد 

مــن عائلــة الحوثــي أو أقــارب عــن طريــق الــزواج، وينتمــي معظــم الكــوادر القياديــة، وإن لــم 

يكــن كلهــم، إلــى العائــالت الهاشــمية )الســادة(، وقــد ســعت القيــادة الحوثيــة فــي الماضــي 

إلــى أن تكــون شــاملة مــن الناحيــة السياســية، والتمســت الدعــم مــن مختلــف ألــوان الطيــف 

ــص  ــى تناق ــدل عل ــات ت ــرت عالم ــرة، ظه ــة األخي ــي اآلون ــي واالجتماعــي؛ وف السياســي والدين

فــي التنــوع داخــل القيــادة الحوثيــة."، مســتخدماً أســلوب إعــالم التحالــف عندمــا يُحــرض ضــد 

ــن ينتمــي لألســر الهاشــمية للخطــر  ــد يعــرض كل م ــه هــذا ق ــه أن كالم ــر ٱب ــه، غي أنصــار الل

واالعتــداء مــن قبــل المواليــن للفــار هــادي أو غيرهــم ممــن يحملــون ضغائــن ضــد أنصــار اللــه، 

وأنــه تحريــض واضــح ضــد هــذا المكــون وشــريحة الهاشــميين بالتحديــد.

)166(  الهاشميني: هم من يعود نسبهم إىل النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم، وبالتحديد إىل هاشم جد النبي األكرب، وهم أحفاد قريش من 

أصل النبي إسامعيل عليه السالم، وهو ابن النبي إبراهيم عليه السالم.

)167(  السادة: هم من يعود نسبهم إىل اإلمام عيل بن أيب طالب من زوجته فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم.
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ولألســف أن الفريــق اســتمر فــي اســتخدام هــذا األســلوب حيــث أورد فــي الفقــرة )43( 

مــن تقريــره S/2021/79 مــا نصــه: "أثــارت إعــادة تفســير قانــون الخمــس فــي حزيران/يونيــه 

ــة مــن قيمــة المــوارد العامــة واألصــول  2020، التــي ســمحت للحوثييــن بجمــع 20 فــي المائ

الخاصــة و "إعــادة توزيعهــا علــى الهاشــميين"، معارضــة حتــى مــن المواليــن للحوثييــن، ومــع 

ذلــك، ال تــزال الغــارات الجويــة تمنــح الحوثييــن الفرصــة لتوحيــد الســكان ضــد أعدائهــم"

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن فريــق الخبــراء يحــاول أن يصــور المشــهد 

فــي اليمــن بأنــه نــزاع بيــن جماعــات مســلحة بدوافــع طائفيــة أو عنصريــة.

ــتخدام - 1.1 ــب اس ــى جان ــه": إل ــار الل ــون "أنص ــد مك ــض ض التحري

الخطــاب الطائفــي وإثــارة النعــرات العنصريــة وكيــل االتهامــات ومحاولــة التشــويه، 

اســتخدم الفريــق أســلوب التحريــض الظاهــر والمبطــن ضــد مكــون "أنصــار اللــه"، 

ــي  ــاكات الت ــض االنته ــع بع ــل م ــال التعام ــبيل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــه وم وحلفائ

ــه  ــن إلي ــه"، أو األشــخاص المنتمي ــف ضــد مكــون "أنصــار الل ــوات التحال ــا ق ترتكبه

وكأنــه أمــر مشــروع كمــا أظهــره التقريــر S/2019/83 فــي الفقــرة )65( والتــي نصــت 

ــن  ــؤولين الحوثيي ــن المس ــن م ــماء المطلوبي ــة أس ــق أن قائم ــرى الفري ــى: "وي عل

الصــادر عــن الســلطات الســعودية فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017م أســفرت عــن 

وفــاة شــخص واحــد فقــط، وبعــد وفــاة الســيد الصمــاد رئيــس المجلــس السياســي 

األعلــى فــي نيســان/ إبريــل 2018م توقــف التحالــف عــن ســعيه إلــى القضــاء علــى 

الفاعليــن الرئيســيين فــي القيــادة الحوثيــة والحــظ الفريــق أن القيــادة الحوثيــة لــم 

تعــد تظهــر فــي األماكــن العامــة"، هنــا لــم يكتــِف الفريــق بتناولــه مســألة إصــدار 

الســعودية قائمــة مطلوبيــن والدعــوة إلعدامهــم خــارج إطــار القانــون والتــي تعتبــر 

جريمــة وانتهــاكاً للقانــون الدولــي اإلنســاني، بــل أبــدى اســتغرابه مــن توقــف قــوات 

التحالــف عــن الســعي للقضــاء علــى "الفاعليــن"، مــن "القيــادة الحوثيــة".

 بــل تجاهــل الجريمــة األجــرأ التــي قــام بهــا التحالــف بغــارة طائــرة مســيرة أمريكيــة 

اغتالــت فيهــا "صالــح الصمــاد"، رئيــس مجلــس الرئاســة اليمنــي فــي العاصمــة صنعــاء، جريمــة 

االغتيــال التــي ضربــت باألعــراف والقوانيــن الدوليــة عــرض الحائــط حــاول فريــق الخبــراء أن 

يضلــل المجتمــع الدولــي مــرة أخــرى ويســتهين بالجريمــة بوصفهــا بالـ "وفــاة "، وليــس االغتيال 

لرئيــس شــعب ودولــة وحكومــة اعترفــت بهــا فعــالً بعــض الــدول وإن لــم يعتــرف األغلــب فــي 

ظــل إرهــاب مجلــس األمــن وقــادة التحالــف.

186

مجل�س الأمن والعدوان على اليمن )غارات وقرارات (

من
الأ

�س 
جل

ء م
برا

 خ
يق

فر
ع: 

راب
ل ال

ف�ص
ال

المركز اليمني لحقوق اإلنسان
Yemen Center for Human Rights

https://undocs.org/ar/S/2021/79
https://www.undocs.org/ar/S/2019/83


لــم يكتــِف فريــق الخبــراء بتجاهــل الجريمــة بــل أشــاد بمــا أســماه "نجــاح للتحالــف"، 

باســتهدافه "رئيــس المجلــس السياســي األعلــى"، فــي اليمــن بـ"غــارة جويــة"، بــدالً مــن إدانــة 

هــذه الجريمــة واالنتهــاك الصــارخ للعــرف والقانــون الدولــي، حيــث نصــت الفقــرة )42( مــن 

التقريــر نفســه علــى: "...واســتمرت الحملــة الجويــة لكنهــا لــم تحقــق نجاحــا كبيــرا فــي القضــاء 

ــاح  ــم نج ــن، وكان أه ــم الميدانيي ــن أو قادته ــادة الحوثيي ــي قي ــيين ف ــن الرئيس ــى الفاعلي عل

ــي  ــس السياس ــس المجل ــاد، رئي ــح الصم ــتهدفت صال ــي اس ــة الت ــارة الجوي ــو الغ ــف ه للتحال

ــى  ــي عل ــيطرة آل الحوث ــد س ــى توطي ــه إل ــد أدت وفات ــان/أبريل 2018، وق ــي نيس ــى، ف األعل

ــكري  ــي والعس ــن السياس ــن الجناحي ــام بي ــق انقس ــن خل ــدالً م ــى ب ــي األعل ــس السياس المجل

ــن." للحوثيي

ــه إذ  ــه لمكــون أنصــار الل ــازه ومعادات ــق وانحي ــل الفري ــاً مــدى تحام ــر جلي ــا يُظه مم

وصــل بــه األمــر إلــى التجــرد حتــى مــن المبــادئ اإلنســانية واألعــراف الدوليــة ناهيكــم عــن 

ــاد. ــة والحي ــة والمصداقي ــر المهني معايي

ــخاص  ــوى أش ــوا س ــم ليس ــه"، وحلفاءه ــار الل ــون "أنص ــد أن مك ــق يعتق ــل الفري ولع

ــق  ــي الفري ــن يأت ــال حي ــبيل المث ــى س ــم، فعل ــم وال ألرواحه ــة لدمائه ــدم ال قيم ــدوري ال مه

ليســرد روايــة أحــداث "حــوث"، و"عمــران"، والتــي قــام فيهــا أنصــار اللــه بتأميــن الخــط العــام 

وتطهيــر مديريــة حــوث مــن العناصــر التكفيريــة التــي كانــت تقطــع الطريــق وتعتــدي علــى 

المســافرين فإنــه يصــور المشــهد مــن خــالل روايتــه التــي اوردهــا فــي الفقــرات )84(، )86(، 

)87( مــن تقريــر S/2015/125)168( وكأنهــا عمليــة اكتســاب أراضــي ومــوارد باســتخدام القــوة أو 

بالتهديــد باســتخدامها، ويتجاهــل ويغفــل الحصــار الــذي فرضتــه تلــك العناصــر التكفيريــة علــى 

ــاء صعــدة ومنــع  محافظــة "صعــدة"، حيــن قامــت بقطــع الطريــق أمــام المســافرين مــن ابن

)168(  نصــت الفقــرات )84، 86، 87( عــىل: "٨٤ -ووضــع الحوثيــون اســرتاتيجية ليأخــذوا بزمــام املبــادرة يف عمليــة صنــع القــرار يف اليمــن بوســائل 

مختلفــة، مثــل املشــاركة يف االنتفاضــة، وتشــجيع مخيــامت االعتصــام، وشــن معــارك عنيفــة ضــد وحــدات الجيــش والقبائــل املواليــة لتجمــع اإلصــالح، 

والتظاهــر بالدخــول يف مفاوضــات ووســاطة واتفاقــات هدنــة، وأخــريا الســيطرة عــى الحكومــة والجيــش واملؤسســات األمنيــة. وقــد قامــوا، منــذ 

انطالقتهــم يف صعــدة، مبهاجمــة الجــوف، واســتولوا عــى عمــران، وتوســعوا إىل الحديــدة )غربــا(، ومــأرب )رشقــا(، وإب، وتعــز، فوســعوا بذلــك نطــاق 

ــة االتحاديــة املقــررة، وأصبحــوا أقــوى جامعــة مســلحة يف  منطقــة آزال املقــرتح إدخالهــا ضمــن الواليــات الســت التــي ســوف تتألــف منهــا الدول

اليمــن.

٨٦- وقــد اكتســب الحوثيــون أرايض ومــوارد إمــا باســتخدام القــوة أو بالتهديــد باســتخدامها. وأدى ذلــك إىل توقيــع القبائــل املنافســة لهــم اتفاقــات 

هدنــة لــي يكفــل الحوثيــون التزامهــم الحيــاد يف أي منازعــات تنشــب يف املســتقبل بــني الحوثيــني وقبائــل أو أحــزاب أخــرى؛ ولــي ينــرشوا مقاتليهــم 

ومــا يتصــل بذلــك مــن مــوارد إىل مناطــق قتــال جديــدة. عــى ســبيل املثــال، وقعــت قبائــل بنــي رصيــم املواليــة للرئيــس الســابق صالــح اتفــاق 

ــدة. وينــص االتفــاق عــى أن "عــى  ــال جدي ــني إىل مناطــق قت ــة مــع الحوثيــني يف 5 شــباط/فراير 2014. ويــرس هــذا االتفــاق انتقــال الحوثي هدن

مشــايخ وأعيــان بنــي رصيــم تأمــني الطــرق مــن التقطــع واالعتــداءات عــى الحوثيني")املــادة 3( وأن عــى القبائــل "أال يفتحــوا عــى املجاهديــن أي 

رش أو عــدوان مــن بالدهــم وال يعتــدوا هــم عــى املجاهديــن ]الحوثيــني[، ويــرسي ذلــك باملقابــل عــى الحوثيــني" )املــادة 4(. 

٨٧ - ونتيجــة لذلــك اســتوىل الحوثيــون عــى مجّمــع الحكومــة ومدرســتني يف حــوث، وأقامــوا نقــاط تفتيــش، وطــردوا جميــع الوحــدات العســكرية 

مــن املديريــة وأجروهــم عــى التوجــه نحــو عمــران، واســتولوا عــى مديريــة ريــدة شــامل عمــران، ثــم واصلــوا تقدمهــم يف محافظــة عمــران."
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وصــول أي بضاعــة مــن مــواد غذائيــة أو دواء ألبنــاء صعــدة واالعتــداء علــى المســافرين ســواء 

بالقتــل أو االحتجــاز بحجــة انتمائهــم ألنصــار اللــه)169(. فــي هــذا الصــدد أصــدر المركــز اليمنــي 

لحقــوق االنســان بيانــاً فــي حينــه يديــن فيــه مــا قامــت بــه تلــك العناصــر التكفيريــة مــن قتــل 

لعائلــة مســافرة إلــى محافظــة صعــدة مكونــة مــن ســتة أشــخاص بينهــم امــرأة، وجــرح طفليــن، 

طالــب المركــز علــى إثــر تلــك الجريمــة حكومــة بحــاح بتأميــن الطريــق وحمايــة المواطنيــن 

فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة القــوى المتنفــذة)170(.

 S/2021/79 فباإلضافــة الــى التحريــض ضــد الهاشــميين فــي الفقــرة )43( مــن تقريــره

ــى رؤوس  ــف عل ــوات التحال ــا ق ــي تطلقه ــة الت ــق يشــجع اســتمرار الغــارات الجوي نجــد الفري

اليمنيــن األبريــاء علــى الرغــم ممــا تســببه تلــك الغــارات مــن اثــار كارثيــه علــى الشــعب اليمني 

حيــث نصــت نهايــة الفقــرة علــى: "ال تــزال الغــارات الجويــة تمنــح الحوثييــن الفرصــة لتوحيــد 

الســكان ضــد أعدائهــم"، فالفريــق هنــا يتنــاول الموضــوع فــي ســياق أن تلــك الغــارات التــزال 

ــر هــذه  ــا هــل نعتب ــدري هن ــد الســكان ضــد أعدائهــم، وال ن ــن الفرصــة لتوحي ــح الحوثيي تمن

العبــارة مــن بــاب المشــورة لقــوات التحالــف أم أنهــا إشــارة إلــى مــن هــو العــدو الحقيقــي 

للشــعب اليمنــي؟!، أم أن دمــاء األبريــاء مــن ضحايــا هــذا العــدوان أبــت إال أن تفضــح تواطــئ 

مجلــس األمــن والفــرق واللجــان التابعــة لــه لتظهــر حقيقتهــم بأنهــم شــركاء وجــزء ال يتجــزأ مــن 

هــذا العــدوان بــل وســبب رئيســي فــي إطالــة أمــده؟!.

