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 Sـــى�مــــن�تكــــرم�بقبــــول� ــان،�إ�ـ ــه�بجزيــــل�الشــــكر�والتقــــدير�والعرفــ ثــــم�أتوجــ
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الحمــــد�هللا�رب�العا��ن

سيدنا�محمد�العا��ن،
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الجزيل�لجامعتنا�ا�باركة

ـــــ\�ا�اجســـــــت��و ــــــة�مرحل[ــ الدكتوراه،�متمثلـ

ــا،الفضـــHء�وكـــل�القـــ ائم�ن�علbcــــا�والعـــامل�ن�فbcـ

 �–والعرفـــان
ً
�هلنـــا�الكـــرام��ـــي�الســـودان�الشـــقيق�حكومـــ�-أيضـــا

اليمني�ن�والتعاون�معهم

 Sـــرم�بقبــــول� ــى�مــــن�تكـ ــم�أتوجــــه�بجزيــــل�الشــــكر�والتقــــدير�والعرفــــان،�إ�ــ ثــ

رحـــــاب�عبـــــدالرحمن�الشـــــريف�.القـــــديرة�الـــــدكتورة

واضحة�من�خHل�توجbcا�bـ

وإرشادي�بالنصح�والتصحيح،�وتبسيط�

bcاوبارك�هللا�ف.  

كمــا�أتقــدم�بعظــيم�الشــكر�والتقــدير�إ�ــى�اللجنــة�ا�ناقشــة�فضــيلة�أ

 �-فظـــه�هللا�ورعـــاهح
ً
�خارجيـــا

ً
مناقشـــا

ـــ  �-اورعاهـ
ً
ــا �داخليــ

ً
مناقشــــا

بالتوجbcات�القيمة�والنصح�السديد

وأخـــتم�شـــكري�الجزيـــل�وتقـــديري�

ون�وا�ساعدة��ي�إتمام�هذا�العمل،ومن�مد�يد�الع

 Sوالفضل�وا�نة�و
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عxى�طبيعة�وحقيقة��دوار�ا�ختلفة�ال[\�اضطلعت�¤bا��مم�ا�تحدة�حيال��زمة�

�للسلم�و�من�تجاوز�تأث��ه�ا�حيط�الوط�\�بل�امتدت�آثاره�
ً
اليمنية�ال[\�تفاقمت�وأصبحت�تشكل��bديدا

�والج �ومآ��bا �ومظاهرها �مسببا�bا �اليمنية ��زمة �عن �الكشف �خHل هود�من

ا�بذولة�لحلها�مع�ال¨�ك���عxى�دور��مم�ا�تحدة�بأبعاده�ا�ختلفة��ي��زمة،�وطبيعة�هذا�الدور،�وتقييم�

�زمة�ال[\�أصبحت�مهددا�لسHمة�وأمن�

من�والسلم�الدولي�ن��ي�كل�دول�العالم�

؛��سيما�
ً
�أو�إيجابا

ً
ال[\�تنضوي�تحت�لواbªا�لذلك��بد�من�التعرف�عxى�دورها�تجاه��زمة�اليمنية�سلبا

وتنطلق�الدراسة�من�فرضية�مفادها�أن�منظمة�

�ي�أ�bا���زمة��ي�اليمن،�وتكمن�أهمية�الدراسة

حل��زمة�اليمنية�تفيد�صناع�القرار��ي�اليمن�وتعمل�عxى�رتق�النسيج�الداخxي�

استخدمت�الدراسة�ا�نهج�وذلك�بتقديم�رؤية�علمية�للخروج�من��زمة�ا�ركبة�ال[\�يعاني�م¬bا�اليمن،�

�ال �دراسة �ومنهج ،� �أهم�حالة، �إ�ى �توصلت وقد

،�وإن�قرار�قإن�مواثيق�وعهود�مم�ا�تحدة�وإن�كانت�عا�ية�ا�بدأ،�لك¬bاإنتقايئة�التطبي

سلوك��مم�ا�تحدة��ي�اليمن�قد�ساهم��ي�

�فحسب؛�بل�مخطط�
ً
�يمنيا

ً
ن�ما�يجري��ي�اليمن�ليس�شأنا

�الشرعية� �الحكومة �وأوصت�الدراسة �طائفية، �بصبغة �بأسرها �العربية �يسbµدف�ا�نطقة �وإقليم\ دو�ي

تحدة،�وا�نظمات�الدولية�العاملة��ي�اليمن،�بما�يؤدي�إ�ى�

�ا�تحدة� ��مم �مؤسسات �الدراسة �أوصت �كما �Sضرار�بمصالحه، �وليس �اليمن، �خدمة ��ي Sسهام

�السيا¸·\،� �التجاذب �عن
ً
�بعيدا �Sنساني، �بالبعد �Sنسانية �وا�ساعدات �ال�ºوح �قضية �مع التعامل

�با�رجعيات� �وfل¨�ام �fنbµاكات، �مرتك«\ �ومعاقبة �ا�دني�ن، ماية

��ي� �القانون �عن �الجماعات�الخارجة �تسليح �ومنع �ومراقبة �تجاوزها، �وعدم �اليمن ��ي �للحل السياسية
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  ا�ستخلص

عxى�طبيعة�وحقيقة��دوار�ا�ختلفة�ال[\�اضطلعت�¤bا��مم�ا�تحدة�حيال��زمة�

�للسلم�و�من�تجاوز�تأث��ه�ا�حيط�الوط�\�بل�امتدت�آثاره�
ً
اليمنية�ال[\�تفاقمت�وأصبحت�تشكل��bديدا

�والج�، �ومآ��bا �ومظاهرها �مسببا�bا �اليمنية ��زمة �عن �الكشف �خHل من

ا�بذولة�لحلها�مع�ال¨�ك���عxى�دور��مم�ا�تحدة�بأبعاده�ا�ختلفة��ي��زمة،�وطبيعة�هذا�الدور،�وتقييم�

�زمة�ال[\�أصبحت�مهددا�لسHمة�وأمن��ءوإ�bا�اليمني�نمدى�فاعليته�ومساهماته��ي�رأب�الصدع�ب�ن�

من�والسلم�الدولي�ن��ي�كل�دول�العالم��مم�ا�تحدة�¾ي�ا�نظمة�ا�نوط�¤bا�حفظ�� 

؛��سيما�
ً
�أو�إيجابا

ً
ال[\�تنضوي�تحت�لواbªا�لذلك��بد�من�التعرف�عxى�دورها�تجاه��زمة�اليمنية�سلبا

وتنطلق�الدراسة�من�فرضية�مفادها�أن�منظمة��ي�الجوانب�Sنسانية�والسياسية�والحقوقية�و�منية،�

�وأد�مم�ا�تحدة�وع���سيا �ا�ختلفة�فاقمتسا�bا �زمة��ي�اليمن،�وتكمن�أهمية�الدراسة�وا�bا

حل��زمة�اليمنية�تفيد�صناع�القرار��ي�اليمن�وتعمل�عxى�رتق�النسيج�الداخxي�محاولة�لتقديم�مساهمةل

وذلك�بتقديم�رؤية�علمية�للخروج�من��زمة�ا�ركبة�ال[\�يعاني�م¬bا�اليمن،�

�التاري¿ي، �وا�نهج �التحليxي، �القانوني�وصفي �الوا�نهج �دراسة �ومنهج ،

إن�مواثيق�وعهود�مم�ا�تحدة�وإن�كانت�عا�ية�ا�بدأ،�لك¬bاإنتقايئة�التطبي

سلوك��مم�ا�تحدة��ي�اليمن�قد�ساهم��ي�العالم�مرهون�بمزاج�الدول�الخمس�دائمة�العضوية،�وإن�

�فحسب؛�بل�مخطط�وإإطالة��زمة�والحرب�وعَقد�مسار�الحل،�
ً
�يمنيا

ً
ن�ما�يجري��ي�اليمن�ليس�شأنا

�الشرعية� �الحكومة �وأوصت�الدراسة �طائفية، �بصبغة �بأسرها �العربية �يسbµدف�ا�نطقة �وإقليم\ دو�ي

تحدة،�وا�نظمات�الدولية�العاملة��ي�اليمن،�بما�يؤدي�إ�ى�إعادة�النظر��ي�التعامل�مع�منظمات��مم�ا�

�ا�تحدة� ��مم �مؤسسات �الدراسة �أوصت �كما �Sضرار�بمصالحه، �وليس �اليمن، �خدمة ��ي Sسهام

�السيا¸·\،� �التجاذب �عن
ً
�بعيدا �Sنساني، �بالبعد �Sنسانية �وا�ساعدات �ال�ºوح �قضية �مع التعامل

�ح ��ي �ا�تحدة ��مم �دور �با�رجعيات�وتفعيل �وfل¨�ام �fنbµاكات، �مرتك«\ �ومعاقبة �ا�دني�ن، ماية

��ي� �القانون �عن �الجماعات�الخارجة �تسليح �ومنع �ومراقبة �تجاوزها، �وعدم �اليمن ��ي �للحل السياسية
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عxى�طبيعة�وحقيقة��دوار�ا�ختلفة�ال[\�اضطلعت�¤bا��مم�ا�تحدة�حيال��زمة��البحثللتعرفهدفت�

�للسلم�و�من�تجاوز�تأث��ه�ا�حيط�الوط�\�بل�امتدت�آثاره�
ً
اليمنية�ال[\�تفاقمت�وأصبحت�تشكل��bديدا

�Sقليم\ �ا�حيط ،إ�ى

ا�بذولة�لحلها�مع�ال¨�ك���عxى�دور��مم�ا�تحدة�بأبعاده�ا�ختلفة��ي��زمة،�وطبيعة�هذا�الدور،�وتقييم�

مدى�فاعليته�ومساهماته��ي�رأب�الصدع�ب�ن�

�مم�ا�تحدة�¾ي�ا�نظمة�ا�نوط�¤bا�حفظ�� �أنبجانب��Sقليم،

؛��سيما�
ً
�أو�إيجابا

ً
ال[\�تنضوي�تحت�لواbªا�لذلك��بد�من�التعرف�عxى�دورها�تجاه��زمة�اليمنية�سلبا

�ي�الجوانب�Sنسانية�والسياسية�والحقوقية�و�منية،�

�مم�ا�تحدة�وع���سيا

محاولة�لتقديم�مساهمةل

وذلك�بتقديم�رؤية�علمية�للخروج�من��زمة�ا�ركبة�ال[\�يعاني�م¬bا�اليمن،�

�التاري¿ي،ال �وا�نهج �التحليxي، وصفي

إن�مواثيق�وعهود�مم�ا�تحدة�وإن�كانت�عا�ية�ا�بدأ،�لك¬bاإنتقايئة�التطبي: النتائج�7تية

العالم�مرهون�بمزاج�الدول�الخمس�دائمة�العضوية،�وإن�

إطالة��زمة�والحرب�وعَقد�مسار�الحل،�

�الشرعية� �الحكومة �وأوصت�الدراسة �طائفية، �بصبغة �بأسرها �العربية �يسbµدف�ا�نطقة �وإقليم\ دو�ي

إعادة�النظر��ي�التعامل�مع�منظمات��مم�ا�

�ا�تحدة� ��مم �مؤسسات �الدراسة �أوصت �كما �Sضرار�بمصالحه، �وليس �اليمن، �خدمة ��ي Sسهام

�السيا¸·\،� �التجاذب �عن
ً
�بعيدا �Sنساني، �بالبعد �Sنسانية �وا�ساعدات �ال�ºوح �قضية �مع التعامل

�ح ��ي �ا�تحدة ��مم �دور وتفعيل

��ي� �القانون �عن �الجماعات�الخارجة �تسليح �ومنع �ومراقبة �تجاوزها، �اليمن�وعدم ��ي �للحل السياسية

  .اليمن
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The message intended to identify the nature and the truth 

the United Nations in respect to the Yemeni crisis.  Moreover,this crisis has escalated and 

became a threat to peace and safety, the impact of which has not only transcended the national 

surrounding, but its effects hav

causes, manifestations and outcomes of Yemeni crisis as well as the efforts made to fix it; 

furthermore, focusingupon the role of the United Nations in its distinct dimensions in the 

crisis. Additionally, by revealing the nature of this role and evaluating its effectiveness and 

contribution in bridging the rift between Yemenis and ending the crisis which has become a 

threat to the safety and security of the region.  Besides, the United Nations is re

organizationentrusted withmaintaining international peace and security in all countries of the 

world that fall under its banner for that. It is obligatory to know its role towards the Yemeni 

crisis either positively or negatively; Especially 

legal and security aspects.  The study is based on the proposition that the United Nations, 

through its various policies and tools, has exacerbated the crisis in Yemen. In addition, the 

significance of the study lies in the fact that it is an attempt to present a contribution in solving 

the Yemeni crisis which goes to the advantage of decision makers and works to mend the 

internal texture providing a scientific vision to get out of the complex crisis that Yemen 

suffers from.  Thestudy used the descriptive analytical method, the historical method, the legal 

method, and the case study method.  It reached the following most important results.  First, the 

United Nations ' pacts and promises, though universally princi

application.  Second, the world counts on the mood of the five permanent members, the 

behavior of the United Nations in Yemen has contributed to prolonging the crisis and war and 

complicating the path to a solution, and that what is 

affair, but rather it is an international and regional scheme targeting the entire Arab region 

with a sectarian overtone.The study recommended the legitimate government (Ashara'iah ) to 

reconsider dealing with United

operating in Yemen , which leads to contributing to the service of Yemen , and not harming its 

interests.  Furthermore, the study recommended United Nations institutions to deal with the 

issue of displacement and humanitarian aid in a humanitarian dimension, away from political 

strife, activating the role of the United Nations in protecting civilians, punishing perpetrators 

of violations, adhering to the political references for a solution in Yemen an

them as well as monitoring and preventing the arming of outlaw groups in Yemen
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Abstract 

The message intended to identify the nature and the truth of the different roles undertaken by 

the United Nations in respect to the Yemeni crisis.  Moreover,this crisis has escalated and 

became a threat to peace and safety, the impact of which has not only transcended the national 

surrounding, but its effects have also exceeded the regional surrounding by uncovering the 

causes, manifestations and outcomes of Yemeni crisis as well as the efforts made to fix it; 

furthermore, focusingupon the role of the United Nations in its distinct dimensions in the 

onally, by revealing the nature of this role and evaluating its effectiveness and 

contribution in bridging the rift between Yemenis and ending the crisis which has become a 

threat to the safety and security of the region.  Besides, the United Nations is re

organizationentrusted withmaintaining international peace and security in all countries of the 

world that fall under its banner for that. It is obligatory to know its role towards the Yemeni 

crisis either positively or negatively; Especially when it comes to the humanitarian, political, 

legal and security aspects.  The study is based on the proposition that the United Nations, 

through its various policies and tools, has exacerbated the crisis in Yemen. In addition, the 

y lies in the fact that it is an attempt to present a contribution in solving 

the Yemeni crisis which goes to the advantage of decision makers and works to mend the 

internal texture providing a scientific vision to get out of the complex crisis that Yemen 

suffers from.  Thestudy used the descriptive analytical method, the historical method, the legal 

method, and the case study method.  It reached the following most important results.  First, the 

United Nations ' pacts and promises, though universally principled, are selective in 

application.  Second, the world counts on the mood of the five permanent members, the 

behavior of the United Nations in Yemen has contributed to prolonging the crisis and war and 

complicating the path to a solution, and that what is happening in Yemen is not only a Yemeni 

affair, but rather it is an international and regional scheme targeting the entire Arab region 

with a sectarian overtone.The study recommended the legitimate government (Ashara'iah ) to 

reconsider dealing with United Nations organizations , and international organizations 

operating in Yemen , which leads to contributing to the service of Yemen , and not harming its 

interests.  Furthermore, the study recommended United Nations institutions to deal with the 

placement and humanitarian aid in a humanitarian dimension, away from political 

strife, activating the role of the United Nations in protecting civilians, punishing perpetrators 

of violations, adhering to the political references for a solution in Yemen an

them as well as monitoring and preventing the arming of outlaw groups in Yemen
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of the different roles undertaken by 

the United Nations in respect to the Yemeni crisis.  Moreover,this crisis has escalated and 

became a threat to peace and safety, the impact of which has not only transcended the national 

e also exceeded the regional surrounding by uncovering the 

causes, manifestations and outcomes of Yemeni crisis as well as the efforts made to fix it; 

furthermore, focusingupon the role of the United Nations in its distinct dimensions in the 

onally, by revealing the nature of this role and evaluating its effectiveness and 

contribution in bridging the rift between Yemenis and ending the crisis which has become a 

threat to the safety and security of the region.  Besides, the United Nations is regarded as the 

organizationentrusted withmaintaining international peace and security in all countries of the 

world that fall under its banner for that. It is obligatory to know its role towards the Yemeni 

when it comes to the humanitarian, political, 

legal and security aspects.  The study is based on the proposition that the United Nations, 

through its various policies and tools, has exacerbated the crisis in Yemen. In addition, the 

y lies in the fact that it is an attempt to present a contribution in solving 

the Yemeni crisis which goes to the advantage of decision makers and works to mend the 

internal texture providing a scientific vision to get out of the complex crisis that Yemen 

suffers from.  Thestudy used the descriptive analytical method, the historical method, the legal 

method, and the case study method.  It reached the following most important results.  First, the 

pled, are selective in 

application.  Second, the world counts on the mood of the five permanent members, the 

behavior of the United Nations in Yemen has contributed to prolonging the crisis and war and 

happening in Yemen is not only a Yemeni 

affair, but rather it is an international and regional scheme targeting the entire Arab region 

with a sectarian overtone.The study recommended the legitimate government (Ashara'iah ) to 

Nations organizations , and international organizations 

operating in Yemen , which leads to contributing to the service of Yemen , and not harming its 

interests.  Furthermore, the study recommended United Nations institutions to deal with the 

placement and humanitarian aid in a humanitarian dimension, away from political 

strife, activating the role of the United Nations in protecting civilians, punishing perpetrators 

of violations, adhering to the political references for a solution in Yemen and not exceeding 

them as well as monitoring and preventing the arming of outlaw groups in Yemen.
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�آله� �هللا�وعxى �عبد �بن �محمد ��م�ن �الصادق �رسوله �عxى �والسHم �والصHة �العا��ن، ���رب الحمد

تعت���منظمة��مم�ا�تحدة�¾ي�ا�ؤسسة�ا�نوط�¤bا�التدخل�لحل�ال�ºاعات،�وتسوية�الصراعات،�وإ�bاء�

�زمات�الناتجة�عن��وضاع�ا�ضطربة��ي�ا�جا�ت�السياسية�وfقتصادية�والعسكرية�وا�دنية،�ال[\�

� �¤bذه �الدول��عضاء �إحدى �اليمنية �والجمهورية �الدول��عضاء، �م¬bا �وتل¨�م�تعاني �الدولية، ا�نظمة

�شملت�آثارها� �البHد، �تاريخ ��ي �أزمة �بأسوأ
ً
�وتمر�اليمن�حاليا �ا�ختلفة، �عن�هيئا�bا بالقرارات�الصادرة

�وقوضت�الحقوق�والحريات� �و�منية، �وfجتماعية �وfقتصادية �والسياسية �الجوانب�Sنسانية كافة

�وعجز� �اليمنيون، �لم�يعرفها �سابقٍة ��ي �اليم�\، جتمع

الفرقاء�ا�تخاصمون��ي�مواجهة��زمة�للقبول�بحلول�نابعة�من�الداخل�اليم�\،�تدخلت�عدد�من�دول�

ّدمت�مبادرة�لحل��زمة؛�ُعرفت�با�بادرة�الخليجية�وآليا�bا�التنفيذية،�وال[\�كان��ي�ظاهرها�
ُ
ا�نطقة،�وق

ٍل�
ُ
زمة�اليمنية،�ولكن�سرعان�ما�أفضت�إ�ى�تدخل�دو�ي�قادته��مم�ا�تحدة�بدعم�ك

،��مر�الذي�فتح�الباب�عxى�مصراعيه�

�وحول �فاقم��زمة، �جهات�مما �عدة �اليمنية �اليمن�وتجاذبت��زمة �شؤون، ��ي �إ�ى�للتدخل�الخارÔي ها

حرب�ضروس��ي�كل�مناطق�الجمهورية،�وامتد�شررها�إ�ى�دول�Sقليم،�وتدخلت�دوله��ي��زمة�اليمينة�

��عادة� �التدخHت �تلك �جدية �عدم �عن ��حداث �أسفرت �ولكن �وإعاد�bا �الشرعية �مساندة بدعوى

خرى،�ومن�الشرعية�إ�ى�صنعاء،�وقد�تكون�مجرد�شعارات�تختفي��ي�داخلها�مصالح�وأهداف�الدول�� 

،�ويسقط�فbcا�
ً
�باهضا

ً
�زال�يدفع�اليمنيون�فbcا�ثمنا هنا�ظهر�تعدد�أقطاب��زمة�اليمنية�ال[\�دفع�وما

� �هيئا�bا ��ي �سلطة �ع���أعxى �ا�تحدة ��مم �دفع �مما �يوم، �كل �والجر�ى مجلس��من�(عشرات�القتxى

� �اليمنية، �بخصوص��زمة
ً
�أربعة�عشر�قرارا �أن�أصدر�عدد �النظ���إ�ى �منقطع �ما�وبإجماع إذا

،�ولم�يكن�
ً
السورية،�والليبية،�ولكن�هذه�القرارات�تHشت�عمليا

�عxى�أرض�الواقع�عدا�بنود�مج¨�أة�من�بعضها،�ولقد�أدرك�خصوم�هذه�القرارات�عدم�
ً
لها�صدى�حقيقيا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�آله� �هللا�وعxى �عبد �بن �محمد ��م�ن �الصادق �رسوله �عxى �والسHم �والصHة �العا��ن، ���رب الحمد

تعت���منظمة��مم�ا�تحدة�¾ي�ا�ؤسسة�ا�نوط�¤bا�التدخل�لحل�ال�ºاعات،�وتسوية�الصراعات،�وإ�bاء�

�زمات�الناتجة�عن��وضاع�ا�ضطربة��ي�ا�جا�ت�السياسية�وfقتصادية�والعسكرية�وا�دنية،�ال[\�

� �¤bذه �الدول��عضاء �إحدى �اليمنية �والجمهورية �الدول��عضاء، �م¬bا تعاني

�شملت�آثارها� �تاريخ�البHد، ��ي �أزمة �بأسوأ
ً
�وتمر�اليمن�حاليا �ا�ختلفة، �عن�هيئا�bا بالقرارات�الصادرة

�وقوضت�الحقوق�والحريات� �و�منية، �وfجتماعية �وfقتصادية �والسياسية �الجوانب�Sنسانية كافة

�داخل�ا�
ً
�عميقا

ً
�فكريا

ً
�وأحدثت�اضطرابا �وعجز�العامة، �اليمنيون، �لم�يعرفها �سابقٍة ��ي جتمع�اليم�\،

الفرقاء�ا�تخاصمون��ي�مواجهة��زمة�للقبول�بحلول�نابعة�من�الداخل�اليم�\،�تدخلت�عدد�من�دول�

ّدمت�مبادرة�لحل��زمة؛�ُعرفت�با�بادرة�الخليجية�وآليا�bا�التنفيذية،�وال[\�كان��ي�ظاهرها�
ُ
ا�نطقة،�وق

ٍل�
ُ
زمة�اليمنية،�ولكن�سرعان�ما�أفضت�إ�ى�تدخل�دو�ي�قادته��مم�ا�تحدة�بدعم�ك

،��مر�الذي�فتح�الباب�عxى�مصراعيه�)الص�ن�- روسيا�-فرنسا�- بريطانيا�-الو�يات�ا�تحدة��مريكية

�وحول �فاقم��زمة، �جهات�مما �عدة �اليمنية �اليمن�وتجاذبت��زمة �شؤون، ��ي للتدخل�الخارÔي

حرب�ضروس��ي�كل�مناطق�الجمهورية،�وامتد�شررها�إ�ى�دول�Sقليم،�وتدخلت�دوله��ي��زمة�اليمينة�

��عادة� �التدخHت �تلك �جدية �عدم �عن ��حداث �أسفرت �ولكن �وإعاد�bا �الشرعية �مساندة بدعوى

الشرعية�إ�ى�صنعاء،�وقد�تكون�مجرد�شعارات�تختفي��ي�داخلها�مصالح�وأهداف�الدول�� 

،�ويسقط�فbcا�
ً
�باهضا

ً
�ثمنا �زال�يدفع�اليمنيون�فbcا هنا�ظهر�تعدد�أقطاب��زمة�اليمنية�ال[\�دفع�وما

� �هيئا�bا ��ي �سلطة �ع���أعxى �ا�تحدة ��مم �دفع �مما �يوم، �كل �والجر�ى �القتxى عشرات

� �اليمنية، �بخصوص��زمة
ً
�أربعة�عشر�قرارا �أن�أصدر�عدد إ�ى

،�ولم�يكن�: ا�زمات�ا�عاصرة��خرى،�مثل
ً
السورية،�والليبية،�ولكن�هذه�القرارات�تHشت�عمليا

�عxى�أرض�الواقع�عدا�بنود�مج¨�أة�من�بعضها،�ولقد�أدرك�خصوم�هذه�القرارات�عدم�
ً
لها�صدى�حقيقيا
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ              

  مقدمة

�آله� �هللا�وعxى �عبد �بن �محمد ��م�ن �الصادق �رسوله �عxى �والسHم �والصHة �العا��ن، ���رب الحمد

  .وصحبه�أجمع�ن

تعت���منظمة��مم�ا�تحدة�¾ي�ا�ؤسسة�ا�نوط�¤bا�التدخل�لحل�ال�ºاعات،�وتسوية�الصراعات،�وإ�bاء�

�زمات�الناتجة�عن��وضاع�ا�ضطربة��ي�ا�جا�ت�السياسية�وfقتصادية�والعسكرية�وا�دنية،�ال[\�

� �¤bذه �الدول��عضاء �إحدى �اليمنية �والجمهورية �الدول��عضاء، �م¬bا تعاني

�شملت�آثارها� �البHد، �تاريخ ��ي �أزمة �بأسوأ
ً
�وتمر�اليمن�حاليا �ا�ختلفة، �عن�هيئا�bا بالقرارات�الصادرة

�وقوضت�الحقوق�والحريات� �و�منية، �وfجتماعية �وfقتصادية �والسياسية �الجوانب�Sنسانية كافة

�داخل�ا�
ً
�عميقا

ً
�فكريا

ً
�وأحدثت�اضطرابا العامة،

الفرقاء�ا�تخاصمون��ي�مواجهة��زمة�للقبول�بحلول�نابعة�من�الداخل�اليم�\،�تدخلت�عدد�من�دول�

ّدمت�مبادرة�لحل��زمة؛�ُعرفت�با�بادرة�الخليجية�وآليا�bا�التنفيذية،�وال[\�كان��ي�ظاهرها�
ُ
ا�نطقة،�وق

ٍل�مبادرة�لتسوية�� 
ُ
زمة�اليمنية،�ولكن�سرعان�ما�أفضت�إ�ى�تدخل�دو�ي�قادته��مم�ا�تحدة�بدعم�ك

الو�يات�ا�تحدة��مريكية(من�

�وحول �فاقم��زمة، �جهات�مما �عدة �اليمنية �اليمن�وتجاذبت��زمة �شؤون، ��ي للتدخل�الخارÔي

حرب�ضروس��ي�كل�مناطق�الجمهورية،�وامتد�شررها�إ�ى�دول�Sقليم،�وتدخلت�دوله��ي��زمة�اليمينة�

��عادة� �التدخHت �تلك �جدية �عدم �عن ��حداث �أسفرت �ولكن �وإعاد�bا �الشرعية �مساندة بدعوى

الشرعية�إ�ى�صنعاء،�وقد�تكون�مجرد�شعارات�تختفي��ي�داخلها�مصالح�وأهداف�الدول�� 

،�ويسقط�فbcا�
ً
�باهضا

ً
�ثمنا �زال�يدفع�اليمنيون�فbcا هنا�ظهر�تعدد�أقطاب��زمة�اليمنية�ال[\�دفع�وما

� �هيئا�bا ��ي �سلطة �ع���أعxى �ا�تحدة ��مم �دفع �مما �يوم، �كل �والجر�ى �القتxى عشرات

�) الدو�ي �اليمنية، �بخصوص��زمة
ً
�أربعة�عشر�قرارا �أن�أصدر�عدد إ�ى

ا�زمات�ا�عاصرة��خرى،�مثلقورنت�ب

�عxى�أرض�الواقع�عدا�بنود�مج¨�أة�من�بعضها،�ولقد�أدرك�خصوم�هذه�القرارات�عدم�
ً
لها�صدى�حقيقيا
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من�وت��ة�أعمالهم�الرامية�إ�ى�استكمال�حلقات�fنقHب�

الرئاسة،�الحكومة،�مجلس�(ا�ؤسسات�السيادية�

�وانbµاء� �fنتقالية، �ا�رحلة �عن Û·Üالنا� �التوافق �ووأد �الوط�\، �الحوار �نتائج �بإلغاء
ً
�مرورا ،

الجيش�و�من،�وأجهزة�ا�خابرات�وبقية�موارد�البHد،�ومؤسسا�bا�fقتصادية،�

ورفع�شعار�محاربة�Sرهاب�كتعب���حسن�نوايا�وتعاون�واتساق�مع�رغبات�الو�يات�ا�تحدة،�ال[\�تنظر�

�وتعدد� �اليمنية، ��زمة �تعقيد �حجم �يتضح �هنا �ومن �fدعاء، �ع���توظيف�هذا
ً
�عا�يا �مصالحها إ�ى

�وSقليمية� �ا�حلية �العوامل �وتشابك �وتداخل �ا�حلية، ��طراف �ب�ن �ومقدار�الفجوة �فbcا، لHعب�ن

تسáى��مم�ا�تحدة�لحل�ال�ºاعات�و�زمات��ي�دول�العالم�ا�ختلفة�بناء�عxى��هداف�ال[\�أنشئت�من�

السلم�و�من�الدولي�ن،�وذلك�ع���هيئا�bا�ومبعوثbcا�

الخاص�ن�وقرارا�bا�ال[\�تتخذ��ي�الهيئات��ممية�ا�ختلفة،�وقد�أصدرت��مم�ا�تحدة��قرارات�عديدة�

،�ولم�ُتفلح�
ً
م،�لكن��مور�تزداد�تعقيدا

�والحرب�عxى� �وتمددت��زمة �ا�تصاعدة �لÍزمة �حٍد �بوضع �Sلزامية من�ذات�القوة

�يحاول� �الصدد �¤bذا ،
ً
�بالغا

ً
�ضررا �الحالة �من�هذه �اليمنيون �وتضرر �وخارجها، �مساحات�البHد، كافة

�مع� ��زمة، �لحل �ا�بذولة �والجهود �ومآ��bا، �ومظاهرها �مسببا�bا �اليمينة ��زمة الكشف�عن

�مدى�فاعليته� �وتقييم �الدور، �هذا �وطبيعة ��زمة، ��ي �ا�ختلفة �بأبعاده �ا�تحدة ��مم �دور ال¨�ك���عxى

ومساهمته��ي�رأب�الصدع�ب�ن�أبناء�الشعب�اليم�\،�وإ�bاء��زمة�ال[\�تجاوزت�آثارها�اليمن�وأصبحت�

�لسHمة�وأمن�Sقليم؛�وذلك�للتناقض�ب�ن�طبيعة�الدور�ا�رجو�من�� 
ً
مم�ا�تحدة�عxى�اعتبار�أ�bا�مهددا

�تحت� �ا�نضوية �الدول �ب�ن �سيما� �العالم ��ي �وحفظ��من �السHم �رعاية �أسست�للعمل�عxى منظمة

�الدور� �هذا �طبيعة �بحيادية �نكشف �أن �نحاول �ال[\ �اليمنية ��زمة �تجاه �الفعxي �دورها �وب�ن لواbªا،

  . ي�الجسد�اليم�\،�أم�أدى�إ�ى�تفاقم��زمة؟
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

من�وت��ة�أعمالهم�الرامية�إ�ى�استكمال�حلقات�fنقHب��فاعليbµا�فتمادوا��ي�التHعب�بالزمن،�وسّرعوا

ا�ؤسسات�السيادية��بتقويضعxى�ما�تبقى�من�إرث�الدولة�الهشة�ابتداء�

�وانbµاء� �fنتقالية، �ا�رحلة �عن Û·Üالنا� �التوافق �ووأد �الوط�\، �الحوار �نتائج �بإلغاء
ً
�مرورا ،

الجيش�و�من،�وأجهزة�ا�خابرات�وبقية�موارد�البHد،�ومؤسسا�bا�fقتصادية،��بالسيطرة�الكاملة�عxى

ورفع�شعار�محاربة�Sرهاب�كتعب���حسن�نوايا�وتعاون�واتساق�مع�رغبات�الو�يات�ا�تحدة،�ال[\�تنظر�

�وتعدد� �اليمنية، ��زمة �تعقيد �حجم �يتضح �هنا �ومن �fدعاء، �ع���توظيف�هذا
ً
�عا�يا �مصالحها إ�ى

�وSقليمية� �ا�حلية �العوامل �وتشابك �وتداخل �ا�حلية، ��طراف �ب�ن �ومقدار�الفجوة �فbcا، لHعب�ن

تسáى��مم�ا�تحدة�لحل�ال�ºاعات�و�زمات��ي�دول�العالم�ا�ختلفة�بناء�عxى��هداف�ال[\�أنشئت�من�

السلم�و�من�الدولي�ن،�وذلك�ع���هيئا�bا�ومبعوثbcا�أجلها،�وال[\�أعلنت�ع¬bا�ع���ميثاقها،�و¾ي�حفظ�

الخاص�ن�وقرارا�bا�ال[\�تتخذ��ي�الهيئات��ممية�ا�ختلفة،�وقد�أصدرت��مم�ا�تحدة��قرارات�عديدة�

،�ولم�ُتفلح�2011بشأن��زمة�اليمنية،�هدفت�لحل��زمة�القائمة�منذ�العام�
ً
م،�لكن��مور�تزداد�تعقيدا

�والحرب�عxى� �وتمددت��زمة �ا�تصاعدة �لÍزمة �حٍد �بوضع �Sلزامية من�ذات�القوة

�يحاول� �الصدد �¤bذا ،
ً
�بالغا

ً
�ضررا �الحالة �من�هذه �اليمنيون �وتضرر �وخارجها، �مساحات�البHد، كافة

�مع� ��زمة، �لحل �ا�بذولة �والجهود �ومآ��bا، �ومظاهرها �مسببا�bا �اليمينة ��زمة الكشف�عن

�فاعليته� �مدى �وتقييم �الدور، �هذا �وطبيعة ��زمة، ��ي �ا�ختلفة �بأبعاده �ا�تحدة ��مم �دور ال¨�ك���عxى

ومساهمته��ي�رأب�الصدع�ب�ن�أبناء�الشعب�اليم�\،�وإ�bاء��زمة�ال[\�تجاوزت�آثارها�اليمن�وأصبحت�

�لسHمة�وأمن�Sقليم؛�وذلك�للتناقض�ب�ن�طبيعة�الدور�ا�رجو�من�� 
ً
مهددا

�تحت� �ا�نضوية �الدول �ب�ن �سيما� �العالم ��ي �وحفظ��من �السHم �رعاية �عxى �أسست�للعمل منظمة

�الدور� �هذا �طبيعة �بحيادية �نكشف �أن �نحاول �ال[\ �اليمنية ��زمة �تجاه �الفعxي �دورها �وب�ن لواbªا،

،�وهل�ساهم�هذا�الدور��ي�تعا�
ً
�أو�سلبا

ً
ي�الجسد�اليم�\،�أم�أدى�إ�ى�تفاقم��زمة؟واتجاهاته�إيجابا
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فاعليbµا�فتمادوا��ي�التHعب�بالزمن،�وسّرعوا

عxى�ما�تبقى�من�إرث�الدولة�الهشة�ابتداء�

�وانbµاء�)النواب �fنتقالية، �ا�رحلة �عن Û·Üالنا� �التوافق �ووأد �الوط�\، �الحوار �نتائج �بإلغاء
ً
�مرورا ،

بالسيطرة�الكاملة�عxى

ورفع�شعار�محاربة�Sرهاب�كتعب���حسن�نوايا�وتعاون�واتساق�مع�رغبات�الو�يات�ا�تحدة،�ال[\�تنظر�

�وتعدد� �اليمنية، ��زمة �تعقيد �حجم �يتضح �هنا �ومن �fدعاء، �هذا �ع���توظيف
ً
�عا�يا �مصالحها إ�ى

�وSقليمية�ا �ا�حلية �العوامل �وتشابك �وتداخل �ا�حلية، ��طراف �ب�ن �ومقدار�الفجوة �فbcا، لHعب�ن

  .والدولية

  :مشكلةuالبحث

تسáى��مم�ا�تحدة�لحل�ال�ºاعات�و�زمات��ي�دول�العالم�ا�ختلفة�بناء�عxى��هداف�ال[\�أنشئت�من�

أجلها،�وال[\�أعلنت�ع¬bا�ع���ميثاقها،�و¾ي�حفظ�

الخاص�ن�وقرارا�bا�ال[\�تتخذ��ي�الهيئات��ممية�ا�ختلفة،�وقد�أصدرت��مم�ا�تحدة��قرارات�عديدة�

بشأن��زمة�اليمنية،�هدفت�لحل��زمة�القائمة�منذ�العام�

�والحرب�عxى�قرارات�مجلس��  �وتمددت��زمة �ا�تصاعدة �لÍزمة �حٍد �بوضع �Sلزامية من�ذات�القوة

�يحاول� �الصدد �¤bذا ،
ً
�بالغا

ً
�ضررا �الحالة �هذه �من �اليمنيون �وتضرر �وخارجها، �البHد، �مساحات كافة

�مع� الباحث ��زمة، �لحل �ا�بذولة �والجهود �ومآ��bا، �ومظاهرها �مسببا�bا �اليمينة ��زمة الكشف�عن

�مدى�فاعليته� �وتقييم �الدور، �هذا �وطبيعة ��زمة، ��ي �ا�ختلفة �بأبعاده �ا�تحدة ��مم �دور ال¨�ك���عxى

ومساهمته��ي�رأب�الصدع�ب�ن�أبناء�الشعب�اليم�\،�وإ�bاء��زمة�ال[\�تجاوزت�آثارها�اليمن�وأصبحت�

�لسHمة�وأمن�Sقليم؛�وذلك�للتناقض�ب�ن�طبيعة�الدور�ا�رجو�من�� 
ً
مهددا

�تحت� �ا�نضوية �الدول �ب�ن �سيما� �العالم ��ي �وحفظ��من �السHم �رعاية �عxى �أسست�للعمل منظمة

�الدور� �هذا �طبيعة �بحيادية �نكشف �أن �نحاول �ال[\ �اليمنية ��زمة �تجاه �الفعxي �دورها �وب�ن لواbªا،

،�وهل�ساهم�هذا�الدور��ي�تعا�
ً
�أو�سلبا

ً
واتجاهاته�إيجابا
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  .لÍزمة�اليمنية؟�وما�أهدافها�من�التدخل�فbcا؟

  .ما�اس¨�اتيجيات�وأدوات��مم�ا�تحدة�لتعزيز�دورها�تجاه��زمة�اليمنية؟

  .؟ما�مدى�تناسب�الوسائل�ا�تبعة�من�ِقبل��مم�ا�تحدة�مع�أهدافها�حيال��زمة�اليمنية

��ي� �أسهمت �وهل �اليمنية؟ ��زمة �حل ��ي �تسهم �أن �ا�تحدة ��مم �استطاعت �مدى �أي إ�ى

  :تاليةمعرفة�حقيقة�دور��مم�ا�تحدة��ي��زمة�اليمنية،�ويتفرع�منه��هداف�الفرعية�ال

  . معرفة�رؤية��مم�ا�تحدة�لÍزمة�اليمنية،�ومعرفة�أهدافها�من�التدخل�فbcا

،�ة،�السياسية�ي�الجوانب�Sنساني

  . معرفة�انعكاسات�وآثار�سياسة��مم�ا�تحدة�عxى��زمة�اليمنية

  .معرفة�مدى�تناسب�الوسائل�ا�تبعة�من�ِقبل��مم�ا�تحدة�مع�أهدافها�حيال��زمة�اليمنية
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  : تية7تتمثل�أسئلة�البحث��ي��سئلة�

  .ما�عوامل�ومسببات��زمة�اليمنية؟�وما�أطرافها؟

  .ما�مظاهر�وآثار�ومآ�ت��زمة�اليمنية؟

  .ما�مستقبل��زمة�اليمنية��ي�ظل�التحديات�الراهنة؟

لÍزمة�اليمنية؟�وما�أهدافها�من�التدخل�فbcا؟ما�رؤية��مم�ا�تحدة�

ما�اس¨�اتيجيات�وأدوات��مم�ا�تحدة�لتعزيز�دورها�تجاه��زمة�اليمنية؟

  .ما�انعكاسات�وآثار�سياسة��مم�ا�تحدة�عxى��زمة�اليمنية؟

ما�مدى�تناسب�الوسائل�ا�تبعة�من�ِقبل��مم�ا�تحدة�مع�أهدافها�حيال��زمة�اليمنية

��ي� �أسهمت �وهل �اليمنية؟ ��زمة �حل ��ي �تسهم �أن �ا�تحدة ��مم �استطاعت �مدى �أي إ�ى

  .؟التخفيف�من�معاناة�الشعب�اليم�\�أو�زادت�من�تشظيه

  :ويتمثل�الهدف�الرئيس�للبحث�كالتا�ي

معرفة�حقيقة�دور��مم�ا�تحدة��ي��زمة�اليمنية،�ويتفرع�منه��هداف�الفرعية�ال

  .معرفة�عوامل�ومسببات��زمة�اليمنية،�وأطرافها

  .معرفة�مظاهر�وآثار�ومآ�ت��زمة�اليمنية

  .معرفة�مستقبل��زمة�اليمنية��ي�ظل�التحديات�الراهنة

معرفة�رؤية��مم�ا�تحدة�لÍزمة�اليمنية،�ومعرفة�أهدافها�من�التدخل�فbcا

�ي�الجوانب�Sنساني�دورها�تجاه��زمة�اليمنيةمعرفة�أدوات��مم�ا�تحدة�لتعزيز�

  . ة،�و�مني

معرفة�انعكاسات�وآثار�سياسة��مم�ا�تحدة�عxى��زمة�اليمنية

معرفة�مدى�تناسب�الوسائل�ا�تبعة�من�ِقبل��مم�ا�تحدة�مع�أهدافها�حيال��زمة�اليمنية
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  :أسئلةuالبحث

تتمثل�أسئلة�البحث��ي��سئلة�

ما�عوامل�ومسببات��زمة�اليمنية؟�وما�أطرافها؟ .1

ما�مظاهر�وآثار�ومآ�ت��زمة�اليمنية؟ .2

ما�مستقبل��زمة�اليمنية��ي�ظل�التحديات�الراهنة؟ .3

ما�رؤية��مم�ا�تحدة� .4

ما�اس¨�اتيجيات�وأدوات��مم�ا�تحدة�لتعزيز�دورها�تجاه��زمة�اليمنية؟ .5

ما�انعكاسات�وآثار�سياسة��مم�ا�تحدة�عxى��زمة�اليمنية؟ .6

ما�مدى�تناسب�الوسائل�ا�تبعة�من�ِقبل��مم�ا�تحدة�مع�أهدافها�حيال��زمة�اليمنية .7

��ي� .8 �أسهمت �وهل �اليمنية؟ ��زمة �حل ��ي �تسهم �أن �ا�تحدة ��مم �استطاعت �مدى �أي إ�ى

التخفيف�من�معاناة�الشعب�اليم�\�أو�زادت�من�تشظيه

  :أهدافuالبحث

ويتمثل�الهدف�الرئيس�للبحث�كالتا�ي

معرفة�حقيقة�دور��مم�ا�تحدة��ي��زمة�اليمنية،�ويتفرع�منه��هداف�الفرعية�ال�

معرفة�عوامل�ومسببات��زمة�اليمنية،�وأطرافها .1

معرفة�مظاهر�وآثار�ومآ�ت��زمة�اليمنية .2

معرفة�مستقبل��زمة�اليمنية��ي�ظل�التحديات�الراهنة .3

معرفة�رؤية��مم�ا�تحدة�لÍزمة�اليمنية،�ومعرفة�أهدافها�من�التدخل�فbcا .4

معرفة�أدوات��مم�ا�تحدة�لتعزيز� .5

،�و�منيةوالحقوقي

معرفة�انعكاسات�وآثار�سياسة��مم�ا�تحدة�عxى��زمة�اليمنية .6

معرفة�مدى�تناسب�الوسائل�ا�تبعة�من�ِقبل��مم�ا�تحدة�مع�أهدافها�حيال��زمة�اليمنية .7
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�مم�ا�تحدة�أن�تسهم��ي�حل��زمة�اليمنية،�ومعرفة�أسهاما�bا�

لليمن�ال[\�تطل��الجيوسياسية�همية�

�محط�أطماع�العديد�من� �العا�ية�وال[\�تجعلها أغلب�التجارة

�فوق� �ا�ختلفة �القوى �هذه �ب�ن �التشابك إ�ى

�تسببت�فيه�من�خسائر�فادحة�لحقت�باليمني�ن� �وما �لسHح�الطائفية، �واستخدامها �اليمنية، \·åرا�

إسقاط�الدولة�والنظام�السيا¸·\،�وتعددت��معها�مصادر��زمات�والbµديدات�

ا�تجددة�كل�يوم،�لذا�كان��بد�من�التعرف�عxى�موقف��مم�ا�تحدة�من��زمة�اليمينة�والقضايا�ذات�

�ا �تواجه �والتحديات�ال[\ �اليمينة �الكشف�عن�مسببات��زمة �هذه�محاولة �جراء لشعب�اليم�\

  .التعرف�عxى�سبل�مواجهة��زمة،�ودور��طراف�ا�حلية�وSقليمية�والدولية�الداخلة�فbcا

�وللباحث�ن�وا�هتم�ن� �اليمن، �قد�تفيد�متخذي�القرارات��ي توف���بعض�البيانات�وا�علومات�ال[\

 .للخروج�من��زمة�اليمنية�تفيد�صناع�القرار��ي�اليمن

 .ا�شاركة��ي�فتح�آفاق�لبحوث�ودراسات�مستقبلية�للدارس�ن�والباحث�ن��ي�هذا�ا�جال

�ثم� �ومن �البحث، �يتناولها �ال[\ �بالتوصيف�للقضايا �يقوم �الذي �التحليxي �الوصفي �الباحث�ا�نهج اتبع

�لتتبع��حداث� �التاري¿ي �وكذلك�ا�نهج �فbcا، �ودور��مم�ا�تحدة اث�ع���مراحلها

  .منهج�دراسة�الحالة،�وا�نهج�القانوني
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�مم�ا�تحدة�أن�تسهم��ي�حل��زمة�اليمنية،�ومعرفة�أسهاما�bا�معرفة�إ�ى�أي�مدى�استطاعت�

  .�ي�التخفيف�من�معاناة�الشعب�اليم�\�أو�زادت�من�تشظيه

�همية�: منuعدةuاعتباراتuعامةuتأتيXuيuمقدم �ا

�محط�أطماع�العديد�من�عxى�أهم�ا�ضايق�البحرية�ال[\�تمر�م¬bا� �العا�ية�وال[\�تجعلها أغلب�التجارة

�والدولية، �Sقليمية �ا�صالح�القوى �تضارب �قاد �فوق��ولقد �ا�ختلفة �القوى �هذه �ب�ن �التشابك إ�ى

�تسببت�فيه�من�خسائر�فادحة�لحقت�باليمني�ن� �وما �لسHح�الطائفية، �واستخدامها �اليمنية، \·åرا�

،�ونتج�ع¬bا
ً
�وبشريا

ً
إسقاط�الدولة�والنظام�السيا¸·\،�وتعددت��معها�مصادر��زمات�والbµديدات��ماديا

ا�تجددة�كل�يوم،�لذا�كان��بد�من�التعرف�عxى�موقف��مم�ا�تحدة�من��زمة�اليمينة�والقضايا�ذات�

  .الصلة�أو�الشبه�بالحالة�اليمنية

�ا �تواجه �والتحديات�ال[\ �اليمينة �الكشف�عن�مسببات��زمة محاولة

التعرف�عxى�سبل�مواجهة��زمة،�ودور��طراف�ا�حلية�وSقليمية�والدولية�الداخلة�فbcا

�وللباحث�ن�وا�هتم�ن� �اليمن، �قد�تفيد�متخذي�القرارات��ي توف���بعض�البيانات�وا�علومات�ال[\

  .وصانáي�القرار�السيا¸·\

للخروج�من��زمة�اليمنية�تفيد�صناع�القرار��ي�اليمنا�ساهمة�بتقديم�رؤية�علمية�

ا�شاركة��ي�فتح�آفاق�لبحوث�ودراسات�مستقبلية�للدارس�ن�والباحث�ن��ي�هذا�ا�جال

�ومن�ثم� �البحث، �يتناولها �ال[\ �بالتوصيف�للقضايا �يقوم �الذي �التحليxي �الوصفي �الباحث�ا�نهج اتبع

�لتتبع��حداث�تحليل�الوقائع�و�حد �التاري¿ي �فbcا،�وكذلك�ا�نهج �ودور��مم�ا�تحدة اث�ع���مراحلها

منهج�دراسة�الحالة،�وا�نهج�القانوني،�كما�استخدم�الباحث�ال[\�مرت�¤bا��زمة�اليمنية
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معرفة�إ�ى�أي�مدى�استطاعت� .8

�ي�التخفيف�من�معاناة�الشعب�اليم�\�أو�زادت�من�تشظيه

  :أهميةuا�وضوع

منuعدةuاعتباراتuعامةuتأتيXuيuمقدم �اuبحثتنبعuأهميةuال

� عxى�أهم�ا�ضايق�البحرية�ال[\�تمر�م¬bا

�والدولية، �Sقليمية القوى

�تسببت�فيه�من�خسائر�فادحة�لحقت�باليمني�ن� �وما �لسHح�الطائفية، �واستخدامها �اليمنية، \·åرا�

،�ونتج�ع¬bا
ً
�وبشريا

ً
ماديا

ا�تجددة�كل�يوم،�لذا�كان��بد�من�التعرف�عxى�موقف��مم�ا�تحدة�من��زمة�اليمينة�والقضايا�ذات�

الصلة�أو�الشبه�بالحالة�اليمنية

�ا� -1 �تواجه �والتحديات�ال[\ �اليمينة �الكشف�عن�مسببات��زمة محاولة

 .�زمة

التعرف�عxى�سبل�مواجهة��زمة،�ودور��طراف�ا�حلية�وSقليمية�والدولية�الداخلة�فbcا -2

�وللباحث�ن�وا�هتم�ن�� -3 �اليمن، �قد�تفيد�متخذي�القرارات��ي توف���بعض�البيانات�وا�علومات�ال[\

وصانáي�القرار�السيا¸·\

ا�ساهمة�بتقديم�رؤية�علمية� -4

ا�شاركة��ي�فتح�آفاق�لبحوث�ودراسات�مستقبلية�للدارس�ن�والباحث�ن��ي�هذا�ا�جال�� -5

  :منهجيةuالبحث

�ثم� �ومن �البحث، �يتناولها �ال[\ �بالتوصيف�للقضايا �الذي�يقوم �التحليxي �الوصفي �الباحث�ا�نهج اتبع

تحليل�الوقائع�و�حد

ال[\�مرت�¤bا��زمة�اليمنية
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،�ودور��مم�ا�تحدة�فbcا؛���bا�)م

�الثورة�الشعبية،�وحدث�فbcا�fنقسام�ب�ن�الفرقاء�السياسي�ن�و�ي�تلك� ا�رحلة�ال[\�نشأت��ي�بدايbµا

الشرعية�دعاة�دائرة��ي�اليمن�ب�ن�

  .وا�نقلب�ن�علbcا،�وتفاقمت��زمة�ال[\�عxى�ضوbªا�تدخل�التحالف�العربي��ي�اليمن

،�أي�استأصــلbµم
ً
،�)1(أصــابbµم�ســنة�أزمــbµم�أزمــا

  .)2(أزمة�سياسية،�وأزمة�اقتصادية

أ�bا�نقطة�تحول�أو�موقف�مفاÔئ�يؤدي�إ�ى�أوضاع�غ�ـ��مسـتقرة،�وُتحـِدث�نتـائج�غ�ـ��

�للمواجهـــة��ـــي�وقـــت�تكـــون�فيـــه��طـــراف�
ً
�محـــددا

ً
مرغـــوٍب�فbcـــا،��ـــي�وقـــت�قصـــ��،�ويســـتلزم�أتخـــاذ�قـــرارا

ســــبا¤bا�تعــــارض�ا�صــــالح�و�هــــداف
وعرفهــــا�آخــــر�.

�عxـى�النظـام�كلـه،�كمـا�أنـه�bèـدد�fف¨�اضـات�الرئيسـية�ال[ـ\�يقـوم�
ً
�ماديـا

ً
عبارة�عن�خلل�يؤثر�تـأث��ا

ـــتعادة� ـــل�مـــــن�الكـــــائن�الéـــــي��ســ ـــب�رد�فعــ ـــا�موقـــــف�مشـــــكل�يتطلــ بأ�bــ

Cumming تــأث���موقــف�أو�حــدث���

ــع�العــــالم� ــع�نفســــه،�أو�مــ ــرد،�ويضــــطرها�إ�ــــى�تغي�ــــ��وجهــــة�نظرهــــا،�وإعــــادة�التكييــــف�مــ يتحــــدى�قــــوى�الفــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  :تتمثل�حدود�البحث��ي�الحدود�التالية

  .الجمهورية�اليمنية

م2020 -م�2011(تتناول��زمة�اليمنية��ي�الف¨�ة�من�

�الثورة�الشعبية،�وحدث�فbcا�fنقسام�ب�ن�الفرقاء�السياسي�ن�و�ي�تلك� ا�رحلة�ال[\�نشأت��ي�بدايbµا

دائرة��ي�اليمن�ب�ن�ا�رحلة�جاء�fنقHب�عxى�الدولة�وشرعيbµا،�وبسببه�حدثت�الحرب�ال

وا�نقلب�ن�علbcا،�وتفاقمت��زمة�ال[\�عxى�ضوbªا�تدخل�التحالف�العربي��ي�اليمن

،�أي�استأصــلbµم: يقــال. الشــّدة�والقحــط: أزم��زمــة�:تعريــفcuزمــةuلغــة
ً
أصــابbµم�ســنة�أزمــbµم�أزمــا

أزمة�سياسية،�وأزمة�اقتصادية: الشدة�والضيق،�ومنه�قولهم

أ�bا�نقطة�تحول�أو�موقف�مفاÔئ�يؤدي�إ�ى�أوضاع�غ�ـ��مسـتقرة،�وُتحـِدث�نتـائج�غ�ـ��

�للمواجهـــة��ـــي�وقـــت�تكـــون�فيـــه��طـــراف�
ً
�محـــددا

ً
مرغـــوٍب�فbcـــا،��ـــي�وقـــت�قصـــ��،�ويســـتلزم�أتخـــاذ�قـــرارا

ــارض�ا�صــــالح�و�هــــدافا�عنيــــة�غ�ــــ��مســــتعدة�أو�غ�ــــ��قــــادرة�عxــــى�ا�واجهــــة،�وأ ســــبا¤bا�تعــ

�عxـى�النظـام�كلـه،�كمـا�أنـه�bèـدد�fف¨�اضـات�الرئيسـية�ال[ـ\�يقـوم�
ً
�ماديـا

ً
عبارة�عن�خلل�يؤثر�تـأث��ا

rapportــتعادة�: �زمـــــة� ـــي��ســـ ـــل�مـــــن�الكـــــائن�الéــ ــا�موقـــــف�مشـــــكل�يتطلـــــب�رد�فعــ بأ�bـــ

 Cummingوبالتــا�ي�تــتم�اســتعادة�التــوازن،�كمــا�يعرفهــا�كمــنج�

يتحــــدى�قــــوى�الفــــرد،�ويضــــطرها�إ�ــــى�تغي�ــــ��وجهــــة�نظرهــــا،�وإعــــادة�التكييــــف�مــــع�نفســــه،�أو�مــــع�العــــالم�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ              

  :حدودuالبحث

تتمثل�حدود�البحث��ي�الحدود�التالية

الجمهورية�اليمنية: الحدود�ا�كانية

تتناول��زمة�اليمنية��ي�الف¨�ة�من�: الحدود�الزمانية

�الثورة�الشعبية،�وحدث�فbcا�fنقسام�ب�ن�الفرقاء�السياسي�ن�و�ي�تلك� ا�رحلة�ال[\�نشأت��ي�بدايbµا

ا�رحلة�جاء�fنقHب�عxى�الدولة�وشرعيbµا،�وبسببه�حدثت�الحرب�ال

وا�نقلب�ن�علbcا،�وتفاقمت��زمة�ال[\�عxى�ضوbªا�تدخل�التحالف�العربي��ي�اليمن

  :مصطلحاتuالبحث

تعريــفcuزمــةuلغــة 

الشدة�والضيق،�ومنه�قولهم: �زمة

أ�bا�نقطة�تحول�أو�موقف�مفاÔئ�يؤدي�إ�ى�أوضاع�غ�ـ��مسـتقرة،�وُتحـِدث�نتـائج�غ�ـ��: وتعرف�إصطHحا 

�للمواجهـــة��ـــي�وقـــت�تكـــون�فيـــه��طـــراف�
ً
�محـــددا

ً
مرغـــوٍب�فbcـــا،��ـــي�وقـــت�قصـــ��،�ويســـتلزم�أتخـــاذ�قـــرارا

ــة،�وأ ــ��قــــادرة�عxــــى�ا�واجهــ ا�عنيــــة�غ�ــــ��مســــتعدة�أو�غ�ــ

�عxـى�النظـام�كلـه،�كمـا�أنـه�bèـدد�fف¨�اضـات�الرئيسـية�ال[ـ\�يقـوم�: بأ�bا
ً
�ماديـا

ً
عبارة�عن�خلل�يؤثر�تـأث��ا

  . )3(علbcا�النظام

ـــرف�رابوبـــــورت  rapportويعــ

وبالتــا�ي�تــتم�اســتعادة�التــوازن،�كمــا�يعرفهــا�كمــنج�مكانتــه�الثابتــة�

ــع�العــــالم� ــا،�وإعــــادة�التكييــــف�مــــع�نفســــه،�أو�مــ يتحــــدى�قــــوى�الفــــرد،�ويضــــطرها�إ�ــــى�تغي�ــــ��وجهــــة�نظرهــ
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،�أو�غ�ـــ��متوقـــع��هـــداف�وقـــيم�ومعتقـــدات�
ً
�خط�ـــ�ا

ً
�bديـــدا

  .)1(كات��فراد�وا�نظمات�والدول�وال[\�تحد�من�عملية�اتخاذ�القرار

ــباب��زمــــة��تــــتلخص��ــــي��العوامــــل�التاليــــة ــوء�: يــــرى�الــــبعض�أن�أســ ســــوء�الفهــــم،�ســ

fدراك،��ســـوء�التقـــدير�والتقيـــيم،�Sدارة�العشـــوائية،�الرغبـــة��ـــي�fب¨ـــ�از،�تعـــارض��هـــداف،�اليـــأس،�

  .)2(راض�القوة،��خطاء�البشرية،��زمات�ا�خططة،�تعارض�ا�صالح

وجـود�مواقـف�تضـغط�عxـى�الفـرد�أو�الجماعـة،�

تصـنيف�هــذه�ا�واقــف�عxــى�أ�bــا�مهــدد��هدافــه�وأمنــه�وحياتــه،�الخــروج�عــن�نطــاق�Sمكانــات�العاديــة،�

ـــعف�الحيـــــل� ــة�بــــالنفس،�ظهـــــور�مشــــكHت�جديــــدة�تضـ تجاههـــــا،�فقــــدان�الثقــ

الدفاعية�بشكل�كب�ـ�،�ظهـور�أعـراض�مرضـية�أو�سـلوكية،�ظهـور�حالـة�اسـتعادة�التـوازن�والتكيـف�مـع�

 . )3(�زمات�تمكن��فراد�من�التعامل�بفاعلية�كب��ة�لتفادي�الصدمات�ا�قبلة

ا�علومــات�و¾ــي�عــدم�تــوفر�ا�علومــات�عــن�ا�تســبب�

�إذا�كانت�تحدث��ول�مـرة،�تتسـبب��زمـة�بحالـة�ذعـر�شـديدة،�غيـاب�الحـل�
ً
الحقيقي�با�زمة�خصوصا

ــل�إ�ــــى�حــــل�متــــأني�بــــل� ــة�أو�فرصــــة�لصــــاحب�القــــرار�ح[ــــ�kيصــ الجــــذري�الســــريع،�فا�زمــــات���تعطــــي�مهلــ

 
ً
  .)4(دة�للحل،�و�قل�ضررا

ــوء� ــة�النشـ مرحلـــة�Sنـــذار�ا�بكـــر،�مرحلـ

ــة�النمــــو�والصــــعود�وfنتشار،fســــتعداد�والنشــــاط،�مرحلــــة�fنفجــــار،�مرحلــــة�التثبــــت� والتبلــــور،�مرحلــ

تبـــدأ��ــــي�وقــــت�مبكــــر�عنــــد�Sدارات�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

،�أو�غ�ـــ��متوقـــع��هـــداف�وقـــيم�ومعتقـــدات�: الخـــارÔي،�أو�مـــع�كلbcمـــا،�وتعـــرف��زمـــة�بأ�bـــا
ً
�خط�ـــ�ا

ً
�bديـــدا

كات��فراد�وا�نظمات�والدول�وال[\�تحد�من�عملية�اتخاذ�القرار

ــباب��زمــــة��تــــتلخص��ــــي��العوامــــل�التاليــــة ــبعض�أن�أســ يــــرى�الــ

fدراك،��ســـوء�التقـــدير�والتقيـــيم،�Sدارة�العشـــوائية،�الرغبـــة��ـــي�fب¨ـــ�از،�تعـــارض��هـــداف،�اليـــأس،�

راض�القوة،��خطاء�البشرية،��زمات�ا�خططة،�تعارض�ا�صالح

وجـود�مواقـف�تضـغط�عxـى�الفـرد�أو�الجماعـة،�: تـتلخصuخصـائصcuزمـةXuـي�uتـي:  

تصـنيف�هــذه�ا�واقــف�عxــى�أ�bــا�مهــدد��هدافــه�وأمنــه�وحياتــه،�الخــروج�عــن�نطــاق�Sمكانــات�العاديــة،�

ـــكHت�جديــــدة�تضــــعف�الحيـــــل�الشــــعور�بــــالعجز�واليــــأس� ـــور�مشـ ـــا،�فقــــدان�الثقــــة�بــــالنفس،�ظهــ تجاههــ

الدفاعية�بشكل�كب�ـ�،�ظهـور�أعـراض�مرضـية�أو�سـلوكية،�ظهـور�حالـة�اسـتعادة�التـوازن�والتكيـف�مـع�

�زمات�تمكن��فراد�من�التعامل�بفاعلية�كب��ة�لتفادي�الصدمات�ا�قبلة

ا�علومــات�و¾ــي�عــدم�تــوفر�ا�علومــات�عــن�ا�تســبب�نقــص�: تــتلخص�ســمات��زمــة��ــي

�إذا�كانت�تحدث��ول�مـرة،�تتسـبب��زمـة�بحالـة�ذعـر�شـديدة،�غيـاب�الحـل�
ً
الحقيقي�با�زمة�خصوصا

الجــــذري�الســــريع،�فا�زمــــات���تعطــــي�مهلــــة�أو�فرصــــة�لصــــاحب�القــــرار�ح[ــــ�kيصــــل�إ�ــــى�حــــل�متــــأني�بــــل�

 بسرعة،�و�بد�من�fختيار�ب�ن�البدائل�ا�حدو 
ً
دة�للحل،�و�قل�ضررا

ــة�بعـــدة�مراحـــل�وخطـــوات�متسلســـلة مرحلـــة�Sنـــذار�ا�بكـــر،�مرحلـــة�النشـــوء�: تمـــر��زمـ

ــتعداد�والنشــــاط،�مرحلــــة�fنفجــــار،�مرحلــــة�التثبــــت� والتبلــــور،�مرحلــــة�النمــــو�والصــــعود�وfنتشار،fســ

ــي�وقــــت�مبكــــر�عنــــد�Sدارات�والرســـوخ،�آخــــر�مرحلــــة�¾ــــي�مرحلـــة�إيجــــاد�الحلــــول،�وال[ــــ\�يجــــب�أن� تبـــدأ��ــ
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الخـــارÔي،�أو�مـــع�كلbcمـــا،�وتعـــرف��زمـــة�بأ�bـــا

كات��فراد�وا�نظمات�والدول�وال[\�تحد�من�عملية�اتخاذ�القراروممتل

ــي��العوامــــل�التاليــــة�:مســــبباتcuزمــــة  ـــتلخص��ــ ــرى�الــــبعض�أن�أســــباب��زمــــة��تـ يــ

fدراك،��ســـوء�التقـــدير�والتقيـــيم،�Sدارة�العشـــوائية،�الرغبـــة��ـــي�fب¨ـــ�از،�تعـــارض��هـــداف،�اليـــأس،�

راض�القوة،��خطاء�البشرية،��زمات�ا�خططة،�تعارض�ا�صالحالشائعات،�استع

:  خصائصcuزمـة 

تصـنيف�هــذه�ا�واقــف�عxــى�أ�bــا�مهــدد��هدافــه�وأمنــه�وحياتــه،�الخــروج�عــن�نطــاق�Sمكانــات�العاديــة،�

الشــــعور�بــــالعجز�واليــــأس�

الدفاعية�بشكل�كب�ـ�،�ظهـور�أعـراض�مرضـية�أو�سـلوكية،�ظهـور�حالـة�اسـتعادة�التـوازن�والتكيـف�مـع�

�زمات�تمكن��فراد�من�التعامل�بفاعلية�كب��ة�لتفادي�الصدمات�ا�قبلة

تــتلخص�ســمات��زمــة��ــي�:ســماتcuزمــات 

�إذا�كانت�تحدث��ول�مـرة،�تتسـبب��زمـة�بحالـة�ذعـر�شـديدة،�غيـاب�الحـل�
ً
الحقيقي�با�زمة�خصوصا

ــل� ـــات���تعطــــي�مهلــــة�أو�فرصــــة�لصــــاحب�القــــرار�ح[ــــ�kيصــــل�إ�ــــى�حــــل�متــــأني�بــ الجــــذري�الســــريع،�فا�زمـ

بسرعة،�و�بد�من�fختيار�ب�ن�البدائل�ا�حدو 

ــلة�:مراحـــلcuزمـــة  تمـــر��زمـــة�بعـــدة�مراحـــل�وخطـــوات�متسلسـ

ــو�والصــــعود�وfنتشار،fســــتعداد�والنشــــاط،�مرحلــــة�fنفجــــار،�مرحلــــة�التثبــــت� ــور،�مرحلــــة�النمــ والتبلــ

ــي�مرحلـــة�إيجــــاد�الحلــــول،�وال[ــــ\�يجــــب�أن� ــة�¾ــ ــر�مرحلــ والرســـوخ،�آخــ
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،�مـــع�fســـتفادة�مـــن�الـــدروس�وا�حـــن،�

ــراءات�الهادفــــة�إ�ــــى�الســــيطرة�عxــــى� سلســــلة�Sجــ

��ينفلــــت�زمامهــــا�مؤديــــة�بــــذلك�إ�ــــى�نشــــوب�الحــــرب،�وبــــذلك�تكــــون��kهــــا�ح[ــــ

 .)2(تلك�ال[\�تضمن�الحفاظ�عxى�ا�صالح�الحيوية�للدولة�وحمايbµا

و¾ي�جماعة�يمنية�تتب��kالرؤية�الطائفية�للحكم��ي�اليمن،�وتتلقى�أوامرها�والدعم�

�الجنوبية� �الخاصرة ��ي �كذراع�عسكري �إيران�SسHمية؛ والعسكري�من�جمهورية

¾ي�وثيقة�تتضمن�مق¨�حات�انتقال�السلطة��ي�اليمن�رعbµا�دول�الخليج�العربي،�

  .وتبنbµا��مم�ا�تحدة،�وأصبحت�إحدى�ا�رجعيات��ساسية�للحل��ي�اليمن

هو��خيذ�وأصله�من�ذلك،هو�كل�محبوس��ي�قيد�أو�سجن�

�الحوثية�سواء��ي�ميدان�الحرب�أو�تم� �كل�من�وقع�تحت�يد�ا�ليشيا فهو�أس��،�وا�قصود�به�هنا

لدية�القدرة�عxى�أو�الرغبة��ي�العودة�إ�ى�ذلك�

�اساس�العرق�أو�الدين�أو� �عxى �أو�التمتع�بحمايته�وذلك�بسبب�خوف�م��ر�من�fضطهاد، البلد،
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قتصادية 

،�مـــع�fســـتفادة�مـــن�الـــدروس�وا�حـــن،�"الناجحـــة،�وال[ـــ\�تعتمـــد�عxـــى�اتخـــاذ�التـــداب���الوقائيـــة�كوســـيلة
(. 

ــا�الباحــــث�ال��يطــــاني�ويليــــامز�بأ�bــــا سلســــلة�Sجــــراءات�الهادفــــة�إ�ــــى�الســــيطرة�عxــــى�: يعرفهــ

��ينفلــــت�زمامهــــا�مؤديــــة�بــــذلك�إ�ــــى�نشــــوب�الحــــرب،�وبــــذلك�تكــــون��زمــــات،�والحــــد�مــــن�تفاقم�kهــــا�ح[ــــ

تلك�ال[\�تضمن�الحفاظ�عxى�ا�صالح�الحيوية�للدولة�وحمايbµا: Sدارة�الرشيدة�لÍزمة�¾ي

و¾ي�جماعة�يمنية�تتب��kالرؤية�الطائفية�للحكم��ي�اليمن،�وتتلقى�أوامرها�والدعم�

�الجنوبية� �الخاصرة �عسكري��ي �كذراع �إيران�SسHمية؛ والعسكري�من�جمهورية

¾ي�وثيقة�تتضمن�مق¨�حات�انتقال�السلطة��ي�اليمن�رعbµا�دول�الخليج�العربي،��:

وتبنbµا��مم�ا�تحدة،�وأصبحت�إحدى�ا�رجعيات��ساسية�للحل��ي�اليمن

هو��خيذ�وأصله�من�ذلك،هو�كل�محبوس��ي�قيد�أو�سجن�: �س���كما�يعرفه�أبن�منظور�

�الحوثية�سواء��ي�ميدان�الحرب�أو�تم� فهو�أس��،�وا�قصود�به�هنا�كل�من�وقع�تحت�يد�ا�ليشيا

  . خطفه�من�بيته�أو�مقر�عمله�أو�أثناء�تنقله�

لدية�القدرة�عxى�أو�الرغبة��ي�العودة�إ�ى�ذلك�كل�إنسان�خارج�بلد�منشأه،�وليست�

�عxى�اساس�العرق�أو�الدين�أو� �أو�التمتع�بحمايته�وذلك�بسبب�خوف�م��ر�من�fضطهاد، البلد،

  .الجنسية�أو�fنتماء�إ�ى�مجموعة�معينة�أو�الرأي�السيا¸·\
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الناجحـــة،�وال[ـــ\�تعتمـــد�عxـــى�اتخـــاذ�التـــداب���الوقائيـــة�كوســـيلة

)1(وتحويلها�إ�ى�منح

ــاني�ويليــــامز�بأ�bــــا�:إدارةcuزمــــة  يعرفهــــا�الباحــــث�ال��يطــ

�زمــــات،�والحــــد�مــــن�تفاقم

Sدارة�الرشيدة�لÍزمة�¾ي

و¾ي�جماعة�يمنية�تتب��kالرؤية�الطائفية�للحكم��ي�اليمن،�وتتلقى�أوامرها�والدعم��:الحركةuالحوثية 

�والسيا¸·\ �الجنوبية��ا�ا�ي �الخاصرة �عسكري��ي �كذراع �إيران�SسHمية؛ والعسكري�من�جمهورية

  .للجزيرة�العربية

:ا�بادرةuالخليجية 

وتبنbµا��مم�ا�تحدة،�وأصبحت�إحدى�ا�رجعيات��ساسية�للحل��ي�اليمن

 uسرىc:س���كما�يعرفه�أبن�منظور���

�الحوثية�سواء��ي�ميدان�الحرب�أو�تم� �كل�من�وقع�تحت�يد�ا�ليشيا فهو�أس��،�وا�قصود�به�هنا

خطفه�من�بيته�أو�مقر�عمله�أو�أثناء�تنقله�

كل�إنسان�خارج�بلد�منشأه،�وليست�:الÔHئ�:ال�جئ&ن 

�عxى�اساس�العرق�أو�الدين�أو� �أو�التمتع�بحمايته�وذلك�بسبب�خوف�م��ر�من�fضطهاد، البلد،

الجنسية�أو�fنتماء�إ�ى�مجموعة�معينة�أو�الرأي�السيا¸·\
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uلـــــدولuالتعـــــاونuمجلـــــسuـــــىÀعuوتأث&�هـــــاuاليمنيـــــةuـــة cزمــ

جامعــة�الشــرق��وســط،كلية�7داب�والعلــوم،�قســم�السياســة�

 الخلـيج التعـاون�دول  جلـسم دول 

 ا�ـنهج" مـن الباحـث�كـل اسـتخدم

 ،�لبناءالجانــب"التحليxـي الوصــفي

 تـربط �زمةاليمنية،وتحديـد�العHقـةال[\

 مـن ا�جلـس عxـى�دول  اليمنيـة �زمـة

 النتـــائج جملـــةمن الدراســـةإ�ى 

 جلـسم لـدو وfجتمـاùي والسيا¸ـ·\

 الــيمن �ــي السيا¸ــ·\ الصــراع ،�كمــاأن

 �ــي صـــيغة�من عxــى Sيرانــي 

 باليمن العربية الخليج لدول  التعاون 

�العربـي،� منطقـةالخليج يتجـزأمن ً◌

  يقف العربية الخليج
ً
 وجـه �ـي حاجزا

 الـيمن �ـي الوطنيةا�تعـددة الدراسـةالجهات

 الطريق اليمنيةوالخليجيةلرسم توحيدالجهودالشعبية

مــع� يتعــارض � الســابقةبما ليمن،ومراجعة�نظمةوالتشـريعات

 مش¨�كة قوات خHل من �م�\ بتعزيزالجانب

ــــةلليمن  ¤bــــــدف ا�نافذالبحريــ
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  م2020

ـــ�ن� ـــدهللا�حســ ـــدولuا�ســـــوري،رســـــالة�ماجســـــت���عبــ ـــاونuلــ ـــىuمجلـــــسuالتعــ ــــاuعÀــ cزمـــــةuاليمنيـــــةuوتأث&�هـ

جامعــة�الشــرق��وســط،كلية�7داب�والعلــوم،�قســم�السياســة��:�ردن�،)م2011-2020

دول  أثرهـاعxى وتحليـل اليمنيـة �زمـة عxـى للتعـرف

اسـتخدم الدراسـة أهـداف ،�ولتحقيـق)م2020-2011(السـنوات�

الوصــفي ا�ــنهج"و "القــرار صـنع مــنهج"و "النظمــ\ التحليــل

�زمةاليمنية،وتحديـد�العHقـةال[\ أبعـاد و جـذور  عxـى التعـرف خـHل مـن الحاليـة

�زمـة تـأث�� العربيـة،وجوانب الخلـيج لـدول  التعـاون 

 و�منيــة،�وتوصـــلت وfجتماعيـــة وfقتصـــادية

والسيا¸ـ·\ و�م�ـ\ التكامـل�fقتصـادي لÍزمةاليمنيـةعxى

،�كمــاأن)م2020 -2011(الف¨�ةمـا�بــ�ن� العربيـةخH الخلـيج

– الخليÏـــي– اليم�ــ\ الخــHف:أهمهـــا �ســباب 

التعاون  مجلس عHقة أن ة،�كماالدولة�اليمني ا�ذهبية�ي

� جـزءا يمثـل الـيمن يجعـل �صـول�fجتماعيـة،مما◌ً

الخليج لدول  التعاون  �جلس العسكري  التحالف نإ إ�ى

الدراسـةالجهات وتوûـ·\ا�نطقـة،� �ـي �جنبيـة �يراني،وا�صـالح

توحيدالجهودالشعبية الخليج�العربيةبضرورة لدول 

ليمن،ومراجعة�نظمةوالتشـريعات لÍزمـة�السياســية�ي

بتعزيزالجانب اليمن،�كماتوû·\ ومستقبل ا�ختلفةللشعب�اليم�\

ــيج لــــــدول  التعــــــاون  ـــةلليمن العربيــــــةعxى الخلــــ ا�نافذالبحريـــ

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ              

  : الدراساتuالسابقة

1/u2020ا�سوري

ـــالة�ماجســـــت���عبـــــدهللا�حســـــ�ن� رســ

uالعربيــةu2011(الخلــيج

  م2020

للتعـرف الدراسـة �bـدف 

السـنوات� العربيـةخHل

التحليــل مـنهج"و "التـاري¿ي

الحاليـة للدراسـة الوصـفي

التعـاون  مجلـس بـدول  الـيمن

وfقتصـــادية السياســـية النــوا�ي

لÍزمةاليمنيـةعxى وجودتأث��سـل«\:أهمهـا

الخلـيج لـدول  التعـاون 

 مجموعـــةمن يعــودإ�ى

ا�ذهبية�ي ا�نطقة،والخHفات

�صـول�fجتماعيـة،مما �ـي أخـوة عHقـة ¾ـي

إ�ى توصلت�الدراسة وقد

�يراني،وا�صـالح امتـداد�النفـوذا

لدول  التعاون  مجلس ودول 

لÍزمـة�السياســية�ي جذريـة حلــول  نحـو

ا�ختلفةللشعب�اليم�\ الرغبات

ــــدول  ـــس� لــ التعــــــاون مجلــــ
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 �طـراف مـع لتعـاون  ا�نطقـة،ووقف

 الخلـيج لـدول  التعـاون  مجلـس دول 

  .بي¬bم فيما والعسكري 

��الحـــاليمع�هـــذه�الدراســـة��ـــي�التوصـــيات�ال[ـــ\�تؤكـــد�عxـــى�أن�أمـــن�الـــيمن�والخليججـــزٌء

�،
ً
،�ثقافيــــــــا

ً
ـــكريا ،�عســـــ

ً
ـــاديا ،�اقتصـــــ

ً
ـــــريا بشـــ

ربيــة��ــي�مواجهــة�ا�ــد�Sيرانــي�وأن�ضــم�الــيمن�إ�ــى�مجلــس�التعــاون�ل�دول�الخلــيج�الع

ـــذلك�fتفــــــاق�مــــــع�مــــــدة�الدراســــــة�مــــــن� م،�وأن�2020 -2011ضــــــرورة�لحمايــــــة��مــــــن�الخليÏــــــي�والعربــــــي،�وكـــ

أســــباب�الºــــ�اع�تعــــود�حــــول�الخــــHف�حــــول�مفهــــوم��منفيا�نطقــــة�مــــن�وجهــــة�نظــــر�كــــل�مــــن�أطــــراف��زمــــة�

ـــيج� ــيمن�كشـــــرطي�لحراســـــة�مصـــــالح�الخلــ الخليÏـــــي�مـــــع�الـــ

fقتصـــادية�و�منيـــة،�بـــل�كشـــريك�أسا¸ـــ·\�لحمايـــة�ا�نطقـــة�مـــن�مختلـــف��خطـــار�ا�حتملـــة،�ولـــم�تتطـــرق�

الرسـالة�لــدور��مـم�ا�تحــدة��ــي��زمـة�اليمنيــة،�وأن�هنـاك�انحــراف�لــدور�بعـض�أركــان�التحـالف�العربــي��ــي�

أهميــة�ا�نــاهج�العلميــة�ال[ــ\�اســتخدمها�البحــث،�وقــدمت�الدراســة�معلومــات�جديــدة�وحديثــة�حــول�

ــيمن�إ�ــــى�مجلــــس�التعــــاون�لــــدول� ــن�أهــــم�النتــــائج�ا�ســــتفادة�ا�طالبــــة�بضــــم�الــ أمــــن�الخلــــيج�والــــيمن،�وأن�مــ

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ا�نطقـة،ووقف ال�þوة�ساسـية�ي تمثـل حمايةالتجارةالنفطية�نطقـةالخليج�وال[ـ\

دول  قبـِل  إعـادةالنظرمن والسياسية،وضـرورةا�اديـة� 

والتكامل
ً
Hامستقبbcقتصادي اليمن�إلf \·¸والعسكري  والسيا

  منuالدراسةuالسابقة

  : أبرزuأوجه�uتفاق

��الحـــاليمع�هـــذه�الدراســـة��ـــي�التوصـــيات�ال[ـــ\�تؤكـــد�عxـــى�أن�أمـــن�الـــيمن�والخليججـــزٌء

ــــــان� ـــل��ركــ ــــــور�متكامـــــ ،�(يتجـــــــزأ،�وأن�الــــــــيمن�والخلــــــــيج�يشــــــــكHن�محــ
ً
،�ثقافيــــــــا

ً
،�عســــــــكريا

ً
ــاديا ،�اقتصــــــ

ً
ــــريا بشــــ

�ــي�مواجهــة�ا�ــد�Sيرانــي�وأن�ضــم�الــيمن�إ�ــى�مجلــس�التعــاون�ل�دول�الخلــيج�الع

ــــرورة�لحمايــــــة��مــــــن�الخليÏــــــي�والعربــــــي،�وكــــــذلك�fتفــــــاق�مــــــع�مــــــدة�الدراســــــة�مــــــن� ضــ

ــل�مــــن�أطــــراف��زمــــة� أســــباب�الºــــ�اع�تعــــود�حــــول�الخــــHف�حــــول�مفهــــوم��منفيا�نطقــــة�مــــن�وجهــــة�نظــــر�كــ

  .إيران

  :أبرزuأوجهuالخ�ف

ـــاون� ــــل�دول�مجلـــــس�التعــ ــيج�ـــــي�أن�تتعامـ ــــالح�الخلـــ الخليÏـــــي�مـــــع�الـــــيمن�كشـــــرطي�لحراســـــة�مصـ

fقتصـــادية�و�منيـــة،�بـــل�كشـــريك�أسا¸ـــ·\�لحمايـــة�ا�نطقـــة�مـــن�مختلـــف��خطـــار�ا�حتملـــة،�ولـــم�تتطـــرق�

الرسـالة�لــدور��مـم�ا�تحــدة��ــي��زمـة�اليمنيــة،�وأن�هنـاك�انحــراف�لــدور�بعـض�أركــان�التحـالف�العربــي��ــي�

  .مد�الحرباليمن�مما�عمق��زمة،�وإطالة�أ

  :الدراسةuهوتكمن�uستفادةuمنuهذ

أهميــة�ا�نــاهج�العلميــة�ال[ــ\�اســتخدمها�البحــث،�وقــدمت�الدراســة�معلومــات�جديــدة�وحديثــة�حــول�

ــيمن،�وأن�مــــن�أهــــم�النتــــائج�ا�ســــتفادة�ا�طالبــــة�بضــــم�الــــيمن�إ�ــــى�مجلــــس�التعــــاون�لــــدول� أمــــن�الخلــــيج�والــ

  .  من�اليمن�والخليجالخليج�العربية،�وتشكيل�قوة�مش¨�كة�لحماية�أ

uعمامرةuم2020اسة.  