التشــويه لمكــون أنصــار اللــه وتضليــل المجتمــع الدولــي: بنــاًء - 	.1

علــى قناعــات وتوجهــات خاصــة ومســبقة لــدى الفريــق دفعتهــم إلــى كيــل التهــم 

ــم  ــم للعال ــه"، وإظهاره ــار الل ــون "أنص ــن لمك ــخاص المنتمي ــد األش ــراءات ض واالفت

بصــورة مســيئة علــى أنهــم جماعــة تأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل وتنتهــك الحرمــات 

وتحتــل المناطــق وتضغــط علــى القبائــل بالقــوة لترســل أبنائهــا للقتــال فــي صفوفهــا 

ومــن لــم يفعــل ذلــك يدفــع المــال مقابــل عــدم ذهــاب ابنــه إلــى القتــال)171(.

)alkawthartv.ir( شاهد بالفيديو.. داعية خليجي : سنتلذذ بعذاب االطفال والنساء يف اليمن  )169(

)yemenipress.net( املركز اليمني لحقوق االنسان يدين مجزرة حوث ويحمل الحكومة مسؤولية االنفالت األمني,, – ميني برس  )170(

)171(  نصــت الفقــرة 156 مــن التقريــر S/2015/125 عــىل: "ويذكــر تقريــر رســمي عــن أنشــطة الحوثيــني يف عمــران يف الفــرتة بــني 21 أيار/مايــو 

و 2 متــوز/ يوليــه 2014، أعــده مكتــب العمليــات املشــرتكة لقــوات األمــن يف عمــران، أن الحوثيــني يرغمــون األطفــال عــى القتــال، وأن األرس التــي ال 

ترســل أطفالهــا للقتــال تجــر عــى دفــع 000 20 ريــال مينــي )زهــاء 93 دوالرا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة("
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ويؤكــد ذلــك مــا أورده الفريــق فــي تقاريــره مــن أراء وتوصيفــات وادعاءات لم يســتطع 

إثباتهــا فعلــى ســبيل المثــال مــا ورد فــي الفقــرة )136( مــن التقريــر S/2015/125 التــي ادعــى 

فيهــا: "وُيبــرز ســقوط صنعــاء اســتراتيجية الحوثييــن التوســعية التــي بــدأت فــي صعــدة وحجــة 

وعمــران"، إلــى أن قــال: "وهــي تكشــف أن مــا كانــوا يســعون إليــه هــو أن يســيطروا بصــورة 

ــي  ــة ف ــز الســلطة المهيمن ــن، وأن يصبحــوا مرك ــي اليم ــرار ف ــع الق ــة صن ــى عملي ســاحقة عل

البلــد."، فهــذا االدعــاء يدحضــه ويكشــف بطالنــه توقيــع الثــوار )أنصــاُر اللــه وحلفائهــم( ـ بعــد 

ســيطرتهم علــى صنعــاء ـ علــى اتفــاق الســلم والشــراكة وقدمــوا فيــه التنــازالت الكبيــرة علــى 

الرغــم مــن انتصارهــم وســيطرتهم الفعليــة علــى العاصمــة كتنازلهــم عــن مقاعدهــم الوزاريــة 

فــي الحكومــة لصالــح مكــون الجنــوب)172(.

وأيضــاً مــا ورد فــي الفقــرة )94( مــن التقريــر S/2018/192 مــن ادعــاء فــرض "حكومــة 

ــرض  ــى: "ف ــرة عل ــت الفق ــث نص ــه"، حي ــار الل ــح "أنص ــة لصال ــر قانوني ــب غي ــاذ"، ضرائ اإلنق

الضرائــب غيــر القانونيــة. يحصــل الحوثيــون علــى األمــوال اســتنادا إلــى ممارســة دفــع الــزكاة 

ــاح  ــة مــن األرب ــا يعــادل 20 فــي المائ ــة "الُخمــس"، أي م ــق فــرض ضريب اإلســالمية عــن طري

ــى أن هــذه  ــق شــهادات تشــير إل ــع الفري ــن، وجم ــع التجــار والمزارعي ــى جمي ــة، عل المحّصل

الضريبــة قــد فُرضــت علــى مزارعــي القــات، وال ســيما فــي مــدن صعــدة وعمــران وصنعــاء."، 

ــن أرض  ــق م ــم يتحق ــة ول ــهادات مضلل ــى ش ــتند إل ــث اس ــل حي ــاء كاذب ومضل ــذا االدع وه

الواقــع ليعلــم أن مــا يتــم تحصيلــه ال يتــم إال بموجــب قانــون ســواٌء قانــون الضرائــب)173(، أو 

قانــون الــزكاة)174(، وبواســطة هيئــات ومكاتــب رســمية ســواٌء هيئــة الــزكاة أو مصلحــة الضرائب، 

ــث ادعــى أن  ــر S/2021/79 حي ــي الفقــرة )43( مــن التقري ــق ف ــا أورده الفري ــك م ويؤكــد ذل

ــن  ــن "المواليي ــى م ــة حت ــار معارض ــد أث ــو 2020 ق ــي يوني ــس ف ــون الخم ــير قان ــادة تفس إع

للحوثييــن"، حــد تعبيــره)175(، ولكنــه أثبــت وجــود قانــون للُخمــس وأن مــا تــم هــو عبــارة عــن 

إعــادة تفســيره، أي أن القانــون موجــود مــن قبــل ومعمــول بــه.

)172(  يف كلمــة للســيد عبدامللــك الحــويث، بتاريــخ 24 ســبتمرب 2014: "نؤكــد أن معظــم الحقائــب الوزاريــة التــي ســيحصل عليهــا مكــون أنصــار اللــه 

ســتكون تحــت تــرف ومســؤولية إخواننــا يف الجنــوب". مؤكــداً أال نيــة ألنصــار اللــه املشــاركة يف التشــكيلة الوزاريــة الجديــدة.

)173(  صدرت عدة قوانني بشأن الرضائب هي: القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن رضيبة املبيعات، والقانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن رضيبة 

الدخل، والقانون رقم 70 لسنة1991م بشأن الرضائب عى اإلنتاج واالستهالك والخدمات وتعديالته التي كانت أخرها يف العام 199م.

)174(  القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن الزكاة. 

)175(  نــص الفقــرة 43: "أثــارت إعــادة تفســري قانــون الخمــس يف حزيران/يونيــه 2020، التــي ســمحت للحوثيــني بجمــع 20 يف املائــة مــن قيمــة 

املــوارد العامــة واألصــول الخاصــة و "إعــادة توزيعهــا عــى الهاشــميني"، معارضــة حتــى مــن املوالــني للحوثيــني."
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ــهاداتها  ــدم ش ــة تخ ــات وطني ــة لمكون ــادر معادي ــى مص ــق عل ــاد الفري ــظ اعتم نالح

ــه  ــه المســبقة، ســواٌء مــا أســماه مصــادر ســرية أو ناشــطين إعالمييــن أو مواقــع إخباري قناعت

ــق  ــن الفري ــاً ال يبي ــا، وأحيان ــا وتمويله ــف وتعمــل تحــت إدارته ــوات التحال ــة لق ــا موالي أغلبه

مــن أيــن أتــى بالمعلومــة وكيــف توصــل إلــى تلــك القصــص والروايــات، فعلــى ســبيل المثــال 

لــم يذكــر مصــدر المعلومــات التــي ذكرهــا عوضــاً عــن أنهــا فــي الغالــب عبــارة عــن تقاريــر 

 S/2015/125 إعالميــة محرضــة ال تســتند إلــى أحــداث واقعيــة، ففي الفقــرة )130( مــن التقريــر

والتــي يشــرح فيهــا الفريــق مــا أســماه "حالــة صنعــاء"، جــاء فــي نــص الفقــرة: "بعــد اســتيالء 

الحوثييــن علــى عمــران، نفــذوا خطتهــم الراميــة لالســتيالء علــى صنعــاء علــى ثــالث مراحــل: 

أوالهــا تطويــُق صنعــاء، ثــم الدخــول إلــى صنعــاء باســتخدام االحتجاجــات ضــد وقــف إعانــة 

دعــم الوقــود كذريعــة، واحتــالل صنعــاء بالقــوة والخــداع، وصيغــت خطــة الحوثييــن لالســتيالء 

علــى صنعــاء ونُفــذت بينمــا كانــوا يتقدمــون فــي عمــران، بقيامهــم فــي نفــس الوقــت بتطويــق 

ــرق،  ــي الش ــأرب ف ــمال، وم ــي الش ــب ف ــرب، وأرح ــي الغ ــدان ف ــة هم ــر مديري ــاء عب صنع

والغيــل فــي محافظــة الجــوف الواقعــة فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية، باســتخدام تكتيــك 

ــع  ــار أو توقي ــرام اتفاقــات اســتراتيجية لوقــف إطــالق ن ــى جانــب إب شــن هجمــات عنيفــة إل

هدنــة"، متجاهــالً عــن عمــد مــا صــرح بــه "هــادي"، بعــد زيارتــه هــو وحكومتــه إلــى محافظــة 

عمــران بعــد تأميــن المحافظــة مــن ِقبــل الثــوار وقــال: "عمــران عــادت إلــى حضــن الوطــن")176( 

و"ســيطرة الدولــة")177(، كمــا أكــد أن هنــاك اتفــاق كامــل علــى االنســحاب مــن المحافظــة مــن 

كافــة األطــراف والجماعــات المســلحة وبســط نفــوذ الدولــة وقيــام الســلطة المحليــة بواجبهــا 

فــي تنفيــذ المشــاريع الخدميــة والتنمويــة، وأضــاف "إن زيارتــي لمحافظــة عمــران مــع عــدد 

مــن الــوزراء والمســئولين تأتــي فــي إطــار الجهــود التــي تبــذل إلعــادة األوضــاع إلــى طبيعتهــا 

وتعزيــز األمــن واالســتقرار والســكينة العامــة فــي المحافظــة".. الفتــاً إلــى أن قيــادة المنطقــة 
العســكرية السادســة ســيكون مقرهــا محافظــة عمــران.")178(، 

ــى  ــه "تلق ــر أن ــره S/2021/79 يذك ــرة )151( مــن تقري ــي الفق ــاً ف ــا نجــده أيض كم

معلومــات عــن 75 طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 – 17 عــام جّندهــم الحوثيــون وقُتلــوا فــي 

)aljazeera.net( هادي.. حديث إىل رئيس يقاوم الهزمية | أخبار تقارير وحوارات | الجزيرة نت  )176(

)177(  الرئيس اليمني: عمران عادت إىل سيطرة الدولة بعد خروج املسلحني الحوثيني - BBC News عريب

)saba.ye( سبأنت - وكالة سبأ - )178(  رئيس الجمهورية يزور محافظة عمران ويتفقد أحوال املواطنني وجهود تطبيع األوضاع باملحافظة )مكتمل(
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ــت  ــار وحجــه والجــوف والمحوي ــي عمــران والبيضــاء وذم ــام 2020 ف ــي ع ــة ف ســاحة المعرك

ــده". ــأرب وصع وم

ــم يتحقــق  ــرة ول ــل هــذه المعلومــات الخطي ــى مصــدر مث ــا إل ــق هن ــر الفري ــم يُش فل

منهــا ويتأكــد مــن أســماء أولئــك األطفــال الذيــن زعــم أنهــم قُتلــوا فــي ســاحة المعركــة، وإن 

ثبــت لديــه صحــة تلــك المعلومــات فمــا المانــع مــن إرفــاق أســمائهم وتحديــد أماكــن قتلهــم 

ــت  ــار أو المحوي ــران أو ذم ــي عم ــى كان ف ــام 2020، ومت ــي الع ــدث ف ــك ح ــاً أن ذل خصوص

ســاحة معركــة ليُقتلــوا فيهــا؟!. 

ــدم  ــك ع ــاالً للش ــدع مج ــا ال ي ــت بم ــق تُثب ــر الفري ــي تقاري ــا ف ــرة وغيره ــذه الفق ه

حيــاد "فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن"، واســتخدامه لموقعــه الدولــي للتحريــض ضــد الشــعب 

ــام  ــاز الت ــن االنحي ــدم تحرجــه م ــي وع ــام الدول ــرأي الع ــل ال ــق وتضلي ــب الحقائ ــي وقل اليمن

لقــوات التحالــف خصوصــاً المملكــة العربيــة الســعودية، ونختــم شــواهد  ذلــك بمــا ورد فــي 

الفقــرة )26( مــن التقريــر S/2021/79 حيــث عــاد الفريــق لتضليــل المجتمــع الدولــي بشــهادته 

ــون  ــن يعيش ــن الذي ــع اليمنيي ــن وض ــع الحوثيي ــا م ــوال نزاعه ــر ط ــم تغي ــا: "ل ــعودية أنه للس

ــي  ــل أراض ــون داخ ــون اليمني ــه المغترب ــا يعاني ــح لم ــكار واض ــي إن ــا")179(، ف ــل حدوده داخ

ــم وممارســات تعســفية وانتهــاكات جســيمة  ــة الســعودية مــن اضطهــاد وظل المملكــة العربي

لحقــوق اإلنســان وصلــت إلــى حــد ترحيــل مقيميــن تجــاوزت فتــرات إقامتهــم الخمســين عامــاً 

ــر التتبــع للمهاجريــن التابعــة لمنظمــة الهجــرة  ــه تقاري ــرر، وهــذا األمــر مــا أوردت دون أي مب

الدوليــة التــي توضــح أن العائديــن مــن الســعودية خــالل الفتــرة )ينايــر – ســبتمبر 2021( فقــط 

بلــغ عددهــم أكثــر مــن 10 آالف عائــد)180(.

)179(  تنــص الفقــرة 29 عــىل: "ال يقتــر اعتــامد اليمــن االقتصــادي املســتمر عــى اململكــة العربيــة الســعودية عــى الودائــع الســعودية املتكــررة 

بالعملــة الصعبــة يف حســابات حكومــة اليمــن، بــل األهــم مــن ذلــك، أنــه ميتــد ليشــمل ماليــني اليمنيــني الذيــن يســتفيدون مــن تدفقــات التحويــالت 

املاليــة مــن مواطنيهــم يف اململكــة العربيــة الســعودية. ويف املقابــل، تحتــاج اململكــة العربيــة الســعودية يف املقــام األول إىل دولــة جــارة مســتقرة ال 

تشــكل أي تهديــد. ويالحــظ أن اململكــة العربيــة الســعودية مل تغــري، طــوال نزاعهــا مــع الحوثيــني، وضــع اليمنيــني الذيــن يعيشــون داخــل حدودهــا."