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ              

حمايةالتجارةالنفطية�نطقـةالخليج�وال[ـ\

ا�صـالح الخارجيـةذات

والتكامل ضم العربية�ي
ً
Hامستقبbcاليمن�إل

منuالدراسةuالسابقةuبحثموقفuال

uتفاق�uأوجهuأبرز

ــاليمع�هـــذه�الدراســـة��ـــي�التوصـــيات�ال[ـــ\�تؤكـــد�عxـــى�أن�أمـــن�الـــيمن�والخليججـــزٌء���بحـــثاتفـــق�ال الحـ

ـــــان� ــــور�متكامــــــــل��ركـــ ـــــيج�يشــــــــكHن�محــــ ـــــيمن�والخلـــ ـــزأ،�وأن�الـــ يتجــــ

 
ً
،�جغرافيــا

ً
�ــي�مواجهــة�ا�ــد�Sيرانــي�وأن�ضــم�الــيمن�إ�ــى�مجلــس�التعــاون�ل�دول�الخلــيج�الع) اجتماعيــا

ــــاق�مــــــع�مــــــدة�الدراســــــة�مــــــن� ــي�والعربــــــي،�وكــــــذلك�fتفــ ضــــــرورة�لحمايــــــة��مــــــن�الخليÏــــ

ــل�مــــن�أطــــراف��زمــــة� أســــباب�الºــــ�اع�تعــــود�حــــول�الخــــHف�حــــول�مفهــــوم��منفيا�نطقــــة�مــــن�وجهــــة�نظــــر�كــ

إيران�–الخليج��-اليمن

أبرزuأوجهuالخ�ف

��ينب�ـــــي�أن�تتعامـــــل�دول�مجلـــــس�التعـــــاون�

fقتصـــادية�و�منيـــة،�بـــل�كشـــريك�أسا¸ـــ·\�لحمايـــة�ا�نطقـــة�مـــن�مختلـــف��خطـــار�ا�حتملـــة،�ولـــم�تتطـــرق�

الرسـالة�لــدور��مـم�ا�تحــدة��ــي��زمـة�اليمنيــة،�وأن�هنـاك�انحــراف�لــدور�بعـض�أركــان�التحـالف�العربــي��ــي�

اليمن�مما�عمق��زمة،�وإطالة�أ

وتكمن�uستفادةuمنuهذ

أهميــة�ا�نــاهج�العلميــة�ال[ــ\�اســتخدمها�البحــث،�وقــدمت�الدراســة�معلومــات�جديــدة�وحديثــة�حــول��

أمــــن�الخلــــيج�والــــيمن،�وأن�مــــن�أهــــم�النتــــائج�ا�ســــتفادة�ا�طالبــــة�بضــــم�الــــيمن�إ�ــــى�مجلــــس�التعــــاون�لــــدول�

الخليج�العربية،�وتشكيل�قوة�مش¨�كة�لحماية�أ

اسةuعمامرةuر د/ 2
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uالسياســيةuالوســائلuتفعيــلuــيXuا�تحــدةuمــمcuلهيئــةuالعــامuمــ&نcuدورu،عمــامرةuــ&ن�

u،بســكرةuجامعــةu،والسياســيةuالقانونيــةuالعلــومuمجلــةuــيXuمنشــورuمحكــمuبحــثu،ســلمياuاعــاتÁÂالuلحــل

ـــــائل� ــــل�الوســ ــي�تفعيــ ـــدة��ــــ ــــم�ا�تحـــ ــــة��مــ ـــة�الضــــــوء�عxــــــى�دور��مــــــ�ن�العــــــام�لهيئــ ــــذه�الدراســـ ــلط�هــ تســــ

ال[ـــ\�تع¨�ضـــه�ن�العـــام�باســـتعراض�أهـــم�ا�عوقـــات�والعراقيـــل�

الدوليـة�عند�قيامه�بـدوره،�وتوصـلت�الدراسـة�ا�ـى�محدوديـة�الوسـائل�السياسـية�وانحصـارها��ـي�ا�نظمـات�

ــات�ال[ـــــ\�تنشـــــب�بـــــ�ن�دول� ــم�ا�تحـــــدة��ـــــي�حـــــل�ال�ºاعـــ ـــدة،�عـــــدم�اطـــــHق�يـــــد�fمـــ وتحديـــــدا�هيئـــــة�fمـــــم�ا�تحــ

ن��عاقــــة�fمــــ،�وتــــاث���التــــدخHت�الخارجيــــة��ــــي�إ

ــي�القيــــام�بــــدوره،�واوصــــت�الدراســــة�بــــدعم�دور�fمــــ�ن�العــــام�لHمــــم�ا�تحــــد ة��ــــي�تســــوية�ال�ºاعــــات�العــــام��ــ

ســـلميا�مـــن�خـــHل�fســـتعانة�با�نظمـــات�الدوليـــة�غ�ـــ��الحكوميـــة،�وتعـــديل�بعـــض�النصـــوص��ـــي�ا�يثـــاق�بمـــا�

ــ�ن�العــــام،�وإعطــــاء�دور�أك�ــــ��للمنظمــــات�Sقليميــــة��ــــي�تســــوية� ـــدور�الــــذي�يقــــوم�بــــه��مــ ــة�الـ يواكــــب�حقيقــ

  .ام��ي�مجال�تسوية�ال�ºاعات

مع�دراسة�العمـامرة��ـي�أن�مجلـس��مـن�يكبـل�صـHحيات��مـ�ن�العـام�وأن�نفـوذ�

  .التدخل�من�قبل�القوى�الك��ى�يحد�من�إتخاذ�أي�قرارات�تتخذها��مم�ا�تحدة

ــــل�ال�ºاعـــــات� ـــول�قـــــدرة�ا�نظمـــــات�Sقليميـــــة��ـــــي�حـ عـــــن�دراســـــة�العمـــــامرة�حــ

عxــى�دور��مــم�ا�تحــدة��ــي��زمــة�اليمنيــة�بينمــا�ركــزت�رســالة�العمــامرة�

مركـز�Sمـارات�للدراسـات�:تسوية��زمة�السـورية

  .م،مركز�Sمارات�للدراسات�والبحوث�fس¨�اتيجية
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

uالسياســيةuالوســائلuتفعيــلuــيXuا�تحــدةuمــمcuلهيئــةuالعــامuمــ&نcuدورu،عمــامرةuــ&ن�

u،بســكرةuجامعــةu،والسياســيةuالقانونيــةuالعلــومuمجلــةuــيXuمنشــورuمحكــمuبحــثu،ســلمياuاعــاتÁÂالuلحــل

uالعددu،)1(uابريلu،2020م.  

ــــائل� ـــل�الوســـ ــدة��ــــــي�تفعيـــ ــــم�ا�تحــــ ـــة��مــ ــة�الضــــــوء�عxــــــى�دور��مــــــ�ن�العــــــام�لهيئـــ ــــذه�الدراســــ تســــــلط�هــ

ن�العـــام�باســـتعراض�أهـــم�ا�عوقـــات�والعراقيـــل��السياســـية�لحـــل�ال�ºاعـــات،�وتقيـــيم�دور��مـــ

عند�قيامه�بـدوره،�وتوصـلت�الدراسـة�ا�ـى�محدوديـة�الوسـائل�السياسـية�وانحصـارها��ـي�ا�نظمـات�

ـــي�حـــــل�ال�ºاعـــــات�ال[ـــــ\�تنشـــــب�بـــــ�ن�دول� ــم�ا�تحـــــدة��ــ وتحديـــــدا�هيئـــــة�fمـــــم�ا�تحـــــدة،�عـــــدم�اطـــــHق�يـــــد�fمـــ

،�وتــــاث���التــــدخHت�الخارجيــــة��ــــي�إfعضــــاءحيث�كــــان�ســــبب��ــــي�تــــاخر�الحــــل�وانــــد�ع�الحــــروب

ـــام�لHمــــم�ا�تحــــد ـــدعم�دور�fمــــ�ن�العـ ــام�بــــدوره،�واوصــــت�الدراســــة�بـ العــــام��ــــي�القيــ

ســـلميا�مـــن�خـــHل�fســـتعانة�با�نظمـــات�الدوليـــة�غ�ـــ��الحكوميـــة،�وتعـــديل�بعـــض�النصـــوص��ـــي�ا�يثـــاق�بمـــا�

ـــوية� ـــاء�دور�أك�ــــ��للمنظمــــات�Sقليميــــة��ــــي�تسـ ـــه��مــــ�ن�العــــام،�وإعطـ ــدور�الــــذي�يقــــوم�بـ يواكــــب�حقيقــــة�الــ

ام��ي�مجال�تسوية�ال�ºاعاتال�ºاعات�ال[\�تنشب�ب�ن�أعضاbªا�لتخفيف�الضغط�عxى��م�ن�الع

مع�دراسة�العمـامرة��ـي�أن�مجلـس��مـن�يكبـل�صـHحيات��مـ�ن�العـام�وأن�نفـوذ��بحث�الحا�ي

التدخل�من�قبل�القوى�الك��ى�يحد�من�إتخاذ�أي�قرارات�تتخذها��مم�ا�تحدة

  

ـــل�ال�ºاعـــــات�بحـــــث�الحـــــا�ي� ــــة��ـــــي�حــ عـــــن�دراســـــة�العمـــــامرة�حـــــول�قـــــدرة�ا�نظمـــــات�Sقليميـ

عxــى�دور��مــم�ا�تحــدة��ــي��زمــة�اليمنيــة�بينمــا�ركــزت�رســالة�العمــامرة�بحــث�الحــا�ي�

  .عxى�دور��م�ن�العام�بشكل�عام

  :م2018

تسوية��زمة�السـورية،دور��مم�ا�تحدة��ي�عHء�عبد�الحميد�عبد�الكريم

م،مركز�Sمارات�للدراسات�والبحوث�fس¨�اتيجية2018والبحوث�fس¨�اتيجية،�الطبعة��و�ى،�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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�ــ&نuعمــامرة،uدورcuمــ&نuالعــامuلهيئــةcuمــمuا�تحــدةXuــيuتفعيــلuالوســائلuالسياســيةu: بحــثuمحكــم

u،بســكرةuجامعــةu،والسياســيةuالقانونيــةuالعلــومuمجلــةuــيXuمنشــورuمحكــمuبحــثu،ســلمياuاعــاتÁÂالuلحــل

uمجلدu،11(الجزائر(uالعددu،

ـــــائل� ـــل�الوســ ــي�تفعيـــ ــدة��ــــ ـــم�ا�تحــــ ــــى�دور��مــــــ�ن�العــــــام�لهيئــــــة��مـــ ـــــلط�هــــــذه�الدراســــــة�الضــــــوء�عxــ تسـ

السياســـية�لحـــل�ال�ºاعـــات،�وتقيـــيم�دور��مـــ

عند�قيامه�بـدوره،�وتوصـلت�الدراسـة�ا�ـى�محدوديـة�الوسـائل�السياسـية�وانحصـارها��ـي�ا�نظمـات�

ـــي�حـــــل�ال�ºاعـــــات�ال[ـــــ\�تنشـــــب�بـــــ�ن�دول� ـــدم�اطـــــHق�يـــــد�fمـــــم�ا�تحـــــدة��ــ ـــم�ا�تحـــــدة،�عــ ـــة�fمــ ـــدا�هيئــ وتحديــ

fعضــــاءحيث�كــــان�ســــبب��ــــي�تــــاخر�الحــــل�وانــــد�ع�الحــــروب

ــام�لHمــــم�ا�تحــــد ــام��ــــي�القيــــام�بــــدوره،�واوصــــت�الدراســــة�بــــدعم�دور�fمــــ�ن�العــ العــ

ســـلميا�مـــن�خـــHل�fســـتعانة�با�نظمـــات�الدوليـــة�غ�ـــ��الحكوميـــة،�وتعـــديل�بعـــض�النصـــوص��ـــي�ا�يثـــاق�بمـــا�

ــاء�دور�أك�ــــ��للمنظمــــات�Sقليميــــة��ــــي�تســــوية� ــوم�بــــه��مــــ�ن�العــــام،�وإعطــ ـــذي�يقــ يواكــــب�حقيقــــة�الــــدور�الـ

ال�ºاعات�ال[\�تنشب�ب�ن�أعضاbªا�لتخفيف�الضغط�عxى��م�ن�الع

  :أوجه�uتفاق

بحث�الحا�يإتفق�ال

التدخل�من�قبل�القوى�الك��ى�يحد�من�إتخاذ�أي�قرارات�تتخذها��مم�ا�تحدة

  :أوجه�uخت�ف

ــا�ي�ختلـــــف��الي بحـــــث�الحـــ

بحــث�الحــا�ي�الركــز�حيــث�الدوليــة،�

عxى�دور��م�ن�العام�بشكل�عام

3 /uع�ءu2018كتاب

عHء�عبد�الحميد�عبد�الكريم

والبحوث�fس¨�اتيجية،�الطبعة��و�ى،�
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bèـــدف�الكتـــاب�لتوضـــيح�دور��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي��زمـــة�الســـورية،�وتتبلـــور�مشـــكلة�الكتـــاب��ـــي�مـــا�مـــدى�

زمـة�السـورية،�اسـتخدم�الكاتـب�ا�ـنهج�الوصـفي�التحليxـي،�وخلـص�

وأن�أن��زمـــة�الســـورية�أدق��زمـــات�ال[ـــ\�حـــدثت��ـــي�تـــاريخ�العـــالم�العربـــي�وSســـHمي،�

والعدالـــة�fجتماعيـــة،�عxـــى�غـــرار�الشـــعارات�

ورات�الربيــع�العربــي��ــي�مصــر�وتــونس،�وقابلــت�الســلطة�تلــك��صــوات�بحمــHت�أمنيــة�قمعيــة،�

�مــر�الــذي�أدى�إ�ــى�تفاقمهــا�وعســكر�bا،�وتحولــت�إ�ــى�مصــادمات�يوميــة،�ومــن�ثــم�تحولــت��زمــة�إ�ــى�صــراع�

وليتيكي�وأن�ا�وقـــع�الجيوبـــ،�وا�صـــالح�fســـ¨�اتيجية،�

لســوريا�جعلهــا��ــي�موقــع�اســتقطاب�حــاد�بــ�ن�القــوى�الدوليــة�وSقليميــة،�وعجــزت��مــم�ا�تحــدة��ــي�إيجــاد�

حلـــول�تحمـــ\�الشـــعب�الســـوري�مـــن�بطـــش�النظـــام�الطـــائفي،�وأن�مواقفهـــا��ـــي�الجانـــب�Sنســـاني��ـــي��زمـــة�

�Ôـئ��م¬bمللمجاعـة�وكافـة�السورية��يستصحب�معاناة�السوري�ن،�الـذين�يتعـرض�أكþـ��مـن�ثمانيـة�مليـون�

�مـــراض�و�وبئـــة�ال[ـــ\�تفتـــك�¤bـــم،�وأن�موقـــف�جامعـــة�الـــدول�العربيـــة�ال[ـــ\�تنتمـــ\�إلbcـــا�ســـوريا�قـــد�غـــاب�

بشـــكل�كب�ـــ�،�ومواقفهـــا�ضـــعيفة�ومتخاذلـــة�تجـــاه�كافـــة�القضـــايا�ال[ـــ\��bـــم�الشـــعوب�العربيـــة�بصـــفة�عامـــة�

دة�بتفعيل�دورها��ي�حـل��زمـة�السـورية�

مــن�خــHل�إصــدار�قــرارات�تحــت�البنــد�الســابع،�وأن�ترفــع�القــوى�Sقليميــة�والدوليــة�يــدها�عــن�التــدخل��ــي�

ـــا�أوûــــ·�kالكاتــــب�جامعــــة�الــــدول� الشــــأن�الســــوري،�وأن�تقــــوم�الــــدول�العربيــــة�بواجبا�bــــا�تجــــاه�ســــورية،�كمـ

بالتعــاون�مــع��مــم�ا�تحــدة،�والحــد�مــن�التــدخHت��جنبيــة�

�،
ً
أن�دور��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�كـــٍل�مـــن��زمـــة�اليمنيـــة�والســـورية�هـــو�دور�واحـــد،�يتصـــف�بـــالعجز�أحيانـــا

ـــدور�يخضــــع�لتوجيــــه�وســــيطرت�القــــوى� ــذا�الـ رى،�وأن�هــ

ـــــــاد� ـــــى�الحيـ ـــــر�إ�ـــ ـــاد،�وتفتقـــ �يشــــــــو¤bا�الفســـــ

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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ستراتيجية والسياسية وا
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bèـــدف�الكتـــاب�لتوضـــيح�دور��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي��زمـــة�الســـورية،�وتتبلـــور�مشـــكلة�الكتـــاب��ـــي�مـــا�مـــدى�

زمـة�السـورية،�اسـتخدم�الكاتـب�ا�ـنهج�الوصـفي�التحليxـي،�وخلـص�قيام��مم�ا�تحدة�بواجبا�bـا��ـي�حـل�� 

أن��زمـــة�الســـورية�أدق��زمـــات�ال[ـــ\�حـــدثت��ـــي�تـــاريخ�العـــالم�العربـــي�وSســـHمي،�

والعدالـــة�fجتماعيـــة،�عxـــى�غـــرار�الشـــعارات�هـــذه��زمـــة�ناتجـــة��ـــي��ســـاس�عـــن�مطالـــب�شـــعبية��بالحريـــة�

ورات�الربيــع�العربــي��ــي�مصــر�وتــونس،�وقابلــت�الســلطة�تلــك��صــوات�بحمــHت�أمنيــة�قمعيــة،�

�مــر�الــذي�أدى�إ�ــى�تفاقمهــا�وعســكر�bا،�وتحولــت�إ�ــى�مصــادمات�يوميــة،�ومــن�ثــم�تحولــت��زمــة�إ�ــى�صــراع�

،�وا�صـــالح�fســـ¨�اتيجية،�إقليمـــ\�ودو�ـــي�تتغلـــب�فيـــه�الحســـابات�الجيوسياســـية

لســوريا�جعلهــا��ــي�موقــع�اســتقطاب�حــاد�بــ�ن�القــوى�الدوليــة�وSقليميــة،�وعجــزت��مــم�ا�تحــدة��ــي�إيجــاد�

حلـــول�تحمـــ\�الشـــعب�الســـوري�مـــن�بطـــش�النظـــام�الطـــائفي،�وأن�مواقفهـــا��ـــي�الجانـــب�Sنســـاني��ـــي��زمـــة�

�السورية��يستصحب�معاناة�السوري�ن،�الـذين�يتعـرض�أكþـ��مـن�ثمانيـة�مليـون�

�مـــراض�و�وبئـــة�ال[ـــ\�تفتـــك�¤bـــم،�وأن�موقـــف�جامعـــة�الـــدول�العربيـــة�ال[ـــ\�تنتمـــ\�إلbcـــا�ســـوريا�قـــد�غـــاب�

بشـــكل�كب�ـــ�،�ومواقفهـــا�ضـــعيفة�ومتخاذلـــة�تجـــاه�كافـــة�القضـــايا�ال[ـــ\��bـــم�الشـــعوب�العربيـــة�بصـــفة�عامـــة�

دة�بتفعيل�دورها��ي�حـل��زمـة�السـورية�وتجاه��زمة�السورية�بصفة�خاصة،�وأو�k·ûالكتاب��مم�ا�تح

مــن�خــHل�إصــدار�قــرارات�تحــت�البنــد�الســابع،�وأن�ترفــع�القــوى�Sقليميــة�والدوليــة�يــدها�عــن�التــدخل��ــي�

ــا�أوûــــ·�kالكاتــــب�جامعــــة�الــــدول� الشــــأن�الســــوري،�وأن�تقــــوم�الــــدول�العربيــــة�بواجبا�bــــا�تجــــاه�ســــورية،�كمــ

بالتعــاون�مــع��مــم�ا�تحــدة،�والحــد�مــن�التــدخHت��جنبيــة��العربيــة�القيــام�بــدورها�تجــاه��زمــة�الســورية

  :منuالدراسةuالسابقة

  :أبرزuأوجه�uتفاق

�،
ً
أن�دور��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�كـــٍل�مـــن��زمـــة�اليمنيـــة�والســـورية�هـــو�دور�واحـــد،�يتصـــف�بـــالعجز�أحيانـــا

ـــ �أخـ
ً
ــي�حقــــوق�Sنســــان�أحيانــــا ـــع�لتوجيــــه�وســــيطرت�القــــوى�والتواطــــؤ�مــــع�منbµكــ ــدور�يخضـ رى،�وأن�هــــذا�الــ

ــــــاد� ــــى�الحيــ ــــر�إ�ــــ ــاد،�وتفتقــــ ـــــــو¤bا�الفســــــ ــــوارئ�يشـ ـــــــط�الطــــ ـــــــانية��مميــــــــة�وخطـ العظمــــــــk،�وأن�ا�نظمــــــــات�Sنسـ
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bèـــدف�الكتـــاب�لتوضـــيح�دور��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي��زمـــة�الســـورية،�وتتبلـــور�مشـــكلة�الكتـــاب��ـــي�مـــا�مـــدى�

قيام��مم�ا�تحدة�بواجبا�bـا��ـي�حـل�� 

أن��زمـــة�الســـورية�أدق��زمـــات�ال[ـــ\�حـــدثت��ـــي�تـــاريخ�العـــالم�العربـــي�وSســـHمي،�: إ�ـــى�النتـــائج�التاليـــة

هـــذه��زمـــة�ناتجـــة��ـــي��ســـاس�عـــن�مطالـــب�شـــعبية��بالحريـــة�

ورات�الربيــع�العربــي��ــي�مصــر�وتــونس،�وقابلــت�الســلطة�تلــك��صــوات�بحمــHت�أمنيــة�قمعيــة،�الشــعبية�لثــ

�مــر�الــذي�أدى�إ�ــى�تفاقمهــا�وعســكر�bا،�وتحولــت�إ�ــى�مصــادمات�يوميــة،�ومــن�ثــم�تحولــت��زمــة�إ�ــى�صــراع�

إقليمـــ\�ودو�ـــي�تتغلـــب�فيـــه�الحســـابات�الجيوسياســـية

لســوريا�جعلهــا��ــي�موقــع�اســتقطاب�حــاد�بــ�ن�القــوى�الدوليــة�وSقليميــة،�وعجــزت��مــم�ا�تحــدة��ــي�إيجــاد�

حلـــول�تحمـــ\�الشـــعب�الســـوري�مـــن�بطـــش�النظـــام�الطـــائفي،�وأن�مواقفهـــا��ـــي�الجانـــب�Sنســـاني��ـــي��زمـــة�

�السورية��يستصحب�معاناة�السوري�ن،�الـذين�يتعـرض�أكþـ��مـن�ثمانيـة�مليـون�

�مـــراض�و�وبئـــة�ال[ـــ\�تفتـــك�¤bـــم،�وأن�موقـــف�جامعـــة�الـــدول�العربيـــة�ال[ـــ\�تنتمـــ\�إلbcـــا�ســـوريا�قـــد�غـــاب�

ــايا�ال[ـــ\��bـــم�الشـــعوب�العربيـــة�بصـــفة�عامـــة� بشـــكل�كب�ـــ�،�ومواقفهـــا�ضـــعيفة�ومتخاذلـــة�تجـــاه�كافـــة�القضـ

وتجاه��زمة�السورية�بصفة�خاصة،�وأو�k·ûالكتاب��مم�ا�تح

مــن�خــHل�إصــدار�قــرارات�تحــت�البنــد�الســابع،�وأن�ترفــع�القــوى�Sقليميــة�والدوليــة�يــدها�عــن�التــدخل��ــي�

ــا�أوûــــ·�kالكاتــــب�جامعــــة�الــــدول� ــة�بواجبا�bــــا�تجــــاه�ســــورية،�كمــ الشــــأن�الســــوري،�وأن�تقــــوم�الــــدول�العربيــ

العربيــة�القيــام�بــدورها�تجــاه��زمــة�الســورية

  .   �ي�الشأن�السوري

منuالدراسةuالسابقةuبحثموقفuال

أبرزuأوجه�uتفاق

�،
ً
أن�دور��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�كـــٍل�مـــن��زمـــة�اليمنيـــة�والســـورية�هـــو�دور�واحـــد،�يتصـــف�بـــالعجز�أحيانـــا

�أخــــ
ً
ــع�منbµكــــي�حقــــوق�Sنســــان�أحيانــــا والتواطــــؤ�مــ

ـــوار ـــــط�الطـــــ ــــــة�وخطـــ ـــــانية��مميــ ـــــات�Sنســـ ـــk،�وأن�ا�نظمـــ العظمـــــ
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ــافة�إ�ــــى�مــــا�ي¨�تــــب�عxــــى�ا�وقــــع� ــورية�طائفيــــة�بامتيــــاز،�با�ضــ والشــــفافية،�وأن�مشــــكلة��زمــــة��ــــي�الــــيمن�وســ

إن��زمة��ي�اليمن�ناتجة�عن�انقHب�عxى�الشرعية،�مما�أدى�إ�ى�تقـويض�الدولـة�بتعـاون�مـع�النظـام�

ــام�عxــــى�إخــــراج�الثــــورة�مــــن�نطاقهــــا� ــي�ســــورية�ركــــز�النظــ الســــابق�الــــذي�أســــقطته�الثــــورة�الشــــعبية،�بينمــــا��ــ

ـــتدùى�القــــوى�Sقليميــــة� لشــــعبه،�واسـ

ـــحق�الســـوري�ن�وتهج�ـــ�هم،�وحظيـــت��زمـــة�اليمنيـــة�بتحـــالف�

عربــي��عـــادة�الشـــرعية،�وقـــرارات�مجلــس��مـــن�بعضـــها�تحـــت�الفصـــل�الســابع�تؤيـــد�اســـتخدام�القـــوة�ضـــد�

  . Hفات��عضاء�الدائم�ن��ي�مجلس��من

شـــخص�الوضـــع�الـــراهن��ـــي�ســـورية،�

وترصـد�دور��مـم�ا�تحـدة�والقـوى�الفاعلــة��ـي��زمـة�السـورية،�وأن�التشــابه�بـ�ن��زمـة�السـورية�واليمنيــة�

  .ى�fستفادة�من�الكتاب،�وأنالدور�السل«\�لÍمم�ا�تحدة��ي��زمت�ن�متطابق

uا�ســــتقبلuــــىÀعuوأثرهــــاuيرانيــــة�uالخارجيــــةuالسياســــةu،الرزاينــــةuزه&ــــ�uمصــــطفىu،�&ماجســــتuرســـالة

�نســــانية،uuغــــزة،uكليــــة�uدابuوالعلــــوم

 -2011(تناولــت�هــذه�الدراســة�السياســة�الخارجيــة�Sيرانيــة،�وأثرهــا�عxــى�ا�ســتقبل�السيا¸ــ·\�للــيمن�

،�وهــدفت�الدراســة�إ�ــى�توضــيح�سياســية�إيــران�الخارجيــة�مــن�خــHل�تــدخb�Hا�الســلبية��ــي�الشــؤون�

تقرائي�التحليxــي�وا�ــنهج�Sستشــرا�ي،�

توصلت�الدراسة�ا�ى�نتائج�أهمهـا�أن�أيـران�دولـة�محوريـة��ـي�منطقـة�الشـرق��وسـط�تمتلـك�مـن�ا�قومـات�

مـــا�يؤهلهـــا�للعـــب�دور�إقليمـــ\�خاصـــة��ـــي�ا�نطقـــة�العربيـــة،�وأكـــدت�أن��طـــراف�اليمنيـــة�الداخليـــة�لهـــا�دور�
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والشــــفافية،�وأن�مشــــكلة��زمــــة��ــــي�الــــيمن�وســــورية�طائفيــــة�بامتيــــاز،�با�ضــــافة�إ�ــــى�مــــا�ي¨�تــــب�عxــــى�ا�وقــــع�

  .الجغرا�ي�للدولت�ن�من�أطماع�خارجية

  :أبرزuأوجه�uخت�ف

إن��زمة��ي�اليمن�ناتجة�عن�انقHب�عxى�الشرعية،�مما�أدى�إ�ى�تقـويض�الدولـة�بتعـاون�مـع�النظـام�

ــورة�مــــن�نطاقهــــا� ــورة�الشــــعبية،�بينمــــا��ــــي�ســــورية�ركــــز�النظــــام�عxــــى�إخــــراج�الثــ الســــابق�الــــذي�أســــقطته�الثــ

ــــف�حــــا�ت�القتــــل،�وfبــــادة�والتهج�ــــ� 
ّ
ـــة��الســــلم\�إ�ــــى�نــــزاع�مســــلح،�وكث ـــوى�Sقليميـ ــتدùى�القـ لشــــعبه،�واســ

والدوليـــة،�وا�ليشـــيات�الطائفيـــة��جنبيـــة�لســـحق�الســـوري�ن�وتهج�ـــ�هم،�وحظيـــت��زمـــة�اليمنيـــة�بتحـــالف�

عربــي��عـــادة�الشـــرعية،�وقـــرارات�مجلــس��مـــن�بعضـــها�تحـــت�الفصـــل�الســابع�تؤيـــد�اســـتخدام�القـــوة�ضـــد�

Hفات��عضاء�الدائم�ن��ي�مجلس��منfنقHب،�وهذا�ما�لم�يتوفر�لÍزمة�السورية�بسبب�خ

  :وتكمن�uستفادةuمنuهذاuالكتاب

ا�علومـــات�ال[ـــ\�أوردهـــا�الكاتـــب�ذات�قيمـــة�علميـــة�وسياســـية،�وتشـــخص�الوضـــع�الـــراهن��ـــي�ســـورية،�

وترصـد�دور��مـم�ا�تحـدة�والقـوى�الفاعلــة��ـي��زمـة�السـورية،�وأن�التشــابه�بـ�ن��زمـة�السـورية�واليمنيــة�

ى�fستفادة�من�الكتاب،�وأنالدور�السل«\�لÍمم�ا�تحدة��ي��زمت�ن�متطابق

uالرزاينةu2017رسالةuم  

uا�ســــتقبلuــــىÀعuوأثرهــــاuيرانيــــة�uالخارجيــــةuالسياســــةu،ــة رســـالةuماجســــت&�،uمصــــطفىuزه&ــــ�uالرزاينــ

غــــزة،uكليــــة�uدابuوالعلــــومu–جامعــــةcuزهــــرu، :uفلســــط&ن)م2011-2015

تناولــت�هــذه�الدراســة�السياســة�الخارجيــة�Sيرانيــة،�وأثرهــا�عxــى�ا�ســتقبل�السيا¸ــ·\�للــيمن�

،�وهــدفت�الدراســة�إ�ــى�توضــيح�سياســية�إيــران�الخارجيــة�مــن�خــHل�تــدخb�Hا�الســلبية��ــي�الشــؤون�

تقرائي�التحليxــي�وا�ــنهج�Sستشــرا�ي،�العربيــة�لتحقيقهــا،�اســتخدمت�الدراســة�ا�ــنهج�التــاري¿ي�وا�ــنهج�Sســ

توصلت�الدراسة�ا�ى�نتائج�أهمهـا�أن�أيـران�دولـة�محوريـة��ـي�منطقـة�الشـرق��وسـط�تمتلـك�مـن�ا�قومـات�

مـــا�يؤهلهـــا�للعـــب�دور�إقليمـــ\�خاصـــة��ـــي�ا�نطقـــة�العربيـــة،�وأكـــدت�أن��طـــراف�اليمنيـــة�الداخليـــة�لهـــا�دور�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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ــة�بامتيــــاز،�با�ضــــافة�إ�ــــى�مــــا�ي¨�تــــب�عxــــى�ا�وقــــع� والشــــفافية،�وأن�مشــــكلة��زمــــة��ــــي�الــــيمن�وســــورية�طائفيــ

الجغرا�ي�للدولت�ن�من�أطماع�خارجية

أبرزuأوجه�uخت�ف

إن��زمة��ي�اليمن�ناتجة�عن�انقHب�عxى�الشرعية،�مما�أدى�إ�ى�تقـويض�الدولـة�بتعـاون�مـع�النظـام�

ــورة�مــــن�نطاقهــــا� ــا��ــــي�ســــورية�ركــــز�النظــــام�عxــــى�إخــــراج�الثــ الســــابق�الــــذي�أســــقطته�الثــــورة�الشــــعبية،�بينمــ

ـــ�  ــا�ت�القتــــل،�وfبــــادة�والتهج�ـ ــــف�حــ
ّ
ـــلح،�وكث ـــزاع�مسـ ــى�نـ الســــلم\�إ�ــ

والدوليـــة،�وا�ليشـــيات�الطائفيـــة��جنبيـــة�ل

عربــي��عـــادة�الشـــرعية،�وقـــرارات�مجلــس��مـــن�بعضـــها�تحـــت�الفصـــل�الســابع�تؤيـــد�اســـتخدام�القـــوة�ضـــد�

fنقHب،�وهذا�ما�لم�يتوفر�لÍزمة�السورية�بسبب�خ

وتكمن�uستفادةuمنuهذاuالكتاب

ا�علومـــات�ال[ـــ\�أوردهـــا�الكاتـــب�ذات�قيمـــة�علميـــة�وسياســـية،�وت

وترصـد�دور��مـم�ا�تحـدة�والقـوى�الفاعلــة��ـي��زمـة�السـورية،�وأن�التشــابه�بـ�ن��زمـة�السـورية�واليمنيــة�

ى�fستفادة�من�الكتاب،�وأنالدور�السل«\�لÍمم�ا�تحدة��ي��زمت�ن�متطابقأدى�إ�

4 /uالرزاينةuرسالة

uا�ســــتقبلuــــىÀعuوأثرهــــاuيرانيــــة�uالخارجيــــةuالسياســــةu،الرزاينــــةuزه&ــــ�uمصــــطفىu،�&ماجســــتuرســـالة

uللــــيمنu¨©ــــª2011(السيا

2017.  

تناولــت�هــذه�الدراســة�السياســة�الخارجيــة�Sيرانيــة،�وأثرهــا�عxــى�ا�ســتقبل�السيا¸ــ·\�للــيمن�

،�وهــدفت�الدراســة�إ�ــى�توضــيح�سياســية�إيــران�الخارجيــة�مــن�خــHل�تــدخb�Hا�الســلبية��ــي�الشــؤون�)2015

العربيــة�لتحقيقهــا،�اســتخدمت�الدراســة�ا�ــنهج�التــاري¿ي�وا�ــنهج�Sســ

توصلت�الدراسة�ا�ى�نتائج�أهمهـا�أن�أيـران�دولـة�محوريـة��ـي�منطقـة�الشـرق��وسـط�تمتلـك�مـن�ا�قومـات�

مـــا�يؤهلهـــا�للعـــب�دور�إقليمـــ\�خاصـــة��ـــي�ا�نطقـــة�العربيـــة،�وأكـــدت�أن��طـــراف�اليمنيـــة�الداخليـــة�لهـــا�دور�
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ـــران�والســـــعودية،��ـــــي�ظـــــل�إســـــتقواء�أغلـــــب��حـــــزاب� بـــــ�ن�إيـ

الياســية�اليمنيــة�بالخــارج�لحــل�ا�شــاكل�الداخليــة،�وأبــرزت�أن�ا�شــاكل�SقتصــاديةوSجتماعية،�وغيــاب�

ـــراف�الدوليــــة� ــل��ــــي�الــــيمن،�وأن��طـ ــود�للحــ ــن�أهــــم��ســــباب�ال[ــــ\�تعــــوق�أي�جهــ العدالــــة�وهيبــــة�الدولــــة�مــ

�ي��زمـة�اليمنيـة�مـن�خـHل�مصـالحها��ـي�ظـل�Sسـتقطاب�الـدو�ي�الحـاد،�وعـدم�

ـــى�القـــــوى�السياســـــية�اليمنيـــــة�ودوره��ـــــي� ـــأث���الخـــــارÔي�عxــ ــة،�التــ ــران��ـــــي�ا�نطقـــ وجـــــود�دور�محـــــوري��يـــ

  .Sقليم\��ي�ا�نطقة�وتضارب�مصالح�الدول�الك��ى 

  .الدور�Sيراني��ي�اليمن،�بينما�تناولت�هذه�الدراسة�دور��مم�ا�تحدة

ــ\�وردت��ــــي�الرســــالة�حــــول��زمــــة�اليمنيــــة�ودور� يرانيــــة��ــــي�السياســــة�f Sســــتفادة�مــــن�ا�علومــــات�ال[ــ

  .اليمن�وا�نطقة،�والدور�Sيراني�البارز�ي�تأجيج�اصراعات�الطائفية��ي�ا�نطقة�العربية�

خليفـــة�محمـــد�و�مه�ـــ�ة�نصـــ��ة،�آليـــات�ومظـــاهر�التعـــاون�بـــ�ن�Sتحـــاد��فريقـــي�

لي�ن،�مجلة�Sجbµاد�القضـائي،�جامعـة�عنابـة،�الجزائـر،�

ـــدة��ــــي�حفــــظ�الســــلم�و�مــــن� ــ�ن�fتحــــاد�fفريقــــي�وfمــــم�ا�تحـ تناولــــت�الدراســــة�موضــــوع�التعــــاون�بــ

ــى�مســـتوى�fجهـــزة��ـــي�مختلـــف�الوثـــائق� الـــدولي�ن،�وتنـــاقش�الدراســـة�التـــداخل��ـــي�ا�ســـؤوليات�ا�قـــررة�عxـ

لية�محل�الدراسة،�إستخدمت�الدراسة�ا�نهج�الوصفي�التحليxي،�وتوصلت�الدراسة�إ�ى�التأكيـد�عxـى�

�مـــم�( أن�ا�ســـؤولية�الرئيســـية�عـــن�حفـــظ�الســـلم�و�مـــن�الـــدولي�ن�تقـــع�عxـــى�عـــاتق�مجلـــس��مـــن�الـــدو�ي�
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ــأجيج�الصـــــراعات�Sقليميـــــة�خاصـــــة ــم��ـــــي�تـــ بـــــ�ن�إيــــران�والســـــعودية،��ـــــي�ظـــــل�إســـــتقواء�أغلـــــب��حـــــزاب��مهــ

الياســية�اليمنيــة�بالخــارج�لحــل�ا�شــاكل�الداخليــة،�وأبــرزت�أن�ا�شــاكل�SقتصــاديةوSجتماعية،�وغيــاب�

ـــة� ــراف�الدوليـ ــباب�ال[ــــ\�تعــــوق�أي�جهــــود�للحــــل��ــــي�الــــيمن،�وأن��طــ ـــم��ســ ــة�مــــن�أهـ العدالــــة�وهيبــــة�الدولــ

�ي��زمـة�اليمنيـة�مـن�خـHل�مصـالحها��ـي�ظـل�Sسـتقطاب�الـدو�ي�الحـاد،�وعـدم�وSقليمية�تنظر�إ�ى�الحل�

  تÎHي�Sرادات�الدولية،

  :منuالدراسةuالسابقة

  :أبرزuأوجه�uتفاق

ـــية�اليمنيـــــة�ودوره��ـــــي� ــى�القـــــوى�السياســ ــأث���الخـــــارÔي�عxـــ وجـــــود�دور�محـــــوري��يـــــران��ـــــي�ا�نطقـــــة،�التـــ

Sقليم\��ي�ا�نطقة�وتضارب�مصالح�الدول�الك��ى �تعقيد�الحل��ي�اليمن،�الصراع

  :أبرزuأوجه�uخت�ف

الدور�Sيراني��ي�اليمن،�بينما�تناولت�هذه�الدراسة�دور��مم�ا�تحدةبحثالحا�ي�

  :وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

ــات�ال[ــــ\�وردت��ــــي�الرســــالة�حــــول��زمــــة�اليمنيــــة�ودور� fســــتفادة�مــــن�ا�علومــ

اليمن�وا�نطقة،�والدور�Sيراني�البارز�ي�تأجيج�اصراعات�الطائفية��ي�ا�نطقة�العربية�

uخليفةuم2017دراسة  

خليفـــة�محمـــد�و�مه�ـــ�ة�نصـــ��ة،�آليـــات�ومظـــاهر�التعـــاون�بـــ�ن�Sتحـــاد��فريقـــي�: بحـــث�محكـــم�بعنـــوان

لي�ن،�مجلة�Sجbµاد�القضـائي،�جامعـة�عنابـة،�الجزائـر،�و�مم�ا�تحدة��ي�مجال�حفظ�السلم�و�من�الدو 

  .م2017

ــدة��ــــي�حفــــظ�الســــلم�و�مــــن� تناولــــت�الدراســــة�موضــــوع�التعــــاون�بــــ�ن�fتحــــاد�fفريقــــي�وfمــــم�ا�تحــ

ــي�ا�ســـؤوليات�ا�قـــررة�عxـــى�مســـتوى�fجهـــزة��ـــي�مختلـــف�الوثـــائق� الـــدولي�ن،�وتنـــاقش�الدراســـة�التـــداخل��ـ

لية�محل�الدراسة،�إستخدمت�الدراسة�ا�نهج�الوصفي�التحليxي،�وتوصلت�الدراسة�إ�ى�التأكيـد�عxـى�

أن�ا�ســـؤولية�الرئيســـية�عـــن�حفـــظ�الســـلم�و�مـــن�الـــدولي�ن�تقـــع�عxـــى�عـــاتق�مجلـــس��مـــن�الـــدو�ي�
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ـــة ـــراعات�Sقليميـــــة�خاصــ ـــي�تـــــأجيج�الصــ مهــــم��ــ

الياســية�اليمنيــة�بالخــارج�لحــل�ا�شــاكل�الداخليــة،�وأبــرزت�أن�ا�شــاكل�SقتصــاديةوSجتماعية،�وغيــاب�

ــراف�الدوليــــة� ـــة�الدولــــة�مــــن�أهــــم��ســــباب�ال[ــــ\�تعــــوق�أي�جهــــود�للحــــل��ــــي�الــــيمن،�وأن��طــ العدالــــة�وهيبـ

وSقليمية�تنظر�إ�ى�الحل�

تÎHي�Sرادات�الدولية،

منuالدراسةuالسابقةuبحثموقفuال

أبرزuأوجه�uتفاق

ـــية�اليمنيـــــة�ودوره��ـــــي� ـــي�ا�نطقـــــة،�التـــــأث���الخـــــارÔي�عxـــــى�القـــــوى�السياســ ـــود�دور�محـــــوري��يـــــران��ــ وجــ

تعقيد�الحل��ي�اليمن،�الصراع

أبرزuأوجه�uخت�ف

بحثالحا�ي�تناول�ال

وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

ـــالة�حــــول��زمــــة�اليمنيــــة�ودور� fســــتفادة�مــــن�ا�علومــــات�ال[ــــ\�وردت��ــــي�الرسـ

اليمن�وا�نطقة،�والدور�Sيراني�البارز�ي�تأجيج�اصراعات�الطائفية��ي�ا�نطقة�العربية�

5 /uخليفةuدراسة

بحـــث�محكـــم�بعنـــوان

و�مم�ا�تحدة��ي�مجال�حفظ�السلم�و�من�الدو 

2017،�سبتم���)15(العدد�

ــدة��ــــي�حفــــظ�الســــلم�و�مــــن� تناولــــت�الدراســــة�موضــــوع�التعــــاون�بــــ�ن�fتحــــاد�fفريقــــي�وfمــــم�ا�تحــ

الـــدولي�ن،�وتنـــاقش�الدراســـة�التـــداخل��ـــي�ا�ســـؤوليات�ا�قـــررة�عxـــى�مســـتوى�fجهـــزة��ـــي�مختلـــف�الوثـــائق�

لية�محل�الدراسة،�إستخدمت�الدراسة�ا�نهج�الوصفي�التحليxي،�وتوصلت�الدراسة�إ�ى�التأكيـد�عxـى�الدو 

أن�ا�ســـؤولية�الرئيســـية�عـــن�حفـــظ�الســـلم�و�مـــن�الـــدولي�ن�تقـــع�عxـــى�عـــاتق�مجلـــس��مـــن�الـــدو�ي�
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ة�ولكـن�لخلـق�إ�ن�العمـل�Sقليمـ\�أصـبح�ضـروريا�لـيس�فقـط�لتخفيـف�العـبء�عxـى��مـم�ا�تحـد

شـعور�مــن�ا�شــاركة�والتوافـق��ــي�الشــؤون�الدوليـة�للمنظمــات�Sقليميــة،�و�أن�التعـاون�بــ�ن��مــم�ا�تحــدة�

ــدة،� ــي�ميثــــاق��مــــم�ا�تحــ ــن�الجمــــاùي�ا�نصــــوص�عليــــه��ــ ــاد��فريقــــي�يعت�ــــ��جــــزء���يتجــــزء�مــــن��مــ وSتحــ

تســـوية�ال�ºاعـــات�وتوثيـــق�الشــــراكة�

�ــــي�) �مــــم�ا�تحــــدة( مع�هــــذه�الدراســــة�حــــول�مســــئولية�مجلــــس��مــــن�

ــــت�� ـــا�ناقشــ ـــــة�اليمنيــــــة�بمختلــــــف�مجا��bــــــا�بينمـــ �تحــــــدة��ــــــي��زمـ

uحـــلuـــيXuودورهـــاuمـــنcuمجلـــسuقـــرارات

ـــــية� ــــات�السياســـ ــ��الدراســــ ــــد�هللا،�مخت�ــــــ ــــــيدي�محمــــــــدان�عبــــ ــــة�ســ جامعــــ

ــة�اليمنيــــة� ــي�معالجــــة��زمــ والعHقــــات�الدوليــــة،��bــــدف�الدراســــة�إ�ــــى�معرفــــة�دور�مجلــــس��مــــن�وطريقتــــه��ــ

وتـــدور�مشـــكلة�الدراســـة�حـــول�مـــا�مـــدى�نجـــاح�مجلـــس��مـــن��ـــي�حـــل��زمـــة�اليمنيـــة؟�وكيفيـــة�إعـــادة��مـــن�

دمت�الدراســة�ا�ـــنهج�الوصــفي�التحليxــي،�اشـــتملت�الدراســة�عxـــى�تمهيــد�و��حـــة�

uأســــباب�معضــــلة��زمــــة��وتناولــــت

ــــة� ـــــاق�خارطــــــ ــة،�وآفـــــ ـــــــ ــــــــة�اليمنيـ ـــــــــي�حــــــــــل��زمــ ــــن��ـ ــــس��مــــــ ــــــــاح�مجلــــــ ـــــــدى�نجــ ـــــكاليا�bا�ومـــ ــــرز�إشـــــ ــــة�وأبــــــ اليمنيــــــ

ــــي،�وأن�هنــــــاك� ــة�اليمنيــــــة�ذات�ُبعــــــد�إقليمــــــ\�ودو�ــ أن��زمــــ

ــ�ن�ا�كونــــات�اليمنيــــة،�وأن�العامــــل�الخــــارÔي�مــــؤثر�بشــــكل�كب�ــــ�،� وأن�دور�مجلــــس�صــــعوبة�اتفــــاق�داخxــــي�بــ

�من�غ�ـ��جـاد��ـي�حـل��زمـة�اليمنيـة،�وأن�Sرهـاب��ـي�الـيمن�ذو�أبعـاد�سياسـية�مـتقمص�بثـوب�دي�ـ\،�وأن�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

إ�ن�العمـل�Sقليمـ\�أصـبح�ضـروريا�لـيس�فقـط�لتخفيـف�العـبء�عxـى��مـم�ا�تحـد

شـعور�مــن�ا�شــاركة�والتوافـق��ــي�الشــؤون�الدوليـة�للمنظمــات�Sقليميــة،�و�أن�التعـاون�بــ�ن��مــم�ا�تحــدة�

وSتحــــاد��فريقــــي�يعت�ــــ��جــــزء���يتجــــزء�مــــن��مــــن�الجمــــاùي�ا�نصــــوص�عليــــه��ــــي�ميثــــاق��مــــم�ا�تحــــدة،�

تســـوية�ال�ºاعـــات�وتوثيـــق�الشــــراكة�وأوصـــت�الدراســـة�بضـــرورة�تفعيـــل�دور�ا�نظمـــات�Sقليميــــة��ـــي�مجـــال�

  .والتعاون�مع��مم�ا�تحدة

ــن�الحــــالييتفــــق�موضــــوع�البحــــث�� مع�هــــذه�الدراســــة�حــــول�مســــئولية�مجلــــس��مــ

  .حفظ��من�والسلم�الدولي�ن�بموجب�الصHحيات�ال[\�يمتلكها

  

ــم�االبحــــــث�الحاليي ـــت��بحــــــث�دور��مــــ ــا�ناقشـــ ــــف�مجا��bــــــا�بينمــــ ــــة�اليمنيــــــة�بمختلــ �تحــــــدة��ــــــي��زمــ

  .الدراسة�دور�fمم�ا�تحدة��ي�حفظ�السلم�وfمن�الدولي�ن�فقط

  .م2017

قـــراراتuمجلـــسcuمـــنuودورهـــاXuـــيuحـــلu: دكتـــوراه�بعنـــوان�اطروحـــةأحمـــد�محمـــد�عبـــد�هللا�الحســـ�\،�

ــــــة ـــــة�ا�غربيــ ــــية�: ا�ملكـــ ـــات�السياســــ ــ��الدراســـــ ـــد�هللا،�مخت�ــــــ ـــــيدي�محمــــــــدان�عبـــــ ـــة�ســـ جامعـــــ

والعHقــــات�الدوليــــة،��bــــدف�الدراســــة�إ�ــــى�معرفــــة�دور�مجلــــس��مــــن�وطريقتــــه��ــــي�معالجــــة��زمــــة�اليمنيــــة�

وتـــدور�مشـــكلة�الدراســـة�حـــول�مـــا�مـــدى�نجـــاح�مجلـــس��مـــن��ـــي�حـــل��زمـــة�اليمنيـــة؟�وكيفيـــة�إعـــادة��مـــن�

دمت�الدراســة�ا�ـــنهج�الوصــفي�التحليxــي،�اشـــتملت�الدراســة�عxـــى�تمهيــد�و��حـــة�واســـتخ

ــرارات�مجلــــس��مــــن��ــــي�حفــــظ��مــــن�والســــلم�الــــدولي�ن وتناولــــتu. شــــاملة�لــــدور�قــ

ـــة� ــــاق�خارطـــــــ ــــــــة،�وآفــــــ ـــــــة�اليمنيــ ـــــــــل��زمـــ ــــــــي�حـ ـــن��ــ ـــس��مـــــــ ـــــــاح�مجلـــــــ ــــــدى�نجـــ ــــكاليا�bا�ومــــ ـــرز�إشــــــ ـــة�وأبـــــــ اليمنيـــــــ

ـــي،�وأن�هنــــــاك�: إ�ــــــى�النتــــــائج�7تيــــــة�الطريق،وتوصــــــلت�الدراســــــة ــــد�إقليمــــــ\�ودو�ـــ أن��زمــــــة�اليمنيــــــة�ذات�ُبعــ

ــاق�داخxــــي�بــــ�ن�ا�كونــــات�اليمنيــــة،�وأن�العامــــل�الخــــارÔي�مــــؤثر�بشــــكل�كب�ــــ�،� صــــعوبة�اتفــ

�من�غ�ـ��جـاد��ـي�حـل��زمـة�اليمنيـة،�وأن�Sرهـاب��ـي�الـيمن�ذو�أبعـاد�سياسـية�مـتقمص�بثـوب�دي�ـ\،�وأن�
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إ�ن�العمـل�Sقليمـ\�أصـبح�ضـروريا�لـيس�فقـط�لتخفيـف�العـبء�عxـى��مـم�ا�تحـد) ا�تحدة

شـعور�مــن�ا�شــاركة�والتوافـق��ــي�الشــؤون�الدوليـة�للمنظمــات�Sقليميــة،�و�أن�التعـاون�بــ�ن��مــم�ا�تحــدة�

ــدة،� وSتحــــاد��فريقــــي�يعت�ــــ��جــــزء���يتجــــزء�مــــن��مــــن�الجمــــاùي�ا�نصــــوص�عليــــه��ــــي�ميثــــاق��مــــم�ا�تحــ

وأوصـــت�الدراســـة�بضـــرورة�تفعيـــل�دور�ا�نظمـــات�Sقليميــــة��ـــي�مجـــال�

والتعاون�مع��مم�ا�تحدة

uتفاق�uأوجه  

يتفــــق�موضــــوع�البحــــث��

حفظ��من�والسلم�الدولي�ن�بموجب�الصHحيات�ال[\�يمتلكها

uuخت�ف�uأوجه

البحــــــث�الحالييأن�

الدراسة�دور�fمم�ا�تحدة��ي�حفظ�السلم�وfمن�الدولي�ن�فقط

6/uأحمدu2017دراسة

أحمـــد�محمـــد�عبـــد�هللا�الحســـ�\،�

ـــة، ـــةcزمــــــــةuاليمنيـــــ ــة�ا�غربيـــــ ا�ملكــــــ

ــة�اليمنيــــة� والعHقــــات�الدوليــــة،��bــــدف�الدراســــة�إ�ــــى�معرفــــة�دور�مجلــــس��مــــن�وطريقتــــه��ــــي�معالجــــة��زمــ

وتـــدور�مشـــكلة�الدراســـة�حـــول�مـــا�مـــدى�نجـــاح�مجلـــس��مـــن��ـــي�حـــل��زمـــة�اليمنيـــة؟�وكيفيـــة�إعـــادة��مـــن�

واســـتخوfســتقرار�إلbcــا؟،�

ــي�حفــــظ��مــــن�والســــلم�الــــدولي�ن شــــاملة�لــــدور�قــــرارات�مجلــــس��مــــن��ــ

ــــة� ـــــاق�خارطــــــ ـــــــــة،�وآفـــــ ـــــــة�اليمنيـ ــــــــل��زمـــ ـــــــي�حــ ــن��ـــ ـــــــ ـــــــــس��مـ ـــــاح�مجلـ ـــدى�نجـــــ ـــــــــكاليا�bا�ومـــــــ ـــــــرز�إشـ ـــــــة�وأبـــ اليمنيـــ

ـــة الطريق،وتوصــــــلت�الدراســـ

صــــعوبة�اتفــــاق�داخxــــي�بــــ�ن�ا�كونــــات�اليمنيــــة،�وأن�العامــــل�الخــــارÔي�مــــؤثر�بشــــكل�كب�ــــ�،�

�من�غ�ـ��جـاد��ـي�حـل��زمـة�اليمنيـة،�وأن�Sرهـاب��ـي�الـيمن�ذو�أبعـاد�سياسـية�مـتقمص�بثـوب�دي�ـ\،�وأن�
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راع��ـــي�الـــيمن�مـــن�أجـــل�تصـــفية�حســـابات�بـــ�ن�خصـــوم�وأطـــراف�عديـــدة،،�وأن�الصـــراع��ـــي�الـــيمن�هـــو�

لتصـــفية�حســـابات�بـــ�ن�إيـــران�وبعـــض�دول�مجلـــس�التعـــاون�الخليÏـــي،�وكـــذا�بـــ�ن�الـــدول�الكبـــار��ـــي�مجلـــس�

�مـــن�وأن�القضـــاء�عليـــه�مرهـــون�با�ســـتقرار�السيا¸ـــ·\�للـــبHد،�وتوûـــ·\�الدراســـة�الحكومـــة�اليمنيـــة�بوضـــع�

ـــذلك� ــره،�كــــ ــــيح�خطــــ ــة�ا�شــــــروع�الطــــــائفي�وتوضــ ـــــادية��واجهــــ ــة�واقتصـ طــــــط�عســــــكرية�وثقافيــــــة�وتعليميــــ

الدراســة�بأهميــة�ا�حافظــة�عxــى�وحــدة�الــبHد،�وكــذلك�أوصــت�بمســاندة�الــدول�العربيــة�وSســHمية�للــيمن�

  ).2216(�ي�مواجهة�عجز�مجلس��من��ي�تنفيذ�قراراته�وبا�خص�ما�كان�تحت�البند�السابع�

بحــــث�مــــدى�تطبيــــق�قــــرارات�مجلــــس��مــــن�وتــــأث���العامــــل�الخــــارÔي�عxــــى��زمــــة�

�ـــي�بيـــان�البعـــد�السيا¸ـــ·\�لقضـــية�مكافحـــة�fرهـــاب�،�

ــ�ن�القــــوى� عــــن��تصــــفية�حســــابات�بــ

Sقليميـــة�والدوليــــة�عxــــى��راåــــ·\�اليمنيــــة،�وأن��مــــم�ا�تحــــدة�تعــــاني�مــــن�عجــــز��ــــي�تنفيــــذ�قرارا�bــــا�بســــبب�

�اأن�رســالة�الحســ�\�تــدور�حــول�مــدى�إلزاميــة�قــرارات�مجلــس��مــن�بينمــا�هــذ

Sنســــاني،�والسيا¸ــــ·\،�والحقــــوÎي،�

توفر�معلومات�قيمـة�عـن��زمـة�اليمنيـة،�وكـذلك��ـي�اسـتخدام�

uمـــنuللف�ـــ�ةuاليمنيـــةuزمـــةcuحـــلuـــيXuا�تحـــدةuمـــمcuدور

ـــم�الدراســـــات� جامعـــــة�نـــــايف�العربيـــــة�للعلـــــوم��منيـــــة�كليـــــة�العلـــــوم�fس¨�اتيجية،قســ

ــى�التعـــرف�عxــــى��دوار�و�نشـــطة�ال[ــــ\�قامـــت�¤bـــا��مــــم�ا�تحـــدة��ــــي�تســـوية��زمــــة� إ�ــ

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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راع��ـــي�الـــيمن�مـــن�أجـــل�تصـــفية�حســـابات�بـــ�ن�خصـــوم�وأطـــراف�عديـــدة،،�وأن�الصـــراع��ـــي�الـــيمن�هـــو�

لتصـــفية�حســـابات�بـــ�ن�إيـــران�وبعـــض�دول�مجلـــس�التعـــاون�الخليÏـــي،�وكـــذا�بـــ�ن�الـــدول�الكبـــار��ـــي�مجلـــس�

�مـــن�وأن�القضـــاء�عليـــه�مرهـــون�با�ســـتقرار�السيا¸ـــ·\�للـــبHد،�وتوûـــ·\�الدراســـة�الحكومـــة�اليمنيـــة�بوضـــع�

ـــيح�خطــــــره،�كـــــــذلك� ــــادية��واجهــــــة�ا�شــــــروع�الطــــــائفي�وتوضـــ ـــــكرية�وثقافيــــــة�وتعليميــــــة�واقتصــ طــــــط�عسـ

الدراســة�بأهميــة�ا�حافظــة�عxــى�وحــدة�الــبHد،�وكــذلك�أوصــت�بمســاندة�الــدول�العربيــة�وSســHمية�للــيمن�

�ي�مواجهة�عجز�مجلس��من��ي�تنفيذ�قراراته�وبا�خص�ما�كان�تحت�البند�السابع�

  .منuالدراسةuالسابقة

بحــــث�مــــدى�تطبيــــق�قــــرارات�مجلــــس��مــــن�وتــــأث���العامــــل�الخــــارÔي�عxــــى��زمــــة�: أبــــرزuأوجــــه�uتفــــاق

�ـــي�بيـــان�البعـــد�السيا¸ـــ·\�لقضـــية�مكافحـــة�fرهـــاب�،��ةالدراســـالبحـــث�الحـــا�ي�مـــع��اليمنيـــة،�وكـــذلك�اتفـــق

ـــاس�أنــــه�عبــــارة� ــى�أسـ ــيمن�عxــ ــي�الــ ــدائر��ــ ـــة�الصــــراع�الــ ـــيف�طبيعـ ـــن��تصــــفية�حســــابات�بــــ�ن�القــــوى�وتوصـ عـ

Sقليميـــة�والدوليــــة�عxــــى��راåــــ·\�اليمنيــــة،�وأن��مــــم�ا�تحــــدة�تعــــاني�مــــن�عجــــز��ــــي�تنفيــــذ�قرارا�bــــا�بســــبب�

أن�رســالة�الحســ�\�تــدور�حــول�مــدى�إلزاميــة�قــرارات�مجلــس��مــن�بينمــا�هــذ�:أبــرزuأوجــه�uخــت�ف

ــة�اليمنيــــة��ــــي�أربعــــة�مجــــا�ت� ــدة��ــــي��زمــ ـــوÎي،�(بحــــث�دور��مــــم�ا�تحــ Sنســــاني،�والسيا¸ــــ·\،�والحقـ

توفر�معلومات�قيمـة�عـن��زمـة�اليمنيـة،�وكـذلك��ـي�اسـتخدام�: وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

  .منهجية�البحث�با�ضافة�إ�ى�fستفادة�من�النتائج�والتوصيات

  .م2016

دورcuمـــمuا�تحـــدةXuـــيuحـــلcuزمـــةuاليمنيـــةuللف�ـــ�ةuمـــنu:رســـالة�ماجســـت���بعنـــوان�،uج�ـــ��ناصـــر�الـــذهب

ــم�الدراســـــات� ـــة�العلـــــوم�fس¨�اتيجية،قســـ ـــة�للعلـــــوم��منيـــــة�كليــ جامعـــــة�نـــــايف�العربيــ

  م�S2016قليمية�والدولية،رسالة�ماجست���غ���منشورة،�

إ�ــــى�التعـــرف�عxــــى��دوار�و�نشـــطة�ال[ــــ\�قامـــت�¤bـــا��مــــم�ا�تحـــدة��ــــي�تســـوية��زمــــة�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ              

ــ راع��ـــي�الـــيمن�مـــن�أجـــل�تصـــفية�حســـابات�بـــ�ن�خصـــوم�وأطـــراف�عديـــدة،،�وأن�الصـــراع��ـــي�الـــيمن�هـــو�الصـ

لتصـــفية�حســـابات�بـــ�ن�إيـــران�وبعـــض�دول�مجلـــس�التعـــاون�الخليÏـــي،�وكـــذا�بـــ�ن�الـــدول�الكبـــار��ـــي�مجلـــس�

�مـــن�وأن�القضـــاء�عليـــه�مرهـــون�با�ســـتقرار�السيا¸ـــ·\�للـــبHد،�وتوûـــ·\�الدراســـة�الحكومـــة�اليمنيـــة�بوضـــع�

ـــذلك�خ ــره،�كــــ ـــيح�خطــــ ــادية��واجهــــــة�ا�شــــــروع�الطــــــائفي�وتوضـــ ــــة�وتعليميــــــة�واقتصــــ ــــط�عســــــكرية�وثقافيــ طــ

الدراســة�بأهميــة�ا�حافظــة�عxــى�وحــدة�الــبHد،�وكــذلك�أوصــت�بمســاندة�الــدول�العربيــة�وSســHمية�للــيمن�

�ي�مواجهة�عجز�مجلس��من��ي�تنفيذ�قراراته�وبا�خص�ما�كان�تحت�البند�السابع�

منuالدراسةuالسابقةuبحثالuموقف

uتفــــاق�uأوجــــهuأبــــرز

اليمنيـــة،�وكـــذلك�اتفـــق

وتوصــــيف�طبيعــــة�الصــــراع�الــــدائر��ــــي�الــــيمن�عxــــى�أســــاس�أنــــه�عبــــارة�

ــة،�وأن��مــــم�ا�تحــــدة�تعــــاني�مــــن�عجــــز��ــــي�تنفيــــذ�قرارا�bــــا�بســــبب� Sقليميـــة�والدوليــــة�عxــــى��راåــــ·\�اليمنيــ

  . تضارب�ا�صالح

أبــرزuأوجــه�uخــت�ف

ـــة��ــــي�أربعــــة�مجــــا�ت�بحثيال ـــم�ا�تحــــدة��ــــي��زمــــة�اليمنيـ بحــــث�دور��مـ

  ). و�م�\�والعسكري 

وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

منهجية�البحث�با�ضافة�إ�ى�fستفادة�من�النتائج�والتوصيات

2016دراسةuج��ال/ 7

ج�ـــ��ناصـــر�الـــذهب

ـــم�الدراســـــات��،)م2016 –م2011( ــة�العلـــــوم�fس¨�اتيجية،قســ جامعـــــة�نـــــايف�العربيـــــة�للعلـــــوم��منيـــــة�كليـــ

Sقليمية�والدولية،رسالة�ماجست���غ���منشورة،�

إ�ــــى�التعـــرف�عxــــى��دوار�و�نشـــطة�ال[ــــ\�قامـــت�¤bـــا��مــــم�ا�تحـــدة��ــــي�تســـوية��زمــــة�دراســـة��bـــدف�ال
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اليمنيــة،�والوقــوف�عxــى�التحــديات�ال[ــ\�واجهــت��مــم�ا�تحــدة�فbcــا،�وتقــديم�اســ¨�اتيجية�مق¨�حــة�لتفعيــل�

ـــة؟، ـــل��زمـ ـــدة��ــــي�حـ ـــا�دور��مــــم�ا�تحـ ـــكلة�الدراســــة�تــــدور�حــــول�مـ ــنهج��مشـ واســــتخدمت�الدراســــة�ا�ــ

ــــفي�التحليxـــــي،�تناولــــــت�الدراســـــة�مـــــن�خـــــHل�فصــــــولها�ا�تعـــــددة�مشـــــكلة�الـــــيمن�وأبعادهــــــا� التـــــاري¿ي�والوصـ

والخلفية�النظرية�للدراسة،عرض�وتحليل�البيانات�ومناقشة�نتائجهـا�،�نتـائج�الدراسـة�وتوصـيا�bا�وقـدمت�

�bـــاون��مـــم�ا�تحـــدة�با�شـــراف�عxـــى�ا�رحلـــة�

ي�عxــــى�الدولــــة�وتفج�ــــ��الحــــرب��ــــي�الــــيمن،�وأدى�رفــــض�الحــــوث�ن�لتنفيــــذ�

�لحـل�
ً
قرارات�مجلس��من�ومفاوضـات�جنيـف�والكويـت�إ�ـى�اسـتمرار�الصـراع�وبـذلت��مـم�ا�تحـدة�جهـودا

عجـــــزت��مـــــم�فمـــــع�التـــــدهور��م�ـــــ\�وSنســـــاني�جـــــراء�الحـــــرب�القائمـــــة�

ا�تحــــدة�عــــن�إيقــــاف�الحــــرب�اليمنيــــة�نتيجــــة�ضــــغوط�مارســــbµا�الــــدول�الك�ــــ�ى�وSقليميــــة�نتيجــــة�تضــــارب�

ـــار� ـــات�الــــثHث،�وأوقفــــت�ا�bيـ ــار��داء�وفــــق�ا�رجعيـ ــه�مســ ـــالح،�كمــــا�عملــــت�عاصــــفة�الحــــزم�عxــــى�توجيــ ا�صـ

ــلها��ـــي�الدولـــة،�واتســـم�دور�الـــدور��مـــم�ا�تحـــدة�بضـــعف�التعامـــل�تجـــاه�تطـــورات�الصـــراع�مـــ ن�خـــHل�فشـ

،�وأوصت�الدراسة��مم�ا�تحدة�بالعمل�عxـى�إعـادة�تقيـيم�حـل��زمـة،�والوقـوف�عxـى�

Sخفاقات�وتجاوزها،�وتعزيز�دور�مجلس�التعاون�الخليÏي�بقيادة�السعودية�لرعايـة�تسـوية�شـاملة�لÍزمـة�

تحقــق�شــفافية�للعمليــات�Sنســانية��ــي�الــيمن،�

وعلbcـا�كــذلك�بجانـب�مجلــس�التعـاون�دعــم�بــرامج�Sعمـار،�وإعــادة�تأهيـل�fقتصــاد،�وبـرامج�بنــاء�الســHم،�

ف�الوضـــع�الـــراهن��ـــي�الـــيمن��ـــي�ف¨ـــ�ة�الدراســـة،�

وكـــذلك�تقاربـــت��ـــي�شـــرح�الجانـــب�السيا¸ـــ·\�وفـــق�التسلســـل�التـــاري¿ي�لÍحـــداث،�ومـــدى�قيـــام�
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اليمنيــة،�والوقــوف�عxــى�التحــديات�ال[ــ\�واجهــت��مــم�ا�تحــدة�فbcــا،�وتقــديم�اســ¨�اتيجية�مق¨�حــة�لتفعيــل�

  . دورها��ي�حل��زمة�اليمنية

ــة؟، ــدة��ــــي�حــــل��زمــ ــا�دور��مــــم�ا�تحــ ــكلة�الدراســــة�تــــدور�حــــول�مــ مشــ

ــــت�الدراســـــة�مـــــن�خـــــHل�فصــــــولها�ا�تعـــــددة�مشـــــكلة�الـــــيمن�وأبعادهــــــا� ـــفي�التحليxـــــي،�تناولــ ــــاري¿ي�والوصــ التـ

والخلفية�النظرية�للدراسة،عرض�وتحليل�البيانات�ومناقشة�نتائجهـا�،�نتـائج�الدراسـة�وتوصـيا�bا�وقـدمت�

ــة��ـــي �مـــن�ا�ق¨�حـــات�وتوصـــلت�إ�ـــى�أهـــم�النتـــائج�متمثلـ
ً
�bـــاون��مـــم�ا�تحـــدة�با�شـــراف�عxـــى�ا�رحلـــة�: عـــددا

ــذ� ــ��الحــــرب��ــــي�الــــيمن،�وأدى�رفــــض�الحــــوث�ن�لتنفيــ fنتقاليــــة�قــــاد�إ�ــــى�انقــــHب�الحــــوثي�عxــــى�الدولــــة�وتفج�ــ

�لحـل�
ً
قرارات�مجلس��من�ومفاوضـات�جنيـف�والكويـت�إ�ـى�اسـتمرار�الصـراع�وبـذلت��مـم�ا�تحـدة�جهـودا

ـــا�محـــــددة�و��تتوافـــــق� ـــة��زمـــــة؛�ولك¬bــ ـــاني�جـــــراء�الحـــــرب�القائمــ ـــع�التـــــدهور��م�ـــــ\�وSنســ مــ

ا�تحــــدة�عــــن�إيقــــاف�الحــــرب�اليمنيــــة�نتيجــــة�ضــــغوط�مارســــbµا�الــــدول�الك�ــــ�ى�وSقليميــــة�نتيجــــة�تضــــارب�

ــار� ـــت�ا�bيــ ــات�الــــثHث،�وأوقفـ ـــفة�الحــــزم�عxــــى�توجيــــه�مســــار��داء�وفــــق�ا�رجعيــ ـــالح،�كمــــا�عملــــت�عاصـ ا�صـ

الدولـــة،�واتســـم�دور�الـــدور��مـــم�ا�تحـــدة�بضـــعف�التعامـــل�تجـــاه�تطـــورات�الصـــراع�مـــ

،�وأوصت�الدراسة��مم�ا�تحدة�بالعمل�عxـى�إعـادة�تقيـيم�حـل��زمـة،�والوقـوف�عxـى�

Sخفاقات�وتجاوزها،�وتعزيز�دور�مجلس�التعاون�الخليÏي�بقيادة�السعودية�لرعايـة�تسـوية�شـاملة�لÍزمـة�

تحقــق�شــفافية�للعمليــات�Sنســانية��ــي�الــيمن،���ــي�الــيمن،�وعxــى��مــم�ا�تحــدة�إعــداد�بــرامج�وآليــات�رقابــة

وعلbcـا�كــذلك�بجانـب�مجلــس�التعـاون�دعــم�بــرامج�Sعمـار،�وإعــادة�تأهيـل�fقتصــاد،�وبـرامج�بنــاء�الســHم،�

  . وتعزيز�ا�صالحة�الوطنية��ي�اليمن

  :منuالدراسةuالسابقة

  :أبرزuأوجه�uتفاق

ف�الوضـــع�الـــراهن��ـــي�الـــيمن��ـــي�ف¨ـــ�ة�الدراســـة،��ـــي�توصـــي�بحـــث�الحـــا�ي�مـــع�الدراســـة

وكـــذلك�تقاربـــت��ـــي�شـــرح�الجانـــب�السيا¸ـــ·\�وفـــق�التسلســـل�التـــاري¿ي�لÍحـــداث،�ومـــدى�قيـــام�

  .�مم�ا�تحدة�بدورها��ي�اليمن�وفق�ما�يقتضيه�ميثاقها
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اليمنيــة،�والوقــوف�عxــى�التحــديات�ال[ــ\�واجهــت��مــم�ا�تحــدة�فbcــا،�وتقــديم�اســ¨�اتيجية�مق¨�حــة�لتفعيــل�

دورها��ي�حل��زمة�اليمنية

ــة؟، مشــــكلة�الدراســــة�تــــدور�حــــول�مــــا�دور��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�حــــل��زمــ

ــــولها�ا�تعـــــددة�مشـــــكلة�الـــــيمن�وأبعادهــــــا� ــي،�تناولــــــت�الدراســـــة�مـــــن�خـــــHل�فصــ التـــــاري¿ي�والوصـــــفي�التحليxـــ

والخلفية�النظرية�للدراسة،عرض�وتحليل�البيانات�ومناقشة�نتائجهـا�،�نتـائج�الدراسـة�وتوصـيا�bا�وقـدمت�

ــم�النتـــائج�متمثلـــة��ـــي �مـــن�ا�ق¨�حـــات�وتوصـــلت�إ�ـــى�أهـ
ً
عـــددا

ــو fنتقاليــــة�قــــاد�إ�ــــى�انقــــHب�الحــ

�لحـل�
ً
قرارات�مجلس��من�ومفاوضـات�جنيـف�والكويـت�إ�ـى�اسـتمرار�الصـراع�وبـذلت��مـم�ا�تحـدة�جهـودا

�زمـــــة؛�ولك¬bـــــا�محـــــددة�و��تتوافـــــق�

ا�تحــــدة�عــــن�إيقــــاف�الحــــرب�اليمنيــــة�نتيجــــة�ضــــغوط�مارســــbµا�الــــدول�الك�ــــ�ى�وSقليميــــة�نتيجــــة�تضــــارب�

ـــار� ـــت�ا�bيـ ــات�الــــثHث،�وأوقفـ ـــزم�عxــــى�توجيــــه�مســــار��داء�وفــــق�ا�رجعيــ ا�صــــالح،�كمــــا�عملــــت�عاصــــفة�الحـ

الدولـــة،�واتســـم�دور�الـــدور��مـــم�ا�تحـــدة�بضـــعف�التعامـــل�تجـــاه�تطـــورات�الصـــراع�مـــ

،�وأوصت�الدراسة��مم�ا�تحدة�بالعمل�عxـى�إعـادة�تقيـيم�حـل��زمـة،�والوقـوف�عxـى�2216تطبيق�القرار�

Sخفاقات�وتجاوزها،�وتعزيز�دور�مجلس�التعاون�الخليÏي�بقيادة�السعودية�لرعايـة�تسـوية�شـاملة�لÍزمـة�

�ــي�الــيمن،�وعxــى��مــم�ا�تحــدة�إعــداد�بــرامج�وآليــات�رقابــة

وعلbcـا�كــذلك�بجانـب�مجلــس�التعـاون�دعــم�بــرامج�Sعمـار،�وإعــادة�تأهيـل�fقتصــاد،�وبـرامج�بنــاء�الســHم،�

وتعزيز�ا�صالحة�الوطنية��ي�اليمن

منuالدراسةuالسابقةبحثuموقفuال

أبرزuأوجه�uتفاق

بحـــث�الحـــا�ي�مـــع�الدراســـةاتفـــق�ال •

وكـــذلك�تقاربـــت��ـــي�شـــرح�الجانـــب�السيا¸ـــ·\�وفـــق�التسلســـل�التـــاري¿ي�لÍحـــداث،�ومـــدى�قيـــام�

�مم�ا�تحدة�بدورها��ي�اليمن�وفق�ما�يقتضيه�ميثاقها
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لبحـث�يتنـاول��زمـة�مـن�،�بينمـا�هـذا�ا

ـــالتعرف�عxــــــى�مســــــتجدات� ــنوات�مـــــن�عمــــــر��زمــــــة�اليمنيـــــة؛�حيــــــث�اهــــــتم�بــ أي�عشـــــر�ســــ

ج�ـ��ج�ــ��ناصـر�الــذهب�الجانـب�السيا¸ــ·\�بتوسـع�مــع�التعـريج�عxــى�

أفـــرد�مباحـــث�مســـتقلة�لهـــذين�العنصـــرين��هميbµمـــا�ودور��مـــم�ا�تحـــدة�فbcمـــا،�

إضافة�إ�ى�تناول�موضوع�مهم�يتعلـق�بـالحقوق�والحريـات،�وا�مارسـات�القمعيـة�مـن�قبـل�جماعـة�الحـوثي،�

�عــن�الجانــب�العســكري�و�م�ـــ\،�بمــا�فيــه�دور�
ً
Hمســـتق�

ً
قـــوات�وموقــف��مــم�ا�تحــدة�م¬bـــا،�كمــا�أورد�بحثــا

  .ركزت�الدراسة�السابقة�عxى�دور�الفاعل�ن�الداخلي�ن�والخارجي�ن��ي��زمة�اليمنية

عxـــى�دور��مـــم�ا�تحـــدة�بصـــورة�رئيســـة�مـــع�التطـــرق�لـــذكر�بعـــض�الفـــاعل�ن�

  ).إيران،�والو�يات�ا�تحدة،�وSمارات�العربية�ا�تحدة

اعت�ـــ�ت�دراســــة�ج�ـــ��أن�ا�جتمعــــات�ا�حليـــة�¾ــــي�الجــــزء��هـــم��ــــي�ا�شـــكلة،�وقللــــت�مـــن�تــــأث���الفاعــــل�

العامـــل�الخـــارÔي�هـــو��هـــم��ـــي��زمـــة�اليمنيـــة،�فـــالقرار�السيا¸ـــ·\�اليم�ـــ\�

ــات��زمــــة�اليمنيــــة،�وأن�انحرافهــــا� ـــم��ــــي�مجريــ أن��مــــم�ا�تحــــدة�فاعــــل�مهـ

  . قوض�عملية�fنتقال�السيا¸·\��ي�اليمن�من�أساسه�وهو�ما�حدث�بالفعل

ج�ـــ��رغـــم�أهميbµـــا�تبحـــث��ـــي�الحلـــول�ال[ـــ\�يمكـــن�

ركـــز�يبينمـــا�لÍمـــم�ا�تحـــدة�أن�تقـــدمها��ـــي�ظـــل�مـــا�يســـم�kبا�ســـاùي�الحميـــدة�لÍمـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�ا�تحـــدة،�

عxــى�الــدور�الــذي�تقــوم�بــه��مــم�ا�تحــدة�7ن��ــي�الــيمن�مــن�خــHل�ا�هــام�ال[ــ\�يقــوم�¤bــا�ممثلــو�

ا�جـــال�Sنســـاني،�والسيا¸ـــ·\،�: ات��مميـــة��ـــي�الـــيمن��ـــي�أربعـــة�مجـــا�ت�رئيســـية
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  :أبرزuأوجه�uخت�ف

،�بينمـا�هـذا�ا)م2016 -م�2011(تناولت�الف¨�ة�من��دراسةمن�حيث�ا�دة�فال

ــــتجدات� ــــى�مســ ــالتعرف�عxــ ــــتم�بـــ ــــث�اهــ ــــة�اليمنيـــــة؛�حيــ أي�عشـــــر�ســــــنوات�مـــــن�عمــــــر��زمــ

  .�وضاع�وتطورات��زمة

ج�ـ��ج�ــ��ناصـر�الــذهب�الجانـب�السيا¸ــ·\�بتوسـع�مــع�التعـريج�عxــى��دراســةمـن�حيـث�ا�واضــيع�تناولـت�

  .ي�و�م�\�بشكل�مختصر

أفـــرد�مباحـــث�مســـتقلة�لهـــذين�العنصـــرين��هميbµمـــا�ودور��مـــم�ا�تحـــدة�فbcمـــا،��ث�الحـــا�ي

إضافة�إ�ى�تناول�موضوع�مهم�يتعلـق�بـالحقوق�والحريـات،�وا�مارسـات�القمعيـة�مـن�قبـل�جماعـة�الحـو

�عــن�الجانــب�العســكري�و�م�ـــ\،�بمــا�فيــه�دور�
ً
Hمســـتق�

ً
وموقــف��مــم�ا�تحــدة�م¬bـــا،�كمــا�أورد�بحثــا

  .ا�راقبة�الدولية��ي�اليمن،�وموقف��مم�ا�تحدة�من�هذه�الجوانب

ركزت�الدراسة�السابقة�عxى�دور�الفاعل�ن�الداخلي�ن�والخارجي�ن��ي��زمة�اليمنية

عxـــى�دور��مـــم�ا�تحـــدة�بصـــورة�رئيســـة�مـــع�التطـــرق�لـــذكر�بعـــض�الفـــاعل�ن��البحـــث�الحـــا�ي

إيران،�والو�يات�ا�تحدة،�وSمارات�العربية�ا�تحدة( محدود�الخارجي�ن��ي��زمة�بشكل�

اعت�ـــ�ت�دراســــة�ج�ـــ��أن�ا�جتمعــــات�ا�حليـــة�¾ــــي�الجــــزء��هـــم��ــــي�ا�شـــكلة،�وقللــــت�مـــن�تــــأث���الفاعــــل�

العامـــل�الخـــارÔي�هـــو��هـــم��ـــي��زمـــة�اليمنيـــة،�فـــالقرار�السيا¸ـــ·\�اليم�ـــ\��اعت��هـــذا�البحـــث

  .ب�من�الخارج،�وموزع�عxى�الفاعل�ن�الدولي�ن

ـــة�اليمنيــــة،�وأن�انحرافهــــا��يعت�ــــ��البحــــث�الحــــا�ي ــم��ــــي�مجريــــات��زمـ أن��مــــم�ا�تحــــدة�فاعــــل�مهــ

قوض�عملية�fنتقال�السيا¸·\��ي�اليمن�من�أساسه�وهو�ما�حدث�بالفعل

ج�ـــ��رغـــم�أهميbµـــا�تبحـــث��ـــي�الحلـــول�ال[ـــ\�يمكـــن��دراســـةأن�: و�هـــم��ـــي�أوجـــه�fخـــتHف�بـــ�ن�البحثـــ�ن

لÍمـــم�ا�تحـــدة�أن�تقـــدمها��ـــي�ظـــل�مـــا�يســـم�kبا�ســـاùي�الحميـــدة�لÍمـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�ا�تحـــدة،�

عxــى�الــدور�الــذي�تقــوم�بــه��مــم�ا�تحــدة�7ن��ــي�الــيمن�مــن�خــHل�ا�هــام�ال[ــ\�يقــوم�¤bــا�ممثلــو�

ات��مميـــة��ـــي�الـــيمن��ـــي�أربعـــة�مجـــا�ت�رئيســـية�مـــ�ن�العـــام،�ودور�ا�نظمـــ

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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أبرزuأوجه�uخت�ف

من�حيث�ا�دة�فال

ــالتعرف�عxــــــى�مســــــتجدات�) م2020 -م�2011( ــــتم�بـــ ــــث�اهــ ــة�اليمنيـــــة؛�حيــ ـــر�ســــــنوات�مـــــن�عمــــــر��زمــــ أي�عشــ

�وضاع�وتطورات��زمة

مـن�حيـث�ا�واضــيع�تناولـت�

الجانب�Sغاثي�و�م�\�بشكل�مختصر

ث�الحـــا�يالبحـــبينمـــا�

إضافة�إ�ى�تناول�موضوع�مهم�يتعلـق�بـالحقوق�والحريـات،�وا�مارسـات�القمعيـة�مـن�قبـل�جماعـة�الحـو

�عــن�الجانــب�العســكري�و�م�ـــ\،�بمــا�فيــه�دور�
ً
Hمســـتق�

ً
وموقــف��مــم�ا�تحــدة�م¬bـــا،�كمــا�أورد�بحثــا

ا�راقبة�الدولية��ي�اليمن،�وموقف��مم�ا�تحدة�من�هذه�الجوانب

ركزت�الدراسة�السابقة�عxى�دور�الفاعل�ن�الداخلي�ن�والخارجي�ن��ي��زمة�اليمنية

البحـــث�الحـــا�يبينمـــا�ركـــز�

الخارجي�ن��ي��زمة�بشكل�

ــل� ــات�ا�حليـــة�¾ــــي�الجــــزء��هـــم��ــــي�ا�شـــكلة،�وقللــــت�مـــن�تــــأث���الفاعــ اعت�ـــ�ت�دراســــة�ج�ـــ��أن�ا�جتمعــ

اعت��هـــذا�البحـــثالخـــارÔي،�بينمـــا�

ب�من�الخارج،�وموزع�عxى�الفاعل�ن�الدولي�نمر�bن�ومسلو 

ــا� ـــا�يكمــ يعت�ــــ��البحــــث�الحـ

قوض�عملية�fنتقال�السيا¸·\��ي�اليمن�من�أساسه�وهو�ما�حدث�بالفعل

و�هـــم��ـــي�أوجـــه�fخـــتHف�بـــ�ن�البحثـــ�ن

ــا�يســـم�kبا�ســـاùي�الحميـــدة�لÍمـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�ا�تحـــدة،� لÍمـــم�ا�تحـــدة�أن�تقـــدمها��ـــي�ظـــل�مـ

عxــى�الــدور�الــذي�تقــوم�بــه��مــم�ا�تحــدة�7ن��ــي�الــيمن�مــن�خــHل�ا�هــام�ال[ــ\�يقــوم�¤bــا�ممثلــو��بخثالاهــذ

�مـــ�ن�العـــام،�ودور�ا�نظمـــ
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��مــــم�ا�تحــــدة�وأهــــدافها�ا�تعلقــــة�

�زمــة�اليمنيــة،�وfســتفادة�مــن�ا�ق¨�حــات�القيمــة�الهادفــة�إ�ــى�

�مـا�يتعلـق�
ً
تفعيل�أدوار��مم�ا�تحدة،�والحصول�عxى�معلومات�مفيدة�تتعلق�بمواضيع�الدراسة�خصوصا

بالجانـــب�السيا¸ـــ·\،�وأهميـــة�ال¨�ك�ـــ��عxـــى�دور�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية��ـــي�رأب�الصـــدع��ـــي�الــــيمن،�وأن�

̈ـ�ام�بأهـداف� ليم�\�والسعودي�جزء���يتجـزأ�ومـن�ورائـه�أمـن�الخلـيج�والعـرب،�وضـرورة�fل

uيÇالــدوuمـنcuمجلــسuقـراراتuــىÀعuالفيتـوu�&تــأث

ـــوم،�جامعـــــة�الشـــــرق� قســـــم�العلـــــوم�السياســـــية،�كليـــــة�7داب�والعلــ

حاولــت�الدراســة�أن�تقــدم�إســهاما�معرفيــا�لتعميــق�مفهــوم�حــق�الفيتــو�مــن�وجهــة�نظــر�سياســية�كــون�

هــذا�الحــق�يعــد�مــن�أشــكال�القــانون�الــدو�ي،�وقلــي�Hمــا�تــم�التطــرق�إليــه�مــن�وجهــة�نظــر�العلــوم�السياســية�

ــة�الحاليــــة��ــــي�كشــــف�النقــــاب�عــــن�تــــأث���حــــق�الفيتــــو��ــــي�القضــــية�الفلســــطينية� الدراســ

وإمتدادماسا�bا��ك��þمن�نصف�قرن�دون�أن�تنجح��مـم�ا�تحـدة��ـي�حلهـا،�اعتمـدت�الدراسـة�عxـى�ا�ـنهج�

�ــي��التـاري¿ي�للمعلومـات�والحقـائق�التاريخيـة�والسياسـية،�مـن�أهـم�الوسـائل�ال[ـ\�ابتـدعbµا�القـوى�ا�نتصـرة

الحــرب�العا�يــة�الثانيــة،�تأســيس��مــم�ا�تحــدة�ووضــعت�لهــا�آليــات�تضــمن�مــن�خHلهــا�الهيمنــة�عxــى�بقيــة�

دول�العـــالم�تحـــت�مســـم�kحـــق�الفيتـــو،�وهـــو�اســـلوب�دكتـــاتوري�تمارســـه�الـــدول�الخمـــس�دائمـــة�العضـــوية�
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ـــة� ــابق�تلــــك��دوار�مــــع�مبــــادئ��مــــم�ا�تحــــدة�وأهــــدافها�ا�تعلقـ والحقــــوÎي،�و�م�ــــ\�والعســــكري،�ومــــدى�تطــ

  .بحفظ��من�والسلم�الدولي�ن

  :وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

�زمــة�اليمنيــة،�وfســتفادة�مــن�ا�ق¨�حــات�القيمــة�الهادفــة�إ�ــى�التعــرف�عxــى�جهــود��مــم�ا�تحــدة��ــي�

�مـا�يتعلـق�
ً
تفعيل�أدوار��مم�ا�تحدة،�والحصول�عxى�معلومات�مفيدة�تتعلق�بمواضيع�الدراسة�خصوصا

ــة�ال¨�ك�ـــ��عxـــى�دور�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية��ـــي�رأب�الصـــدع��ـــي�الــــيمن،�وأن� ̧ـــ·\،�وأهميـ بالجانـــب�السيا

ليم�\�والسعودي�جزء���يتجـزأ�ومـن�ورائـه�أمـن�الخلـيج�والعـرب،�وضـرورة�fل¨ـ�ام�بأهـداف�

  .عاصفة�الحزم��عادة�الشرعية��ي�اليمن

  م2015رسالةuالقحواش

تــأث&�uالفيتـوuعÀــىuقـراراتuمجلــسcuمـنuالــدوÇيu: رسـالة�ماجســت���بعنـوان.نـاÔي�البشــ���عمـر�القحــواش

 
ً
ــــة�الشـــــرق�: ،uعمـــــان)قضـــــيةuفلســـــط&نuنموذجـــــا ــــة�7داب�والعلـــــوم،�جامعـ ــــوم�السياســـــية،�كليـ قســـــم�العلـ

حاولــت�الدراســة�أن�تقــدم�إســهاما�معرفيــا�لتعميــق�مفهــوم�حــق�الفيتــو�مــن�وجهــة�نظــر�سياســية�كــون�

هــذا�الحــق�يعــد�مــن�أشــكال�القــانون�الــدو�ي،�وقلــي�Hمــا�تــم�التطــرق�إليــه�مــن�وجهــة�نظــر�العلــوم�السياســية�

ـــية�الفلســــطينية� ـــو��ــــي�القضـ ـــأث���حــــق�الفيتـ الدراســــة�الحاليــــة��ــــي�كشــــف�النقــــاب�عــــن�تـ

وإمتدادماسا�bا��ك��þمن�نصف�قرن�دون�أن�تنجح��مـم�ا�تحـدة��ـي�حلهـا،�اعتمـدت�الدراسـة�عxـى�ا�ـنهج�

التـاري¿ي�للمعلومـات�والحقـائق�التاريخيـة�والسياسـية،�مـن�أهـم�الوسـائل�ال[ـ\�ابتـدعbµا�القـوى�ا�نتصـرة

الحــرب�العا�يــة�الثانيــة،�تأســيس��مــم�ا�تحــدة�ووضــعت�لهــا�آليــات�تضــمن�مــن�خHلهــا�الهيمنــة�عxــى�بقيــة�

دول�العـــالم�تحـــت�مســـم�kحـــق�الفيتـــو،�وهـــو�اســـلوب�دكتـــاتوري�تمارســـه�الـــدول�الخمـــس�دائمـــة�العضـــوية�

  .عxى�بقية�شعوب�العالم
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ــ\�والعســــكري،�ومــــدى�تطــــابق�تلــــك��دوار�مــــع�مبــــاد والحقــــوÎي،�و�م�ــ

بحفظ��من�والسلم�الدولي�ن

وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

التعــرف�عxــى�جهــود��مــم�ا�تحــدة��ــي�

�مـا�يتعلـق�
ً
تفعيل�أدوار��مم�ا�تحدة،�والحصول�عxى�معلومات�مفيدة�تتعلق�بمواضيع�الدراسة�خصوصا

ــة�العربيـــة�الســـعودية��ـــي�رأب�الصـــدع��ـــي�الــــيمن،�وأن� بالجانـــب�السيا¸ـــ·\،�وأهميـــة�ال¨�ك�ـــ��عxـــى�دور�ا�ملكـ

ليم�\�والسعودي�جزء���يتجـزأ�ومـن�ورائـه�أمـن�الخلـيج�والعـرب،�وضـرورة�fل¨ـ�ام�بأهـداف��من�القومي�ا

عاصفة�الحزم��عادة�الشرعية��ي�اليمن

رسالةuالقحواش/ 8

نـاÔي�البشــ���عمـر�القحــوا

) 
ً
ــا قضـــــيةuفلســـــط&نuنموذجـــ

  .م�2015وسط،�

حاولــت�الدراســة�أن�تقــدم�إســهاما�معرفيــا�لتعميــق�مفهــوم�حــق�الفيتــو�مــن�وجهــة�نظــر�سياســية�كــون�

هــذا�الحــق�يعــد�مــن�أشــكال�القــانون�الــدو�ي،�وقلــي�Hمــا�تــم�التطــرق�إليــه�مــن�وجهــة�نظــر�العلــوم�السياســية�

ـــو��ــــي�القضــــية�الفلســــطينية��كمــــا�تكمــــن�أهميــــة ــأث���حــــق�الفيتـ ـــن�تــ ــة��ــــي�كشــــف�النقــــاب�عـ الدراســــة�الحاليــ

وإمتدادماسا�bا��ك��þمن�نصف�قرن�دون�أن�تنجح��مـم�ا�تحـدة��ـي�حلهـا،�اعتمـدت�الدراسـة�عxـى�ا�ـنهج�

التـاري¿ي�للمعلومـات�والحقـائق�التاريخيـة�والسياسـية،�مـن�أهـم�الوسـائل�ال[ـ\�ابتـدعbµا�القـوى�ا�نتصـرة

الحــرب�العا�يــة�الثانيــة،�تأســيس��مــم�ا�تحــدة�ووضــعت�لهــا�آليــات�تضــمن�مــن�خHلهــا�الهيمنــة�عxــى�بقيــة�

دول�العـــالم�تحـــت�مســـم�kحـــق�الفيتـــو،�وهـــو�اســـلوب�دكتـــاتوري�تمارســـه�الـــدول�الخمـــس�دائمـــة�العضـــوية�

عxى�بقية�شعوب�العالم
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مع�هذه�الدراسة�حول�مدى�fسـراف��ـي��اسـتخدامات�الـدول�الخمـس�

لحـــق�الفيتـــو،�وتعطيلهـــا�لكث�ـــ��مـــن�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن��مـــم�ا�تحـــدة،�وبـــا�خص�مـــاتقوم�بـــه�الو�يـــات�

ـــرارات��مميــــة�ال[ــــ\�تــــدين�اســــرائيل�وتقــــف�إ�ــــى�جانــــب�القضــــية� ا�تحــــدة�fمريكيــــة�مــــن�تعطيــــل�لكافــــة�القـ

إن�هذه�الرسالة�تبحث�استخدامات�الفيتـومن�قبـل�القـوى�الك�ـ�ى،�وبـا�خص�م¬bـا�الو�يـات�ا�تحـدة�

ومساند�bا��سرائيل،�قضية�فلسط�ن�كنموذج،�بينما�يبحث�موضـوع�البحـث�دور��مـم�ا�تحـدة��ـي�الـيمن�

uان �ـــاءuمنـــذuمقارنـــةuدراســـةuيÇالـــدوuالنظـــامuـــيXuا�تحـــدةuمـــمcuدورu،

2001uuعـامuÊـËفلسـط�ن���م،2007ح

ــم� ــع�دور��مــ ــد�مــــدى�تراجــ م،�هــــدفت�الدراســــة�إ�ــــى�تحديــ

م�لصــالح�دور�2001أيلــول��11ا�تحــدة�كفاعــل�ذي�تــأث���عxــى�الســاحة�الدوليــة��ــي�الف¨ــ�ة�ال[ــ\�تلــت�أحــداث�

ل�للهيئـة�الدوليـة�مارسـته�بعــد�أك�ـ��لـبعض�الـدول�عxـى�رأسـها�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�مقارنـة�بـدور�فاعـ

�bايـــة�الحـــرب�البـــاردة،�واعتمـــدت�الدراســـة�عxـــى�ا�ـــنهج�التـــاري¿ي�ا�قـــارن،�واســـتندت�إ�ـــى�النظريـــة�الواقعيـــة�

�،kـــ�ن�الهيئـــــة�الدوليـــــة�والقـــــوى�العظمــــــ ـــــ·\�لتفســــــ���العHقـــــة�بــ

م���يعت�ــ��ســابقة�2001أيلــول��11ة�الدوليــة�بعــد�أحــداث�

بـل�شــهدت�سـنوات�التســعينات�مــن�القـرن�العشــرين�تجــاوز�للهيئـة�الدوليــة،�واتخــاذ�الـدول�لقــرارات�فرديــة�

ــع�مصــــالحها�الضــــيقة�دون�مراعــــاة��ــــا�يحقــــق��مــــن�الجمــــاùي،�كمــــا���يمكــــن�الحــــديث�عــــن� بمــــا�يتناســــب�مــ

̈ـ�ة�زمنيــة�ذات�طـابع�واحــد�مـن�حيــث� م�كف
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  السابقةuةuمنuالدراس

مع�هذه�الدراسة�حول�مدى�fسـراف��ـي��اسـتخدامات�الـدول�الخمـس��الحا�ي�وع�البحث�

لحـــق�الفيتـــو،�وتعطيلهـــا�لكث�ـــ��مـــن�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن��مـــم�ا�تحـــدة،�وبـــا�خص�مـــاتقوم�بـــه�الو�يـــات�

ــة�ال[ــــ\�تــــدين�اســــرائيل�وتقــــف�إ�ــــى�جانــــب�القضــــية� ــرارات��مميــ ا�تحــــدة�fمريكيــــة�مــــن�تعطيــــل�لكافــــة�القــ

  

إن�هذه�الرسالة�تبحث�استخدامات�الفيتـومن�قبـل�القـوى�الك�ـ�ى،�وبـا�خص�م¬bـا�الو�يـات�ا�تحـدة�

ومساند�bا��سرائيل،�قضية�فلسط�ن�كنموذج،�بينما�يبحث�موضـوع�البحـث�دور��مـم�ا�تحـدة��ـي�الـيمن�

  .منية��ي�الجوانب�Sنسانية�والسياسية�والحقوقية�و� 

uصابرينuم2008رسالة.  

،uدورcuمـــمuا�تحـــدةXuـــيuالنظـــامuالـــدوÇيuدراســـةuمقارنـــةuمنـــذuان �ـــاءuصـــابرين�عبـــدالرحمن�القرينـــاوي 

uأحـداثuÊـËحuالبـاردةu11الحربu2001أيلـول-uuأحـداثu11ومـنu2001أيلـول

ــا� ـــات�العليــ م،�هــــدفت�الدراســــة�إ�ــــى�تحديــــد�مــــدى�تراجــــع�دور��مــــم�2008 –جامعــــة�ب�ــــ��زيــــت،�كليــــة�دراسـ

ا�تحــدة�كفاعــل�ذي�تــأث���عxــى�الســاحة�الدوليــة��ــي�الف¨ــ�ة�ال[ــ\�تلــت�أحــداث�

أك�ـ��لـبعض�الـدول�عxـى�رأسـها�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�مقارنـة�بـدور�فاعـ

�bايـــة�الحـــرب�البـــاردة،�واعتمـــدت�الدراســـة�عxـــى�ا�ـــنهج�التـــاري¿ي�ا�قـــارن،�واســـتندت�إ�ـــى�النظريـــة�الواقعيـــة�

�،kــــة�الدوليـــــة�والقـــــوى�العظمــــــ ــ�ن�الهيئـ ـــة�بمـــــذهبbcا�ا�ثـــــا�ي�وا�ؤس�ـــــ·\�لتفســــــ���العHقـــــة�بـــ ــة�الل��اليــ والنظريـــ

ة�الدوليــة�بعــد�أحــداث�خلصــت�الدارســة�إ�ــى�أن�تجاهــل�قــرارات�الشــرعي

بـل�شــهدت�سـنوات�التســعينات�مــن�القـرن�العشــرين�تجــاوز�للهيئـة�الدوليــة،�واتخــاذ�الـدول�لقــرارات�فرديــة�

ــن�الحــــديث�عــــن� ــا�يحقــــق��مــــن�الجمــــاùي،�كمــــا���يمكــ بمــــا�يتناســــب�مــــع�مصــــالحها�الضــــيقة�دون�مراعــــاة��ــ

م�كف¨ـ�ة�زمنيــة�ذات�طـابع�واحــد�مـن�حيــث�2001أيلــول��11ة�ح[ــ�kأحـداث�الف¨ـ�ة�ا�متــدة�مـن�الحــرب�البـارد
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منuالدراسبحثuموقفuال

uتفاق�uأوجه  

وع�البحث�يتفق�موض

لحـــق�الفيتـــو،�وتعطيلهـــا�لكث�ـــ��مـــن�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن��مـــم�ا�تحـــدة،�وبـــا�خص�مـــاتقوم�بـــه�الو�يـــات�

ـــ\�تــــدين�اســــرائيل�وتقــــف�إ�ــــى�جانــــب�القضــــية� ـــل�لكافــــة�القــــرارات��مميــــة�ال[ـ ــن�تعطيـ ـــة�مــ ا�تحــــدة�fمريكيـ

  .لفلسطينة�العادلة�ا

uuخت�ف�uأوجه

إن�هذه�الرسالة�تبحث�استخدامات�الفيتـومن�قبـل�القـوى�الك�ـ�ى،�وبـا�خص�م¬bـا�الو�يـات�ا�تحـدة�

ومساند�bا��سرائيل،�قضية�فلسط�ن�كنموذج،�بينما�يبحث�موضـوع�البحـث�دور��مـم�ا�تحـدة��ـي�الـيمن�

�ي�الجوانب�Sنسانية�والسياسية�والحقوقية�و� 

9 /uصابرينuرسالة

صـــابرين�عبـــدالرحمن�القرينـــاوي 

uأحـداثuÊـËحuالبـاردةuالحرب

ـــ��زيــــت،�كليــــة�دراســــات�العليــــا�: ــة�ب�ـ جامعــ

ا�تحــدة�كفاعــل�ذي�تــأث���عxــى�الســاحة�الدوليــة��ــي�الف¨ــ�ة�ال[ــ\�تلــت�أحــداث�

أك�ـ��لـبعض�الـدول�عxـى�رأسـها�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�مقارنـة�بـدور�فاعـ

�bايـــة�الحـــرب�البـــاردة،�واعتمـــدت�الدراســـة�عxـــى�ا�ـــنهج�التـــاري¿ي�ا�قـــارن،�واســـتندت�إ�ـــى�النظريـــة�الواقعيـــة�

ــا�ي�وا�ؤس والنظريـــــة�الل��اليـــــة�بمـــــذهبbcا�ا�ثـــ

خلصــت�الدارســة�إ�ــى�أن�تجاهــل�قــرارات�الشــرعي

بـل�شــهدت�سـنوات�التســعينات�مــن�القـرن�العشــرين�تجــاوز�للهيئـة�الدوليــة،�واتخــاذ�الـدول�لقــرارات�فرديــة�

ــن�الجمــــاùي،�كمــــا���يمكــــن�الحــــديث�عــــن� بمــــا�يتناســــب�مــــع�مصــــالحها�الضــــيقة�دون�مراعــــاة��ــــا�يحقــــق��مــ

الف¨ـ�ة�ا�متــدة�مـن�الحــرب�البـارد
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�لهـذا�الـدور�كانعكـاس�طبيáـي�للتغ�ـ�ات�
ً
�وهبوطـا

ً
دور�الهيئة�الدولية�فbcا،�حيـث�شـهدت�تلـك�الف¨ـ�ة�صـعودا

ـــهد� ـــة�بعــــد�النصــــف�الثــــاني�مــــن�التســــعينات�الــــذي�شـ عxــــى�الســــاحة�الدوليــــة�وSرادة�ا�تغ�ــــ�ة�للــــدول�خاصـ

ـــد� هيئـــــة�لصــــالح�الـــــدول�وا�ؤسســــات�ا�اليـــــة�الدوليــــة،�وقــــد�اســـــتمر�هــــذا�ال¨�اجـــــع�وتعــــزز�بعــ

ــيمن�عxــــى�قرارا�bــــا،�وأن�الو�يــــات� إن��مــــم�ا�تحــــدة�مســــلوبة�Sرادة،�وأن�القــــوى�العظمــــ�k¾ــــي�مــــن�bèــ

ــات�ا�تحـــــدة� ــــاحة�الدوليـــــة�لصـــــالح�الو�يـــ ــى�السـ ــة�تتنـــــاول�تراجـــــع�دور��مـــــم�ا�تحـــــدة�عxـــ هـــــذه�الدراســـ

�بحـــثتنـــاول�اليفقـــدت�ح[ـــ�kا�زايـــا�البســـيطة�ال[ـــ\�كانـــت�تحققهـــا�أثنـــاء�الحـــرب�البـــاردة،�بينمـــا�

  ).Sنساني،�السيا¸·\،�الحقوÎي،�و�م�\

ل�نظام�أحـادي�القطبيـة�لصـالح�الهيمنـة�

uمنــــذuيÇالــــدوuالتنظــــيمuتطــــورuـــي ( م،cu،1945uمــــمuا�تحــــدةXuــــيuنصــــفuقــــرن،uدراســــةXuـ

اهتمـــام�القـــارئ�بطبيعـــة�النظـــام�م،bèـــدف�الكتـــاب�إ�ـــى�إثـــارة�

�عxــى�أداء��مــم�
ً
�وإيجابــا

ً
الــدو�ي،�الــذي�تعمــل�فيــه��مــم�ا�تحــدة�وكيــف�تــؤثر�البيئــة�الدوليــة�ا�حيطــة�ســلبا

ــاق� ـــم�ا�تحــــدة،�وأيــــن�نجحــــت؟،�وأيــــن�أخفقــــت؟،�وآفــ ــ��ة��مـ ــع�مســ ــي�تتبــ ــاب��ــ ـــورت�مشــــكلة�الكتــ وتبلـ

حاديـة�القطبيـة،�وسـقوط�حلـف�
ُ
ام�العـالم\�مرحلـة�جديـدة�أ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�لهـذا�الـدور�كانعكـاس�طبيáـي�للتغ�ـ�ات�
ً
�وهبوطـا

ً
دور�الهيئة�الدولية�فbcا،�حيـث�شـهدت�تلـك�الف¨ـ�ة�صـعودا

ــهد� ـــاني�مــــن�التســــعينات�الــــذي�شــ ــة�بعــــد�النصــــف�الثـ عxــــى�الســــاحة�الدوليــــة�وSرادة�ا�تغ�ــــ�ة�للــــدول�خاصــ

ــد� ـــزز�بعـــ ـــذا�ال¨�اجـــــع�وتعـ ـــتمر�هـ ـــة�الدوليــــة،�وقــــد�اســ هيئـــــة�لصــــالح�الـــــدول�وا�ؤسســــات�ا�اليــ

  . م2001

  :منuالدراسةuالسابقة

  :أبرزuأوجه�uتفاق

إن��مــــم�ا�تحــــدة�مســــلوبة�Sرادة،�وأن�القــــوى�العظمــــ�k¾ــــي�مــــن�bèــــيمن�عxــــى�قرارا�bــــا،�وأن�الو�يــــات�

  . ا�تحدة�تملك�القدرة�عxى�تكييف�قرارات�مجلس��من

  :أبرزuأوجه�uخت�ف

ــــة�لصـــــالح�الو�يـــــات�ا�تحـــــدة� ـــاحة�الدوليـ ــــاول�تراجـــــع�دور��مـــــم�ا�تحـــــدة�عxـــــى�الســ ــــذه�الدراســـــة�تتنـ هـ

فقـــدت�ح[ـــ�kا�زايـــا�البســـيطة�ال[ـــ\�كانـــت�تحققهـــا�أثنـــاء�الحـــرب�البـــاردة،�بينمـــا�

Sنساني،�السيا¸·\،�الحقوÎي،�و�م�\: ( الحا�ي�دور��مم�ا�تحدة��ي�اليمن��ي�أربعة�مجا�ت

  :وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

ل�نظام�أحـادي�القطبيـة�لصـالح�الهيمنـة�إضافة�معلومات�جديدة�عن�تراجع�دور��مم�ا�تحدة��ي�ظ

  .   �مريكية،�وهو�ما�يعزز�الدعوة��صHح��مم�ا�تحدة

uحسنuم1995كتاب:  

uمنــــذuيÇالــــدوuالتنظــــيمuتطــــورuــي ـــيuنصــــفuقــــرن،uدراســــةXuــ ،cuمــــمuا�تحــــدةXuـ

ــالمuا�عرفـــةuللنشـــر،uط ــاب�إ�ـــى�إثـــارة�1995)  1القـــاهرة،uعـ م،bèـــدف�الكتـ

�عxــى�أداء��مــم�
ً
�وإيجابــا

ً
الــدو�ي،�الــذي�تعمــل�فيــه��مــم�ا�تحــدة�وكيــف�تــؤثر�البيئــة�الدوليــة�ا�حيطــة�ســلبا

ــم�ا�تحــــدة،�وأيــــن�نجحــــت؟،�وأيــــن�أخفقــــت؟،�وآفــــاق� وتبلــــورت�مشــــكلة�الكتــــاب��ــــي�تتبــــع�مســــ��ة��مــ

�بعد�دخـول�النظـ
ً
حاديـة�القطبيـة،�وسـقوط�حلـف�تطورها�ا�ستقبxي�خصوصا

ُ
ام�العـالم\�مرحلـة�جديـدة�أ

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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�لهـذا�الـدور�كانعكـاس�طبيáـي�للتغ�ـ�ات�
ً
�وهبوطـا

ً
̈ـ�ة�صـعودا دور�الهيئة�الدولية�فbcا،�حيـث�شـهدت�تلـك�الف

ـــهد� ــاني�مــــن�التســــعينات�الــــذي�شـ عxــــى�الســــاحة�الدوليــــة�وSرادة�ا�تغ�ــــ�ة�للــــدول�خاصــــة�بعــــد�النصــــف�الثــ

�لــــدور�ال
ً
ـــد�تراجعــــا ـــذا�ال¨�اجـــــع�وتعــــزز�بعــ ـــتمر�هـ ــة�الدوليــــة،�وقــــد�اســ هيئـــــة�لصــــالح�الـــــدول�وا�ؤسســــات�ا�اليـــ

2001أيلول��11أحداث�

منuالدراسةuالسابقةuبحثموقفuال

أبرزuأوجه�uتفاق

إن��مــــم�ا�تحــــدة�مســــلوبة�Sرادة،�وأن�القــــوى�العظمــــ�k¾ــــي�مــــن�bèــــيمن�عxــــى�قرارا�bــــا،�وأن�الو�يــــات�

ا�تحدة�تملك�القدرة�عxى�تكييف�قرارات�مجلس��من

أبرزuأوجه�uخت�ف

ــدة� ــات�ا�تحـــ ــــة�لصـــــالح�الو�يـــ ــاحة�الدوليـ ـــدة�عxـــــى�الســـ ـــع�دور��مـــــم�ا�تحــ هـــــذه�الدراســـــة�تتنـــــاول�تراجــ

ــا�البســـيطة�ال[ـــ\�كانـــت�تحققهـــا�أثنـــاء�الحـــرب�البـــاردة،�بينمـــا�fمريكيـــة،�و  فقـــدت�ح[ـــ�kا�زايـ

الحا�ي�دور��مم�ا�تحدة��ي�اليمن��ي�أربعة�مجا�ت

وتكمن�uستفادةuمنuهذهuالدراسة

إضافة�معلومات�جديدة�عن�تراجع�دور��مم�ا�تحدة��ي�ظ

�مريكية،�وهو�ما�يعزز�الدعوة��صHح��مم�ا�تحدة

10 /uحسنuكتاب

،cuمــــمuا�تحــــدةXuــــيuنصــــفuقــــرن،uدراســــةXuــــيuتطــــورuالتنظــــيمuالــــدوÇيuمنــــذuحســــن�نافعــــة

القـــاهرة،uعـــالمuا�عرفـــةuللنشـــر،uط

�عxــى�أداء��مــم�
ً
�وإيجابــا

ً
الــدو�ي،�الــذي�تعمــل�فيــه��مــم�ا�تحــدة�وكيــف�تــؤثر�البيئــة�الدوليــة�ا�حيطــة�ســلبا

  .ا�تحدة؟

ــاق�� وتبلــــورت�مشــــكلة�الكتــــاب��ــــي�تتبــــع�مســــ��ة��مــــم�ا�تحــــدة،�وأيــــن�نجحــــت؟،�وأيــــن�أخفقــــت؟،�وآفــ

�بعد�دخـول�النظـ
ً
تطورها�ا�ستقبxي�خصوصا
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عxــى�نشــأة��مــم�ا�تحــدة�وطبيعــة�اســتعرض�الكتــاب�بالشــرح�والتحليــل�

�رؤيـــة�تحليلـــه��يثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة،�وتنـــاول�يعـــد�ذلـــك�العديـــد�مـــن�ا�وضـــوعات�م¬bـــا�إدارة�
ً
تكوي¬bـــا��مقـــدما

ستعمار�ونزع�السHح�وحقوق�Sنسان�و�ا�شكHت�fقتصادية�وfجتماعيـة�أيضـا�ركـز�

الكتــاب�عxــى�أزمــة��مــم�ا�تحــدة��ــي�زمــن�الحــرب�البــاردة�والغــزو�العراÎــي�للكويــت�كمــا�يســتعرض�حــا��مم�

  .لجديدا�تحدة�بعد�أزمة�الخليج�و�نظام�لÍمن�الجماùي�وإعادة�ترتيب��ولويات��ي�النظام�العالم\�ا

ـخيص�علــل��زمـة�ا�تعلقــة�بـا�مم�ا�تحـدة�وكيفيــة�عHجهـا�مــن�خـHل�تقــديم�

ــدة�إ�ــــى�مجــــرد�أداة��ضــــفاء�الشــــرعية�عxــــى� تحولــــت��مــــم�ا�تحــ

ا�bيار�القطـب�الشـيوùي�قـد�أتـاح�فرصـة�أمـام�القطـب�

لفــرض�هيمنــة�جديــدة،�وأن��مــم�ا�تحــدة�تعمــل�لخدمــة�القــوى�دائمــة�

ال[ـ\�تكبـل�هـذه�ا�ؤسسـة�الدوليـة�ا�نـوط�¤bـا�بحسـب�مضـام�ن�ميثاقهـا�حمايـة�

ــدة�الباليــــة،�وإجــــراء� ــى�تجديــــد��ــــي�هياكــــل��مــــم�ا�تحــ وأوûــــ·�kالكتــــاب�بالعمــــل�عxــ

حــادي�
ُ
طــر�وهيئــات��مــم�ا�تحــدة،�والقبــول�بتغ�ــ��شــكل�النظــام�العــالم\�أ

ُ
اصــHحات�واســعة،�تشــمل�كافــة�أ

  .القطبية�إ�ى�نظام�متعدد��قطاب،�واستيعاب�ا�تغ��ات�الدولية�وا�خاطر�ال[\��bدد�العالم

تقـــادم�هياكـــل��مـــم�ا�تحـــدة،�وعـــدم�اســـتيعا¤bا�للمتغ�ـــ�ات�الدوليـــة،�وضـــرورة�إصـــHح��مـــم�ا�تحـــدة،�

  

طرهــا�
ُ
الكتــاب�يتــو�ى�التعريــف�بــا�مم�ا�تحــدة،�وا�راحــل�التاريخيــة�ال[ــ\�مــرت�¤bــا،�وتحديــد�هياكلهــا،�وأ

التنظيمية�وطـرق�إدار�bـا�لÍزمـات،�وتـأث���القـوى�العظمـ�kعلbcـا�وأوجـه�القصـور�ال[ـ\�تعـاني�م¬bـا،�بينمـا�هـذه�

ــم�ا� ــة�مجــــا�تالدراســــة�تحــــدثت�عــــن��زمــــة�اليمنيــــة�بشــــكل�خــــاص،�وتبحــــث�عــــن�دور��مــ ــي�أربعــ : تحــــدة��ــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

اســتعرض�الكتــاب�بالشــرح�والتحليــل�وارســو�وتفكــك�fتحــاد�الســوفي[\،�

�رؤيـــة�تحليلـــه��يثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة،�وتنـــاول�يعـــد�ذلـــك�العديـــد�مـــن�ا�وضـــوعات�م¬bـــا�إدارة�
ً
تكوي¬bـــا��مقـــدما

ستعمار�ونزع�السHح�وحقوق�Sنسان�و�ا�شكHت�fقتصادية�وfجتماعيـة�أيضـا�ركـز�

الكتــاب�عxــى�أزمــة��مــم�ا�تحــدة��ــي�زمــن�الحــرب�البــاردة�والغــزو�العراÎــي�للكويــت�كمــا�يســتعرض�حــا��مم�

ا�تحدة�بعد�أزمة�الخليج�و�نظام�لÍمن�الجماùي�وإعادة�ترتيب��ولويات��ي�النظام�العالم\�ا

خـتم�ا�ؤلـف�مؤلفــه�بتشـخيص�علــل��زمـة�ا�تعلقــة�بـا�مم�ا�تحـدة�وكيفيــة�عHجهـا�مــن�خـHل�تقــديم�

  .رؤيته��ستقبلها��ي�ظل�الواقع�الراهن

ـــى�مجــــرد�أداة��ضــــفاء�الشــــرعية�عxــــى��:إ�ــــى�النتــــائج�التاليــــة تحولــــت��مــــم�ا�تحــــدة�إ�ـ

ا�bيار�القطـب�الشـيوùي�قـد�أتـاح�فرصـة�أمـام�القطـب��إن�:يمكن�القول أهداف�وسلوك�القطب�ا�نتصر،�و 

لفــرض�هيمنــة�جديــدة،�وأن��مــم�ا�تحــدة�تعمــل�لخدمــة�القــوى�دائمــة�) الو�يــات�ا�تحــدة�fمريكيــة

ال[ـ\�تكبـل�هـذه�ا�ؤسسـة�الدوليـة�ا�نـوط�¤bـا�بحسـب�مضـام�ن�ميثاقهـا�حمايـة��،العضوية��ي�مجلـس��مـن

ــ·�kالكتــــاب�بالعمــــل�عxــــى�تجديــــد��ــــي�هياكــــل��مــــم�ا�تحــــدة�الباليــــة،�وإجــــراء��مـــن�والســــلم�الــــدولي�ن،� وأوûــ

حــادي�
ُ
طــر�وهيئــات��مــم�ا�تحــدة،�والقبــول�بتغ�ــ��شــكل�النظــام�العــالم\�أ

ُ
اصــHحات�واســعة،�تشــمل�كافــة�أ

القطبية�إ�ى�نظام�متعدد��قطاب،�واستيعاب�ا�تغ��ات�الدولية�وا�خاطر�ال[\��bدد�العالم

  :منuالدراسةuالسابقة

  :أبرزuأوجه�uتفاق

تقـــادم�هياكـــل��مـــم�ا�تحـــدة،�وعـــدم�اســـتيعا¤bا�للمتغ�ـــ�ات�الدوليـــة،�وضـــرورة�إصـــHح��مـــم�ا�تحـــدة،�

  .وغياب�قضايا�العالم�العربي،�والعالم�الثالث�عن�ُصّناع�القرار�العالم\

  :أبرزuأوجه�uخت�ف

طرهــا�
ُ
الكتــاب�يتــو�ى�التعريــف�بــا�مم�ا�تحــدة،�وا�راحــل�التاريخيــة�ال[ــ\�مــرت�¤bــا،�وتحديــد�هياكلهــا،�وأ

التنظيمية�وطـرق�إدار�bـا�لÍزمـات،�وتـأث���القـوى�العظمـ�kعلbcـا�وأوجـه�القصـور�ال[ـ\�تعـاني�م¬bـا،�بينمـا�هـذه�

ــة�بشــــكل�خــــاص،�وتبحــــث�عــــن�دور��مــــم�ا� الدراســــة�تحــــدثت�عــــن��زمــــة�اليمنيــ
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وارســو�وتفكــك�fتحــاد�الســوفي[\،�

�رؤيـــة�تحليلـــه��يثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة،�وتنـــاول�يعـــد�ذلـــك�العديـــد�مـــن�ا�وضـــوعات�م¬bـــا�إدارة�
ً
تكوي¬bـــا��مقـــدما

 fجتماعيـة�أيضـا�ركـز��زمات�الدولية�وfقتصادية�وfت�Hنسان�و�ا�شكSح�وحقوق�Hستعمار�ونزع�الس

الكتــاب�عxــى�أزمــة��مــم�ا�تحــدة��ــي�زمــن�الحــرب�البــاردة�والغــزو�العراÎــي�للكويــت�كمــا�يســتعرض�حــا��مم�

ا�تحدة�بعد�أزمة�الخليج�و�نظام�لÍمن�الجماùي�وإعادة�ترتيب��ولويات��ي�النظام�العالم\�ا

خـتم�ا�ؤلـف�مؤلفــه�بت

رؤيته��ستقبلها��ي�ظل�الواقع�الراهن

الكتــــاب��وخلــــص

أهداف�وسلوك�القطب�ا�نتصر،�و 

الو�يــات�ا�تحــدة�fمريكيــة(7خــر�

العضوية��ي�مجلـس��مـن

ــدولي�ن،� �مـــن�والســــلم�الــ

حــادي�
ُ
طــر�وهيئــات��مــم�ا�تحــدة،�والقبــول�بتغ�ــ��شــكل�النظــام�العــالم\�أ

ُ
اصــHحات�واســعة،�تشــمل�كافــة�أ

القطبية�إ�ى�نظام�متعدد��قطاب،�واستيعاب�ا�تغ��ات�الدولية�وا�خاطر�ال[\��bدد�العالم

منuالدراسةuالسابقةuثبحموقفuال

أبرزuأوجه�uتفاق

تقـــادم�هياكـــل��مـــم�ا�تحـــدة،�وعـــدم�اســـتيعا¤bا�للمتغ�ـــ�ات�الدوليـــة،�وضـــرورة�إصـــHح��مـــم�ا�تحـــدة،�

وغياب�قضايا�العالم�العربي،�والعالم�الثالث�عن�ُصّناع�القرار�العالم\

أبرزuأوجه�uخت�ف

طرهــا�
ُ
الكتــاب�يتــو�ى�التعريــف�بــا�مم�ا�تحــدة،�وا�راحــل�التاريخيــة�ال[ــ\�مــرت�¤bــا،�وتحديــد�هياكلهــا،�وأ

التنظيمية�وطـرق�إدار�bـا�لÍزمـات،�وتـأث���القـوى�العظمـ�kعلbcـا�وأوجـه�القصـور�ال[ـ\�تعـاني�م¬bـا،�بينمـا�هـذه�

ــدثت�عــــن��زمــــة�اليمنيــــة�بشــــكل�خــــاص،�وتبحــــث�عــــن�دور��مــــم�ا� الدراســــة�تحــ
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ــم� طـــــر�منظمـــــات��مـــ
ُ
ـــرح�هياكـــــل�وأ ��ـــــي�شــ

ً
ــي�الكتـــــاب�خصوصـــــا fســـــتفادة�مـــــن�ا�علومـــــات�ال[ـــــ\�وردت��ـــ

تأسيسـها�ح[ـ�kصـدور�الكتـاب��ـي�عـام�

مقدمة،�: عxى�Sطار�ا�¬Ïbيحتوي�

�وحدود� �البحث، �ومنهجية �ا�وضوع، �وأهمية �البحث، �وأهدف �البحث، �وتساؤ�ت �البحث، ومشكلة

� �البحث، �وهيكلة �البحث، ��ول ومصطلحات �الفصل �مم�: ويشتمل

�جهزة�: الثانيا�بحث��،وا�هام��جهزة�الرئيسة

�التطور�: ا�بحث��ول :  مقومات

�وإنعك� �ومظاهرها اسا�bا،�ومآ��bا

�اليمن�عxى�مبحث�ن�و¾ي ��ي ا�بحث�: الدور�Sنساني�والسيا¸·\�لÍمم�ا�تحدة

الدور�السيا¸·\�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،�

ا�بحث��ول�: �ي�اليمن��عxى�مبحث�ن�وهما

ويشتمل��الدور��م�\�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،

�السيناريوهات� �الثاني �وا�بحث �اليمنية، ��زمة �تحديات ا�بحث��ول

�وا�Hحق �والتوصياتوا�صادر�وا�راجع .النتائج
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  ).Sنساني،�والسيا¸·\،�والحقوÎي،�و�م�\�والعسكري 

  :وتكمن�uستفادةuمنuهذاuالكتاب

طـــــر�منظمـــــات��مـــــم�
ُ
��ـــــي�شـــــرح�هياكـــــل�وأ

ً
fســـــتفادة�مـــــن�ا�علومـــــات�ال[ـــــ\�وردت��ـــــي�الكتـــــاب�خصوصـــــا

تأسيسـها�ح[ـ�kصـدور�الكتـاب��ـي�عـام�ا�تحدة،�وكيفية�اتخاذ�القـرار�فbcـا،�وا�تغ�ـ�ات�ال[ـ\�جـرت�علbcـا�منـذ�

حتوي�فصول�وخاتمة،�حيث�ي�خمسةا�¬Ïbي�و منا�طار�

�وحدود� �البحث، �ومنهجية �ا�وضوع، �وأهمية �البحث، �وأهدف �البحث، �وتساؤ�ت �البحث، ومشكلة

� �السابقة، �والدراسات �البحث، �البحث، �وهيكلة �البحث، ومصطلحات

�جهزة�الرئيسة: ا�بحث��ول : و¾ي�مبحث�نعxى��جهزة�وا�هام�

�الثاني �الفصل �اليمنية�:ويحتوي ���زمة : مبحث�نعxى

�الثاني �ا�بحث �اليمن، ��ي �ومسببا�bا: التاري¿ي �عوملها �اليمنية ��زمة

�اليمن�عxى�مبحث�ن�و¾ي�:ويحتوي�الفصل�الثالث ��ي �لÍمم�ا�تحدة الدور�Sنساني�والسيا¸·\

الدور�السيا¸·\�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،�: الدور�Sنساني�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،�وا�بحث�الثاني

�ي�اليمن��عxى�مبحث�ن�وهماالدور�الحقوÎي�و�م�\�لÍمم�ا�تحدة�: الرابع

الدور��م�\�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،: الدور�الحقوÎي�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،�وا�بحث�الثاني

�مبحث�ن �الخامس�عxى �السيناريوهات�: الفصل �الثاني �وا�بحث �اليمنية، ��زمة �تحديات ا�بحث��ول

�اليمن، ��ي �لÍزمة �وتا�ستقبيلة �وا�Hحق: عxى�البحثحتوي�خاتمة النتائج�والتوصياتوا�صادر�وا�راجع
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Sنساني،�والسيا¸·\،�والحقوÎي،�و�م�\�والعسكري (

وتكمن�uستفادةuمنuهذاuالكتاب

ـــم� طـــــر�منظمـــــات��مــ
ُ
��ـــــي�شـــــرح�هياكـــــل�وأ

ً
ـــاب�خصوصـــــا ــ\�وردت��ـــــي�الكتــ ــات�ال[ـــ fســـــتفادة�مـــــن�ا�علومـــ

ا�تحدة،�وكيفية�اتخاذ�القـرار�فbcـا،�وا�تغ�ـ�ات�ال[ـ\�جـرت�علbcـا�منـذ�

  .م1995

  :هيكلuالبحث

منا�طار�البحث�الحاليتكون�

�وحدود� �البحث، �ومنهجية �ا�وضوع، �وأهمية �البحث، �وأهدف �البحث، �وتساؤ�ت �البحث، ومشكلة

� �السابقة، �والدراسات البحث،

�جهزة�وا�هام�: ا�تحدة

�الثاني�،وا�هام�الفرعية �الفصل ويحتوي

�الثاني �ا�بحث �اليمن، ��ي التاري¿ي

ويحتوي�الفصل�الثالث

الدور�Sنساني�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،�وا�بحث�الثاني: �ول 

الرابعويشتمل�الفصل�

الدور�الحقوÎي�لÍمم�ا�تحدة��ي�اليمن،�وا�بحث�الثاني

�مبحث�ن �الخامس�عxى الفصل

�اليمن، ��ي �لÍزمة ا�ستقبيلة
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uول الفصلc:ا�تحدةuممc :وا�هامuجهزةc  

 .cجهزةuالرئيسةuوا�هام:ا�بحثcuول 

uوا�هام: الثانيا�بحثuالفرعيةuجهزةc.
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 النشأةuوا�هامc،uجهزةcممuا�تحدةu: الفصلcuول 

 تمهيد

ــي ـــم�ا�تحــــدة�¾ــ ــة�ا�شــــاركة��ــــي�تأســــيس�: �مـ Sطــــار�الــــدو�ي�العــــام�الــــذى�يجمــــع�أعضــــاء��ســــرة�الدوليــ

ــــه،�والنـــــاتج�عـــــن�شـــــعور� ــــه�وغاياتـــــه،�وا�ل¨ـــــ�م�ن�بأهدافـ �ا�قتنعـــــ�ن�بمبادئـ
ً
ــا ـــم�ن�إليـــــه��حقـــ ــة،�وا�نضــ ا�نظمـــ

�مـــم�كانـــت��وعصـــبة"ا�ؤسســـ�ن�بعجـــز�عصـــبة��مـــم�عـــن�حمايـــة،�وحفـــظ�الســـلم�العـــالم\،�و�مـــن�الـــدو�ي�

م،�عقـــب�مـــؤتمر�بـــاريس�للســـHم،�الـــذي�أن	ـــ1919�kإحـــدى�ا�نظمـــات�الدوليـــة�الســـابقة�ال[ـــ\�تأسســـت�عـــام�

ــ�ة��ـــي�العــــالم،�وأوروبــــا�منـــه�عxــــى�وجـــه�الخصــــوص،�و¾ــــي�أول� ــاء�كث�ــ الحـــرب�العا�يــــة��و�ـــى�ال[ــــ\�دمــــرت�أنحـ

إلbcـا�ثمـان�وخمسـون��تميـةالعـالم\،�ووصـل�عـدد�الـدول�ا�نمنظمة�دولية�هدفت�إ�ى�الحفـاظ�عxـى�السـHم�

م،�وهـــو�العـــام�الـــذي�حلـــت�فيـــه�بعـــد�أن�فشـــلت�العصـــبة��ـــي�منـــع�1946م�إ�ـــى�1919دولـــة�خـــHل�الف¨ـــ�ة�مـــن�

م،�بســــبب�خHفــــات�الــــدول�1945م�إ�ــــى�1939نشــــوب�الحــــرب�العا�يــــة�الثانيــــة�وال[ــــ\�اســــتمرت�مــــن�ســــبتم���

  .)1("الك��ى�ا�هيمنة�علbcا�أنذاك

واتخــذت�مــن�ةأنقــاض�العصــبة�لتضــم��مائــة�وخمســة�وثمــانون�دولــة�عليــه�جــاءت��مــم�ا�تحــدة�عxــى�

�لها�،�ولقد�عرف�ميثاق��مم�ا�تحدة��عضاء�عxى�النحو�التا�ي
ً
  :نيويورك�بالو�يات�ا�تحدة�مقرا

لÍمــم�ا�تحــدة�¾ــي�الــدول�ال[ــ\�اشــ¨�كت��ــي�مــؤتمر��مــم�ا�تحــدة�) ا�ؤسســ�ن(إن��عضــاء��صــلي�ن�" 

لدوليـــة،�الـــذي�عقـــد��ـــي�ســـان�فرانسيســـكو،�وال[ـــ\�توقـــع�هـــذا�ا�يثـــاق،�وتصـــادق�عليـــه�لوضـــع�نظـــام�الهيئـــة�ا

�للمادة�
ً
كـانون�(،�وكذلك�الدول�ال[\�وقعت�من�قبـل�تصـريح��مـم�ا�تحـدة�الـذى�صـدر��ـي�ينـاير�)110(طبقا

  . )2("م،�وتوقع�هذا�ا�يثاق�وتصادق�عليه1942) الثاني

  :ا�قاصد�من�إنشاء�هيئة��مم�ا�تحدة
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 .)1(ظ�السلم�العالم\،�و�من�الدو�يحف� -1

إنمــاء�العHقـــات�الوديــة�بـــ�ن��مــم�عxـــى�أســاس�اح¨ـــ�ام�ا�بــدأ�الـــذى�يقت
ــ·\�ا�ســـاواة��ــي�الحقـــوق�بـــ�ن�� -2

 .)2(الشعوب،�وبأن�يكون�لها�حق�تقرير�مص��ها

ـــائل�الدوليـــــة�ذات�الصـــــبغة�fقتصـــــادية�وfجتماعيـــــة�� -3 ـــل�ا�ســ تحقيـــــق�التعـــــاون�الـــــدو�ي�عـــــن�طريـــــق�حــ

 .والثقافية�وSنسانية،�واح¨�ام�حقوق�Sنسان�والحريات��ساسية

�لتنسيق�أعمال��مم،�وتوجbcها�نحو�إدراك�الغايات�ا�ش¨�كة -4
ً
  .)3(جعل�هذه�الهيئة�مرجعا

  :رئيسيةوتتلخص�أهدافها��ي�أربع�نقاط�

 .حفظ��من�والسلم�الدولي�ن •

 .Sيمان�بحقوق�Sنسان •

 .اح¨�ام�القانون�الدو�ي •

�بالرفع�من�مستوى�الحياة •
ً
  .)4(الدفع�بالرÎي�fجتماùي�قدما

،�وأهــم�أولويا�bــا�وأهــدافها�كمــا�ورد��ــي�ا�ــادة��و�ــى�" 
ً
فــا�مم�ا�تحــدة�¾ــي�الهيئــة�العا�يــة��كþــ��تنظيمــا

مــن�والســلم�الــدولي�ن،�ومــا�يم�ــ��ميثــاق��مــم�ا�تحــدة�عــن�غ�ــ�ه�مــن�ا�واثيــق��ــي�هــذا�مــن�ميثاقهــا�تحقيــق�� 

الجانــــب،�أنــــه�يحــــرم�مجــــرد�الbµديــــد�بــــاللجوء�إ�ــــي�الحــــرب،�و�عمــــال�ال[ــــ\�مــــن�شــــأ�bا��bديــــد�الســــلم�و�مــــن�

ـــنح ــاق�يمــ ــــتعمال�القـــــوة،�واللجـــــوء�ا�ـــــى�الحـــــرب،�كمـــــا�أن�ا�يثـــ ـــط�عxـــــى�تحـــــريم�اسـ ــــر�فقــ �الـــــدولي�ن،�و��يقتصـ

مجلس��من�الدو�ي�الذي�هو�أحدي�أجهزة�ا�نظمة�الدولية�سلطات�واسـعة�لتسـوية�ا�نازعـات،�و�زمـات�
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 . )1("وتحديد�ال¨�امات��عضاء�تجاه�ذلك
ً
  . كما�سيأتي��حقا

مـــن�خـــHل�مـــن�خـــHل�آليـــات�صـــنع�القـــرار�فbcـــا�ال[ـــ\�حـــدد�bا�اللـــوائح�ا�نظمـــة�و �وتعمـــل�fمـــم�ا�تحـــدة�

  .تم�تفصيلها��ي�ا�بحث�الثاني�والثالث�من�هذا�الفصليالفرعيةوال[\�سأجهز�bا�الرئيسية�و 

  

  .وا�هامuةcجهزةuالرئيس: ا�بحثcuول 

  :الجمعيةuالعامة .1

تتــألف�مــن�جميــع�أعضــاء��مــم�ا�تحــدة،�و��يجــوز�أن�يكــون�للعضــو�الواحــد�أكþــ��مــن�خمســة�منــدوب�ن��ــي�

والحاديـــة�عشـــرة�والثانيـــة�عشـــرة�وظـــائف�الجمعيـــة�العامـــة�الجمعيـــة�العامـــة�ولقـــد�حـــددت�ا�ـــادة�العاشـــرة�

ــرع�مــــن� ــألة�أو�أمــــر�يــــدخل��ــــي�نطــــاق�ا�يثــــاق،�أو�يتصــــل�بســــلطات�أي�فــ وســــلطا�bا،�وأهمهــــا�مناقشــــة�أي�مســ

  .)2(الفروع�ا�نصوص�علbcا�أو�وظائفه�أو��ي�وظائف�هذه�الفروع

أعضـاء�الهيئـة�أو�مجلـس��مـن�أن�توûـ·\�) 12ا�ادة�(كما�للجمعية�العامة�فيما�عدا�ما�نص�عليه��ي�

  ).أوكلbcما�بما�تراه��ي�تلك�ا�سائل�و�مور 

ولهــا�الحــق��ــي�النظــر��ــي�ا�بــادئ�العامــة�للتعــاون��ــي�حفــظ�الســلم�العــالم\،�و�مــن�الــدو�ي،�ويــدخل��ــي�

هـا�ذلك�ا�بادئ�ا�تعلقة�ب�ºع�السHح،�وتنظـيم�التسـليح،�وإنمـاء�العHقـات�الدوليـة،�وتصـفية�fسـتعمار،�ول

،�ويحــق�لهــا�مناقشــة�ا�ســألة�ذات�الصــلة�)3(أن�تقــدم�توصــيا�bا�إ�ــى��عضــاء�أو�مجلــس��مــن�أو�إ�ــى�كلbcمــا

بحفــظ�الســلم�العــالم\�و�مــن�الــدو�ي،�يرفعهــا�إلbcــا�عضــو��ــي��مــم�ا�تحــدة�ومجلــس��مــن�أو�دولــة�ليســت�

��حكام�الفقرة�الثانية�من�ا�ادة�
ً
�فbcا�وفقا

ً
  ).35(عضوا
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ــرة،�أن�تقـــدم�توصـــيا�bا�بصـــدد�هـــذه�وللجمعيـــة�ا لعامـــة�فيمـــا�عـــدا�مـــا�نصـــت�عليـــه�ا�ـــادة�الثانيـــة�عشـ

،�وكـل�مسـألة�ممـا�تقـدم�ذكـره�يكـون�
ً
ا�سائل�للدولة�والدول�صاحبة�الشأن�أو��جلـس��مـن�أو�لكلbcمـا�معـا

عــده�،�مــن�الضــروري�فbcــا�القيــام�بعمــل�ينب�ــي�أن�تحيلــه�الجمعيــة�العامــة�إ�ــى�مجلــس��مــن�قبــل�بح�bــا�أو�ب

كمــا�ينب�ـــي�أن�تراùــي�وجهـــة�نظــر�مجلـــس��مــن��ـــي��حــوال�ال[ـــ\�يحتمــل�إن�تعـــرض�الســلم�العـــالم\�و�مـــن�

  .)1(الدو�ي�للخطر

مــا�يم�ــ��الجمعيــة�العامــة�لÍمــم�ا�تحــدة�أ�bــا�منتــدى�لعــرض�القضــايا�ونقــل�وجهــات�نظــر�الشــعوب�إ�ــى�

ــبه�ا�ـــى�حـــد�مـــا�ســـوق�عكـــاظ�ع �الـــذي�تقـــال�فيـــه�هـــذا�ا�نتـــدى�الســـنوي�ا�وســـع،�و¾ـــي�تشـ
ً
نـــد�العـــرب�قـــديما

  .  �شعار،�والخطب�العصماء،�ويتعاظم�سوق�ا�دح�والذم�ب�ن�رواده�كل�عام

  :مجلسcuمن .2

ـــ¬bم�خمســــة�أعضــــاء�دائمــــو� �مـ
ً
ــة�عشــــر�عضــــوا ـــون�مــــن�خمســ أحــــد�أجهــــزة��مــــم�ا�تحــــدة�الســــتة،�ويتكـ

ــ�ن�-روســـــــيا�-الو�يـــــــات�ا�تحـــــــدة�: (العضـــــــوية�وهـــــــم ـــا�-بريطانيـــــــا�-الصـــــ ــــــ�bم�،�وا)فرنســــ ـــــرة�البـــــــاقون�تنتخـ لعشــ

الجمعيــة�العامــة�لÍمــم�ا�تحــدة�مــن�بــ�ن�أعضــاbªا�شــريطة�أن�يراùــي��ــي�ذلــك�إســهامات��عضــاء��ــي�حفــظ�

  .السلم�العالم\�و�من�الدو�ي

ينتخب��عضاء�غ���الدائم�ن��دة�سنت�ن�عxى�أنه��ي�أول�انتخاب�لÍعضاء�غ�ـ��الـدائم�ن�وبعـد�زيـادة�

ــاء�مجلــــس��مــــن�مــــن� �،�ُيختــــار�اثنــــان�مــــن��عضــــاء�عــــدد�أعضــ
ً
ــر�عضــــوا �إ�ــــى�خمســــة�عشــ

ً
ــد�عشــــر�عضــــوا أحــ

ــور  ــه���يجــــوز�إعــــادة�انتخابــــه�عxــــى�الفــ ،�)2(�ربعــــة�Sضــــافي�ن��ــــدة�ســــنة�واحــــدة�والعضــــو�الــــذي�انbµــــت�مدتــ

  .ويكون�لكل�عضو�بمجلس��من�مندوب�واحد

  .ع�قةuالجمعيةuالعامةuبمجلسcuمن

نـــزاع�أو�موقـــف�مـــا�لوظائفـــه�ال[ـــ\�رســـمت��ـــي�ا�يثـــاق�فلـــيس��عنـــدما�يباشـــر�مجلـــس��مـــن�مهامـــه�بصـــدد  - أ

للجمعيــة�العامــة�أن�تقــدم�أي�توصــية��ــي�شــأن�هــذا�الºــ�اع،�أو�ا�وقــف�إ��إذا�طلــب�م¬bــا�ذلــك�مجلــس�

  .�من
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يخطـــر��مـــ�ن�العـــام�بموافقـــة�مجلـــس��مـــن�بالجمعيـــة�العامـــة��ـــي�كـــل�دورة�مـــن�دورات�انعقادهـــا�بكـــل�  - ب

م�العــالم\،�و�مــن�الــدو�ي�ال[ــ\�تكــون�محــل�نظــر�مجلــس��مــن،�وكــذلك�ا�ســائل�ا�تصــلة�بحفــظ�الســل

يخطرهـــا�أو�يخطـــر�أعضـــاء��مـــم�ا�تحـــدة�إذا�لـــم�تكـــن�الجمعيـــة�العامـــة���ـــي�دورة�انعقادهـــا�ح[ـــ�kيفـــرغ�

 .)1(مجلس��من�من�النظر��ي�تلك�ا�سائل،�وذلك�بمجرد�انbµائه�م¬bا

  :وظائفuمجلسcuمن

Z �
ً
�بـــا�مم�ا�تحـــدة�يعهـــد�أعضـــاء�تلـــك�الهيئـــة�إ�ـــى�مجلـــس��مـــن�بالتبعـــات�كـــي�يكـــون�العمـــل�ســـريعا

ً
�وفّعـــا

الرئيسة��ي�أمر�حفظ�السلم�العالم\�و�مـن�الـدو�ي�ويوافقـون�عxـى�أن�هـذا�ا�جلـس�يعمـل�نيابـة�عـ¬bم�

 .�ي�قيامه�بواجباته�ال[\�تفرضها�عليه�هذه�التبعات

Z  قاصـــــد����
ً
مـــــم�ا�تحـــــدة�ومبادbªـــــا�والســـــلطات�ا�خولـــــة�يعمـــــل�مجلـــــس��مـــــن��ـــــي�هـــــذه�الواجبـــــات�وفقـــــا

 .�12،8،7،6جلس��من�لتمكينه�من�القيام�¤bذه�الواجبات�ا�بينة��ي�ا�واد�

Z اbcالحال�إ�ى�الجمعية�العامة�للنظر�ف�k·
 .)2(يرفع�مجلس��من�تقارير�سنوية،�وأخرى�خاصة�إذا�اقت

Z 3(ها�وفق�ا�يثاقيتعهد�أعضاء��مم�ا�تحدة�بقبول�قرارات�مجلس��من�وتنفيذ(.  

Z تتطلـب�اســتخدام�القـوات�ا�ســلحة�لتنفيـذ�قراراتــه،�ولــه�����جلـس��مــن�أن�يقـرر�اتخــاذ�التـداب���ال[ــ\�

أن�يطلــب�مــن�أعضــاء��مــم�ا�تحــدة�تطبيــق�هــذه�التــداب��،�ويجــوز�أن�يكــون�مــن�بي¬bــا�وقــف�الصــHت�
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يـة،�وال��قيـة�والHسـلكية،�وغ��هـا�مـن�fقتصادية،�وا�واصHت�الحديدية،�والبحرية،�والجوية،�وال��يد

�وقطع�العHقات�الدبلوماسية
ً
�وكليا

ً
�جزيئا

ً
  .)1(وسائل�ا�واصHت،�وقفا

) 41(مــن�ا�يثــاق�إذا�رأى�مجلــس��مــن�أن�التــداب���ا�نصــوص�علbcــا��ــي�ا�ــادة�) 42(كمــا�أشــارت�ا�ــادة�

عــن�طريــق�القــوات�الجويــة�والبحريــة���تــِف�بــالغرض،�أوثبــت�أ�bــا�لــم�تــِف�بــه�جــاز��جلــس��مــن�أن�يتخــذ�

وال��ية�من��عمال�ما�يلزم�لحفظ�السلم�العالم\،�و�من�الدو�ي�أو��عادته�إ�ـى�نصـابه،�ويجـوز�أن�تتنـاول�

ــة�أو�البحريـــــة�أو�ال��يـــــة� ـــق�القـــــوات�الجويـــ ــار�والعمليـــــات��خـــــرى�عـــــن�طريــ ـــال�ا�ظـــــاهرات�والحصـــ هـــــذه��عمــ

  .)2(التابعة�لÍمم�ا�تحدة

ومـا�يمكـن�التطـرق�إليـه��ـي�إطـار�موضـوع�"حد�الباحث�ن�إ�ى�العلة�من�إصHح�مجلس��مـن�وقد�أشار�أ

إصـــHح�ا�جلـــس��ـــي�ظـــل�التطـــورات�الدوليـــة�الراهنـــة،�وبـــروز�دعـــوات�تطالـــب�بتجســـيد�SصـــHح�مـــن�خـــHل�

ــائبة�تمـــنح��جلـــس��مـــن�القـــدرة�والفاعليـــة،�وكـــذلك�تفعيـــل�دور�هـــذا� وضـــع�أســـس�جديـــدة�وبنـــاء�رؤيـــة�صـ

التنفيــذي�القـوي�والهــام��ـي��مــم�ا�تحـدة،�وخاصــة�فيمـا�يتعلــق�بحـل�ال�ºاعــات�الدوليـة،�وتتمثــل��ــي��الجهـاز 

أهم�هذه�fعتبارات�الداعيـة��صـHح�مجلـس��مـن�،مـا�توصـلت�إليـه�هـذه�ا�نظمـة�مـن�نقلـٍة�هامـٍة��ـي�نهـج�

ــان�الهيكxــــي��ــــي�تركيبــــة�ا� ــا�يتطلــــب��محالــــة�التعــــديل��ــــي�البنيــ ــام�التصــــويت�طريــــق�العا�يــــة�وهنــ جلــــس�ونظــ

ــــنقض� ـــق�الـــ ــــة�حــــ ــــي�حـــــــل�ال�ºاعـــــــات�))الفيتـــــــو((وخاصـــ ـــــHحه�مـــــــن�أجـــــــل�تفعيـــــــل�دوره��ـــ ــــى�إصــ �إ�ـــ
ً
،�واســـــــتنادا
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،�وعملية�SصHح���تع�\�مجلس��من�وحده،�بل�يجب�أن�يشـمل�كافـة�هياكـل��مـم�ا�تحـدة،�)1("الدولية

ــات�الدوليـــ ة�والصـــHحيات�الواســـعة�ال[ـــ\�وإنمـــا�خـــص�مجلـــس��مـــن�للـــدور�الحاســـم�الـــذي�يلعبـــه��ـــي�ال�ºاعـ

  .يتمتع�¤bا��بموجب�ميثاق��مم�ا�تحدة�دون�سائر�fجهزة��خرى 

ــى��مــــم�ا�تحــــدة�تتمثــــل��ــــي� ــراء�إصــــHحات�عxــ حــــّتم�إجــ
ُ
�آخــــر�إ�ــــى�علــــٍة�أخــــرى�ت

ٌ
fنحــــراف�"وأشــــار�باحــــث

�مريكيــة�ممــا��الخط�ــ���جلــس��مــن��ــي�ممارســة�ســلطاته�مــن�خــHل�قراراتــه�ال[ــ\�تــأثرت�بالو�يــات�ا�تحــدة

��ـي�
ً
جعله�يتدخل��ي�أمور�ليست�من�اختصاصات�ا�جلس،�فميثاق��مم�ا�تحـدة�نـص�بشـكل�صـريح�جـدا

أن�مهمــة�مجلــس��مــن�¾ــي�حفــظ��مــن�والســلم�الــدولي�ن،�واتخــاذ�التــداب���الHزمــة�لتحقيــق�هــذه�ا�همــة،�

�فعxـى�أطرافـه�أن�يعرضـوه�عxـى�محكمـة�العـ
ً
�أنـتهج�ا�جلـس�وعندما�يكـون�الºـ�اع�قانونيـا

ً
Hدل�الدوليـة،�وفعـ

ولقد�أختلف��مـر�بعـد��bايـة�الحـرب�البـاردة،�وتفـرد�الو�يـات�ا�تحـدة�بزعامـة�" هذا�النهج�قبل�التسعينات

العالم،�وتحكمها��ي�تكييف�قرارات�مجلس��من،�وهنالك�مؤشرات�عديدة�تؤكد�ذلـك،�عxـى�سـبيل�ا�ثـال�

ا�فاعـل�النـووي�العراÎـي،�والـذي�أصـدر�مجلـس��مـن�بشـأنه�ليس�الحصر�موقفها�من�هجوم�إسـرائيل�عxـى�

القاåــ·\�بتعــويض�العــراق،�وهــو�قــرار�لــم�يــتم�fل¨ــ�ام�بــه،�وكــذلك�موقفهــا�مــن�عــدوان�جنــوب�) 487(القــرار

�
ً
إفريقيـــا�عxـــى�انجـــو��أذ�أشـــار�ا�جلـــس�إ�ـــى�حـــق�انجـــو���ـــي�التعـــويض�و�لـــم�يـــتم�fل¨ـــ�ام��¤bـــذا�القـــرار�،أيضـــا

��ـي
ً
القاåــ·\�بتعـويض�ضــحايا�الحـرب�عـن��ضــرار�الناجمـة�عــن�)  692(قــرار�ا�جلـس�رقـم��يتضـح�ذلـك�جليــا

دخــول�العــراق�للكويــت،�وهــو�قــرار�لــم�يــتم�Sل¨ــ�ام�بــه�كنتيجــة�حتميــة��واقــف�الو�يــات�ا�تحــدة�للتكييــف�

  . )2(القانوني�للو�يات�ا�تحدة�أثناء�استصدار�مثل�هذه�القرارات�الدولية�حينما���تتفق�مع�مصالحها

ورغـــم�تعـــدد�مشـــارب�ا�نـــادين�بإصـــHح�هـــذه�ا�ؤسســـات��مميـــة،�فقـــد�تـــم�تجاهـــل�تلـــك�الـــدعوة�منـــذ�

زمن�طويل؛��ن�تفصيل�مجلس��مـن�جـاء�بنـاء�عxـى�قـرار�ا�نتصـر��ـي�الحـرب�العا�يـة�الثانيـة�للحفـاظ�عxـى�

�مصالح�ا�نتصرين،�وهو�ما�جعله�غ���آبه�لدعوات�SصHح�ا�تكـررة،�وفـوق�ذلـك�ظـل�ا�
ً
�تمامـا

ً
جلـس�غائبـا

عــن�الحــروب�وال�ºاعــات�ا�شــتعلة��ــي�كث�ــ��مــن�منــاطق�العــالم،�وبــا�خص�م¬bــا�منــاطق�العــالم�الثالــث،�فقــد�

ـــد�مجلـــــس��مـــــن�والجهـــــات��خـــــرى�بـــــأدق� ــة�ال[ـــــ\�قـــــد�عملـــــت�عxـــــى�تزويــ ــارير�ا�نظمـــــات�الحقوقيـــ تجاهـــــل�تقـــ
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ــاء�ا ــن�يــــدفع�ضــــريبة�التفاصــــيل�للجــــرائم�Sنســــانية�ال[ــــ\�تحــــدث�بحــــق�ا�ــــدني�ن��بريــ لــــذين�هــــم�وحــــدهم�مــ

�أعمالهـــا�العدوانيـــة�تجـــاه�الـــدول��خـــرى�مثـــل�)1(الحـــرب
ً
�خلـــف�القـــوى�الك�ـــ�ى�م�ـــ�را

ً
،�بينمـــا�bèـــرول�مســـرعا

م،�بحجــة�امــتHك�العــراق�أســلحة�الــدمار�الشــامل�2003قبولــه�للم�ــ�رات�والــذرائع��مريكيــة�لغــزو�العــراق�

�بطb�Hـــا؛�وأ�bـــا�ذريعــة�كاذبـــة�
ً
و��أســـاس�لهــا�مـــن�الصــحة،�وكـــذلك�مـــن�خــHل�مواقفـــه�مـــن�ال[ــ\�أتضـــح�جليــا

العـــدوان�Sســـرائيxي�عxـــى�فلســـط�ن�وعـــدم�معاقبbµـــا�عxـــى�جرائمهـــا�ضـــد�الشـــعب�الفلســـطي�\�وتجاهـــل�كافـــة�

  .القرارات�الدولية�ال[\�تؤيد�الحق�الفلسطي�\�والعربي

  : ا�جلس�uقتصاديuو�جتماÎي .3

  .الثالث�من�أجهزة��مم�ا�تحدةيعت���ا�جلس�fقتصادي�وfجتماùي�الجهاز�

uuا�جلسuوظائفuأهم.  