)DTM )iom.int | 2021 180(  اليمن_ نقاط تتبع التدفق | املهاجرون الوافدون واليمنيون العائدون يف سبتمر(
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أ ــة 	. ــه العدال ــده تضليل ــه وتعم ــدم حياديت ــد ع ــن تؤك ــس األم ــراء مجل ــق خب ــارات فري استفس

ــي: ــام الدول ــرأي الع وال

ــى عــدة جهــات  ــزول إل ــاء إعــداد هــذه الدراســة بالن ــي لحقــوق اإلنســان أثن ــز اليمن ــام المرك ق

منهــا وزارة الخارجيــة فــي اغســطس 2021 بغــرض االستفســار حــول مــا ورد فــي تقاريــر فريــق الخبــراء 

التابــع لمجلــس األمــن حــول االدعــاء بــأن حكومــة صنعــاء رفضــت التعاطــي مــع الفريــق أو استفســاراته، 

وقــد أفــاد مســئولون فــي وزارة الخارجيــة "أن الحكومــة دائمــاً مــا تحــرص علــى الــرد علــى االدعــاءات 

الكاذبــة التــي تــرد فــي تقاريــر ذلــك الفريــق المزعــوم، وأن ســبب عــدم التعامــل معــه يعــود إلــى عــدم 

ــى  ــة" مــع اإلشــارة إل ــدء تشــكيله وتعارضــه مــع ســيادة الدول ــذ ب ــه من ــة تشــكيله وعــدم حياديت قانوني

تعاطيهــا اإليجابــي مــع "فريــق الخبــراء البارزيــن التابعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان" وبقيــة أجهــزة األمــم 

المتحــدة.

وأوضــح مســئولو وزارة الخارجيــة أن ســبب عــدم تعاطــي الحكومــة مــع "فريــق خبــراء مجلــس 

األمــن"، واستفســاراته المرســلة إلــى رئيــس "المجلــس السياســي األعلــى"، مــن قبــل منســق "فريــق الخبراء 

المعنــي باليمــن"، "Gunaratne .R Dakshinie"، فــي يوليــو 2021، كان لتحفــظ الحكومــة الســابق علــى 

األحــكام المتعلقــة  بالقــرار )2140(  وهــو التحفــظ الــذي أعلنتــه الحكومــة أكثــر مــن مــرة وســلمته إلــى 

أميــن عــام "األمــم المتحــدة"، ورئيــس "مجلــس األمــن"، ومــن خــالل مبعوثــي األمــم المتحــدة، وأُعلــن 

ذلــك فــي بيانــات رســمية أثنــاء جلســات التفــاوض مــع الوســاطات المختلفــة فــي "عمــان"، و"الكويــت"، 

و"جنيــف"، وقــد شــمل التحفــظ قــرار تشــكيل اللجنــة وواليتهــا باعتبــاره تدخــالً فــي الشــؤون اليمنيــة 

ــدة كانــت ســبباً  ــر المحاي ــة واستفســاراتها غي ــر اللجن ــى أن تقاري ــا إل ــة، كمــا تجــدر اإلشــارة هن الداخلي

رئيســياً فــي اســتمرار قــرار التحفــظ.

ــراء  ــق الخب ــر فري ــة تقاري ــن كاف ــخة م ــة نس ــلمتنا وزارة الخارجي ــبق س ــا س ــى م ــاهد عل وكش

ــراء  ــق الخب ــق "فري ــل منس ــن قب ــى"، م ــي األعل ــس السياس ــس "المجل ــى رئي ــلة إل ــاراته المرس واستفس

المعنــي باليمــن"، "Gunaratne .R Dakshinie"، فــي يوليــو 2021.

ــتها  ــية لدراس ــة أساس ــارات كوثيق ــك االستفس ــة تل ــان بإضاف ــوق اإلنس ــي لحق ــز اليمن ــام المرك ق

واســتعراضها ضمــن هــذه الدراســة فأبــرز مالحظــات الفريــق القانونــي للمركــز علــى تلــك االستفســارات 
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خلصــت إلــى أنهــا تخالــف مبــادئ العمــل فــي األمــم المتحــدة وتدخــل فــي إطــار عــدم الحيــاد والتشــويه 

والتحريــض وتضليــل العدالــة والــرأي العــام للمجتمــع الدولــي.

ففــي مطلــع رســالة االستفســارات أشــار فريــق الخبــراء إلــى أنــه: "بصــدد التحقيــق فــي 

االنتهــاكات المحتملــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني"، والتــي حدثــت ـ 

حــد زعمــه ـ نتيجــة لســبع حــوادث)181(، طلــب مــن رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي البنــد األول 

مــن استفســاراته: "التأكيــد علــى ان قــوات أنصــار اللــه هــي مــن نفــذت الهجــوم"، وفــي البنــد الثامــن 

كذلــك ســأل: "إذا لــم تكــن جماعــة أنصــار اللــه مســؤولة عــن الهجــوم، أي معلومــات أخــرى يمكــن أن 

ــد الطــرف المســؤول.". ــة فــي تحدي تســاعد الهيئ

وهنا نورد أبرز المالحظات على تلك االستفسارات:

من خالل األسلوب:   	

مــن خــالل األســلوب الــذي ينتهجــه فريــق الخبــراء نجــد أنــه بــدأ استفســاراته باإلشــارة 

ــة  ــي محاول ــي ف ــي مجتمع ــون وطن ــل مك ــه وبتجاه ــار الل ــون أنص ــى مك ــام إل ــع االته بأصاب

ــي  ــة الت ــار المؤسســات العســكرية للدول ــل خــارج إط ــوات تقات ــه ق ــاره "مليشــيا"، ولدي إلظه

وجــه الفريــق رســالته لرئيســها "رئيــس المجلــس السياســي األعلــى"، مــن خــالل وزارة الخارجيــة 

ــرأي  ــل ال ــه تضلي ــي تناقــض يحــاول مــن خالل ــا "حســين العــزي"، ف ــاء ونائبه بالعاصمــة صنع

ــدى "المجلــس السياســي األعلــى"، و "حكومــة اإلنقــاذ"، وزارة  ــه ال يوجــد ل ــي بأن العــام الدول

دفــاع أو مؤسســة عســكرية أو قــوات مســلحة أو جيــش واحــد ومنظــم، وأن مــن يواجــه قــوات 

التحالــف الغازيــة هــي مجــرد  مليشــيا خــارج إطــار الدولــة بــل خــارج اطــار حكومــة اإلنقــاذ! 

وهــذا مــا ســعى إليــه الفريــق فــي جميــع تقاريــره كمــا تــم إيضاحــه ســابقاً.

)181(  يف وثيقــة االستفســارات املقدمــة مــن فريــق الخــرباء إىل رئيــس املجلــس الســيايس األعــىل نــص الطلــب أن الفريــق: "التحقيــق يف االنتهــاكات 

املحتملــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين والتــي حدثــت ـ حــد زعمــه ـ نتيجــة للحــوادث التاليــة:

1- 12 ديسمر 2020 نادي كرة القدم، مدينة تعز، مقتل شخصني بينهم طفل جرح طفالن.

2-8 يناير 2021 قرب املطار القديم يف املظفر تعز مقتل طفل إصابة امرأة وطفل.

3-20 فراير 2021 القاهرة، مدينة تعز قتل طفل واحداً ة جرحى بينهم ثالثة أطفال.

4-5 مارس و8 مايو 2021 مستشفى الثورة، مدينة تعز إصابة شخص واحد.

5-3 أبريل Tbc 2021 الروضة، مأرب مقتل طفل واحد جرح أربعة أطفال. 

6-5 مايو 2021 محطة وقود مبدينة مأرب يدعى مقتل 14 شخصا بينهم طفل جرح 21 شخصا.

7-10 يونيو 2021 مسجد، مركز للرشطة، مدينة مأرب يزعم، مقتل 8 أشخاص 27 جريح."
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كمــا أن الفريــق عمــل علــى تجاهــل حقيقــة أن القــوات التــي تقاتــل فــي الميــدان ضــد قــوات 

التحالــف دفاعــاً عــن الوطــن هــي قــوات مســلحة نظاميــة التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ بعــد أن تــم دمــج 

اللجــان الشــعبية فــي إطارهــا عــام 2015 وفقــاً لقانــون الخدمــة فــي القــوات المســلحة واألمــن رقــم )67( 

ــادة  ــلحة قي ــوات المس ــدى الق ــنة 1990م، وأن ل ــم )23( لس ــام رق ــاط الع ــون االحتي ــنة 1991م وقان لس

ــارات  ــى استفس ــا عل ــي رده ــة ف ــر وزارة الخارجي ــاذ"، عب ــة اإلنق ــه "حكوم ــر أوضحت ــذا األم ــدة. ه موح

ــو 2019. ــخ 30 ماي ــن المعنــي باليمــن"، بتاري ــن البارزي ــن والدوليي ــراء اإلقليميي ــق الخب "فري

ــاً  ــدان دفاع ــي المي ــل ف ــي تقات ــوات الت ــى: "الق ــة عل ــن رد الحكوم ــرة )2( م ــت الفق ــد نص فق

ــاً  ــم دمــج اللجــان الشــعبية فــي إطارهــا، وفق ــة، بعــد أن ت عــن الوطــن هــي القــوات المســلحة اليمني

لقانــون الخدمــة فــي القــوات المســلحة واألمــن رقــم )67( لســنة 1991م وقانــون االحتيــاط العــام رقــم 

)23( لســنة 1990م، وبالتالــي فهنــاك جيــش يمنــي واحــد وال يوجــد تعــدد فــي القــوات، ولــدى القــوات 

المســلحة اليمنيــة قيــادة موحــدة، ووفقــاً للدســتور اليمنــي فــإن رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد األعلــى 

للقــوات المســلحة، كمــا أن هنــاك قيــادة موحــدة ممثلــة بوزيــر الدفــاع ورئيســاً لــألركان العامــة ولجنــة 

عســكرية وأمنيــة عليــا"، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن وثيقــة الــرد: "كمــا ســبق أن ذكرنــا ال توجــد قــوات 

خاضعــة لمــا يســمى "قيــادة الحوثــي و/أو أنصاراللــه"، وإنمــا توجــد قــوات مســلحة تحــت قيــادة موحــدة 
ممثلــة بــوزارة الدفــاع وهيئــة األركان العامــة".)182(

تحميل مكون أنصار الله المسؤولية عن "حوادث"، مدينة "مأرب":   	

ــن محافظــة  ــا م ــأرب والمناطــق المجــاورة له ــي محافظــة م ــات العســكرية ف ــن العملي ــم تك ل

صنعــاء خافيــة علــى المجتمعيــن المحلــي والدولــي منــذ بــدء العــدوان علــى اليمــن فــي 26 مــارس 2015، 

حيــث كانــت وزارة الدفــاع التابعــة لحكومــة االنقــاذ فــي صنعــاء تعلــن عــن عمليــات متكــررة إمــا للدفــاع 

عــن العاصمــة صنعــاء فــي مواجهــة عمليــات يشــنها التحالــف مــن مــأرب مســتهدفاً العاصمــة أو عمليــات 

لتحريــر المحافظــة مــن قبضــة قــوات التحالــف وقــوات هــادي والمرتزقــة، تخلــل تلــك االعالنــات تحذيــر 

المشــائخ واألعيــان والمواطنيــن مــن الســماح لقــوات التحالــف باســتخدام النازحيــن والمدنييــن كــدروع 

بشــرية والمطالبــة بتجنيبهــم خطــر االســتهداف.

)org.ohchr( pdf.AR_issues_of_list_Response_Houthis_2019 ميكن االطالع عىل الرد كامال من  )182(
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https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11338
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11338
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws43.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws43.pdf
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11338
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11338
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2019_Houthis_Response_list_of_issues_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2019_Houthis_Response_list_of_issues_AR.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2019_Houthis_Response_list_of_issues_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2019_Houthis_Response_list_of_issues_AR.pdf


اإلعالن عن عملية تحرير مأرب وتحذير المواطنين:- 1.1

قائــد الثــورة/ الســيد عبدالملــك الحوثــي فــي كلمــة لــه بتاريــخ 1 ابريــل 2017 )بمناســبة جمعــة 

رجــب)183(( قــال: "نحــن كشــعب يمنــي معنيــون أن نواصــل معركتنــا طالمــا هنــاك عــدوان واســتهداف 

لنــا وألرضنــا ولبلدنــا، نحــن معنيــون أال نســمح لهــم باالحتــالل، وفيمــا احتلــوه نحــن معنيــون أن نواصــل 

جهادنــا وثورتنــا ونضالنــا وصمودنــا فــي مواجهتهــم حتــى إخراجهــم مــن كل مــا احتلــوه كمــا فعــل آباؤنــا 

وكمــا فعــل أجدادنــا فــي مواجهــة كل المســتعمرين وكل المحتليــن فــي كل أزمــان التاريــخ، نحــن معنيون 

بهــذا، حتــى المناطــق المحتلــة اليــوم، وأي منطقــة يتــم احتاللهــا نحــن معنيــون بالعمــل علــى إخراجهــم 

ــدا، المســألة  ــك أب ــر ذل ــا بغي ــن أن يقنعن ــا مســتمر، وال شــيء يمك ــا مســتمرة، وصمودن ــا، ومعركتن منه

عندنــا قيمــة إنســانية وخلــق إيمانــي ومبــدأ عقائــدي، وكذلــك مصلحــة واســتحقاق إنســاني، هــذا حــق 
لنــا، حــق طبيعــي، أن نطــرد المحتليــن مــن أرضنــا مــن حقنــا.")184(

ــر 2020  ــخ 13 أكتوب ــه بتاري ــى مهــدي المشــاط فــي خطــاب ل ــس السياســي األعل ــس المجل رئي

)بمناســبة العيــد الـــ57 لثــورة الـــ14 مــن أكتوبــر( قــال: "لذلــك من اليــوم وكل يــوم علينــا أن نعيــد االعتبار 

لثــورة الرابــع عشــر مــن أكتوبــر مــن خــالل الثبــات والصمــود علــى موقفنــا الوطنــي المناهــض بالقــول 

والفعــل لــكل أشــكال التبعيــة واالرتهــان و الرافــض والمقــاوم لــكل أشــكال االحتــالل واالســتعمار والوصايــة 

والهيمنــة الخارجيــة، ومــن خــالل مواصلــة الكفــاح المســلح ضــد أي وجــود عســكري غيــر يمنــي علــى 

األرض اليمنيــة، والتمســك الصلــب بحريتنــا واســتقاللنا، وســيادة شــعبنا، وأمــن واســتقرار بلدنــا، ووحــدة 
وســالمة أرضنــا".)185(

ــث"، أن اســتمرار  ــن غريف ــم المتحــدة "مارت ــوث األم ــر 2020 حــذر المشــاط مبع ــي 23 يناي وف

تصعيــد العــدوان فــي مــأرب ســيؤدي إلــى نتائــج خطيــرة قائــالً: "إن التصعيــد فــي جبهــة مــأرب ونهــم 

المســاند بتغطيــة طيــران العــدوان الســعودي ســيؤدي فــي حــال اســتمراره إلــى إنهــاء المبــادرة وســيؤدي 
إلــى نتائــج خطيــرة فــي ظــل المتغيــرات بالمنطقــة".)186(

ــا  ــك يعــود إىل أنه ــون ســنوياً والســبب يف ذل ــا اليمني ــة ويحتفــل به )183(  جمعــة رجــب هــي اول جمعــة مــن شــهر رجــب مــن الســنة الهجري

ذكــرى دخولهــم اإلســالم.

 )ye.saba( سبأ تنرش نص كلمة قائد الثورة مبناسبة حلول أول جمعة يف شهر رجب - سبأنت - وكالة سبأ  )184(

)ye.saba( الرئيس املشاط يوجه خطاباً للشعب اليمني مبناسبة العيد الـ57 لثورة الـ14 من أكتوبر - سبأنت - وكالة سبأ  )185(

)ye.saba( الرئيس املشاط يلتقي املبعوث األممي - سبأنت - وكالة سبأ  )186(
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https://www.saba.ye/ar/news460711.htm
https://www.saba.ye/ar/news460711.htm
https://www.saba.ye/ar/news3112237.htm
https://www.saba.ye/ar/news3112237.htm
https://www.saba.ye/ar/news3085799.htm
https://www.saba.ye/ar/news3085799.htm


وزيــر الدفــاع "محمــد ناصــر العاطفــي"، بــدوره أكــد أن العمليــات العســكرية لتحريــر المحافظات 

قــرار معلــن مــن قائــد الثــورة وتنفــذه وزارة الدفــاع، وذلــك فــي مقابلتــه مــع صحيفــة "األخبــار"، اللبنانيــة 

ــارات االســتراتيجية  ــي الخي ــك الحوث ــد المل ــد عب ــال: "وضــع الســّيد القائ ــن ق ــر 2021 حي ــي 27 أكتوب ف

لشــعبنا وقّواتــه المســلحة والتــي تضّمنــت فــرض كامــل الســيادة الوطنيــة الحــرّة المســتقلّة علــى اليمــن، 
وهــذا يعنــي طــرد كّل دخيــل وغــاٍز ومحتــّل ومرتهــن، وال تفريــط بســنتيمتر واحــد مــن أرضنــا.")187(

القــوات المســلحة اليمنيــة أيضــاً أصــدرت بيانــاً فــي 29 ينايــر 2020 أعلنــت فيــه عــن تنفيذهــا 

ــٍر كان  ــيٍّ كبي ــاٍر عدوان ــدي لمس ــي التص ــا "ف ــا نفذته ــت إنه ــي قال ــوص"، والت ــان المرص ــة "البني عملي

يســتهدُف العاصمــَة صنعــاَء وشــنت علــى إثــره هجومــاً معاكســاً أدى إلــى تحريــِر كافــِة مناطــَق نهــم"، 

وأكــدت القــوات المســلحة فــي بيانهــا "اســتمرارَها فــي العمــِل لتحريــِر كافــِة أراضــي الجمهوريــِة حتــى 

ــِق االســتقالل.")188( تحقي

كمــا أن عمليــة تحريــر مــأرب العســكرية كانــت عمليــة معلنــة شــعبياً فقــد أُعلــن عنهــا خــالل 

ــظ  ــر 2021 بحضــور محاف ــي 27 فبراي ــأرب ف ــالء م ــاء وعق ــاء لمشــائخ وحكم ــي موســع بصنع ــاء قبل لق

ــن  ــادر ع ــان ص ــن بي ــن ع ــه أعل ــاذ، وخالل ــة اإلنق ــن لحكوم ــكريين تابعي ــؤولين عس ــأرب ووزراء ومس م

هــذا اللقــاء الموســع للقبائــل جــاء فيــه: "أن معركــة تحريــر مدينــة مــأرب معركــة جميــع اليمنييــن وفــي 

مقدمتهــم أبنــاء مــأرب األحــرار وهــو حــق كفلتــه جميــع الشــرائع والمواثيــق الدوليــة واألعــراف واألســالف 
ــة.")189( القبلي

ــريع،  ــى س ــد يحي ــلحة، العمي ــوات المس ــمي للق ــدث الرس ــف المتح ــر 2021 كش ــي 24 اكتوب ف

تفاصيــل "عمليــة ربيــع النصــر"، فــي محافظتــي مــأرب وشــبوة، وأضــاف: "لقــد ظلــت بعــض المناطــق فــي 

محافظــة مــأرب، التــي تحــررت مؤخــراً، وكــراً مــن أوكار العصابــات التكفيريــة التــي تُمــارس فيهــا نشــاطها، 

وعلــى مــرأى ومســمع مــن تحالــف العــدوان الــذي كان يقــّدم الدعــم لهــا"، كمــا حــذر المواطنيــن مــن 

ــن  ــو المواطني ــلحة تدع ــوات المس ــه: "الق ــك بقول ــاً ذل ــكرية موضح ــداف العس ــب األه ــد بجان التواج

بمدينــة مــأرب إلــى االبتعــاد عــن المقــرات التــي يتخذهــا المرتزقــة ألغــراض عســكرية، بمــا فــي ذلــك 

مقــرات قيــادات المرتزقــة مــن الذيــن نهبــوا أمــوال الشــعب، ولديهــم األرصــدة فــي بنــوك الخــارج، فمثــل 

 )al-akhbar.com( محمد نارص العاطفي: الحرب انتهت عسكرياً وال خيار أمام العدوان سوى االعرتاف  )187(

 )ye.saba( القوات املسلحة تكشف عمليات البنيان املرصوص والرد عى تصعيد العدوان - سبأنت - وكالة سبأ  )188(

)ye.saba( مشائخ ووجهاء مأرب يعلنون دعمهم الكامل ملعركة تحرير مدينة مأرب - سبأنت - وكالة سبأ  )189(
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هــؤالء لــن يفلتــوا مــن عقــاب هــذا الشــعب عاجــالً أم آجــالً"، وعــاد لتجديــد التأكيــد الســابق للهــدف 

ــة  ــا الحري ــة، هدفه ــة مصيري ــره وبحــره معرك ــر اليمــن بب ــه: "أن تحري ــات واســتمرارها بقول ــن العملي م
واالســتقالل.")190(

وســائل اإلعــالم التابعــة للتحالــف تؤكــد أن االســتهداف العســكري لصنعــاء - 1.1

مــن جهــة مــأرب:

ــف  ــوات التحال ــات العســكرية لق ــق العملي ــر منطل ــأرب تُعتب ــة م ــا أن مدين ــر هن ــل الذك ال نغف

وقــوات هــادي والمرتزقــة تجــاه العاصمــة صنعــاء ومختلــف المحافظــات، وهــذا مــا أكــده تقريــر مجلــس 

ــق  ــرى الفري ــى المســتوى التشــغيلي، ي ــى: "وعل ــي نصــت عل ــرة )30( الت ــي الفق األمــن S/2018/193 ف

أن أنشــطة التحالــف العســكرية تجــري تحــت ســيطرة المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

المتحــدة علــى النحــو التالــي: )أ( تجــري العمليــات الجويــة فــي اليمــن تحــت الســيطرة التشــغيلية لمقــر 

مشــترك تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية يقــع فــي الريــاض، مــع خليــة اســتهداف ومراقبــة تشــرف 

ــف،  ــي التحال ــاء ف ــدول األعض ــن ال ــاط م ــا ضب ــام، وبه ــناد المه ــداف وإس ــد األه ــات تحدي ــى عملي عل

ــغيلية  ــيطرة التش ــت الس ــأرب تح ــي م ــة ف ــات البري ــري العملي ــرب؛ )ب( تج ــنغال والمغ ــتثناء الس باس

ــت  ــكال تح ــط الم ــي محي ــدن وف ــي ع ــة ف ــات البري ــري العملي ــعودية؛ )ج( تج ــة الس ــة العربي للمملك

الســيطرة التشــغيلية لإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ )د( تجــري العمليــات البريــة فــي منطقــة تعــز تحــت 

ســيطرة تشــغيلية غيــر صارمــة للجهــاز العســكري اليمنــي؛ )ه( تجــري العمليــات البحريــة تحــت القيــادة 

ــف تتخــذ مــن  ــوى التحال ــأن ق ــي أكــدت ب ــة الت ــك وســائل اإلعــالم المختلف ــه كذل ــا بينت ــة."، كم الوطني
بعــض المــدن كمركــز للســيطرة وانطــالق القــوات وأن بهــا معســكرات تابعــة لهــا.)191(

ــي  ــت ـ ف ــا بين ــة له ــالم تابع ــائل إع ــالل وس ــن خ ــعودية وم ــادة الس ــدوان بقي ــف الع دول تحال

محاولــة لتضليــل الــرأي العــام المحلــي والعالمــي ـ أعلنــت أكثــر مــن مــرة منــذ 2015 انطــالق العديــد 

مــن الحمــالت العســكرية باتجــاه صنعــاء)192(، ومنهــا ماهــو عبــر جبهــة "نهــم"، التــي اعتبروهــا "بوابــة 

ــاء")193( ــر العاصمــة صنع لتحري

 )ye.saba( متحدث القوات املسلحة يكشف يف إيجاز صحفي تفاصيل عملية "ربيع النر" - سبأنت - وكالة سبأ  )190(

)net.aljazeera( معارك مبأرب وعملية عسكرية لفك حصار تعز | أخبار عريب | الجزيرة نت  )191(

)com.sputniknews( Arabic Sputnik - التحالف العريب يعلن تنفيذ41 عملية عسكرية ضد "أنصار الله" يف 24 ساعة  )192(

)tr.com.aa( الجيش اليمني يعلن تحرير مناطق واسعة رشق صنعاء  )193(
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الناطــق الرســمي لقــوات التحالــف أكــد فــي أكثــر مــن بيــان ومؤتمــر أن التحالــف يقــوم بعمليــات 

عســكرية واصفــاً إياهــا "أهــداف عســكرية مشــروعة بالعاصمــة صنعــاء")194(، فــي تغافــل واضــح لجميــع 

الجرائــم والمجــازر بحــق المواطنيــن والمدنييــن التــي راح ضحيتهــا عشــرات األالف، بــل وصــل الحــال بهم 

إلــى غــزو واحتــالل المناطــق والمحافظــات اليمنيــة بقــوات مختلفــة الجنســيات تحــت مســمى "دعــم 

الشــرعية"، بقــوات بريــة نظاميــة ومرتزقــة مــن مختلــف الجنســيات، تشــمل قــوات إماراتيــة وســودانية 

ويمنيــة مــن فصائــل مختلفــة)195(.

ــه  ــي ســياق اســتمرار عدوان ــة ف ــالل المــدن اليمني ــى احت ــف عل ــاً إصــرار التحال ــن جلي ــا تبي كم

وتوســيع مناطــق المواجهــات مــن خــالل بيــان للمتحــدث الرســمي باســم قــوات هــادي "عبــده مجلــي"، 

صــادر فــي مطلــع ديســمبر 2017 جــاء فيــه: "وجــود خطــة محكمــة ومتقنــة وذلــك بالتنســيق مــع الرئيس 

ــة، مــن أجــل  ــة المقبل ــم تنفيذهــا خــالل الســاعات القليل ــه منصــور هــادي، ســوف يت ــد رب ــي عب اليمن

ــل  ــا بالكام ــاء وتحريره ــة صنع ــة اليمني ــول العاصم ــل دخ ــن أج ــدة م ــات جدي ــح جبه ــى فت ــل عل العم
ــة." )196( ــيات الحوثي ــة الميليش من قبض

استخدام قوات هادي والتحالف النازحين كدروع بشرية:- 	.1

ــى  ــوزارة عل ــرص ال ــد ح ــد أك ــي"، ق ــر العاطف ــد ناص ــاذ "محم ــة اإلنق ــي حكوم ــاع ف ــر الدف وزي

االلتــزام بـــ "قواعــد االشــتباك"، وحمايــة المدنييــن فــي العمليــات العســكرية فــي مــأرب. مؤكــداً كذلــك أن 

التحالــف يحــرص علــى نشــر قــوات المرتزقــة بيــن النازحيــن أيضــاً، وجــاء ذلــك فــي لقائــه مــع صحيفــة 

"األخبــار اللبنانيــة"، فــي 27 اكتوبــر 2021 حينمــا رد علــى ســؤال الصحفــي حــول خطــة الــوزارة لتجنيــب 

مخيمــات النازحيــن فــي محيــط مدينــة مــأرب تبعــات الحــرب، فــرد الوزيــر قائــالً: "نحــن أشــّد حرصــاً 

منهــم علــى حيــاة النازحيــن، بشــهادة النازحيــن أنفســهم، علــى رغــم أن العــدوان وأدواتــه قامــوا بنشــر 

ــن وظروفهــم ويســتخدمونها  ــاة النازحي ــي أوســاطهم كــدروع بشــرية، ويســتثمرون فــي معان قواتهــم ف

كورقــة ضغــط وحــرب ناعمــة متعّمــدة ضــّد الجيــش واللجــان الشــعبية. نحــن منضبطــون جــّداً وملتزمــون 