يقــوم�بإعــداد�الدراســات�والتقــارير��ــي�مجــال�ا�ســائل�الدوليــة��ــي�fقتصــادية��وfجتماعيــة،�والثقافــة،� •

 .والتعليم،�والصحة،�وا�سائل�ذات�الصلة�أو�كل�ما�يتعلق�بذلك

مـن�تلـك�ا�سـائل�إ�ـى�الجمعيـة�العامـة،��يوجه�تلك�الدراسات�والتقارير،�ويقدم�توصياته��ـي�أي�مسـألة •

 .وإ�ى�أعضاء��مم�ا�تحدة،�وإ�ى�الوكا�ت�ا�تخصصة،�وذات�الصلة

 . يقدم�توصياته�فيما�يختص�بإشاعة�اح¨�ام�حقوق�Sنسان،�والحريات��ساسية�ومراعا�bا •

ــ • ــم�ا�تحــــدة�عــــن�ا�ســــائل�الداخلــــة��ــ ــى�الجمعيــــة�العامــــة�لÍمــ ــاريع�اتفاقــــات�تعــــرض�عxــ ــاق�يعــــد�مشــ ي�نطــ

 .اختصاصاته

يدعو�إ�ى�عقد�مؤتمرات�دوليـة�لدراسـة�ا�سـائل�ال[ـ\�تـدخل��ـي�نطـاق�اختصاصـاته،�وبحسـب�القواعـد� •

 .)2(ال[\�تضعها��مم�ا�تحدة

لـــه�الحـــق�أن�يضـــع�اتفاقـــات�مـــع�أي�مـــن�الوكـــا�ت�ا�درجـــة��ـــي�ا�ـــادة�الســـابعة�والخمســـ�ن�مـــن�ا�يثـــاق،� •

fتفــاق�بي¬bــا�وبــ�ن��مــم�ا�تحــدة�بشــرط�موافقــة�الجمعيــة�تحــدد�الشــروط�ال[ــ\�عxــى�مقتضــاها�يعقــد�

 .العامة�علbcا
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ــيات�لهـــا،� • ــاور�معهـــا،�وتقـــديم�التوصـ للمجلـــس�أن�يوجـــه�نشـــاط�الوكـــا�ت�ا�تخصصـــة�عـــن�طريـــق�التشـ

�للجمعية�العامة�و�مم�ا�تحدة
ً
  .)1(وأيضا

uيÎو�جتماuقتصادي�uا�جلسuأعضاء  

  :)2(يتشكل�أعضاء�ا�جلس�من�ما�يxي

�من��عضاء��ي�هيئة��مم�ا�تحدة�تنتخ�bم�الجمعية�العامة  .أ 
ً
 . أربعة�وخمسون�عضوا

�مــــن�أعضــــاء�ا�جلــــس�fقتصــــادي�وfجتمــــاùي�كــــل�ســــنة��ــــدة�ثــــHث��  .ب 
ً
ينتخــــب�ثمانيــــة�عشــــر�عضــــوا

��حكام�الفقرة
ً
 ).3(سنوات،�ويجوز�إعادة�انتخاب�العضو�الذي�انbµت�مدته�مباشرة�وفقا

بعـــد�زيـــادة�عـــدد�أعضـــاء�ا�جلـــس�مـــن�ســـبعة�وعشـــرين�إ�ـــى�أربعـــة�وخمســـ�ن���ـــي�fنتخابـــات��و�ـــى�  .ج 

ــبعة� ـــل�الســــ ـــ�ن�محـــ ــــاء�ا�نتخبـــ ،�زيــــــادة�عxــــــى��عضــ
ً
�إضــــــافيا

ً
ـــوا ـــبعة�وعشــــــرين�عضـــ ـــار�ســـ �ُيختـــ

ً
ـــوا عضـــ

والعشرين�Sضافي�ن�بعد�انقضاء�عام�واحد،�وتنت	�kعضوية�تسـعة�أعضـاء�آخـرين�بعـد�انقضـاء�

�للنظام�الذي�و 
ً
 .ضعته�الجمعية�العامةسنت�ن،�ويجري�هذا�وفقا

  .يكون�لكل�عضو�من�أعضاء�ا�جلس�مندوب�واحد�فقط�  .د 

تصدر�قراراته�با�غلبية،�ولكل�مندوب�صوت�واحد،�وبموجـب�ا�ـادة�السـابعة�والسـت�ن�مـن�ميثـاق�  .ه 

  .هيئة��مم�ا�تحدة

مــن�خــHل�مــا�ســبق�يتضــح�أهميــة�ا�جلــس�fقتصــادي�وfجتمــاùي��ــي�تنفيــذ�أهــداف��مــم�ا�تحــدة،�

و¤bـــذا�العـــرض�عـــن�ا�جلـــس�fقتصـــادي�وfجتمـــاùي؛�تظهـــر�. ومقاصـــدها،�ومبادbªـــا�ال[ـــ\�أنشـــئت�مـــن�أجلهـــا

ع�ـــ�kبتنفيـــذ�سياســـا
ُ
ت��مـــم��هميـــة�القصـــوى��ـــي�تعاضـــد�fجهـــزة�الرئيســـة،�والوكـــا�ت�ا�تخصصـــة�ال[ـــ\�ت

  .           ا�تحدة�وبموجب�التعليمات�ا�نبثقة�عن�هيئة��مم�ا�تحدة�وفق�ميثاقها�الذي�تعاهدت�عليه

  :مجلسuالوصاية .4

�لقصـــور�نظـــام�fنتـــداب�الـــذي�أن�ـــ·Û؛�أبـــان�عصـــبة�
ً
أحـــد��جهـــزة�الرئيســـة�لÍمـــم�ا�تحـــدة�جـــاء�تHفيـــا
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م�1911عقـب�الحـرب�العا�يـة��و�ـى�ال[ـ\�اسـتمرت�مـن���مم�نتيجة�لÍقاليم�ال[\�ان¨�عت�من�أ�انيا�وتركيا

م،�وقد�شمل�نظام�الوصاية��قاليم�الخاضـعة�تحـت�الوصـاية�يطبـق�نظـم�الوصـاية�عxـى��قـاليم�1918 -

  :،�مع�ما�قد�يوضع�تحت�حكمها�بمقت
·�kاتفاقات�وصاية)1(:الداخلة��ي�الفئات�التالية

  .�قاليم�ا�شمولة�با�نتداب  - أ

  .ال[\�قد�تقطع�من�دول��عداء�نتيجة�للحرب�العا�ية�الثانيةب�ـ��قاليم�

  .جـ�ـ��قاليم�ال[\�تضعها��ي�الوصاية�بمحض�اختيارها�دول�مسؤولة�عن�إدار�bا

هــذا�النظــام���يطبــق�عxــى��قــاليم�ال[ــ\�أصــبحت�أعضــاء�بــا�مم�ا�تحــدة؛��ن�العHقــة�بــ�ن��عضــاء�يجــب�

  .)2(،�وا�ساواة�ب�ن�الجميعأن�تقوم�عxى�اح¨�ام�مبادئ�السيادة

  :ويتكون�مجلس�الوصاية�من

  .�عضاء�الذين�يتولون�إدارة�أقاليم�مشمولة�بالوصاية�-أ�

  .الذين���يتولون�إدارة�أقاليم�مشمولة�بالوصاية) 22(�عضاء�ا�ذكورين�با�سم��ي�ا�ادة��-ب

أعضــاء�مجلــس�الوصــاية�فــريق�ن�العــدد�الــذي�يلــزم�مــن��عضــاء�أو�7خــرين�لضــمان�أن�يكــون�مجمــوع��-ج

متساوي�ن�أحدهما�الفريق�الذي�يقوم�بإدارة��قـاليم�ا�شـمولة�بالوصـاية،�و7خـر�هـم�الـذين�خلـو�مـن�

  .تلك�Sدارة�وتنتخ�bم�الجمعية�العامة��دة�ثHث�سنوات

�من�الوظائف�م¬bا
ً
  :يمارس�ا�جلس�عددا

  .�قاليم�الواقعة�تحت�الوصايةالنظر��ي�تقارير�السلطات�ال[\�تقوم�عxى�إدارة�تلك��-

  .يقبل�ا�جلس�ا�راسHت�وا�كاتبات�ويفحصها�ويتشاور�مع�Sدارة�بشأ�bا�-

ينظم�الزيارات�لÍقاليم�ا�شمولة�بالوصاية�با�تفاق�مع�السلطات�ال[\�تتو�ى�إدار�bا�-
)3(.  
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  :نظامuالتصويتXuيuمجلسuالوصاية

  .)1(اضرين�ا�ش¨�ك�ن��ي�التصويتتصدر�قرارات�ا�جلس�با�غلبية�لÍعضاء�الح

  وهو�مؤسسة�دولية�لم�يعد�لها�حاجة�اليوم. لكل�عضو�صوت�واحد

  :محكمةuالعدلuالدولية: خامسا .5

¾ــي�الجهــاز�القضــائي�الــرئيس�لÍمــم�ا�تحــدة،�وتقــوم�بعملهــا�بموجــب�النظــام��سا¸ــ·\�ا�لحــق�بميثــاق�

ــة� ــو�َمْب�ـــــ\�عxـــــى�النظـــــام��سا¸ـــــ·\�للمحكمـــ ــم�ا�تحـــــدة،�وهـــ الدائمـــــة�للعـــــدل�الـــــدو�ي�وجـــــزء���يتجـــــزأ�مـــــن��مــ

ا�يثاق،�وبالنسبة��كتساب�العضوية��ي�محكمة�العدل�الدولية�فإن�جميع�أعضاء��مـم�ا�تحـدة�أعضـاء�

��ــي�النظــام��سا¸ــ·\�للمحكمــة�وكــذلك�بنــاًء�عxــى�توصــية�مــن�مجلــس��مــن�ووفــق�
ً
بحكــم�عضــويbµم�أطرافــا

ـــعها�الجمعيــــة�العامــــة�لÍمــــم�ا�تحــــد ��ــــي�هيئــــة��مــــم�ا�تحــــدة�أن�شــــروط�تضـ
ً
ـــت�عضــــوا ة�يحــــق�لدولــــة�ليسـ

  .)2(تلتحق�إ�ى�النظام��سا¸·\�للمحكمة

�فbcــــا،�
ً
ــوا�عxــــى�حكمهــــا��ــــي�أي�قضــــية�يكــــون�أحــــدهم�طرفــــا ــد�جميــــع��عضــــاء��ــــي�ا�حكمــــة�أن�ي�ºلــ يتعهــ

وللطـــرف�القابـــل�لحكـــم�ا�حكمـــة�التوجـــه��جلـــس��مـــن��رغـــام�الطـــرف�الـــرافض�لحكـــم�ا�حكمـــة�بـــالقبول�

�لنظام�ا�حكمة،�وللمجلس�أن�يصدر�توصياته�أو�يتخذ�تداب���لتنفيذ
ً
  . الحكم�بالحكم�أو�محاسبته،�وفقا

جوء�أطرافهـا�إ�ـى�محـاكم�أخـرى�لحـل�نزاعـا�bم�بمقت
ـ·�kاتفاقـات�قائمـة�أو�يمكـن�
ُ
�تعارض�ا�حكمة�ل

�بيـــــ¬bم
ً
Hــأ�مســـــتقب ــــة�أن�تطلـــــب�مـــــن�ا�حكمـــــة�إفتاbªـــــا��ـــــي�.  )3(أن�تنشـــ ــــة�والوكـــــا�ت�ا�تخصصـ ولفـــــروع�الهيئـ

  .  لداخلة��ي�محيط�عملها�ومهامهاا�سائل�ال[\�تعرض�علbcا�من�الناحية�القانونية،�وا

  :cمانةuالعامة .6

�مــــن�ا�ســــاعدين�وا�ــــوظف�ن�ويعــــ�ن��مــــ�ن�العــــام�بنــــاًء�عxــــى�
ً
للهيئــــة�أمانــــة�تشــــمل��مــــ�ن�العــــام�وعــــددا

ــــه� ــــذي�ضـــــخم�ولديـ ـــة،�و�مانـــــة�جهـــــاز�تنفيـ ـــي�الهيئــ ـــع�ا�ـــــوظف�ن�Sداريـــــ�ن��ــ ــــن،�وهـــــو�أرفــ توصـــــية�مجلـــــس��مـ

  .هل�تنفيذ�مهامهإمكانات�مادية�وبشرية�واسعة،�تس
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ــة�ومجلـــــس��مـــــن،�وا�جلـــــس�fقتصـــــادي� ـــات�الجمعيـــــة�العامـــ ـــه��ـــــي�جميـــــع�اجتماعــ ـــة�أعمالــ يتـــــو�ى�كافــ

�
ً
وfجتمــاùي،�ومجلــس�الوصــاية،�كمــا�يقــوم�بالوظــائف�ال[ــ\�توكلهــا�إليــه�هــذه��جهــزة،�وعليــه�إعــداد�تقريــرا

�للجمعية�العامة�بأعمال�الهيئة
ً
  .سنويا

  .)1(أية�مسألة�يرى�أ�bا��bدد�حفظ�السلم�العالم\�و�من�الدو�ي�عليه�أن�ينبه�مجلس��من�إ�ى

��يثــــاق��مــــم�ا�تحــــدة�مــــن�خــــHل�جهــــازين�
ً
ومــــن�هنــــا�يتضــــح�أنــــه�يــــتم�تســــوية�ال�ºاعــــات�الدوليــــة�وفقــــا

ـــدة�حــــق� ـــر�ميثــــاق��مــــم�ا�تحـ ــة،�ومجلــــس��مــــن،�فقــــد�أقـ ــة،�وهمــــا�الجمعيــــة�العامــ رئيســــي�ن�داخــــل�ا�نظمــ

أي�مســـألة�أو�أمـــر�يكـــون�لـــه�صـــلة�بحفـــظ��مـــن�والســـلم�الـــدولي�ن،�حيـــث�نـــص�الجمعيـــة�العامـــة�مناقشـــة�

ــق��ــــي�اتخــــاذ�التــــداب���الجماعيــــة�مــــن�أجــــل�الســــHم،�وتظــــل�قرارا�bــــا�غ�ــــ�� ا�يثــــاق�عxــــى�تلــــك��مــــور،�ولهــــا�الحــ

  . ملزمة

مــن�ا�يثــاق�تمــنح�للجمعيــة�صــHحيات�مناقشــة�أي�مســالٍة�أو�أمــٍر�يــدخل��ــي�نطــاق�ا�يثــاق،�) 10(ا�ــادة�

أو�يتصل�بسلطات�فرع�من�الفروع�ا�نصوص�علbcا�فيه�أو�يدخل��ي�وظائفه،�كما�لهـا�فيمـا�عـدا�مـا�نصـت�

  . عليه�ا�ادة�الثانية�عشرة�أن�توû·\�أعضاء�الهيئة�أو�مجلس��من�أوكلbcما�بما�تراه

�ا�يثـــاق�العديـــد�مـــن�fختصاصـــات��بشـــأن�تســـوية��زمـــات�وال[ـــ\�
ً
أمــا�مجلـــس��مـــن�فقـــد�منحـــه�أيضـــا

تعلق�باختصاصات�حفظ��من�والسلم�الدولي�ن�إ�ى�جانب�fختصاصات�Sدارية�كمـا�ع�ـ�ت�عنـه�ا�ـادة�ت

�مـــن�fختصاصـــات،�والســـلطات�ال[ـــ\��) 24(
ً
مـــن�ا�يثـــاق،�وقـــد�تضـــمن�الفصـــل�الســـادس�مـــن�ا�يثـــاق�مزيـــدا

ولي�ن،�أو�يســـتطيع�مجلـــس��مـــن�اتخاذهـــا�حيـــال�أي�نـــزاع�أو�صـــراع�مـــن�شـــأنه�أن�bèـــدد�الســـلم�و�مـــن�الـــد

مــن�ا�يثــاق�بعــض�الوســائل�ال[ــ\�يمكــن��جلــس��مــن�اللجــوء�) 33(تعريضــهما�للخطــر،�فقــد�حــددت�ا�ــادة�

ـــيم،� ــــاطة،�والتوفيــــــــق،�والتحكـــــ ــــــات،�والتحقيــــــــق�والوســــ ــلمية�كا�فاوضــ ــــالطرق�الســــــ ـــــل�ا�نازعــــــــات�بــــ ـــــا�لحـــ إلbcـــ

خـــرى�تحــت�البنــد�الســـابع،�والتســوية�القضــائية،�واللجــوء�إ�ـــى�ا�نظمــات�Sقليميــة�وبا�ضـــافة�إ�ــى�وســائل�أ

  .)2(وتكون�قراراته�ذات�قوة�إلزامية�واجبة�التنفيذ

: �مــم�ا�تحــدة�تمثــل�مصــالح�العــالم�أجمــع،�ولك¬bــا���تمــنح�كــل�Üــ·\ء�بالنســبة�للــدول،�و¾ــي�كمــا�قــال
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أن�" م�1961م،�إ�ـــى�عـــام�1953هºـــ�ي�كـــابوت�لـــودج�ســـف���الو�يـــات�ا�تحـــدة��لـــدى��مـــم�ا�تحـــدة�مـــن�عـــام�

تحــدة�نشــأت�لتمنعــك�مــن�الوصــول�إ�ــي�الجحــيم���أن�تأخــذك�إ�ــى�الجنــة،�ومــع�ذلــك�فقــد�منحــت��مــم�ا�

وقــد�تعاقــب�عxــى�منصــب��مــ�ن�.)1("مجلـس��مــن�ســلطة�غ�ــ��محــددة�عنــدما�يتعلــق��مــر�بانbµاكــات�الســHم

�من�الشخصيات�موزع�ن�عxى�مختلف�القارات
ً
  .العام�عددا

uالفرعية:الثانيا�بحثuجهزةcuوا�هام:  

Cت: أوCالوكا:  

  :)2(¾ي�أنشأت��مم�ا�تحدة�ثHث�وكا�ت

  :وكالةcuونروا .1

و¾ـي�وكالـة�تع�ـ\�بإغاثـة�وتشــغيل�الHجئـ�ن�ومـن�أبـرز�أعمالهــا�إغاثـة�وتشـغيل�الHجئـ�ن�الفلســطيني�ن��-

fحـتHل�م،��واجهـة�احتياجـات�الفلسـطيني�ن�الـذين�نزحـوا�مـن�ديـارهم�بسـبب�1949ديسـم��/ 8) �ونروا(

الصــهيوني،�وتشــغيل�مــا�يقــارب�مليــون�فلســطي�\��ــي�بدايــة��مــر�مــوزع�ن�عxــى�قطــاع�غــزة�والضــفة�الغربيــة�

ــــام� ـــيم�1948ال[ــــــ\�تحتلهــــــا�إســــــرائيل�مــــــن�عــ ــــحية�والطبيــــــة�والغــــــذاء�والتعلـــ ـــة�الصــ ــــا�الرعايـــ ـــم�معونا�bــ م،�وأهـــ

ــاع�الحـــــرب� ــ\�وا��ـــــ\�وSغاثـــــة،�ومســـــاعدة�الســـــكان��ـــــي�تجـــــاوز�أوضـــ والºـــــ�وح،�وخلـــــق�فـــــرص�والتـــــدريب�الف�ـــ

  .لكسب�العيش�الكريم،�ومقرها�الحا�ي�فيينا�النمسا

  :الوكالةuالدوليةuللطاقةuالذرية .2

تعمل�عxى�توسيع�نطاق�إسهامات�الطاقة�الذريـة�مـن�أجـل�خدمـة�السـHم،�والرفـاه�والصـحة�والرخـاء�

لطاقـــة�الذريـــة��ـــي�للعــالم�أجمـــع،�وذلـــك�با�ســاعدة��ـــي��بحـــاث�والتطبيقــات�العلميـــة�الخاصـــة�باســتخدام�ا

ــــة�ومختلـــــف� ــة،�وتشـــــجيع�تبـــــادل�ا�علومـــــات�الفنيـــــة�والعلميـ الســـــلم�بمـــــا�فbcـــــا�مـــــن�إنتـــــاج�الطاقـــــة�الكهربائيـــ

الخ�ـــ�ات�Sيجابيـــة،�ومـــاهو�حـــديث��ـــي�ا�جـــال�الط«ـــ\�والصـــحة،�وتقليـــل�ا�خـــاطر�ال[ـــ\�تتعـــرض�لهـــا�الحيـــاة،�

                                                           

 )1 ( �)F���3�< #@ )���2@�*� )���; ��*$� )*����� &�
�%10 .  
 )2( ��	�����
 #�<
����
 �����3 #����� �����/���� �����	*�� +7����	��"��������� '�	*���� &���:���� �����4 '��( ���$��� ������*"2 
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ــاء��ـــي�كافـــة�ميـــادين�fســـتخدام�ال ــة�الذريـــة�ومنـــع�اســـتخدام�و�مـــوال،�وتبـــادل�وتـــدريب�العلمـ ــلم\�للطاقـ سـ

  .)1(ذلك��ي��غراض�الحربية

  :وكالةcuممuا�تحدةuللتنميةuالصناعية .3

م�بمنظمـــة�1982م��ـــي�مدينـــة�فيينـــا�عاصـــمة�النمســـا�fتحاديـــة�وعرفـــت�منـــذ�عـــام1979أنشـــئت�عـــام�

  .�مم�ا�تحدة�للتنمية�الصناعية

م،�وال[ـ\�انبثـق�ع¬bـا�1975عامـة��لÍمـم�ا�تحـدة�عـام�وتعود�نشأ�bا�إ�ى�الدورة�fستثنائية��للجمعية�ال

  . )2(تشكيل�لجنة�تتو�ى�وضع�دستور��نظمة��مم�ا�تحدة�للتنمية�الصناعية�بوصفها�وكالة�متخصصة

وت¨�كـــز�مهامهـــا��ـــي�ال¬bـــوض�بالتنميـــة�الصـــناعية��ـــي�البلـــدان�الناميـــة،�وتعمـــل�عxـــى�التعـــاون��ـــي�ا�جـــال�

الصناùي�عxى�ا�ستوى�العـالم\�وSقليمـ\�والـوط�\،�كمـا�تعمـل�عxـى�ا�سـتويات�القطاعيـة�عـن�طريـق�دعـم�

قـــائم�م¬bـــا،�كمـــا�تتب�ـــ�kومســـاندة�البلـــدان�الناميـــة،�ووضـــع�ا�فـــاهيم�وا�نـــاهج�للتنميـــة�الصـــناعية،�وتطـــوير�ال

الدراســـات�وfستقصـــاءات،�و�bـــدف�إ�ـــى�وضـــع�أســـاليب�جديـــدة�مثـــل�ال�ـــ�امج�والخطـــط�العلميـــة،�وتقنيـــات�

التصــــنيع�وتشــــغيل�الصــــناعات�ا�تصــــلة�بالزراعــــة�والصــــناعات��ساســــية،�وتبــــادل�ا�علومــــات�الصــــناعية،�

ــناعية،�وتنظـــيم�بـــرامج�ال تـــدريب،�وا�شـــورة،�والتخطـــيط�وتشـــجيع�ونقـــل�وتطـــوير�اســـتخدام�التقنيـــات�الصـ

  .                                                          Sقليم\،�وا�ساعدة��ي�الحصول�عxى�تمويل�خارÔي�للمشاريع�الصناعية

  :ا�نظماتuالدولية: ثانيا

قيـــق�تعمـــل��ـــي�منظومـــة��مـــم�ا�تحـــدة�العديـــد�مـــن�ا�نظمـــات�ذات�ا�جـــا�ت�و�نشـــطة�ا�ختلفـــة�لتح

  .�هداف��ممية�وم¬bا

  :منظمةuالعملuالدولية .1

كانت�تعرف�بمكتب�العمل�الدو�ي؛�و¾ـي�أول�منظمـة�متخصصـة�تـرتبط�¤bيئـة��مـم�ا�تحـدة،�و�bـدف�

�ي��سـاس�إ�ـى�إقامـة�سـHم�مب�ـ\�عxـى�العدالـة�fجتماعيـة�ابتـداًء�بتحسـ�ن�مجـا�ت�العمـل،�ورفـع�مسـتوى�

عمـال،�وSدارة�ا�عيشة،�واستقرار��حوال�fقتصادية�وfجتماعية،�وتعمـل�كوسـيط�بـ�ن�الحكومـات،�وال

                                                           

 )1 ( ��3 4G��� 1C�� �4����
 4C�56� 4���	�
 4��F��
https://cutt.us/yrjpE  
 )2 (#�� ��	����
 #�[� 4����
 4���>6� �4�8�3Q��+
 ���	�
 �
����1975# .  



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 – 2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

 

 Page 40 برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ             

  

¤bـــدف�وضـــع�مق¨�حـــات�حـــول�قضـــايا�العمـــل�والحـــد��دنـــى�لÍجـــور،�وكـــذا�تحديـــد�ســـن�العمـــال،�وتعـــويض�

  .العمال،�والتأم�ن�fجتماùي�وSجازات�ا�دفوعة،�وسHمة�العمال

  .سويسرا�-،�ومقرها�جنيف)1(تقدم�ا�نظمة�ا�عونات�الفنية�الHزمة�للدول��عضاء

2. uا�تحدةuممcuوالثقافةمنظمةu،والعلومuلل��بية:  

ــا�ت�ال¨�بيــــة،� �bـــدف�لـــدعم�الســــHم�و�مـــن��ــــي�العـــالم�عـــن�طريــــق�تشـــجيع�التعــــاون�بـــ�ن��مـــم��ــــي�مجـ

والثقافــة،�والعلــوم�بمــا�يــؤدى�ا�ــى�اح¨ــ�ام�العدالــة�والقــانون،�وحقــوق�Sنســان��ــي�أنحــاء�العــالم�دون�تفرقــة�

،�وتعمـل�ا�نظمـة�عxـى�زيـادة�التفـاهم�بـ�ن�الشـعوب�بسبب�اللـون�والجـنس،�أو�الـدين،�أو�العنصـر،�أو�اللغـة

  .عن�طريق�وسائل�SعHم�الجماه��ية،�كما�تعمل�عxى�محو��مية،�ونشر�الثقافة

ــي�الرابــــــع�مــــــن� ــة�تــــــم�إنشــــــاbªا��ــــ ـــذي،�وأمانــــــة�عامــــ ـــس�التنفيـــ ـــؤتمر�العــــــام�وا�جلـــ ـــــا�مــــــن�ا�ـــ ـــون�نظامهـ يتكـــ

  .فرنسا�-،�ومقرها�باريس)2(م1946نوفم��

3. uالعامةuتفاقية�u
ً
  ):الجات(للتعريفاتuالجمركيةuوالتجاريةuا�عروفةuاختصارا

وا�شـــكHت�التجاريـــة�الدوليـــة�, نشـــأت�هـــذه�ا�نظمـــة�للحاجـــة�ا�لحـــة�للتغلـــب�عxـــى�العوائـــق�الجمركيـــة

و¾ـــي�منظمـــة�دوليـــة�متخصصـــة��ـــي�شـــئون�الجمـــارك،�والتجـــارة�. مومقرهـــا�جنيـــف�سويســـرا1948ينـــاير�عـــام�

ةالجمركيـــة،�والحـــد�مـــن�الحـــواجز�التجاريـــة�بـــ�ن��عضـــاء�ا�وقعـــة�عxـــى�الدوليـــة،�و�bـــدف�إ�ـــى�خفـــض�التعرف

ــذه�fتفاقيـــة،�وتقبلهــــا�كحقيقـــة�واقعــــة�عxـــى�أن�الـــدول�ا�وقعــــة�مســـؤولة�عــــن�أكþـــ��مــــن� ــام�ن�هــ بنـــود�ومضـ

  .)3(أربعة�أخماس�التجارة�العا�ية

  :من�أهم�ا�بادئ��ساسية

  .أن�تتم�التجارة�عxى�أساس�عدم�التمي�� 

ا�حليــة���تســتحق�الحمايــة�إ��مــن�خــHل�التعرفــة�الجمركيــة،�وبــدون�قيــود�كميــة�أو�إن�الصــناعة� 

  .أي�إجراءات�أخرى 

  .ينب�ي�تخفيض�التعرفة�الجمركية�عن�طريق�مفاوضات�متعددة��طراف 

                                                           

 )1 ( �4�G�3 ������ '�	*�� &�:���� �	�� '( ����* 2��; 3�� '( )*����� &�
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 )2 ( ��5� ��3 	��� ?*5)*����� &�
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  .ا�bا�مقيدة�ضد�الزيادة 

  .يجب�عxى�الدول��عضاء�أن�تتشاور�لحل�ا�شكHت�ال[\�قد�تنشأ�للتغلب�علbcا 

هــذه�ا�نظمــة�كحاجــٍة�ملحــٍة�للتغلــب�عxــى�العوائــق�الجمركيــة،�وا�شــكHت�التجاريــة�الدوليــة�ينــاير�نشــأت��-

  .سويسرا�-،�ومقرها�جنيف)1(م1948عام�

  :منظمةuالصحةuالعا�ية .4

ــى�مســــتوى�مــــن�الصــــحة،�وتقــــدم� ــى�توجيــــه�النشــــاط�الصــــéي�الــــدو�ي�¤bــــدف�الوصــــول�إ�ــــى�أعxــ �bــــدف�إ�ــ

لصـــحية��ـــي�بلـــدا�bا،�وا�ســـاعدة��ـــي�حـــا�ت�الطـــوارئ،�والتشـــجيع�ا�عونـــات�للحكومـــات�لتحســـ�ن�الخـــدمات�ا

للقضاء�عxى��وبئة،�و�مراض�ا�عدية،�كما�تعمـل�عxـى�تحسـ�ن�مسـتوى�التـدريب�الصـéي�وا�ـنح�الطبيـة،�

�للطــــب�النف�ـــ·\�ومعالجــــة�آثـــار�الكــــوارث�والحـــروب�النفســــية،�وتشـــجيع�التعــــاون�بــــ�ن�
ً
�خاصـــا

ً
وُتـــو�ي�اهتمامــــا

ــات�العلميــــــة،� ــــة�الجمعيــــ ــذا�تحســــــ�ن�مســــــتوى�التغذيــ ــة�ال[ــــــ\��bــــــتم�بمجــــــا�ت�الصــــــحة�ا�ختلفــــــة،�وكــــ وا�هنيــــ

وSســـكان،�ونشـــر�Sحصـــاءات�عـــن��مـــراض�والوفيـــات،�ومواط¬bـــا،�وتقـــديم�ا�ـــنح�الدراســـية�لرفـــع�مســـتوى�

  .)2(الخدمات�الصحية�ا�قدمة�للسكان

  .)3(سويسرا�-م،�ومقرها�جنيف1950مارس��23تم�إنشاء�هذه�ا�نظمة�

5. uالبحريةuللم�حةuالدوليةuيمو(ا�نظمةc                                      .(  

ــي�البحــــار،� ــتم�بــــالتنظيم�الحكــــومي�للـــوائح�الفنيــــة�ا�تعلقـــة�بســــHمة�البشـــر��ــ �bـــدف�إ�ــــى�إيجـــاد�جهــــاز�bèـ

ــم �وكـــذلك�بحـــث�مســـائل�النقـــل�البحـــري�ال[ـــ\�قـــد�تحـــال�لهـــا�مـــن�أي�جهـــاز�أو�فـــرع�مـــن�الفـــروع�التابعـــة�لÍمـ

�عxى�ت�Hي�تمي�ـ��ا�عـامHت،�والقيـود�غ�ـ��الضـرورية��ـي�مجـال�
ً
ا�تحدة�أو�وكا��bا�ا�تخصصة،�والعمل�أيضا

  .النقل�البحري 

ـــد� ــات�وعقــ ــأ�bا�للحكومـــــات،�وا�نظمـــ ـــات�وتقـــــديم�التوصـــــيات�بشـــ ومـــــن�مهامهـــــا�اق¨ـــــ�اح�مشـــــاريع�fتفاقــ

  .ا�ؤتمرات�عند�fحتياج�لذلك
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  .  م�مقرها�لندن�ـ�بريطانيا1948مارس��23أنشئت�منظمة�ا�Hحة�الدولية�

6. uالجويةuل»رصادuالعا�يةuوامو(ا�نظمة.(  

�bــدف�إ�ــى�إقامــة�شــبكات�مــن�ا�حطــات�لرصــد��حــوال�الجويــة�وإنشــاء�مراكــز�خــدمات،�والســرعة��ــي�

ــال�الط�ــــ�ان،�وا�Hحــــة،� ��ــــي�مجــ
ً
تبــــادل�ا�علومــــات�عــــن��حــــوال�الجويــــة،�وتشــــجيع�علــــوم��رصــــاد�خصوصــــا

  .ة�وتوحيد�النشرات�الجوية�،�وتشجيع�البحث��ي�هذا�ا�يدانوالزراع

  .سويسرا�fتحادية�-م،�مقرها�جنيف1950مارس��23أنشئت�

7. uوالتنميةuللتجارةuا�تحدةuممcuتقاد(مؤتمر�.(  

  .سويسرا�fتحادية�-م��ي�مدينة�جنيف1964ديسم����30أقيم���ي

Sســـراع�بالتنميـــة�fقتصـــادية��ـــي�مختلـــف�الـــدول�مـــن�أهدافـــه�تنميـــة�التجـــارة�الدوليـــة�ممـــا�يـــؤدي�إ�ـــى�

�الناميــة�م¬bـا�وتنميــة�التبـادل�التجــاري�بـ�ن�الــدول�ال[ـ\�حققــت�مراحـل��ــي�النمـو�fقتصــادي�وبــ�ن�
ً
خصوصـا

ـــة�بالتجـــــارة�الدوليـــــة�ومـــــا�يتعلـــــق�¤bـــــا�مـــــن�مشـــــكHت� ــــات�الخاصــ ــد�والسياسـ ــع�القواعـــ الـــــدول�الناميـــــة�وووضـــ

ـــات�موضـــــع�التنميــــة�fقتصــــادية�ثــــم�صـــــياغة�مق¨�حــــا ــد�والسياسـ ت�الحلــــول�ا�تعلقــــة�بوضـــــع�هــــذه�القواعــ

  .)1(التنفيذ�لكافة��طراف

تعمــل�ا�نظمــة�عxــى�إيجــاد�نظــام�اقتصــادي�دو�ــي�جديــد،�وتعمــل�عxــى�تحقيــق�أهــداف�عقــود�التنميــة�

��يثاق�الحقوق�والواجبات�fقتصادية
ً
  .)2(وفقا

8. uالصناعيةuللتنميةuا�تحدةuممcuاليونيدو(منظمة.(  

ــا�إحــــدى�الهيئــــات�التابعــــة�كــــان� ــناعية�عxــــى�اعتبــــار�أ�bــ ــا�وكالــــة��مــــم�ا�تحــــدة�للتنميــــة�الصــ يطلــــق�علbcــ

  .للجمعية�العامة

  :منuأهمuأهدافها

 .تقديم�ا�ساعدة�للبلدان�النامية�ا�حتاجة�للتسريع،�وال¬bوض�بالصناعة،�وتوسيعها�وتحدي�bا�  .أ 

 .مية�الصناعيةتتو�ى�تنسيق�ومتابعة�هيئة��مم�ا�تحدة��ي�مجال�التن�  .ب 
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ــــة��  .ج  ـــود�عxــــــى�كافــ ــناعية،�وتطــــــوير�ا�وجـــ ــة�الصــــ ـــدة�للتنميــــ ـــــاهيم�الجديـــ ـــع�ا�نــــــاهج،�وا�فـ اق¨ــــــ�اح�ووضـــ

 .)1(ا�ستويات�ا�حلية،�وSقليمية�والعا�ية،�وا�ستويات�القطاعية

ــــة��  .د  ــــــة،�وعلميــــ ـــــــط�وبــــــــرامج�إنمائيــ ــــــياغة�خطـ ــــــا،�وصــ ـــــا�وتنميbµــ ــات�والتخطــــــــيط�ودعمهـــ ـــة�التقنيــــــ تنميـــــ

 . وتكنولوجية

ـــف�التخصصـــــات�للتســـــريع��  .ه  ــــل��طـــــراف�بمختلــ ــ¨�ك�فيـــــه�كـ ــج�متكامـــــل،�وتشـــ العمـــــل�عxـــــى�إيجـــــاد�نهـــ

 .بالتصنيع��ي�البلدان�النامية

ـــا�ا�تصــــلة�بالزراعــــة�والصــــناعات��  .و  ـــناعات،�وأولهـ ــاء�وتحريــــك�الصـ ــاعدة�الــــدول�الناميــــة��ــــي�إنشــ مســ

بـــدأ�اعتمــاد�هـــذه��ساســية؛�بغيــة�fســـتخدام��مثــل�للمـــوارد�البشــرية�والطبيعيــة�¤bـــدف�تقويــة�م

 .)2(البلدان�عxى�نفسها�من�أجل�ال¬bوض

ـــائي�وتقـــــوم�بالتحليــــل�وfســـــتنباط��  .ز  ـــكل�انتقـ ـــدها�بشــ ـــ��مركـــــز�لتبــــادل�ا�علومـــــات�ورصـ ا�نظمــــة�تعت�ـ

ـــعيد�الــــدو�ي�والــــوط�\�وSقليمــــ\،� ـــر�ا�علومــــات�ا�تعلقــــة�بالتنميــــة�الصــــناعية�عxــــى�الصـ بقصــــد�نشـ

 .وتسهيل�عملية�تبادل�الخ��ات،�وSنجازات�التقنية�ب�ن�الدول�الصناعية�والدول�النامية

ى�تــوف���ا�صــانع�النموذجيــة،�وSرشــادية�¤bــدف�Sســراع�بالتصــنيع��ــي�بعــض�القطاعــات�تعمــل�عxــ�  .ح 

 .ا�عنية

مســـاعدة�الـــدول�الناميـــة�للحصـــول�عxـــى�تمـــويHت�للمشـــاريع�الصـــناعية�ا�حـــددة�بشـــروط�عادلـــة،��  .ط 

  .ومقبولة�للجميع

  .   )3(م�ومقرها�فيينا�ـجمهورية�النمسا�fتحادية1966أنشئت��ي�أول�يناير�عام�  .ي 

  :ا�نظمةuالعا�يةuللملكيةuالفكرية .9

ـــ�ن�الـــــدول� ـــاطق�العـــــالم،�وذلـــــك�بالتعـــــاون�بــ ـــة��ـــــي�مختلــــف�منــ ـــى�تعزيـــــز�حمايـــــة�ا�لكيـــــة�الفكريــ �bــــدف�إ�ــ

؛�لتنفيــــذ�مختلــــف�fتفاقــــات�التجاريــــة�والتصــــميمات�
ً
وا�نظمــــات�الدوليــــة،�وتضــــمن�الــــدول�التعــــاون�إداريــــا

كـــذا�حمايــة��ســـماء�وا�نشــآت،�و�عمـــال�Sداريـــة�الصــناعية،�ومـــا�يلزمهــا�مـــن�حمايــة�الســـلع�والخــدمات،�و 
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والفنيــة�وحقــوق��داء،�وSنتــاج��ــي�مجــا�ت�التســجيHت�الصــوتية،�والهيئــات�Sذاعيــة،�وإبــرام�ا�عاهــدات�

الدوليـة�الجديـدة،�والتنسـيق�بـ�ن�التشـريعات�الوطنيــة،�وكـذا�تقـديم�ا�سـاعدات�القانونيـة�والفنيـة،�ويلــزم�

�إدخــال�الــروح�ا
ً
لعصــرية��ــي��داء�الصــناùي�وا�متلكــات،�بمــا�فbcــا�نظــم�ا�لكيــة�الفكريــة�وســن�قــوان�ن�أيضــا

لHســتخدام��مثــل�لهــا�وتــدريب�العــامل�ن،�وإعــداد�نــدوات�تعــالج�ا�شــكHت�ال[ــ\�تواجــه�هــذا�الحقــل�وتــوف���

  .الخ��اء�وبالذات��ي�مجال�براءة�fخ¨�اع

  .)1(م�ومقرها�جنيف�ـ�سويسرا1967عام��يوليو 14أنشئت�ا�نظمة�العا�ية�للملكية�الفكرية

  :منظمةuالتجارةuالعا�ية .10

تعت���هذه�ا�نظمة�أحدث�منظمة�من�منظمات�ا�جتمع�الـدو�ي�ا�نبثقـة�عـن��مـم�ا�تحـدة،�وقـد�اسـتمرت�

\·åا�أربعة�عقود�متتالية�رغم�قدم�الفكرة�منذ��ربعينات�من�القرن�ا�اbcالحوارات�ا�ضنية�ف.  

fمم�ا�تحدة�عـاموقد�دعا�ا�جلس�Íي�التابع�لùجتماfم،�إ�ـى�إنشـاء�منظمـة�عا�يـة�1946قتصادي�و

تع�ــ\�بتنظــيم�التجــارة�الدوليــة،�وتســاند�صــندوق�النقــد�الــدو�ي،�والبنــك�الــدو�ي�ل�نشــاء�والتعم�ــ��و�ــى�عــام�

ـــ1947 ــة�للتعريفـــــات�الجمركيـــــة�والتجـــــارة�الدوليـــــة�بعـــــد�نجــ اح�م،�تـــــم�التوقيـــــع�عxـــــى�إنشـــــاء�fتفاقيـــــة�العامـــ

ــــذ� ــــ��التنفيــ ـــيح�1948مفاوضـــــات�جنيــــــف،�ودخلـــــت�ح�ــ ـــا�تضــــــمنت�قواعـــــد�ثابتــــــه�تتـــ م�لك¬bـــــا�تعþــــــ�ت�رغـــــم�أ�bـــ

ا�باد�ت�التجارية�بـ�ن�الـدول��عضـاء�و�bـدف�إ�ـى�رفـع�مسـتوى��فـراد�واسـتثمار�ا�ـوارد،�وتحقيـق�العمالـة�

ونجحــــت�الجــــو�ت�الكاملــــة،�وتنميــــة�وإنتــــاج�الســــلع�وتبادلهــــا،�وقــــد�عقــــدت�ثمــــان�جــــو�ت��ــــي�نطــــاق�الجــــات�

�ــــى�% 40الســــبع��ــــي�خفــــض�التعرفــــة�الجمركــــة�عxــــى�ا�نتجــــات�الصــــناعية�مــــن�الــــدول�الصــــناعية�مــــن�نســــبة

ــــبتم��% �5ربعينـــــات�ا�ـــــى� ــا�الجولـــــة�الثامنـــــة�فقـــــد�عقـــــدت��ـــــي�سـ م،��ـــــي��رجـــــواي��1986ـــــي�الثمانينـــــات�،أمـــ

ي�مقـــدمbµا�خفـــض�الـــدعم�للتصـــدي�للتحـــديات�التيتواجـــه�التجـــارة�العا�يـــة��ـــي�تلـــك�ا�رحلـــة�ومـــا�بعـــدها�و�ـــ

الزراùي�وازالة�القيود�الكميـة�أمـام�تصـدير�الـدول�الناميـة،�وقـد�اسـتمرت�مفاوضـات�هـذه�الجولـة�أكþـ��مـن�

تحويـل�مسـم�kاتفاقيـة�الجـات�: م،�وكان�من�أهم�أهدافها1993ديسم���15سبعة�أعوام�وتم�التوقيع�علbcا�

  .)2(حرير�التجارة�بعد�أن�كانت�اتفاقية�مؤقتهم�إ�ى�ا�نظمة�العا�ية�للتجارة،�مهمbµا�مراقبة�وت1947

تم�ادخال�قطـاع�الزراعـة��ول�مـرة�حيـث�حـرر�هـذا�القطـاع�وقلـص�الـدعم�ا�ـا�ي�ا�خصـص�لـه�،�كمـا�
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تــم�إدراج�الســياحة�وا�صــارف�والتأمينــات�و�شــغال�العامــة��ــي�الجــات�وأصــبحت�تخضــع�لشــروطه�،�ولقــد�

�مــن�قواعــد�التجــارة�الدوليــة�و�إزالــة�نظــام�شــددت�الوثيقــة�عxــى�منــع�ومكافحــة�إغــراق�الســوق�
ً
وكــذا�عــددا

�خـــHل�عشـــر�ســـنوات،�مـــع�تخفـــيض�التعرفـــة�الجمركيـــة�عxـــى�أن�
ً
الحصـــص��ـــي�مجـــال�ا�نســـوجات�تـــدريجيا

ـــدر�أن�يصــــل�خفــــض�التعرفــــة�الجمركيــــة�عxــــى�ا�نتجــــات� ــد�العشــــرة��عــــوام�و�يقـ تســــري�قواعــــد�الجــــات�بعــ

مـن�الـواردات�بـدون�رسـوم�%40مـع�السـماح�بـدخول�أكþـ��مـنا�صنعة��ي�الدول�الصناعية�بأك��þمن�الثلث�

  .جمركية

  :�تحاداتuالدوليةuا�تخصصة: ثالثا

 :وbèدف�إ�ى�تعزيز�مهام�،)uit(�تحاداتuالدوÇيuل�تصاCتuالسلكيةuوال�سلكيةu  - أ

ــعها�بواســــطةالجمهور،� ـــافة�للمــــذياع،�وتطــــوير�هــــذه�الخــــدمات�وتوســ ال�ــــ�ق�والتلفــــون�والهــــاتف،�با�ضـ

تناولهــا�بأقـــل��جــور،�والعمـــل�عxــى�تطـــوير�وتحســ�ن�وســـائل�fتصــال�القديمـــة،�وتوســيع�ا�وجـــات��وتســهيل

الHسـلكية،�وتقـديم�ا�عونـة�الفنيـة،�ورفـع�مسـتوى�التــداب���للحفـاظ�عxـى��رواح�والضـامن��ـي�ذلـك�تعــاون�

د�الHزمــة،�جميــع�ا�حطــات�مــع�بعضــها�الــبعض،�ويقــوم�fتحــاد�بتقــديم�الدراســات،�والتوصــيات،�والقواعــ

�1865وجمـــع�ونشـــر�ا�علومـــات�ع¬bـــا،�ولقدنشـــأ�هـــذا�fتحـــاد
ً
م�وأتخـــذ�مـــن�مدينـــة�جنيـــف���ـــي�سويســـرا�مقـــرا

  .)1(له

 :اتحادuال��يدuالعا�ي  - ب

bèدف�إ�ى�التغلب�عxـى�الحـواجز�ال[ـ\�كانـت�تواجهـه�مـن�قبـل�الحـدود�القوميـة�وال[ـ\�تحـد�مـن�التبـادل�

ال��يديـة،�ويعمـل�عxـى�تعزيـز��واصـر�الدوليـة��ـي�هـذا�ا�جـال�السلس�والحر�لل��يد،�وbèتم�بتحسـ�ن�الخدمـة�

كمــا�bèـــدف�إ�ـــى�Sســـهام��ـــي�ا�عرفـــة�ال��يديـــة�بتعهـــد�كـــل�عضـــو�بنقـــل�بريـــد�الـــدول��خـــرى�بأفضـــل�الوســـائل�

  .ا�ستخدمة��ي�نقل�بريده�الخاص

  .م،�مقره�جنيف�ـ�سويسرا1874أكتوبر��9أن�·�Ûهذا�fتحاد�
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  :ا�تخصصةا�صارفuالدوليةu: رابعا

 :صندوقuالنقدuالدوÇي -أ�

ـــــي� ــ·��Ûـ ـــــرة�واشــــــنطن1945ديســــــم���27أن�ــــ ــى�تشــــــجيع��-م،�ومقـ ـــدف�إ�ــــ ـــد��مريكيــــــة�وbèـــ ــات�ا�تحـــ الو�يــــ

ــــاور،�وتقـــــديم� ــبة�للتشـ �ـــــ�Ûالوســـــائل�ا�ناســـ
َ
ــــة،�وت التعـــــاون�النقـــــدي�عـــــن�طريـــــق�مؤسســـــة�تتصـــــف�بالديمومـ

عمليــة�التوســع�والنمــو�العــادل��ــي�مجــال��الحلــول�للمشــاكل�النقديــة�العا�يــة�ع�ــ��تعــاون��عضــاء،�وتســهيل

ـــة،�وتنميــــة�مــــوارد� ـــي�مســــتويات�مرتفعــــة�مــــن�التشــــغيل�الدوليــــة،�والــــدخول�الحقيقيـ ـــاهمة��ـ ـــارة،�وا�سـ التجـ

�أساســية�لHقتصــاد�العــالم\،�والعمــل�عxــى�ثبــات�أسعارالصــرف،�
ً
Sنتــاج�لجميــع��عضــاء�باعتبارهــا�أهــدافا

ــ�ن��  ــعار�الصــــرف،�والعمــــل�عxــــى�إيجــــاد�طــــرق�منظمــــة�للصــــرف�بــ ــع�ا�نافســــة�التخفيضــــية��ســ عضــــاء،�ومنــ

ــــ�ن� ــامHت�التجاريـــــة�بـ ع�ـــــ�kبا�عـــ
ُ
ــــاب�بخصـــــوص�ا�ـــــدفوعات�ال[ـــــ\�ت ـــة�نظـــــام�متعـــــدد��قطـ وSســـــهام��ـــــي�إقامــ

�عضــاء،�والحـــد�مـــن�قيـــود�الصـــرف�ال[ـــ\�تعـــوق�تزايـــد�أوجـــه�نشـــاط�التجـــارة�الدوليـــة،�كمـــا�يعمـــل�عxـــى�بـــث�

عتبــار�مــوارد�الصــندوق��ــي�متنــاول�أيــدbèم�بضــمانات�كافيــة�وهــو�مــا�الثقــة�والطمأنينــة��ــي�نفــوس��عضــاء�با

  .)1(يتيح�لهم�فرص�تصحيح��خطاء�عxى�م��ان�ا�دفوعات

  

  :البنكuالدوÇيuلÑنشاءuوالتعم&�u-ب

من�أهم�أهدافه�ا�ساهمة��ي�تنمية�وتعم���الدول��عضاء،�وذلك�بتسـهيل�رأس�ا�ـال�لغـرض�Sنتـاج�

بما��ـي�ذلـك�بنـاء�fقتصـاديات�ال[ـ\�حطمbµـا�الحـروب�والكـوارث��خـرى�وتحويـل�Sمكانـات�Sنتاجيـة�لـزمن�

جنبيـة�الخاصــة�عـن�طريــق�السـلم،�وتشـجيع�ا�ــوارد�وSنتـاج��ــي��قطـار��عضــاء،�وتشـجيع�fســتثمارات�� 

الضمانات،�وا�شاركة��ي�القروض�وfستثمارات،�تحقيق�النمو�ا�توازن�طويـل��جـل��ـي�التجـارة�الدوليـة،�

وfحتفـــاظ�بمـــوازين�ا�ـــدفوعات�عـــن�طريـــق�تشـــجيع�ا�ســـتثمرين��جانـــب،�تنظـــيم�مـــا�يقـــدم�مـــن�القـــروض�

،�ومـدى�الحاجـة�إلbcـا�سـواء�كانـت�هـذه�ا�شـاريع�الدولية�للمشـاريع�ذات�النفـع��كþـ��والجـدوى�fقتصـادية

صــغ��ة�أم�كب�ــ�ة،�أثنــاء�إدارة�عمليــات�البنــك�يجــب��خــذ��ــي�الحســبان�إثــر�fســتثمار�الــدو�ي�عxــى�النشـــاط�

fقتصــادي،�وSســهام��ــي�ســنوات�مــا�بعــد�الحــرب�لHنتقــال�¤bــدوء�مــن�اقتصــاد�الحــرب�ا�ــى�اقتصــاد�الســلم�
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ــ�ة ـــد�أن�ــــ·�Ûالبنــــك��ــــي�. )1(ســــواء�كانــــت�صــــغ��ة�أم�كب�ــ ـــم����27ولقـ الو�يــــات��-م،�ومقــــره�واشــــنطن1945ديسـ

 .)2(ا�تحدة�fمريكية

  :مؤسسةuالتنميةuالدوليةu-ج

ــل� ــادة�Sنتاجيــــة،�وتحســــ�ن�مســــتويات�ا�عيشــــة��ــــي�الــــدول��عضــــاء��قــ �bــــدف�لتحقيــــق�التنميــــة�وزيــ

،�وتقديم��موال��واجهة�fحتياجـات�وفـق�شـروط�مرنـة،�و��تثقـل�
ً
كاهـل�م�ـ�ان�ا�ـدفوعات��ـي�الـدول�نموا

  .ا�سbµدفة�مقارنة�مع�الشروط�التقليدية

ــى ــا��ـــي�بعـــض��حيـــان�ا�ؤسســـة�Sنمائيـــة�الدوليـــة،�أنشـــئت��ـ م،�ومقرهـــا�1960ســـبتم����24يطلـــق�علbcـ

  .)3(الو�يات�ا�تحدة��مريكية�-واشنطن

  ):اليونيسيف(صندوقcuممuا�تحدةuللطفولةuu-د

ـــندوق��ـــــي� ــــم���11أســـــس�هـــــذا�الصــ ـــدة�1946ديسـ ـــات�ا�تحــ ــــة�نيويـــــورك��ـــــي�الو�يــ م،�وتستضـــــيفه�مدينـ

�مريكيـة�،يطلـق�عليـه��ـي�السـابق�صـندوق�الطـوارئ�للطفولـة،�وقـد�أن�ـ·��Ûجا¤bـة��حـداث�والكـوارث�ال[ــ\�

ـــم� ـــروم�ن�باســ ـــة،�وتقـــــديم�Sغاثـــــة�لصـــــغار��طفـــــال�وا�حــ ـــرب�العا�يـــــة�الثانيــ ــا�الطفولـــــة��ـــــي�الحــ تعرضـــــت�لهـــ

ـــمه�فيمــــا�بعــــد�ليصــــبح�اســــمه�صــــندوق��مــــم�ا�تحــــدة�للطفولــــة�منــــذ�العــــام�صــــندوق�الطــــوارئ،� ـــ��اسـ وتغ�ـ

ـــــة�و�مـــــــراض�1953 ــــع�و�وبئـ ــــن�مهــــــام�الصـــــــندوق�ال¨�ك�ــــــ��عxـــــــى�ســــــوء�التغذيـــــــة�ذات�fنتشــــــار�الواســـ م،�ومــ

  .ومحاربة�الجهل��ي�مناطق�العالم�النامي

  :صندوقcuممuا�تحدةuللنشاطاتuالسكانية -ه�

ــــم�ا�تحـــــدة�بم ـــد��مـ ــــع�يمــ ــال�الســـــكان،�وbèـــــتم�بجمـ ــــص�نشـــــاطات�التعـــــاون��ـــــي�مجـــ صـــــادر�إضـــــافية�تخـ

ــن�الســــكان،�ويطبقهــــا��ــــي�التــــدريب�والتخطــــيط�للتنميــــة،�ويضــــع�سياســــات�تتجــــاوز� ا�علومــــات��ساســــية�مــ
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الخــاص�با�ســـاليب�الفنيـــة�كتنظـــيم�Sخصـــاب�وال�ـــ�امج��).1(تنظــيم��ســـرة�وينفـــذ�بـــرامج�البحـــث�fكلينيكـــي

SعHميـــة،�والتعليميـــة��ـــي�ا�ـــدارس�وكـــذا�ال�ـــ�امج�ال[ـــ\�تســـاند�تنظـــيم��ســـرة�مـــن�خـــHل�جهـــود�العـــامل�ن��ـــي�

  .)2(السياسات�السكانية�وخ��اء�fمم�ا�تحدة

  .الو�يات�ا�تحدة��مريكية�-م،�ومقره�نيويورك1967أن�·�Ûهذا�الصندوق�عام�

  :صندوقcuممuا�تحدة�uراقبةuإساءةuاستعمالuالعقاق&�u-و

ــل�مشـــاريع�وتنفيــــذها�بواســـطة�إدارة�العقــــاق���ا�خــــدرة،� bèـــدف�إ�ــــى�مســـاعدة�الــــدول��عضـــاء��ــــي�تمويــ

والوكــا�ت�ا�تخصصــة،�وال[ـــ\��bــدف�إ�ـــى�نقــص�ا�عـــروض�ا�حــرم�مـــن�العقــاق���ا�خـــدرة،�واســتبدال�زراعـــة�

وإعــادة�تأهيــل�ا�ــدمن�ن�عxــى�ا�خــدرات،�وتقويــة�وســائل�الرقابــة�وتنظــيم�وســائل��فيــون�ا�حرمــة�ومعالجــة�

الو�يـــات��-م،�ومقـــره�مدينـــة�نيويـــوركS1971عـــHم�وبـــرامج�التعلـــيم�،أن�ـــ·�kهـــذا�الصـــندوق��ـــي�شـــهر�مـــارس�

  .)3(ا�تحدة

uuز-uالزراعيةuللتنميةuيÇالدوuالصندوق:  

ــاريع�يركـــز�عxــــى�جمـــع�أمــــوال�إضــــافية�للتنميـــة�الزراعيــــة�وال ــة�عـــن�طريــــق�مشــ ريفيــــة��ـــي�البلــــدان�الناميــ

�ويقــــدم�مســــاعدات�لÍعضــــاء،�ويشــــ¨�ط�عxــــى��عضــــاء�مســــاندة�هــــذه�
ً
ــرا ــود�بالفائــــدة�للمنــــاطق��كþــــ��فقــ تعــ

��هدافــه�ا�علنــة�ا�تمثلــة��ــي�زيــادة�Sنتــاج�الغــذائي،�وإيجــاد�العمالــة،�والــدخل�Sضــا�ي�
ً
ا�شــروعات�تحقيقــا

وتحســـ�ن�ا�ســـتويات�الغذائيـــة،�ونظـــم�توزيـــع�الغـــذاء�وأن�ـــ·�Ûهـــذا�الصـــندوق�للمـــزارع�ن�الفقـــراء�ا�عـــدم�ن،�

  .إيطاليا�-م،�ومقره�روما�1976يونيوعام�18

  :صندوقcuممuا�تحدةuللتنميةuالصناعيةu-ح

جــاء�بنــاًء�عxــى�مبــادرة�مــن�مجلــس�التنميــة�الصــناعية،�وهــو�الجهــاز�الــرئيس�ا�كلــف�بوضــع�السياســات�

ـــم�ا�تحـــــدة�للتنم ــــة��مــ ـــناعية��نظمـ ــم�ا�تحـــــدة�للتنميـــــة�الصــ ــــناعية،�وbèـــــدف�إ�ـــــى�زيـــــادة�مـــــوارد��مـــ يـــــة�الصـ
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وتعزيــز�قــدر�bا�عxــى�الوفــاء،�وبشــكل�مــرن�وســريع��حتياجــات�البلــدان�الناميــة،�ويركــز�عxــى�تعزيــز�) اليونيــدو(

�أو 
ً
�القـــدرات�التكنولوجيـــة�لÍعضـــاء�وتطـــوير�التعـــاون�بيـــ¬bم،��واتخـــاذ�تـــداب���مـــن�أجـــل�البلـــدان��قـــل�نمـــوا

  .)1(البلدان�الجذرية�والساحلية،�وتنظيم�برامج�التدريب

ــاط�الصــــندوق�عــــام� ــا�النمســــا��1978بــــدأ�نشــ بتعهــــدات�بلغــــت�عشــــرة�مليــــار�دو�ر�امريكــــي،�ومقــــره�فيينــ

  .fتحادية

  .ال��امجuالدوليةuا�تخصصة: خامسا

  :لÍمم�ا�تحدة�العديد�من�ال��امج�ا�تخصصة�وم¬bا

  :برنامجuالغذاءuالعا�ي  - أ

ــي�العـــام�� ،جـــاءت�)2(م1963استضـــافت�مدينـــة�رومـــا�بايطاليـــا�برنـــامج�الغـــذاء�العـــالم\�الـــذي�تأســـس��ـ

ــع�فــــائض�الغــــذاء�مــــن�منــــاطق�الــــوفرة،�وإعــــادة�توزيعــــه�عxــــى�منــــاطق�النــــدرة� فكــــرة�ال��نــــامج�مــــن�أهميــــة�جمــ

ــــات�ومصـــــــائد� ــــاه�والغابـــ ـــــال��راåــــــ·\�وا�يـــ ــر،�وذلـــــــك�أداة�لتشــــــجيع�الســـــــكان��ـــــــي�مجــ ـــــاطق�الجـــــــوع�والفقـــــ ومنـ

�ســماك،�¤bــدف�تحســ�ن�مســتوى�التغذيــة�بشــكل�عــام،�ومــن�أهــداف�ال��نــامج�تقــديم�ا�ســاعدات�وا�ــواد�

ــــز�التنميـــــــة�fقتصـــــــادية� ــــة،�والحـــــــروب�مـــــــن�أجـــــــل�تعزيـــ ـــوارث�الطبيعيـــ ــي�أوقـــــــات�الكــــ ــة،�والتـــــــدخل��ـــــ الغذائيـــــ

ــ\���تقـــل� عـــن�خمســـة�وfجتماعيـــة��ـــي�البلـــدان�ا�ســـbµدفة،�ويتـــو�ى�ال��نـــامج�إطعـــام�تجمعـــات�الHجئـــ�ن�ال[ـ

�منذ�عام�
ً
  .م1989أ�ف�فردا

  :برنامجcuممuا�تحدة�uنمائي  - ب

ومــن�أهدافــه�زيــادة�إنتــاج�الغــذاء�والوقــود�وا�ــواد�الخــام،�وا�نتجــات�الصــناعية،�والســلع�fســHbµكية�

ــدمات� ــيم�والتــــدريب�ا��ــــ\�والخــ ــكان�والعنايــــة�الصــــحية،�والتعلــ �ساســــية،�وتوســــيع�نطــــاق�العمالــــة،�وSســ

وSدارة�والتجــارة�والنقــل�وا�واصــHت،�ونمــو�وتوزيــع�التجــارة�الدوليــة��وتحســن�وضــع�ا�ســتوطنات�العامــة،�
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ـــــاف� ــناùي،�واستكشــــ ــــــدريب�الصـــــــ ــــاه�والتـــ ـــــحر،�وإدارة�ا�يـــــ ـــــــة�التصــــ ـــــــا،�ومكافحــ ــــل�التكنولوجيــ ــرية،�ونقـــــ البشـــــــ

  .)1(ا�عادن

  .)2(كيةالو�يات�ا�تحدة��مري�-م،�ومقره�مدينة�نيويورك1965أن�·�Ûهذا�ال��نامج�عام�

  : برنامجcuممuا�تحدةuللبيئة  - ج

  :يتو�ى�عملية�تنسيق�ومراقبة��رض�وفق�شبكة�مراقبة�دولية�تتكون�من�ثHثة�عناصر�رئيسة

شـــبكة�الرصـــد�البي�ـــ\�الدوليـــة�ال[ـــ\�تـــزود�الحكومـــات�با�علومـــات�الضـــرورية�لكـــي�تتشـــارك�وتتعـــاون،��-

  . وتكافح�التغ��ات�البيئية�ا�ضادة�سواء�كانت�من�الطبيعة�أو�من�صنع�Sنسان�نفسه

ـــابات�fلك¨�ونيــــة�الخاصــــة�بمصــــادر�ا�علومــــات�البيئيــــة،�والخ�ــــ�ات�والســــجل��- إدارة�مرجعيــــة�بالحسـ

ي�للكيماويــــات�الســــامة�ال[ــــ\�تعمــــل�مــــن�خــــHل�شــــبكة�مــــن�ا�راســــل�ن�الــــوطني�ن�لتــــوف���مصــــدر�رئي�ــــ·\�الــــدو�

  .للمعلومات�الضارة�با�نسان�والبيئة،�ويتصل�بعملية�مراقبة��رض

برنامج�الدول�الخارجية�التابع�ل��نامج�البيئة،�ويقصد�به�تحديد�النقطـة�ال[ـ\�يـؤدي�عنـدها�ال¨�ك�ـ����-

ة�عــن�طريــق�النشــاطات�Sنســانية�إ�ــى�حــدوث�أضــرار���يمكــن�تHفbcــا،�ويعمــل�ال��نــامج�ا�فــروض�عxــى�البيئــ

م،�1972عxـى�دعــم�القـانون�البي�ــ\�والتعليمــ\�والتـدري«\�مــن�أجــل�إدارة�البيئـة�،تــم�نشــأة�هـذا�ال��نــامج�عــام�

  . ومقره�مدينة�ن��وبي�ـ�عاصمة�كينيا

  :برنامجuا�تطوع&نuالدولي&ن -ه

 �،�يتولوا�Sشراف�عxى�أك��þمـن�ألفـ�ن�وخمسـمائة�) 150(يتجاوز�موظفيه��وهو�برنامج�صغ���و
ً
موظفا

خب���من�ا�تطوع�ن�الـذين�يقـدمون�استشـارا�bم�وخ�ـ�ا�bم�الفنيـة�وتجـار¤bم��العلميـة�والعمليـة��ـي�أكþـ��مـن�

  .)3(دولة��ي�العالم

�له،�ثـم�
ً
تحـول�إ�ـى�بـرل�ن�عاصـمة�أن�·�Ûهذا�ال��نامج��ي�ثمانينات�القرن�ا�اå·\�اتخذ�من�جنيف�مقرا

  .ا�انيا�fتحادية
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  : اللجان�uقليميةuالتابعةuلهيئةcuممuا�تحدة: سادسا

  :أنشأ�ا�جلس�fقتصادي�وfجتماùي�خمس�لجان�لÍغراض�7تية

  .تيس���العمل�من�أجل�التنمية�fقتصادية��ي��قاليم�بما��ي�ذلك�النوا�ي�fجتماعية�-

  .تصادية�وا�عيشية�للسكان،�وخلق�عHقات�اقتصادية�ب�ن�هذه�fقاليمرفع�ا�ستويات�fق�- 

  . إجراء�الدراسات�وfستقصاءات��واجهة�ا�شكHت�-

  .مواكبة�التطورات�التكنولوجية�بتحف����قاليم�ا�سbµدفة�-

  .جمع�وتقييم�ونشر�ا�علومات�fقتصادية�والتكنولوجية�وSحصائية�-

  .وfستشارات�الفنية�لÍقاليمتقديم�الخ��ات��-

ـــــكHت��- ــــق�با�شـ ـــا�يتعلــ ـــي�مـــ ـــــه��ـــ ــه،�و�داء�مهامـ ــــاùي�بنــــــاًء�عxــــــى�طلبــــ ـــــادي�وfجتمــ ـــاعدة�ا�جلــــــس�fقتصـ مســـ

  : ومن�هذه�اللجان)f)1قتصادية�بما�فbcا�الفنية

  :اللجنة�uقتصاديةuو�جتماعيةu×سياuوا�حيطuالهادي  .أ 

�وتســعة�م�ومقرهــا�بــانكوك�عاصــمة�تايH 1983أنشــئت�عــام�
ً
نــد�عــدد�أعضــاbªا�خمســة�وثHثــون�عضــوا

  .أعضاء�مشارك�ن،�ويمتد�نطاقها�الجغرا�ي�من�إيران�إ�ى�سامو�الغربية�ويشمل�اس¨�اليا�ونيوزلندا

  : اللجنة�uقتصاديةuو�جتماعيةØuمريكاuال�تينية  .ب 

ــــب�ن�وأنشـــــئت� ــــ�ن�منتسـ �واثنـ
ً
ـــام��25عـــــدد�أعضـــــاbªا�ثمـــــانون�عضـــــوا ـــر�عــ ــــة�م،�ومقرهـــــا�مد1948ف��ايــ ينـ

  .سانتياجو�تشيxي

  :اللجنة�uقتصاديةuو�جتماعيةØuفريقيا  .ج 

،�أنشئت�
ً
  .  م،�ومقرها�أديس�أبابا1958ابريل��20وتضم�اللجنة��ي�عضويbµا�خمسون�عضوا

  :اللجنة�uقتصاديةuو�جتماعية  .د 

 
ً
�عضوا

ً
  . م،�ومقرها�بغداد�العراق1973أغسطس�9،�أنشئت�)2(لغربي�آسيا�وتضم�أربعة�عشرا

  

                                                           

 )1 ( �4���G�3 ���������� '�	*���� &���:���� �	���� '��( ������* 2����; 3���� '��( )*������� &���
�1945 2&J���F� .���� 1��>�� �
%105 .  

 )2 ( ��5� ��3 	��� ?*5)*����� &�
� �9�6	 &�
� ���8 ��� �.�� 1>�� J�F�% �91 .  
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  :بعثاتuوقواتuوفرقuمراقبوuحفظuالس�مuالتابعةuل»ممuا�تحدة: سابعا

قامــت��مـــم�ا�تحــدة�بتجه�ـــ��وإنشــاء�العديـــد�مــن�القـــوات�والبعثــات�ال[ـــ\��bــدف�لحفـــظ�الســHم��ـــي�منـــاطق�

�عـام��76ال�ºاع�ا�ختلفة�من�العـالم،�وصـل�عـدد�هـذه�القـوات�إ�ـى�
ً
�3.3م،�وم��انيـة�تصـل�1994ألـف�جنـديا

 ��وهـو�أعxـى�معـدل�وفيـات�منـذ�تأسيسـها�252ر��ي�نفس�العام�وارتفعت�خسائرها�إ�ـىمليار�دو
ً
Hوقـد�)1(قتـي�،

  :لعبت��دوار��تية

  .بعثة�ممثل��م�ن�العام��ي�جمهورية�الدومينيكان�ومقره��ي�سانت�ودو�منكر�-

  .مصر�-م�ومقره��ي�Sسماعيلية1973قوة�طوارئ��مم�ا�تحدة�الثانية��-

  .سوريا�-م،�ومقره��ي�دمشق1974مراق«\��مم�ا�تحدة�لفض�fشتباك�عxى�مرتفعات�الجو�ن�قوة���-

  .لبنان�-م،�ومقره��ي�الناقورة1978قوة��مم�ا�تحدة�ا�ؤقتة��ي�لبنان��-

  :أنشئت�هيئة��مم�ا�تحدة�فريق�واحد�لحفظ�السHم،�وبعثة�مساùي�حميدة�واحدة�وهما�-

  ا�تحدة�الحميدة��ي�أفغانستان�وباكستان،�ومقره�مدينتا�كابول�وإسHم�آبادبعثة�مساùي��مم� •

�-العـراق�وطهـران�-م،�ومقـره��ـي�بغـداد1988فريق�مراق«\��مم�ا�تحدة�العسكري�ب�ن�العـراق�وإيـران� •

  . إيران

  .بأنغو��-كما�أنشئت�كل�من�بعثة��مم�ا�تحدة�للتحقيق��ي�أنغو�،�ومقره��ي�مدينة�ليندا�-

  .ناميبيا�–فريق��مم�ا�تحدة�للمساعدة��ي�fنتقال��ي�ناميبيا،�ومقره��ي�مدينة�ودهوك�-

  .الهندوراس�-م،�ومقره��ي�مدينة�تحب���سيجاليا1989فريق�مراق«\��مم�ا�تحدة��ي�أمريكا�الوسطى��-

  .ه��ي�مدينة�الكويتأنشئت�هيئة��مم�ا�تحدة�بعثة��مم�ا�تحدة�للمراقبة�ب�ن�العراق�والكويت،�ومقر �-

  .ا�غرب�-بعثة��مم�ا�تحدة�لHستفتاء��ي�الصحراء�الغربية،�ومقره��ي�مدينة�العيون �-

  .بعثة�مراق«\��مم�ا�تحدة��ي�سلفادور �-

  .م1991سلطة��مم�ا�تحدة�fنتقالية��ي�كمبوديا�عام��-

  .عملية��مم�ا�تحدة�والصومال�-

                                                           

 )1(  �)F���3�< #@ )���2@�*� )���; ��*$�)*����� &�
�� 1>���. J�F�% �86.  
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  .)1(م�1992تحدة��ي�يوغسHفيا�عام�قوة�الحماية�التابعة�لÍمم�ا�-

ـــم�ا�تحـــــدة��ـــــي�الـــــيمن��- ــــة�الدوليـــــة�لÍمــ ـــي�قـــــوة�غ�ـــــ��2018قـــــوة�ا�راقبـ �و¾ــ
ً
ـــيل�فbcـــــا��حقـــــا ــيتم�التفصــ م،�وســـ

  .مسلحة،�ومهمbµا�الرقابة�حول�خرق��عمال�العدائية

أسـواء��عمـال��ومن�ا�آخذ�عxى�قوات��من��مم�ا�تحدة�أ�bـا�تـأتي��ـي�الوقـت�الـذي�تكـون�قـد�انbµـت�فيـه�

وتمكـــن�الجنـــاة�مـــن�طمـــس��دلـــة�وSجهـــاز�عxـــى�الضـــحية،�وعxـــى�هـــذا�فقـــد�لعبـــت�)2(العدائيـــة�بوقـــت�طويـــل

ــا�جــــرى�عــــام� ــن�أشــــهرها�حفــــظ�الســــHم�كمــ ـــة�أدوار�متعــــددة،�ومــ ـــ��أجيالهــــا�ا�ختلفـ ــوات��مــــم�ا�تحــــدة�ع�ـ قــ

ــل�،�بـــ�ن�مصـــر�وإســـرائيل،�ولــــم�يكـــن�مهمbµـــا�الخــــوض��ـــي�الصـــراع�بـــل�مراقب)م1956( تــــه�فقـــط�ف	ـــ\���تحمــ

سوى�أسلحة�دفاع�عن�النفس�فقط،�والثـاني�بنـاء�السـHم�وهـو�مـا�يع�ـ\�تطبيـق�اتفاقيـات�السـHم�متعـددة�

ــا�حــــدث��ــــي� ــوافقbµم�علbcــــا،�و¾ــــي�عمليــــات�حفــــظ�ســــHم�وأخــــرى�مدنيــــة�كمــ �بعــــاد�بــــ�ن�الطــــرف�ن�بشــــرط�مــ

  .م1993م،�إ�ى�1991م،�وكمبوديا�من�1990م،�إ�ى�1989ناميبيا�

ا�رحلـــة�الثالثـــة�إ�ـــى�عمليـــات�إنفـــاذ�الســـHم،�و¾ـــي�عمليـــات�عســـكرية�منخفضـــة،�وإنفـــاذ�وقـــف�إطـــHق�تشـــ���

  .النار،�وإعادة�بناء�الدولة�ا�¬bارة،�كما�حدث��ي�يوغوسHفيا،�والصومال�بداية�التسعينات

ات�أما�ا�رحلة�الرابعة�ف	\�عمليات�بناء�السHم�بالوكالـة�حيـث�تعهـدت��مـم�ا�تحـدة�بمختلـف�عمليـ

بنــاء�الســHم،�وحفظــه�إ�ــى�منظمــات�إقليميــة�كــدور�حلــف�شــمال��طل�ــ·\��ــي�البوســنة،�وهــو�مــا�قــد�ينطبــق�

  .م2015عxى�مجلس�التعاون�الخليÏي��ي�اليمن�

�يمكـــن�القـــول�إن��مـــم�ا�تحـــدة��نفـــذت�ثمانيـــة�عشـــرة�مهمـــة�لحفـــظ�الســـHم�خـــHل�الحـــرب�
ً
�وإجمـــا

،
ً
  .)3(والعديد�من�هذه�ا�هام�تتعلق�بمهام��ا�راقبة�الباردة،�واستغرق�أغل�bا�مدة�قص��ة�نسبيا

  :أجهزةuوهيئاتuوبرامجuاخرى : ثامنا

  : ا�فوضيةuالساميةuلشئونuال�جئ&ن  .أ 

ـــام�أول�ينـــــاير ــية�عــ ــا�جنيـــــف1951أنشـــــئت�ا�فوضـــ ــرا�-م،�ومقرهـــ ويطلـــــق�علbcـــــا�اســـــم�مكتـــــب��)1(سويســـ

  :ا�فوض�السامي�لÍمم�ا�تحدة�لشئون�الHجئ�ن�ولها�مهمتان�رئيستان�هما

                                                           

 )1 ( �������3���
 �����
	���� ������A2'�	*���� &���:��� '��( )*������� &���
� �	* ������>�� 4������ �����3� ���E �����
�	�
 4���6F �
��6��
� ��� 4���>  2���  ���5�6G2008% �#1 .  

 )2 ( �)F���3�< #@ )���2@�*� )���; ��*$� )*����� &�
�% �J�F� .�� 1>��11 .  
 )3( �)F���3�< #@ )���2@�*� )���; ��*$�)*����� &�
��J�F� .�� 1>�� %84 .  
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ــ�ن�وا�حافظــــة�علbcــــا��ــــي�ا�جــــا�ت�الحيويــــة�مثــــل�العمالــــة،�� -1 ـــوق�الHجئــ ـــد�¤bــــا�تعزيــــز�حقـ الحمايــــة�ويقصـ

ا�كانـت�حيـا�bم�والتعليم،�والصحة،�وSقامة،�وحرية�الحركة�و�من�والعمل�عxـى�إعـاد�bم�لبلـدا�bم�إذ

�عxى�حريا�bم�يتمثل��ي�تعرضهم��ي�نوع�من�أنواع�fضطهاد
ً
Hماث�

ً
 . معرضة�للخطر،�أو�هناك�خطرا

  .ا�ساعدة�ا�الية�أي�مساعدة�بلدان�ا�ÔHئ�مما�يجعل�الHجئ�ن�يعينون�أنفسهم�بأسرع�ما�يمكن� -2

�شــكHت�اللجــوء�وتبعاتــه�إ�ــى�جانــب�أن�ا�ســاعدة�ا�اديــة�تســbµدف�بشــكل�عاجــل�إيجــاد�حلــول�دائمــة�

عن�طريق�العودة�إ�ى�أوطا�bم��صـلية�وإدمـاجهم��ـي�ا�جتمعـات�الجديـدة�ومـواطن�اللجـوء�أو�fسـتقرار��ـي�

  .بلد�آخر

تتعامـــل�ا�فوضـــية�مباشـــرة�مـــع�الHجئـــ�ن�مباشـــرة�لـــذلك�ف	ـــ\�غ�ـــ��معنيـــة�بمواقـــف�الحكومـــات؛���bـــا��

  .)2(تتعامل�مع�الHجئ�ن�مباشرة�وليس�مع�الحكومات

ــو�ى�Sغاثــــة��ــــي�حالــــة�الكــــوارث�الطبيعيــــة�يعــــرف�بمكتــــب�منســــق��مــــم�ا�تحــــدة� كمــــا�يوجــــد�مكتــــب�يتــ

ــي�البلــــدان� ــيق�أنشــــطة��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�أعمـــال�Sغاثـــة��ـ ــى�تنسـ ل�غاثـــة��ـــي�الكـــوارث�الطبيعيـــة،�وbèـــدف�إ�ـ

تياجــات�Sغاثيــة،�ا�نكوبــة،�ويتلقــى�الت��عــات،�ويقــدم�مســاعدات�إغاثيــة�الكــوارث،�ويعمــل�عxــى�تقيــيم�fح

ــة�الكـــــوارث�الطبيعيـــــة،� ـــجيع�دراســ ــه�مركـــــز�إعHمـــــي�لتوضــــيح�كـــــل�مصـــــادر�ا�ســــاعدات�الخارجيـــــة،�وتشــ ولديــ

  .وسبل�الوقاية�م¬bا،�والسيطرة�علbcا،�والتنبؤ�بحدو�bا،�وتوجيه�ا�شورة�والتخطيط��نع�حدوث�الكوارث

ظمــات�الصــليب��حمــر�والوكــا�ت�ا�كتــب�يتعــاون�مــع�الحكومــات،�وأجهــزة��مــم�ا�تحــدة��خــرى،�ومن

  .)3(الطوعية�العاملة��ي�هذا�ا�جال

  :ا�جلسuالدوÇي�uراقبةuا�خدرات  .ب 

ـــديرات�الســــــنوية� ــــد�التقـــ ــة�الشــــــاملة،�وتأييـ ــتمر،�وا�راجعـــ مهمتـــــه�تتمثــــــل��ـــــي�fضــــــطHع�بـــــالتقييم�ا�ســــ

ــارة�لHحتياجـــات�مــــن�العقــــاق���ا�خــــدرة�ال[ــــ\�تقــــدمها�الحكومـــات�للحــــد�مــــن�تصــــنيع�العقــــاق��� ا�خــــدرة�والتجــ
                                                                                                                                                                                      

 )1 ( 23�<– ����E ���� 2��������� ���������	 ���9�.�� �	GN � )*����� &�
� ��O	%�"����/
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���P
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�  		��
)843( �2001# .  