ــون  ــا ملتزم ــا أنن ــن، كم ــن أو النازحي ــق بالمدنيي ــا يتعلّ ــي اإلنســاني، ســواًء فيم ــون الدول بنصــوص القان

ــانية  ــب اإلنس ــن الجوان ــارن بي ــي لتق ــا تأت ــك، عندم ــر. لذل ــم فاج ــدوان غاش ــع ع ــتباك م ــد االش بقواع

واألخالقيــة للجيــش واللجــان الشــعبية وبيــن إنســانية الطــرف اآلخــر وأخالقيتــه، فــال مجــال للمقارنــة ألننــا 

فــي الجيــش واللجــان انطلقنــا مــن عقيــدة إيمانيــة راســخة فــي مســلكنا القيــادي وعملياتنــا العســكرية 
الدفاعيــة والهجوميــة، وهــذا المبــدأ ال يوجــد لــدى قــوى العــدوان وأدواتهــا أبــداً.")197(

)com.alhurra( التحالف العريب يعلن تنفيذ عملية يف صنعاء ويحذر من "استمرار االنتهاكات الجسيمة" | الحرة  )194(

)路透 )reuters.com | 195(  الجيش اليمني يعلن قرب سيطرة قوات التحالف العريب عى مطار الحديدة(

)com.ngmisr( عاجل اليمن اآلن: الجيش اليمني يعلن عن بدء عملية تحرير صنعاء بعد ساعات قليلة  )196(

)al-akhbar.com( محمد نارص العاطفي: الحرب انتهت عسكرياً وال خيار أمام العدوان سوى االعرتاف  )197(
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ــام  ــه بقي ــاً فــي 1 ابريــل 2021 منــدداً في وكان المركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان قــد أصــدر بيان

ــة  ــادة المملكــة العربي ــدول تحالــف العــدوان علــى اليمــن بقي القــوات العســكرية والمرتزقــة التابعــة ل

ــات  ــالل المواجه ــرية خ ــدروع بش ــأرب ك ــة م ــي محافظ ــن ف ــات النازحي ــتخدام مخيم ــعودية باس الس

ــام  ــي األي ــوات ف ــك الق ــام تل ــد قي ــز رص ــان أن المرك ــح البي ــة، ووض ــراف المدين ــى أط ــدة عل المتصاع

الماضيــة ببنــاء المتــارس القتاليــة فــي أوســاط أحــد المخيمــات الواقعــة خــارج المدينــة، داعيــاً أجهــزة 

االمــم المتحــدة وكافــة أحــرار العالــم أفــراداً ودوالً ومؤسســات إلــى ســرعة التدخــل للحفــاظ علــى أرواح 

ــم.)198( ــاكات والجرائ ــك االنته ــالت تل ــن وي ــب النازحي ــن وتجني المدنيي

غــزو واحتــالل كامــل األركان قامــت بــه قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات وهــذا مــا 

أثبتتــه تقاريــر فريــق الخبــراء التابعيــن لمجلــس األمــن والتــي بينــت أن مدينــة مــأرب واحــدة مــن المــدن 

ــف  ــوات التحال ــكرية لق ــات العس ــاً للعملي ــيطرة ومنطلق ــادة والس ــز القي ــن مراك ــزاً م ــت مرك ــي كان الت

 S/2018/193 والقــوات المقاتلــة بالوكالــة )بحســب تســمية فريــق الخبــراء لهــا(. الــذي أكــد فــي تقريــره

ــرة )30(:  ــت الفق ــث نص ــارات حي ــعودية واإلم ــق الس ــى عات ــع عل ــف تق ــطة التحال ــام 2016 أن أنش لع

ــيطرة  ــت س ــري تح ــكرية تج ــف العس ــطة التحال ــق أن أنش ــرى الفري ــغيلي، ي ــتوى التش ــى المس "وعل

ــت  ــع تح ــأرب تق ــة م ــد أن مدين ــا أك ــدة"، كم ــة المتح ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي المملك

ســيطرة الســعودية حيــث ذكــر فــي البنــد )ب( مــن الفقــرة نفســها: ")ب( تجــري العمليــات البريــة فــي 

 S/2018/594 مــأرب تحــت الســيطرة التشــغيلية للمملكــة العربيــة الســعودية"، كمــا وضــح فــي تقريــره

لعــام 2017 أن مــأرب جبهــة رئيســية تقاتــل فيهــا قــوات ســعودية وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة )34( 

التــي ذكــرت: "تواصـــل قــوات التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية توفيــر الدعــم المالــي 

والسياســي والعســكري واللوجســتي للقــوات المســلحة اليمنيــة، ولعــدد مــن الجماعــات المســلحة 

المقاتلــة بالوكالــة عنهــا, وتقاتــل قــوات المملكــة العربيــة الســعودية فــي جبهتــي قتــال رئيســيتين همــا 

ــن  ــي عــدن وأبي ــة ف ــة المتحــدة بصــورة عام ــارات العربي ــوات اإلم ــل ق ــن تقات ــي حي ــأرب، ف ــدي وم مي

وحضرمــوت ولحــج والمهــرة والمخــا وشــبوة."

أمــا الفقــرة )43( مــن تقريــره S/2019/83 لعــام 2018 فقــد بينــت أن مــأرب هــي إحــدى مناطــق 

ــف  ــوات التحال ــات الرئيســية لق ــث نصــت: "ومناطــق العملي ــف حي ــوات التحال ــات الرئيســية لق العملي

توجــد علــى الحــدود اليمنيــة الشــمالية فــي محافظــات حجــة ومــأرب والمهــرة..."

)org.ycfhr( نداء عاجل لوقف جرمية استخدام املدنيني دروعا برشية يف مأرب - املركز اليمني لحقوق اإلنسان  )198(
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ســقوط المدنييــن واألطفــال فــي المواقــع العســكرية بمــأرب مســؤولية - 	.1

التحالــف:

المواقــع التــي أعلنــت وســائل اإلعــالم التابعــة للتحالــف ســقوط مدنييــن وأطفــال فيهــا خــالل 

االســتهداف الصاروخــي مــن قــوات حكومــة االنقــاذ التــي اســتهدفت مــأرب كانــت مواقــع عســكرية حيــث 

أن قــوات هــادي والتحالــف حرصــت علــى وضــع مخيمــات النازحيــن حــول أهــم المعســكرات لقواتهــا 

ومــن ضمنهــا معســكر االســتقبال خــارج مدينــة مــأرب، ومــن أهــم تلــك المناطــق منطقــة الروضــة التــي 

ســقط فيهــا طفــل فــي 3 إبريــل 2021، والمســجد الــذي تضــرر باالســتهداف الصاروخــي فــي 10 يونيــو 

2021، وقــد أكــدت المصــادر الميدانيــة للمركــز اليمنــي أن المســجد كان عبــارة عــن مبنــى صغيــر يقــع 

داخــل معســكر علــى أطــراف مدينــة مــأرب، وأن مناطــق االســتهداف فعــال لــم تتعــدى النطــاق الجغرافــي 

لمعســكرات قــوات التحالــف ومرتزقتــه. هــذا األمــر أكــده ايضــاً خبــر زيــارة قائــد مــا يســمى المنطقــة 

العســكرية الثالثــة اللــواء الركــن "محمــد الحبيشــي"، صبــاح يــوم األحــد 19 ينايــر 2020 لجرحى عســكريين 
بينهــم أطفــال ســقطوا نتيجــة القصــف الصاروخــي علــى معســكر لقــوات هــادي والتحالــف.)199(

حكومة اإلنقاذ تؤكد التزامها بقواعد االشتباك: - 	.1

ــى  ــاع عل ــي"، حــرص وزارة الدف ــاذ "محمــد ناصــر العاطف ــة اإلنق ــي حكوم ــاع ف ــر الدف ــد وزي أك

االلتــزام بـــ "قواعــد االشــتباك"، وحمايــة المدنييــن أثنــاء العمليــات العســكرية فــي مــأرب وذلــك فــي لقائه 

مــع صحيفــة "األخبــار اللبنانيــة"، فــي 27 اكتوبــر 2021. كمــا فصلــت حكومــة اإلنقــاذ هــذا االلتــزام مــن 

خــالل الــرد الــذي تقدمــت بــه عبــر وزارة الخارجيــة علــى استفســارات "فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع 

لمجلــس حقــوق اإلنســان"، والــذي أُرســل إليهــم بتاريــخ 30 مايــو 2019:

ففــي هــذا الــرد أوضحــت حكومــة اإلنقــاذ فــي إطــار إجابتهــا عــن الســؤال الثانــي "ان 

ــد  ــع القواع ــق م ــد اشــتباك واجــراءات تشــغيل موحــدة تتف ــة قواع ــوات المســلحة اليمني للق

المنصــوص عليهــا فــي وفقــاً للقانــون الدولــي االنســاني"، وبالنســبة التخــاذ التدابيــر االحترازيــة 

ــوات  ــرم الق ــي: "-7 تحت ــا يل ــرد م ــي ذات ال ــاء ف ــد ج ــلحة فق ــوات المس ــا الق ــي تتخذه الت

المســلحة اليمنيــة التزاماتهــا الدوليــة فــي حمايــة المدنييــن وفقــاً للقانــون الدولــي اإلنســاني 

والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 بشــأن حمايــة 

المدنييــن فــي وقــت الحــرب، فضــالً عــن أن حمايــة المدنييــن اثنــاء الحــروب هــي جــزء مــن 

تعاليــم الديــن اإلســالمي الحنيــف."
ــت  ــبتمر ن ــأرب - س ــاجد يف م ــد املس ــادر ألح ــويث الغ ــتهداف الح ــى االس ــد جرح ــة يتفق ــكرية الثالث ــة العس ــد املنطق ــت | قائ ــبتمر ن )199(  س

)net.26sepnews(
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وفيمــا يخــص مبــدأ التناســب فــكان رد حكومــة االنقــاذ كمــا يلــي: "-8 تلتــزم القــوات 

المســلحة اليمنيــة بمبــدأ التناســب التزامــاً كامــالً مــن أجــل تجنــب الحــاق الضــرر بالمدنييــن 

وذلــك مــن خــالل الســيطرة القتاليــة والناريــة علــى الوحــدات القتاليــة وقصــر أهدافهــا علــى 

العمليــات الضروريــة أو فــي حــال وجـــود أهــداف عســكرية محــددة، كمــا يتــم االلتــزام بعــدم 

القيــام بــأي ضربــات عشــوائية"، 

أمــا التدابيــر الوقائيــة فــي حــال وجــود هــدف ذي اســتخدام مــزدوج فقــد ردت 

الحكومــة باآلتــي: "-9 فــي حــال وجــود أهــداف عســكرية بجانــب أهــداف مدنيــة فــإن القــوات 

ــي  ــبب ف ــى ال تتس ــداف حت ــك األه ــى تل ــار عل ــالق الن ــى إط ــدم عل ــة ال تق ــلحة اليمني المس

ــن."،  ــا مدنيي ســقوط ضحاي

وفيمــا يخــص قائمــة االهــداف المحظــورة مــا إذا كانــت توجــد لــدى القــوات المســلحة 

فــكان رد حكومــة اإلنقــاذ: "-11 لــدى القــوات المســلحة اليمنيــة قائمــة باألهــداف المحظــورة 

تــم إعدادهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة مثــل المــدارس والمستشــفيات واألســواق والمواقــع 

الدينيــة والثقافيــة والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا مــن األماكــن التــي يحظـــر الـقـــانون الدولــي 

اإلنســاني اســتهدافها، بخــالف قـــوات دول تحالــف العــدوان بقيــادة الســعودية التــي تقصــف 

ــك  ــاك تعليمــات واضحــة بحظــر االســتخدام العســكري لتل ــة، وهن ــان المدني ــن واالعي المدنيي

المواقــع."

ــد  ــاون فق ــف باله ــي والقص ــف المدفع ــداف القص ــار أه ــة اختي ــق بآلي ــا يتعل وفيم

ــطة  ــا بواس ــار أهدافه ــوم باختي ــة "تق ــلحة اليمني ــوات المس ــاذ أن الق ــة االنق ــت حكوم وضح

الرصــد وعناصــر االســتطالع الحربــي والمفــارز األماميــة، ومــن حيث المبدأ ال تســتخدم القـــوات 

المســلحة اليمنيــة القصــف المدفعــي والقصـــف بالهــاون إال فــي حــال الــرد علــى قصــف مماثل 

صــادر عــن مواقــع عســكرية معاديــة فــي مناطــق غيــر مأهولــة بالســكان نظــراً لمــا الســتخدام 

مثــل هــذه األســلحة مــن أثــر مدمــر يلحــق بالمدنييــن، و فــي حقيقــة األمــر فــإن مــن يقــوم 

باســتخدام هــذه األســلحة وقصــف المدنييــن هــي القــوات التابعــة لـــدول تحالــف العــدوان 

ــادة الســعودية والجماعــات المســلحة المتطرفــة." بقي
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 تحميل الفريق مكون أنصار الله المسؤولية عما أسماه "الحوادث" في تعز:	  

ــى  ــي األعل ــس السياس ــة للمجل ــلحة التابع ــوات المس ــه والق ــار الل ــل أنص ــق تحمي ــاول الفري ح

وحكومــة اإلنقــاذ مســؤولية مــا حصــل مــن الحــوادث رقــم )1،2،3،4( فــي مدينــة تعــز علــى الرغــم مــن 

معرفــة واطــالع فريــق الخبــراء علــى الوضــع القائــم فــي مدينــة تعــز وعــدم عالقــة أنصــار اللــه او القــوات 

ــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات التحالــف ومرتزقتهــا خاصــة خــالل األعــوام  المســلحة بالحــوادث الحاصل

.2021-2019

ــة  ــم فــي مدين ــره حــول الوضــع القائ ــي تقاري ــراء ف ــق الخب ــا أورده فري ــك م ــى ذل والشــاهد عل

تعــز والتــي تُبيــن بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك أن االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني 

فــي المناطــق المختلفــة مــن محافظــة تعــز كانــت ومازالــت تقــع نتيجــة الصــراع القائــم بيــن مليشــيات 

المرتزقــة التــي تقاتــل بالنيابــة عــن اإلمــارات والســعودية وتنظيــم القاعــدة والجماعــات التابعــة لتنظيــم 

االخــوان المســلمين.