 )2 ( ������ ���	��� 	����� ?*��� ����9�.�� ������� '��( �����	*�� +����:���� �	*) �	G��N� )*������� &���I� ��������� ����O	%���

 @���	�� ��9�.��(2 ���3� ��E ����>�� 4����.����
 4�6F �� �5��+
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 4���> ��o�� �2016% �#89 .  
 )3 ( �8��� �	������
 #���[� 4�������
 4���:�/��
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ـــد�يطلــــب�ا�جلــــس�مـــــن� �بمراقبــــة�fتجــــار�ا�شــــروع��ــــي�ا�ــــواد�ا�هدئــــة�وقـ
ً
فbcــــا،�كمــــا�يضــــطلع�ا�جلــــس�أيضــــا

ــــغ� ــــف،�وكــــــذلك�يبلــ ـــة�ا�وقــ ـــراءات��عالجـــ ـــات�للمعاهــــــدات�أن�تتخــــــذ�إجـــ ــــة�حــــــدوث�انbµاكـــ ــــي�حالــ ــات��ــ الحكومــــ

ـــى��طــــراف�ا�وقعــــة�وإ�ــــى�ا�جلــــس�fقتصــــاد ــدة�إ�ـ ـــاق���ا�جلــــس�انbµاكــــات�ا�عاهــ ـــاùي�ولجنــــة�العقـ ي�وfجتمـ

ا�خـــدرة،�كمـــا�أن�ا�جلـــس�يتمتـــع�بســــلطة�التوصـــية�ســـواء�بفـــرض�حظـــر�عxــــى�العقـــاق���مـــن�الـــدول�ا�عنيــــة�

  . وإلbcا�أو�بمساعدة�الدول�ال[\�تواجه�صعوبات��ي�تحقيق�أهداف�fتفاقات�ا���مة

�Û·يات�ا�تحدة��مريكية�-م،�ومقره�مدينة�نيويورك1968أن��  .)1(الو

  :مجلسuالغذاءuالعا�ي  .ج 

�مهمــbµم�الرئيســة�اســتعراض�ا�شــكHت�عxــى�ف¨ــ�ات�منتظمــة،�وتقــديم�
ً
يتــألف�مــن�ســته�وثHثــ�ن�عضــوا

ـــــ·\�عxــــــى� ــداء�العــــــالم\،�وممارســــــة�نفــــــوذه�السيا¸ـ ــــف�النــــ ــــ\�تــــــؤثر��ــــــي�موقــ ـــات�ال[ــ ـــة�بالسياســـ ــائل�ا�تعلقـــ ا�ســــ

 . ى الحكومات،�وأجهزة��مم�ا�تحدة�ا�عنية،�والوكا�ت�ا�تخصصة��خر 

  .)2(إيطاليا�-م،�ومقره�روما1974أن�·�Ûهذا�ا�جلس�عام��

  :ا�ؤسساتuالتعليمية  .د 

 :وهناك�ثHث�مؤسسات�تعليمية�متخصصة�تابعة�لهيئة��مم�ا�تحدة�م¬bا

 uوالبحــوثuللتــدريبuا�تحــدةuمــمcuآر(عهــدuــتم�بتنظــيم�الــدورات�والنــدوات�وال�ــ�امج��):اليونيــتbè

ـــار� ـــدولي�ن��فكـــــ ــــــار�ا�ســـــــؤول�ن�الـــــــوطني�ن�والــــ ـــادل��كبـ ــة�ال[ـــــــ\�يتبــــ ــات�الوطنيـــــ ـــــات�الحكومـــــ ــــة�احتياجــ �واجهـــ

  .وا�علومات�حولها�وحول�ا�وضوعات�ذات��همية�ا�ش¨�كة

يم�خصـــص�هـــذا�ا�عهـــد�ليضـــطلع�بمهمـــة�تقــــد�:معهـــدcuمـــمuا�تحـــدةuلبحـــوثuالـــدفاع�uجتمـــاÎي 

معلومــات�عـــن�السياســـة�ال[ـــ\�يمكــن�صـــنعها�لتلبيـــة�fحتياجـــات�القوميـــة�وا�حليــة،�ال[ـــ\�تقررهـــا�كـــل�دولـــة�

وتـدريب�العـامل�ن��ــي�مجـال�منـع�الجريمــة�للمسـاعدة�عxـى�مواجهــة�الـنقص�الحـاد��ــي�هـذا�ا�جـال،�والتأكيــد�

��نـع�الجريمـة،�والحــد�م¬bـا�بطري
ً
�أساســيا

ً
قـة�فعالــة،�أن�ـ·�Ûهـذا�ا�عهــد�عxـى�أهميـة�البحــوث�باعتبارهـا�شـرطا

 . إيطاليا�-م،�ومقره�روما1968عام�
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  : جامعةcuممuا�تحدة 

¤bــــدف�دعــــم�ا�عـــارف�وتشــــجيع�العلمــــاء��ــــي��)1(م��ومقرهـــا�رومــــا�ــــــ�ايطاليـــا1973أنشـــئت�الجامعــــة�عــــام�

�دون�أن�تكـون�لـه�اختصاصـات�مـنح�الـدرجات�العلميـة،�ولكنـه�
ً
�علميـا

ً
مجال�البحث�العلم\�وتكوين�مجمعا

ـــHل� ــدرات�وذلــــك�مــــن�خـ ـــارات،�وتعزيــــز�القــ ـــ\�يســــاهم��ــــي�تنميــــة�ا�هـ بجانــــب�تشــــجيعه�ودعمــــه�للبحــــث�العلمـ

سـهم��ـي�حـل�ا�شــكHت�تـدريب�الطـHب�بعـد�التخـرج�مـن�الجامعـات�التقليديـة
ُ
،�وكـذلك�نشـر�ا�عـارف�ال[ـ\�ت

ــــكHت��ساســـــــية،�و�ـــــــلء� ـــد�ا�شـــ ــــه،�وتحديــــ ــــة،�وا�تصـــــــلة�بحيـــــــاة�Sنســـــــان�وتطـــــــوره�ورفاهيتـــ ــة�ا�لحـــ الدوليـــــ

الفجـــوات�الكب�ـــ�ة��ـــي�ا�عرفـــة،�وتحســـ�ن�الخ�ـــ�ات�فيمـــا�يتعلـــق�¤bـــذه�ا�شـــكHت،�ودعـــم�القـــدرات��ساســـية�

صـــوص��ـــي�البلـــدان�الناميـــة،�وتيســـ���ا�علومـــات�ال[ـــ\�قـــد�تحتاجهـــا�لبحـــث�هـــذه�ا�شـــكHت،�وعxـــى�وجـــه�الخ

  .ا�نظمات،�والحكومات�والعلماء،�وواضعوا�السياسات�والراي�العام�

مـــن�خـــHل�مـــا�ســـبق�ذكـــره�مـــن�تعريـــف�لÍمـــم�ا�تحـــدة،�والتطـــرق�لشـــرح�أجهز�bـــا�الرئيســـة�والفرعيـــة،�و 

Hــــا�وتــــدخbــــا�الدوليــــة،�وصــــناديقها�ا�تعــــددة،�وقوا�bقليميــــة�إ�ــــى�آخــــر�مــــا�ومنظما�Sــا� �bا�العســــكرية،�ولجا�bــ

  .هنالك�من�ا�سميات

وقد�أحتوى�ميثاق��مم�ا�تحدة��ي�صلبة�عxى�أسباب�عجزه�من�خHل�منحه�حـق�الـنقض،�وأن�مـن�

عجـز��مــم�ا�تحــدة�أن�لجــان�التحقيـق��بــد�أن�تــأتي�بموافقــة�الــدول�الضـالعة��ــي�fنbµاكــات�بحجــة�حمايــة�

،�وهــذا�يع�ــ\�اســتحالة�الوصــول�)2("وهــو�مــا�يع�ــ\�وصــول�التحقيقــات�إ�ــى�طريــق�مســدودالســيادة�الوطنيــة،�

ـــدة�مســــلوبة�Sرادة�مــــن�قبــــل� ـــات��مــــم�ا�تحـ ـــى�الحقيقــــة�ال[ــــ\�تضــــيع�بــــ�ن�القــــوى�الدكتاتوريــــة،�ومؤسسـ إ�ـ

  .القوى�القائدة��ي�مجلس��من

فســها�بســلطة�كب�ــ�ة��ــي�هنــاك�امتيــازات�كث�ــ�ة�منحهــا�ا�يثــاق�للــدول�الخمــس�الك�ــ�ى،�إذ�احتفظــت�لن

،�و�bــيمن�الو�يــات�ا�تحــدة�بشــكل�واســع�عxــى�قــرارات�)3("الشــئون�ال[ــ\�تتعلــق�بالتصــويت��ــي�مجلــس��مــن

مجلــس��مــن�لعــدد�مــن��ســباب�م¬bــا،�وجــود�ا�قــر�الــدائم�لÍمــم�ا�تحــدة�بمــا�فيــه�مكتــب�fمــ�ن�العــام��ــي�

،�ناهيــك�عــن��النقــد�نيويــورك�مــا�يجعلــه�يخضــع�لرقابــة��عــHم��مريكــي�تحديــد
ً
،�فهــو�ســلطة�مــؤثرة�جــدا

ً
ا
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ا�ستمر��سؤولbcا�داخل�أقوى�دولة��ي�العـالم،�مـن�أمثلـة�ذلـك�تحـذير�السـف��ة��مريكيـة��ـي��مـم�ا�تحـدة�

من�أنه�عندما�تفشل�ا�نظمـة�الدوليـة�بـالتحرك�بشـكل�جمـاùي،�فـإن�الـدول�عنـدها�إذ�تضـطر�" نيكي�هيxي"

ال�التأث����مريكي�دون�أي�جهد�لتعزيـز�اسـتقHلية��مـم�ا�تحـدة�وقادهـا�لتتصرف�من�تلقاء�أنفسهاوقد�ح

�إ�ـى�ذلـك�أن�الو�يـات�ا�تحـدة�أك�ـ��
ً
إ�ى�الفشل،�كما�عملت�مـع�بطـرس�بطـرس�غـا�ي��ـي�التسـعينات،�مضـافا

من�م��انيbµا،�ومع�ذلـك�هنـاك�ديـون�وال¨�امـات�عxـى�الو�يـات�ا�تحـدة�% 22داعم�للمؤسسة�الدولية�بنسبة

 .  )1(اه��مم�ا�تحدة�لم�تفئ�¤bاتج

��إن: ويمكــن�القــول 
ً
هــذا�الســلوك�الصــادر�عــن�القــوى�الدوليــة�ا�هيمنــة�عxــى�العــالم�قــد�أوجــد�امتعاضــا

�بعــــد�آخــــر�
ً
�العــــالم�SســــHمي�الــــذي�تتعــــا�ى��صــــوات�فيــــه�يومــــا

ً
لــــدى�العديــــد�مــــن�أحــــرار�العــــالم،�وخصوصــــا

ــــة�بمقعـــــد�دائـــــم�للعـــــالم� ـــذه�fصـــــHحات�ا�طالبـ ـــى�رأس�هــ ــم�ا�تحـــــدة،�وعxــ ــــة�بإصـــــHح�منظومـــــة��مـــ للمطالبـ

 HســـــSــــ�ن�مختلـــــف� �بـ
ً
�متم�ـــــ�ا

ً
ـــا �جغرافيــ

ً
ـــس�ســـــكان�العـــــالم،�ويحتـــــل�موقعـــــا ـــذي�يشـــــكل�مـــــا�يقـــــارب�خمــ مي�الــ

القارات،�وتدور�أسوأ�الحروب�والصراعات�عxى�أراضيه،�وتتعرض�أقاليمه�للتفتيت�والتشـرذم،�وتعبـث�بـه�

bـــا�حـــروب�الوكالـــة��ـــي�ظـــل�صـــمت�دو�ـــي�رهيـــب�لهـــذه�ا�ؤسســـات��مميـــة،�وعـــدم��إلزاميـــة�أي�قـــرار�يصـــدر�ع¬

  .تجاه�قضايا�هذه�ا�نطقة

ومن�هنا�نتسـأل�مـا�الـدور�الـذي�يجـب�أن�تلعبـه�منظمـة��مـم�ا�تحـدة��ـي��زمـة�العميقـة��ـي�الـيمن؟،�

 �14(وكيفيـة�التعامــل�مـع�القــرارات�ال[ــ\�أصـدرها�مجلــس��مــن�بحقـه،�والبــالغ�عــددها�
ً
؟،�ومــا�حقيقــة�)قـرارا

؟،�وهــل�تنســجم�مســاùي�ا�بعــوث�ن�الخاصــ�ن�لÍمــ�ن�موقفهــا�مــن�fنقــHب�عxــى�الشــرعية،�وتقــويض�الدولــة

ــدة؟،�وهــــل�تجســــدت�فــــbcم،�و�ــــي�ا�نظمــــات�Sنســــانية� ـــادئ��مــــم�ا�تحــ ـــع�أهــــداف،�ومبـ العــــام�إ�ــــى�الــــيمن�مـ

العاملــة��ـــي�الــيمن�مبـــادئ�الحيــاد�والشـــفافية؟،�وهــل�ا�نظمـــة�الدوليــة�حريصـــة�عxــى�الكيانـــات�الوطنيـــة�أم�

مـــن�أزمـــات�تنفيـــذ��جنـــدة�دوليـــة�مـــؤثرة�عxـــى�قـــرارات�هـــذه�ا�نظمـــة؟،�تســـاهم��ـــي�تفتيـــت�الـــدول�ال[ـــ\�تعـــاني�

  .هذه�fسئلة�وغ��ها�سيتم�تناول�Sجابة�علbcا��ي�الصفحات�القادمة�من�الدراسة�

  :اس��اتيجيةuل»ممuا�تحدةuتجاهcuزمةuاليمنية

  : تقوم�رؤية��مم�ا�تحدة�تجاه��زمة�اليمنية�عxى�عدة�مقاربات

  .ا�بادرة�الخليجية�وآليا�bا�التنفيذية،�ومخرجات�الحوار�الوط�\�الشامل��ي�البدايةــ�تب�\�1

                                                           

 )1(  �)F���3�< #@ )��� &�
�2@�*� )���; ��*$�)*����� % �J�F� .�� 1>��%39Z41 .  
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ــــــــ�تب�ـــ�kمبعـــوث��مـــ�ن�العـــام�إ�ـــى�الـــيمن�جمـــال�بـــن�عمـــر�اتفاقيـــة�الســـلم�والشـــراكة�ا�وقعـــة�بعـــد�fنقـــHب�2

  .كمرجعية�للحل��ي�اليمن،�إ�ى�جانب�ا�بادرة�الخليجية،�ومخرجات�الحوار�الشامل

الـذي�نسـف�مبـادرة�السـلم�والشـراكة�وأسـقطها�مـن�مرجعيــات��2216تبنـت��مـم�ا�تحـدة�القـرار��ممـ\��ــــــ3

ا�بـــادرة�الخليجيـــة،�ونتـــائج�مـــؤتمر�الحـــوار�(الحـــل،�لتصـــبح�مرجعيـــات�الحـــل��ـــي�الـــيمن�ثـــHث�مرجعيـــات�

  ).2216الوط�\�الشامل،�والقرار�

ــــ�تبنـــت��مـــم�ا�تحـــدة�خطـــة�ك�ـــ�ي�أثنـــاء�زيارتـــه�لعمـــ4 ان،�ويـــأتي��ـــي�مقـــدمbµا�تعيـــ�ن�رئـــيس�تـــوافقي�ووقـــف�ـــ

�للمرجعيـات�الـثHث�مـن�أساسـها�رفضـته�الحكومـة�
ً
إطHق�النار�والدخول��ي�حوار�مباشر�مما�عـد�نسـفا

  .اليمنية��ي�حي¬bا

ــه�بمبـــادرة�مـــن�ثـــHث�نقـــاط�وقـــف�إطـــHق�النـــار،�5 ــــ�تقـــدم�ا�بعـــوث�الخـــاص�مـــارتن�غريفيـــت��ـــي�أواخـــر�ف¨�تـ ـــ

ف�ا�ساعدات�Sنسانية،�وإجراء�حوار�شامل،�ولـم�يـأتي�عxـى�ذكـر�ا�رجعيـات�الـثHث�والسماح�باستئنا

  .�مر�الذي�رفضته�الحكومة�الشرعية�واعت��ته�تقويض�للحل��ي�اليمن

تركــز��مـم�ا�تحــدة��ـي�الــيمن�جهودهـا�عxــى�البعـد�Sنســاني�رغـم�أهميتــه�وتتنا¸ـ·�kالبعــد�السيا¸ـ·\�الــذي��ــ6

مثـــل��ـــي�fنقـــHب�عxـــى�الدولـــة،�وتفج�ـــ��الحـــرب�ال[ـــ\�وصـــلت�حـــدود�Sقلـــيم،�يعت�ـــ��أســـاس�ا�شـــكلة�ا�ت

  .وتحاول�القفز�عxى�الحلول�بحلول�بديلة�تقود�إ�ى�مزيد�من�التأزيم��ي�ا�ستقبل

ــل�7 ــرعية�بيــــد�الحــــوثي�ن�ليكتمــ ــم�ا�تحــــدة�منتظــــرة�ســــقوط�مــــأرب�أخــــر�معاقــــل�الحكومــــة�الشــ ـــــ��تــــزال��مــ ـ

  .ا�تحدة�عن�سHم�شامل�وانbµاء�الحربا�شروع�الطائفي��لتعلن��مم�

اســ¨�اتيجية�ثابتــه�لحــل��زمــة��ــي�الــيمن،�وتخضــع�تصــرفا�bا�أن��مــم�ا�تحــدة���تملــك�: إن: ويمكــن�القــول 

ـــة�اليمنيــــة،�و��تمتلــــك�أي�قــــوة�إلزاميــــة� ــات�القــــوى�العظمــــk،�وتبــــدو��مــــم�ا�تحــــدة�تاbªــــة��ــــي��زمـ لرغبــ

لتنفيــذ�قــرارات�مجلــس��مــن�ا�لزمــة،�وقــد�يبــدو�هــذا�ا�ســار�متعمــد��ســتمرار�الفوåــ·�kوالحــروب�ال[ــ\�

ا�تحــدة،�واسـتكمال�تقـويض�مؤسســات�الدولـة،�وهـو�وضــع�تسـتفيد�منــه�تعصـف�ببلـد�عضــو��ـي��مـم�

منظمات��مم�ا�تحدة�العاملة��ي�اليمن��ي�جلب�ا�ساعدات�الدولية�ال[\�bèـيمن�علbcـا�فسـاد�مشـ¨�ك�

ب�ن�هذه�ا�نظمـات�والحـوثي�ن،�وتثبـت�سـلطة�أمـر�واقـع�للمليشـيات�الحوثيـة�الطائفيـة��ـي�ا�نـاطق�ال[ـ\�

ــــيطرون�علbcـــــــــا�وأ ـــــليســـــ ـــــن�الحــــ �مــــ
ً
ــــــا ــــن�ا�شـــــــــكلة�ولـــــــــيس�طرفـــ ـــــــزء�مـــــ ــــدة�جــ ـــم�ا�تحـــــ ـــــا��مــــــ .صـــــــــبحت�معهــــ
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  ومسببا�Ýاu،uمآ�ÝCاuوأثارها،uإنعكاسا�Ýاuومظاهرها

قامـــت�بـــه��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�وتحليـــل�مـــدى�فاعليـــة�

أدواتـــه��ـــي�معالجـــة��زمـــة�اليمنيـــة�وتقييمـــه�إ��بتحليـــل�الســـياق�الـــذي�نشـــأت��ـــي�ظلـــه��زمـــة�اليمنيـــة�بكـــل�

ــــة� ـــات�الطبيعيـــــة�وfجتماعيـ ــــاهمت�ا�قومــ ــــة�إ�ـــــى�أي�مـــــدى�سـ ومعرفـ

ــة��ــــي��زمــــة�اليمنيــــة�،�بــــل�وإ�ــــى�مــــدى�يمكــــن�أن�تســــهم�تلــــك�العوامــــل� الخارجيــ

نفسـها��ـي�معافـأة�الشــعب�اليم�ـ\�ووطنـه�،�ثــم�الوقـوف�عxـى�أبعــاد�تلـك��زمـة�وأثارهــا�عxـى�ا�سـتوى�ا�حxــي�

ـــ�kتــــتمكن�الدراســــة�مــــن�تقيــــيم�دور��مــــم� ــ\�والــــدو�ى�وتجليا�bــــا�ومظاهرهــــا�عxــــى�أرض�الواقــــع،�ح[ـ وfقليمــ

دة�بما�يناسب�حجم��زمة�ال[\�إن��ت�للتدخل�فbcا�بغرض�تحقيـق�أهـدافها�الراميـة�إ�ـى�فـرض�سـيادة�

ــا�نجـــم�عـــن� الســـلم�و�مـــن�الـــدو�ى��ـــي��العـــالم�بصـــفة�عامـــة�و�ـــي�الســـاحة�اليمنيـــة�وتـــدارك�وتخفيـــف�آثـــار�مـ

ــــة� ــــــة�والثقافيـــ ــــات�الطبيعيـ ـــــن�اســـــــتعراض�ا�قومـــ ــد�مــ ــــــك،�كـــــــان��بـــــ ذلـ

وfجتماعيــة�والسياســية�للــيمن،�وكــذلك�اســتعراض�ســريع��فهــوم��زمــة�اليمنيــة�وا�فــاهيم�ذات�الصــلة�،�

  .الفصل��ي�ا�باحث�التاليةمسببا�bا�،خصائصها�وسما�bا�،�وطرق�إدار�bا�وهذا�ما�سوف�يتم�تناوله��ي�

��ــي�تحقيــق�
ً
�كب�ــ�ا

ً
تتضـافر�عــدد�مــن�ا�قومــات�ا�تنوعــة�لتسـهم��ــي�تشــكل�الحيــاة��ــي�الـيمن�وتــؤدي�دورا

fستقرار�السيا¸·\�و�التنمية�والوحدة�الوطنية�وكذلك�تتسـبب�بجانـب�عوامـل�أخـرى��ـي�زعزعـة�Sسـتقرار�

تزيــــد�مــــن�الخHفــــات�والصــــراعات�ال[ــــ\�يمكــــن�أن�

ـ\�إ�ـى�حـروب�طاحنـة�وخيمـة�العواقـب�،�ولعـل�مـن�الضـروري�الوقـوف�عنـد�تلـك�ا�قومـات�وبيـان�مـدى�

  .ت��زمة�ا�عقدة�ال[\�تعيشها�7ن�

ـــــي�و � ــة�دور�مهــــــم��ـ ا�ــــــوارد�الطبيعيــــ

أن�ترسم�ا�ظاهر�الطبيعية�fطـارالجيوبولتيكي�للـدول�وبنـاء�عxـى�وجـود�عـدد�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ومسببا�Ýاu،uمآ�ÝCاuوأثارها،uإنعكاسا�Ýاuومظاهرها cزمةuاليمنيةu،عواملها

قامـــت�بـــه��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�وتحليـــل�مـــدى�فاعليـــة���يمكـــن�التعـــرف�عxـــى�طبيعـــة�الـــدور�الـــذي

أدواتـــه��ـــي�معالجـــة��زمـــة�اليمنيـــة�وتقييمـــه�إ��بتحليـــل�الســـياق�الـــذي�نشـــأت��ـــي�ظلـــه��زمـــة�اليمنيـــة�بكـــل�

ــا،� ــة�ال[ـــــ\�تشـــــكلت�فbcـــ ـــة�نا�bـــــا�،والبيئـــ ــات�الطبيعيـــــة�وfجتماعيــ ـــاهمت�ا�قومـــ ـــى�أي�مـــــدى�ســ ـــة�إ�ــ ومعرفــ

ــادية�والسياســــية�و  ــة�،�بــــل�وإ�ــــى�مــــدى�يمكــــن�أن�تســــهم�تلــــك�العوامــــل�وfقتصــ الخارجيــــة��ــــي��زمــــة�اليمنيــ

نفسـها��ـي�معافـأة�الشــعب�اليم�ـ\�ووطنـه�،�ثــم�الوقـوف�عxـى�أبعــاد�تلـك��زمـة�وأثارهــا�عxـى�ا�سـتوى�ا�حxــي�

ـــتمكن�الدراســــة�مــــن�تقيــــيم�دور��مــــم� ــ�kتـ ـــا�عxــــى�أرض�الواقــــع،�ح[ــ وfقليمــــ\�والــــدو�ى�وتجليا�bــــا�ومظاهرهـ

دة�بما�يناسب�حجم��زمة�ال[\�إن��ت�للتدخل�فbcا�بغرض�تحقيـق�أهـدافها�الراميـة�إ�ـى�فـرض�سـيادة�

الســـلم�و�مـــن�الـــدو�ى��ـــي��العـــالم�بصـــفة�عامـــة�و�ـــي�الســـاحة�اليمنيـــة�وتـــدارك�وتخفيـــف�آثـــار�مـــا�نجـــم�عـــن�

  . �زمة�اليمنية�ومساعدة�الشعب�اليم�\�عxى�تجاوز�محنته�

ــل ـــى�معرفـــــــة�كـــــ ــــ ــــوج�إ� ـــــل�الولـــ ـــة��وقبــ ـــــة�والثقافيــــ ـــات�الطبيعيــ ــــــتعراض�ا�قومــــ ــــن�اسـ ــــــان��بـــــــد�مـــ ـــــك،�كـ ذلــ

وfجتماعيــة�والسياســية�للــيمن،�وكــذلك�اســتعراض�ســريع��فهــوم��زمــة�اليمنيــة�وا�فــاهيم�ذات�الصــلة�،�

مسببا�bا�،خصائصها�وسما�bا�،�وطرق�إدار�bا�وهذا�ما�سوف�يتم�تناوله��ي�

  اتuالتطورuالتاريÜيXuيuاليمن

��ــي�تحقيــق�
ً
�كب�ــ�ا

ً
تتضـافر�عــدد�مــن�ا�قومــات�ا�تنوعــة�لتسـهم��ــي�تشــكل�الحيــاة��ــي�الـيمن�وتــؤدي�دورا

fستقرار�السيا¸·\�و�التنمية�والوحدة�الوطنية�وكذلك�تتسـبب�بجانـب�عوامـل�أخـرى��ـي�زعزعـة�Sسـتقرار�

ــبHد�عــــن�مصــــاف�الــــدول�ا�تقدمــــة�و  ــد�مــــن�الخHفــــات�والصــــراعات�ال[ــــ\�يمكــــن�أن�السيا¸ــــ·\�وتراجــــع�الــ تزيــ

ـ\�إ�ـى�حـروب�طاحنـة�وخيمـة�العواقـب�،�ولعـل�مـن�الضـروري�الوقـوف�عنـد�تلـك�ا�قومـات�وبيـان�مـدى�

تأث��ها�عxى�مجريات��حداث��ي�اليمن�وتأثرها�بما�ت��زمة�ا�عقدة�ال[\�تعيشها�7ن�

uالطبيعية  

ــاحة�و  ـــع�وا�ســــ ـــي�ا�وقـــ ـــــة��ـــ ــاخ�ا�تمثلـ �التضــــــاريس�وا�نــــ

أن�ترسم�ا�ظاهر�الطبيعية�fطـارالجيوبولتيكي�للـدول�وبنـاء�عxـى�وجـود�عـدد�fستقرار�السيا¸·\�حيث�يمكن�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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uعواملها: الثانيالفصل،uاليمنيةuزمةc

�يمكـــن�التعـــرف�عxـــى�طبيعـــة�الـــدور�الـــذي

أدواتـــه��ـــي�معالجـــة��زمـــة�اليمنيـــة�وتقييمـــه�إ��بتحليـــل�الســـياق�الـــذي�نشـــأت��ـــي�ظلـــه��زمـــة�اليمنيـــة�بكـــل�

ــ\�تشـــــكلت�فbcـــــا،�مكو  ـــا�،والبيئـــــة�ال[ـــ نا�bــ

وfقتصــــادية�والسياســــية�و 

نفسـها��ـي�معافـأة�الشــعب�اليم�ـ\�ووطنـه�،�ثــم�الوقـوف�عxـى�أبعــاد�تلـك��زمـة�وأثارهــا�عxـى�ا�سـتوى�ا�حxــي�

ـــم� ـــتمكن�الدراســــة�مــــن�تقيــــيم�دور��مـ ــ�kتـ ــا�ومظاهرهــــا�عxــــى�أرض�الواقــــع،�ح[ــ وfقليمــــ\�والــــدو�ى�وتجليا�bــ

دة�بما�يناسب�حجم��زمة�ال[\�إن��ت�للتدخل�فbcا�بغرض�تحقيـق�أهـدافها�الراميـة�إ�ـى�فـرض�سـيادة�ا�تح

ــا�نجـــم�عـــن� الســـلم�و�مـــن�الـــدو�ى��ـــي��العـــالم�بصـــفة�عامـــة�و�ـــي�الســـاحة�اليمنيـــة�وتـــدارك�وتخفيـــف�آثـــار�مـ

�زمة�اليمنية�ومساعدة�الشعب�اليم�\�عxى�تجاوز�محنته�

ـــــة�كـــــــل وقبـــــــل�الولـــــــوج�إ�ـــــــى�معرفــ

وfجتماعيــة�والسياســية�للــيمن،�وكــذلك�اســتعراض�ســريع��فهــوم��زمــة�اليمنيــة�وا�فــاهيم�ذات�الصــلة�،�

مسببا�bا�،خصائصها�وسما�bا�،�وطرق�إدار�bا�وهذا�ما�سوف�يتم�تناوله��ي�

اتuالتطورuالتاريÜيXuيuاليمنمقوم:ا�بحثcuول 

��ــي�تحقيــق�
ً
�كب�ــ�ا

ً
تتضـافر�عــدد�مــن�ا�قومــات�ا�تنوعــة�لتسـهم��ــي�تشــكل�الحيــاة��ــي�الـيمن�وتــؤدي�دورا

fستقرار�السيا¸·\�و�التنمية�والوحدة�الوطنية�وكذلك�تتسـبب�بجانـب�عوامـل�أخـرى��ـي�زعزعـة�Sسـتقرار�

السيا¸ــــ·\�وتراجــــع�الــــبHد�عــــن�مصــــاف�الــــدول�ا�تقدمــــة�و 

تنت	ـ\�إ�ـى�حـروب�طاحنـة�وخيمـة�العواقـب�،�ولعـل�مـن�الضـروري�الوقـوف�عنـد�تلـك�ا�قومـات�وبيـان�مـدى�

تأث��ها�عxى�مجريات��حداث��ي�اليمن�وتأثرها�بما

Cا�قومات: اوuuالطبيعية

ــــة� ـــات�الطبيعيــ ـــة��ــــــي�ا�وقــــــع�وا�ســــــاحة�و للمقومـــ ا�تمثلـــ

   fستقرار�السيا¸·\�حيث�يمكن�
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�ــ��ا�عطيــات�كمــا�تعت. تتحــدد�قــوة�الدولــة�وسياســا�bا�وشــبكة�عHقا�bــا�الخارجيــة

الطبيعيـــة�مـــن�العوامـــل��ساســـية�ا�كونـــة�لواقـــع�البيئـــة�،�وال[ـــ\�تســـهم��ـــي�تحديـــد�توجهـــات�النشـــاط�البشـــري�

��عطيــات�ال¨�بــة�وا�نــاخ�وSمكانيــات�وا�قــدرات�الطبيعيــة�،�لــذلك�تكمــن�أهميــة�دراســة�ا�حــدد�الطبيáــي�
ً
وفقــا

ئيـة�ومـا�إ�ـى�ذلـك�مـن��شـياء��ساسـية�،���bـا�

نســان�وبنــاًء�علbcــا�يتحــدد�تفاعلــه�معهــا�ومــع�مــا�يكتنفهــا�مــن�تغ�ــ�ات�،�

ـــع��وا�ســــاحة�، ــاخ�،التضــــاريسا�وقـ ،�ا�نــ

وتـوفر�للدولـة�مـوارد�وتسـاهم��ـي�قو�bـا�fقتصـادية�

��ـــي�ضــعف�الـــدول�أو�جعلهـــا�
ً
ويمكـــن�كمــا�ذكـــر�أعــHه�تكـــون�ســببا

الجزيـرة�العربيـة،��ـي�الجنـوب�الغربـي�مـن�قـارة�آسـيا،�يحـدها�مـن�

الشــمال�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية،�ومــن�الجنــوب�البحــر�العربــي�وخلــيج�عــدن،�ومــن�الشــرق�ســلطنة�عمــان،�

ــة�عxــــى� ) S)22داري�للجمهوريـــة�اليمنيـ

  :)1(تتم���اليمن�بتنوع�مظاهر�السطح،�ولذلك�تم�تقسيمها�إ�ى�خمسة�أقاليم�جغرافية�رئيسية

ويمتــد�بشــكل�متقطــٍع�عxــى�طــول�الســواحل�اليمنيــة؛�حيــث�تقطعــه�الجبــال�والهضــاب�ال[ــ\�تصــل�مباشــرة�

: ( إ�ــى�ميــاه�البحــر��ــي�أكþــ��مــن�مكــان،�ولــذلك�فــإن�إقلــيم�الســهل�الســاحxي�للــيمن�يشــتمل�عxــى�الســهول�التاليــة

ــرÎي�ويقــــع�ضــــمن� محافظــــة�الســــهل�الســــاحxي�الشــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

تتحــدد�قــوة�الدولــة�وسياســا�bا�وشــبكة�عHقا�bــا�الخارجيــةالطبيعيــة��

الطبيعيـــة�مـــن�العوامـــل��ساســـية�ا�كونـــة�لواقـــع�البيئـــة�،�وال[ـــ\�تســـهم��ـــي�تحديـــد�توجهـــات�النشـــاط�البشـــري�

��عطيــات�ال¨�بــة�وا�نــاخ�وSمكانيــات�وا�قــدرات�الطبيعيــة�،�لــذلك�تكمــن�أهميــة�دراســة�ا�حــدد�الطبيáــي�
ً
وفقــا

ئيـة�ومـا�إ�ـى�ذلـك�مـن��شـياء��ساسـية�،���bـا�بما�يحتويـه�مـن�تركيـب�جيولـوÔي�وتضـاريس�طبيعيـة�ومـوارد�ما

تســهم��ــي�تحديــد�الظــروف�الحياتيــة�ل�نســان�وبنــاًء�علbcــا�يتحــدد�تفاعلــه�معهــا�ومــع�مــا�يكتنفهــا�مــن�تغ�ــ�ات�،�

ــن�ا�ناســــب�البــــدء� ــع��وا�ســــاحة�،(للــــيمن�الطبيعيــــة��ا�قومــــاتباســــتعراض�ولعــــل�مــ ا�وقــ

وتـوفر�للدولـة�مـوارد�وتسـاهم��ـي�قو�bـا�fقتصـادية��مقومات�ليست�من�صنع�fنسـان

��ـــي�ضــعف�الـــدول�أو�جعلهـــا�عxــى�ا�ســـتويات�ا�حليــة�وfقليميـــة�والدوليــة�
ً
ويمكـــن�كمــا�ذكـــر�أعــHه�تكـــون�ســببا

 :ومن�أبرزها��عرضة�لÍطماع�الخارجية�

الجزيـرة�العربيـة،��ـي�الجنـوب�الغربـي�مـن�قـارة�آسـيا،�يحـدها�مـن�تقع�الجمهوريـة�اليمنيـة��ـي�جنـوب�شـبه�

الشــمال�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية،�ومــن�الجنــوب�البحــر�العربــي�وخلــيج�عــدن،�ومــن�الشــرق�ســلطنة�عمــان،�

  .2كم�555.000،�وتبلغ�ا�ساحة�

ــى�عاصـــمة�الجمهوريــــة�اليمنيـــة،�ويحتـــوي�التقســــيم� Sداري�للجمهوريـــة�اليمنيـــة�عxــ

  .محافظة�با�ضافة�إ�ى�أمانة�العاصمة

تتم���اليمن�بتنوع�مظاهر�السطح،�ولذلك�تم�تقسيمها�إ�ى�خمسة�أقاليم�جغرافية�رئيسية

   :إقليمuالسهلuالساحÀي

ويمتــد�بشــكل�متقطــٍع�عxــى�طــول�الســواحل�اليمنيــة؛�حيــث�تقطعــه�الجبــال�والهضــاب�ال[ــ\�تصــل�مباشــرة�

إ�ــى�ميــاه�البحــر��ــي�أكþــ��مــن�مكــان،�ولــذلك�فــإن�إقلــيم�الســهل�الســاحxي�للــيمن�يشــتمل�عxــى�الســهول�التاليــة

ـــة�أحــــور �-ســــهل�أبــــ�ن الســــهل�الســــاحxي�الشــــرÎي�ويقــــع�ضــــمن��-ســــهل�ميفعـ
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الطبيعيــة���ا�قوماتهــذهمــن�

الطبيعيـــة�مـــن�العوامـــل��ساســـية�ا�كونـــة�لواقـــع�البيئـــة�،�وال[ـــ\�تســـهم��ـــي�تحديـــد�توجهـــات�النشـــاط�البشـــري�

��عطيــات�ال¨�بــة�وا�نــاخ�وSمكانيــات�وا�قــدرات�الطبيعيــة�،�لــذلك�تكمــن�أهميــة�دراســة�ا�حــدد�الطبيáــي�
ً
وفقــا

بما�يحتويـه�مـن�تركيـب�جيولـوÔي�وتضـاريس�طبيعيـة�ومـوارد�ما

تســهم��ــي�تحديــد�الظــروف�الحياتيــة�ل

ولعــــل�مــــن�ا�ناســــب�البــــدء�

مقومات�ليست�من�صنع�fنسـانو¾ي�)ال�þوات�الطبيعية

عxــى�ا�ســـتويات�ا�حليــة�وfقليميـــة�والدوليــة�

عرضة�لÍطماع�الخارجية�

  : وا�ساحةuا�وقع .1

تقع�الجمهوريـة�اليمنيـة��ـي�جنـوب�شـبه�

الشــمال�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية،�ومــن�الجنــوب�البحــر�العربــي�وخلــيج�عــدن،�ومــن�الشــرق�ســلطنة�عمــان،�

،�وتبلغومن�الغرب�البحر��حمر

عاصـــمة�الجمهوريــــة�اليمنيـــة،�ويحتـــوي�التقســــيم� :مدينـــة�صـــنعاء

محافظة�با�ضافة�إ�ى�أمانة�العاصمة

   :التضاريس .2

تتم���اليمن�بتنوع�مظاهر�السطح،�ولذلك�تم�تقسيمها�إ�ى�خمسة�أقاليم�جغرافية�رئيسية

إقليمuالسهلuالساحÀي  .أ 

ويمتــد�بشــكل�متقطــٍع�عxــى�طــول�الســواحل�اليمنيــة؛�حيــث�تقطعــه�الجبــال�والهضــاب�ال[ــ\�تصــل�مباشــرة�

إ�ــى�ميــاه�البحــر��ــي�أكþــ��مــن�مكــان،�ولــذلك�فــإن�إقلــيم�الســهل�الســاحxي�للــيمن�يشــتمل�عxــى�الســهول�التاليــة

�-ســــهل�تــــ�ن�-ســــهل��bامــــة
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؛��100-50بمنــاٍخ�حــاٍر�طــول�الســنة�مــع�أمطــاٍر�قليلــة�ت¨ــ�اوح�بــ�ن
ً
ملــم�ســنويا

،�وخاصــة�ســهل��bامــة�وذلــك�ناÜــ·�Ûعــن�كþــ�ة��وديــة�ال[ــ\�تخ¨ــ�ق�هــذا�Sقلــيم�
ً
�هامــا

ً
�زراعيــا

ً
إ��أنـه�يعت�ــ��إقليمــا

ــيم� ـــ·�kالجنـــوب،�وقـــد�تعـــرض�هـــذا�Sقلـ

ــر�يـــوازي� ــة�بعضـــها�يـــوازي�البحـــر��حمـــر�وبعضـــها�7خـ ة،�وثانويـ

�،
ً
��أو�حقــو

ً
�جبليــة�تســم�kقيعانــا

ً
وSقلــيم�غ�ــ\�ا

عxـــى�)2(با�وديـــة�الســـطحية�ال[ـــ\�تخـــددها�إ�ـــى�كتـــل�ذات�جوانـــب�شـــديدة�fنحـــدار�وتســـتمر�كجـــدار�جبxـــي�يطـــل

��ــــي�شــــبه�الجزيــــرة�
ً
ــد�جبــــال�هــــذا�Sقلــــيم��كþــــ��ارتفاعــــا ســــهل��bامــــة�بجــــروف�وســــفوح�شــــديدة�fنحــــدار،�وتعــ

م،�وتصـل�أعxـى�قمـة�فbcـا�إ�ـى�3500

ــاه��ــــي�هــــذه�الجبــــال�حيــــث�تنحــــدر�ا�يــــاه�ع�ــــ��عــــدد�مــــن� ويقــــع�خــــط�تقســــيم�ا�يــ

،�وهـذه�ووادي�رسـيان�-سـهام�-زبيـد

وادي�تـــ�ن،�: تصـــب�جميعهـــا��ـــي�البحـــر��حمـــر؛�أمـــا�الوديـــان�ال[ـــ\�تصـــب��ـــي�خلـــيج�عـــدن�والبحـــر�العربـــي�فأهمهـــا

يتمثل�هذا�Sقليم��ي��حواضوالسهول�الجبلية�ا�وجودة��ي�ا�رتفعـات�الجبليـة،�وأغل�bـا�يقـع��ـي�القسـم�

�-مع�ـ��-ذمـار�–قـاع�يـريم: ·�kالجنوب�وأهمهـا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

بمنــاٍخ�حــاٍر�طــول�الســنة�مــع�أمطــاٍر�قليلــة�ت¨ــ�اوح�بــ�ن: ويتم�ــ��إقلــيم�الســهل�الســاحxي

،�وخاصــة�ســهل��bامــة�وذلــك�ناÜــ·�Ûعــن�كþــ�ة��وديــة�ال[ــ\�تخ¨ــ�ق�هــذا�Sقلــيم�
ً
�هامــا

ً
�زراعيــا

ً
إ��أنـه�يعت�ــ��إقليمــا

  .xى�ا�رتفعاِت�الجبليةوتصب�فbcا�السيول�الناشئة�عن�سقوِط��مطار�ع

   :إقليمuا�رتفعاتuالجبلية

،�وح[ـــ�kأق�ـــ·�kالجنـــوب،�وقـــد�تعـــرض�هـــذا�Sقلـــيم�
ً
�ــما يمتـــد�هـــذا�Sقلـــيم�مـــن�أق�ـــ·�kحـــدود�الـــيمن�شـ

ــ ة،�وثانويـــة�بعضـــها�يـــوازي�البحـــر��حمـــر�وبعضـــها�7خـــر�يـــوازي�نجـــم�ع¬bـــا�انكســـارات�رئيسـ

،�حصــرت�بي¬bــا�أحواضــ�خلــيج�عــدن،�ونجــم�ع¬bــا�هضــاب�قــافرة
ً
��أو�حقــو

ً
�جبليــة�تســم�kقيعانــا

ً
ا

با�وديـــة�الســـطحية�ال[ـــ\�تخـــددها�إ�ـــى�كتـــل�ذات�جوانـــب�شـــديدة�fنحـــدار�وتســـتمر�كجـــدار�جبxـــي�يطـــل

��ــــي�شــــبه�الجزيــــرة�
ً
ــدار،�وتعــــد�جبــــال�هــــذا�Sقلــــيم��كþــــ��ارتفاعــــا ــديدة�fنحــ ســــهل��bامــــة�بجــــروف�وســــفوح�شــ

3500م،�وتصـعد�قممهـا��كþـ��مـن�2000يتجاوز�متوسط�ارتفاعها�

ــع�خــــط�تقســــيم�ا�يــــاه��ــــي�هــــذه�الجبــــال�حيــــث�تنحــــدر�ا�يــــاه�ع�ــــ��عــــدد�مــــن�.م��ــــي�جبــــل�الن«ــــ\�شــــعيب ويقــ

،�ومن�أهم�هـذه�الوديـان
ً
�وجنوبا

ً
�وغربا

ً
زبيـد�-حـرض�–وادي�مـور : الوديان�شرقا

تصـــب�جميعهـــا��ـــي�البحـــر��حمـــر؛�أمـــا�الوديـــان�ال[ـــ\�تصـــب��ـــي�خلـــيج�عـــدن�والبحـــر�العربـــي�فأهمهـــا

  .ووادي�بناء،�ووادي�حضرموت

   :إقليمcuحواضuالجبلية

يتمثل�هذا�Sقليم��ي��حواضوالسهول�الجبلية�ا�وجودة��ي�ا�رتفعـات�الجبليـة،�وأغل

خط�تقسيم�ا�ياه�ا�متد�من�أق�·�kالشمال�إ�ى�أق�·�kالجنوب�وأهمهـا

  .صعدة
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

  ).ا�هرة

ويتم�ــ��إقلــيم�الســهل�الســاحxي

،�وخاصــة�ســهل��bامــة�وذلــك�ناÜــ·�Ûعــن�كþــ�ة��وديــة�ال[ــ\�تخ¨ــ�ق�هــذا�Sقلــيم�
ً
�هامــا

ً
�زراعيــا

ً
إ��أنـه�يعت�ــ��إقليمــا

وتصب�فbcا�السيول�الناشئة�عن�سقوِط��مطار�ع

إقليمuا�رتفعاتuالجبلية  .ب 

يمتـــد�هـــذا�Sقلـــيم�مـــن�أق

نجـــم�ع¬bـــا�انكســـارات�رئيســـ)1(لحركـــات�تكتونيـــة

خلــيج�عــدن،�ونجــم�ع¬bــا�هضــاب�قــافرة

با�وديـــة�الســـطحية�ال[ـــ\�تخـــددها�إ�ـــى�كتـــل�ذات�جوانـــب�شـــديدة�fنحـــدار�وتســـتمر�كجـــدار�جبxـــي�يطـــل

��ــــي�شــــبه�الجزيــــرة�
ً
ســــهل��bامــــة�بجــــروف�وســــفوح�شــــديدة�fنحــــدار،�وتعــــد�جبــــال�هــــذا�Sقلــــيم��كþــــ��ارتفاعــــا

يتجاوز�متوسط�ارتفاعها�العربية�حيث�

م��ــــي�جبــــل�الن«ــــ\�شــــعيب3666

،�ومن�أهم�هـذه�الوديـان
ً
�وجنوبا

ً
�وغربا

ً
الوديان�شرقا

تصـــب�جميعهـــا��ـــي�البحـــر��حمـــر؛�أمـــا�الوديـــان�ال[ـــ\�تصـــب��ـــي�خلـــيج�عـــدن�والبحـــر�العربـــي�فأهمهـــا

ووادي�بناء،�ووادي�حضرموت

إقليمcuحواضuالجبلية  .ج 

يتمثل�هذا�Sقليم��ي��حواضوالسهول�الجبلية�ا�وجودة��ي�ا�رتفعـات�الجبليـة،�وأغل

خط�تقسيم�ا�ياه�ا�متد�من�أقالشرÎي�من�

صعدة�-عمران�-وحوض�صنعاء
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ـــع�أكþــــ��باتجــــاه�الربــــع� ـــة�لهــــا؛�لك¬bــــا�تتسـ تقــــع�إ�ــــى�الشــــرق�والشــــمال�مــــن�إقلــــيم�ا�رتفعــــات�الجبليــــة،�وموازيـ

�وتشـــكل�معظـــم�
ً
�لطيفـــا

ً
ي،�وينحـــدر�الســـطح�نحـــو�الشـــمال�والشـــرق�انحـــدارا

ســـطح�هـــذا�Sقلـــيم�مـــن�ســـطح�صـــخري�صـــحراوي�تمـــر�فيـــه�بعـــرض��وديـــة�وخاصـــة�وادي�حضـــرموت�ووادي�

�ناء�منــاطق�مجــاري�ميــاه��مطــار�ال[ــ\�تســيل�فbcــا�بعــد

م�فـوق�مســتوى�1000-500قلـيم،�وي¨ــ�اوح�ارتفـاع�السـطح�هنــا�بـ�ن�

  .)1(·\�ملحوظ�باتجاه�الشمال�الشرÎي�إ�ى�قلب�الربع�الخا�ي

  .)2(النادرة�والرطوبة�ا�نخفضةوا�ناخ�هنا�قاٍس�يمتاز�بحرارة�عالية،�وا�دى�الحراري�الكب��،�و�مطار�

تنتشــر��ــي�ا�يــاه�Sقليميــة��ــي�الــيمن�كث�ــ��مــن�الجــزر،�ولهــا�تضاريســها�ومناخهــا�وبيئbµــا�الخاصــة�أكþــ��هــذه�

أرخبيـل� جزيرة�كمران؛�و¾ي�أك���جزيـرة�مأهولـة��ـي�البحـر��حمـر،�وجـزر 

،�وáــيuذاتuموقــعuاســ��اتي¤يXuــيuمضــيقuبــابuا�نــدبuالبوابــةuالجنوبيــةuللبحــرcuحمــر

أك�ـــ��جـــزر�أرخبيـــل�وال[ـــ\�يشـــمل� جزيـــرة�ســـقطرى 

إضافة�إ�ى�جزيرة�سقطرى�جزر�سمحة،�ودرسه،�وعبد�الكوري،�وتتم���جزيرة�سقطرى�بكþـ�ة�تنوعهـا�الحيـوي�

البحر��حمر،�والبحر�العربي،�لكن�منـاخ�الـيمن�لـم�يسـتفد�مـن�الخصـائص�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  : إقليمuا�ناطقuالهضبة

ـــع� ــع�أكþــــ��باتجــــاه�الربـ ـــا�تتســ ــة�لهــــا؛�لك¬bـ تقــــع�إ�ــــى�الشــــرق�والشــــمال�مــــن�إقلــــيم�ا�رتفعــــات�الجبليــــة،�وموازيــ

Ïنخفـــاض�التـــدري��وتشـــكل�معظـــم�الخـــا�ي،�وتبـــدأ�با
ً
�لطيفـــا

ً
ي،�وينحـــدر�الســـطح�نحـــو�الشـــمال�والشـــرق�انحـــدارا

ســـطح�هـــذا�Sقلـــيم�مـــن�ســـطح�صـــخري�صـــحراوي�تمـــر�فيـــه�بعـــرض��وديـــة�وخاصـــة�وادي�حضـــرموت�ووادي�

إقليم�رمxــي�يكــاد�يخلــو�مــن�الغطــاء�النبــاتي�باســتثناء�منــاطق�مجــاري�ميــاه��مطــار�ال[ــ\�تســيل�فbcــا�بعــد

سـقوطها�عxـى�ا�نـاطق�الجبليــة�ا�تاخمـة�ل�قلـيم،�وي¨ــ�اوح�ارتفـاع�السـطح�هنــا�بـ�ن�

سطح�البحر،�وينحدر�دون�انقطاع�تضاري�·\�ملحوظ�باتجاه�الشمال�الشرÎي�إ�ى�قلب�الربع�الخا�ي

وا�ناخ�هنا�قاٍس�يمتاز�بحرارة�عالية،�وا�دى�الحراري�الكب��،�و�مطار�

   :مجموعــةuالجــزرuاليمنيــة

تنتشــر��ــي�ا�يــاه�Sقليميــة��ــي�الــيمن�كث�ــ��مــن�الجــزر،�ولهــا�تضاريســها�ومناخهــا�وبيئbµــا�الخاصــة�أكþــ��هــذه�

جزيرة�كمران؛�و¾ي�أك���جزيـرة�مأهولـة��ـي�البحـر��حمـر،�وجـزر : الجزر�تقع��ي�البحر��حمر�من�أهمها

وáــيuذاتuموقــعuاســ��اتي¤يXuــيuمضــيقuبــابuا�نــدبuالبوابــةuالجنوبيــةuللبحــرcuحمــر

جزيـــرة�ســـقطرى  تعت�ـــ�و �أرخبيـــل�ســـقطرى : ومـــن�أهـــم�الجـــزر��ـــي�البحـــر�العربـــي

إضافة�إ�ى�جزيرة�سقطرى�جزر�سمحة،�ودرسه،�وعبد�الكوري،�وتتم���جزيرة�سقطرى�بكþـ�ة�تنوعهـا�الحيـوي�

 �680حيث�تقدر�نباتا�bا�عxى�اليابسة�بحوا�ي�
ً
  .)3(نوعا

البحر��حمر،�والبحر�العربي،�لكن�منـاخ�الـيمن�لـم�يسـتفد�مـن�الخصـائص�: ُتطل�اليمن�عxى�بحرين�هما
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إقليمuا�ناطقuالهضبة  .د 

ــع�أكþــــ��باتجــــاه�الربــــع� ـــا�تتســ ــة�لهــــا؛�لك¬bـ ــيم�ا�رتفعــــات�الجبليــــة،�وموازيــ تقــــع�إ�ــــى�الشــــرق�والشــــمال�مــــن�إقلــ

Ïنخفـــاض�التـــدري�الخـــا�ي،�وتبـــدأ�با

ســـطح�هـــذا�Sقلـــيم�مـــن�ســـطح�صـــخري�صـــحراوي�تمـــر�فيـــه�بعـــرض��وديـــة�وخاصـــة�وادي�حضـــرموت�ووادي�

  .حريب

   :إقليمuالصحراء  .ه 

إقليم�رمxــي�يكــاد�يخلــو�مــن�الغطــاء�النبــاتي�باســتهــو 

سـقوطها�عxـى�ا�نـاطق�الجبليــة�ا�تاخمـة�ل

سطح�البحر،�وينحدر�دون�انقطاع�تضاري

وا�ناخ�هنا�قاٍس�يمتاز�بحرارة�عالية،�وا�دى�الحراري�الكب��،�و�مطار�

مجموعــةuالجــزرuاليمنيــة  .و 

تنتشــر��ــي�ا�يــاه�Sقليميــة��ــي�الــيمن�كث�ــ��مــن�الجــزر،�ولهــا�تضاريســها�ومناخهــا�وبيئbµــا�الخاصــة�أكþــ��هــذه�

الجزر�تقع��ي�البحر��حمر�من�أهمها

وáــيuذاتuموقــعuاســ��اتي¤يXuــيuمضــيقuبــابuا�نــدبuالبوابــةuالجنوبيــةuللبحــرcuحمــروجزيــرة�ميــون� ،حنــيش

ومـــن�أهـــم�الجـــزر��ـــي�البحـــر�العربـــي

إضافة�إ�ى�جزيرة�سقطرى�جزر�سمحة،�ودرسه،�وعبد�الكوري،�وتتم���جزيرة�سقطرى�بكþـ�ة�تنوعهـا�الحيـوي�

حيث�تقدر�نباتا�bا�عxى�اليابسة�بحوا�ي�

   :ا�نـــاخ .3

ُتطل�اليمن�عxى�بحرين�هما
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�ســوى��ــي�رفــع�درجــة�الرطوبــة�الجويــة�عxــى�الســواحل،�حيــث�أن�تــأث���هــذين�البحــرين��ــي�تعــديل�
ً
البحريــة�كث�ــ�ا

ــ ــة�وتعـــــديل�بعـــــض�خصـــــائص�الريـــ ـــى�الرطوبـــ ،�يقتصـــــر�عxــ
ً
ـــدا ـــدود�جــ اح،�بينمـــــا�خصـــــائص�منـــــاخ�الجمهوريـــــة�محــ

خـHل�: ا�وسـم��ول : دورهما��ي�حالـة�عـدم�fسـتقرار�الجـوي�محـدود،�وتسـقط��مطـار��ـي�الـيمن��ـي�موسـم�ن

�مــن�)أغســطس
ً
،�وهــو�موســم�أكþــ��مطــرا

،�فــأعxى�كميــة�تســاقط�ســنوي�
ً
�واســعا

ً
كانيــا

تعــز،�والضــالع�ويــريم؛�حيــث�ت¨ــ�اوح�كميــة��مطــار�

،�وتقــل�كميــة��مطــار�الســاقطة��ــي�الســهل�الســاحxي�الغربــي،�كمــا�
ً
مــم�ســنويا

مــن�تعرضــها�للريــاح�ا�وســمية�الجنوبيــة�الغربيــة�القادمــة�مــن�ا�حــيط�الهنــدي�

ــة؛�إ��أن�متوســـط�ا�طـــر�الســــنوي� ــذه�الريـــاح�الرطبـ العـــابرة�البحـــر��حمـــر؛�نتيجـــة�لعـــدم�وجـــود�عامــــل�رفـــع�لهـ

ـــــى�البحـــــر� ـــال�ا�واجهـــــة�إ� ــــفوح�الجبــ ــــم�عxـــــى�سـ مـ

و��يختلف��مر��ي�السواحل�الجنوبية�والشرقية�للبHد�عن�السواحل�الغربية�من�حيث�كميـة��مطـار،�

،�والكــود،�والريــان،�ويرجــع�ســبب�ذلــك�إ�ــى�عــدة�عوامــل�

إ�ى�الداخل؛�لـذا�فـإن�تأث��هـا�يكـون�

،�وبالتا�ي�فإن��مطار�الساقطة�ليست�ذات�أهمية�اقتصادية�ُتذكر
ً
  .قليل�جدا

ومـــن�حيـــث�درجـــات�الحـــرارة�فـــإن�الســـهول�الشـــرقية�والغربيـــة�تتم�ـــ��بدرجـــِة�حـــرارٍة�مرتفعـــة؛�حيـــث�تصـــل�

 
ً
باتجــــاه�ا�رتفعــــات�بفعــــل�عامــــل��م،�وتــــنخفض�درجــــة�الحــــرارة�تــــدريجيا

م�كحـــٍد�أدنـــى،�و�ـــي�فصـــل�الشـــتاء�تصـــل�

م�انخفـاض�1986درجة�الحرارة�الصغرى�عxى�ا�رتفعات�إ�ى�مـا�يقـرب�درجـة�الصـفر،�وقـد�سـجل�الشـتاء�عـام�

،�% 80ــ\�مرتفعــة��ــي�الســهول�الســاحلية�تصــل�إ�ــى�أكþــ��مــن�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�ســوى��ــي�رفــع�درجــة�الرطوبــة�الجويــة�عxــى�الســواحل،�حيــث�أن�تــأث���هــذين�البحــرين��ــي�تعــديل�
ً
البحريــة�كث�ــ�ا

ــى�الرطوبـــــة�وتعـــــديل�بعـــــض�خصـــــائص�الريـــــ ـــر�عxـــ ،�يقتصــ
ً
ــدا ـــائص�منـــــاخ�الجمهوريـــــة�محـــــدود�جـــ خصــ

دورهما��ي�حالـة�عـدم�fسـتقرار�الجـوي�محـدود،�وتسـقط��مطـار��ـي�الـيمن��ـي�موسـم�ن

أغســطس�–يوليــو( �ــي�الصــيف�: ،�وا�وســم�الثــاني)أبريــل

�م
ً
،�فــأعxى�كميــة�تســاقط�ســنوي�فصــل�الربيــع�وتتبــاين�كميــة��مطــار�الســاقطة�عxــى�الــيمن�تباينــا

ً
�واســعا

ً
كانيــا

تعــز،�والضــالع�ويــريم؛�حيــث�ت¨ــ�اوح�كميــة��مطــار��–تكـون��ــي�ا�رتفعــات�الجنوبيــة�الغربيــة،�كمــا��ــي�منــاطق�إب

،�وتقــل�كميــة��مطــار�الســاقطة��ــي�الســهل�الســاحxي�الغربــي،�كمــا��600-1500
ً
مــم�ســنويا

مــن�تعرضــها�للريــاح�ا�وســمية�الجنوبيــة�الغربيــة�القادمــة�مــن�ا�حــيط�الهنــدي��هــو��ــي�الحديــدة�وا�خــا،�بــالرغم

ــاح�الرطبـــة؛�إ��أن�متوســـط�ا�طـــر�الســــنوي� العـــابرة�البحـــر��حمـــر؛�نتيجـــة�لعـــدم�وجـــود�عامــــل�رفـــع�لهـــذه�الريـ

ـــو�50 ـــــى�نحــ ـــم�عxـــــى�الســـــاحل�إ� ـــــى�البحـــــر�1000مــ ــال�ا�واجهـــــة�إ� ــــفوح�الجبـــ ـــم�عxـــــى�سـ مــ

و��يختلف��مر��ي�السواحل�الجنوبية�والشرقية�للبHد�عن�السواحل�الغربية�من�حيث�كميـة��مطـار،�

،�كمــا��ــي�عــدن�والفيــوش،�والكــود،�والريــان،�ويرجــع�ســبب�ذلــك�إ�ــى�عــدة�عوامــل�
ً
مــم�ســنويا

إ�ى�الداخل؛�لـذا�فـإن�تأث��هـا�يكـون�أن�اتجاه�حركة�الرياح�الرطبة�تس���بمحاذاة�الساحل�دون�التوغل�

،�وبالتا�ي�فإن��مطار�الساقطة�ليست�ذات�أهمية�اقتصادية�ُتذكر
ً
قليل�جدا

ومـــن�حيـــث�درجـــات�الحـــرارة�فـــإن�الســـهول�الشـــرقية�والغربيـــة�تتم�ـــ��بدرجـــِة�حـــرارٍة�مرتفعـــة؛�حيـــث�تصـــل�

 25ْم،�و�bــــبط�شــــتاًء�إ�ــــى�
ً
ــدريجيا م،�وتــــنخفض�درجــــة�الحــــرارة�تــ

م�كحـــٍد�أدنـــى،�و�ـــي�فصـــل�الشـــتاء�تصـــل��20ْم،�كحـــٍد�أق�ـــ·�kوإ�ـــى�f33ْرتفـــاع�بحيـــث�تصـــل�درجـــة�الحـــرارة�إ�ـــى�

درجة�الحرارة�الصغرى�عxى�ا�رتفعات�إ�ى�مـا�يقـرب�درجـة�الصـفر،�وقـد�سـجل�الشـتاء�عـام�

ف	ــ\�مرتفعــة��ــي�الســهول�الســاحلية�تصــل�إ�ــى�أكþــ��مــن��أمــا�الرطوبــة).م12ْ -(درجــة�الحــرارة��ــي�ذمــار�إ�ــى�
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�ســوى��ــي�رفــع�درجــة�الرطوبــة�الجويــة�عxــى�الســواحل،�حيــث�أن�تــأث���هــذين�البحــرين��ــي�تعــديل�
ً
البحريــة�كث�ــ�ا

ــ ــر�عxـــــى�الرطوبـــــة�وتعـــــديل�بعـــــض�خصـــــائص�الريـــ ،�يقتصـــ
ً
ــاخ�الجمهوريـــــة�محـــــدود�جـــــدا خصـــــائص�منـــ

دورهما��ي�حالـة�عـدم�fسـتقرار�الجـوي�محـدود،�وتسـقط��مطـار��ـي�الـيمن��ـي�موسـم�ن

أبريــل�–مــارس( فصــل�الربيــع�

�م
ً
فصــل�الربيــع�وتتبــاين�كميــة��مطــار�الســاقطة�عxــى�الــيمن�تباينــا

تكـون��ــي�ا�رتفعــات�الجنوبيــة�الغربيــة،�كمــا��ــي�منــاطق�إب

600الســاقطة�هنــا�مــا�بــ�ن�

هــو��ــي�الحديــدة�وا�خــا،�بــالرغم

العـــابرة�البحـــر��حمـــر؛�نتيجـــة�لعـــدم�وجـــود�عامــــل�رفـــع�لهـــذه�الريـــاح�الرطبـــة؛�إ��أن�متوســـط�ا�طـــر�الســــنوي�

50يـــــزداد�مـــــع�fرتفـــــاع�مـــــن�

  .)1(�حمر

و��يختلف��مر��ي�السواحل�الجنوبية�والشرقية�للبHد�عن�السواحل�الغربية�من�حيث�كميـة��مطـار،�

،�كمــا��ــي�عــدن�والفيــو�50وال[ــ\�تبلــغ�نحــو�
ً
مــم�ســنويا

أن�اتجاه�حركة�الرياح�الرطبة�تس���بمحاذاة�الساحل�دون�التوغل�: أهمها

،�وبالتا�ي�فإن��مطار�الساقطة�ليست�ذات�أهمية�اقتصادية�ُتذكر
ً
قليل�جدا

ومـــن�حيـــث�درجـــات�الحـــرارة�فـــإن�الســـهول�الشـــرقية�والغربيـــة�تتم�ـــ��بدرجـــِة�حـــرارٍة�مرتفعـــة؛�حيـــث�تصـــل�

�إ�ــــى�
ً
م،�و�bــــبط�شــــتاًء�إ�ــــى��42ْصــــيفا

fرتفـــاع�بحيـــث�تصـــل�درجـــة�الحـــرارة�إ�ـــى�

درجة�الحرارة�الصغرى�عxى�ا�رتفعات�إ�ى�مـا�يقـرب�درجـة�الصـفر،�وقـد�سـجل�الشـتاء�عـام�

درجــة�الحــرارة��ــي�ذمــار�إ�ــى�
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،�وال[ـ\�تبلـغ�نسـبة�الرطوبـة�)1(بينما��bبط�باتجاه�الداخل؛�بحيث�تصل�أدنى�نسـبٍة�لهـا��ـي�ا�نـاطق�الصـحراوية

فيـــه� الطبيعيـــة�الهامـــة؛�حيـــث�تتـــوفر

ــــة� ــي�مجـــــال�الþـــــ�وة�ا�عدنيـ ــــ7�kن،��ســـــيما��ـــ �ح[ـ
ً
ــــ\�لـــــم�تســـــتغل�اقتصـــــاديا ــــن�الþـــــ�وات�والخ�ـــــ�ات�ال[ـ ـــد�مـ العديــ

ــا�ي� ــ�وة�الســـــمكية،�وصـــــل�معـــــدل�النـــــاتج�ا�حxـــــي�Sجمـــ ،�إضـــــافة�إ�ـــــي�الþـــ

م،�كمـا�وصـل�متوسـط�نصـيب�الفـرد�مـن�النـاتج�القـومي�

ــن�الــــدول�القليلــــة ا�ــــوارد��مــــن�حيــــث�ومــــع�ذلــــك�يعت�ــــ��مــ

  .)ومات�fقتصادية�ب�·\ء�من�التفصيل

�،
ً
�وخHبـــة

ً
�شـــاملة

ً
الـــيمن�بتضـــاريس�متنوعـــة،�ترســـم�لزائرهـــا�لوحـــة

ـــبة،�والــــتHل� ــاهقة�والقيعــــان�و�وديــــة�الخصـ �طبيعيــــة�شــــاملة،�تجمــــع�بــــ�ن�الســــهول�والجبــــال�الشــ
ً
ــة وخارطــ

�والصـحراء،�وبمنــاخ�متنـوع�ســاحxي�وصــحراوي�وجبxـي،�انعكــس�هـذا�التنــوع��ــي��رض�

ا�نــاخ،��ــي�تنــوع�ثقــا�ي�شــمل�عــادات�النــاس�fجتماعيــة�وأزيــاءهم�ومــورو�bم�الشــع«\،�با�ضــافٍة�إ�ــى�التنــوع�

�ي�ا�خزون��ثري�لكل�منطقة�والناتج�عن�عراقة�التاريخ�والحضـارة�ا�متـدة��ـي�أعمـاق�الـزمن؛�ممـا�يضـفي�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

بينما��bبط�باتجاه�الداخل؛�بحيث�تصل�أدنى�نسـبٍة�لهـا��ـي�ا�نـاطق�الصـحراوية

  :الطبيعية

الطبيعيـــة�الهامـــة؛�حيـــث�تتـــوفربلـــٌد�واعـــٌد�بـــالخ��ات،�وا�ـــوارد�fقتصـــادية� ُينظـــر�إ�ـــى�الـــيمن�عxـــى�أنـــه

ـــة� ـــ7�kن،��ســـــيما��ـــــي�مجـــــال�الþـــــ�وة�ا�عدنيــ �ح[ــ
ً
ــــاديا ــــ\�لـــــم�تســـــتغل�اقتصـ ـــن�الþـــــ�وات�والخ�ـــــ�ات�ال[ـ ــد�مــ العديـــ

ــادن ـــاتج�ا�حxـــــي�Sجمـــــا�ي�)الـــــنفط،�والغـــــاز،�وا�عـــ ـــدل�النــ ـــافة�إ�ـــــي�الþـــــ�وة�الســـــمكية،�وصـــــل�معــ ،�إضــ

م،�كمـا�وصـل�متوسـط�نصـيب�الفـرد�مـن�النـاتج�القـومي�2013العـام��ـي�%) 3.2(،�%)

��ــــي�العــــام�) 1285
ً
ومــــع�ذلــــك�يعت�ــــ��مــــن�الــــدول�القليلــــة.)2(م2013دو�را

ومات�fقتصادية�ب�·\ء�من�التفصيلوسوف�يتم�تناول�ا�وارد�الطبيعية�ضمن�ا�ق

،��-ســـبحانه�وتعـــا�ى�-
ً
�وخHبـــة

ً
�شـــاملة

ً
الـــيمن�بتضـــاريس�متنوعـــة،�ترســـم�لزائرهـــا�لوحـــة

ـــتHل� ــبة،�والـ ـــهول�والجبــــال�الشــــاهقة�والقيعــــان�و�وديــــة�الخصــ ــاملة،�تجمــــع�بــــ�ن�السـ �طبيعيــــة�شــ
ً
وخارطــــة

�والصـحراء،�وبمنــاخ�متنـوع�ســاحxي�وصــحراوي�وجبxـي،�انعكــس�هـذا�التنــوع��ــي��رض�

ا�نــاخ،��ــي�تنــوع�ثقــا�ي�شــمل�عــادات�النــاس�fجتماعيــة�وأزيــاءهم�ومــورو�bم�الشــع«\،�با�ضــافٍة�إ�ــى�التنــوع�

�ي�ا�خزون��ثري�لكل�منطقة�والناتج�عن�عراقة�التاريخ�والحضـارة�ا�متـدة��ـي�أعمـاق�الـزمن؛�ممـا�يضـفي�

�وخصوصية��ا�تمتلكه�عن�كث���من�البلدان
ً
  . )3(عxى�اليمن�تم��ا
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  %.15فbcا�

4. uا�واردuوات�ãالطبيعيةوال

ُينظـــر�إ�ـــى�الـــيمن�عxـــى�أنـــه

ــــة� ــ7�kن،��ســـــيما��ـــــي�مجـــــال�الþـــــ�وة�ا�عدنيـ �ح[ـــ
ً
ـــاديا ـــتغل�اقتصــ ـــم�تســ ــ�ات�ال[ـــــ\�لــ ـــ�وات�والخ�ـــ العديـــــد�مـــــن�الþــ

ــة� ـــاز،�وا�عـــــادن(ا�ختلفـــ ــنفط،�والغــ الـــ

%)8.5(با�سعار�الجارية�إ�ى�

ـــا�يقــــارب�مــــن� 1285(إ�ــــى�مـ

وسوف�يتم�تناول�ا�وارد�الطبيعية�ضمن�ا�ق(.النفطية
  

-ا�ـــو�ىلقـــد�خـــص�

ـــبة،�والــــتHل� ــع�بــــ�ن�الســــهول�والجبــــال�الشــــاهقة�والقيعــــان�و�وديــــة�الخصـ ــة�شــــاملة،�تجمــ �طبيعيــ
ً
وخارطــــة

والهضـاب�والشــواطئ�والصـحراء،�وبمنــاخ�متنـوع�ســاحxي�وصــحراوي�وجبxـي،�انعكــس�هـذا�التنــوع��ــي��رض�

ا�نــاخ،��ــي�تنــوع�ثقــا�ي�شــمل�عــادات�النــاس�fجتماعيــة�وأزيــاءهم�ومــوروو 

�ي�ا�خزون��ثري�لكل�منطقة�والناتج�عن�عراقة�التاريخ�والحضـارة�ا�متـدة��ـي�أعمـاق�الـزمن؛�ممـا�يضـفي�

�وخصوصية��ا�تمتلكه�عن�كث���من�البلدان
ً
عxى�اليمن�تم��ا
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،�ال[ـــ\�قامـــت��ـــي�بـــHد�الـــيمن�مـــن��لفيـــة�الثانيـــة�

  :قبل�ا�يHد�ح[�kالقرن�السابع�بعد�ا�يHد،�وينقسم�التاريخ�القديم�لثHث�مراحل

مملكــة�حضـرموت،�ومملكــة�قتبــان،�

  .ظهور�عصر�مملكة�حّم��،�وهو�آخر�أدوار�التاريخ�القديم

أغلـب�مصـادر�تـاريخ�الـيمن�¾ـي�كتابـات�خـط�ا�ســند�بدرجـة�أو�ـى،�تلbcـا�الكتابـات�اليونانيـة�أمـا�كتابــات�

اد�علbcـــا�بشـــكل�كامـــل�لعـــدم�ـــ\�مصـــادر�مهمـــة؛�ولكـــن���يمكـــن�fعتمـــ

ــــض� ـــ�ن�مملكــــــة�ســــــبأ،�كمــــــا�يراهــــــا�بعــ ـــة�بيــــــ¬bم�وبـــ ــــدر�bم�عxــــــى�قــــــراءة�خــــــط�ا�ســــــند،�واتســــــاع�الهــــــوة�الزمنيـــ قــ

،�و�ـــي�العهـــد�"العربيـــة�الســـعيدة" ـــ\�عنـــد�قـــدماء�اليونـــان�تع�ـــ\�

أيمـن�بـن�يعــرب�(ُسـم�kالـيمن�باسـم�

ـــن� شـــــتق�مــ
ُ
أي�الخ�ـــــ��" الـــــُيمن" و�ـــــي�ا�ـــــوروث�العربـــــي�وعنـــــد�أهـــــل�الـــــيمن�أنفســـــهم�أن�الـــــيمن�أ

؛�
ً
،�وقـال�آخـرون�ُسـم\�الـيمن�يمنـا

ـــن،�و�تــــزال�بعــــض�منــــاطق� ــأل�الحسـ ــة�اليم�ــــ�kرمــــز�الفــ رب�يتيــــامنون،�والجهــ

تســــتعمل�لفظــــة�الشــــام�بمع�ــــ�kالشــــمال�والــــيمن،�ويقصــــدون�¤bــــا�الشــــمال�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  :ا�قومات�uجتماعية

،�ال[ـــ\�قامـــت��ـــي�بـــHد�الـــيمن�مـــن��لفيـــة�الثانيـــة�)1(الحضاراتالصـــbcدية�يعكـــس�تـــاريخ�الـــيمن�القـــديم�

قبل�ا�يHد�ح[�kالقرن�السابع�بعد�ا�يHد،�وينقسم�التاريخ�القديم�لثHث�مراحل

̈ـ�ة�الــدول�ا�سـتقلة،�و¾ــي: مرحلــة�مملكـة�ســبأ،�والثانيــة مملكــة�حضـرموت،�ومملكــة�قتبــان،�(: ف

ظهور�عصر�مملكة�حّم��،�وهو�آخر�أدوار�التاريخ�القديم

أغلـب�مصـادر�تـاريخ�الـيمن�¾ـي�كتابـات�خـط�ا�ســند�بدرجـة�أو�ـى،�تلbcـا�الكتابـات�اليونانيـة�أمـا�كتابــات�

النســـابة�وSخبـــاري�ن�بعـــد�SســـHم�ف	ـــ\�مصـــادر�مهمـــة؛�ولكـــن���يمكـــن�fعتمـــ

ـــض� ــ�ن�مملكــــــة�ســــــبأ،�كمــــــا�يراهــــــا�بعـــ ـــة�بيــــــ¬bم�وبــــ ــــاع�الهــــــوة�الزمنيـــ ـــدر�bم�عxــــــى�قــــــراءة�خــــــط�ا�ســــــند،�واتســ قـــ

تعـــدد�اســـم�الـــيمن��ـــي�كتـــب�التـــاريخ�ف	ـــ\�عنـــد�قـــدماء�اليونـــان�تع�ـــ\�

ُسـم�kالـيمن�باسـم�: وهـو�الجنــوب،�وقيـليـذكر�الـيمن�بمعنـاه�fشـتقاÎي�

شـــــتق�مـــــن�
ُ
ـــي�ا�ـــــوروث�العربـــــي�وعنـــــد�أهـــــل�الـــــيمن�أنفســـــهم�أن�الـــــيمن�أ و�ــ

؛�"الـيمن�السـعيد" وال��كة،�وتتفق�هذه�التسـمية�مـع��تسـمية�الجغـرافي�ن�
ً
،�وقـال�آخـرون�ُسـم\�الـيمن�يمنـا

ــى�يمــــ�ن�الكعبــــة،�والعــــ ـــاطق��نــــه�عxــ رب�يتيــــامنون،�والجهــــة�اليم�ــــ�kرمــــز�الفــــأل�الحســــن،�و�تــــزال�بعــــض�منـ

ــا�الشــــمال�) الجــــوف( ــيمن،�ويقصــــدون�¤bــ تســــتعمل�لفظــــة�الشــــام�بمع�ــــ�kالشــــمال�والــ

  :القبيلةXuيuاليمن
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

ا�قومات�uجتماعيةu:ثانيا

تـــاريخ�الـــيمن�القـــديم�

قبل�ا�يHد�ح[�kالقرن�السابع�بعد�ا�يHد،�وينقسم�التاريخ�القديم�لثHث�مراحل

مرحلــة�مملكـة�ســبأ،�والثانيــة: �و�ـى

ظهور�عصر�مملكة�حّم��،�وهو�آخر�أدوار�التاريخ�القديم: ،�والثالثة)مع�ن

أغلـب�مصـادر�تـاريخ�الـيمن�¾ـي�كتابـات�خـط�ا�ســند�بدرجـة�أو�ـى،�تلbcـا�الكتابـات�اليونانيـة�أمـا�كتابــات�

النســـابة�وSخبـــاري�ن�بعـــد�SســـHم�ف

ــــض� ــ�ن�مملكــــــة�ســــــبأ،�كمــــــا�يراهــــــا�بعــ ــاع�الهــــــوة�الزمنيــــــة�بيــــــ¬bم�وبــــ ـــراءة�خــــــط�ا�ســــــند،�واتســــ ـــى�قـــ قــــــدر�bم�عxـــ

  .)2(ا�ؤرخ�ن

تعـــدد�اســـم�الـــيمن��ـــي�كتـــب�التـــاريخ�ف

يـذكر�الـيمن�بمعنـاه�fشـتقاÎي�" التـوراة�" القـديم�

ـــان ـــن�).بـــــن�قحطــ شـــــتق�مــ
ُ
ـــيمن�أنفســـــهم�أن�الـــــيمن�أ ــي�وعنـــــد�أهـــــل�الــ ـــوروث�العربـــ و�ـــــي�ا�ــ

وال��كة،�وتتفق�هذه�التسـمية�مـع��تسـمية�الجغـرافي�ن�

�نــــه�عxــــى�يمــــ�ن�الكعبــــة،�والعــــ

(الــــيمن،�وم¬bــــا�منطقــــة�

  .)3(الجنوب

القبيلةXuيuاليمن .1
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والهنـود�يغلب�عxى�سـكان�الـيمن�الطـابع�القبxـي�مـا�عـدا�أعـداد�محـدودة�مـن�بقايـا��جنـاس�كا�حبـاش�

والفـرس�وهـم�قلـة�قليلـة�يسـكنون�حـواف�السـواحل،�وبعضـهم�يسـكنون�ا�ـدن�البحريـة�وبعـض�ا�ـدن�عxــى�

ـــرن�الســــابع� ــة�وقــــد�بــــدأت�هــــذه�ا�جموعــــات�بعــــد�دخــــول�SســــHم�إ�ــــى�الــــيمن��ــــي�القـ شــــكل�تجمعــــات�منعزلــ

ــي�مجموعـــــة�منظمـــــة�وليســـــت��) و¾ـــ

بدائيــة�كمــا�يعتقــد�الــبعض،�تــنظم�حيا�bــا�دســات���محفوظــة،�ومكتوبــة�تحــدد�شــكل�العHقــة�بــ�ن�أفرادهــا،�

ــات�الرادعــــة��ــــي�حــــق�ا�خــــالف�ن�لهــــذه�الدســــات���ا�عروفــــة� بــــا�عراف�(وبقيــــة�أفــــراد�ا�جتمــــع،�وتغلــــظ�العقوبــ

ة�الحكـــم��ـــي�الـــيمن�القـــديم�والحـــديث�عxـــى�كاهـــل�القبيلـــةال[\�زاوجـــت�بـــ�ن�

أعـــراف�القبيلـــة،�وتقاليـــد�الحكـــم�والسياســـةوكلما�ابتعـــدت�القبيلـــة�عـــن�الدولـــة�ســـادت�فbcـــا�روح�العـــداوة�

�مـا�تسـتغل�القبيلـة��ـي�الـيمن،�وتصـبح�
ً
�للدولة�ح[�kيـتم�إسـقاطها،�وغالبـا

ً
�عنيدا

ً
وجعلت�من�نفسها�خصما

ـحن�الـروح�ا�عنويـة�فbcـا�للقتـال�مـع�هـذا�

للتعــداد�العـام�للسـكان�وا�سـاكن�وا�نشــآت�

،�ووصـــل�عـــدد�ســـكان�الجمهوريـــة�اليمنيـــة
ً
�) 23،832،569( إ�ـــى نســـمة

ً
نســـمة

 50.91(،�ويمثــل�الســكان�الــذكور�نســبة�

  .من�إجما�ي�السكان%) 

  .م2010-2015

.  
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

يغلب�عxى�سـكان�الـيمن�الطـابع�القبxـي�مـا�عـدا�أعـداد�محـدودة�مـن�بقايـا��جنـاس�كا�حبـا

والفـرس�وهـم�قلـة�قليلـة�يسـكنون�حـواف�السـواحل،�وبعضـهم�يسـكنون�ا�ـدن�البحريـة�وبعـض�ا�ـدن�عxــى�

شــــكل�تجمعــــات�منعزلــــة�وقــــد�بــــدأت�هــــذه�ا�جموعــــات�بعــــد�دخــــول�SســــHم�إ�ــــى�الــــيمن��ــــي�القــــرن�الســــابع�

  .ا�يHدي�با�ندماج�الكxي��ي�ا�جتمع�اليم�\

ــامن ــة�تضـــ ــة�اليمنيـــــة�وحـــــدة�اجتماعيـــ )1()الغـــــرم�والجـــــرم( ية��ـــــيالقبيلـــ

بدائيــة�كمــا�يعتقــد�الــبعض،�تــنظم�حيا�bــا�دســات���محفوظــة،�ومكتوبــة�تحــدد�شــكل�العHقــة�بــ�ن�أفرادهــا،�

ــة��ــــي�حــــق�ا�خــــالف�ن�لهــــذه�الدســــات���ا�عروفــــة� وبقيــــة�أفــــراد�ا�جتمــــع،�وتغلــــظ�العقوبــــات�الرادعــ

ة�الحكـــم��ـــي�الـــيمن�القـــديم�والحـــديث�عxـــى�كاهـــل�القبيلـــةال[\�زاوجـــت�بـــ�ن�وقـــد�قامـــت�كافـــة�أنظمـــ

أعـــراف�القبيلـــة،�وتقاليـــد�الحكـــم�والسياســـةوكلما�ابتعـــدت�القبيلـــة�عـــن�الدولـــة�ســـادت�فbcـــا�روح�العـــداوة�

�مـا�تسـتغل�القبيلـة��ـي�الـيمن،�وتصـبح�
ً
�للدولة�ح[�kيـتم�إسـقاطها،�وغالبـا

ً
�عنيدا

ً
وجعلت�من�نفسها�خصما

لضحايا�من�قبل�الطامح�ن�للوصول�إ�ـى�الحكـم�ع�ـ��شـحن�الـروح�ا�عنويـة�فbcـا�للقتـال�مـع�هـذا�

  . )2(الفريق�أو�ذاك��لتحقيق�أهدافه�للوصول�إ�ى�السلطة

�للنتـائج�
ً
للتعــداد�العـام�للسـكان�وا�سـاكن�وا�نشــآت� ال¬bائيـة�عـدد�سـكان�الجمهوريـة�اليمنيــة�وفقـا

،�ووصـــل�عـــدد�ســـكان�الجمهوريـــة�اليمنيـــة) 19.685.161
ً
نســـمة

�بمعــدل�2011
ً
،�ويمثــل�الســكان�الــذكور�نســبة�%)3(م،�وينمــو�الســكان�ســنويا

%) 49.09(ا�يمثل�السكان�Sناث�نسبة�من�إجما�ي�السكان،�كم

2010لكل�ألف�مولود�للعام�) 68.29(معدل�وفيات��طفال�الرضع�

.م2015-2010لكل�ألف�مولود�للعام�) 8.10(معدل�الوفيات�الخام�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

يغلب�عxى�سـكان�الـيمن�الطـابع�القبxـي�مـا�عـدا�أعـداد�محـدودة�مـن�بقايـا��جنـاس�كا�حبـا

والفـرس�وهـم�قلـة�قليلـة�يسـكنون�حـواف�السـواحل،�وبعضـهم�يسـكنون�ا�ـدن�البحريـة�وبعـض�ا�ـدن�عxــى�

ـــات�بعــــد�دخــــول�SســــHم�إ�ــــى�الــــيمن��ــــي�القــــرن�الســــابع� ـــكل�تجمعــــات�منعزلــــة�وقــــد�بــــدأت�هــــذه�ا�جموعـ شـ

ا�يHدي�با�ندماج�الكxي��ي�ا�جتمع�اليم�\

ــة�وحـــــدة�اجتماعيـــــة�تضـــــامن القبيلـــــة�اليمنيـــ

بدائيــة�كمــا�يعتقــد�الــبعض،�تــنظم�حيا�bــا�دســات���محفوظــة،�ومكتوبــة�تحــدد�شــكل�العHقــة�بــ�ن�أفرادهــا،�

ــع،�وتغلــــظ�العقوبــــات�الرادعــــة��ــــي�حــــق�ا�خــــالف�ن�لهــــذه�الدســــات���ا�عروفــــة� وبقيــــة�أفــــراد�ا�جتمــ

وقـــد�قامـــت�كافـــة�أنظمـــ) القبليـــة

أعـــراف�القبيلـــة،�وتقاليـــد�الحكـــم�والسياســـةوكلما�ابتعـــدت�القبيلـــة�عـــن�الدولـــة�ســـادت�فbcـــا�روح�العـــداوة�

�مـا�تسـتغل�القبيلـة��ـي�الـيمن،�وتصـبح�
ً
�للدولة�ح[�kيـتم�إسـقاطها،�وغالبـا

ً
�عنيدا

ً
وجعلت�من�نفسها�خصما

لضحايا�من�قبل�الطامح�ن�للوصول�إ�ـى�الحكـم�ع�ـ��أحد�أبرز�ا

الفريق�أو�ذاك��لتحقيق�أهدافه�للوصول�إ�ى�السلطة

  :السكـــان .2

�للنتـائج�
ً
بلـغ�عـدد�سـكان�الجمهوريـة�اليمنيــة�وفقـا

19.685.161(م،�2004للعـــام�

�لتقــديرات�عــام�
ً
2011وفقــا

 (% 
ً
من�إجما�ي�السكان،�كم ذكورا

معدل�وفيات��طفال�الرضع�

معدل�الوفيات�الخام�
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  .م

  .م2015

ـــكن� ـــي�كـــــل�مســ ــراد��ــ ـــط�عـــــدد��فـــ �7.1،�ويصـــــل�متوســ

ــي�الـــيمن�شـــكلت�تحـــديا�كب�ـــ�ا�أمـــام�ال جهـــات�ا�عنيـــة�بتقـــديم�الخـــدمات�إن�إرتفـــاع�معـــد�ت�الســـكان��ـ

الخــدمات�العامــة��ــي�ظــل�تــدهور�ا�ــوارد�العامــة�للدولــة�ال[ــ\�

تغـــذي�وتـــدعم�هـــذه�ا�رافـــق�الخدميـــة،�كمـــا�شـــكل�fرتفـــاع�ا�¨�ايـــد�لعـــدد�إفـــراد��ســـرة�تحـــديا�أمـــام�أربـــاب�

  .ف��سر��صادر�دخلها��ي�ظل�تداعيات��زمة�الحالية

ـــب�عملهــــــا��ــــــي�القضــــــاء،�والســــــلك� ــى�جانـــ تتقلــــــد�ا�ــــــرأة�مناصــــــب�قياديــــــة��ــــــي�الجهــــــاز�Sداري�للدولــــــة،�إ�ــــ

�مشــاركة��ــي�الدبلوما¸ــ·\،�كمــا�أ�bــا�شــريك�فاعــل��ــي�صــنع�القــرار�السيا¸ــ·\�ع�ــ��الجهــاز�الحكــومي،�
ً
و¾ــي�أيضــا

أنشطة�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني،�من�خHل��حزاب،�والتنظيمات�السياسية��خرى،�ممـا�يع�ـ\�أن�ا�ـرأة�

ويرى�ا�راقبون�الدوليون�أن�اليمن�تعد�من�الدول�ا�تم��ة�عxـى�مسـتوى�الجزيـرة�والـوطن�العربـي�ال[ـ\�

ـــجيل��ـــي�جـــداول�النـــاخب�ن،�إذ�وصـــلت�نســـبة�

جل�ن��ي�جداول�الناخب�ن،�وقد�شاركت�ا�رأة�منـذ�تحقيـق�الوحـدة��ـي�

ليـة،�ومجلـس�حة،�وناخبة،�ومثلـت�الشـعب��ـي�مجلـس�النـواب،�وا�جـالس�ا�ح

الشورى،�والوزراء،�والقضاء،�والسلك�الدبلوما¸·\،�وغ��ها�من�الوظائف�القيادية�العليا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

م2015-2010لكل�ألف�مولود�للعام�)  35.90(معدل�ا�واليد�الخام�

2015-2010سنة�للف¨�ة��63للحياة�عند�ا�يHد��متوسط�العمر�ا�توقع

ــي�كـــــل�مســـــكن�7.2متوســـــط�عـــــدد��فـــــراد��ـــــي��ســـــرة�الواحـــــدة� ،�ويصـــــل�متوســـــط�عـــــدد��فـــــراد��ـــ

ــام�ال ــديا�كب�ـــ�ا�أمـ إن�إرتفـــاع�معـــد�ت�الســـكان��ـــي�الـــيمن�شـــكلت�تحـ

الخــدمات�العامــة��ــي�ظــل�تــدهور�ا�ــوارد�العامــة�للدولــة�ال[ــ\��ية،�حيــث�ســبب�ذلــك�ضــغط�كب�ــ��عxــى

تغـــذي�وتـــدعم�هـــذه�ا�رافـــق�الخدميـــة،�كمـــا�شـــكل�fرتفـــاع�ا�¨�ايـــد�لعـــدد�إفـــراد��ســـرة�تحـــديا�أمـــام�أربـــاب�

�ف��سر��صادر�دخلها��ي�ظل�تداعيات��زمة�الحالية

uالعامةuالحياةuيXuاليمنيةuا�رأةuمشاركة:   

ــــاز�Sداري�للدولــــــة،�إ�ــــــى�جانــــــب�عملهــــــا��ــــــي�القضــــــاء،�والســــــلك� ــــي�الجهــ ــــرأة�مناصــــــب�قياديــــــة��ــ تتقلــــــد�ا�ــ

الدبلوما¸ــ·\،�كمــا�أ�bــا�شــريك�فاعــل��ــي�صــنع�القــرار�السيا¸ــ·\�ع�ــ��الجهــاز�الحكــومي،�

أنشطة�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني،�من�خHل��حزاب،�والتنظيمات�السياسية��خرى،�ممـا�يع�ـ\�أن�ا�ـرأة�

  .)2(�ي�اليمن�مشاركة��ي�كل�منا�ي�الحياة�العامة

ويرى�ا�راقبون�الدوليون�أن�اليمن�تعد�من�الدول�ا�تم��ة�عxـى�مسـتوى�الجزيـرة�والـوطن�العربـي�ال[ـ\�

ا�ـــرأة�حـــق�fق¨ـــ�اع�وا�شـــاركة��ـــي�عمليـــة�القيـــد�والتســـجيل��ـــي�جـــداول�النـــاخب�ن،�إذ�وصـــلت�نســـبة�

من�إجما�ي�ا�سجل�ن��ي�جداول�الناخب�ن،�وقد�شاركت�ا�رأة�منـذ�تحقيـق�الوحـدة��ـي�

ثHث�دورات�انتخابيه�كمرشحة،�وناخبة،�ومثلـت�الشـعب��ـي�مجلـس�النـواب،�وا�جـالس�ا�ح

الشورى،�والوزراء،�والقضاء،�والسلك�الدبلوما¸·\،�وغ��ها�من�الوظائف�القيادية�العليا
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

معدل�ا�واليد�الخام�

متوسط�العمر�ا�توقع

ــرة�الواحـــــدة� متوســـــط�عـــــدد��فـــــراد��ـــــي��ســـ

 
ً
  .)1(أفرادا

إن�إرتفـــاع�معـــد�ت�الســـكان��ـــي�الـــيمن�شـــكلت�تحـــديا�كب�ـــ�ا�أمـــام�ال

ية،�حيــث�ســبب�ذلــك�ضــغط�كب�ــ��عxــىSساسـ

تغـــذي�وتـــدعم�هـــذه�ا�رافـــق�الخدميـــة،�كمـــا�شـــكل�fرتفـــاع�ا�¨�ايـــد�لعـــدد�إفـــراد��ســـرة�تحـــديا�أمـــام�أربـــاب�

�سر��ي�ظل�فقدان�أ�ف��سر��صادر�دخلها��ي�ظل�تداعيات��زمة�الحالية

3. uuالعامةuالحياةuيXuاليمنيةuا�رأةuمشاركة

ــاز�Sداري�للدولــــــة،�إ�ــــــى�جانــــــب�عملهــــــا��ــــــي�القضــــــاء،�والســــــلك� ــي�الجهــــ ــــة��ــــ تتقلــــــد�ا�ــــــرأة�مناصــــــب�قياديــ

الدبلوما¸ــ·\،�كمــا�أ�bــا�شــريك�فاعــل��ــي�صــنع�القــرار�السيا¸ــ·\�ع�ــ��الجهــاز�الحكــومي،�

أنشطة�مؤسسات�ا�جتمع�ا�دني،�من�خHل��حزاب،�والتنظيمات�السياسية��خرى،�ممـا�يع�ـ\�أن�ا�ـرأة�

�ي�اليمن�مشاركة��ي�كل�منا�ي�الحياة�العامة

ويرى�ا�راقبون�الدوليون�أن�اليمن�تعد�من�الدول�ا�تم��ة�عxـى�مسـتوى�الجزيـرة�والـوطن�العربـي�ال[ـ\�

ا�ـــرأة�حـــق�fق¨ـــ�اع�وا�شـــاركة��ـــي�عمليـــة�القيـــد�والتمنحـــت�

من�إجما�ي�ا�%) 42(مشاركbµا�إ�ى�

ثHث�دورات�انتخابيه�كمرش

الشورى،�والوزراء،�والقضاء،�والسلك�الدبلوما¸·\،�وغ��ها�من�الوظائف�القيادية�العليا
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وقــد�صـــادقت�الـــيمن�عxــى�معظـــم�ا�واثيـــق�الدوليـــة�ال[ــ\�تحظـــر�التمي�ـــ��ضـــد�ا�ــرأة،�ولـــم�تكتـــِف�الـــيمن�

إنشـــاء�ا�جـــالس��بحفـــظ�حـــق�ا�ـــرأة��ـــي�التشـــريعات�والقـــوان�ن؛�ولكـــن�ترجمbµـــا�عxـــى�أرض�الواقـــع�مـــن�خـــHل

ـــل�الجوانـــــب� ــــجيع�ا�شـــــاركات�النســـــوية��ـــــي�كــ ـ

والتــاريخ�اليم�ــ\�خ�ــ��شــاهد�عxــى�تم�ــ��مشــاركة�ا�ــرأة�اليمنيــة��ــي�الحيــاة�العامــة،�فــا�تتبع�لتــاريخ�الــيمن�

والســيدة� ا�لكــة�بلقــيس: "رأة�اليمنيــة�تبــوأت�مواقــع�هامــة�عxــى�قمــة�الهــرم�السيا¸ــ·\،�مثــال�ذلــك

�ـي�حقبتـ�ن�تـاريخيت�ن�قبـل�SسـHم�وبعـده،�مـا�يؤكـد�عxـى�وجـود�وùـي�حضـاري�

�بمبــدأ�ا�ســاواة�
ً
Hمــن�ذلــك،�وعمــ�

ً
�بــ�ن�ا�ــرأة�والرجــل�وانطHقــا

ً
تمتــد�جــذوره��ــي�أعمــاق�التــاريخ���يم�ــ��كث�ــ�ا

السياســية،�والعمــل،�والتعلــيم،�ممــا�

  .)1(مكن�ا�رأة�من�ا�شاركة�وSسهام��ي�الحياة�السياسية�fجتماعية�بفاعلية

تقوم�اس¨�اتيجية�التنمية��ي�اليمن�عxى�fهتمام�بجوانب�تـوف���الخـدمات�الصـحية�الHزمـة�للسـكان،�

فا�نســـان�هـــو�هـــدف�التنميـــة�وغايbµـــا؛�لـــذا�فـــإن�ا�جـــال�الصـــéي�مـــن�ا�جـــا�ت�ال[ـــ\�تســـáى�الدولـــة��عطائـــه�

بـــرغم�تواضـــع�Sمكانيـــات�ا�تاحـــة�فقـــد�وصـــل�عـــدد�ا�ستشـــفيات�بمـــا�فbcـــا�ا�ستشــــفيات�

�بمعـدل�طبيـب�واحـد�لكـل�) 6،469
ً
طبيبـا

�بمعـدل�
ً
ممرضـ�ن�للطبيـب�الواحـد�) 2(ممرضـا

وقـد�أثـرت��زمـة�الحاليـة�والحـرب�عxـى�تراجـع�الخـدمات�الصـحية��ـي�الـيمن�و��سـيما��ـي�

بتعــــدد�7لهــــة�إ�ــــى�توحيــــدها�مــــن�قبــــل�

SســHمي�هــو�ديــن��إ��أن�الــدين�bèــودي�منــذ�القــرن�الثــاني�للمــيHد،
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

وقــد�صـــادقت�الـــيمن�عxــى�معظـــم�ا�واثيـــق�الدوليـــة�ال[ــ\�تحظـــر�التمي�ـــ��ضـــد�ا�ــرأة،�ولـــم�تكتـــِف�الـــيمن�

بحفـــظ�حـــق�ا�ـــرأة��ـــي�التشـــريعات�والقـــوان�ن؛�ولكـــن�ترجمbµـــا�عxـــى�أرض�الواقـــع�مـــن�خـــHل

ــــب� ــــي�كـــــل�الجوانـ ــــاركات�النســـــوية��ـ ـــجيع�ا�شـ ــــة�لتشــ ــا�رأة،�كتـــــداب���خاصـ واللجـــــان�وSدارات�ا�تخصصـــــة�بـــ

  .السياسية،�وfقتصادية،�وfجتماعية،�والثقافية

والتــاريخ�اليم�ــ\�خ�ــ��شــاهد�عxــى�تم�ــ��مشــاركة�ا�ــرأة�اليمنيــة��ــي�الحيــاة�العامــة،�فــا�تتبع�لتــاريخ�الــيمن�

رأة�اليمنيــة�تبــوأت�مواقــع�هامــة�عxــى�قمــة�الهــرم�السيا¸ــ·\،�مثــال�ذلــك

�ـي�حقبتـ�ن�تـاريخيت�ن�قبـل�SسـHم�وبعـده،�مـا�يؤكـد�عxـى�وجـود�وùـي�حضـاري�"  صـليéي

�بمبــدأ�ا�ســاواة�
ً
Hمــن�ذلــك،�وعمــ�

ً
�بــ�ن�ا�ــرأة�والرجــل�وانطHقــا

ً
تمتــد�جــذوره��ــي�أعمــاق�التــاريخ���يم�ــ��كث�ــ�ا

السياســية،�والعمــل،�والتعلــيم،�ممــا�: لهــا�حقوقهــا��ــي�مجــا�ت الدســتور�اليم�ــ\ بــ�ن�الرجــل�وا�ــرأة�ال[ــ\�كفــل

مكن�ا�رأة�من�ا�شاركة�وSسهام��ي�الحياة�السياسية�fجتماعية�بفاعلية

تقوم�اس¨�اتيجية�التنمية��ي�اليمن�عxى�fهتمام�بجوانب�تـوف���الخـدمات�الصـحية�الHزمـة�للسـكان،�

فا�نســـان�هـــو�هـــدف�التنميـــة�وغايbµـــا؛�لـــذا�فـــإن�ا�جـــال�الصـــéي�مـــن�ا�جـــا�ت�ال[ـــ\�تســـáى�الدولـــة��عطائـــه�

بـــرغم�تواضـــع�Sمكانيـــات�ا�تاحـــة�فقـــد�وصـــل�عـــدد�ا�ستشـــفيات�بمـــا�فbcـــا�ا�ستشــــفيات�

6،469(م،�كمـا�بلـغ�عـدد��طبـاء�2011مستشـفى�عـام�

�بمعـدل�) 12،685(من�السكان،�ويصل�عـدد�ا�مرضـ�ن�إ�ـى�
ً
ممرضـا

وقـد�أثـرت��زمـة�الحاليـة�والحـرب�عxـى�تراجـع�الخـدمات�الصـحية��ـي�الـيمن�و��سـيما��ـي�

  .ا�ناطق�الريفية�ومناطق�ال�ºاع

  :ا�قوماتuالثقافية

 
ً
طــــر�مــــن�ناحيــــة�الفكــــر�الــــدي�\�بدايــــة

ُ
ــبHد�بعــــدة�أ بتعــــدد�7لهــــة�إ�ــــى�توحيــــدها�مــــن�قبــــل��مــــرت�الــ

bèــودي�منــذ�القــرن�الثــاني�للمــيHد،�الحم�ــ�ي�ن،�وشــهدت�الــيمن�تواجــد

  .من�السكان% 100الدولة�الرسم\�ويشكل�ا�سلم�ن�نسبة�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

وقــد�صـــادقت�الـــيمن�عxــى�معظـــم�ا�واثيـــق�الدوليـــة�ال[ــ\�تحظـــر�التمي�ـــ��ضـــد�ا�ــرأة،�ولـــم�تكتـــِف�الـــيمن�

بحفـــظ�حـــق�ا�ـــرأة��ـــي�التشـــريعات�والقـــوان�ن؛�ولكـــن�ترجمbµـــا�عxـــى�أرض�الواقـــع�مـــن�خـــHل

ـــة�لت ـــداب���خاصــ ـــة�بـــــا�رأة،�كتــ واللجـــــان�وSدارات�ا�تخصصــ

السياسية،�وfقتصادية،�وfجتماعية،�والثقافية

والتــاريخ�اليم�ــ\�خ�ــ��شــاهد�عxــى�تم�ــ��مشــاركة�ا�ــرأة�اليمنيــة��ــي�الحيــاة�العامــة،�فــا�تتبع�لتــاريخ�الــيمن�

رأة�اليمنيــة�تبــوأت�مواقــع�هامــة�عxــى�قمــة�الهــرم�السيا¸ــ·\،�مثــال�ذلــكيجــد�أن�ا�ــ

صـليéيأروى�بنت�أحمـد�ال

�بمبــدأ�ا�ســاواة�
ً
Hمــن�ذلــك،�وعمــ�

ً
�بــ�ن�ا�ــرأة�والرجــل�وانطHقــا

ً
تمتــد�جــذوره��ــي�أعمــاق�التــاريخ���يم�ــ��كث�ــ�ا

بــ�ن�الرجــل�وا�ــرأة�ال[ــ\�كفــل

مكن�ا�رأة�من�ا�شاركة�وSسهام��ي�الحياة�السياسية�fجتماعية�بفاعلية

 :الصحة .4

تقوم�اس¨�اتيجية�التنمية��ي�اليمن�عxى�fهتمام�بجوانب�تـوف���الخـدمات�الصـحية�الHزمـة�للسـكان،�

فا�نســـان�هـــو�هـــدف�التنميـــة�وغايbµـــا؛�لـــذا�فـــإن�ا�جـــال�الصـــéي�مـــن�ا�جـــا�ت�ال[ـــ\�تســـáى�الدولـــة��عطائـــه�

،�و 
ً
ــا �نوعيـ

ً
بـــرغم�تواضـــع�Sمكانيـــات�ا�تاحـــة�فقـــد�وصـــل�عـــدد�ا�ستشـــفيات�بمـــا�فbcـــا�ا�ستشــــفيات�اهتمامـــا

مستشـفى�عـام�) 239(الريفية�إ�ـى�

من�السكان،�ويصل�عـدد�ا�مرضـ�ن�إ�ـى�) 3،684(

وقـد�أثـرت��زمـة�الحاليـة�والحـرب�عxـى�تراجـع�الخـدمات�الصـحية��ـي�الـيمن�و��سـيما��ـي� .العام�ذاتـه�خHل

ا�ناطق�الريفية�ومناطق�ال�ºاع

ا�قوماتuالثقافية: ثالثا

1. uالــــدين 
ً
ــر�الــــدي�\�بدايــــة ــة�الفكــ طــــر�مــــن�ناحيــ

ُ
مــــرت�الــــبHد�بعــــدة�أ

الحم�ــ�ي�ن،�وشــهدت�الــيمن�تواجــد

الدولة�الرسم\�ويشكل�ا�سلم�ن�نسبة�
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ــة�العربيــــة�¾ــــي�اللغــــة�الرســــمية�مــــع�وجــــود�أقليــــة�تتحــــدث�باللغــــة�ا� ــة��ــــي�شــــرÎي�اللغــ الــــبHد،�هريــ

ــة��م ــع�تعــــدد�لغــــbµم�الخاصــــة�¾ــــي�اللغــــة�الســــقطرية�با�ضــــافة�ا�ــــى�اللغــــة�العربيــ ،�مــ

�تمثـــل��ـــي�توســــيع�تغطيـــة�البـــث�Sذاùـــي�والتلفزيــــوني،�
ً
�ملحوظـــا

ً
شـــهد�SعـــHم�ا�رئـــي�وا�ســـموع�تطــــورا

وتحــديث�fســتوديوهات�Sذاعيــة�والتلفزيونيــة،�وتزويــدها�بــأجهزة�حديثــة�ومتطــورة،�حيــث�وصــل�إجمــا�ي�

يــة�خــHل�العــام�ــت��ــي�الفضــائية�اليمن

ســــاعة،�وذلــــك�بــــث�) 48549(م،�إ�ــــى�

�–ا�كـ��H-تعـز�-عـدن�-صـنعاء: نتيجة�انتشار�العديد�من�ا�حطات�Sذاعيـة�ا�حليـة�والدوليـة�أبرزهـا�إذاعـة

إذاعــة��-إذاعــة�ســيئون : ات�ا�حليــة�و¾ــي

  .إذاعة�شبوة�-إذاعة�ا�هرة�-إذاعة�إب

الجـدير�بالـذكر�أن�الجمهوريــة�اليمنيـة�تنـتهج�سياســة�إعHميـة،�وصـحفية�تتســم�بالوضـوح�والشــفافية�

فقد�نص�الدستور�اليم�\�عxى�حرية�الصحافة�والتعب��،�والحصول�عxى�ا�علومـات،�وأصـبحت�الصـحافة�

 Hــــ ــع�الوحـــــــدة،�وإعـــ ـــــدت�مـــــ ـــــية�ال[ـــــــ\�ولــ ــــنهج�الديمقراطيـــــــة،�والتعدديـــــــة�السياســ ــــــف��ول�لـــ ن�اليمنيـــــــة�الرديـ

الجمهوريــة�اليمنيــة،�وصــدور�قــانون�الصــحافة�وا�طبوعــات،�والــذي�يؤكــد�عxــى�حريــة�الصــحافة�وتكريســها�

ــــائل��ــــــي�إطــــــار�العقيـــــدة�SســــــHمية،�و�ســــــس� ـــف�الوسـ ـــن�الــــــرأي�العـــــام�بمختلـــ ــــ��عـــ ــع�والتعب�ـ ــــة�ا�جتمــــ لخدمـ

ــي�حمايــــة�حقـــوق�الصــــحفي� ن،�وتــــوف���الدســـتورية�للمجتمــــع�والدولـــة،�وأهــــداف�الثـــورة�اليمنيــــة،�إضــــافة�إ�ـ

الضمانات�القانونية��مارسbµم�ا�هنة،�وحقهم��ي�التعب�ـ��عـن�آراbªـم�دون�ا�سـاس�با�صـالح�العليـا�للـوطن،�

�مر�الذي�أدى�إ�ى�صدور�العديد�من�الصحف�الرسمية،�و�هليـة،�والحزبيـة،�بصـورة�يوميـة،�وأسـبوعية�

https://ar.wikipedia.org/wiki/��-�_����
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــة�¾ــــي�اللغــــة�الرســــمية�مــــع�وجــــود�أقليــــة�تتحــــدث�باللغــــة�ا� اللغــــة�العربيــ

ـــة�¾ــــي�اللغــــة�الســــقطرية�با�ضــــافة�ا�ــــى�اللغــــة�العربيــــة��م� لغــــbµم�الخاصـ

  .)1(اللهجات�ا�حلية�وإختHفها�من�محافظة�إ�ى�أخرى 

ــوني،� �تمثـــل��ـــي�توســــيع�تغطيـــة�البـــث�Sذاùـــي�والتلفزيــ
ً
�ملحوظـــا

ً
شـــهد�SعـــHم�ا�رئـــي�وا�ســـموع�تطــــورا

وتحــديث�fســتوديوهات�Sذاعيــة�والتلفزيونيــة،�وتزويــدها�بــأجهزة�حديثــة�ومتطــورة،�حيــث�وصــل�إجمــا�ي�

ســاعة�بثــت��ــي�الفضــائية�اليمن) 8760(ســاعة�م¬bــا�) 35040(ســاعات�البــث�التلفزيــوني�إ�ــى�

ـــغ��ــــي�العــــام� م،�إ�ــــى�2013م،�وتزايــــد�إجمــــا�ي�ســــاعات�البــــث�Sذاùــــي�ليبلـ

نتيجة�انتشار�العديد�من�ا�حطات�Sذاعيـة�ا�حليـة�والدوليـة�أبرزهـا�إذاعـة

ات�ا�حليــة�و¾ــيالحديــدة،�با�ضــافة�إ�ــى�افتتــاح�وتدشــ�ن�البــث��ــي�عــدد�مــن�Sذاعــ

إذاعة�إب�-إذاعة�صعده�-إذاعة�الشباب�-إذاعة�لحج

الجـدير�بالـذكر�أن�الجمهوريــة�اليمنيـة�تنـتهج�سياســة�إعHميـة،�وصـحفية�تتســم�بالوضـوح�والشــفافية�

فقد�نص�الدستور�اليم�\�عxى�حرية�الصحافة�والتعب��،�والحصول�عxى�ا�علومـات،�وأصـبحت�الصـحافة�

 Hـــ ــــــدة،�وإعــــ ــــدت�مـــــــع�الوحـ ــــية�ال[ـــــــ\�ولـــ ـــــة،�والتعدديـــــــة�السياســـ ـــنهج�الديمقراطيــ ـــــف��ول�لــــ اليمنيـــــــة�الرديــ

الجمهوريــة�اليمنيــة،�وصــدور�قــانون�الصــحافة�وا�طبوعــات،�والــذي�يؤكــد�عxــى�حريــة�الصــحافة�وتكريســها�

ـــائل��ــــــي�إطــــــار�العقيـــــدة�SســــــHمية،�و�ســــــس� ـــف�الوســ ـــ��عــــــن�الــــــرأي�العـــــام�بمختلـــ ــع�والتعب�ــ ـــة�ا�جتمــــ لخدمــ

ــة�حقـــوق�الصــــحفي� ــافة�إ�ـــي�حمايــ الدســـتورية�للمجتمــــع�والدولـــة،�وأهــــداف�الثـــورة�اليمنيــــة،�إضــ

الضمانات�القانونية��مارسbµم�ا�هنة،�وحقهم��ي�التعب�ـ��عـن�آراbªـم�دون�ا�سـاس�با�صـالح�العليـا�للـوطن،�

�مر�الذي�أدى�إ�ى�صدور�العديد�من�الصحف�الرسمية،�و�هليـة،�والحزبيـة،�بصـورة�يوميـة،�وأسـبوعية�
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ــة�تتحــــدث�باللغــــة�ا�  :اللغــــة .2 ــمية�مــــع�وجــــود�أقليــ اللغــــة�العربيــــة�¾ــــي�اللغــــة�الرســ

�ولســــكان�ســــقطرة

اللهجات�ا�حلية�وإختHفها�من�محافظة�إ�ى�أخرى 

3. uع�م�:  

�تمثـــل��ـــي�توســــيع�تغطيـــة�البـــث�Sذاùـــي�والتلفزيــــوني،��
ً
�ملحوظـــا

ً
شـــهد�SعـــHم�ا�رئـــي�وا�ســـموع�تطــــورا

وتحــديث�fســتوديوهات�Sذاعيــة�والتلفزيونيــة،�وتزويــدها�بــأجهزة�حديثــة�ومتطــورة،�حيــث�وصــل�إجمــا�ي�

ســاعات�البــث�التلفزيــوني�إ�ــى�

ــي�ليبلــــ2013 ــا�ي�ســــاعات�البــــث�Sذاùــ م،�وتزايــــد�إجمــ

نتيجة�انتشار�العديد�من�ا�حطات�Sذاعيـة�ا�حليـة�والدوليـة�أبرزهـا�إذاعـة

الحديــدة،�با�ضــافة�إ�ــى�افتتــاح�وتدشــ�ن�البــث��ــي�عــدد�مــن�Sذاعــ

إذاعة�ل�-إذاعة�حجه�-أب�ن

الجـدير�بالـذكر�أن�الجمهوريــة�اليمنيـة�تنـتهج�سياســة�إعHميـة،�وصـحفية�تتســم�بالوضـوح�والشــفافية�

فقد�نص�الدستور�اليم�\�عxى�حرية�الصحافة�والتعب��،�والحصول�عxى�ا�علومـات،�وأصـبحت�الصـحافة�

 Hــــ ــع�الوحـــــــدة،�وإعـــ ــــدت�مـــــ ـــية�ال[ـــــــ\�ولـــ ـــة،�والتعدديـــــــة�السياســــ ــــة�الرديـــــــف��ول�لـــــــنهج�الديمقراطيــــ اليمنيـــ

الجمهوريــة�اليمنيــة،�وصــدور�قــانون�الصــحافة�وا�طبوعــات،�والــذي�يؤكــد�عxــى�حريــة�الصــحافة�وتكريســها�

ــائل��ــــــي�إطــــــار�العقيـــــدة�SســــــHمية،�و�ســــــس� لخدمـــــة�ا�جتمــــــع�والتعب�ـــــ��عــــــن�الــــــرأي�العـــــام�بمختلــــــف�الوســـ

ــة�حقـــوق�الصــــحفي� ــع�والدولـــة،�وأهــــداف�الثـــورة�اليمنيــــة،�إضــــافة�إ�ـــي�حمايــ الدســـتورية�للمجتمــ

الضمانات�القانونية��مارسbµم�ا�هنة،�وحقهم��ي�التعب�ـ��عـن�آراbªـم�دون�ا�سـاس�با�صـالح�العليـا�للـوطن،�

�مر�الذي�أدى�إ�ى�صدور�العديد�من�الصحف�الرسمية،�و�هليـة،�والحزبيـة،�بصـورة�يوميـة،�وأسـبوعية�
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،�ومـــــن�أهـــــم�هـــــذه�الصـــــحفصـــــحي
ً
: فة

اتجــه�الــيمن��عطــاء�التعلــيم�أولويــة��ــي�إطــار�عمليــة�التنميــة�fقتصــادية�وfجتماعيــة،�كــون�التعلــيم�

ع��ـــي�مختلـــف�هـــو�أســـاس�التطـــور�وال¬bـــوض؛��ي�مجتمـــع�مـــن�ا�جتمعـــات،�ويHحـــظ�ذلـــك�مـــن�خـــHل�التوســـ

م،�2011مجــا�ت�التعلــيم�العــام،�والتعلــيم�الف�ــ\�وا��ــ\�والتعلــيم�الجــامáي،�وتبــ�ن�مؤشــرات�التعلــيم�للعــام

ــادة�عــــدد� ــور�الــــذي�شــــهده�هــــذا�القطــــاع�الهــــام�مــــن�خــــHل�زيــــادة�عــــدد�ا�نشــــآت�التعليميــــة،�وزيــ مــــدى�التطــ

ـــيم� ــي�التعلـ ـــدارس��ــ ث�وصــــل�عــــدد�ا�ـ

ــــــة،��474 �خاصــ
ً
ـــــة ــــغ�عــــــــدد�مدرســـ وبلــــ

�وطالبــة�تمثــل�نســبة�الــذكور�
ً
،�بينمــا�%)56.9(طالبــا

) 217،705(ا�لتحقــ�ن��ــي�التعلــيم��سا¸ــ·\�الخــاص�

،كمـا�وصـل�عـدد�ا�ـدارس�%) 35.8

ــانوي� ــدارس�التعلــــيم�الثــ وبلــــغ�عــــدد�مــ

ــــل�نســـــبة�) 594،516 �وطالبـــــة،�تمثـ
ً
ــا طالبـــ

) 12(�عـدد�مـدارس�التعلـيم�الثـانوي�الخـاص�

�وطالبـــــة،�تمثـــــل�نســـــبة�الـــــذكور�
ً
%) 68.9(طالبـــــا

ـــل�عــــدد�ا�عاهــــد�ا�هنيــــة�والتقنيــــة�إ�ــــى� ــ\؛�فقــــد�وصـ �خــــHل�العــــام� 70و�ــــي�الجانــــب�ا��ــــ\�والتق�ــ
ً
معهــــدا

�وطالبــة،�تمثــل�نســبة
ً
�%) 88.53(الــذكور� طالبــا

ً
طالبــا

ــيم�الجـــــامáي�فقـــــد�بلـــــغ�عـــــدد الجامعـــــات�  نســـــبة�للتعلـــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

صـــــحي) 295(م�2013وشـــــهرية�وفصـــــلية،�وال[ـــــ\�بلـــــغ�عـــــددها�خـــــHل�العـــــام�

 .)1() الجمهورية ،سبتم���26

اتجــه�الــيمن��عطــاء�التعلــيم�أولويــة��ــي�إطــار�عمليــة�التنميــة�fقتصــادية�وfجتماعيــة،�كــون�التعلــيم�

هـــو�أســـاس�التطـــور�وال¬bـــوض؛��ي�مجتمـــع�مـــن�ا�جتمعـــات،�ويHحـــظ�ذلـــك�مـــن�خـــHل�التوســـ

مجــا�ت�التعلــيم�العــام،�والتعلــيم�الف�ــ\�وا��ــ\�والتعلــيم�الجــامáي،�وتبــ�ن�مؤشــرات�التعلــيم�للعــام

مــــدى�التطــــور�الــــذي�شــــهده�هــــذا�القطــــاع�الهــــام�مــــن�خــــHل�زيــــادة�عــــدد�ا�نشــــآت�التعليميــــة،�وزيــــادة�عــــدد�

ـــذلك�التعليمالعــــا�ي�حيــــ ــيم�ا�لتحقــــ�ن�بــــالتعليم�العــــام�والف�ــــ\�وا��ــــ\،�وكـ ـــدد�ا�ــــدارس��ــــي�التعلــ ث�وصــــل�عـ

ــة�م¬bــــــــا�) 12،377 ــــة،�و�11،903مدرســــــ �حكوميــــ
ً
474مدرســــــــة

�وطالبــة�تمثــل�نســبة�الــذكور�)  4،438،685(ا�لتحقــ�ن��ــي�التعلــيم��سا¸ــ·\�حكــومي�
ً
طالبــا

̧ــ·\�الخــاص�،�كمــا�بلــغ�عــدد�الطــHب�%)43.1 ا�لتحقــ�ن��ــي�التعلــيم��سا

�وطالبة،�تمثل�نسبة�الذكور�
ً
35.8(،�بينما�تمثـل�نسـبة�Sنـاث�%)64.2(طالبا

وبلــــغ�عــــدد�مــــدارس�التعلــــيم�الثــــانوي�مدرســــة،�)11789(الحكوميــــة�والخاصــــة�) ثــــانوي 

ــــ ـــ�ن�فbcـــــا�مدرســـــة،�ووصـــــل�عـــــدد�الطـ H)594،516ب�ا�لتحقــ

كمـا�بلـغ�عـدد�مـدارس�التعلـيم�الثـانوي�الخـاص� ،%)38.1(بينمـا�تمثـل�نسـبة�Sنـاث�

ـــا� ـــة،�تمثـــــل�نســـــبة�الـــــذكور�) 21،075(مدرســـــة،�ووصـــــل�عـــــدد�الطـــــHب�ا�لتحقـــــ�ن�فbcــ �وطالبــ
ً
طالبـــــا

،�بينما�تمثل�نسبة
ً
 %) S)31.1ناث��طالبا

ً
  .)2(طالبة

ــد�ا�هنيــــة�والتقنيــــة�إ�ــــى� ــل�عــــدد�ا�عاهــ و�ــــي�الجانــــب�ا��ــــ\�والتق�ــــ\؛�فقــــد�وصــ

�وطالبــة،�تمثــل�نســبة) 25093(�عــدد�الطــHب��ــي�تلــك�ا�عاهــد�
ً
طالبــا

 %) 11.47(بينمـــــا�تمثـــــل�نســـــبة�Sنـــــاث�
ً
ـــأمـــــا�بال،�طالبـــــة ـــامáي�فقـــــد�بلــ نســـــبة�للتعلـــــيم�الجــ
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ـــ ــ\�بلــ وشـــــهرية�وفصـــــلية،�وال[ـــ

26 ،أكتوبر�14 ،الثورة (

 :التعليم .4

اتجــه�الــيمن��عطــاء�التعلــيم�أولويــة��ــي�إطــار�عمليــة�التنميــة�fقتصــادية�وfجتماعيــة،�كــون�التعلــيم�

هـــو�أســـاس�التطـــور�وال¬bـــوض؛��ي�مجتمـــع�مـــن�ا�جتمعـــات،�ويHحـــظ�ذلـــك�مـــن�خـــHل�التوســـ

مجــا�ت�التعلــيم�العــام،�والتعلــيم�الف�ــ\�وا��ــ\�والتعلــيم�الجــامáي،�وتبــ�ن�مؤشــرات�التعلــيم�للعــام

ــادة�عــــدد� مــــدى�التطــــور�الــــذي�شــــهده�هــــذا�القطــــاع�الهــــام�مــــن�خــــHل�زيــــادة�عــــدد�ا�نشــــآت�التعليميــــة،�وزيــ

ا�لتحقــــ�ن�بــــالتعليم�العــــام�والف�ــــ\�وا��ــــ\،�وكــــذلك�التعليمالعــــا�ي�حيــــ

ــــــ·\�إ�ــــــــى� 12،377(�سا¸ــ

ا�لتحقــ�ن��ــي�التعلــيم��سا¸ــ·\�حكــومي�

43.1(تمثــل�نســبة�Sنــاث�

�وطالبة،�تمثل�نسبة�الذكور�
ً
طالبا

ثــــانوي + أسا¸ــــ·\�(ا�شــــ¨�كة�

ــ) 319(حكـــــومي� ــــدد�الطـــ ــة،�ووصـــــل�عـ مدرســـ

بينمـا�تمثـل�نسـبة�Sنـاث�%) 61.9(الذكور�

مدرســـــة،�ووصـــــل�عـــــدد�الطـــــHب�ا�لتحقـــــ�ن�فbcـــــا�

،�بينما�تمثل�نسبة
ً
طالبا

و�ــــي�الجانــــب�ا��ــــ\�والتق�ــــ\؛�فقــــد�وصــــل�عــــدد�ا�عاهــــد�ا�هنيــــة�والتقنيــــة�إ�ــــى�

م�وبلــغ�عــدد�الطــHب��ــي�تلــك�ا�عاهــد�2011

ـــاث� ـــا�تمثـــــل�نســـــبة�Sنــ بينمــ
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ــات�حكوميـــــة،�و ــــة�) 22(جامعـــ جامعـ

ـــة� �) 205،691(ن��ـــــي�الجامعـــــات�الحكوميــ
ً
طالبــــــا

،�كمـــا�وصـــل�عـــدد�الطـــHب��ـــي�%)31.6

،�بينمـا�تمثـل�نسـبة�Sنـاث�%)74.92

،�%26.17ســـنوات�فـــأك��þذكـــور��10

ــام� �م2006-2005ـــح�م��انيـــة��ســـرة�للعـ

ـــذكور�بــــــ� ـــاق�عنـــــد�الــ �معـــــدل�fلتحــ

  .)2(م2000من�إجما�ي�ا�وازنة�العامة�لدولة��ي�عام�

مركــز�البحــوث�والدراســات�التــابع�لرئاســة�الجهوريــة،�والــذي�

يحظى�بدعم�ضمن�ا�وازنة�العامة،�ويقدم�استشارات��ختلف�الجهات�الرسمية��ي�البلد�وقـد�توقـف�عـن�

ال[ــ\�يفرضــها��لــدى�النســاء�ا�ــى�القيــود

ا�جتمع�حول�تعليم�النساء،�با�ضافة�ا�ى�ضعف�البنيـة�التحتيـة�للتعلـيم�ال[ـ\���تـوفر�مؤسسـات�تعليميـة�

ــكان�ال[ـــــ\�تحـــــول�دون�مواصـــــلة�الفتيـــــات� ـــة�fقتصـــــادية�للســـ ـــدني�الحالــ ـــات،�با�ضـــــافة�ا�ـــــى�تــ خاصـــــة�بالفتيــ

،�كما�يوجد�العديد�م2000جما�ي�ا�وازنة�العامة�لدولة��ي�عام�

�الجهورية، �لرئاسة �التابع �والدراسات �الجامعات��مركز�البحوث ��ي وا�راكز�البحثية

،��ختلف�الجهات�الرسمية��ي�البلد
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــــام� ــــة��ـــــي�العـ ــة�والخاصـ �م¬bـــــا) 33(م�2011الحكوميـــ
ً
ـــة جامعـــــات�حكوميـــــة،�و) 9(جامعــ

ــــدد�الطــــــHب�ا�لتحقـــــ� ــة�كليـــــات�وبلـــــغ�عـ ن��ـــــي�الجامعـــــات�الحكوميـــ

31.6(،�بينمـــا�تمثـــل�نســـبة�Sنـــاث�%)68.4(وطالبـــة،�تمثـــل�نســـبة�الـــذكور�

�وطالبة،�تمثل�نسـبة�الـذكور�) 63،364(الجامعات�الخاصة�إ�ى�
ً
74.92(طالبا

10ســـكان�الـــذين�أعمـــارهم�تجـــاوزت��نســـبة��ميـــة�بـــ�ن�ال

،�وفـــق�بيانـــات�مســـح�م��انيـــة��ســـرة�للعـــام�%73.83بينمـــا�شـــكلت�نســـبة��ميـــة�بـــ�ن�Sنـــاث�

ــــالتعليم� ــــل�معـــــدل�fلتحـــــاق�بـ ــ�) 14-6(وصـ ــــنة�بــــ ــاق�عنـــــد�الـــــذكور�بــــــ�%65.7سـ ـــغ�معـــــدل�fلتحـــ ،�حيـــــث�بلــ

 Sلتحاق�ب�ن�f55.5ناث�،�ومعدل�%
)1(.  

من�إجما�ي�ا�وازنة�العامة�لدولة��ي�عام�% 6وقد�بلغت�م��انية�التعليم��ي�اليمن�

مركــز�البحــوث�والدراســات�التــابع�لرئاســة�الجهوريــة،�والــذي�: كمــا�يوجــد�العديــد�مــن�ا�راكــز�مــن�أهمهــا

يحظى�بدعم�ضمن�ا�وازنة�العامة،�ويقدم�استشارات��ختلف�الجهات�الرسمية��ي�البلد�وقـد�توقـف�عـن�

  . م

لــدى�النســاء�ا�ــى�القيــود�بة�التعلــيمويعــود�ارتفــاع�نســبة�التعلــيم�لــدى�الرجــال�وتــدني�نســ

ا�جتمع�حول�تعليم�النساء،�با�ضافة�ا�ى�ضعف�البنيـة�التحتيـة�للتعلـيم�ال[ـ\���تـوفر�مؤسسـات�تعليميـة�

ــات،�با�ضـــــافة�ا�ـــــى�تـــــدني�الحالـــــة�fقتصـــــادية�للســـــكان�ال[ـــــ\�تحـــــول�دون�مواصـــــلة�الفتيـــــات� خاصـــــة�بالفتيـــ

جما�ي�ا�وازنة�العامة�لدولة��ي�عام�إمن�% 6بلغت�م��انية�التعليم��ي�اليمن�

�الجهورية، �لرئاسة �التابع �والدراسات مركز�البحوث

�ختلف�الجهات�الرسمية��ي�البلداستشارات��وتقدمحظى�بدعم�ضمن�ا�وازنة�العامة،�
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ــام� اليمنيـــــة الحكوميـــــة�والخاصـــــة��ـــــي�العـــ

ــان� كليـــــات�وبلـــــ) 2(خاصـــــة،�وكليتـــ

وطالبـــة،�تمثـــل�نســـبة�الـــذكور�

الجامعات�الخاصة�إ�ى�

وتبلـــغ�نســـبة��ميـــة�بـــ�ن�ال،�%)25.08(

بينمـــا�شـــكلت�نســـبة��ميـــة�بـــ�ن�Sنـــاث�

ــالتعليم�، ـــاق�بـــ وصـــــل�معـــــدل�fلتحــ

75.1% Sلتحاق�ب�ن�fومعدل��،

وقد�بلغت�م��انية�التعليم��ي�اليمن�

كمــا�يوجــد�العديــد�مــن�ا�راكــز�مــن�أهمهــا

يحظى�بدعم�ضمن�ا�وازنة�العامة،�ويقدم�استشارات��ختلف�الجهات�الرسمية��ي�البلد�وقـد�توقـف�عـن�

م2014أداء�مهامه�منذ�

ويعــود�ارتفــاع�نســبة�التعلــيم�لــدى�الرجــال�وتــدني�نســ

ا�جتمع�حول�تعليم�النساء،�با�ضافة�ا�ى�ضعف�البنيـة�التحتيـة�للتعلـيم�ال[ـ\���تـوفر�مؤسسـات�تعليميـة�

خاصـــــة�بالفتيـــــات،�با�ضـــــافة�ا�ـــــى�تـــــدني�الحالـــــة�fقتصـــــادية�للســـــكان�ال[ـــــ\�تحـــــول�دون�مواصـــــلة�الفتيـــــات�

  .للتعليم

بلغت�م��انية�التعليم��ي�اليمن�

�ا�راكز� �الجهورية،�م¬bامن �لرئاسة �التابع �والدراسات مركز�البحوث

حظى�بدعم�ضمن�ا�وازنة�العامة،�اليمنية،�وال[\�ت
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��ي�ال¬bضة�التعليمية��ي�اليمن�من�خHل�إرسال�
ً
�بارزا

ً
تجدر�Sشارة�إليه�أن�للسودان�الشقيق�دورا

�إرسال�كوادر�متخصصة��ي�مختلف�مجا�ت� �اليمن�با�ضافة�إ�ى �ف�من�ا�درس�ن�السوداني�ن�إ�ى�

�من� �ف�� �تجنيد ��ي �الحوثيون �استفاد فقد

�كب��ة� �فرصة �ا�ناخ �هذا �من �ووجد �الشرعية، �الحكومة �ضد �معاركة �ا�ى �¤bم �والزج الشباب�والطHب

آليــــات�الســــوق،�ورفــــع�مســــتوى�انتهجــــت�الجمهوريــــة�اليمنيــــة�سياســــية�اقتصــــادية�تقــــوم�عxــــى�أســــاس�

إســـهام�القطـــاع�الخـــاص��ـــي�fقتصـــاد،�وإعـــادة�تحديـــد�دور�الدولـــة��ـــي�النشـــاط�fقتصـــادي�بحيـــث�يصـــبح�

ــــة� ـــــانون�والبنــــــاء�ا�ؤس�ــــــ·\،�وإزالــ ـــــاء�قواعــــــد�القـ ـــى�إرسـ ـــــل�عxـــ ،�والعمـ
ً
�وإشــــــرافيا

ً
�تصــــــحيحيا

ً
ـــة�دورا دور�الدولـــ

قتصــــادي�وتشـــجيع�القطــــاع�الخـــاص�للقيــــام�

ــادي��ــــي�عمليــــة�التنميــــة�وتحقيــــق�النمــــو�fقتصــــادي،�وذلــــك�مــــن�خــــHل�مجموعــــة�مــــن�السياســــات� بــــدور�ريــ

ــجيع�حريــة�التجــارة،�كمــا�عملــت�الدولــة�

ركيــــة�وfســــتثمارية،�والقضــــائية�¤bــــدف�تحســــ�ن�ا�نــــاخ�

ـــــطة� ــــا�ت��نشــ ــــيع�مجـــ ـــــى�توســـ ـــــا�bèـــــــدف�إ�ــ ـــــة�بمــ ــامج�الخصخصــ ــــذ�برنـــــ �إ�ـــــــى�تنفيـــ
ً
ـــافة ــــتثمار،�إضــــ ــام�لHســـ العـــــ

  م2013

،�وُعرفــوا�ببنــاء�الســدود�الصــغ��ة��ــي�كــل�واٍد،�وكــان�
ً
�متطــورا

ً
�زراعيــا

ً
كــان�لــدى�اليمنيــ�ن�القــدماء�نظامــا

ــاؤه��ــــي�ثمانينــــات�القــــرن�ا�اåــــ·\،�وقــــد�ازدهــــرت�تجــــار�bم،� أشــــهرها�عxــــى�SطــــHق�ســــد�مــــأرب�الــــذي�أعيــــد�بنــ

 ����� '( '���
� &� ���� ��	�� � ����	�� ���������7�2003� 2015 2& �J��F� .��� 1�>��

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

��ي�ال¬bضة�التعليمية��ي�اليمن�من�خHل�إرسال�
ً
�بارزا

ً
تجدر�Sشارة�إليه�أن�للسودان�الشقيق�دورا

�إرسال�كوادر�متخصصة��ي�مختلف�مجا�ت� �اليمن�با�ضافة�إ�ى �ف�من�ا�درس�ن�السوداني�ن�إ�ى�

  . )1(ال¬bضة�ال[\�شهد�bا�البHد

� �العام �التعليم �وضعف�مخرجات ��مية �من�·\ �ف�� �تجنيد ��ي �الحوثيون �استفاد فقد

�كب��ة� �فرصة �ا�ناخ �هذا �من �ووجد �الشرعية، �الحكومة �ضد �معاركة �ا�ى �¤bم �والزج الشباب�والطHب

  . لتجييش�fمة�وبث�أفكاره�ا�نحرفة�وا�سمومة

  :ا�قومات�uقتصادية

انتهجــــت�الجمهوريــــة�اليمنيــــة�سياســــية�اقتصــــادية�تقــــوم�عxــــى�أســــاس�

إســـهام�القطـــاع�الخـــاص��ـــي�fقتصـــاد،�وإعـــادة�تحديـــد�دور�الدولـــة��ـــي�النشـــاط�fقتصـــادي�بحيـــث�يصـــبح�

ــــانون�والبنــــــاء�ا�ؤس ـــــد�القــ ــــاء�قواعـ ــى�إرســ ــــل�عxــــ ،�والعمــ
ً
�وإشــــــرافيا

ً
�تصــــــحيحيا

ً
ــة�دورا دور�الدولــــ

fســـتقرار�fــ\�تواجــــه�القطـــاع�الخــــاص،�وتـــأم�ن� قتصــــادي�وتشـــجيع�القطــــاع�الخـــاص�للقيــــام�ا�عوقـــات�ال[ـ

ــة�وتحقيــــق�النمــــو�fقتصــــادي،�وذلــــك�مــــن�خــــHل�مجموعــــة�مــــن�السياســــات� بــــدور�ريــــادي��ــــي�عمليــــة�التنميــ

وSجــراءات�ا�اليــة،�والنقديــة�وSداريــة�لتــدعيم�آليــة�الســوق،�وتشــجيع�حريــة�التجــارة،�كمــا�عملــت�الدولــة�

ــاخ�عxــــى�إعــــادة�النظــــر��ــــي�التشــــريعات�الضــــريبية�والجم ــائية�¤bــــدف�تحســــ�ن�ا�نــ ركيــــة�وfســــتثمارية،�والقضــ

ــــطة� ـــا�ت��نشـــ ـــيع�مجــــ ــــى�توســــ ـــــدف�إ�ـــ ـــــا�bèــ ــــة�بمــ ـــذ�برنـــــــامج�الخصخصـــ ـــــى�تنفيــــ �إ�ــ
ً
ــافة ـــتثمار،�إضـــــ العـــــــام�لHســــ

  .)f )2قتصادية،�واستقطاب�رؤوس��مال�الوطنية�و�جنبية

2013ح[�kالعام��2004يوضح�الوضع�fقتصادي�من�العام�

  

،�وُعرفــوا�ببنــاء�الســدود�الصــغ��ة��ــي�كــل�واٍد،�وكــان�
ً
�متطــورا

ً
�زراعيــا

ً
كــان�لــدى�اليمنيــ�ن�القــدماء�نظامــا

أشــــهرها�عxــــى�SطــــHق�ســــد�مــــأرب�الــــذي�أعيــــد�بنــــاؤه��ــــي�ثمانينــــات�القــــرن�ا�اåــــ·\،�وقــــد�ازدهــــرت�تجــــار�bم،�
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��ي�ال¬bضة�التعليمية��ي�اليمن�من�خHل�إرسال�ومما�
ً
�بارزا

ً
تجدر�Sشارة�إليه�أن�للسودان�الشقيق�دورا

�إرسال�كوادر�متخصصة��ي�مختلف�مجا�ت� �ف�من�ا�درس�ن�السوداني�ن�إ�ى�اليمن�با�ضافة�إ�ى�

ال¬bضة�ال[\�شهد�bا�البHد

� �العام �التعليم �وضعف�مخرجات ��مية �لتف�·\ ونظرا

�كب��ة� �فرصة �ا�ناخ �هذا �من �ووجد �الشرعية، �الحكومة �ضد �معاركة �ا�ى �¤bم الشباب�والطHب�والزج

لتجييش�fمة�وبث�أفكاره�ا�نحرفة�وا�سمومة

ا�قومات�uقتصادية:رابعا

ــوم�عxــــى�أســــاس� ــة�سياســــية�اقتصــــادية�تقــ انتهجــــت�الجمهوريــــة�اليمنيــ

إســـهام�القطـــاع�الخـــاص��ـــي�fقتصـــاد،�وإعـــادة�تحديـــد�دور�الدولـــة��ـــي�النشـــاط�fقتصـــادي�بحيـــث�يصـــبح�

ــــانون�والبنــــــاء�ا�ؤس ــــد�القــ ـــاء�قواعــ ،�والعمــــــل�عxــــــى�إرســـ
ً
�وإشــــــرافيا

ً
ـــحيحيا �تصـــ

ً
دور�الدولــــــة�دورا

fســـتقرار�fا�عوقـــات�ال[ـــ\�تواجــــه�القطـــاع�الخــــاص،�وتـــأم�ن�

بــــدور�ريــــادي��ــــي�عمليــــة�التنميــــة�وتحقيــــق�النمــــو�fقتصــــادي،�وذلــــك�مــــن�خــــHل�مجموعــــة�مــــن�السياســــات�

وSجــراءات�ا�اليــة،�والنقديــة�وSداريــة�لتــدعيم�آليــة�الســوق،�وت

ــر��ــــي�التشــــريعات�الضــــريبية�والجم عxــــى�إعــــادة�النظــ

ـــــطة� ــــا�ت��نشــ ـــيع�مجـــ ــــى�توســــ ــــدف�إ�ـــ ــــا�bèـــ ـــة�بمـــ ــى�تنفيـــــــذ�برنـــــــامج�الخصخصــــ �إ�ـــــ
ً
ـــــام�لHســـــــتثمار،�إضـــــــافة العــ

fقتصادية،�واستقطاب�رؤوس��مال�الوطنية�و�جنبية

يوضح�الوضع�fقتصادي�من�العام�) 1(ا�لحق�رقم�

  :القطاعuالزراÎي .1

،�وُعرفــوا�ببنــاء�الســدود�الصــغ��ة��ــي�كــل�واٍد،�وكــان�
ً
�متطــورا

ً
�زراعيــا

ً
كــان�لــدى�اليمنيــ�ن�القــدماء�نظامــا

أشــــهرها�عxــــى�SطــــHق�ســــد�مــــأرب�الــــذي�أعيــــد�بنــــاؤه��ــــي�ثمانينــــات�القــــرن�ا�اåــــ·\،�وقــــد�ازدهــــرت�تجــــار�bم،�
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القوافـل�التجاريـة،�وقـد�وكونوا�محطات،�وممالك�صغ��ة�منتشرة��ـي�أرجـاء�الجزيـرة�العربيـة�مهمbµـا�حمايـة�

ــالحة� ،�مـــــن�إجمـــــا�ي�ا�ســـــاحة�الصـــ

عت�ـــ��ويُ . مــن�قيمــة�النـــاتج�ا�حxــي�Sجمــا�ي

ـــــوا�ي� ــتوعب�حـ ــــث�يســــ �للعمالــــــة�حيــ
ً
ــــادية�اســــــتيعابا ـــــ��القطاعــــــات�fقتصــ ــــن�إجمــــــا�ي�القــــــوى�% 54أكþـ مــ

وي¨�كز�اسـتغHل�ا�ـوارد�النفطيـة��ـي�عـدد�مـن�

،�ويســهم�هـذا�القطـاع�بنسـبة�ت¨ــ�اوح�

،�مـــــن�إيـــــرادات�ا�وازنـــــة�%70مـــــن�قيمـــــة�النـــــاتج�ا�حxـــــي�Sجمـــــا�ي،�كمـــــا�ُيســـــهم�بـــــأك��þمـــــن�

�
ً
ـــريطا ـــ\؛�كــــــون�الــــــيمن�يملــــــك�شـــ ــي�fقتصــــــاد�اليم�ـــ ـــــات�الهامــــــة��ــــ ـــاع��ســــــماك�أحــــــد�القطاعـ يمثــــــل�قطـــ

يمتــد�ع�ــ��البحــر��حمـــر،�وخلــيج�عــدن،�والبحــر�العربــي،�وا�حـــيط�

ـا�هيـأ�لوجـود�بيئـة�مHئمـة�لÍسـماك�و�حيـاء�البحريـة،�تزيـد� الهندي،�كما�تتناثر�عليه�الجزر،�والخلجـان�ِممَّ

�للغـذاء�
ً
�رئيسـيا

ً
،�باعتبـاره�مصـدرا

ً
Hوهذا�ما�يعزز�من�أهمية�هذا�القطاع�الواعـد�مسـتقب�،

�للتنميــة،�ودعــم�fقتصـــاد�الــوط�\،�وأحــد�ا�صــادر�الرئيســية�لفـــرص�العمــل�وُيســهم��ــي�زيـــادة�
ً
�هامــا

ً
ومــوردا
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قتصادية 

وكونوا�محطات،�وممالك�صغ��ة�منتشرة��ـي�أرجـاء�الجزيـرة�العربيـة�مهمbµـا�حمايـة�

 .)1(أسسوا�أهم�ممالك�العالم�القديم�ا�عروفة�باسم�مملكة�القوافل

ــبته� ــة�مـــــا�نســـ ـــي�الجمهوريـــــة�اليمنيـــ ،�مـــــن�إجمـــــا�ي�ا�ســـــاحة�الصـــــالحة�%90تمثـــــل�ا�ســـــاحة�ا�زروعـــــة��ــ

مــن�قيمــة�النـــاتج�ا�حxــي�Sجمــا�ي%) 10-%5(للزراعــة،�ويســاهم�قطــاع�الزراعـــة�بنســبة�ت¨ــ�اوح�بـــ�ن�

ــــوا�ي� ـــث�يســــــتوعب�حــ �للعمالــــــة�حيـــ
ً
ـــادية�اســــــتيعابا ــــ��القطاعــــــات�fقتصـــ أكþــ

  .من�السكان% 70العاملة،�كما�يشكل�مصدر�دخل��ك��þمن�

وي¨�كز�اسـتغHل�ا�ـوارد�النفطيـة��ـي�عـدد�مـن��قطاع�النفط�أحد�القطاعات�Sنتاجية��ساسية،�

،�ويســهم�هـذا�القطـاع�بنسـبة�ت¨ــ�اوح�)حضـرموت�-شـبوه��-مـأرب�(محافظــات�: محافظـات�الجمهوريـة�أهمهـا

ـــا�ي،�كمـــــا�ُيســـــهم�بـــــأك��þمـــــن� ـــة�النـــــاتج�ا�حxـــــي�Sجمــ مـــــن�قيمــ

  ).2(يمة�الصادرات�اليمنية،�من�ق%90العامة�للدولة،�ويمثل�أك��þمن�

�
ً
ــريطا ــــك�شــــ ــ\؛�كــــــون�الــــــيمن�يملــ ــــة��ــــــي�fقتصــــــاد�اليم�ــــ ــــات�الهامــ ــــد�القطاعــ ــاع��ســــــماك�أحــ يمثــــــل�قطــــ

يمتــد�ع�ــ��البحــر��حمـــر،�وخلــيج�عــدن،�والبحــر�العربــي،�وا�حـــيط��،كــم�2000 �طولــه�أكþــ��مـــن

ـا�هيـأ�لوجـود�بيئـة�مHئمـة�لÍسـماك�و�حيـاء�البحريـة،�تزيـد� الهندي،�كما�تتناثر�عليه�الجزر،�والخلجـان�ِممَّ

�للغـذاء�
ً
�رئيسـيا

ً
،�باعتبـاره�مصـدرا

ً
Hوهذا�ما�يعزز�من�أهمية�هذا�القطاع�الواعـد�مسـتقب�،

�للتنميــة،�ودعــم�fقتصـــاد�الــوط�\،�وأحــد�ا�صــادر�الرئيســية�لفـــرص�العمــل�وُيســهم��ــي�زيـــادة�
ً
�هامــا

ً
ومــوردا

�بعد�النفط% 3
ً
�اقتصاديا

ً
  .)4(ويشكل�ثاني�موردا
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وكونوا�محطات،�وممالك�صغ��ة�منتشرة��ـي�أرجـاء�الجزيـرة�العربيـة�مهمbµـا�حمايـة�

أسسوا�أهم�ممالك�العالم�القديم�ا�عروفة�باسم�مملكة�القوافل

ــــة��ـــــي�الجمهوريـــــة�اليمنيـــــة�مـــــا�نســـــبته� ـــاحة�ا�زروعـ ـــل�ا�ســ تمثــ

للزراعــة،�ويســاهم�قطــاع�الزراعـــة�بنســبة�ت¨ــ�اوح�بـــ�ن�

ـــوا�ي�مــــــن� ــــة�حيــــــث�يســــــتوعب�حـــ �للعمالــ
ً
ــــتيعابا ــــات�fقتصــــــادية�اســ أكþــــــ��القطاعــ

العاملة،�كما�يشكل�مصدر�دخل��ك��þمن�

2. uالنفط:  

�قطاع�النفط�أحد�القطاعات�Sنتاجية��ساسية،� ُيَعدُّ

محافظـات�الجمهوريـة�أهمهـا

ــ�ن� ــاتج�ا�حxـــــي�Sجمـــــا�ي،�كمـــــا�ُيســـــهم�بـــــأك��þمـــــن�%) 40-%30(بـــ ـــن�قيمـــــة�النـــ مــ

العامة�للدولة،�ويمثل�أك��þمن�

3. uسماكc: 

�
ً
ـــريطا ــ\؛�كــــــون�الــــــيمن�يملــــــك�شـــ ـــة��ــــــي�fقتصــــــاد�اليم�ــــ ــات�الهامـــ ــــل�قطــــــاع��ســــــماك�أحــــــد�القطاعــــ يمثــ

 
ً
يبلــغ�طولــه�أكþــ��مـــن ســاحليا

ـا�هيـأ�لوجـود�بيئـة�مHئمـة�لÍسـماك�و�حيـاء�البحريـة،�تزيـد� الهندي،�كما�تتناثر�عليه�الجزر،�والخلجـان�ِممَّ

 �350عن�
ً
�للغـذاء�)3(نوعا

ً
�رئيسـيا

ً
،�باعتبـاره�مصـدرا

ً
Hوهذا�ما�يعزز�من�أهمية�هذا�القطاع�الواعـد�مسـتقب�،

�للتنميــة،�ودعــم�fقتصـــاد�الــوط�\،�وأحــد�ا�صــادر�الرئيســية�لفـــرص�العمــل�وُيســهم��ــي�زيـــادة�
ً
�هامــا

ً
ومــوردا

3الناتج�ا�حxي�بحوا�ي�
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ســهُم�بنســبٍة�ت¨ــ�اوح�بــ�ن�
ُ
،�%)15-10(الرئيســية�لHقتصــاد�الــوط�\،�وت

ـــي�Sجمـــــا�ي�تـــــأتي� ــاتج�ا�حxــ ــي�النـــ ناء�الصـــــناعات�النفطيـــــة،�ومـــــن�حيـــــث�مســـــاهمة�هـــــذه�الصـــــناعات��ـــ

ــائية�وأهمهــــا ـــي،�ثــــم�الصــــناعات�Sنشــ ـــمنت،�ثــــم�منتجــــات�التبــــغ�: الصــــناعات�الغذائيــــة��ــــي�ا�رتبــــة��و�ـ Sسـ

   .ناء�الصناعات�النفطية�مما�يعكس�ضعف�القاعدة�Sنتاجية�وعدم�تنوعها

�للمتغ�ـ�ات�ال[ـ\�تطـرأ��ـي�كـل�عـام�عxـى�
ً
�تبعـا

ً
يتفاوت�التبادل�التجاري�لليمن�مع�العـالم�الخـارÔي�سـنويا

مليـــار�ريـــال��753كـــٍل�مـــن�الصـــادرات�والـــواردات�وبشـــكل�عـــام؛�فقـــد�ارتفعـــت�قيمـــة�الصـــادرات�اليمنيـــة�مـــن�

% 70لــنفط�أكþــ��مــنم�وتشــكل�صــادرات�ا

ــــــام� ـــــي�العــــ ــــــ\��ـــــ ــــــــار�ريــــــــــال�يم�ــــ م�2004مليــ

ــم� ــة�الـــواردات�يليـــه�القمـــح،�ثــ وتـــأتي�واردات�الـــديزل��ـــي�مقدمـ

Sمـارات،�السـعودية،�هولنـدا،�الصـ�ن،��سويسـرا،�

ــــة� ــــن�الجمهوريــــــــ ـــــــ ـــــــــتوردة�مـ ـــــدول�ا�ســـ ـــــــــم�الـــــــ ـــــــن�أهـــ ،�ومـــــ

  .)1(م2013حسب�إحصاءات�عام�

مقابــل���1300قيمــة�الريــال�اليم�ــ\�

الــدو�ر��مريكــي�با�ضــافة�إ�ــى�حرمــان�البلــد�مــن�تصــدير�ثروا�bــا�النفطيــة�والغازيــة�وتوقــف�الحيــاة�التجاريــة�

نقــHب�وســيطرة�الحــوثي�ن،�ودولــة�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�عxــى�كافــة�ا�ــوانئ�البحريــة،�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ســهُم�بنســبٍة�ت¨ــ�اوح�بــ�ن�تمثــل�الصــناعة�إحــدى�ا�كونــات�
ُ
الرئيســية�لHقتصــاد�الــوط�\،�وت

ـــي�Sجمـــــا�ي�تـــــأتي� ناء�الصـــــناعات�النفطيـــــة،�ومـــــن�حيـــــث�مســـــاهمة�هـــــذه�الصـــــناعات��ـــــي�النـــــاتج�ا�حxــ

ــي،�ثــــم�الصــــناعات�Sنشــــائية�وأهمهــــا ـــة��ــــي�ا�رتبــــة��و�ــ الصــــناعات�الغذائيـ

ناء�الصناعات�النفطية�مما�يعكس�ضعف�القاعدة�Sنتاجية�وعدم�تنوعها

:  

�للمتغ�ـ�ات�ال[ـ\�تطـرأ��ـي�كـل�عـام�عxـى�
ً
�تبعـا

ً
يتفاوت�التبادل�التجاري�لليمن�مع�العـالم�الخـارÔي�سـنويا

كـــٍل�مـــن�الصـــادرات�والـــواردات�وبشـــكل�عـــام؛�فقـــد�ارتفعـــت�قيمـــة�الصـــادرات�اليمنيـــة�مـــن�

م�وتشــكل�صــادرات�ا2013 مليــار�ريــال�يم�ــ\��ــي�العــام 1565م�إ�ــى�

  . من�إجما�ي�الصادرات�اليمنية�يليه��سماك�وا�حاصيل�الزراعية

ــــة�مــــــــــن� ـــــــواردات�اليمنيــــــ ـــــــة�الـــ ــــــــت�قيمـــ ـــي�ا�قابــــــــــل�ارتفعــ ـــــام��736و�ـــــــ ــــي�العـــــ ــــــ\��ــــــ ــــــــال�يم�ــــ ـــــــار�ريــ مليـــ

ــواردات�يليـــه�القمـــح،�ثــــم� م،2013 مليـــار�ريـــال�يم�ـــ\��ـــي�العـــام ــة�الـ وتـــأتي�واردات�الـــديزل��ـــي�مقدمـ

  . ت،�والب�ºين��ي�ا�رتبة��و�ى��ي�قائمة�الواردات�اليمنية

Sمـارات،�السـعودية،�هولنـدا،�الصـ�ن،��سويسـرا،�: (ومن�ب�ن�أهم�الدول�ا�صدرة�للجمهوريـة�اليمنيـة

ـــــــة ـــــدة�fمريكيـــــ ـــــات�ا�تحـــــــ ـــــــد،�الو�يـــــــ ــــــت،�الهنـــــ ـــة�)الكويــــــ ــــــــ ـــن�الجمهوريـ ـــــــ ــــــــتوردة�مــ ــــدول�ا�ســــ ــــــــم�الــــــــ ــــــن�أهــــ ،�ومــــــ

حسب�إحصاءات�عام�) كوريا�الجنوبية،�الهند،�البحرينالص�ن،�تايHند،�ـ

ق�لــه�مثيــل�حيــث�بلــغ�قيمــة�الريــال�اليم�ــ\�بتــدهور�قيمــة�العملــة�الوطنيــة�بشــكل�لــم�يســ

الــدو�ر��مريكــي�با�ضــافة�إ�ــى�حرمــان�البلــد�مــن�تصــدير�ثروا�bــا�النفطيــة�والغازيــة�وتوقــف�الحيــاة�التجاريــة�

نقــHب�وســيطرة�الحــوثي�ن،�ودولــة�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�عxــى�كافــة�ا�ــوان

  .    وحرمان�الحكومة�الشرعية�fستفادة�م¬bا
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4. uالصناعة: 

تمثــل�الصــناعة�إحــدى�ا�كونــات�

ـــي�Sجمـــــا�ي�تـــــأتي� ــــذه�الصـــــناعات��ـــــي�النـــــاتج�ا�حxــ ــــة،�ومـــــن�حيـــــث�مســـــاهمة�هـ ــناعات�النفطيـ باســـــتثناء�الصـــ

ــناعات�Sنشــــائية�وأهمهــــا ــم�الصــ ـــي�ا�رتبــــة��و�ــــي،�ثــ الصــــناعات�الغذائيــــة��ـ

ستثناء�الصناعات�النفطية�مما�يعكس�ضعف�القاعدة�Sنتاجية�وعدم�تنوعهاوا�عادن،�هذا�با

:لتجارةuالخارجيةا .5

�للمتغ�ـ�ات�ال[ـ\�تطـرأ��ـي�كـل�عـام�عxـى�
ً
�تبعـا

ً
يتفاوت�التبادل�التجاري�لليمن�مع�العـالم�الخـارÔي�سـنويا

كـــٍل�مـــن�الصـــادرات�والـــواردات�وبشـــكل�عـــام؛�فقـــد�ارتفعـــت�قيمـــة�الصـــادرات�اليمنيـــة�مـــن�

م�إ�ــى�2004يم�ــ\��ــي�العــام�

من�إجما�ي�الصادرات�اليمنية�يليه��سماك�وا�حاصيل�الزراعية

ـــــــن� ـــة�مـــ ــــواردات�اليمنيـــــــ ـــــة�الــــــ ــــــت�قيمـــــ ـــــــل�ارتفعــــ ـــــــي�ا�قابـــ و�ـــ

ــي�العـــام 2888 إ�ـــى ــ\��ـ ــال�يم�ـ مليـــار�ريـ

ت،�والب�ºين��ي�ا�رتبة��و�ى��ي�قائمة�الواردات�اليمنيةا�ازو 

ومن�ب�ن�أهم�الدول�ا�صدرة�للجمهوريـة�اليمنيـة

ـــــة ــــــــــدة�fمريكيـــــــ ـــات�ا�تحــ ـــــــ ـــد،�الو�يــ ــــــــ ــــــــــت،�الهنـ الكويــ

الص�ن،�تايHند،�ـ( :اليمنية

تــدهور�قيمــة�العملــة�الوطنيــة�بشــكل�لــم�يســ

الــدو�ر��مريكــي�با�ضــافة�إ�ــى�حرمــان�البلــد�مــن�تصــدير�ثروا�bــا�النفطيــة�والغازيــة�وتوقــف�الحيــاة�التجاريــة�

 fــى�كافــة�ا�ــوانوالزراعــة�ســبب�xمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�عSب�وســيطرة�الحــوثي�ن،�ودولــة�Hنقــ

وحرمان�الحكومة�الشرعية�fستفادة�م¬bا
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الــنفط،��ســماك،�ا�حاصــيل�الزراعيــة،�أمــا�مــن�حيــث�

  .)1(ب�ºين،�وسائل�النقل

تبنت�الحكومـة�اليمنيـة�سياسـات�ماليـة�ونقديـة�تعمـل�عxـى�كـبح�التضـخم،�وتقلـيص�النفقـات�العامـة�

ورفــع�الــدعم�عــن�الســلع��ساســية،�لتــوف���هــذا�الــدعم�لصــالح�ا�وازنــة�العامــة،�وتمويــل�ا�شــاريع�

fســتثمارية،�كمــا�تبنــت�سياســة�نقديــة�تمثلــت��ــي�توحيــد�ســعر�الصــرف�وتعويمــه�¤bــدف�تحقيــق�fســتقرار�

: ل[ــ\�مــن�أهمهــاالنســ«\�للريــال�مقابــل�العمــHت��خــرى،�كمــا�اتخــذ�البنــك�ا�ركــزي�العديــد�مــن�Sجــراءات�وا

ــية��متصـــــاص� ــ��أحــــد��دوات�الرئيســ ــدار�أذون�الخزانــــة،�وال[ــــ\�تعت�ــ تحريــــر�التعامــــل�بالنقــــد��جن«ــــ\،�وإصــ

السـيولة�النقديـة،�وخفــض�معـدل�نمــو�العـرض�النقــدي،�والتضـخم�وأحــد�الطـرق�الرئيســية�لتمويـل�العجــز�

ـــية�النقديـــــة�بمـــــا�يل«ـــــ\�متطلبـــــات� ياســ

ــــر�ي� ــاز�ا�صـ ـــى�الجهـــ ـــراف�عxــ ـــة�وSشــ ـــه�والرقابــ ـــة�مهامــ ـــه�اســـــتقHلية�كاملـــــة��ـــــي�ممارســ ــاد�الـــــوط�\،�ولــ fقتصـــ

النقديــة�حجــم�التطـــور�الــذي�شــهده�هـــذا�

مليــار�ريــال��ــي�2146م�إ�ــى�2000مليــار�ريــال��ــي�العــام

مليــار��2804  م�إ�ــى2000مليــار�ريــال��ــي�العــام

مــن�إجمــا�ي�النفقــات�العامــة،�بينمــا�

  .)2(،�من�إجما�ي�النفقات�العامة
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

الــنفط،��ســماك،�ا�حاصــيل�الزراعيــة،�أمــا�مــن�حيــث�: ومــن�حيــث�أهــم�الســلع�ا�صــدرة�يــأتي�كــل�مــن

ب�ºين،�وسائل�النقلديزل�أويل،�القمح،�: السلع�ا�ستوردة�فإن�أهمها�¾ي

  .جدول�يوضح�الصادرات�والواردات�وا���ان�التجاري 

  :النشاطuا�اÇيuوا�صرXي

تبنت�الحكومـة�اليمنيـة�سياسـات�ماليـة�ونقديـة�تعمـل�عxـى�كـبح�التضـخم،�وتقلـيص�النفقـات�العامـة�

ورفــع�الــدعم�عــن�الســلع��ساســية،�لتــوف���هــذا�الــدعم�لصــالح�ا�وازنــة�العامــة،�وتمويــل�ا�شــاريع�

fســتثمارية،�كمــا�تبنــت�سياســة�نقديــة�تمثلــت��ــي�توحيــد�ســعر�الصــرف�وتعويمــه�¤bــدف�تحقيــق�fســتقرار�

النســ«\�للريــال�مقابــل�العمــHت��خــرى،�كمــا�اتخــذ�البنــك�ا�ركــزي�العديــد�مــن�Sجــراءات�وا

ـــر�التعامــــل�بالنقــــد��جن«ــــ\،�وإصــــدار�أذون�الخزانــــة،�وال[ــــ\�تعت�ــــ��أحــــد��دوات�الرئيســــية��متصـــــاص� تحريـ

السـيولة�النقديـة،�وخفــض�معـدل�نمــو�العـرض�النقــدي،�والتضـخم�وأحــد�الطـرق�الرئيســية�لتمويـل�العجــز�

ــو�ى�البنـــــك�ا�ركـــــزي�اليم�ـــــ\�إدارة�الس ــة�للدولـــــة،�ويتـــ ــية�النقديـــــة�بمـــــا�يل«ـــــ\�متطلبـــــات��ـــــي�ا�وازنـــــة�العامـــ ياســـ

ـــر�ي� ــى�الجهـــــاز�ا�صــ ــه�والرقابـــــة�وSشـــــراف�عxـــ ــة�مهامـــ ــه�اســـــتقHلية�كاملـــــة��ـــــي�ممارســـ fقتصـــــاد�الـــــوط�\،�ولـــ

النقديــة�حجــم�التطـــور�الــذي�شــهده�هـــذا�،�وتعكــس�ا�ؤشــرات�ا�اليـــة،�و لقــانون�البنــك�ا�ركــزي�اليم�ـــ\

مليــار�ريــال��ــي�العــام�599القطــاع�حيــث�زادت�Sيــرادات�العامــة�للدولــة�مــن�

مليــار�ريــال��ــي�العــام�502أمــا�بالنســبة�للنفقــات�العامــة�للدولــة�فقــد�نمــت�مــن�

مــن�إجمــا�ي�النفقــات�العامــة،�بينمــا�%) 80 – 75( النفقــات�الجاريــة�أكþــ��مــن��م،�تمثــل

،�من�إجما�ي�النفقات�العامة%)15-13(تمثل�النفقات�الرأسمالية�وfستثمارية�نسبة�ت¨�اوح�ب�ن�
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ومــن�حيــث�أهــم�الســلع�ا�صــدرة�يــأتي�كــل�مــن

السلع�ا�ستوردة�فإن�أهمها�¾ي

جدول�يوضح�الصادرات�والواردات�وا���ان�التجاري ) 2(ملحق�رقم�

6. uيXوا�صرuيÇا�اuالنشاط

تبنت�الحكومـة�اليمنيـة�سياسـات�ماليـة�ونقديـة�تعمـل�عxـى�كـبح�التضـخم،�وتقلـيص�النفقـات�العامـة�

ورفــع�الــدعم�عــن�الســلع��ساســية،�لتــوف���هــذا�الــدعم�لصــالح�ا�وازنــة�العامــة،�وتمويــل�ا�شــاريع��،للدولــة

fســتثمارية،�كمــا�تبنــت�سياســة�نقديــة�تمثلــت��ــي�توحيــد�ســعر�الصــرف�وتعويمــه�¤bــدف�تحقيــق�fســتقرار�

النســ«\�للريــال�مقابــل�العمــHت��خــرى،�كمــا�اتخــذ�البنــك�ا�ركــزي�العديــد�مــن�Sجــراءات�وا

ــ\،�وإصــــدار�أذون�الخزانــــة،�وال[ــــ\�تعت�ــــ��أحــــد��دوات�الرئيســــية��متصـــــاص� تحريــــر�التعامــــل�بالنقــــد��جن«ــ

السـيولة�النقديـة،�وخفــض�معـدل�نمــو�العـرض�النقــدي،�والتضـخم�وأحــد�الطـرق�الرئيســية�لتمويـل�العجــز�

ــة�العامـــــة�للدولـــــة،�ويتـــــو�ى�البنـــــك�ا�ركـــــزي�اليم�ـــــ\�إدارة�الس ــي�ا�وازنـــ �ـــ

ــــر�ي� ــاز�ا�صـ ـــى�الجهـــ ــي�ممارســـــة�مهامـــــه�والرقابـــــة�وSشـــــراف�عxــ ـــتقHلية�كاملـــــة��ـــ fقتصـــــاد�الـــــوط�\،�ولـــــه�اســ

 
ً
لقــانون�البنــك�ا�ركــزي�اليم�ـــ\وفقا

القطــاع�حيــث�زادت�Sيــرادات�العامــة�للدولــة�مــن�

  . م2013العام�

أمــا�بالنســبة�للنفقــات�العامــة�للدولــة�فقــد�نمــت�مــن�

م،�تمثــل2013ريــال��ــي�العــام�

تمثل�النفقات�الرأسمالية�وfستثمارية�نسبة�ت¨�اوح�ب�ن�
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أمــا�بالنســبة�للنشــاط�ا�صــر�ي�فقــد�تزايــد�عــدد�البنــوك�التجاريــة�وفروعهــا�بحيــث�وصــل�عــدد�البنــوك�

بنــوك�إســHمية،�وتتــوزع�فروعهــا�) 

�917.2جم�النشاط�ا�صر�ي�فقد�نمـ�kحجـم�العـرض�النقـدي�مـن�

و�الودائـــع�بالعملـــة�م،�كمـــا�بلـــغ�معـــدل�نمـــ

ـــــام�%) 44 ــا�ي�الودائــــــع�العـ مــــــن�إجمــــ

�فيمـــا�يتعلـــق�
ً
�خاصـــة

ً
��ـــي�العديـــد�مـــن�مجا�تـــه،�وهـــذا�يفـــرض�أعبـــاًء�كب�ـــ�ة

ً
ُيعـــُد�fقتصـــاد�اليم�ـــ\�بكـــرا

ــ�ة�ا�اضـــــية� ،�وقــــد�تـــــم�خـــــHل�الف¨ـــ
ً
ــا ــة�والخدميـــــة�معـــ ـــات�البنيـــــة�التحتيـــــة�للقطاعــــات�Sنتاجيـــ بإقامــــة�متطلبــ

انعـدام�عمليـة�: الجمهوريـة�اليمنيـة�يواجـه�العديـد�مـن�ا�شـكHت�الجوهريـة�أهمهـا

�لقلة�مـوارد�الـيمن�ال[ـ\�تتمثـل��ـي�الـنفط�والغـاز،�وضـعف�التصـدير،�وعـدم�اسـتغHل�الþـ�وة�
ً
التمويل�نظرا

�للسياســة�ا
ً
؛�ولكــن�وفقــا

ً
�تبعــة�الســمكية�والزراعيــة،�وقــد�تســببت��زمــة��خ�ــ�ة�والحــرب�إ�ــى�توقفهــا��bائيــا

ـــجيع�واســـتقطاب�fســـتثمارات�ا�حليـــة�و�جنبيـــة�للمشـــاركة��ـــي�عمليـــة�التنميـــة،�

  .)2(لمستثمرينيتسم�بنطاٍق�واسٍع�من�ا�زايا�fستثمارية�والحوافز�ا�شجعة�ل

عوامـــل�الصـــراع��ـــي�الـــيمن،�ومـــن�ابـــرز�عوامـــل�ال�ºاعـــات��ـــي�الـــيمن�الºـــ�اع�

ــا�الطبيعيـــة�وfقتصــــادية،�وكـــان�مــــن�نتـــائج�الصــــراعات�عxـــى�الþــــ�وة�والســــلطة� حـــول�ا�ــــوارد،�بشـــ[�kأنواعهــ

صــالية�ال[ــ\�يــدعو�إلbcــا�ا�جلــس�عمليــة�SنقــHب�عxــى�الســلطة�الشــرعية�مــن�قبــل�الحــوثي�ن�وال�ºعــات�Sنف

#.  
4�3���
 4���;�>�
.  
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

أمــا�بالنســبة�للنشــاط�ا�صــر�ي�فقــد�تزايــد�عــدد�البنــوك�التجاريــة�وفروعهــا�بحيــث�وصــل�عــدد�البنــوك�

،�بمــا�فbcــا�البنــك�ا�ركــزي�اليم�ــ\�م¬bــا�
ً
،�) 12(بنكــا

ً
�تجاريــا

ً
) 7(بنكــا

�ي�مختلف�ا�حافظات،�وفيما�يتعلق�بحجم�النشاط�ا�صر�ي�فقد�نمـ�kحجـم�العـرض�النقـدي�مـن�

ــا�بلـــغ�معـــدل�نمـــ2012مليـــار�ريـــالفي�العـــام��3102م�إ�ـــى�2000 م،�كمـ

ـــــ\� ــــع�بالنقــــــد��جن«ـ ــو�الودائــ ــ�ن�بلــــــغ�معــــــدل�نمــــ ـــــي�حــــ 44(،��ـ

�فيمـــا�يتعلـــق�
ً
�خاصـــة

ً
��ـــي�العديـــد�مـــن�مجا�تـــه،�وهـــذا�يفـــرض�أعبـــاًء�كب�ـــ�ة

ً
ُيعـــُد�fقتصـــاد�اليم�ـــ\�بكـــرا

ـــد�تـــــم�خـــــHل�الف¨ـــــ�ة�ا�اضـــــية� ،�وقـ
ً
ـــات�Sنتاجيـــــة�والخدميـــــة�معـــــا ــات�البنيـــــة�التحتيـــــة�للقطاعـ بإقامــــة�متطلبـــ

  . توجيه�العديد�من�fستثمارات�نحو�البنية�التحتية

الجمهوريـة�اليمنيـة�يواجـه�العديـد�مـن�ا�شـكHت�الجوهريـة�أهمهـاإ��أن�fستثمار��ـي�

�لقلة�مـوارد�الـيمن�ال[ـ\�تتمثـل��ـي�الـنفط�والغـاز،�وضـعف�التصـدير،�وعـدم�اسـتغHل�الþـ�وة�
ً
التمويل�نظرا

�للسياســة�ا
ً
؛�ولكــن�وفقــا

ً
الســمكية�والزراعيــة،�وقــد�تســببت��زمــة��خ�ــ�ة�والحــرب�إ�ــى�توقفهــا��bائيــا

فـــإن�الـــيمن�يســـáى�إ�ـــي�تشـــجيع�واســـتقطاب�fســـتثمارات�ا�حليـــة�و�جنبيـــة�للمشـــاركة��ـــي�عمليـــة�التنميـــة،�

يتسم�بنطاٍق�واسٍع�من�ا�زايا�fستثمارية�والحوافز�ا� نظام�قانوني

عوامـــل�الصـــراع��ـــي�الـــيمن،�ومـــن�ابـــرز�عوامـــل�ال�ºاعـــات��ـــي�الـــيمن�الºـــ�اع�وتمثـــل�الســـلطة�والþـــ�وة�ابرز 