ففــي تقريــر فريــق الخبــراء S/2018/594 ذكــرت الفقــرة )46( مــا نصــه: "وال يــزال كل مــن تنظيــم 

ــى الرغــم مــن  ــة اإلســالمية ينشــطان فــي تعــز، عل ــم الدول ــة وتنظي ــرة العربي القاعــدة فــي شــبه الجزي

تعــرّض كلتــا الجماعتيــن النشــقاقات وتجــزؤ"

أمــا الفقــرة )56( مــن التقريــر S/2019/83 فقــد نصــت علــى: "ال تــزال النزاعــات المســلحة تجتــاح 

مدينــة تعــز علــى مســتويات متعــددة. فعلــى الرغــم مــن أنهــا كثيــرا مــا توصــف بأنهــا مدينــة محاصــرة 

ليــس لديهــا إال طريــق واحــد مفتــوح للمغــادرة والدخــول وبضعــة مســالك خطــرة لعبــور المشــاة، فــإن 

ــن  ــة م ــى طــرق الوصــول الرئيســية ميليشــيات تحظــر أشــكاال معين ــدا، وتســيطر عل ــع أشــد تعقي الواق

ــام مــن النشــاط اإلجرامــي  ــور، وضمــن هــذا النمــط الع ــرة للســماح بالعب ــل أو تفــرض رســوما كبي النق

ــة  ــن الوحــدات العســكرية الحكومي ــتباكات بي ــم، واش ــن وخصومه ــوات الحوثيي ــن ق ــتباكات بي ــع اش تق

المتنافســة، واشــتباكات بيــن العناصــر المواليــة لحــزب اإلصــالح وكتائــب أبــي العبــاس، وجميعهــا يتنافــس 

ــول  ــرادات، وتح ــل اإلي ــا لتحصي ــة به ــق المحيط ــز أو المناط ــي تع ــاء ف ــى أحي ــيطرة عل ــل الس ــن أج م

ــة وتعــوق إيصــال المســاعدات اإلنســانية األساســية." ــات اقتصــاد الحــرب دون اإلدارة الفعال دينامي

ــة  ــة العســكرية واألمني ــرة )54(: "، تدهــورت الحال ــي الفق ــر S/2021/79 وضــح ف ــك التقري كذل

بســرعة فــي تعــز فــي منتصــف عــام 2020 مــع تصاعــد القتــال بيــن مختلــف األلويــة التابعــة لحكومــة 
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اليمــن، ووقــع القتــال الرئيســي بيــن عناصــر مــن اللــواء الخامــس والثالثيــن ومحــور تعــز العســكري بعــد 

ــى: "وفــي تعــز، شــارك  ــواء."، ونصــت أيضــاً الفقــرة )55( عل ــدا لل ــد الرحمــن الشمســاني قائ تعييــن عب

ــي  ــة وف ــر قانوني ــة غي ــكات بصف ــى الممتل ــتيالء عل ــات لالس ــي عملي ــؤولين ف ــادة والمس ــن الق ــدد م ع

غيرهــا مــن األنشــطة غيــر القانونيــة فــي ظــل اإلفــالت مــن العقــاب. فعلــى ســبيل المثــال، تلقــى الفريــق 

معلومــات عــن )58( منــزال مدنيــا جــرى االســتيالء عليهــا بالقــوة مــن قبــل أفــراد ينتمــون إلــى األلويــة 17 

و22 و170 فــي ممارســات تبــدو واســعة االنتشــار ومتكــررة، وتحقــق الفريــق مــن خمســة مــن المنــازل 

التــي جــرى االســتيالء عليهــا بالقــوة؛ وفــي إحــدى الحــاالت، قُتــل صاحــب منــزل علــى يــد أفــراد مرتبطيــن 

باللــواء الســابع عشــر المحتــل."،  

وكذلــك مــا نصتــه الفقــرة )56( "فــي حالــة أخــرى وثّقهــا الفريــق، تــورط غــزوان علــي منصــور 

المخالفــي، وهــو ضابــط فــي اللــواء الثانــي والعشــرين وابــن أخــت قائــد اللــواء الثانــي والعشــرين، صــادق 

ســرحان، فــي عــدة عمليــات قتــل فــي تعــز منــذ عــام 2018 علــى األقــل، مــع خضوعــه لقــدر محــدود 

مــن المســاءلة، وفــي آب/أغســطس 2020، شــارك فــي قتــل انتقامــي لطفــل يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً 

وشــقيقه، وهــو محتجــز اآلن فــي ســجن تعــز المركــزي، وال علــم للفريــق بمباشــرة أي إجــراءات رســمية 

بحقــه."

ــي 8  ــا: "وف ــي نصه ــاء ف ــث ج ــك المليشــيات حي ــت خطــورة تل ــي بين ــرة )57( الت ــك الفق وكذل

كانــون األول/ديســمبر 2019، أعلــن حمــود ســعيد المخالفــي عــن تشــكيل "قــوة مقاومــة"، للقتــال إلــى 

جانــب الجيــش الوطنــي فــي تعــز وقــد اتُخــذت هــذه المبــادرة بصفتــه "رئيــس مجلــس التنســيق األعلــى 

ــداً  ــة يشــكل تهدي ــر التابعــة للدول ــق أن إنشــاء هــذه الجماعــة المســلحة غي ــر الفري للمقاومــة"، ويعتب

لالســتقرار فــي تعــز".

واضــاف الفريــق فــي الفقــرة )58( مــن التقريــر ذاتــه مــا يبيــن لنــا طبيعــة الوضــع فــي مدينــة 

تعــز حيــث نصــت علــى: "ويحقــق الفريــق فــي تدريــب جماعــة الحشــد الشــعبي المســلحة فــي إطــار 

ــر  ــق أن عناص ــد الفري ــام 2019، وج ــي ع ــي 2018 و2019، وف ــز في عام ــي تع ــر ف ــابع عش ــواء الس الل

مــن هــذه الجماعــة المســلحة قاتلــت إلــى جانــب المحــور العســكري ضــد قــوات أبــو العبــاس )انظــر 

S/2020/326، الفقــرة 37(، ويحقــق الفريــق في الصــالت بيــن جماعــة الحشــد الشــعبي المســلحة، 

ــواء الســابع عشــر". ــد الســابق لل ــد الرحمــن الشمســاني، القائ ــي المخالفــي، وعب ومقاتل
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أمــا التقريــر S/2021/79  فقــد وضــح أن طــارق صالــح كان لــه يــد أيضــاً فيمــا يحصــل فــي تعــز 

مــن اقتتــال بيــن الميليشــيات حيــث نصــت الفقــرة )51( علــى: "، وفــي تموز/يوليــه 2020، التقــى طــارق 

صالــح فــي المخــاء بعدنــان رزيــق، قائــد اللــواء الخامــس للحمايــة الرئاســية، بحضــور قائــد تابــع لإلمــارات 

العربيــة المتحــدة يدعــى "أبــو همــام"، وكانــت تلــك المــرة األولــى التــي يتحــاور فيهــا الطرفــان رســمياً، 

واتفقــا علــى تحقيــق انفــراج رســمي، وقبــل هــذا االتفــاق، كانــت هنــاك توتــرات كبيــرة بيــن محــور تعــز 

العســكري وحــراس الجمهوريــة، وزعــم المحــور العســكري أن حــراس الجمهوريــة دعمــوا أولئــك الذيــن 

ــراس  ــه ح ــاء ينفي ــو ادع ــرة 57(، وه ــر الفق ــام 2020 )انظ ــف ع ــي منتص ــة ف ــي الترب ــه ف ــوا يقاتلون كان

الجمهوريــة."

ــه  ــد حدت ــلحة وتصاع ــيات المس ــك المليش ــن تل ــال بي ــتمرار االقتت ــل اس ــي ظ ــبق وف ــا س ومم

واســتخدامها لمختلــف انــواع االســلحة الثقيلــة واســتهدافها للمدنييــن واحتــالل قراهــم واالســتيالء علــى 

منازلهــم، نســتغرب توجيــه الفريــق الســؤال لرئيــس "المجلــس السياســي األعلــى بصنعــاء"، عــن حــوادث 

تعــز. طالبيــن منــه التأكيــد أن مــن اســموهم "قــوات أنصــار اللــه"، هــم مــن نفــذوا الهجــوم، أو تقديــم 

معلومــات تفيــد عمــن نفــذ الهجــوم إن لــم تكــن )حــد قولهــم( جماعــة "أنصــار اللــه"، هــي المســؤولة. 

كان األحــرى بالفريــق هنــا توجيــه االتهــام لتلــك الجماعــات المســلحة المتقاتلــة داخــل تعــز بمختلــف 

انتماءاتهــا وتوجهاتهــا ســواٌء منهــا مــا كان منتميــاً لمــا يســمى "تنظيــم القاعــدة"، أو "حــزب اإلصــالح"، أو 

"قــوات طــارق"، المدعومــة مــن الســعودية واالمــارات.

فــي تحميــل الفريــق مكــون "أنصــار اللــه"، مســؤولية تجنيــد االطفــال أو    	

اســتخدامهم فــي االعمــال العســكرية: 

 تزايــدت االدعــاءات بشــأن تجنيــد االطفــال مــن قبــل الجيــش اليمنــي التابــع لحكومــة اإلنقــاذ 

لدرجــة أنهــا أصبحــت القضيــة الحقوقيــة التــي تســتغلها كافــة األطــراف المواليــة لتحالــف دول العــدوان، 

بــل إن األمــم المتحــدة وأمينهــا العــام تجاهلــوا كل جرائــم الســعودية وتحالفهــا فــي اليمــن ورددوا كثيــرا 

تلــك االدعــاءات دون بحــث أو تقــِص عــن الحقيقــة أو تحــٍر للمصداقيــة فــي ادعــاءات تجنيــد االطفــال.)200(

)200(  التجنيد: يشري إىل التجنيد اإللزامي أو القرسي أو الطوعي لألطفال يف أي نوع من القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة.

استخدام األطفال: يشري إىل استخدام األطفال من قبل القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة بأي صفة، مبا يف ذلك، عى سبيل املثال ال الحر، 

األطفال الذين يُستخدمون كمقاتلني وطهاة وحاملني ومبعوثني وجواسيس ومتعاونني. وال يشري فقط إىل الطفل الذي شارك أو يشارك بشكل مبارش يف 

األعامل العدائية. 
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حكومــة اإلنقــاذ بصنعــاء أعلنــت فــي أكثــر مــن مناســبة التزامهــا بتعهــدات اليمــن الدوليــة ذات 

الصلــة بمنــع تجنيــد األطفــال وأكــدت علــى اســتمرارها فــي اتخــاذ االجــراءات والتدابيــر التــي مــن شــأنها 

تطبيــق نصــوص القانــون اليمنــي رقــم )45( لســنة 2002 بشــأن حقــوق الطفــل، والــذي يمنــع مشــاركة 

أي شــخص دون ســن الثامنــة عشــرة فــي الصراعــات المســلحة، أو االلتحــاق بالتجنيــد للمشــاركة فيهــا.

خــالل أكثــر مــن خمســة أعــوام ظلــت حكومــة هــادي تــردد ادعــاءات تجنيــد الجيــش واللجــان 

الشــعبية لألطفــال مســتغلة بترويــج تلــك االدعــاءات التمويــل واالمكانيــات التــي يقدمهــا تحالــف 

العــدوان والــذي يســيطر علــى وســائل إعالميــة كبيــرة ويؤثــر علــى وســائل إعالميــة دوليــة. نتيجــة لذلــك 

أصبــح الكثيــرون )دوالً ومؤسســات( يــرددون تلــك االدعــاءات ويغضــون الطــرف عــن حقيقــة مــا يرتكبــه 

التحالــف والمليشــيات التــي يمولهــا علــى األرض مــن انتهــاكات وجرائــم جســيمة تجــاه االطفــال بمــا فــي 

ذلــك تجنيدهــم واســتخدامهم فــي األعمــال العســكرية.

ــادرة أحاديــة الجانــب رحبــت بهــا األمــم  فــي ينايــر 2020 قامــت حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي بمب

المتحــدة ومعظــم المجتمــع الدولــي وتمثلــت فــي إطــالق )64( طفــال تــم أســرهم فــي جبهــات القتــال 

معظمهــم تــم تجنيدهــم للدفــاع عــن الحــدود الســعودية والبعــض منهــم جندتهــم المجموعات المســلحة 

التــي تمولهــا الســعودية واإلمــارات.

تــم تســليم األطفــال المفــرج عنهــم إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة تحــت اشــراف "منظمــة األمــم 

المتحــدة للطفولــة )يونيســف("، وبالتنســيق معهــا تــم الحاقهــم ببرنامــج تأهيــل اســتمر شــهرين كامليــن 

إلعــادة ادماجهــم بالمجتمــع، ومــن ثــم تــم تســليمهم إلــى أســرهم، وهــي الخطــوة التــي أشــادت بهــا 

كثيــر مــن المؤسســات الدوليــة والمحليــة المهتمــة. فبحســب الســيدة "ســارة بيســولو نيانتــي"، الممثلــة 

المقيمــة لمنظمــة اليونيســف فــي اليمــن، فــإن اإلفــراج عــن )64( طفــال يعــد خطــوة ايجابيــة مــن جانــب 

حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي.)201( 

اتهام الفريق لمكون "أنصار الله" و"حكومة اإلنقاذ" بتجنيد األطفال: . 	 	

ادعــى فريــق الخبــراء بــأن تجنيــد األطفــال يتــم عبــر إقامــة مــا أســموها "المعســكرات الصيفيــة"، 

فــي مســجد "الصالــح"، )يســمى حاليــاُ مســجد الشــعب( فــإن التضليــل وعــدم الحيــاد يظهــران جليــاً فــي 

هــذا االدعــاء، وللتحقــق مــن ذلــك قــام المركــز اليمنــي لحقــوق االنســان بالتحقيــق فــي هــذه القضيــة 

)201(  نقاًل عن تقرير املركز اليمني لحقوق اإلنسان بعنوان "طفولة بلون الدم ورائحة املوت" الصادر يف سبتمر 2020م
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والنــزول الميدانــي إلــى عــدٍد مــن المراكــز مــن بينهــا مركــز المســجد المذكــور وهــي مــا يلــي: 

ــاً فــال يمكــن  	 ــن يومي ــات المصلي ــه مئ ــد إلي ــاً يتواف ــاً عام ــد المســجد مكان يُع

ــال. ــد األطف ــكر لتجني ــتغالله كمعس اس

عــدد األطفــال الملتحقيــن بالمركــز يتجــاوز المائــة ولــم يتــم رصــد أي حالــة  	

تجنيــد لطفــل التحــق بــأي عمــل عســكري أو جبهــة مــن جبهــات القتــال.