ــ�وة�والســــلطة� حـــول�ا�ــــوارد،�بشـــ[�kأنواعهــــا�الطبيعيـــة�وfقتصــــادية،�وكـــان�مــــن�نتـــائج�الصــــراعات�عxـــى�الþــ

عمليــة�SنقــHب�عxــى�الســلطة�الشــرعية�مــن�قبــل�الحــوثي�ن�وال�ºعــات�Sنف

  .Sنتقا�ي�الجنوبي،�وغ��ها�الكث���من�ا�ؤثرات
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
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أمــا�بالنســبة�للنشــاط�ا�صــر�ي�فقــد�تزايــد�عــدد�البنــوك�التجاريــة�وفروعهــا�بحيــث�وصــل�عــدد�البنــوك�

،�بمــا�فbcــا�البنــك�ا�ركــزي�اليم�ــ\�م¬bــا�) 20(إ�ــى�
ً
بنكــا

�ي�مختلف�ا�حافظات،�وفيما�يتعلق�ب

2000مليـــار�ريـــال��ـــي�العـــام�

ـــ%)56(ا�حليــــــة� ــي�حــــــ�ن�بلـــ ،��ــــ

   .)1(م2012

7. uستثمار�:  

�فيمـــا�يتعلـــق�
ً
�خاصـــة

ً
��ـــي�العديـــد�مـــن�مجا�تـــه،�وهـــذا�يفـــرض�أعبـــاًء�كب�ـــ�ة

ً
ُيعـــُد�fقتصـــاد�اليم�ـــ\�بكـــرا

ــ�ة�ا�اضـــــية� ـــد�تـــــم�خـــــHل�الف¨ـــ ،�وقـ
ً
ـــة�التحتيـــــة�للقطاعــــات�Sنتاجيـــــة�والخدميـــــة�معـــــا ــة�متطلبـــــات�البنيــ بإقامــ

توجيه�العديد�من�fستثمارات�نحو�البنية�التحتية

إ��أن�fستثمار��ـي�

�لقلة�مـوارد�الـيمن�ال[ـ\�تتمثـل��ـي�الـنفط�والغـاز،�وضـعف�التصـدير،�وعـدم�اسـتغHل�الþـ�وة�
ً
التمويل�نظرا

�للسياســة�ا
ً
؛�ولكــن�وفقــا

ً
الســمكية�والزراعيــة،�وقــد�تســببت��زمــة��خ�ــ�ة�والحــرب�إ�ــى�توقفهــا��bائيــا

فـــإن�الـــيمن�يســـáى�إ�ـــي�تشـــجيع�واســـتقطاب�fســـتثمارات�ا�حليـــة�و�جنبيـــة�للمشـــاركة��ـــي�عمليـــة�التنميـــة،�

نظام�قانوني عxى ويعتمد

وتمثـــل�الســـلطة�والþـــ�وة�ابرز 

ــادية،�وكـــان�مــــن�نتـــائج�الصــــراعات�عxـــى�الþــــ�وة�والســــلطة� ــ[�kأنواعهــــا�الطبيعيـــة�وfقتصــ حـــول�ا�ــــوارد،�بشـ

عمليــة�SنقــHب�عxــى�الســلطة�الشــرعية�مــن�قبــل�الحــوثي�ن�وال�ºعــات�Sنف

Sنتقا�ي�الجنوبي،�وغ��ها�الكث���من�ا�ؤثرات

 : ا�نطقةuالحرة .8
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تمثل�ا�نطقة�الحرة�بوابة�اليمن�fقتصادية،�ونقطـة�التقـاء�قـارتي�آسـيا�وأفريقيوقـد�تـم�SعـHن�عـن�

ـــانون�الخــــــاص�با�نـــــاطق�الحــــــرة��ــــــي�العــــــام� وصـــــدر�القـــ

وتكتســـُب�ا�نطقـــة�الحـــرة�أهميbµـــا�fســـ¨�اتيجية؛�مـــن�م�ـــ�ة�ا�وقـــع�الخـــاص��ينـــاء�عـــدن�الجغرا�ـــي�كونـــه�

ل�العــالم،�ومــن�الشــرق��وســط�إ�ــى�أوروبــا�وأمريكــا،�ويتم�ــ��

بإمكانية�توف���خدمات�ال¨�انزيت�إ�ى�شرق�أفريقيا�والبحر��حمـر،�وشـبه�القـارة�الهنديـة،�والخلـيج�العربـي،�

  . )2(مناسبة��فريقيا�والبحر��حمر�والخليج�العربي

ــد�الحضــــارات،�ويمتلــــك�مقومــــات�ســــياحيٍة� ــي�الــــيمن�مــــن�القطاعــــات�الواعــــدة،�فــــاليمن�مهــ الســــياحة��ــ

�
ً
�ســـــياحيا

ً
ـــا�ي،�وا�قومـــــات�الطبيعيـــــة�مـــــا�يجعلـــــه�بلـــــدا ـــار،�وا�ـــــوروث�الثقــ متنوعـــــة،�ففيـــــه�مـــــن�التـــــاريخ،�و7ثــ

�لفنـــوٍن�معماريـــٍة،�وامتHكـــه�
ً
هد�عxـــى�ذلـــك�تنـــوع�العمـــارة�ال[ـــ\�يجعلهـــا�تقـــدم�نمـــاذَج�رائعـــة

�وأرخبيـــل�تتمتـــع�
ً
يمتلـــك�الـــيمن�جـــزرا

  .)3(ا�نشآت�السياحية

  ).4(حسب�تقرير�وزارة�السياحة�اليمنية
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

تمثل�ا�نطقة�الحرة�بوابة�اليمن�fقتصادية،�ونقطـة�التقـاء�قـارتي�آسـيا�وأفريقيوقـد�تـم�SعـHن�عـن�

ـــي�العــــــام� ـــة�حــــــرة��ـــ ــــة�عــــــدن�بأ�bــــــا�منطقــ ــــام� ،م1991مدينـ ــــاص�با�نـــــاطق�الحــــــرة��ــــــي�العــ ــانون�الخــ وصـــــدر�القــــ

وتكتســـُب�ا�نطقـــة�الحـــرة�أهميbµـــا�fســـ¨�اتيجية؛�مـــن�م�ـــ�ة�ا�وقـــع�الخـــاص��ينـــاء�عـــدن�الجغرا�ـــي�كونـــه�

ل�العــالم،�ومــن�الشــرق��وســط�إ�ــى�أوروبــا�وأمريكــا،�ويتم�ــ��يقـع�مباشــرة�عxــى�الطريــق�التجــاري�الرئي�ــ·\�حــو 

بإمكانية�توف���خدمات�ال¨�انزيت�إ�ى�شرق�أفريقيا�والبحر��حمـر،�وشـبه�القـارة�الهنديـة،�والخلـيج�العربـي،�

مناسبة��فريقيا�والبحر��حمر�والخليج�العربي�)1(وتمثل�منطقة�تخزين�وتوزيع

ــياحة��ــــي�الــــيمن�مــــن�القطاعــــات�الواعــــدة،�فــــاليمن�مهــــد�الحضــــارات،�ويمتلــــك�مقومــــات�ســــياحيٍة� الســ

�
ً
�ســـــياحيا

ً
ــا�ي،�وا�قومـــــات�الطبيعيـــــة�مـــــا�يجعلـــــه�بلـــــدا ـــوروث�الثقـــ ــار،�وا�ــ متنوعـــــة،�ففيـــــه�مـــــن�التـــــاريخ،�و7ثـــ

�لفنـــوٍن�معماريـــٍة،�وامتHكـــه�
ً
هد�عxـــى�ذلـــك�تنـــوع�العمـــارة�ال[ـــ\�يجعلهـــا�تقـــدم�نمـــاذَج�رائعـــة

�ســـاحxي�متنـــوع�يمتـــد�عxـــى�البحـــر��حمـــر�والبحـــر�العربـــي،�
ٌ
�وأرخبيـــل�تتمتـــع�كمـــا�لشـــريط

ً
يمتلـــك�الـــيمن�جـــزرا

  .بمقومات�الطبيعة�الساحرة

ا�نشآت�السياحيةوتش���البيانات�ا�تاحة�عن�القطاع�السيا�ي�إ�ى�وجود�توسع��ي�

حسب�تقرير�وزارة�السياحة�اليمنية% 3تسهم��ي�Sنتاج�القومي�حوا�ي�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

تمثل�ا�نطقة�الحرة�بوابة�اليمن�fقتصادية،�ونقطـة�التقـاء�قـارتي�آسـيا�وأفريقيوقـد�تـم�SعـHن�عـن�

ـــا�منطقـــــة�حــــــرة��ــــــي�العــــــام� ـــدن�بأ�bـــ مدينـــــة�عـــ

   .م1993

وتكتســـُب�ا�نطقـــة�الحـــرة�أهميbµـــا�fســـ¨�اتيجية؛�مـــن�م�ـــ�ة�ا�وقـــع�الخـــاص��ينـــاء�عـــدن�الجغرا�ـــي�كونـــه�

يقـع�مباشــرة�عxــى�الطريــق�التجــاري�الرئي

بإمكانية�توف���خدمات�ال¨�انزيت�إ�ى�شرق�أفريقيا�والبحر��حمـر،�وشـبه�القـارة�الهنديـة،�والخلـيج�العربـي،�

وتمثل�منطقة�تخزين�وتوزيع

9. ,uالسياحة:  

ــن�القطاعــــات�الواعــــدة،�فــــاليمن�مهــــد�الحضــــارات،�ويمتلــــك�مقومــــات�ســــياحيٍة� الســــياحة��ــــي�الــــيمن�مــ

�
ً
�ســـــياحيا

ً
ـــة،�ففيـــــه�مـــــن�التـــــاريخ،�و7ثـــــار،�وا�ـــــوروث�الثقـــــا�ي،�وا�قومـــــات�الطبيعيـــــة�مـــــا�يجعلـــــه�بلـــــدا متنوعــ

،�وممـــا�يشـــ
ً
�لفنـــوٍن�معماريـــٍة،�وامتHكـــه�متم�ـــ�ا

ً
هد�عxـــى�ذلـــك�تنـــوع�العمـــارة�ال[ـــ\�يجعلهـــا�تقـــدم�نمـــاذَج�رائعـــة

�ســـاحxي�متنـــوع�يمتـــد�عxـــى�البحـــر��حمـــر�والبحـــر�العربـــي،�
ٌ
لشـــريط

بمقومات�الطبيعة�الساحرة

وتش���البيانات�ا�تاحة�عن�القطاع�السيا�ي�إ�ى�وجود�توسع��ي�

تسهم��ي�Sنتاج�القومي�حوا�ي�ال[\�

   :طاعuالنقلق .10
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�مــن�مكونــات�البنيــة��ساســية�
ً
�مهمــا

ً
لHقتصــاد�يعــد�قطــاع�النقــل�بفروعــه�وأنشــطته�ا�ختلفــة،�مكونــا

الوط�\،�ورك��ة�أساسية�للتنمية�fقتصادية�وfجتماعية�الشاملة،�فشـبكة�الطـرق�تمثـل�شـريان�التنميـة�

ـــط� �مــــن�خــــHل�ربـ
ً
�كب�ــــ�ا

ً
وأســــاس�نموهــــا،�وقــــد�أولــــت�الحكومــــة�اليمنيــــة�قطــــاع�النقــــل�وا�واصــــHت�اهتمامــــا

) S)16704.2سـفلتية���راå·\�اليمنية�بشبكة�مواصHت�محلية�ودوليـه؛�حيـث�وصـل�طـول�شـبكة�الطـرق 

  ).2011-2005(ب�ن�عامي�

وفيمــا�يتعلــق�بالنقــل�البحــري�فقــد�ســعت�الدولــة�لتطــوير،�وتوســيع�قــدرة�ا�ــوانئ�اليمنيــة�ح[ــ�kأصــبح�

مينـــاء�نشـــطون،��-ا�كـــHمينـــاء��-مينـــاء�الحديـــدة

وفيما�يتعلق�بمقومات�النقل�الجوي�فقد�تم�استحداث�العديد�من�ا�طارات�الداخليـة،�وتطـوير�عـدد�مـن�

مطـار��-مطـار�صـنعاء: ( مطـارات�و¾ـي

ويســـاهم�هـــذا�القطـــاع��ـــي�النـــاتج�ا�حxـــي�

عانت�اليمن�من�أشـكال�عـدة�مـن�fسـتعمار،�والهجمـات�ا�تكـررة�بسـبب�موقعهـا�الجغرا�ـي�ا�هـم�منـذ�

الفارسـيون�الـذين�اسـتنجد�¤bـم�سـيف�بـن�ذي�

ــم� ،�ولكــــ¬bم�آثــــروا�البقــــاء��ــــي�الــــيمن،�وغزاهــــا�الرومــــان،�وظلــــت�ف¨ــــ�ة�طويلــــة�تحــــت�حكــ

تـــراك�العثمـــاني�ن،�واحتـــل�ال��يطـــانيون�شـــطرها�الجنـــوبي�مـــا�يقـــارب�القـــرن،�ونصـــف�القـــرن�مـــن�الزمـــان،�

�،
ً
ــابقا ــــالقوى�الدوليـــــــة�fتحـــــــاد�الســـــــوفيي[\�ســـــ رتبطـــــــة�بـــ

�حلقات�متسلسلة�من�الحروب�والصـراعات�عنيفـة�عxـى�السـلطة،�
ً
والو�يات�ا�تحدة،�وتعيش�اليمن�حاليا

والþـــ�وة�ُيغـــِذbèا�العامـــل�Sقليمـــ\�ا�تمثـــل��ـــي�ا�ـــد�Sيرانـــي�الهـــادف�لتنفيـــذ�fســـ¨�اتيجية�Sيرانيـــة�الوطنيـــة�

ــي��ـــي�أرجـــاء�ا�نطقـــة�العربيـــة� ،�وال[ـــ\�bèـــدف�مـــن�خHلهـــا�نشـــر�ا�ـــذهب�Sيرانـ

ـــد� ـــيمن،�وحـــــزب�هللا��ـــــي�لبنـــــان،�والحشــ ــي�الــ ــــكريةوعxى�رأســـــها�الحوثيـــــون��ـــ ــ��أذرعتـــــه�العسـ ــوة�الســـــHح�ع�ـــ بقـــ

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�مــن�مكونــات�البنيــة��ساســية�
ً
�مهمــا

ً
يعــد�قطــاع�النقــل�بفروعــه�وأنشــطته�ا�ختلفــة،�مكونــا

الوط�\،�ورك��ة�أساسية�للتنمية�fقتصادية�وfجتماعية�الشاملة،�فشـبكة�الطـرق�تمثـل�شـريان�التنميـة�

�مــــن�خــــHل�ربــــط�
ً
�كب�ــــ�ا

ً
ـــا،�وقــــد�أولــــت�الحكومــــة�اليمنيــــة�قطــــاع�النقــــل�وا�واصــــHت�اهتمامــــا وأســــاس�نموهـ

�راå·\�اليمنية�بشبكة�مواصHت�محلية�ودوليـه؛�حيـث�وصـل�طـول�شـبكة�الطـرق 

ب�ن�عامي�%) 35.2(وبلغ�معدل�نمو�الطرق�Sسفلتية�

وفيمــا�يتعلــق�بالنقــل�البحــري�فقــد�ســعت�الدولــة�لتطــوير،�وتوســيع�قــدرة�ا�ــوان

مينـــاء�الحديـــدة�-مينـــاء�عـــدن: لـــدى�الـــيمن�عـــدد�مـــن�ا�ـــوانئ�الدوليـــة�أهمهـــا

وفيما�يتعلق�بمقومات�النقل�الجوي�فقد�تم�استحداث�العديد�من�ا�طارات�الداخليـة،�وتطـوير�عـدد�مـن�

مطـارات�و¾ـي) 6(ا�طارات�لتصبح�مطارات�دوليـة؛�حيـث�بلـغ�عـدد�ا�طـارات�الدوليـة�

ويســـاهم�هـــذا�القطـــاع��ـــي�النـــاتج�ا�حxـــي� ،)مطـــار�ســـيئون �-مطـــار�الريـــان�-مطـــار�الحديـــدة

 ) % S)10-13جما�ي�بنسبة�ت¨�اوح�ب�ن�
ً
  .سنويا

  .ا�قوماتuالسياسية

عانت�اليمن�من�أشـكال�عـدة�مـن�fسـتعمار،�والهجمـات�ا�تكـررة�بسـبب�موقعهـا�الجغرا�ـي�ا�هـم�منـذ�

الفارسـيون�الـذين�اسـتنجد�¤bـم�سـيف�بـن�ذي�أمد�طويل�فقد�غزاها�ال��تغاليون�و�حباش،�وسيطر�علbcا�

ــ�ة�طويلــــة�تحــــت�حكــــم� ـــا�الرومــــان،�وظلــــت�ف¨ــ ــيمن،�وغزاهـ ـــروا�البقــــاء��ــــي�الــ ـــ¬bم�آثـ ،�ولكـ

تـــراك�العثمـــاني�ن،�واحتـــل�ال��يطـــانيون�شـــطرها�الجنـــوبي�مـــا�يقـــارب�القـــرن،�ونصـــف�القـــرن�مـــن�الزمـــان،�

ـــية�ا� ــــن��نظمـــــــة�السياســــ ــــا�العديـــــــد�مـــ ــأت�فbcـــ ،�ونشـــــ
ً
ــــالقوى�الدوليـــــــة�fتحـــــــاد�الســـــــوفيي[\�ســـــــابقا ـــــة�بـــ رتبطــ

�حلقات�متسلسلة�من�الحروب�والصـراعات�عنيفـة�عxـى�السـلطة،�
ً
والو�يات�ا�تحدة،�وتعيش�اليمن�حاليا

والþـــ�وة�ُيغـــِذbèا�العامـــل�Sقليمـــ\�ا�تمثـــل��ـــي�ا�ـــد�Sيرانـــي�الهـــادف�لتنفيـــذ�fســـ¨�اتيجية�Sيرانيـــة�الوطنيـــة�

ــة�العربيـــة�)ة�أم�القـــرى  ــاء�ا�نطقـ ــر�ا�ـــذهب�Sيرانـــي��ـــي�أرجـ ،�وال[ـــ\�bèـــدف�مـــن�خHلهـــا�نشـ

ــد� ـــكريةوعxى�رأســـــها�الحوثيـــــون��ـــــي�الـــــيمن،�وحـــــزب�هللا��ـــــي�لبنـــــان،�والحشـــ ــ��أذرعتـــــه�العســ ــــHح�ع�ـــ بقـــــوة�السـ

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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�مــن�مكونــات�البنيــة��ساســية�
ً
�مهمــا

ً
يعــد�قطــاع�النقــل�بفروعــه�وأنشــطته�ا�ختلفــة،�مكونــا

الوط�\،�ورك��ة�أساسية�للتنمية�fقتصادية�وfجتماعية�الشاملة،�فشـبكة�الطـرق�تمثـل�شـريان�التنميـة�

ـــط� �مــــن�خــــHل�ربـ
ً
�كب�ــــ�ا

ً
ــة�اليمنيــــة�قطــــاع�النقــــل�وا�واصــــHت�اهتمامــــا ــد�أولــــت�الحكومــ ــاس�نموهــــا،�وقــ وأســ

�راå·\�اليمنية�بشبكة�مواصHت�محلية�ودوليـه؛�حيـث�وصـل�طـول�شـبكة�الطـرق 

وبلغ�معدل�نمو�الطرق�Sسفلتية� م،2011ح[�kالعام�

وفيمــا�يتعلــق�بالنقــل�البحــري�فقــد�ســعت�الدولــة�لتطــوير،�وتوســيع�قــدرة�ا�ــوان

لـــدى�الـــيمن�عـــدد�مـــن�ا�ـــوان

وفيما�يتعلق�بمقومات�النقل�الجوي�فقد�تم�استحداث�العديد�من�ا�طارات�الداخليـة،�وتطـوير�عـدد�مـن�

ا�طارات�لتصبح�مطارات�دوليـة؛�حيـث�بلـ

ــار�تعـــز�-عـــدن مطـــار�الحديـــدة�-مطـ

Sجما�ي�بنسبة�ت¨�اوح�ب�ن�

ا�قوماتuالسياسيةu:خامسا

عانت�اليمن�من�أشـكال�عـدة�مـن�fسـتعمار،�والهجمـات�ا�تكـررة�بسـبب�موقعهـا�الجغرا�ـي�ا�هـم�منـذ�

أمد�طويل�فقد�غزاها�ال��تغاليون�و�حبا

ـــم� ــا�الرومــــان،�وظلــــت�ف¨ــــ�ة�طويلــــة�تحــــت�حكـ ــاء��ــــي�الــــيمن،�وغزاهــ يــــزن�لطــــرد��حبــــاش،�ولكــــ¬bم�آثــــروا�البقــ

f�،تـــراك�العثمـــاني�ن،�واحتـــل�ال��يطـــانيون�شـــطرها�الجنـــوبي�مـــا�يقـــارب�القـــرن،�ونصـــف�القـــرن�مـــن�الزمـــان

ـــــد�مـــــــن��نظمـــــــة�السياســـــــية�ا� ـــــأت�فbcـــــــا�العديــ ونشــ

�حلقات�متسلسلة�من�الحروب�والصـراعات�عنيفـة�عxـى�السـلطة،�
ً
والو�يات�ا�تحدة،�وتعيش�اليمن�حاليا

والþـــ�وة�ُيغـــِذbèا�العامـــل�Sقليمـــ\�ا�تمثـــل��ـــي�ا�ـــد�Sيرانـــي�الهـــادف�لتنفيـــذ�fســـ¨�اتيجية�Sيرانيـــة�الوطنيـــة�

ــة� ة�أم�القـــرى بنظريـــ( ا�عروفـ

ـــد� ـــها�الحوثيـــــون��ـــــي�الـــــيمن،�وحـــــزب�هللا��ـــــي�لبنـــــان،�والحشــ ــه�العســـــكريةوعxى�رأســ بقـــــوة�الســـــHح�ع�ـــــ��أذرعتـــ
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�للحكــــم�يرتكــــز�عxــــى��
ً
باعتباره�الشــــعب�نظامــــا

وfنتخابـات�العامـة،�كمـا�يزاولهـا�بطريقـة�غ�ــ��

ــــة،� ــة�ا�نتخبـ ــالس�ا�حليـــ ــريعية�والتنفيذيةوالقضـــــائية�وعـــــن�طريـــــق�ا�جـــ مباشـــــرة�عـــــن�طريـــــق�الهيئـــــات�التشـــ

والنظام�السيا¸·\��ي�الجمهورية�اليمنية�يقوم�عxى�أسـاس�التعدديـة�السياسـية،�والحزبيـة،�ويجـري�تـداول�

ــة�اليمنيـــة�ع�ـــ��fنتخـــاب�ا�باشـــرمن�قبـــل�الشـــعب�ضـــمن�انتخابـــات� كمـــا�يـــتم�إختيـــار�رئـــيس�الجمهوريـ

ــح�ن�ويشــ¨�ط�لفــوز�رئــيس�الجمهوريــة�حصــوله�عxــى�أغلبيــة�أصــوات�

ئــه�اليمــ�ن�الدســتورية،�و��يجــوز�تــو�ي�

  .خص�واحد�أك��þمن�دورت�ن�رئاسيت�ن

�مـن�أشـكال�ا�مارسـة��ـي�الحكـم��ـي�الـيمن�وتتحقـق�هـذه�العمليـة
ً
Hمـن� كما�تمثل�السلطة�ا�حلية�شـك

خـHل�القواعـد�والـنظم�الدســتورية�والقانونيـة�وال[ـ\�ترتكــز�عxـى�مبـدأ�الHمركزيــة�Sداريـة�وا�اليـة،�وتوســيع�

ــــرارات،�وم ــــات،�ووضــــــع�الخطــــــط�وال�ــــــ�امج�واتخــــــاذ�القــ ــــرص�ا�شــــــاركة��ــــــي�رســــــم�السياســ مكونــــــات�شــــــاركة�فــ

ـــاذ�القـــــرارات�ا�تعلقـــــة�بتســـــي���حيـــــا�bم�اليوميـــــة�وتطـــــوير�مســـــتوى�معيشـــــbµم�وكـــــذا�الرقابـــــة� ا�جتمـــــع��ـــــي�اتخــ

و�شراف�عxى�س���أداء��جهزة�التنفيذية��ي�مختلف�ا�حافظات�وا�ديريات،�وُتقسـم�الجمهوريـة�اليمنيـة�

ــة�العاصــــمة،�وتقّســــم�محافظــــات� فbcــــا�أمانــ

�عـــــــن
ً
Hــ ،�فضـــــ

ً
ــــة ،�و) 40،793( عزلـــ

ً
ـــــة ) 88،817(قريــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
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قتصادية 

  .)1(الشع«\��ي�العراق�وسوريا

u¨©ªالسياuاليمنيةالنظامuالجمهوريةuيX:   

ــز�عxــــى���ديمقراطيــــ·�kالشــــعب�اليم�ــــ\�النظــــام�الجمهــــوري�الــــ ـــم�يرتكــ �للحكـ
ً
نظامــــا

وfنتخابـات�العامـة،�كمـا�يزاولهـا�بطريقـة�غ�ــ��يمارسـها�بشـكل�مباشـر�عـن�طريـق�fسـتفتاء�

ـــة،� ــات�التشـــــريعية�والتنفيذيةوالقضـــــائية�وعـــــن�طريـــــق�ا�جـــــالس�ا�حليـــــة�ا�نتخبــ مباشـــــرة�عـــــن�طريـــــق�الهيئـــ

والنظام�السيا¸·\��ي�الجمهورية�اليمنية�يقوم�عxى�أسـاس�التعدديـة�السياسـية،�والحزبيـة،�ويجـري�تـداول�

�عن�
ً
  .)2(طريق�fنتخابات�العامةالسلطة،�وا�شاركة�فbcا�سلميا

ــا�يـــتم�إختيـــار�رئـــيس�الجمهوريـــة�اليمنيـــة�ع�ـــ��fنتخـــاب�ا�باشـــرمن�قبـــل�الشـــعب�ضـــمن�انتخابـــات� كمـ

تنافســية�يشــ¨�ك�فbcــا�عــدد�مــن�ا�رشــح�ن�ويشــ¨�ط�لفــوز�رئــيس�الجمهوريــة�حصــوله�عxــى�أغلبيــة�أصــوات�

ئــه�اليمــ�ن�الدســتورية،�و��يجــوز�تــو�ي�النــاخب�ن�والــدورة�الرئاســية�مــد�bا�ســبع�ســنوات،�تبــدأ�مــن�تــاريخ�أدا

منصب�رئيس�الجمهورية�من�قبل�شخص�واحد�أك��þمن�دورت�ن�رئاسيت�ن

�مـن�أشـكال�ا�مارسـة��ـي�الحكـم��ـي�الـيمن�وتتحقـق�هـذه�العمليـة
ً
Hكما�تمثل�السلطة�ا�حلية�شـك

خـHل�القواعـد�والـنظم�الدســتورية�والقانونيـة�وال[ـ\�ترتكــز�عxـى�مبـدأ�الHمركزيــة�Sداريـة�وا�اليـة،�وتوســيع�

ـــرارات،�وم ــــط�وال�ــــــ�امج�واتخــــــاذ�القـــ ــــع�الخطــ ـــات،�ووضــ ــــي�رســــــم�السياســـ ـــرص�ا�شــــــاركة��ــ فـــ

ـــة� ــاذ�القـــــرارات�ا�تعلقـــــة�بتســـــي���حيـــــا�bم�اليوميـــــة�وتطـــــوير�مســـــتوى�معيشـــــbµم�وكـــــذا�الرقابــ ـــي�اتخـــ ا�جتمـــــع��ــ

و�شراف�عxى�س���أداء��جهزة�التنفيذية��ي�مختلف�ا�حافظات�وا�ديريات،�وُتقسـم�الجمهوريـة�اليمنيـة�

ــلطة�ا�حليــــة�إ�ــــى� ــام�الســ ��ــــي�إطــــار�نظــ
ً
ــا ــة،�بمــــا) 22(إداريــ فbcــــا�أمانــــة�العاصــــمة،�وتقّســــم�محافظــــات��محافظــ

ــــــا�) 333 ـــــّرع�ع¬bـ ،�يتفــ
ً
ـــــة �عـــــــن) 1،996(مديريــ

ً
Hفضـــــــ�،

ً
ـــة عزلــــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

الشع«\��ي�العراق�وسوريا

1. u¨©ªالسياuالنظام

ـــوري�الــــ ــام�الجمهـ أرت
ــــ·�kالشــــعب�اليم�ــــ\�النظــ

يمارسـها�بشـكل�مباشـر�عـن�طريـق�fسـتفتاء�مصـدر�السلطةو 

ــــة،� ــة�ا�نتخبـ ـــن�طريـــــق�ا�جـــــالس�ا�حليـــ ــــائية�وعــ مباشـــــرة�عـــــن�طريـــــق�الهيئـــــات�التشـــــريعية�والتنفيذيةوالقضـ

والنظام�السيا¸·\��ي�الجمهورية�اليمنية�يقوم�عxى�أسـاس�التعدديـة�السياسـية،�والحزبيـة،�ويجـري�تـداول�

�عن�
ً
السلطة،�وا�شاركة�فbcا�سلميا

كمـــا�يـــتم�إختيـــار�رئـــيس�الجمهوريـــة�اليمنيـــة�ع�ـــ��fنتخـــاب�ا�باشـــرمن�قبـــل�الشـــعب�ضـــمن�انتخابـــات�

تنافســية�يشــ¨�ك�فbcــا�عــدد�مــن�ا�ر

النــاخب�ن�والــدورة�الرئاســية�مــد�bا�ســبع�ســنوات،�تبــدأ�مــن�تــاريخ�أدا

منصب�رئيس�الجمهورية�من�قبل�

�مـن�أشـكال�ا�مارسـة��ـي�الحكـم��ـي�الـيمن�وتتحقـق�هـذه�العمليـة
ً
Hكما�تمثل�السلطة�ا�حلية�شـك

خـHل�القواعـد�والـنظم�الدســتورية�والقانونيـة�وال[ـ\�ترتكــز�عxـى�مبـدأ�الHمركزيــة�Sداريـة�وا�اليـة،�وتوســيع�

ـــرارات،�وم ـــط�وال�ــــــ�امج�واتخــــــاذ�القـــ ــع�الخطـــ ــــم�السياســــــات،�ووضــــ ــــاركة��ــــــي�رســ فــــــرص�ا�شــ

ــا�bم�اليوميـــــة�وتطـــــوير�مســـــتوى�معيشـــــbµم�وكـــــذا�الرقابـــــة� ــة�بتســـــي���حيـــ ا�جتمـــــع��ـــــي�اتخـــــاذ�القـــــرارات�ا�تعلقـــ

و�شراف�عxى�س���أداء��جهزة�التنفيذية��ي�مختلف�ا�حافظات�وا�ديريات،�وُتقسـم�الجمهوريـة�اليمنيـة�

��ــــي�إطــــار�نظــــام�الســــلطة�ا�حليــــة�إ�ــــى�
ً
إداريــــا

ـــــــى ــــــة�إ� 333( :الجمهوريـ
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،�م¬bــا�
ً
مراكــز�مــديريات،�) 195(مدينــة

ــل�مــــن�البحــــر��حمــــر�والبحــــر�العربــــي� ،�عxــــى�كــ
ً
جزيــــرة

وبلــغ�عــدد�الــدوائر�fنتخابيــة�ا�حليــة�

  :�وثوابت�رئيسية�تتمثل��ي�7تي

�،�واعتبــار�ســيادة�الــيمن،�واســتقHلها�مــن�ا�بــادئ�الرئيســية

ة�ذات�ســـيادة،�أن�الـــيمن�دولـــة�عربيـــة�إســـHمية�مســـتقل

ــة�العربيــــة� ــزء�مــــن��مــ ــزء�م¬bــــا،�والشــــعب�اليم�ــــ\�جــ و¾ــــي�وحــــدة���تتجــــزأ،�و��يجــــوز�التنــــازل�عــــن�أي�جــ

وSســHمية،�كمــا�يؤكــد�الدســتور�عxــى�حــرص�الدولــة�بالعمــل�بميثــاق��مــم�ا�تحــدة،�وSعــHن�العــالم\�

  .�ف�¤bا�بصورة�عامةلحقوق�Sنسان،�وميثاق�الجامعة�العربية،�وقواعد�القانون�الدو�ي�ا�ع¨

�مـن�إيمـان�الـيمن�بـأن�قضـايا�
ً
انطHقـا

العربيــة؛�ولــذا�كانــت�الــيمن��مــة�العربيــة�¾ــي�قضــايا�الــيمن،�وبا�قابــل�فــإن�قضــايا�الــيمن�¾ــي�قضــايا��مــة�

و��زالت�عxى�الدوام��ي�طليعة��قطار�العربية�الداعية�إ�ى�ضرورة�وحـدة�الصـف�العربـي،�وحـل�الخHفـات�

�
ً
�بالجامعـة�العربيـة،�وسـبق�أن�قـدمت�الـيمن�أفكـارا

ً
Hالعربية��ـي�إطـار�البيـت�العربـي�الواحـد�ممـث

م¬bـــا�إقـــرار�آليـــة�انتظـــام�عقـــد�القمـــة�العربيـــة�ال[ـــ\�تـــم�

�ُيحتـذى�بـه��ـي�
ً
وعxـى�الصـعيد�نفسـه�قـدمت�الـيمن�نموذجـا
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،�و
ً
،�كمــا�يبلــغ�عــدد�ا�ــدن�) 259(حــارة

ً
،�م¬bــا�) 225(حيــا

ً
مدينــة

ــ��مــــن�مدينــــة�ثانويــــة،�وتمتلــــك�الــــ ــي�) 216(يمن�أكþــ ــن�البحــــر��حمــــر�والبحــــر�العربــ ،�عxــــى�كــــل�مــ
ً
جزيــــرة

،) 349(وخلــيج�عــدن،�كمــا�يبلــغ�عــدد�ا�جــالس�ا�حليــة�
ً
�محليــا

ً
وبلــغ�عــدد�الــدوائر�fنتخابيــة�ا�حليــة� مجلســا

 .)2()مركز�انتخابي

   :السياسةuالخارجية

مبادئ�وثوابت�رئيسية�تتمثل��ي�7تيترتكز�السياسة�الخارجية�اليمنية�عxى�

،�واعتبــار�ســيادة�الــيمن،�واســتقHلها�مــن�ا�بــاد��ل�ــÁامuبمبــادئuوأهــدافuالثــورةuاليمنيــة

  .تحديد�وتوجيه�سياسة�اليمن�الخارجيةوالثوابت��ساسية�التب�

أن�الـــيمن�دولـــة�عربيـــة�إســـHمية�مســـتقل" يؤكـــد�الدســـتور�اليم�ـــ\: الدســـتورuاليمـــ¨

ــدة���تتجــــزأ،�و��يجــــوز�التنــــازل�عــــن�أي�جــــزء�م¬bــــا،�والشــــعب�اليم�ــــ\�جــــزء�مــــن��مــــة�العربيــــة� و¾ــــي�وحــ

وSســHمية،�كمــا�يؤكــد�الدســتور�عxــى�حــرص�الدولــة�بالعمــل�بميثــاق��مــم�ا�تحــدة،�وSعــHن�العــالم\�

لحقوق�Sنسان،�وميثاق�الجامعة�العربية،�وقواعد�القانون�الدو�ي�ا�ع¨

  :تنطلق�اليمن��ي�سياسbµا�الخارجية�من�ثHثة�أبعاد�رئيسية�¾ي

:   

�مـن�إيمـان�الـيمن�بـأن�قضـايا�ؤسسة�والداعمة�للجامعـة�العربيـة�تعد�اليمن�من�ب�ن�الدول�ا�
ً
انطHقـا

�مــة�العربيــة�¾ــي�قضــايا�الــيمن،�وبا�قابــل�فــإن�قضــايا�الــيمن�¾ــي�قضــايا��مــة�

و��زالت�عxى�الدوام��ي�طليعة��قطار�العربية�الداعية�إ�ى�ضرورة�وحـدة�الصـف�العربـي،�وحـل�الخHفـات�

�
ً
�بالجامعـة�العربيـة،�وسـبق�أن�قـدمت�الـيمن�أفكـارا

ً
Hالعربية��ـي�إطـار�البيـت�العربـي�الواحـد�ممـث

م¬bـــا�إقـــرار�آليـــة�انتظـــام�عقـــد�القمـــة�العربيـــة�ال[ـــ\�تـــم��عربيـــةتطـــوير�مســـار�عمـــل�الجامعـــة�ال

�ُيحتـذى�بـه��ـي��م�2003ي�لبنان�عـام��عمل�¤bا�منذ�انعقادها�
ً
وعxـى�الصـعيد�نفسـه�قـدمت�الـيمن�نموذجـا
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

 
ً
ــة
ّ
،�و) 3،600(،�و)1(محل

ً
حــارة

ــة،�وتمتلــــك�الــــ) 30(و ــة�ثانويــ مدينــ

وخلــيج�عــدن،�كمــا�يبلــغ�عــدد�ا�جــالس�ا�حليــة�

)5620 (�
ً
�محلية

ً
مركز�انتخابي(دائرة

السياسةuالخارجية .2

ترتكز�السياسة�الخارجية�اليمنية�عxى�

�ل�ــÁامuبمبــادئuوأهــدافuالثــورةuاليمنيــة  .أ 

والثوابت��ساسية�التب�

الدســـتورuاليمـــ¨  .ب 

ــة�العربيــــة� و¾ــــي�وحــــدة���تتجــــزأ،�و��يجــــوز�التنــــازل�عــــن�أي�جــــزء�م¬bــــا،�والشــــعب�اليم�ــــ\�جــــزء�مــــن��مــ

وSســHمية،�كمــا�يؤكــد�الدســتور�عxــى�حــرص�الدولــة�بالعمــل�بميثــاق��مــم�ا�تحــدة،�وSعــHن�العــالم\�

لحقوق�Sنسان،�وميثاق�الجامعة�العربية،�وقواعد�القانون�الدو�ي�ا�ع¨

تنطلق�اليمن��ي�سياسbµا�الخارجية�من�ثHثة�أبعاد�رئيسية�¾يو 

:البعدuالعربي  .أ 

تعد�اليمن�من�ب�ن�الدول�ا�

�مــة�العربيــة�¾ــي�قضــايا�الــيمن،�وبا�قابــل�فــإن�قضــايا�الــيمن�¾ــي�قضــايا��مــة�

و��زالت�عxى�الدوام��ي�طليعة��قطار�العربية�الداعية�إ�ى�ضرورة�وحـدة�الصـف�العربـي،�وحـل�الخHفـات�

��–العربية�
ً
�بالجامعـة�العربيـة،�وسـبق�أن�قـدمت�الـيمن�أفكـارا

ً
Hالعربية��ـي�إطـار�البيـت�العربـي�الواحـد�ممـث

تطـــوير�مســـار�عمـــل�الجامعـــة�ال�بنـــاءة��ـــي�ســـبيل

عمل�¤bا�منذ�انعقادها�ال
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ـــج�مبــــدأ� ــوار�ونهـ ـــية�الحــ ــا،�مــــن�خــــHل�دبلوماسـ ـــرر�و��(خHفا�bــــا�الحدوديــــة�مــــع�ج��ا�bــ ��ضـ

  . �bاء�خHفا�bا�الحدودية�مع�جميع�ج��ا�bا�بالطرق�السلمية

ـــ·\�العربيـــــة� ــية�الفلســـــطينية،�وfحـــــتHل�الصـــــهيوني�لÍراåــ �مـــــن�القضـــ
ً
�واضـــــحا

ً
ــا اتخـــــذت�الـــــيمن�موقفـــ

ـــدعم�اســــتعادة�الحــــق�العربــــي�الفلســــطي�\،�وتطبيــــق�قــــرارات� بالشــــفافية�والوضــــوح�حيــــث�يـ

SســHم�مصــدر�جميــع�التشــريعات،�

وتعـد�الــيمن�مــن�الـدول��عضــاء�الــداعم�ن��نظمـة�ا�ــؤتمر�SســHمي،�كمـا�تســáي�الــيمن�عxـى�الــدوام�لــدعم�

والدوليـــة،�وتــــدعو�إ�ـــى�ضـــرورة�إقامـــة�عHقـــات�متينـــة�مـــع�جميــــع�

ا�ــادة�السادســة�عــدة�مرتكــزات�ع�ــ�ت�ع¬bــا�

اليمنيـة�من�الدستور،�وكذا�الهدف�السادس�من�أهداف�الثورة�اليمنية،�حيـث�تؤكـد�السياسـة�الخارجيـة�

ومن�خHل�ما�سبق،�تتضح��همية�الجغرافية�وfقتصادية�والسياسية�لليمن،�ما�جعله�محل�أطماع�

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــج�مبــــدأ� ــية�الحــــوار�ونهــ ـــHل�دبلوماســ ـــن�خـ خHفا�bــــا�الحدوديــــة�مــــع�ج��ا�bــــا،�مـ

�bاء�خHفا�bا�الحدودية�مع�جميع�ج��ا�bا�بالطرق�السلمية،�إذ�استطاعت�إ

ـــة� ــ·\�العربيــ �مـــــن�القضـــــية�الفلســـــطينية،�وfحـــــتHل�الصـــــهيوني�لÍراåـــ
ً
�واضـــــحا

ً
اتخـــــذت�الـــــيمن�موقفـــــا

ـــرارات� بالشــــفافية�والوضــــوح�حيــــث�يــــدعم�اســــتعادة�الحــــق�العربــــي�الفلســــطي�\،�وتطبيــــق�قـ

  .لعادلة�ب�ن�طر�ي�ال�ºاعالشرعية�الدوليةالرامية�للتسوية�ا

   :البعد�uس�مي

SســHم�مصــدر�جميــع�التشــريعات،�ويعت�ــ��لشــعب�اليم�ــ\�شــعب�مســلم،�وجــزء�مــن��مــة�SســHمية،�

وتعـد�الــيمن�مــن�الـدول��عضــاء�الــداعم�ن��نظمـة�ا�ــؤتمر�SســHمي،�كمـا�تســáي�الــيمن�عxـى�الــدوام�لــدعم�

ــة ــايا�SســـHمية��ـــي�ا�حافـــل�Sقليميـ والدوليـــة،�وتــــدعو�إ�ـــى�ضـــرورة�إقامـــة�عHقـــات�متينـــة�مـــع�جميــــع��القضـ

   

عــدة�مرتكــزات�ع�ــ�ت�ع¬bــا��تنطلــق�السياســة�الخارجيــة�اليمنيــة��ــي�ُبعــدها�الــدو�ي�مــن�

من�الدستور،�وكذا�الهدف�السادس�من�أهداف�الثورة�اليمنية،�حيـث�تؤكـد�السياسـة�الخارجيـة�

  .ضرورة�fل¨�ام�بمبادئ�وأهداف��مم�ا�تحدة

  .العمل�عxى�إقرار��من�والسلم�العا�ي�ن

  .اح¨�ام�حسن�الجوار

  .التعاون�وfح¨�ام�ا�تبادل�ب�ن�الدول��ي�عHقا�bا

،�وعدم�اللجوء��ستخدام�القوة
ً
  .تسوية�الخHفات�سلميا

  .)2(تقرير�مص��ها�اح¨�ام�حقوق�Sنسان�وحق�الشعوب��ي

ومن�خHل�ما�سبق،�تتضح��همية�الجغرافية�وfقتصادية�والسياسية�لليمن،�ما�جعله�محل�أطماع�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

ـــبيل�تســــوية ـــج�مبــــدأ�)1(سـ ــية�الحــــوار�ونهـ خHفا�bــــا�الحدوديــــة�مــــع�ج��ا�bــــا،�مــــن�خــــHل�دبلوماســ

،�إذ�استطاعت�إ)ضرار

ـــ·\�العربيـــــة� ـــطينية،�وfحـــــتHل�الصـــــهيوني�لÍراåــ ـــن�القضـــــية�الفلســ �مــ
ً
�واضـــــحا

ً
ــيمن�موقفـــــا اتخـــــذت�الـــ

ــم��ا�حتلــــة بالشــــفافية�والوضــــوح�حيــــث�يــــدعم�اســــتعادة�الحــــق�العربــــي�الفلســــطي�\،�وتطبيــــق�قــــرارات�يتســ

الشرعية�الدوليةالرامية�للتسوية�ا

البعد�uس�مي  .ب 

لشــعب�اليم�ــ\�شــعب�مســلم،�وجــزء�مــن��مــة�SســHمية،�ا

وتعـد�الــيمن�مــن�الـدول��عضــاء�الــداعم�ن��نظمـة�ا�ــؤتمر�SســHمي،�كمـا�تســáي�الــيمن�عxـى�الــدوام�لــدعم�

القضـــايا�SســـHمية��ـــي�ا�حافـــل�Sقليميـــة

  .الدول�SسHمية

 :البعدuالدوÇي  .ج 

تنطلــق�السياســة�الخارجيــة�اليمنيــة��ــي�ُبعــدها�الــدو�ي�مــن�

من�الدستور،�وكذا�الهدف�السادس�من�أهداف�الثورة�اليمنية،�حيـث�تؤكـد�السياسـة�الخارجيـة�

  :عxى�7تي

ضرورة�fل¨�ام�بمباد 

العمل�عxى�إقرار��من�والسلم�العا�ي�ن 

اح¨�ام�حسن�الجوار 

التعاون�وfح¨�ام�ا�تبادل�ب�ن�الدول��ي�عHقا�bا 

،�وعدم�اللجوء��ستخدام�القوة 
ً
تسوية�الخHفات�سلميا

اح¨�ام�حقوق�Sنسان�وحق�الشعوب��ي 

ومن�خHل�ما�سبق،�تتضح��همية�الجغرافية�وfقتصادية�والسياسية�لليمن،�ما�جعله�محل�أطماع�
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�وتفكك�اجتماùي� �من�حروب�وكوارث�إنسانية �اليوم �أراضيه �عxى �يدور �وما �Sقليمية، �الدولية القوى

  .  لهوية�الطائفية�وتدخHت�من�كل�جانب��ونزعات�انفصالية،�تجسد�هذه�fطماع

Xيuالجمهوريةuاليمنيةuكاسا�Ýاuومظاهرها

ــعبية�بالشــــراكة��ــــي�الþــــ� ـــلطة�بدايـــــة�ومطالــــب�شــ ة�والسـ

رأس��ة�شــبابية�شـعبية�مطلبيـة�أفضـت�إ�ـى�اقــتHع

وال[ـــ\��،ليا�bـــا�التنفيذيـــةوآ�نيـــه�وبموجـــب�ا�بـــادرة�الخليجيـــة

�دول مـــن�خمـــس�م¬bـــا�تحولـــت�فيمـــا�بعـــد�إ�ـــى�مبـــادرة�دوليـــة�ترعاهـــا��مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�جانـــب�الـــدول�العشـــر�

دائمـة�دول�منالـ�وخمـس�،)وعمـان�

وقـــد�ســـاهمت�بشـــكل��،)وروســـيا�،والصـــ�ن

ومــؤتمر�حــوار�وط�ــ\��،ورئــيس�تــوافقي

ــــا ــــا�الحلــــــول�ا�ناســـــبة�بمـــــا�فbcـ ــــروب�الســـــت��ــــــي��ضـــــع�لهـ ــــية�الحـ قضـ

ـــــــــران ــــــن�إيــ ــــدعوم�ن�مـــــ ـــــــــوثي�ن�ا�ـــــــ ـــــية��،)1(دين�الحــ والقضــــــ

�صـــيل�مـــن�أبنـــاء�الجنـــوبمطالبـــة�ف

وأســرته�ومعاونيــه�وأموالــه��تضــمنت�ا�بـادرة�مــنح�الــرئيس�صــالح
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�وتفكك�اجتماùي� �من�حروب�وكوارث�إنسانية �اليوم �أراضيه �عxى �يدور �وما �Sقليمية، �الدولية القوى

لهوية�الطائفية�وتدخHت�من�كل�جانب��ونزعات�انفصالية،�تجسد�هذه�fطماع

كاسا�Ýاuومظاهرهاومآ�ÝCاuوانعuعواملuومسبباتcuزمة

ـــٍة  �بأزمـ
ً
مطالــــب�شــــعبية�بالشــــراكة��ــــي�الþــــ��تحولــــت�مـــــن�،حــــادةٍ �لــــيمن�حاليــــا

ة�شــبابية�شـعبية�مطلبيـة�أفضـت�إ�ـى�اقــتHعإ�ـى�أزمـة�تغي�ــ��النظـام�السيا¸ـ·\�ع�ـ��ثـور 

نيـــه�وبموجـــب�ا�بـــادرة�الخليجيـــةوبعـــض�معاو �،لهـــرم�ا�تمثـــل��ـــي�الـــرئيس�صـــالح

تحولـــت�فيمـــا�بعـــد�إ�ـــى�مبـــادرة�دوليـــة�ترعاهـــا��مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�جانـــب�الـــدول�العشـــر�

�،مـاراتوS �،والبحرين�،والكويت�،السعودية( خليجية�

والصـــ�ن�،وفرنســـا،وبريطانيا�،الو�يـــات�ا�تحـــدة(العضـــوية�بمجلـــس��مـــن

ورئــيس�تــوافقي�ونــتج�ع¬bــا�حكومــة�وفــاق�،ال��ــي�الbµيئــة�لعمليــة�fنتقــال�السيا¸ــ·\

ـــاوو �،مشـــــاكل�الـــــيمن ــــا�فbcــ ـــا�الحلــــــول�ا�ناســـــبة�بمـ ضـــــع�لهــ

ــــ�ن�الدو  ـــــــبـــــــ ـــــر لــــ ــــــــة�وا�تمــــــ ـــــــــرانة�اليمنيـــ ـــــن�إيــ ـــدعوم�ن�مــــــ ــــــــوثي�ن�ا�ــــــــ دين�الحـــ

مطالبـــة�ف�تلخـــص��ـــيال[ـــ\��ـــي�الـــبHد�و �وال[\�تعت�ـــ��مـــن�القضـــايا�الشـــائكة

تضــمنت�ا�بـادرة�مــنح�الــرئيس�صــالح�كمــا�،،)2(هجنــوب�الــيمن�عــن�شــمال

  .)3(الحصانة�من�ا�Hحقة�القانونية
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

�وتفكك�اجتماùي� �من�حروب�وكوارث�إنسانية �اليوم �أراضيه �عxى �يدور �وما �Sقليمية، �الدولية القوى

لهوية�الطائفية�وتدخHت�من�كل�جانب��ونزعات�انفصالية،�تجسد�هذه�fطماعوتوظيفل

عواملuومسبباتcuزمة: �بحثuالثانيا  

�بأزمــــٍة تمــــر�ا
ً
ــا ـــيمن�حاليــ لـ

إ�ـى�أزمـة�تغي�ــ��النظـام�السيا¸ـ·\�ع�ـ��ثـور �،الثالثـة�لفيـة�

لهـــرم�ا�تمثـــل��ـــي�الـــرئيس�صـــالحا

تحولـــت�فيمـــا�بعـــد�إ�ـــى�مبـــادرة�دوليـــة�ترعاهـــا��مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�جانـــب�الـــدول�العشـــر�

خليجية�ال�مجلس�التعاون 

العضـــوية�بمجلـــس��مـــن

ال��ــي�الbµيئــة�لعمليــة�fنتقــال�السيا¸ــ·\فّعــ

 
ّ
ــشـــــامل�شخ ــيمنتفيه�صـــ مشـــــاكل�الـــ

ـــــعدة ــــــــ�ن�الدو �ال[\�دارتصــــــ بـــ

وال[\�تعت�ـــ��مـــن�القضـــايا�الشـــائكةالجنوبيـــة

جنــوب�الــيمن�عــن�شــمال�بفصـل

الحصانة�من�ا�Hحقة�القانونية
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�،،وأجهضــــوه�،انقلبوا�عxـــى�هــــذا�fتفــــاق

ـــةأعضـــــاء�واحتجـــــزوا� وفرضــــــوا��،الحكومــ

وتوســـعوا��ـــي�حـــرو¤bم�لتشـــمل�كافـــة�منـــاطق�الـــيمن�

ممــا�حفــز��خ�ــ�ة��،ســعودية�ملكــة�العربيــة�ال

تــزامن�ذلــك�مــع�هــروب�الــرئيس�هــادي�مــن�Sقامــة�

�،مHحقتـهالحـوثي�ن�إ�ـى�ممـا�اسـتدùى�

زحـف�بـري��جتيـاح�عـدن��ـي�تنـاغم�

عتقالـــــه�ي�¤bـــــدف�قتـــــل�الـــــرئيس�أو�ا

 وقد�توجه�الرئيس�هادي�إ�ى�سلطنة�
ً
�،وم¬bـا�إ�ـى�السـعودية�،عمان�بـرا

ــدة�الــــدفاع�العربــــي�ا�شــــ¨�ك� ــة�الشــــرعية�اليمنيــــة�بموجــــب�معاهــ وهنــــاك�قــــدم�طلــــب�عاجــــل�للتــــدخل�لحمايــ

�و�تــزال�الحــرب�قائمــة�،قــرار�عاصــفة�الحــزم

�توجهـــاتوحصـــول�تغ�ـــ��جـــذري��ـــي�

الســـــيطرة�عxـــــى�ا�نافـــــذ�ال��يـــــة�والبحريـــــة�

ممــا�ضــاعف�مــن�مأســاة�اليمنيــ�ن�

�،اليمنيـــةوذلك�بســـبب�ضـــعف�الحكومـــة�

،�و��ولــة�ضــعيفة��ــي�إطــار�النظــام�الــدو�ي

ــ��هـــــدف� ــى�حــــد�كب�ــ ـــو�إ�ــ ـــية،�وهــ ــة�السياسـ عبــ

كمـــا��،جـــزء�مـــن�ا�شـــكلةـــي��ـــي�دور��مـــم�ا�تحـــدة�وتحولهـــا�إ�ـــى�

تقاســمها�مــع��ال[ــ\��ــي�أعمــال�Sغاثــة�Sنســانية�

���������C�	 �����8����7�	 ��*������;7� E������8�*�	 �������� '���( '��������� -����$��7�2011� 
  

W����� �������� K���
�	 -���� �73
������ #>�����
 �

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
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انقلبوا�عxـــى�هــــذا�fتفــــاقصــــالحالــــرئيس�الســــابق�مـــن�تعــــاون�كب�ــــ��أن�الحــــوثي�ن�وب

واحتجـــــزوا��،بحـــــل�ال���ـــــان�بمـــــا�يســـــم�kبـــــا�عHن�الدســـــتوري

وتوســـعوا��ـــي�حـــرو¤bم�لتشـــمل�كافـــة�منـــاطق�الـــيمن��،قامـــة�الج��يـــة�عxـــى�الـــرئيس�عبدربـــه�منصـــور�هـــادي

�ملكــة�العربيــة�الالحــروب��جــراء�منــاورات�عxــى�حــدود�ا�وقــاد�bم�شــهية

تــزامن�ذلــك�مــع�هــروب�الــرئيس�هــادي�مــن�Sقامــة��،عxــى�ا�واجهــة�لتخــوض�حــرب�عxــى�حــدودها�الجنوبيــة

ممـا�اسـتدùى��،)1(الج��ية��ي�م�ºله�بصنعاء�باتجاه�عـدن�ال[ـ\�أعل¬bـا�عاصـمة�مؤقتـه

زحـف�بـري��جتيـاح�عـدن��ـي�تنـاغم��رافق�ذلـك�،ا�عاشيق��ي�عدن�بالط��ان�الحربيوقصف�قصر�الرئاسةب

ـــل�الـــــرئيس�أو�ا�تقـــــوات�الحـــــرس�الجمهـــــوري�بقيـــــادة�نجـــــل�صـــــالح�ومليشـــــيا الحـــــوثي�¤bـــــدف�قتــ

وقد�توجه�الرئيس�هادي�إ�ى�سلطنة��،ا�ناطق�السيطرة�عxى�ما�تبقى�من

ــرعية�اليمنيــــة�بموجــــب�معاهــــدة�الــــدفاع�العربــــي�ا�شــــ¨�ك� ــاك�قــــدم�طلــــب�عاجــــل�للتــــدخل�لحمايــــة�الشــ وهنــ

قــرار�عاصــفة�الحــزمنــتج�عــن�ذلــك���،ص�عليــه�وفــق�نظــام�الجامعــة�العربيــة

وحصـــول�تغ�ـــ��جـــذري��ـــي��،وقـــد�تعقـــدت��زمـــة�بـــدخول��عبـــ�ن�جـــدد�،هـــذا�البحـــث

ـــالف�العربـــــي�عxـــــى��رض ـــة��¤bـــــدف�،قطـــــاب�التحــ الســـــيطرة�عxـــــى�ا�نافـــــذ�ال��يـــــة�والبحريــ

ممــا�ضــاعف�مــن�مأســاة�اليمنيــ�ن��قــف�حركــة�التنميــة�بالكامــلو وت�،ومنــع�تصــدير�الــنفط�والغــاز

وذلك�بســـبب�ضـــعف�الحكومـــة�،وfقتصـــادية�والحقوقيـــة�وfجتماعيـــة�،والسياســـية

ولــة�ضــعيفة��ــي�إطــار�النظــام�الــدو�يإن�الــيمن�د�" وعــدم�قــدر�bا�عxــى�مواجهــة�بعــض�أقطــاب�التحــالف

ـــد�الرســــمية�بال ـــد�كب�ــــ��هـــــدف�لتملــــك�القــــدرة�عxــــى�تشــــكيل�أو�صـــــياغة�القواعـ ــو�إ�ــــى�حـ ــية،�وهـــ عبــــة�السياســ

كـــب�ذلـــك�ترا!ـــي��ـــي�دور��مـــم�ا�تحـــدة�وتحولهـــا�إ�ـــى�وأ�،)2("

�ــي�أعمــال�Sغاثــة�Sنســانية���مارســة�الفســادبؤرةتحولــت�مؤسســات��مــم�ا�تحــدة�إ�ــى�
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ــوثي�ن�وبغ�ـــ�� أن�الحــ

 وأ
ً
ـــتوري�صـــــدروا�قـــــرارا بحـــــل�ال���ـــــان�بمـــــا�يســـــم�kبـــــا�عHن�الدســ

Sـــى�الـــرئيس�عبدربـــه�منصـــور�هـــاديxقامـــة�الج��يـــة�ع

 
ً
وقــاد�bم�شــهية�،تقريبــا

عxــى�ا�واجهــة�لتخــوض�حــرب�عxــى�حــدودها�الجنوبيــة

الج��ية��ي�م�ºله�بصنعاء�باتجاه�عـدن�ال[ـ\�أعل¬bـا�عاصـمة�مؤقتـه

وقصف�قصر�الرئاسةب

ــ�ن ــالح�ومليشـــــيا�بــ قـــــوات�الحـــــرس�الجمهـــــوري�بقيـــــادة�نجـــــل�صـــ

السيطرة�عxى�ما�تبقى�منو 

ــدم�طلــــب�عاجــــل�للتــــدخل�لحمايــــة�الشــــرعية�اليمنيــــة�بموجــــب�معاهــــدة�الــــدفاع�العربــــي�ا�شــــ¨�ك� وهنــــاك�قــ

ص�عليــه�وفــق�نظــام�الجامعــة�العربيــةا�نصــو 

هـــذا�البحـــث�ح[ـــ�kمناقشـــة

ــاتو  ـــاب�التحـــــالف�العربـــــي�عxـــــى��رضبعـــــض�أ�سياســ قطــ

ومنــع�تصــدير�الــنفط�والغــاز�،والجويــة

والسياســـية�،Sنســـانية

وعــدم�قــدر�bا�عxــى�مواجهــة�بعــض�أقطــاب�التحــالف

ـــكيل�أو�صـــــياغة�القواعــــد�الرســــمية�بال ـــك�القــــدرة�عxــــى�تشـ تملـ

"لسياســـات�دول�أخـــرى 

تحولــت�مؤسســات��مــم�ا�تحــدة�إ�ــى�
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�bــــب��وعxى�رأســــها�،نفســــها�عxــــى�لســــان�أكþــــ��مــــن�مســــؤول

مشــاريع�تنمويـــة�و �،يم�fستشــارات�الفنيـــة

للعمــل��ــي��،مواليــة��يــران�واســتقطاب�عناصــر�أمنيــة

ممـــا�أفقـــد��مـــم�ا�تحـــدة�عنصـــر�الحيـــاد�

�قـــد�صـــب�ذلـــك��ـــي��مصـــلحة،�و مـــن�الـــدولي�ن

إعاقـــة�تنفيـــذ�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن�

مجلـــس��مـــن�الـــذي���يملـــك�صـــHحية�تنفيـــذ�

وقـــد��،لعـــالم\مــا�يعكـــس�طبيعــة�خHفـــات�القـــوى�الدوليــة�ا�هيمنـــة�عxــى�مســـرح�fحــداث�ا

ئج�وهــذه�نتـــا�،نتــائج�وخيمــة�عxـــى�ا�ســتوى�Sنســـاني�وSغــاثي��ــي�الـــيمن

تـــاريخ��ف�ا�Hيـــ�ن�مـــن�البشـــر�ع�ـــ��ال

�،ويحـــارب�ا�صـــلحون�وأصـــحاب�الضـــمائر�الحيـــة�الفســـاد�للحـــد�مـــن�آثـــاره�ا�ـــدمرة�عxـــى�ا�جتمعـــات�والـــدول 

وخفـــض�مســـتويات�الظلـــم�ا�تولـــد�عنـــه�ويلجـــأ�ا�فســـدون�إ�ـــى�شـــ[�kالطـــرق�والوســـائل�للوصـــول�إ�ـــى�غايـــا�bم�

�عxى�ا�جتمعات�والثقا
ً
  . )1("فات�العا�يةواجتماعيا

 �،عxـى�الحاضــر
ً
�،عxــى�ا�ســتقبل�وســتؤثر�حتمـا

وســوف�يــتم��،دية�والدينيــةصــعدة�السياســية�وfجتماعيــة�وfقتصــا

ــم�ا�تحــــدة�جــــذور��زمــــة� ــى�أي�مــــدى�خاطبــــت�الجهــــود�ا�بذولــــة�مــــن��مــ إ�ــ

رون�بـــــالروابط�التاريخيـــــة�فـــــالحوثيون�يشـــــع

�من�أئمbµم�عxى�سدة�الحكم��ـي�الـيمن
ً
ونزعـة�ا�لـك�ا�تأصـلة��ـي��،ا�اå·\�ال[\�أتاحت�تربع�عددا

عــن�اح¨ــ�امهم�لكافــة�إرث�Sنســانية�مــن�
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ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــان�أكþــــ��مــــن�مســــؤول��مــــم�ا�تحــــدة�عناصــــر�جماعــــة�الحــــوثي�بــــاع¨�اف نفســــها�عxــــى�لســ

يم�fستشــارات�الفنيـــةوتقـــد�وتحويلهــا�إ�ـــى�نقــود�لصـــالح�الحــوثي�،

واســتقطاب�عناصــر�أمنيــة�،للمحافــل�الدوليــة�bــاوإيصــال�مطال�

ممـــا�أفقـــد��مـــم�ا�تحـــدة�عنصـــر�الحيـــاد�،�الـــخ�...مـــن�إيـــران�وباكســـتان�ولبنـــان�ا�نظمـــات�Sنســـانية�مـــن�كـــٍل 

مـــن�الـــدولي�ن�ـــي�خدمـــة�الســـلم�و� �وأظهـــر�تراجـــع�كب�ـــ��لـــدورها

إعاقـــة�تنفيـــذ�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن��وتســـببوا��ـــي�،ورؤاهم�للحـــل�مـــن�زوايـــا�مصـــالح�بلـــدا�bم

مجلـــس��مـــن�الـــذي���يملـــك�صـــHحية�تنفيـــذ��،أعxـــى�من�ـــ��دو�ـــي�يف¨ـــ�ض�بـــه�حمايـــة��مـــن�والســـلم�الـــدولي�ن

مــا�يعكـــس�طبيعــة�خHفـــات�القـــوى�الدوليــة�ا�هيمنـــة�عxــى�مســـرح�fحــداث�ا

نتــائج�وخيمــة�عxـــى�ا�ســتوى�Sنســـاني�وSغــاا�تح�ـــ��كــان�لســلوك�fمـــم�ا�تحــدة�

ــي�العـــالم� ســـبب�الفســـاد��ـــي�حـــدوث�ا�آ¸ـــ·\���ف�ا�Hيـــ�ن�مـــن�البشـــر�ع�ـــ��الت"الفســـاد��ـــي�إي�مكـــان��ـ

ويحـــارب�ا�صـــلحون�وأصـــحاب�الضـــمائر�الحيـــة�الفســـاد�للحـــد�مـــن�آثـــاره�ا�ـــدمرة�عxـــى�ا�جتمعـــات�والـــدول 

وخفـــض�مســـتويات�الظلـــم�ا�تولـــد�عنـــه�ويلجـــأ�ا�فســـدون�إ�ـــى�شـــ[�kالطـــرق�والوســـائل�للوصـــول�إ�ـــى�غايـــا�bم�

�و 
ً
 امما�يتسبب��ي�آثار�سلبية�سياسيا

ً
�عxى�ا�جتمعات�والثقا�قتصاديا

ً
واجتماعيا

  :عوامل�uزمةuاليمنية

عxـى�الحاضــرأثــرت��عديــدة�وعوامـل�زمـة�اليمنيــة�أبعــاد

صــعدة�السياســية�وfجتماعيــة�وfقتصــاة�عxــى�كافــة�� وخيمــ

ـــل��عرفــــة� ـــة�برز�تلــــك�العوامـ ـــذور��زمـ إ�ــــى�أي�مــــدى�خاطبــــت�الجهــــود�ا�بذولــــة�مــــن��مــــم�ا�تحــــدة�جـ

  :و�مست�احتياجا�bا�وعالجت�مسببا�bا�عxى�النحو�التا�ي�

:  

 ا¸ـــــ·\�السي
ً
Hــدي�\�الطـــــائفي�مكمـــــ ـــالحوثيون�يشـــــع�،للبعـــــد�الـــ فــ

�من�أئمbµم�عxى�سدة�الحكم��ـي�الـيمن
ً
ا�اå·\�ال[\�أتاحت�تربع�عددا

 �،فهــم���يؤمنــون�با�ســاوة�بــ�ن�ا�ســلم�ن
ً
Hنســانية�مــن��فضــSعــن�اح¨ــ�امهم�لكافــة�إرث�
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ــاع¨�اف عناصــــر�جماعــــة�الحــــوثي�بــ

،ا�ســاعدات�Sنســـانية

وإيصــال�مطال�،تخــدم�الجماعــة

ا�نظمـــات�Sنســـانية�مـــن�كـــٍل 

وأظهـــر�تراجـــع�كب�ـــ��لـــدورها�،والشـــفافية

ورؤاهم�للحـــل�مـــن�زوايـــا�مصـــالح�بلـــدا�bملـــدول�الك��ىـــا

أعxـــى�من�ـــ��دو�ـــي�يف¨ـــ�ض�بـــه�حمايـــة��مـــن�والســـلم�الـــدولي�ن

مــا�يعكـــس�طبيعــة�خHفـــات�القـــوى�الدوليــة�ا�هيمنـــة�عxــى�مســـرح�fحــداث�ا�،قراراتــه�النافـــذة

كــان�لســلوك�fمـــم�ا�تحــدة�

ــالم� ــي�إي�مكـــان��ـــي�العـ الفســـاد��ـ

ويحـــارب�ا�صـــلحون�وأصـــحاب�الضـــمائر�الحيـــة�الفســـاد�للحـــد�مـــن�آثـــاره�ا�ـــدمرة�عxـــى�ا�جتمعـــات�والـــدول 

وخفـــض�مســـتويات�الظلـــم�ا�تولـــد�عنـــه�ويلجـــأ�ا�فســـدون�إ�ـــى�شـــ[�kالطـــرق�والوســـائل�للوصـــول�إ�ـــى�غايـــا�bم�

�و 
ً
مما�يتسبب��ي�آثار�سلبية�سياسيا

Cاليمنية: أوuزمة�uعوامل

زمـة�اليمنيــة�أبعــادتقاطعـت��ــي�� 

وخيمــلهــا�مــن�نتــائج���ــا

برز�تلــــك�العوامــــل��عرفــــة�تنــــاو� 

و�مست�احتياجا�bا�وعالجت�مسببا�bا�عxى�النحو�التا�ي�

:السياª©¨ املالع .1

ـــ�  السي�العامـــــل�يعت�ــ

�من�أئمbµم�عxى�سدة�الحكم��ـي�الـيمن�القوية�مع
ً
ا�اå·\�ال[\�أتاحت�تربع�عددا

فهــم���يؤمنــون�با�ســاوة�بــ�ن�ا�ســلم�ن�،جينــا�bم�الوراثيــة
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تلـف�واح¨�ام�حقوق�Sنسـان�عxـى�مخ

وقـد�شــعرت�الزيديـة�السياسـية�ب¨�اجـع�مكانbµــا�السياسـية�وSجتماعيـة��ــي�

تعـــود��،ونـــتج�ع¬bـــا�حكـــم�جمهـــوري�

ــائس�وا�ــــؤامرات ــابر�مــــع�أ�،ســ عــــداء�الــــوطن�والتخـ

وبرعايـة��،م2014سـبتم���21سـقاط�النظـام�الجمهـوري�يـوم�

والحوثيــون�يمثــل�قمــة�هــرم�وقــد�كــان�fلتقــاء�بــ�ن�الــرئيس�صــالح�

�مـن�ال¨�بـع�عxـى�السـلطة��ــي�
ً
وثHثـ�ن�عامــا

ــلوك�العــــدواني�تســــليم�كافـــة�ممتلكــــات�الدولــــة�لجماعـــة�متمــــردة�خــــاض� نـــتج�عــــن�هــــذا�السـ

جـــو�ت�مـــن�الحـــروب�كلفـــت�،�هـــذه�ال

يعت�ــ��الºـــ�وع�نحـــو�Sنفصـــال�أو�مــا�يعـــرف��بالبعـــد�ا�نـــاطقي�ا�تمثـــل��ــي�مطالبـــة�فريـــق�مـــن�الجنـــوبي�ن�

م�عنــد�قيــام�الوحــدة�fندماجيــة�بــ�ن�

آخــر�مـن�عوامــل�مسـببات��زمــة��ـي�الــيمن�وال[ـ\�نتجــت��بسـبب�رفــض�السـلطة��ــي�صــنعاء�

ــــة� ــــوح�أن�حركــــ ـــن�مHحظتــــــــه�بوضــــ ــا�يمكـــــ م،�ومــــــ

ــا�إ�ـــــى�نزعـــــة� ــلطة�فـــــاقم�ا�شـــــكلة�وحولهـــ ـــن�ســـــوء�تصـــــرف�الســـ ـــاس؛�لكــ ـــة��ـــــي��ســ ــات�كانـــــت�مطلبيــ fحتجاجــ

دة��مـــن�الجمهوريـــة�SســـHمية�Sيرانيـــة،�ال[ـــ\�تـــدعم�منـــذ�عقـــود�الفئـــات�ا�عارضـــة�
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واح¨�ام�حقوق�Sنسـان�عxـى�مخ�،ة�ب�ن�البشراوال[\�يأتي��ي�طليعbµا�ا�ساو �،العهود�وا�واثيق�ا�دنية

وقـد�شــعرت�الزيديـة�السياسـية�ب¨�اجـع�مكانbµــا�السياسـية�وSجتماعيـة��ــي�،لـوا�bم�ومعتقدا�bم

�،م1962منـــذ�ســـقوط�حكـــم�fئمـــة�آل�حميـــد�الـــدين��ـــي�الـــيمن�

ســــائس�وا�ــــؤامراتالدومنــــذ�ذلــــك�الحـــ�ن�و ،�)1(الحكــــم�فيــــه�للشـــعب

سـقاط�النظـام�الجمهـوري�يـوم�وإ�،ح[f�kنقHب�عxـى�الدولـة�اليمنيـة

وقــد�كــان�fلتقــاء�بــ�ن�الــرئيس�صــالح��،قليميــة�ودوليــة�تحــدة�ومباركــة�إ

�مـن�ال¨�بـع�عxـى�السـلطة��ــي��ةا�طـالب�ن�برحيلـه�عــن�الحكـم�بعـد�ثHثـاليمنيـ�ن�
ً
وثHثـ�ن�عامــا

ــة�متمــــردة�خــــاض� ــتج�عــــن�هــــذا�الســـلوك�العــــدواني�تســــليم�كافـــة�ممتلكــــات�الدولــــة�لجماعـ نـ

،�هـــذه�الحليـــف�اليـــوم�صـــبح�عـــدو��مـــسســـت�حـــروب،�وأ

  .)3(وقادت�إ�ى�ضياع�الدولة�،مادية�وبشرية�هائلة

  :الÁÂعات�uنفصالية

يعت�ــ��الºـــ�وع�نحـــو�Sنفصـــال�أو�مــا�يعـــرف��بالبعـــد�ا�نـــاطقي�ا�تمثـــل��ــي�مطالبـــة�فريـــق�مـــن�الجنـــوبي�ن�

م�عنــد�قيــام�الوحــدة�fندماجيــة�بــ�ن�1990مــايو22بفصــل�جنــوب�الــيمن�عــن�شــماله�والعــودة�إ�ــى�مــا�قبــل�

آخــر�مـن�عوامــل�مسـببات��زمــة��ـي�الــيمن�وال[ـ\�نتجــت��بسـبب�رفــض�السـلطة��ــي�صــنعاء�

ــي�العـــــــام� ـــــة���ــــــ ــة�ووظيفيـــ ـــــب�حقوقيــــــ ــــــتجابة��طالـــ ـــة�2007لHسـ ـــوح�أن�حركـــــ م،�ومــــــــا�يمكــــــــن�مHحظتــــــــه�بوضـــــ

ـــة� ـــوء�تصـــــرف�الســـــلطة�فـــــاقم�ا�شـــــكلة�وحولهـــــا�إ�ـــــى�نزعــ ــة��ـــــي��ســـــاس؛�لكـــــن�ســ fحتجاجــــات�كانـــــت�مطلبيـــ

دة��مـــن�الجمهوريـــة�SســـHمية�Sيرانيـــة،�ال[ـــ\�تـــدعم�منـــذ�عقـــود�الفئـــات�ا�عارضـــة�انفصـــالية�لقيـــت�ا�ســـان
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العهود�وا�واثيق�ا�دنية

لـوا�bم�ومعتقدا�bمأجناسـهم�وأ

منـــذ�ســـقوط�حكـــم�fئمـــة�آل�حميـــد�الـــدين��ـــي�الـــيمن�ا�جتمـــع�

الحكــــم�فيــــه�للشـــعب�مرجعيـــة

ح[f�kنقHب�عxـى�الدولـة�اليمنيـة�ةمستمر 

�تحــدة�ومباركــة�إ�مــم�ا

اليمنيـ�ن�ضـد�هـذا�العامل

نـــتج�عــــن�هــــذا�الســـلوك�العــــدواني�تســــليم�كافـــة�ممتلكــــات�الدولــــة�لجماعـــة�متمــــردة�خــــاض��ولقــــد�،)2(الـــبHد

ســـت�حـــروب،�وأ�صـــالح�نفســـه�معهـــا

مادية�وبشرية�هائلةالبلد�خسائر�

الÁÂعات�uنفصالية  .أ 

يعت�ــ��الºـــ�وع�نحـــو�Sنفصـــال�أو�مــا�يعـــرف��بالبعـــد�ا�نـــاطقي�ا�تمثـــل��ــي�مطالبـــة�فريـــق�مـــن�الجنـــوبي�ن�

بفصــل�جنــوب�الــيمن�عــن�شــماله�والعــودة�إ�ــى�مــا�قبــل�

آخــر�مـن�عوامــل�مسـببات��زمــة��ـي�الــيمن�وال[ـ\�نتجــت��بسـبب�رفــض�السـلطة��ــي�صــنعاء�الشـطرين،عامل�

ــــــام� ـــة���ــــــــي�العـ ــتجابة��طالــــــــب�حقوقيــــــــة�ووظيفيـــــ لHســـــ

ــا�إ�ـــــى�نزعـــــة� ـــي��ســـــاس؛�لكـــــن�ســـــوء�تصـــــرف�الســـــلطة�فـــــاقم�ا�شـــــكلة�وحولهـــ fحتجاجــــات�كانـــــت�مطلبيـــــة��ــ

انفصـــالية�لقيـــت�ا�ســـان
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bا،�ومـــدها�با�مكانيـــات�ا�اديـــة�والفنيـــة،�وفـــتح�قنوا�bـــا�

ــالم�الخـــارÔي�منطلقـــة�مـــن�مركـــز�التـــآمر�عxـــى�ا�نطقـــة�العر  بيـــة�SعHميـــة،�وتســـهل�قنـــوات�تواصـــلها�مـــع��العـ

ــــة� ــــى�منطقـ ـــة،�والســـــيطرة�عxـ ــرة�العربيــ ،�¤bـــــدف�الســـــيطرة�عxـــــى�جنـــــوب�الجزيـــ

  . )1(الخليج�ابتداء�بالسعودية�بعد�اسقاط�حاضر�bا�الجنوبية�ضمن�ا�شروع�Sيراني�التوسáي

ـــماها�Sدارة� ـــى�القيـــــام�بخطـــــوة�انفصـــــالية�ســ ـــس�fنتقـــــا�ي�الجنـــــوبي�إ�ــ ـــاد�ا�جلــ ــد�قــ ــــة�هـــــذا�البعـــ الذاتيــ

للجنوب،�كمقدمة�لHنفصال�برعاية�إماراتية،�وحياد�سعودي�قادت�إ�ى�صـدام�مسـلح�مـع�قـوات�الحكومـة�

ــة�مــــن��،�ــــي�الــــيمن و��تكــــاد�تخلــــو�مرحلــ

وحقيقـة��مـر�أن�نظـام�الحكـم��ـي�الـيمن�قبxـي�منـذ�زمـن�طويـل�وقـد�كـان�

��ــــي�أحــــداث�ثــــورة�ســــبتم���
ً
�محوريــــا

ً
ـــيمن�دورا ــد�ك�ــــ�ى�قبائــــل�الـ م�وظــــل�الحكــــام�عxـــــى�1962لقبيلــــة�حاشــ

 33معهــا�ح[ــ�kصــعد�الــرئيس�صــالح�أحــد�أبنــاء�القبيلــة�إ�ــى�الحكــم�والــذي�اســتمر�
ً
�،عامــا

إ�ـى�جانـب��،ن�fمتيـازاتومنح�رموزهـا�القبليـة�العديـد�مـ

با�ضــافة�إ�ــى�حــزب�ا�ــؤتمر��،بشــكل�محــدود

وبقيـة�عxـى�حسـاب�قبائـل�الـيمن��خـرى�

أوعز�إ�ـــى�هـــذه�الزعامـــات�الســـلطة�بموجـــب�ا�بـــادرة�الخليجيـــة،

�وبقيـــة�إمكانـــات�،و�bـــب�ا�عســـكرات

 % �J�F� .�� 1>��123.  
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ا�ســـلحة�ضـــد�النظـــام��ـــي�الـــيمن،�وتعمـــل�عxـــى�تـــدري�bا،�ومـــدها�با�مكانيـــات�ا�اديـــة�والفنيـــة،�وفـــتح�قنوا�bـــا�

SعHميـــة،�وتســـهل�قنـــوات�تواصـــلها�مـــع��العـــالم�الخـــارÔي�منطلقـــة�مـــن�مركـــز�التـــآمر�عxـــى�ا�نطقـــة�العر 

ـــة�بلبنـــــان ـــة�)الضـــــاحية�الجنوبيــ ـــى�منطقــ ــة،�والســـــيطرة�عxــ ،�¤bـــــدف�الســـــيطرة�عxـــــى�جنـــــوب�الجزيـــــرة�العربيـــ

الخليج�ابتداء�بالسعودية�بعد�اسقاط�حاضر�bا�الجنوبية�ضمن�ا�شروع�Sيراني�التوسáي

ــماها�Sدارة� ــى�القيـــــام�بخطـــــوة�انفصـــــالية�ســـ ـــاد�ا�جلـــــس�fنتقـــــا�ي�الجنـــــوبي�إ�ـــ هـــــذا�البعـــــد�قــ

للجنوب،�كمقدمة�لHنفصال�برعاية�إماراتية،�وحياد�سعودي�قادت�إ�ى�صـدام�مسـلح�مـع�قـوات�الحكومـة�

  :العامل�uجتماÎي

 

ــة�أدوار�كب�ــــ�ة��ــــي�السياســــة�والحكــــم �ــــي�الــــيمن�تلعــــب�القبيلــــة�اليمنيــ

وحقيقـة��مـر�أن�نظـام�الحكـم��ـي�الـيمن�قبxـي�منـذ�زمـن�طويـل�وقـد�كـان��،التأث���القبxي�فbcـا

ـــبتم��� ��ــــي�أحــــداث�ثــــورة�سـ
ً
�محوريــــا

ً
ـــيمن�دورا لقبيلــــة�حاشــــد�ك�ــــ�ى�قبائــــل�الـ

معهــا�ح[ــ�kصــعد�الــرئيس�صــالح�أحــد�أبنــاء�القبيلــة�إ�ــى�الحكــم�والــذي�اســتمر�

ومنح�رموزهـا�القبليـة�العديـد�مـ�)2( عxى�هذه�القبيلةاعتمد�صالح�بشكل�خاص�

بشــكل�محــدود�خــر�مــن�الرمــوز�القبليــة�ا�واليــة�لــه�مــن�قبائــل�أخــرى 

عxـى�حسـاب�قبائـل�الـيمن��خـرى�ا�ال�والسياسـة��وصنع�لهم�نفوذ�كب����ي،الشع«\�العام�الحاكم

الســـلطة�بموجـــب�ا�بـــادرة�الخليجيـــة،�ج�ـــ��عxـــى�التنéـــي�عـــن

و�bـــب�ا�عســـكرات�،خول�صـــنعاءبالتحـــالف�مـــع�ا�تمـــردين�الحـــوثي�ن�والســـماح�لهـــم�بـــد
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ا�ســـلحة�ضـــد�النظـــام��ـــي�الـــيمن،�وتعمـــل�عxـــى�تـــدري

SعHميـــة،�وتســـهل�قنـــوات�تواصـــلها�مـــع��العـــالم�الخـــارÔي�منطلقـــة�مـــن�مركـــز�التـــآمر�عxـــى�ا�نطقـــة�العر 

ــان( ـــاحية�الجنوبيـــــة�بلبنـــ الضــ

الخليج�ابتداء�بالسعودية�بعد�اسقاط�حاضر�bا�الجنوبية�ضمن�ا�شروع�Sيراني�التوسáي

ــماها�Sدارة� ــــام�بخطـــــوة�انفصـــــالية�ســـ ـــا�ي�الجنـــــوبي�إ�ـــــى�القيـ هـــــذا�البعـــــد�قـــــاد�ا�جلـــــس�fنتقــ

للجنوب،�كمقدمة�لHنفصال�برعاية�إماراتية،�وحياد�سعودي�قادت�إ�ى�صـدام�مسـلح�مـع�قـوات�الحكومـة�

 .الشرعية

العامل�uجتماÎي .2

 :الÁÂعةuالقبليةu  .أ 

تلعــــب�القبيلــــة�اليمنيــــة�أدوار�كب�ــــ�ة��ــــي�السياســــة�والحكــــم

التأث���القبxي�فbcـامراحلها�من�

ـــبتم��� ـــورة�سـ ��ــــي�أحــــداث�ثـ
ً
�محوريــــا

ً
ـــة�حاشــــد�ك�ــــ�ى�قبائــــل�الــــيمن�دورا لقبيلـ

معهــا�ح[ــ�kصــعد�الــرئيس�صــالح�أحــد�أبنــاء�القبيلــة�إ�ــى�الحكــم�والــذي�اســتمر�عHقــة�متأرجحــة�

اعتمد�صالح�بشكل�خاص�

�
ً
خــر�مــن�الرمــوز�القبليــة�ا�واليــة�لــه�مــن�قبائــل�أخــرى آعــددا

الشع«\�العام�الحاكم

ج�ـــ��عxـــى�التنéـــي�عـــنعنـــدما�أو ا�ـــواطن�ن�

ــع�ا�تمـــردين�الحـــوثي�ن�والســـماح�لهـــم�بـــد بالتحـــالف�مـ
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عxــى��)1( قتــل�ســقطته�غ�ــ��أن�صــالح

�ــي�مفارقــة��هإ�ــى�قاتلــ�بـل�انحــازوا�،

ـــل ـــى�جانــــب�حاشــــد�يوجــــد�العديــــد�مــــن�قبائــــل�الــــيمن�الك�ــــ�ى�أمثــــال�بكيـ عبيــــدة�و ،ومذحج،وحم���،وإ�ـ

لهــا�وأحــدث��،بــ�ن�القــوى�ا�تصــارعة��ــي�الــيمن

ـــة�بــــ�ن�أفرادها ـــHق�،خــــوة�والتــــألف�وا�حبـ ـــت�معهــــا�أخـ وتراجعـ

ـــــي� ـــــل��ـ ــــى�التعبئــــــة�الفكريــــــة�الطائفيــــــة،�وأنغمــــــاس�زعمــــــاء�القبائـ ــ ــة�ا� ـــــHق�القبليــــ و�خـ

خصـــيات،�با�ضـــافة�ا�ـــى�تـــاثر�القبائـــل�بعوامـــل��زمـــة�اليمنيـــة،�وارتفـــاع�نســـبة�الفقـــر�والعـــوز�

يـأتي�عxـى�رأس�هـذه��بعـاد�البعـد�الطـائفي�ذو�الصـبغة�الدينيـة�ا�ذهبيـة،�والـذي�يتكـئ�عxـى�إرث�مــن�

الدماء�وfنbµاكات�مارسها�أئمة�الرفض�من�الزيدية�السياسية�الجارودية�خHل�ف¨�ات�متعاقبـة�مـن�حكـم�

ـــ·\�ا� لقـــب�بالهـــادي�ســـنة�ـــ�kبـــن�الحســـ�ن�ال̧ر

�بمـــذهب�الرافضـــة،�
ً
ــة�ا�نـــورة�متســـلحا �مـــن�منطقـــة�الـــرس�با�دينـ

ً
،��ـــي�مدينـــة�صـــعدة�اليمنيـــة�قادمـــا

�العصـــمة�و�حقيـــة��ـــي�ا�لـــك،�بموجـــب�القرشـــية�والحصـــر��ـــي�البطنـــ�ن،�وقـــد�أضـــاف�الحوثيـــون�إ�ـــى�
ً
مـــدعيا

�ـي�إيــران،�ونقلـوه�بحــذاف��ه�إ�ــى��تركـة�الهــادي�اعتنـاق�ا�ــذهب�الجعفــري�fثنـا�عشــري�وهـو�ا�ــذهب�الرســم\

ــــه� ــــHم�والتوجيــ ــات�ووســــــائل�Sعــ ــــه�عxــــــى�منــــــاهج�التعلــــــيم�العــــــام،�والجامعــــ ـــعون�اليــــــوم�لفرضــ الــــــيمن،�ويســـ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ســقطته�غ�ــ��أن�صــالحالسياســي�ن�والثــورة�الشــعبية�ال[ــ\�أخصومهمــن�بــاب�الكيــد�ل

،ســفأي�أو��حزبــه�الحــاكم�،عليـه�القبيلــة�ولــم�تبــدئ

  .مألوف��ي�أعراف�القبيلة��ي�اليمنوهو�تراجع�غ���

ــل ـــال�بكيــ ـــ�ى�أمثـ ـــيمن�الك�ـ ـــد�يوجــــد�العديــــد�مــــن�قبائــــل�الـ ـــى�جانــــب�حاشـ وإ�ـ

بــ�ن�القــوى�ا�تصــارعة��ــي�الــيمن�عمــودي�مــن�انقســاملحــق�بالقبيلــة�اليــوم�مــا�لحــق�بــا�جتمع�

ـــة�قــــوض ـــام�هــــزة�عنيفـ ـــذا�fنقسـ ــة�بــــ�ن�أفرادهاأواصــــر�� �هـ خــــوة�والتــــألف�وا�حبــ

صالح�التيارات�الفكرية�والسياسية
)2(.  