ــاً يتــم  	 إن مــا أســماه الفريــق "معســكر صيفــي"، ال يعــدو كونــه مركــزاً صيفي

فيــه اســتغالل فتــرة االجــازة الصيفيــة لتدريــس الطــالب مــا فاتهــم مــن تعليــم 

ــة  ــا العملي ــي تواجهه ــة الت ــروف الصعب ــة الظ ــية نتيج ــنة الدراس ــالل الس خ

التعليميــة فــي اليمــن. فمــا يزيــد عــن مليونــي طفــل مــن الفتيــان والفتيــات 

ــدام  ــزاع وانع ــر والن ــبب الفق ــدارس بس ــارج الم ــم خ ــة ه ــن الدراس ــي س ف

فــرص التعليــم بحســب مــا أفــاده تقريــر "منظمــة اليونيســيف")202(. باإلضافــة 

ــي انقطــاع معظــم  ــن كان ســبباً ف ــات للمعلمي ــاف صــرف المرتب ــى أن إيق إل

المعلميــن عــن التدريــس، وبحســب منظمــة اليونيســيف فــإن أكثــر مــن 170 

ــم  ــتلموا رواتبه ــم يس ــم ل ــال التعلي ــي مج ــن ف ــة وعاملي ــم ومعلم ــف معل أل

ــذي يضطرهــم إليجــاد  ــة األمــر ال ــع ســنوات متتالي بشــكل منتظــم لمــدة أرب

ــن  ــا يقــارب 4 ماليي ــى م ــدوره عل ــر ب ــة أســرهم وهــذا يؤث ــبل أخــرى إلعال ُس

ــم)203(. ــى التعلي ويعرضهــم لخطــر فقدانهــم فــرص الحصــول عل

إن احتــواء األطفــال واليافعيــن فــي المراكــز الصيفيــة يمثــل حمايــة لهــم مــن  	

االســتغالل الســيء مــن قبــل قــوات التحالــف ومليشــيات المرتزقــة والجماعات 

التكفيريــة المتطرفــة التابعــة لهــا والتــي تــم توثيــق حــاالت عديــدة لتجنيدهم 

األطفــال مقابــل مبالــغ ماليــة يتــم إغــراء األهالــي بهــا، هــذا األمــر أكــده العديد 

مــن األطفــال الذيــن تــم التحفــظ عليهــم مــن قبــل القــوات المســلحة التابعــة 

لحكومــة اإلنقــاذ بعــد ضبطهــم فــي الجبهــات وهــم يُســتخدمون فــي األعمــال 

العســكرية لــدى المرتزقــة و قــوات هــادي والتحالــف، وتمــت إعادتهــم إلــى 

)unicef.org( يونيسف تحذر: عدد األطفال املعرضني لخطر تعطل العملية التعليمية يف اليمن قد يصل إىل 6 ماليني طفل  )202(

)un.org( اليونيسف: مليونا طفل يف سن الدراسة أصبحوا خارج املدارس يف اليمن | أخبار األمم املتحدة  )203(
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https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079132
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079132


أهاليهــم بعــد القبــض عليهــم فــي مناطــق المواجهــات وبعــد إعــادة تأهيلهــم 

بإشــراف "األمــم المتحــدة".

إن ادعــاء الفريــق بــأن حكومــة اإلنقــاذ بصنعــاء تقــوم بتجنيــد األطفــال فــي  	

مســجد الصالــح قــد ســبب فــي انخفــاض نســبة االلتحــاق بالمراكــز الصيفيــة 

ــه  ــون ل ــد يك ــر ق ــذا األم ــاءات، وه ــك االدع ــي بتل ــض األهال ــر بع ــة تأث نتيج

آثــار ســلبية علــى األطفــال واألهالــي قــد تصــل إلــى حــد تعريضهــم للخطــر 

ــا  ــف مم ــوات التحال ــة لق ــل المليشــيات التابع ــن قب ــد م واالســتغالل والتجني

يحمــل مجلــس األمــن وفريــق خبرائــه المســؤولية القانونيــة جــراء تلــك 

ــة. ــاءات المضلل االدع

ــت  	 ــة تح ــز الصيفي ــن المراك ــه م ــديد وتخوف ــه الش ــق حرص ــار الفري إن إظه

ــدوان  ــببه الع ــا يس ــن م ــس األم ــو ومجل ــه ه ــال وإغفال ــد األطف ــاء تجني ادع

الــذي تشــنه قــوات التحالــف مــن مخاطــر علــى أطفــال اليمــن وصلــت إلــى 

ــل كاٍف  ــاً بالحصــار لدلي ــرات وجوع ــاً بالطائ ــاة قصف ــن حــق الحي ــان م الحرم

علــى عــدم حيــاد مــا يســمى فريــق الخبــراء وانحيــازه للدفــاع عــن التحالــف 

ــي اليمــن. ــة جرائمــه ف وتغطي

ــن  	 ــراء البارزي ــق الخب ــارات "فري ــى استفس ــاذ عل ــة االنق ــي رد حكوم ــاء ف ج

التابــع لمجلــس حقــوق اإلنســان" فــي إطــار الــرد علــى ادعــاء تجنيــد االطفــال 

"-31 الحــد األدنــى لســن الخدمــة العســكرية هــو 18 ســنة بموجــب قانــون 

الخدمــة فــي القــوات المســلحة رقــم 97 لســنة 1991، وقانــون االحتيــاط العــام 

رقــم 23 لســنة 1990، وقانــون هيئــة الشــرطة لعــام 2000، ويتــم تحديد الســن 

بموجــب شــهادة الميــالد ومــن خــالل لجنــة طبيــة متخصصــة.

32. يمنــع القانونــان المذكــوران ســابقاً منعــاً باتــاً تجنيــد مــن هــم دون ســن 

الثامنــة عشــرة فــي القــوات المســلحة واألمــن ودون أي اســتثناء، وقــد صــدرت 

ــي  ــي ف ــاذ الوطن ــة اإلنق ــى وحكوم ــي األعل ــس السياس ــن المجل ــات م توجيه

صنعــاء، بعــدم الســماح بتطــوع األطفــال فــي الحــرب مطلقــاً وتحــت أي مبــرر 
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ــم  ــه وبالرغ ــا أن ــاري ألي كان، كم ــد اإلجب ــة للتجني ــد أي ممارس كان، وال توج

مــن الظــروف التــي تمــر بهــا اليمــن مــن جــراء العــدوان فـقـــد صــادق مجلــس 

النــواب فــي عــام 2017 علــى قانــون مكافحــة جرائــم | االتجــار بالبشــر والــذي 

يجــرم تجنيــد األطفــال ويضــع العقوبــات الرادعــة لذلــك، واليمــن مــن أوائــل 

الــدول التــي انضمــت إلــى االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فــي مايــو 1991، 

والبروتوكــوالت االختياريــة الثالثــة الملحقــة بهــا، وتقــوم بتقديــم تقاريــر دورية 

عــن تنفيــذ هــذه الصكــوك، إضافــة إلــى مصادقتهــا علــى عــدد مــن االتفاقيــات 

ــة  ــذا إصــدار مجموعــة مــن التشــريعات ذات العالق ــة، وك ــة ذات الصل الدولي

باألطفــال، وفــي مقدمتهــا قانــون حقــوق الطفــل رقــم 45 لســنة 2002، وقانــون 

ــن  ــض القواني ــن بع ــم تضمي ــا ت ــنة 1992، كم ــم 24 لس ــداث رق ــة األح رعاي

ــزم  ــل، وتلت ــز حقــوق الطف ــة وتعزي ــاً تكفــل حماي ــاً ونصـوصـ ــرى أحكام األخـ

ــال أو اســتغاللهم  ــد األطف ــة بعــدم تجني ــة ذات الصل ــا الدولي اليمــن بتعهداته

ــل  ــوق الطف ــة حق ــوص اتفاقي ــاً لنص ــلحة وفق ــكرية المس ــال العس ــي األعم ف

ــال أو  ــدم اســتغالل األطف ــا والخــاص بعـ ــاري الملحــق به ــول االختي والبروتوك

اشــتراكهم فــي النزاعــات المســلحة، وفــي الواقـــع فـــإن اليمــن ليســت بحاجــة 

ــاق  ــول لاللتح ــاب القب ــح ب ــم فت ــام 2017 ت ــي الع ــال، فف ــد األطف ــى تجني إل

بالكليــة الحربيــة وقــد تقــدم نحــو 15 الــف طالــب فــي حيــن كان المطلــوب 
ــب فقــط.")204( 600 طال

السعودية تجند أطفال اليمن للقتال في جبهات الحدود:. 	 	

خــالل الســنوات الماضيــة تحولــت مدينــة مــأرب إلــى مركــز لتجمــع وتجنيــد القــوات المواليــة 

ــي  ــار الدين ــا لحــزب اإلصــالح )التي ــة تنتمــي معظمه ــع مســلحة عقائدي ــه وهــي مجامي ــادي وحكومت له

ــذ عقــود( فكونــت بمجملهــا مــا يســمى "قــوات الشــرعية". ــي للســعودية من السياســي الموال

كشــفت تقاريــر دوليــة عــن نمــاذج لعمليــة تجنيــد االطفــال التــي يقــوم بهــا التحالــف الســعودي 

وحلفــاؤه المحليــون منــذ بــدء عمليــات العــدوان العســكري علــى اليمــن واســتخدامه لهــم للقتــال فــي 

جبهــات مختلفــة بمــا فــي ذلــك خطــوط القتــال األماميــة دون تدريــب أو خبــرة قتاليــة أو عتــاد عســكري 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2019_Houthis_Response_list_of_issues_  )204(

 AR.pdf
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أو حتــى وســائل حمايــة ودعــم لوجســتي، األمــر الــذي أدى إلــى مقتــل أعــداد كبيــرة منهــم باإلضافــة إلــى 

وقــوع معظمهــم فــي األســر.

محمــد ســراج طفــالٌ يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، انتقــل مــع والــده ووالدتــه إلــى مدينــة مــأرب، 

حيــث عمــل والــده هنــاك طباخــاً فــي أحــد المطاعــم، وهــو أحــد األســرى الذيــن أفرجــت عنهــم "حكومــة 

اإلنقــاذ الوطنــي"، بعــد أن انضــم للقتــال مــع التحالــف، ووفــق مبــادئ القانــون الدولــي الخاصــة بحمايــة 

االطفــال يُصنــف المقاتلــون فــي مثــل هــذا العمــر أطفــاالً ويُحظــر تجنيدهــم او اســتخدامهم فــي األعمــال 

العسكرية.

ــأن "، الطفــل  ــه، وأفــاد ب ــة مــع الطفــل ووالدت موقــع "ميــدل ايســت البريطانــي"، أجــرى مقابل

محمــد ســراج تــرك دراســته هــو ومجموعــة قليلــة مــن أصدقائــه وانضمــوا للقتــال مــع التحالف الســعودي 

ضــد قــوات صنعــاء عــام 2017، وبســهولة وقــع فــي األســر فــي إحــدى المعــارك، ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح 

واحــداً مــن آالف األســرى."

يضيــف موقــع "ميــدل ايســت أي"، فــي تقريــره: "كان محمــد طفــالً يحتــاج إلــى الدراســة وبنــاء 

مســتقبله، لكــن بعــض األصدقــاء خدعــوه وأقنعــوه باالنضمــام إلــى القتــال."، "، لطيفــة، والــدة محمــد، 

قالــت: لــم أكــن أعــرف أنــه انضــم إلــى المعــارك، لكننــي عرفــت متــى تــم اعتقالــه"، وتضيــف أم محمــد 

ــادة  ــة الق ــت لرؤي ــرك أي فرصــة فقــد ذهب ــم تت ــا فــي إحــدى المعــارك ل ــا بأســر ابنه ــه وبعــد إبالغه أن

العســكريين التابعيــن للشــرعية فــي مــأرب وذهبــت لزيــارة منظمــات مختلفــة، وألنهــا فــي مــأرب لــم 

ــة إطــالق  ــه طالب ــادات مــن أنصــار الل ــادات الســلطة فــي صنعــاء وقي ــا ســوى االتصــال بقي يكــن أمامه

ســراح ابنهــا، وهــو مــا تــم بالفعــل."

ــي  ــال الت ــد األطف ــق حــوادث تجني ــى توثي ــره إل ــع تقاري ــي جمي ــراء ف ــق الخب ــم يتطــرق فري ل

تقــوم بهــا قــوات التحالــف فــي إطــار عدوانهــا علــى اليمــن، ليكــون حــال أطفــال اليمــن شــاهداً آخــر 

علــى تواطــئ مجلــس األمــن وفريــق خبرائــه مــع قــوات التحالــف المســتمرة فــي عدوانهــا عليهــم حتــى 

اليــوم..
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في تحميل الفريق مكون أنصار الله تبعات قصف مطار أبها في السعودية:    	

بخصــوص الهجمــات علــى مطــار أبهــا، أعلنــت وزارة الدفــاع والقــوات المســلحة التابعــة لحكومــة 

اإلنقــاذ أكثــر مــن مــرة بــأن مطــار أبهــا يُشــكل تهديــداً لليمــن كــون قــوات التحالــف تســتخدمه ألغــراض 

عســكرية وأن اســتهدافه يأتــي فــي إطــار ممارســة حــق الدفــاع إلعاقــة حركــة الطيــران الحربي الــذي يتخذ 

مــن مطــار أبهــا قاعــدة جويــة النطــالق مقاتالتــه التــي تهاجــم األراضــي اليمنيــة منــذ 26 مــارس 2015، 

ــة  ــوات الفضائي ــر القن ــاذ عب ــع لحكومــة اإلنق ــي التاب ــش اليمن ــك الناطــق الرســمي للجي وقــد صــرح بذل

وصفحتــه فــي منصــة "تويتــر"، حيــن أكــد أن تلــك العمليــات تأتــي أيضــاً فــي إطــار الــرد المشــروع وأن 

علــى المواطنيــن االبتعــاد عــن محيــط المطــار وعــدم االقتــراب منــه كونــه يمثــل قاعــدة عســكرية تنطلــق 

ــا بقواعــد  ــزام قواته ــي الوقــت نفســه أكــدت الت ــاذ وف ــة اإلنق ــة. حكوم ــف الجوي ــالت التحال ــا مقات منه

االشــتباك والقانــون الدولــي)205(.

فقــد حــذر الناطــق الرســمي للجيــش العقيــد/ شــرف لقمــان فــي 23 اغســطس 2015 الحكومــة 

ــيقابل  ــة س ــئ اليمني ــارات والموان ــة والمط ــئات المدني ــتهدافه للمنش ــتمرار اس ــن أن اس ــعودية م الس

باســتهداف المنشــئات العســكرية والمطــارات فــي الســعودية، ودعــا المواطنيــن فــي محافظــة أبهــا إلــى 

"االبتعــاد عــن كافــة المنشــئات العســكرية والمطــارات حفاظــاً علــى ســالمتهم"، كمــا حمــل فــي بيانــه 

المجتمــع الدولــي المســؤولية عــن تجاهلــه لجرائــم العــدوان قائــالً: "لــم يتــرك مجــاال لليمــن البــدء فــي 

تنفيــذ الخيــارات االســتراتيجية للــرد علــى العــدوان والتــي ســتكون أشــد قســوة ممــا حصــل خــالل االيــام 
الماضيــة مــن تدميــر ودحــر واقتحــام للمواقــع العســكرية الســعودية علــى الحــدود اليمنيــة.")206(

كمــا أكــد الناطــق الحالــي للجيــش العميــد يحيــى ســريع فــي بيــان لــه بتاريــخ 12 يونيــو 2019 

أن: "اســتهداف مطــار أبهــا بصــاروخ كــروز.. يأتــي فــي إطــار الدفــاع عــن النفــس والــرد المشــروع علــى 

ــنوات دون أي  ــارب خمــس س ــا يق ــذ م ــا من ــة وإغالقه ــارات اليمني ــتهداف المط ــدوان والحصــار واس الع

اســتجابة لــكل المحــاوالت السياســية واإلنســانية."، وأضــاف لوكالــة األنبــاء الرســمية )ســبأ(: "ســبق وأن 

ــى  ــة فــي دول العــدوان مــن مختلــف الجنســيات إل ــة العامل ــا كافــة المواطنيــن والشــركات األجنبي نبهن
االبتعــاد عــن كافــة المطــارات والمواقــع العســكرية".)207(

_Houthis_2019 205(  انظر الفقرات )7-13( من رد حكومة اإلنقاذ عى استفسارات فريق الخراء البارزين الدوليني واإلقليميني بشأن اليمن(

)org.ohchr( pdf.AR_issues_of_list_Response

)206(  الجيش اليمني يحذر السعودية من رد عنيف يستهدف املنشئات املدنية واملطارات واملوانئ ردا باملثل عى العدوان السعودي – شبكة 

)net.nahrainnet( نهرين نت االخبارية

)ye.saba( العميد رسيع: استهداف مطار أبها يأيت يف إطار الدفاع عن النفس والرد املرشوع عى العدوان - سبأنت - وكالة سبأ  )207(
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فــي 2 يوليــو 2020 قــال العميــد ســريع فــي تصريــح إعالمــي بعــد التصعيــد الجــوي والتهديــدات 

التــي أطلقتهــا دول العــدوان حينهــا: "إن القــوات المســلحة تحــرص علــى أن تكــون أهدافهــا بعيــدة عــن 

ــارك  ــي مع ــوارد ف ــتنزافه للم ــه واس ــم آل ســعود ل ــوم بحك ــه مظل ــرف أن ــذي نع ــعب ال ــرار بالش أي إض

ــوات  ــداف الق ــع أه ــر: "أن جمي ــح أخ ــي تصري ــد ف ــا أك ــاد")208(، كم ــاد واإلفس ــكا والفس ــرائيل وأمري إس

المســلحة عســكرية أو ذات طبيعــة عســكرية أو أهــداف لهــا عالقــة بالجانــب العســكري ولهــا دور فــي 

ــح نفســه: "أن المســيرات  ــي التصري ــد ف ــر مباشــرة."، وأك ــى اليمــن بصــورة مباشــرة أو غي ــدوان عل الع

ــا  ــاً لمســار مرســوم مســبقاً وعندمــا يحــاول العــدو تعّقبه ــا وفق ــى أهدافه ــخ تتجــه إل ــة والصواري اليمني

ــن"، ..  ــازل المواطني ــى من ــخ عل ــك الصواري ــقط تل ــا تس ــخ، حينه ــا بالصواري ــة يقصفه ــرات الحربي بالطائ

معتبــراً ذلــك حقيقــة يحــاول العــدو الســعودي اخفاءهــا علــى مواطنيــه ورعايــاه وأضــاف "تقــوم طائــرات 

ــى  ــظايا عل ــالل الش ــن خ ــر أو م ــكل مباش ــخ بش ــع الصواري ــف وتق ــّيرات فتقص ــة المس ــة بمالحق حربي

األبريــاء وهــذه هــي الحقيقــة".. موضحــاً أنــه "إذا كان هنــاك مــن خطــر علــى الســكان أو المقيميــن فــي 

مناطــق العــدو، فهــي مــن دفاعــات العــدو الجويــة الفاشــلة ومــن طيرانــه الحربــي، وقــد شــاهد الجميــع 

صواريــخ الباتريــوت وهــي تســقط علــى األحيــاء الســكنية")209(.

ــة الســعودية  المركــز اليمنــي لحقــوق اإلنســان بــدوره راجــع تلــك المشــاهد للدفاعــات الجوي

وعرضهــا علــى خبــراء عســكريين أكــدوا أن هنــاك خطــأ واضحــاً فــي تتبــع صواريــخ الباتريــوت للصواريــخ 

ــلها  ــال فش ــي ح ــى األرض وف ــا إل ــل وصوله ــا قب ــا وتفجره ــا تتبعه ــرض أنه ــن المفت ــث م ــة حي اليمني

ــى األرض كمــا كان مالحظــاً فــي المشــاهد. المفتــرض أنهــا تنفجــر فــي الجــو وال تســقط إل

)ye.saba( متحدث القوات املسلحة: صاروخ كروز دمر برج املراقبة مبطار أبها - سبأنت - وكالة سبأ    

)ye.saba( العميد رسيع: القوات املسلحة اليمنية ستستمر يف استهداف العمق السعودي - سبأنت - وكالة سبأ  )208(

)ye.saba( العميد رسيع يكشف األدوار املشبوهة للوكالة األمريكية للتنمية والعمليات يف عمق العدو - سبأنت - وكالة سبأ  )209(
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�لتو�صيات



اأوًل: الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة:
النظــر فــي هــذه الدراســة حــول مخالفــات مجلــس األمــن بحــق اليمــن وإحالتهــا إلــى محكمــة العــدل . 	

الدوليــة والمقــرر الخــاص واللجنــة القانونيــة واألجهــزة المعنيــة لألمــم المتحــدة للنظــر والرفــع بالــرأي.

تصويــب معاييــر اتخــاذ القــرارات الخاصــة باليمــن وإعــادة إدراج الســعودية وتحالفهــا فــي القائمــة . 	

الســوداء واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحفــظ حقــوق الضحايــا ومحاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم وضمــان 

عــدم افالتهــم مــن العقــاب والتعويــض وجبــر الضــرر.

نطالــب اللجنــة العامــة لألمــم المتحــدة طــرح مقتــرح إعــادة النظــر فــي صالحيــات مجلــس األمــن . 	

وإلغــاء نظــام حــق النقــض )الفيتــو( عمــالً بمبــدأ المســاواة.

إحالة قضية العدوان على اليمن إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.. 	

إدانــة العــدوان علــى اليمــن واالعتــذار للشــعب اليمنــي عــن مخالفــات مجلــس األمــن فــي تعاملــه . 	

مــع اليمــن.

ــارات . 	 ــح المط ــه وفت ــر عن ــار الجائ ــع الحص ــن ورف ــى اليم ــدوان عل ــف الع ــوري لوق ــرار ف ــدار ق إص

ــة. ــة والعالجي ــالت التجاري ــام الرح ــئ أم والموان

ــدى قــوات . 	 ــاء معاناتهــم ل ــذ اتفــاق ســتوكهلم حــول األســرى وإنه ــف بســرعة تنفي ــزام دول التحال إل

التحالــف خاصــة النســاء منهــم.

إلــزام مجلــس األمــن بفــرض العقوبــات وتطبيــق الفصــل الســابع علــى الــدول المشــاركة فــي العــدوان . 	

علــى اليمــن.

ــف بحــق . 	 ــم دول التحال ــة جرائ ــق بشــأن كاف ــة مســتقلة لتقصــي الحقائ ــة دولي ســرعة تشــكيل لجن

ــال. ــا تجــاه األطف ــزال ترتكبه ــا ت ــي م ــم الجســيمة الت ــام، والجرائ ــن بشــكل ع المدنيي

الدخــول فــي شــراكة حقيقيــة مــع مؤسســات الدولــة القائمــة فــي مناطــق حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي . 		

ــة  ــج الفعال ــطة والبرام ــذ األنش ــل تنفي ــا يكف ــال وبم ــوق األطف ــة بحق ــة المعني ــات المحلي والمنظم

ــز حقــوق األطفــال. ــة فــي اليمــن وتعزي ــة الطفول والتــي مــن شــأنها حماي

إلــزام دول تحالــف العــدوان علــى اليمــن باالعتــذار إلــى اليمــن والعمــل علــى جبــر الضــرر وإعــادة . 		

البنــاء.
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ثانيًا: قادة الدول اأع�ضاء الأمم المتحدة:
إدانة جريمة العدوان المستمرة على الشعب اليمني والتدخل إليقاف العدوان.. 	

إدانــة مخالفــات مجلــس األمــن الدولــي لميثــاق األمــم المتحــدة بخصــوص تعاملــه مــع الوضــع فــي . 	

اليمــن وإلزامــه بإيقــاف دعــم دول تحالــف العــدوان واالعتــذار للشــعب اليمنــي.

إيقاف بيع األسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن.. 	

ثالثًا: المجل�س ال�ضيا�ضي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني: 
ــي . 	 ــون الدول ــان والقان ــوق اإلنس ــاكات حق ــاوى انته ــي دع ــر ف ــة للنظ ــق وطني ــة تحقي ــاء لجن إنش

اإلنســاني.

إلــزام وزارة الدفــاع والقــوات المســلحة بالتحقيــق فــي كافــة العمليــات العســكرية التــي تدعــي لجــان . 	

مجلــس األمــن ومجلــس حقــوق اإلنســان مخالفتهــا للقانــون الدولــي اإلنســاني.

تشــكيل فريــق قانونــي مــن المحاميــن والمتخصصيــن فــي القانــون الدولــي )يمنييــن وغيــر يمنييــن( . 	

ومكاتــب المحامــاة الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة لرفــع قضايــا ضــد دول 

التحالــف ومجلــس األمــن الدولــي والمطالبــة بمحاســبة المســؤولين المتورطيــن فــي العــدوان علــى 

ــار. ــادة اإلعم ــم بإع ــم وإلزامه ــا وتعويضه اليمــن واالنتصــاف للضحاي

ــة . 	 ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــات واتخ ــرة التحقيق ــة مباش ــؤون القانوني ــة ووزارة الش ــة العام ــزام النياب إل

ــي. ــعب اليمن ــاء الش ــى أبن ــاكات عل ــم واالنته ــة الجرائ ــة لكاف ــات الجنائي ــتكمال الملف الس

التأكيــد علــى األجهــزة القضائيــة بالبــت فــي كافــة جرائــم وانتهــاكات تحالــف العــدوان علــى اليمــن . 	

ــي  ــون الدول ــي والقان ــون الدول ــادئ القان ــم مب ــا يوائ ــي وبم ــون الوطن ــق القان ــدار األحــكام وف وإص

ــي. ــداً إلحالتهــا للقضــاء الدول اإلنســاني تمهي
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ر�بع��ًا: �أح��ر�ر �لعال��م م��ن ق��ادة ونا�ص��طين ومنظم��ات وهيئ��ات 
حقوقي��ة و�إن�ص��انية.

ــة العامــة لألمــم المتحــدة ورئاســة وأعضــاء مجلــس األمــن . 1 اســتمرار حمــالت الضغــط علــى الجمعي

إليقــاف العــدوان علــى اليمــن.

ــا . 2 ــدة فيم ــم المتح ــاق األم ــل ميث ــن بتعدي ــس األم ــع مجل ــح وض ــة لتصحي ــة الدولي ــام للحمل االنضم

ــو(. ــض )الفيت ــق النق ــاء ح ــه والغ ــص صالحيات يخ

االنضمــام للجهــود )الرســمية وغيــر الرســمية( لرفــع قضايــا ضــد دول تحالــف العــدوان ومجلــس األمــن . 3

الدولــي للمطالبــة بمحاســبة المســؤولين المتورطيــن فــي العــدوان علــى اليمــن.

خام�صًا: منظمات �لمجتمع �لمدني �لمحلية:
ــر . 1 ــى تظاف ــا عل ــي الناشــطة وحثه ــع المدن ــات المجتم ــة دور مؤسســات ومنظم ــى أهمي ــد عل التأكي

ــئولتها  ــل مس ــا وتحم ــام بدوره ــالل القي ــتوى األداء خ ــين مس ــل تحس ــا يكف ــيق بم ــود والتنس الجه

الوطنيــة واإلنســانية فــي رصــد وتوثيــق الجرائــم واالنتهــاكات التــي ارتكبــت وانتهكــت كامــل حقــوق 

ــي. اإلنســان اليمن

ــد . 2 ــي عن ــب النفســي واالجتماع ــم الجان ــرات مســتدامة ودع ــذ مشــاريع ذات تأثي ــى تنفي ــل عل العم

ــال خاصــة. النســاء واألطف
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�ص��ورة �لطفل��ة بثين��ة عل��ي �لرميي �لناجية �لوحيدة بعد مقتل جميع �أفر�د �أ�ص��رتها جر�ء غار�ت طري�ن 
�لتحال��ف بقي��ادة �ل�ص��عودية ملبن��ى �ص��كني بح��ي ف��ج عط��ان يف �لعا�صمة �صنعاء �ص��قط على �إثره��ا عدد 14 
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