ــــي� ــــل��ــ ـــى�التعبئــــــة�الفكريــــــة�الطائفيــــــة،�وأنغمــــــاس�زعمــــــاء�القبائــ ـــ ــــHق�القبليــــــة�ا� و�خــ

خصـــيات،�با�ضـــافة�ا�ـــى�تـــاثر�القبائـــل�بعوامـــل��زمـــة�اليمنيـــة،�وارتفـــاع�نســـبة�الفقـــر�والعـــوز�

uعةالطائفيةÁÂال:  

يـأتي�عxـى�رأس�هـذه��بعـاد�البعـد�الطـائفي�ذو�الصـبغة�الدينيـة�ا�ذهبيـة،�والـذي�يتكـ

الدماء�وfنbµاكات�مارسها�أئمة�الرفض�من�الزيدية�السياسية�الجارودية�خHل�ف¨�ات�متعاقبـة�مـن�حكـم�

ـــ·\�ا� أجـــزاء�مهمـــة�مـــن�الـــيمن،�كـــإرث�تـــأري¿ي��ؤســـس�الهادويـــة؛�يح$ـــ�kبـــن�الحســـ�ن�ال̧ر

�بمـــذهب�الرافضـــة،�
ً
�مـــن�منطقـــة�الـــرس�با�دينـــة�ا�نـــورة�متســـلحا

ً
،��ـــي�مدينـــة�صـــعدة�اليمنيـــة�قادمـــا

�العصـــمة�و�حقيـــة��ـــي�ا�لـــك،�بموجـــب�القرشـــية�والحصـــر��ـــي�البطنـــ�ن،�وقـــد�أضـــاف�الحوثيـــون�إ�ـــى�
ً
مـــدعيا

تركـة�الهــادي�اعتنـاق�ا�ــذهب�الجعفــري�fثنـا�عشــري�وهـو�ا�ــذهب�الرســم\

ـــه� ـــHم�والتوجيـــ ـــــاهج�التعلــــــيم�العــــــام،�والجامعــــــات�ووســــــائل�Sعـــ ـــه�عxــــــى�منـ ـــــوم�لفرضـــ الــــــيمن،�ويســــــعون�اليـ
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مــن�بــاب�الكيــد�لالدولــة�

ولــم�تبــد�يـد�حلفــاه�الجــدد

وهو�تراجع�غ����غريبة

ـــال�بكيــــل ــ�ى�أمثـ ــيمن�الك�ــ وإ�ــــى�جانــــب�حاشــــد�يوجــــد�العديــــد�مــــن�قبائــــل�الــ

  .وغ��ها

لحــق�بالقبيلــة�اليــوم�مــا�لحــق�بــا�جتمع�

هــــذا�fنقســــام�هــــزة�عنيفــــة�قــــوض

صالح�التيارات�الفكرية�والسياسيةل�وأعرافها�،القبيلة

ـــع�القــــــيم� ـــــل��ــــــي�ويعــــــود�تراجـــ ـــــة�الطائفيــــــة،�وأنغمــــــاس�زعمــــــاء�القبائـ ــــة�الفكريـ ــــــى�التعبئــ و�خــــــHق�القبليــــــة�ا�

مصـــالحهم�الشخصـــيات،�با�ضـــافة�ا�ـــى�تـــاثر�القبائـــل�بعوامـــل��زمـــة�اليمنيـــة،�وارتفـــاع�نســـبة�الفقـــر�والعـــوز�

  .و�مية

الÁÂعةالطائفيةu  .ب 

يـأتي�عxـى�رأس�هـذه��بعـاد�البعـد�الطـائفي�ذو�الصـبغة�الدينيـة�ا�ذهبيـة،�والـذي�يتكـ�

الدماء�وfنbµاكات�مارسها�أئمة�الرفض�من�الزيدية�السياسية�الجارودية�خHل�ف¨�ات�متعاقبـة�مـن�حكـم�

أجـــزاء�مهمـــة�مـــن�الـــيمن،�كـــإرث�تـــأري¿ي��ؤســـس�الهادويـــة؛�يح

�بمـــذهب�الرافضـــة،�284
ً
�مـــن�منطقـــة�الـــرس�با�دينـــة�ا�نـــورة�متســـلحا

ً
ه،��ـــي�مدينـــة�صـــعدة�اليمنيـــة�قادمـــا

�العصـــمة�و�حقيـــة��ـــي�ا�لـــك،�بموجـــب�القرشـــية�والحصـــر��ـــي�البطنـــ�ن،�وقـــد�أضـــاف�الحوثيـــون�إ�ـــى�
ً
مـــدعيا

تركـة�الهــادي�اعتنـاق�ا�ــذهب�الجعفــري�fثنـا�عشــري�وهـو�ا�ــذهب�الرســم\

ــــه� ـــHم�والتوجيــ ـــــام،�والجامعــــــات�ووســــــائل�Sعـــ ــــيم�العـ ــــى�منــــــاهج�التعلــ ــيمن،�ويســــــعون�اليــــــوم�لفرضــــــه�عxــ الــــ
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ــا�هـــــو�عروبـــــي�وإســـــHمي،� ــاد،�والعمـــــل�بـــــوت��ة�عاليـــــة�لتشــــييع�ا�جتمـــــع�اليم�ـــــ\،�وfنســـــHخ�مـــــن�كــــل�مـــ وSرشــ

�مـــة،�ويث�ـــ��خHفا�bـــا�بـــل�)1(مـــن�شـــأنه�أن�يمـــزق 

ــل�الســــنة��ــــي�الــــيمن،�بــــل� ويشــــكك��ــــي�هويbµــــا�SســــHمية،�وتاريخهــــا�ا�جيــــد،�ولــــم�ينقلــــب�الحوثيــــون�عxــــى�أهــ

انقلبــوا�ح[ــ�kعxــى�Sســماعيلية،�وبقيــة�الزيديــة�نفســها،�وقــاموا�بتفتيbµــا،�واســتقطاب�القــادة�فbcــا�واعتقــال�

وف�ا�ليشـــيات�ال[ـــ\�تـــدير�الحـــروب��ـــي�كـــل�زوايـــا�الـــوطن،�وبـــرغم�الفتـــاوى�

ال[\�صـدرت�بتكف�ـ�هم�مـن�قبـل�مراجـع�زيديـة�كب�ـ�ة�وصـل�¤bـا�الحـال�إ�ـى�خـوض�قتـال�ضـاري�مـع�الحـوثي�ن�

سقط�فيـه�قتxـى�وجر�ـى�وُهـدمت�فيـه�مسـاجد،�ودور�علـم�ونكـل�الحوثيـون�بالزيديـة�أشـد�تنكيـل،�كـل�هـذا�

ــة��ـــــي� ــاة�ا�ختلفـــ ـــى�منـــــا�ي�الحيـــ ـــذهب�fثنـــــا�عشـــــري�كـــــي�يتمـــــدد�ويفـــــرض�ســـــلطانه�عxــ مــ

�،باعتبارهــا�مــورد�أسا¸ــ·\�ويعتمــد�البلــد�عxــى�الزراعــة

��عxى�نحو�ضيقولم�يدخل�عصر�الزراعة�الحديثة�إ.  

 �،وقــد�اعتمــدت��نظمـــة�التاريخيــة�ا�تعاقبـــة�عxــى�حكــم�الـــيمن�عxــى�هـــذا�ا�ــورد
ً
�ـــا�تحتويــه�مـــن��نظــرا

ــهرها�ســــد�مــــأرب �-ســــبحانه�-وقــــد�حباهــــا�هللا�،شــ

ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٻ  پ

�أن�الدولــة��ــي�الــيمن�عxــى�اخــتHف�مراحلهــا
ً
اعتمادهــا�عxـــى�كــان��وقــد�ثبــت�تاريخيــا

تقــــوم�فbcــــا��åــــ·\�الواســــعةابا�ضــــافة�إ�ــــى��ر 

��يحظى�هـو��ـي�ا�قابـل�بـأي�خدمـة�م¬bـا�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

وSرشــــاد،�والعمـــــل�بـــــوت��ة�عاليـــــة�لتشــــييع�ا�جتمـــــع�اليم�ـــــ\،�وfنســـــHخ�مـــــن�كــــل�مـــــا�هـــــو�عروبـــــي�وإســـــHمي،�

مـــن�شـــأنه�أن�يمـــزق �والتنكـــر�لكـــل�أمجـــاد��مـــة�وفتوحا�bـــا،�وإعـــHء�مـــن�كـــل�مـــا

ــا�ا�جيــــد،�ولــــم�ينقلــــب�الحوثيــــون�عxــــى�أهــــل�الســــنة��ــــي�الــــيمن،�بــــل� ويشــــكك��ــــي�هويbµــــا�SســــHمية،�وتاريخهــ

انقلبــوا�ح[ــ�kعxــى�Sســماعيلية،�وبقيــة�الزيديــة�نفســها،�وقــاموا�بتفتيbµــا،�واســتقطاب�القــادة�فbcــا�واعتقــال�

وف�ا�ليشـــيات�ال[ـــ\�تـــدير�الحـــروب��ـــي�كـــل�زوايـــا�الـــوطن،�وبـــرغم�الفتـــاوى�بعضـــهم،�وتجنيـــد�شـــبا¤bا��ـــي�صـــف

ال[\�صـدرت�بتكف�ـ�هم�مـن�قبـل�مراجـع�زيديـة�كب�ـ�ة�وصـل�¤bـا�الحـال�إ�ـى�خـوض�قتـال�ضـاري�مـع�الحـوثي�ن�

سقط�فيـه�قتxـى�وجر�ـى�وُهـدمت�فيـه�مسـاجد،�ودور�علـم�ونكـل�الحوثيـون�بالزيديـة�أشـد�تنكيـل،�كـل�هـذا�

ــــي� ــى�منـــــا�ي�الحيـــــاة�ا�ختلفـــــة��ـ مـــــذهب�fثنـــــا�عشـــــري�كـــــي�يتمـــــدد�ويفـــــرض�ســـــلطانه�عxـــ

  :�قتصادي

ويعتمــد�البلــد�عxــى�الزراعــة�،طويلــة�مــن�شــح�ا�ــوارد�تعــاني�الــيمن�منــذ�مــدة

ولم�يدخل�عصر�الزراعة�الحديثة�إ�،و�زال�العمل��ي�هذا�ا�جال�وفق�الطرق�البدائية

وقــد�اعتمــدت��نظمـــة�التاريخيــة�ا�تعاقبـــة�عxــى�حكــم�الـــيمن�عxــى�هـــذا�ا�ــورد

ــن�أ�،وســــدود�عظيمــــة�وميــــاه�وف�ــــ�ة شــــهرها�ســــد�مــــأربكــــان�مــ

ــــي� ــــن�الخ�ـــــــ�ات�ذكـــــــرت��ـــ ــريم�القـــــــرآن�الالكث�ـــــــ��مـــ ٹ ٹ چ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پكـــــ
�أن�الدولــة��ــي�الــيمن�عxــى�اخــتHف�مراحلهــا،�)

ً
وقــد�ثبــت�تاريخيــا

ــرائب با�ضــــافة�إ�ــــى��ر �،وتحصــــيل�مــــوارد�الزكــــاة�،�ــــي�جبايــــة�الضــ

��يحظى�هـو��ـي�ا�قابـل�بـأي�خدمـة�م¬bـا�بينما�،مقابل�جزء�من�ا�حاصيل�الزراعية�ا�واطن�با�جر 
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ــا�هـــــو�عروبـــــي�وإســـــHمي،� ــع�اليم�ـــــ\،�وfنســـــHخ�مـــــن�كــــل�مـــ ــة�لتشــــييع�ا�جتمـــ ــل�بـــــوت��ة�عاليـــ وSرشــــاد،�والعمـــ

والتنكـــر�لكـــل�أمجـــاد��مـــة�وفتوحا�bـــا،�وإعـــHء�مـــن�كـــل�مـــا

ــل� ــم�ينقلــــب�الحوثيــــون�عxــــى�أهــــل�الســــنة��ــــي�الــــيمن،�بــ ويشــــكك��ــــي�هويbµــــا�SســــHمية،�وتاريخهــــا�ا�جيــــد،�ولــ

انقلبــوا�ح[ــ�kعxــى�Sســماعيلية،�وبقيــة�الزيديــة�نفســها،�وقــاموا�بتفتيbµــا،�واســتقطاب�القــادة�فbcــا�واعتقــال�

بعضـــهم،�وتجنيـــد�شـــبا¤bا��ـــي�صـــف

ال[\�صـدرت�بتكف�ـ�هم�مـن�قبـل�مراجـع�زيديـة�كب�ـ�ة�وصـل�¤bـا�الحـال�إ�ـى�خـوض�قتـال�ضـاري�مـع�الحـوثي�ن�

سقط�فيـه�قتxـى�وجر�ـى�وُهـدمت�فيـه�مسـاجد،�ودور�علـم�ونكـل�الحوثيـون�بالزيديـة�أشـد�تنكيـل،�كـل�هـذا�

ــار�التمهيـــــد�لل ــي�إطـــ ــة��ـــــي��ـــ ــاة�ا�ختلفـــ ــــري�كـــــي�يتمـــــدد�ويفـــــرض�ســـــلطانه�عxـــــى�منـــــا�ي�الحيـــ مـــــذهب�fثنـــــا�عشـ

 .)2(البHد

�قتصاديuالعامل .3

تعــاني�الــيمن�منــذ�مــدة

و�زال�العمل��ي�هذا�ا�جال�وفق�الطرق�البدائية

وقــد�اعتمــدت��نظمـــة�التاريخيــة�ا�تعاقبـــة�عxــى�حكــم�الـــيمن�عxــى�هـــذا�ا�ــورد

ــ وميــــاه�وف�ــــ�ة�،الحةأراåــــ·\�صــ

ــي� ــــرت��ـــــ ــــ�ات�ذكـــ ـــ��مـــــــن�الخ�ـــ الكث�ــــ

چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٿٿ
)3(

ــد� ــة�الضــــرائب�ا�ــــواطنجهــ �ــــي�جبايــ

ا�واطن�با�جر بتشغيل�
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)1(.  

ــي�ا�راحـــــل��خ�ـــــ�ة�للدولـــــة�اليمنيـــــة�ظهـــــر�التوســـــع�الحاصـــــل��ـــــي�مختلـــــف�مجـــــا�ت�الحياة �وتعـــــددت،�ـــ

كـــان�مـــن��،ومعهـــا�بـــدأت�رحلـــة�البحـــث�عـــن�مـــوارد�جديـــدة�كث�ـــ�ة�ومتنوعـــة

  . %70أك��þمن��بنسبة

�منــذ�بدايــة�التسعيناتÍســباب�تتعلــق�بال¨�امــ
ً
ولــة�الوحــدة�ات�دمســتمرا

و�زمة�السياسية�ب�ن�شريكي�الحكـم�الحـزب�fشـ¨�اكي�وحـزب�ا�ـؤتمر�الشـع«\�العـام�ال[ـ\�

وســـوف�يـــأتي�بيا�bـــا��ـــي��،الحـــوثي�نمـــع��

وال[ــ\�انbµـــت��م،2011ثــم�الثــورة�الشـــعبية��ــي�

�،با�ضــــافة�إ�ــــى�الهــــدر�الكب�ــــ��للمــــوارد

ــوء�اســـتغHل�الســـلطة �وبالرغم�مـــن�كـــل�التحــــديات،وســ

ح[ـــــ�kانقـــــHب��،مـــــن�ا�تطلبـــــات�الضـــــرورية

أربعــة��fنقHبيــون �bــب�الــذي�نســف��صــول�ال[ــ\�يعتمــد�علbcــا�Sقتصــاد�اليم�ــ\�حيــث�

إ�ـى��با�ضـافة،مليار�ومائتا�مليون�دو�ر�احتياط�العملة�اليمنية�ا�ودع�طرف�البنـك�ا�ركـزي�اليم�ـ\�بصنعاء

ـــــنفط�والغـــــــاز ـــــادرات�الــ �،�ـــــــي�توقـــــــف�صــ

ومثــل�هــذا�الســلوك�تــم�تعميمــه�عxــى�بقيــة�ا�ؤسســات�العامــة�

bبــه�مــن�بنــك�العربــي�الجديــد�مــاتم��

وهـو�،�þوةسـلطة�مقدمـة�لHسـتحواذ�عxـى�ال
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

(والسلطة�الحاكمة�هذه�ا�وارد��عالة�الجيش�ّل ويذهب�ُج 

ـــي�مختلـــــف�مجـــــا�ت�الحياة ـــع�الحاصـــــل��ــ ـــر�التوســ ـــ�ة�للدولـــــة�اليمنيـــــة�ظهــ �ـــــي�ا�راحـــــل��خ�ــ

ومعهـــا�بـــدأت�رحلـــة�البحـــث�عـــن�مـــوارد�جديـــدة�كث�ـــ�ة�ومتنوعـــة�،ال¨�اما�bـــا�تجـــاه�مواطنbcـــا�والغ�ـــ�

بنسبةعليه�واعتماد�ا�وازنة�العامة�للدولة��،أهمها�استخراج�النفط�والغاز

 
ً
�منــذ�بدايــة�التسعيناتÍســباب�تتعلــق�بال¨�امــ�شــهد�fقتصــاد�اليم�ــ\�تراجعــا

ً
مســتمرا

و�زمة�السياسية�ب�ن�شريكي�الحكـم�الحـزب�fشـ¨�اكي�وحـزب�ا�ـؤتمر�الشـع«\�العـام�ال[ـ\�

مـــع���الدولة�خـــرى�ال[ـــ\�خاشـــbµا�ثـــم�الحـــروب�،م1994

ثــم�الثــورة�الشـــعبية��ــي��،وتلbµــا�تــداعيات�القضـــية�الجنوبيــةموقــع�أخــر�مــن�الدراســـة�

ــى�الحــــرب با�ضــــافة�إ�ــــى�الهــــدر�الكب�ــــ��للمــــوارد�و��تــــزال�مســــتعرة�إ�ــــى�7ن�،بثــــورة�مضــــادة�وانقــــHب�قــــاد�إ�ــ

ــا ــاد�ا�ـ ــلطة�،داري �ي�وS وســـوء�إدارة�هـــذه�ا�ـــوارد�والفسـ وســــوء�اســـتغHل�السـ

�عxـــــى�
ً
ــــرا ــ\�مصـ ــــاء�ويفـــــئ�بالحـــــد��دنـــــى�ظـــــل�fقتصـــــاد�اليم�ـــ مـــــن�ا�تطلبـــــات�الضـــــروريةالبقـ

الــذي�نســف��صــول�ال[ــ\�يعتمــد�علbcــا�Sقتصــاد�اليم�ــ\�حيــث�

مليار�ومائتا�مليون�دو�ر�احتياط�العملة�اليمنية�ا�ودع�طرف�البنـك�ا�ركـزي�اليم�ـ\�بصنعاء

ــــــة ـــة�الوطنيـ ــــــارات�وتســـــــببوا��،مة�بالعملــــ ـــــب�Sمـ ـــى�جانــ ــــــازإ�ــــ ــــنفط�والغـ ــــادرات�الـــ ــــــف�صـــ ـــــي�توقـ �ــ

ومثــل�هــذا�الســلوك�تــم�تعميمــه�عxــى�بقيــة�ا�ؤسســات�العامــة��واســتيHءاهم�عxــى�بقيــة�كافــة�ا�ــوارد�ا�حليــة

 �،كــل�مؤسســات�الدولــة�والقطــاع�الخــاص
ً
Hــا�مــثb¬وم�bمــاتم��

سـلطة�مقدمـة�لHسـتحواذ�عxـى�الليتأكـد�لنـا�دون�أدنـى�شـك�أن�الصـراع�عxـى�ال

  .ةسقاط�الدولما�فعله�الحوثيون�بعد�إ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

ويذهب�ُج ،��ي�أي�مجال

ـــي�مختلـــــف�مجـــــا�ت�الحياةو ــر�التوســـــع�الحاصـــــل��ــ ــة�اليمنيـــــة�ظهـــ �ـــــي�ا�راحـــــل��خ�ـــــ�ة�للدولـــ

ال¨�اما�bـــا�تجـــاه�مواطنbcـــا�والغ�ـــ�

أهمها�استخراج�النفط�والغاز

 
ً
شــهد�fقتصــاد�اليم�ــ\�تراجعــا

و�زمة�السياسية�ب�ن�شريكي�الحكـم�الحـزب�fشـ¨�اكي�وحـزب�ا�ـؤتمر�الشـع«\�العـام�ال[ـ\��،م1990مايو22

1994إ�ـــى�حـــرب�افضـــت�

موقــع�أخــر�مــن�الدراســـة�

ــاد�إ�ــــى�الحــــرب بثــــورة�مضــــادة�وانقــــHب�قــ

وســـوء�إدارة�هـــذه�ا�ـــوارد�والفســـاد�ا�ـــا

�عxـــــى�
ً
ــــاد�اليم�ـــــ\�مصـــــرا ظـــــل�fقتصـ

الــذي�نســف��صــول�ال[ــ\�يعتمــد�علbcــا�Sقتصــاد�اليم�ــ\�حيــث�،م2014ســبتم���21

مليار�ومائتا�مليون�دو�ر�احتياط�العملة�اليمنية�ا�ودع�طرف�البنـك�ا�ركـزي�اليم�ـ\�بصنعاء

ــــةمبـــــــالغ�ضـــــــخ مة�بالعملـــــــة�الوطنيـــ

واســتيHءاهم�عxــى�بقيــة�كافــة�ا�ــوارد�ا�حليــة

كــل�مؤسســات�الدولــة�والقطــاع�الخــاص�وطــال�،والخاصــة

ليتأكـد�لنـا�دون�أدنـى�شـك�أن�الصـراع�عxـى�ال،�)2(ريـالمليار��23

ما�فعله�الحوثيون�بعد�إ
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أن�إجمـــا�ي�خســـائر�الـــيمن��ـــي�انخفـــاض�

�م�مقارنــــة2018إ�ــــى��2015وام�فقــــط�مــــن�

وقـد�تقلـص�النـاتج��،اد��ـي�اقتصـاد�الـبHد�مـن�اليـوم��ول�لHنقـHب

ـــــطة� ـــرب��ــــــــي�توقــــــــف�كأفــــــــة�fنشـــ ــــHب�والحـــــ ـــبب�fنقــــ وتســـــ

�،عمليــات�القطــاع�الخــاصاحجــام�

مـدادات�ص�S ونقـ�،تكاليف�التشغيل�بشدة�نتيجة�انعدام��مـن

�مـــر�الـــذي��،العـــام�والخــاص�وممـــا�أدى�إ�ــى�تســـريح�أعــداد�كب�ـــ�ة�مـــن�العــامل�ن��ـــي�القطــاع�ن

وقـد�أشـار�, ـح�ا�ـوارد�الـذي�يقـود�إ�ـى�صـراع�عxـى�السـلطة

ـــال ـــنعاء�الـــــدكتور�عxـــــى�ســـــيف�كليـــــب�عنـــــدما�قــ ــة�صــ ـــ�kاســـــتاذ�fقتصـــــاد�بجامعـــ ـــذا�ا�ع�ــ زمـــــة�أن�� �)2(إ�ـــــي�هــ

عÀــىuعــددuuــ¨uيعتمــدن�uقتصــادuاليم

تحســن�ملحـــوظ��ـــي�الـــدخول�وا�ـــوارد�

ــــة�،وfتصـــــــا�ت �،وا�ؤسســـــــات�العامـــ

دفع�مرتبـــات�مـــوظفي�الدولـــة��ــي�جميـــع�القطاعـــات�ومعاشـــات�ا�تقاعـــدين��ـــي�

ا�ع¨ـــ�ف�¤bـــا��الحكومـــةوهـــذا�مـــا�نجحـــت�

وة�مثــل�محافظــة�مــأرب�ومحافظــة�شــب
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

أن�إجمـــا�ي�خســـائر�الـــيمن��ـــي�انخفـــاض��،زي�ل�حصـــاء�اليم�ـــ\كـــوقـــد�أفـــاد�تقريـــر�صـــادر�عـــن�الجهـــاز�ا�ر 

ــة�أعــــ54.7النــــاتج�القــــومي�يتجــــاوز� ــي�خــــHل�أربعــ وام�فقــــط�مــــن�مليــــار�دو�ر�أمريكــ

اد��ـي�اقتصـاد�الـبHد�مـن�اليـوم��ول�لHنقـHبلتـدهور�الحـابـدأ�عليه�يHحـظ�أنـه�

ـــة� ـــــــذ��bايـــــ ـــام�منـ ــــطة��،م2014العـــــ ـــHب�والحــــــــرب��ــــــــي�توقــــــــف�كأفــــــــة�fنشــــ وتســــــــبب�fنقـــــ

�لHنخفــاض�الكب�ــ���ــي�الوظــائف�،fقتصــادية�عxــى�نطــاق�واســع
ً
احجــام�و �،نظــرا

تكاليف�التشغيل�بشدة�نتيجة�انعدام��مـن�وارتفاع،فرص��عمال�التجارية

وممـــا�أدى�إ�ــى�تســـريح�أعــداد�كب�ـــ�ة�مـــن�العــامل�ن��ـــي�القطــاع�ن

يؤكد�أن�مشكلة�اليمن�وأزماته�تكمن��ي�الفقر�وشـح�ا�ـوارد�الـذي�يقـود�إ�ـى�صـراع�عxـى�السـلطة

ــال ـــدكتور�عxـــــى�ســـــيف�كليـــــب�عنـــــدما�قـــ ــنعاء�الــ ـــتاذ�fقتصـــــاد�بجامعـــــة�صـــ ــ�kاســ ــذا�ا�ع�ـــ ـــي�هـــ إ�ــ

ن�uقتصــادuاليمســنuتحإ,  Sنســانية��ــي�الــيمن�¾ــي�نتــاج�أزمــة�اقتصــادية��ــي��ســاس

تحســن�ملحـــوظ��ـــي�الـــدخول�وا�ـــوارد�ولقـــد�تجxـــى��ـــي��،�ـــي�ا�نــاطق�ا�حـــررةظهـــر�الـــذي�

 .لÍفراد�وا�ؤسسات�التجارية

 .مع�بعض�دول�الجوار�يف�القيود�عxى�fست��اد

ـــاء��ساســـــــية�وfحتياجـــــــاتالخـــــــدمات� ــا�الكهربــــ وfتصـــــــا�ت�،بمـــــــا�فbcــــ

دفع�مرتبـــات�مـــوظفي�الدولـــة��ــي�جميـــع�القطاعـــات�ومعاشـــات�ا�تقاعـــدين��ـــي�،وبــا�خص�الخـــدمي�م¬bـــا

وهـــذا�مـــا�نجحـــت�،جميـــع�ا�حافظـــات�بمـــا�فbcـــا�الواقعـــة�تحـــت�ســـيطرت�الحوثي

مثــل�محافظــة�مــأرب�ومحافظــة�شــب�ــي�ا�نــاطق�ا�حررة�وإعــادة�الحيــاة�إ�ــى�طبيعbµــا�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

وقـــد�أفـــاد�تقريـــر�صـــادر�عـــن�الجهـــاز�ا�ر 

النــــاتج�القــــومي�يتجــــاوز�

  ).1(م2014بسنة�

عليه�يHحـظ�أنـه�

ـــــــى ــــي�إ�ـ ــــذ��bايــــــــة�) %39(ا�حxــــ منــــ

fقتصــادية�عxــى�نطــاق�واســع

فرص��عمال�التجاريةتضاؤل�و 

وممـــا�أدى�إ�ــى�تســـريح�أعــداد�كب�ـــ�ة�مـــن�العــامل�ن��ـــي�القطــاع�ن�،وا�ســتلزمات

يؤكد�أن�مشكلة�اليمن�وأزماته�تكمن��ي�الفقر�و

ــال ـــى�ســـــيف�كليـــــب�عنـــــدما�قـــ إ�ـــــي�هـــــذا�ا�ع�ـــــ�kاســـــتاذ�fقتصـــــاد�بجامعـــــة�صـــــنعاء�الـــــدكتور�عxــ

Sنســانية��ــي�الــيمن�¾ــي�نتــاج�أزمــة�اقتصــادية��ــي��ســاس

  :أبرزهاuمنuالعوامل

الـــذي�مـــن�� �اســتتباب 

لÍفراد�وا�ؤسسات�التجارية

يف�القيود�عxى�fست��ادتخف 

ـــــدمات�تــــــوف���  الخــ

وبــا�خص�الخـــدمي�م¬bـــا

جميـــع�ا�حافظـــات�بمـــا�فbcـــا�الواقعـــة�تحـــت�ســـيطرت�الحو

 
ً
�،�ــي�تــوف��ه�دوليــا
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قبــل�انقــHب�التحــالف�علbcــا�بــدعم�

قــــوات�عنــــدما�قامــــت�كمــــا�حــــدث�فيعــــدن�

 
ً
�ـــان�ن�مليــــار�ريـــــا  يمنيــــ�ا�جلــــس�fنتقـــــا�ي�fنفصــــا�ي�ب¬bـــــب�مرتبــــات�ا�وظفينـــــاليمني�ن�البالغــــة�ثمــ

ً
مـــــن��ا

. 

 .وfل¨�امات�،نتيجة�طباعة�نقود�جديدة�من�أجل�دفع�الرواتب

  .)3(مريكيالعملة�الوطنية�مقابل�الدو�ر�� 

هو�ما��؛وخليج�عدن�،حمرالدولية�للبحر�� 

�الدولية�منذ�زمن�طويلSقليمية�و 

ومن�مهم�)4(وعxى�هذا��ساس�يمكن�القول�بأن�لÍزمة��اليمنية�بعد�جيواس¨�اتيÏي
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

قبــل�انقــHب�التحــالف�علbcــا�بــدعم�،)1(وغ��هــا�لحــج�والضــالعومحافظــة�حضــرموت�ومحافظــة�عــدن�و 

ــابات كمــــا�حــــدث�فيعــــدن��،مليشــــيات�خارجــــة�عxــــى�القــــانون�تمــــارس�عمــــل�العصــ

 
ً
�ـــان�ن�مليــــار�ريـــــا ـــات�ا�وظفينـــــاليمني�ن�البالغــــة�ثمــ ا�جلــــس�fنتقـــــا�ي�fنفصــــا�ي�ب¬bـــــب�مرتبـ

 .)2(وبتسهيل�من�التحالف��ي�سابقة�لم�تشهدها�البHد

.�القطاع�الخاص�والذي�شهد�طفرة��ي�بعض�ا�دن�ا�حررة

  : هنالكuمهدداتuخطرةuتواجه�uقتصادuاليم¨uم¥�ا

  .تزايد�الدين�الحكومي

نتيجة�طباعة�نقود�جديدة�من�أجل�دفع�الرواتب�ضخمتسارع�وارتفاع�معدل�الت

العملة�الوطنية�مقابل�الدو�ر�� fنخفاض�السريع�وا�ؤرق��ي�سعر�صرف�

  

الدولية�للبحر�� �وتحكمه��ي�ا�Hحة�،�وقع�fس¨�اتيÏي�لليمن

Sقليمية�و القوى��سبب�رئيسÍطماعيجعله�محط�نظر��صحاب�ا�صالح�وهو 

وعxى�هذا��ساس�يمكن�القول�بأن�لÍزمة��اليمنية�بعد�جيواس¨�اتيÏي

  :والتدخHت�ما�يxي�

  : �يرانية
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ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

ومحافظــة�حضــرموت�ومحافظــة�عــدن�و 

ــارس�عمــــل�العصــــابات مليشــــيات�خارجــــة�عxــــى�القــــانون�تمــ

 
ً
�ـــان�ن�مليــــار�ريـــــا ـــا�ي�ب¬bـــــب�مرتبــــات�ا�وظفينـــــاليمني�ن�البالغــــة�ثمــ ا�جلــــس�fنتقـــــا�ي�fنفصـ

وبتسهيل�من�التحالف��ي�سابقة�لم�تشهدها�البHد�،عدن

انتعاش�القطاع�الخاص�والذي�شهد�طفرة��ي�بعض�ا�دن�ا�حررة 

هنالكuمهدداتuخطرةuتواجه�uقتصادuاليم¨uم¥�ا

تزايد�الدين�الحكومي 

تسارع�وارتفاع�معدل�الت 

fنخفاض�السريع�وا�ؤرق��ي�سعر�صرف� 

  :الخارçيuالعامل .4

�وقع�fس¨�اتيÏي�لليمنا�شك�أن�

يجعله�محط�نظر��صحاب�ا�صالح�وهو 

وعxى�هذا��ساس�يمكن�القول�بأن�لÍزمة��اليمنية�بعد�جيواس¨�اتيÏي�وح[�kالوقت�الراهن

والتدخHت�ما�يxي��fطماع�لكت

�يرانيةطماعcu   .أ 
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وذلــك�ع�ـــ��أدوات��وممــا��شــك�فيــه�أن�إيــران�كانـــت�بصــما�bا�ظــاهرة��ــي��زمــة�اليمنيـــة�منــذ�أمــد�بعيــد

قــوم�بــاحتواء�عناصــر�الحــوثي�ن��ــي�الحــوزات�

والضاحية�الجنوبية��ي�لبنان��عادة�بـرمجbµم�وفـق�العقيـدة�fثنـا�عشـرية�للمـذهب�

��ـــي�الســـنوات��و�ـــى�مـــن�القـــرن�الواحـــد�
ً
ف�طالبـــا

  .والعشرين،�وقد�تضاعف�العدد�بحكم�ا�ستجدات�وغياب�الدولة�الوطنية�الراعية

داخـل�الـيمن�الـدعم�ا�ـا�ي�واللوجسـ[\�كمـا�

أما�بعد�fنقـHب�عxـى�الشـرعية��،�ي�صعدة

،�بـــ�ن�صـــنعاء�وطهـــران�بعـــد�ســـقوط�صـــنعاء

ــلوا�عشــــرات�الخ�ـــــ�اء��ــــي�مختلـــــف� وأرســـ

وتطوير�الصواريخ،�مسـتفيدين�مـن�تركـة�الدولـة�اليمنيـة�

ــbµم�ا�¬bــــارة�ال[ــــ\�ســــلمها�الــــرئيس�الســــابق�ع�ــــ��ا�ــــوال�ن�لــــه�إ�ــــى�جماعــــة�الحــــوثي، فرصــــة�fحــــداث��ومنحــ

ــع�تزايــــد�وت�ــــ�ة��عمــــال� ــيج�عــــدن،�مــ وخلــ

العدوانيــــة�عxــــى�الحــــدود�باتجــــاه�ا�ملكــــة،�وانbµــــاء�بتوجيــــه�ضــــربات�جويــــة��ــــي�العمــــق�الســــعودي�طالــــت�

ــا�بــــدون�خ�ــــ�ات�وأســــلحة� ــوثي�ن�العســــكرية�أن�تطالهــ واقتصــــادية�مــــا�كــــان�لقــــدرات�الحــ

نية�متطورة،�وهو�ما�جسد�وحدة�ا�وقف�وا�ص���ب�ن�إيـران�وهـذه�ا�ليشـيات�ال[ـ\�تقـوض�بلـدا�bا،�

ذ�مخططـــــــات�fســـــــ¨�اتيجية�تنفـــــــدمويـــــــة�

،�)يــرانإ(Sيرانيــة�التوســعية�القائمــة�عxــى�حشــد�كافــة�الطاقــات،�وا�ــوارد�لخدمــة�دولــة�ا�قــر�أم�القــرى�

بوجـود�أكþـ��مـن�عشـرين�ألـف�خب�ـ��إيرانـي�

ـــب�القســــــري  ـــــى�مواردهــــــا��،والتغييـــ ــة�عxـ والهيمنــــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

وممــا��شــك�فيــه�أن�إيــران�كانـــت�بصــما�bا�ظــاهرة��ــي��زمــة�اليمنيـــة�منــذ�أمــد�بعيــد

uالعلميــةuالحــوزاتuــ��قــوم�بــاحتواء�عناصــر�الحــوثي�ن��ــي�الحــوزات�ف	ــ\�مــن�ت�:إســتيعابuالحــوثي&نuع

والضاحية�الجنوبية��ي�لبنان��عادة�بـرمجbµم�وفـق�العقيـدة�fثنـا�عشـرية�للمـذهب��

ــد�كþـــ��مـــن�ثHثـــة�آ� غ�أعـــداد�الطـــHب�أ ��ـــي�الســـنوات��و�ـــى�مـــن�القـــرن�الواحـ
ً
ف�طالبـــا

والعشرين،�وقد�تضاعف�العدد�بحكم�ا�ستجدات�وغياب�الدولة�الوطنية�الراعية

داخـل�الـيمن�الـدعم�ا�ـا�ي�واللوجسـ[\�كمـا��لعناصـر�الحـوثي�يُقدم�Sيرانيون : سË¨الدعمuا�اÇيuواللوج

�ي�صعدة�الحروب�السته�مدةيمدو�bم�با�سلحة�والعتاد�الحربيمنذ�

بـــ�ن�صـــنعاء�وطهـــران�بعـــد�ســـقوط�صـــنعاءفقـــد�أقـــام�Sيرانيـــون�جســـر�جـــوي��،م2014

ـــا�ي�والعســــكري�خلـــــف�الحــــوثي�ن وأرســـــلوا�عشــــرات�الخ�ـــــ�اء��ــــي�مختلـــــف��،السيا¸ــــ·\�وا�ــ

وتطوير�الصواريخ،�مسـتفيدين�مـن�تركـة�الدولـة�اليمنيـة��،والط��ان�ا�س���،وصناعة��لغام

ــارة�ال[ــــ\�ســــلمها�الــــرئيس�الســــابق�ع�ــــ��ا�ــــوال�ن�لــــه�إ�ــــى�جماعــــة�الحــــوثي، ا�¬bــ

ــة�الدوليــــة��ــــي�البحــــر��حمــــر ــال��،جــــد�قبالــــة�ا�ضــــايق�البحريــ ــ�ة��عمــ ــع�تزايــــد�وت�ــ وخلــــيج�عــــدن،�مــ

ــة،�وانbµــــاء�بتوجيــــه�ضــــربات�جويــــة��ــــي�العمــــق�الســــعودي�طالــــت� العدوانيــــة�عxــــى�الحــــدود�باتجــــاه�ا�ملكــ

ـــا�كــــان�لقــــدرات�الحــــوثي�ن�العســــكرية�أن�تطالهــــا�بــــدون�خ�ــــ�ات�وأســــلحة� واقتصــــادية�مـ

نية�متطورة،�وهو�ما�جسد�وحدة�ا�وقف�وا�ص���ب�ن�إيـران�وهـذه�ا�ليشـيات�ال[ـ\�تقـوض�بلـدا�bا،�

ــــة�مجانيـــــــة ـــعو¤bا�خدمـــ دمويـــــــة�الرهابيـــــــة�ا� جموعاتهـــــــذه�ا�،�يران�وشــــ

Sيرانيــة�التوســعية�القائمــة�عxــى�حشــد�كافــة�الطاقــات،�وا�ــوارد�لخدمــة�دولــة�ا�قــر�أم�القــرى�

بوجـود�أكþـ��مـن�عشـرين�ألـف�خب�ـ��إيرانـي��،�وجل�bـا�إ�ـى�إيـرانوما��bب�موارد�العراق،�وتفكيك�مصـانعه

ـــا�بالقتــــــل ـــتخلص�مــــــن�علماءهـــ والتغييــــــب�القســــــري ،�يســــــهلون�لــــــه�ذلــــــك،�والـــ
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وممــا��شــك�فيــه�أن�إيــران�كانـــت�بصــما�bا�ظــاهرة��ــي��زمــة�اليمنيـــة�منــذ�أمــد�بعيــد

  :)1(عديدة�م¬bا

 uالعلميــةuالحــوزاتuــ��إســتيعابuالحــوثي&نuع

�،العلمية��ي�إيران

ح[ـــ�kبلـــغ�أعـــداد�الطـــHب�أ�،Sيرانـــي

والعشرين،�وقد�تضاعف�العدد�بحكم�ا�ستجدات�وغياب�الدولة�الوطنية�الراعية

الدعمuا�اÇيuواللوج 

يمدو�bم�با�سلحة�والعتاد�الحربيمنذ�

2014ســـبتم����21ـــي�

̧ــــ·\�وا�ـــــا�ي�والعســــكري�خلـــــف�الحــــوثي�ن�ورمــــوا�بـــــثقلهم السيا

وصناعة��لغام�،�سلحة

ــرئيس�الســــابق�ع�ــــ��ا�ــــوال�ن�لــــه�إ�ــــى�جماعــــة�الحــــو ــ\�ســــلمها�الــ ا�¬bــــارة�ال[ــ

ــايق�البحريــــة�الدوليــــة��ــــي�البحــــر��حمــــرالتوا جــــد�قبالــــة�ا�ضــ

العدوانيــــة�عxــــى�الحــــدود�باتجــــاه�ا�ملكــــة،�وانbµــــاء�بتوجيــــه�ضــــربات�جويــــة��ــــي�العمــــق�الســــعودي�طالــــت�

واقتصــــادية�مــــا�كــــان�لقــــدرات�الحــــوثي�ن�العســــكرية�أن�تطالهــــا�بــــدون�خ�ــــ�ات�وأســــلحة��،مواقــــع�حيويــــة

نية�متطورة،�وهو�ما�جسد�وحدة�ا�وقف�وا�ص���ب�ن�إيـران�وهـذه�ا�ليشـيات�ال[ـ\�تقـوض�بلـدا�bا،�إيرا

ــة�مجانيـــــــة وشـــــــعو¤bا�خدمـــــ

Sيرانيــة�التوســعية�القائمــة�عxــى�حشــد�كافــة�الطاقــات،�وا�ــوارد�لخدمــة�دولــة�ا�قــر�أم�القــرى�

وما��bب�موارد�العراق،�وتفكيك�مصـانعه

ــا�بالقتــــــل ـــــهلون�لــــــه�ذلــــــك،�والــــــتخلص�مــــــن�علماءهــــ يسـ
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،�"نــاطق�الســنيةإ��دليــل�واضــح�عxــى�النوايــا�العدوانيــة�التوســعية�Sيرانيــة�تجــاه�ا�

ــلحة��مــــن�الحلفــــاء�مــــن�الجماعــــات� �ــــي�منطقــــة�الشــــرق�ا�ســ

 
ً
  ."�وسط،�يشار�إلbcم�عادة�بتعب���مليشيات�وكيله�وليس�هذا�شيئا�جديدا

�عxـىجماعـات�الطائفيـة��ـي�البلـدان�العربيـة�ال[ـ\�تعمـل�

،��ـي�الوقـت�الـذي�تشـكو�)1(نطقـة�ي�ا�

لÍمـــم�ا�تحـــدة�مـــن�التــدخل��مريكـــي��ـــي�شـــئو�bا��ـــي�أغــرب�تفســـ���للسياســـة�الخارجيـــة�Sيرانيـــة�

،�ولــم�تمليــه�حالــة�مزاجيــة�أو�عاطفيــة

ــي�مـــع�مـــن� �يوافقــــه��ـــي�ا�عتقـــد�fثنــــاحالــــة�انفعـــال�مـــن�متعـــاطف�شــــيáي�إيرانـ

صــميم�السياســة�الخارجيــة�Sيرانيــة�ال[ــ\�يبــيح�لهــا�الدســتور�Sيرانــي�حــق�التــدخل��ــي�

ــــبح�إم��اطوريــــــة ــي�أن�تصــ ـــح��ــــ ــــالحها�ال[ــــــ\�تطمـــ ـــق�مصــ ـــــؤمن��،واســــــتخدام�القــــــوة�لتحقيـــ و��تـ

��صــــــالحها
ً
ـــك�محققــــــا ــــان�ذلـــ ـــي�إ��إذا�كــ ـــــاكم�Sيرانـــ ـــــالم�يــــــرى�الحـ ،�مـ

�التـــدخل��ـــي�شـــئو�bا�الداخليـــة�تحـــت�أي�
ً
�قاطعـــا

ً
ــا مصـــلحة�مـــن�تمديـــده��ـــي�الوقـــت�الـــذي�تـــرفض�فيـــه�رفضـ

ـــا�صــــHحيات�واســــعة��ــــي�الســــلطة� ــران�¾ــــي�نــــواة�مركــــز�SســــHم�العــــالم\،�وتعطــــي�قياد�bـ بــــار�أن�إيــ

  :دعائم�و¾ي��عxى�ثHثةوذلكيتما�k·Üمع�سياسbµا�ال[\�ترتكز 

  .)نظرية�أم�القرى �بحسب. (موقع�إيران��ي�العالم�SسHمي�أم�القرى�وليست�مكة�ا�كرمة

ــــة� ــــات�العربيــ بـــــل�تســـــbµدف�كافـــــة�الحكومـ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

إ��دليــل�واضــح�عxــى�النوايــا�العدوانيــة�التوســعية�Sيرانيــة�تجــاه�ا��

ــاء�شــــبك ــات��ةوالحقيقــــة�أن�إيــــران�بنــــت��ــــي�خفــ ــن�الجماعــ مــــن�الحلفــــاء�مــ

 
ً
�وسط،�يشار�إلbcم�عادة�بتعب���مليشيات�وكيله�وليس�هذا�شيئا�جديدا

جماعـات�الطائفيـة��ـي�البلـدان�العربيـة�ال[ـ\�تعمـل�لهذا�التوسع�Sيراني�له�ماي��ره�من�ارتباطاتبا

�ي�ا��واجهة�خصومها��جديدة�تمنح�إيران�ساحاتنفوذ

لÍمـــم�ا�تحـــدة�مـــن�التــدخل��مريكـــي��ـــي�شـــئو�bا��ـــي�أغــرب�تفســـ���للسياســـة�الخارجيـــة�Sيرانيـــة�

  

ولــم�تمليــه�حالــة�مزاجيــة�أو�عاطفيــة�،فات�شخصــيةهــذا�الســلوك�أو�الــنهج�Sيرانــي���يعــود�إ�ــى�تصــر 

 
ً
ــيáي�إيرانـــي�مـــع�مـــن�،�أو�خصـــيا حالــــة�انفعـــال�مـــن�متعـــاطف�شــ

صــميم�السياســة�الخارجيــة�Sيرانيــة�ال[ــ\�يبــيح�لهــا�الدســتور�Sيرانــي�حــق�التــدخل��ــي�

ـــــة ـــبح�إم��اطوريـ ــح��ــــــي�أن�تصـــ ـــــ\�تطمــــ ـــالحها�ال[ـ ـــــوة�لتحقيــــــق�مصـــ واســــــتخدام�القـ

ــــلح ـــــع�للصــ �و��تخضـ
ً
ـــــالحها؛بالتعــــــايش�مطلقــــــا ��صـ

ً
ـــان�ذلــــــك�محققــــــا إ��إذا�كـــ

�التـــدخل��ـــي�شـــئو�bا�الداخليـــة�تحـــت�أي�
ً
ــا �قاطعـ

ً
مصـــلحة�مـــن�تمديـــده��ـــي�الوقـــت�الـــذي�تـــرفض�فيـــه�رفضـــا

ــا�صــــHحيات�واســــعة��ــــي�الســــلطة� ـــي�نــــواة�مركــــز�SســــHم�العــــالم\،�وتعطــــي�قياد�bــ ــران�¾ـ بــــار�أن�إيــ

وذلكيتما�k·Üمع�سياسbµا�ال[\�ترتكز والو�ية�عxى��مة�SسHمية�جمعاء،

موقع�إيران��ي�العالم�SسHمي�أم�القرى�وليست�مكة�ا�كرمة

  ).الدفاع�ا�ؤثر(�من�Sيراني�

  . )2()التنمية(تعم���إيران�

ــيمن�وحــــــدها ــــة�أم�القـــــرى�Sيرانيـــــة���تســـــbµدف�الـــ ـــة��،ن�نظريـ ـــات�العربيـــ ــــة�الحكومــ بـــــل�تســـــbµدف�كافـ
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�،النفطيــة،�وغ��هــا

ــة�أن�إيــــران�بنــــت��ــــي�خفــــاء�شــــبك والحقيقــ

 
ً
�وسط،�يشار�إلbcم�عادة�بتعب���مليشيات�وكيله�وليس�هذا�شيئا�جديدا

هذا�التوسع�Sيراني�له�ماي��ره�من�ارتباطاتبا

تمنح�إيران�ساحاتنفوذتقويض�أوطا�bا،�و 

لÍمـــم�ا�تحـــدة�مـــن�التــدخل��مريكـــي��ـــي�شـــئو�bا��ـــي�أغــرب�تفســـ���للسياســـة�الخارجيـــة�Sيرانيـــة�إيـــران��فيــه

  .العدوانية�تجاه�الغ��

هــذا�الســلوك�أو�الــنهج�Sيرانــي���يعــود�إ�ــى�تصــر 

 
ً
 �ولـــيس�اجbµـــادا

ً
شخصـــيا

صــميم�السياســة�الخارجيــة�Sيرانيــة�ال[ــ\�يبــيح�لهــا�الدســتور�Sيرانــي�حــق�التــدخل��ــي��عشــري؛�بــل�هــو�مــن

ـــــة�،شــــــئون�الغ�ــــــ� ـــبح�إم��اطوريـ ــــ\�تطمــــــح��ــــــي�أن�تصـــ ــالحها�ال[ــ ـــوة�لتحقيــــــق�مصــــ ـــتخدام�القـــ واســـ

ــلح ــع�للصــــ �و��تخضــــ
ً
ــــا ــايش�مطلقــ بالتعــــ

�التـــدخل��ـــي�شـــئو�bا�الداخليـــة�تحـــت�أي�
ً
�قاطعـــا

ً
مصـــلحة�مـــن�تمديـــده��ـــي�الوقـــت�الـــذي�تـــرفض�فيـــه�رفضـــا

ــ�ر�باعت ــا�صــــHحيات�واســــعة��ــــي�الســــلطة�م�ــ ــواة�مركــــز�SســــHم�العــــالم\،�وتعطــــي�قياد�bــ بــــار�أن�إيــــران�¾ــــي�نــ

والو�ية�عxى��مة�SسHمية�جمعاء،

موقع�إيران��ي�العالم�SسHمي�أم�القرى�وليست�مكة�ا�كرمة: �و�ى�

�من�Sيراني�: الثانية

تعم���إيران�: الثالثة

ــــدهاإ ــــbµدف�الـــــيمن�وحــ ــــة���تسـ ن�نظريـــــة�أم�القـــــرى�Sيرانيـ
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ــاعها�لســـلطة� ــا�مـــن�الوجـــود�أو�إخضـ الـــو�ي�الفقيـــه،�زالbµـ

وذلــــك�ع�ــــ��مــــد��ذرع�Sيرانيــــة��ــــي�الــــدول�ا�عروفــــة�با�جــــال�الحيــــوي�Sيرانــــي�وفــــق�fســــ¨�اتيجية�الوطنيــــة�

ــي�لزعزعـــــة�هــــذه�الـــــدول  وإشــــباع�رغبا�bـــــا��ــــي�القتـــــل��،والخ�ــــ�ات�والتصـــــنيع�الحربــ

ـــة ــــة��يـــــة�الـــــو�ي�الفقيـــــه،�ومركزيـــــة�الدولــ Sيرانيـ

كـل�يـوم�عاشـوراء،�وكـل�أرض�كـربHء،�وكـل�شـهر�محـرم،�ولكـل�زمـان�ظـالم�

يـدعم�هنـاك�دعـم�سيا¸ـ·\�إيرانـي��ـي�ا�حافـل�الدوليـة�

التوجهـــات�Sيرانيـــة�حينمـــا�تتطـــابق�مصـــالح�القـــوى�الدوليـــة�مـــع�ا�صـــالح�fيرانيـــة�فينشـــأ�تحـــالف�خفـــي�أو�

��صـــالح�القـــوى�الدوليــة�والـــدول�الك�ـــ�ى��
ً
يظهـــر�،�صــمت�عـــن�مـــا�تقــوم�بـــه�إيـــران�حينمــا�يكـــون�ذلـــك�محققــا

 
ً
عـــد�يُ �،�والـــذييمن��ـــي�إيـــرانللـــ��ســـف��ا

بينمـــا�،�)3(اعتمـــاد�تقـــديم�أوراقـــه��مـــن�قبـــل�النظـــام�Sيرانـــي�بمثابـــة�انتصـــار�رمـــزي�للتيـــار�الحـــوثي��ـــي�الـــيمن

ــادة�fم��اطوريــــة�Sيرانيــــة،�أن�fســــ¨�اتيجية� ــــ·\�بإعــ للحلــــم�الفا̧ر

لÍسـف�عنــد�معظـم�الــدول��و¾ـي�حقيقــة�غائبـة

تنتقـــد�السياســـة�الخارجيـــة�Sيرانيـــة�دور��مـــم�ا�تحـــدة،�وتعت�ـــ�ه�انحيـــاز�للســـعودية�بإصـــدارها�للقـــرار�

الـــذي�يج�ـــ��التـــدخل�العســـكري�العربـــي��عـــادة�الشـــرعية��ـــي�الـــيمن،�وعملـــت�عxـــى�عرقلـــة�القـــرار�بكـــل�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــات�ظا�ـــة ــى�اعتبـــار�أ�bـــا�حكومـ زالbµـــا�مـــن�الوجـــود�أو�إخضـــاعها�لســـلطة�،�ويجـــب�إالســـنية�عxـ

وذلــــك�ع�ــــ��مــــد��ذرع�Sيرانيــــة��ــــي�الــــدول�ا�عروفــــة�با�جــــال�الحيــــوي�Sيرانــــي�وفــــق�fســــ¨�اتيجية�الوطنيــــة�

ـــة�با�ــــال�والســـــHح ـــدول �،Sيرانيـ والخ�ــــ�ات�والتصـــــنيع�الحربــــي�لزعزعـــــة�هــــذه�الــ

� �ــ\���تـــــؤمن�بو ــة�ـــــي�الـــــدول�الســـــنية�ال[ـــ يـــــة�الـــــو�ي�الفقيـــــه،�ومركزيـــــة�الدولـــ

�مـع�القاعـدة�الشـيعية�
ً
كـل�يـوم�عاشـوراء،�وكـل�أرض�كـربHء،�وكـل�شـهر�محـرم،�ولكـل�زمـان�ظـالم�"جاما

uالدعمuاستقطابuواستغ�لuالصمتuيÇهنـاك�دعـم�سيا¸ـ·\�إيرانـي��ـي�ا�حافـل�الدوليـة�:الـدو

التوجهـــات�Sيرانيـــة�حينمـــا�تتطـــابق�مصـــالح�القـــوى�الدوليـــة�مـــع�ا�صـــالح�fيرانيـــة�فينشـــأ�تحـــالف�خفـــي�أو�

��صـــالح�القـــوى�الدوليــة�والـــدول�الك�ـــ�ى��
ً
صــمت�عـــن�مـــا�تقــوم�بـــه�إيـــران�حينمــا�يكـــون�ذلـــك�محققــا

 �بتعيـــ�ن�ا�ســـؤول�الحـــوثي�البـــارز�إبـــراهيم�محمـــد�الـــديلم\
ً
ســـف��ا

اعتمـــاد�تقـــديم�أوراقـــه��مـــن�قبـــل�النظـــام�Sيرانـــي�بمثابـــة�انتصـــار�رمـــزي�للتيـــار�الحـــو

 
ً
ــا ــــ·\�بإعــــادة�fم��اطوريــــة�Sيرانيــــة،�أن�fســــ¨�اتيجية���إيــــران��ســــتكمال�مشــــروعها�وفقــ ــم�الفا̧ر للحلــ

و¾ـي�حقيقــة�غائبـة�Sيرانيـة�تشـكل�أك�ــ��تحـدي�للعــرب��ـي�الحاضـر�وا�ســتقبل،

تنتقـــد�السياســـة�الخارجيـــة�Sيرانيـــة�دور��مـــم�ا�تحـــدة،�وتعت�ـــ�ه�انحيـــاز�للســـعودية�بإصـــدارها�للقـــرار�

الـــذي�يج�ـــ��التـــدخل�العســـكري�العربـــي��عـــادة�الشـــرعية��ـــي�الـــيمن،�وعملـــت�عxـــى�عرقلـــة�القـــرار�بكـــل�

                                         

 �):���
 ��� 	���2'�� ;C� ��
� � 8 E��������	 ����� '( '����C� �	*��

 �)3��>��+ 	
�> 	��������N�� Y��$�� &F ����:� ���N �������C� �����	�� '��������7� '�( +7	�$�

2������� '��( W�,���� *���� ����� �������C� ����G���  1��C��5���P
 .����
 ��� ?������� R	�A
https://carnegieendowment.org/sada/80559  

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

الســـنية�عxـــى�اعتبـــار�أ�bـــا�حكومـــات�ظا�ـــة

وذلــــك�ع�ــــ��مــــد��ذرع�Sيرانيــــة��ــــي�الــــدول�ا�عروفــــة�با�جــــال�الحيــــوي�Sيرانــــي�وفــــق�fســــ¨�اتيجية�الوطنيــــة�

ــال�والســـــHح Sيرانيــــة�با�ــ

�)1(والتـــــدم���والتخريـــــب

�مـع�القاعـدة�الشـيعية�
ً
انسجاما

  ".  )2(ك��يد

uالدعمuاستقطاب

التوجهـــات�Sيرانيـــة�حينمـــا�تتطـــابق�مصـــالح�القـــوى�الدوليـــة�مـــع�ا�صـــالح�fيرانيـــة�فينشـــأ�تحـــالف�خفـــي�أو�

��صـــالح�القـــوى�الدوليــة�والـــدول�الك�ـــ�ى��
ً
صــمت�عـــن�مـــا�تقــوم�بـــه�إيـــران�حينمــا�يكـــون�ذلـــك�محققــا

�
ً
بتعيـــ�ن�ا�ســـؤول�الحـــوذلـــك�جليـــا

ــه��مـــن�قبـــل�النظـــام�Sيرانـــي�بمثابـــة�انتصـــار�رمـــزي�للتيـــار�الحـــو اعتمـــاد�تقـــديم�أوراقـ

 
ً
تتفـــرغ�إيــــران��ســــتكمال�مشــــروعها�وفقــــا

Sيرانيـة�تشـكل�أك�ــ��تحـدي�للعــرب��ـي�الحاضـر�وا�ســتقبل،

  .العربية

تنتقـــد�السياســـة�الخارجيـــة�Sيرانيـــة�دور��مـــم�ا�تحـــدة،�وتعت�ـــ�ه�انحيـــاز�للســـعودية�بإصـــدارها�للقـــرار�

الـــذي�يج�ـــ��التـــدخل�العســـكري�العربـــي��عـــادة�الشـــرعية��ـــي�الـــيمن،�وعملـــت�عxـــى�عرقلـــة�القـــرار�بكـــل��2216
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وزيــادة�معانــاة�الســكان�ونشــؤ��،،�وهــو�مــا�أدى�إ�ــى�توســع�رقعــة�الحــرب

bـا�متواجـدة��ـي�مختلـف�هياكـل��مـم�

ــــالم،�ف	ـــــ\�عضـــــو�مصـــــدر� ـــة�ا�نتشـــــرة�حـــــول�العـ والفرعيــ

،�وعضـــو�منظمـــة�التعـــاون�fســـHمي،�والبنـــك�SســـHمي�للتنميـــة�وحركـــة�عـــدم�fنحيـــاز،�

،�وعضـــو�رابطـــة�التعـــاون�Sقليمـــ\�لبلـــدان�حافـــة�

ا�حيط�الهندي،�وfتحاد�الدو�ي�لجمعيات�الصليب��حمـر�والهـHل��حمـر،�وا�حكمـة�الجنائيـة�الدوليـة،�

ـــلكية� ــا�ت�الHســــ ـــة�لHتصـــــ ـــــة�الدوليــــ ـــواتل،�وا�نظمــ ــة�لHتصـــــــا�ت�البحريـــــــة�بواســـــــطة�الســــ ــــة�الدوليـــــ وا�نظمـــ
ـــيم،�)3( ـــة�الدائمــــة�للتحكـ ،�وا�حكمـ

وا�نظمةالدولية�لتوحيد�ا�قـاييس،�وا�نظمـة�الهيدروغرافيـة�الدوليـة،�واللجنـة�الدوليـة�لعلـوم�ا�حيطـات،�

�ولــــدbèا�تــــأث���داخــــل�أروقــــة�هــــذه�ا�ؤسســــات�بنــــاًء�عxــــى�الخ�ــــ�ة�Sيرانيــــة��ــــي�التفــــاوض،�واللعــــب�عxــــى�عامــــل

النطـاق�نـاتج�عـن�مضـام�ن�fسـ¨�اتيجية�الوطنيـة�Sيرانيـة�

مــع�تشــكيل�جماعــات�ضــغط��ــي�عواصــم�القــرار�العــالم\�

 HسـSـى�العـالم�xا�يجـب�ـج�خيـوط�التـآمر�عbµمي،�كمـا�أن�سياسـ

والعــراق��،ودولــه�الســنية�،أن�تشــمل�ا�جــال�الحيــوي�للدولــة�Sيرانيــة،�ويقــع��ــي�القلــب�منــه�الــوطن�العربــي

الخلـيج�العربيـة،��لـدول مجلس�التعـاون�

�ا�تحـدة�إسـحاق�ال�حبيـب�الـذي
ً
عت�ـ��النظـام�السـعودي��مهـددا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

،�وهــو�مــا�أدى�إ�ــى�توســع�رقعــة�الحــرب)1(الوســائل��ــي�إطــار�الصــراع�fقليمــ\

  .أزمات�جديدة�ومتعددة

bـا�متواجـدة��ـي�مختلـف�هياكـل��مـم�والحقيقة�أن�إيران�وإن�كانت���تملك�مقعد�بمجلس��من،�لك¬

ـــا�الرئيســـــية ــة�،وهيئا�bــ ــــا�Sقليميـــ ـــالم،�ف�،ولجا�bـ ــة�ا�نتشـــــرة�حـــــول�العــ والفرعيـــ

،�وعضـــو�منظمـــة�التعـــاون�fســـHمي،�والبنـــك�SســـHمي�للتنميـــة�وحركـــة�عـــدم�fنحيـــاز،�

،�وعضـــو�رابطـــة�التعـــاون�Sقليمـــ\�لبلـــدان�حافـــة�)رانالواقـــع�مقرهـــا��ـــي�طهـــ(ومنظمـــة�التعـــاون�fقتصـــادي�

ا�حيط�الهندي،�وfتحاد�الدو�ي�لجمعيات�الصليب��حمـر�والهـHل��حمـر،�وا�حكمـة�الجنائيـة�الدوليـة،�

ــلكية� ــة�لHتصـــــــا�ت�الHســـــ ـــواتل،�وا�نظمـــــــة�الدوليـــــ ــــــطة�الســــ ـــة�الدوليـــــــة�لHتصـــــــا�ت�البحريـــــــة�بواسـ وا�نظمــــ

ــة�للشــــرطة�الجنائيــــة�،�وا�نظمــــ ()fن¨�بــــول (ة�الدوليــ

وا�نظمةالدولية�لتوحيد�ا�قـاييس،�وا�نظمـة�الهيدروغرافيـة�الدوليـة،�واللجنـة�الدوليـة�لعلـوم�ا�حيطـات،�

ولــــدbèا�تــــأث���داخــــل�أروقــــة�هــــذه�ا�ؤسســــات�بنــــاًء�عxــــى�الخ�ــــ�ة�Sيرانيــــة��ــــي�التفــــاوض،�واللعــــب�عxــــى�عامــــل

النطـاق�نـاتج�عـن�مضـام�ن�fسـ¨�اتيجية�الوطنيـة�Sيرانيـة��واسـع�الزمن،�وهـو�فـن�يجيـده�Sيرانيـون�بـدهاء

مــع�تشــكيل�جماعــات�ضــغط��ــي�عواصــم�القــرار�العــالم\��،ومركــز�العــالم�SســHمي�،باعتبــار�إيــران�أم�القــرى 

 HسـSـى�العـالم�xقليـة�الشـيعية،�ونسـج�خيـوط�التـآمر�عfللتعريف�با�ظلومية�

أن�تشــمل�ا�جــال�الحيــوي�للدولــة�Sيرانيــة،�ويقــع��ــي�القلــب�منــه�الــوطن�العربــي

مجلس�التعـاون�و �،وا�رحلة�الثانية�اليمن�،و�ى�لهذه�fس¨�اتيجية

تحـدة�إسـحاق�ال�حبيـب�الـذيوهذا�ما�دعا�إليه�مندوب�إيران��ـي��مـم�ا�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

الوســائل��ــي�إطــار�الصــراع�fقليمــ\

أزمات�جديدة�ومتعددة

والحقيقة�أن�إيران�وإن�كانت���تملك�مقعد�بمجلس��من،�لك¬

ــــية�،ا�تحـــــدة وهيئا�bـــــا�الرئيسـ

،�وعضـــو�منظمـــة�التعـــاون�fســـHمي،�والبنـــك�SســـHمي�للتنميـــة�وحركـــة�عـــدم�fنحيـــاز،�)أوبـــك(للـــنفط��ـــي�

ومنظمـــة�التعـــاون�fقتصـــادي�

ا�حيط�الهندي،�وfتحاد�الدو�ي�لجمعيات�الصليب��حمـر�والهـHل��حمـر،�وا�حكمـة�الجنائيـة�الدوليـة،�

ـــلكية� ــا�ت�الHســــ ــة�لHتصـــــ ـــة�الدوليـــــ ـــــطة�الســـــــواتل،�وا�نظمــــ ــــــة�بواســ ـــــا�ت�البحريـ ـــــة�لHتصــ وا�نظمـــــــة�الدوليــ

ـــواتل ،�وا�نظمــــ)2(بواســــطة�السـ

وا�نظمةالدولية�لتوحيد�ا�قـاييس،�وا�نظمـة�الهيدروغرافيـة�الدوليـة،�واللجنـة�الدوليـة�لعلـوم�ا�حيطـات،�

ــى�عامــــل ولــــدbèا�تــــأث���داخــــل�أروقــــة�هــــذه�ا�ؤسســــات�بنــــاًء�عxــــى�الخ�ــــ�ة�Sيرانيــــة��ــــي�التفــــاوض،�واللعــــب�عxــ

الزمن،�وهـو�فـن�يجيـده�Sيرانيـون�بـدهاء

باعتبــار�إيــران�أم�القــرى 

للتعريف�با�ظلومية�fقليـة�الشـيعية،�ون

أن�تشــمل�ا�جــال�الحيــوي�للدولــة�Sيرانيــة،�ويقــع��ــي�القلــب�منــه�الــوطن�العربــي

 
ً
و�ى�لهذه�fس¨�اتيجيةكمرحلة�أ�نموذجا

وهذا�ما�دعا�إليه�مندوب�إيران��ـي��مـم�ا�
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ــوا�أرض�الســــHم�أرض�الحجــــاز�إ�ــــى�مصــــدر�ل�رهــــاب� ــعود�حولــ أن�آل�ســ

وهــو�مـــا�يتوافــق�مـــع�fســ¨�اتيجية�Sيرانيــة�ال[ـــ\�تعتقــد�أن�لكـــل�

وتمتلـــك��شــعار�الطائفيـــة،�وا�ظلوميــة

والتصــنيع�الحربــي��إيــران�عوامــل�قــوة�نافــذه�تتمثــل��ــي�الســكان�وfقتصــاد�والجغرافيــا�والعامــل�العســكري 

�،وأوبئــة�،مــا�تشــهده�الــيمن�مــن�صــراعات،�وحــروب

  .ونشوء�جماعات��مركزية�تؤمن�با�وت�أك��þمن�أيما�bا�بحق�الحياة

�ن�إيــران�تبــذل��؛مهــم)2(واســ¨�اتيÏي

ـــــــر ـــــة�البحــــــــر��حمـ ــي�منطقـــ ــور��ــــــ ــا�حضــــــ ـــــون�لهــــــ ــــــل�أن�يكـــ ـــــن�أجــ ــــنوات�مـــ ـــــــعها�منــــــــذ�ســــ ـــــــي�وسـ ــــا��ـ ــــــل�مــــ ذا�إو �،كــ

�واســع�النطــاق��ــي�ا�ســتقبل
ً
�،إيرانيــا

وسـوف��و¾ي�خدمة�جليلـة�لدولـة�ا�قـر�إيـران،

�،م¬bــا�عxـى�وجــه�الخصــوص�ـي�ا�نطقــة�العربيــة�عامـة،�والــيمن�

والـــدور�ا�شـــبوه�لÍمـــم�ا�تحـــدة�تجـــاه�تصـــرفات�إيـــران��ـــي�ا�نطقـــة�العربيـــة�باعتبـــار�مـــا�يقـــوم�بـــه�Sيرانيـــون�

الراùي��مريكـي�الـذي�bèـيمن�عxـى�تسـáى�لتعميمه��ضـى

الدوليــة،�و�ــي�ا�قابــل�عجــز�مؤسســات��مــم�ا�تحــدة�

وهـــو�مـــا�يـــؤدي�بالتـــا�ي�إ�ـــى�الفوåـــ·�kالعارمـــة�ا�نتجـــة�لكـــل�أنـــواع�

�
ً
أن�التجربـة�Sنسـانية�تخ��نـا�أن�كـل�سـلطة�تجـنح�نفســيا

�أم�
ً
فـإذا�لـم�يكـن�هنـاك�قـانون�يقـف��ـي�مواجهbµـا،�سـواء�كـان�هـذا�القـانون�إلهيـا

 
ً
�بالغــــا

ً
�ضــــررا

ً
ـــررها�ســــيكون�حتمــــا ــة،�ومــــن�ثــــم�فــــإن�ضـ �،فإ�bــــا�تفــــيض���محالــ

'���������� '����������� -�$���������� ������ 8 ������6�JF	 2����������/�� ������������ 2011 – 
��6��
 ���
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

أن�آل�ســــعود�حولــــوا�أرض�الســــHم�أرض�ال�:لÍمــــن�والســــHم��ــــي�ا�نطقــــة،�وقــــال

وهــو�مـــا�يتوافــق�مـــع�fســ¨�اتيجية�Sيرانيــة�ال[ـــ\�تعتقــد�أن�لكـــل��،والتطــرف،�ووصــف�الســـعوديون�بالطغــاة

شــعار�الطائفيـــة،�وا�ظلوميــةتحـــت�تج¨ــ��مآ¸ـــ·\�التــاريخ�برائحـــة�الــدم�عصــر�طاغيـــة�ك��يــد،�وهكـــذا�

إيــران�عوامــل�قــوة�نافــذه�تتمثــل��ــي�الســكان�وfقتصــاد�والجغرافيــا�والعامــل�العســكري 

مــا�تشــهده�الــيمن�مــن�صــراعات،�وحــروبومــؤثر��ــي��،الــدور�Sيرانــي�حاضــر

ونشوء�جماعات��مركزية�تؤمن�با�وت�أك��þمن�أيما�bا�بحق�الحياة

واســ¨�اتيÏيجيعــد�يمكــن�القــول�بــأن�للصــراع��اليم�ــ\�ب�،وعxــى�هــذا��ســاس

ــــــر ــــة�البحــــــــر��حمــ ــــون�لهــــــــا�حضــــــــور��ــــــــي�منطقــــ ـــــل�أن�يكــــ ــــن�أجـــ ـــنوات�مــــ ـــــــذ�ســـــ ــــــعها�منـ ــــــي�وســ ـــا��ــ ـــــل�مـــــ كـــ

 �؛ســيطرالحوثيون�عxــى�الســلطة��ــي�الــيمن
ً
Hواســع�النطــاق��ــي�ا�ســتقبل�فــإن�ذلــك�قــد�يشــكل�معقــ�

ً
إيرانيــا

و¾ي�خدمة�جليلـة�لدولـة�ا�قـر�إيـران،،�حيوية�ب�ن�أوربا�والشرق��ق�·�kحركة

�ـي�ا�نطقــة�العربيــة�عامـة،�والــيمن�إيــران��دوار�التخريبيــة�ال[ــ\�تقـوم�¤bــا�

ــا�يقـــوم�بـــه�Sيرانيـــون� والـــدور�ا�شـــبوه�لÍمـــم�ا�تحـــدة�تجـــاه�تصـــرفات�إيـــران��ـــي�ا�نطقـــة�العربيـــة�باعتبـــار�مـ

تسـáى�لتعميمه��ضـىمـا�هـو��،اليوم�من�تخريب�متعمد��ي�ا�نطقة�العربيـة

الدوليــة،�و�ــي�ا�قابــل�عجــز�مؤسســات��مــم�ا�تحــدة�مجلــس��مــن،�ويمنــع�تمريــر�عمليــة�إصــHح�ا�ؤسســات�

وهـــو�مـــا�يـــؤدي�بالتـــا�ي�إ�ـــى�الفوåـــ·�kالعارمـــة�ا�نتجـــة�لكـــل�أنـــواع��،ا�نـــاط�¤bـــا�حفـــظ��مـــن�والســـلم�الـــدولي�ن

�" :الشـرور�وا�آ¸ـ·\،�وإ�ـى�ذلـك�أشـار�أحـد�البــاحث�ن
ً
أن�التجربـة�Sنسـانية�تخ��نـا�أن�كـل�سـلطة�تجـنح�نفســيا

ªـاإ�ى�أن�تفيض�عـن�وعاb،أم���
ً
فـإذا�لـم�يكـن�هنـاك�قـانون�يقـف��ـي�مواجهbµـا،�سـواء�كـان�هـذا�القـانون�إلهيـا

 
ً
�أخHقيــــا

ً
ــا �أو�ناموســ

ً
 �؛وضــــعيا

ً
�بالغــــا

ً
�ضــــررا

ً
ــررها�ســــيكون�حتمــــا فإ�bــــا�تفــــيض���محالــــة،�ومــــن�ثــــم�فــــإن�ضــ
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لÍمــــن�والســــHم��ــــي�ا�نطقــــة،�وقــــال

والتطــرف،�ووصــف�الســـعوديون�بالطغــاة

عصــر�طاغيـــة�ك��يــد،�وهكـــذا�

إيــران�عوامــل�قــوة�نافــذه�تتمثــل��ــي�الســكان�وfقتصــاد�والجغرافيــا�والعامــل�العســكري 

  .)1(والتكنولوجيا�

الــدور�Sيرانــي�حاضــرإن: ويمكــن�القــول 

ونشوء�جماعات��مركزية�تؤمن�با�وت�أك��þمن�أيما�bا�بحق�الحياة�،وتحلل�الدولة

وعxــى�هــذا��ســاس"

ـــــــر ـــــة�البحــــــــر��حمـ ـــون�لهــــــــا�حضــــــــور��ــــــــي�منطقـــ ــــل�أن�يكـــــ ـــــذ�ســــــــنوات�مــــــــن�أجــــ ـــعها�منـــ ــي�وســـــ ـــــــا��ــــــ كــــــــل�مـ

ســيطرالحوثيون�عxــى�الســلطة��ــي�الــيمن

حركةوسوف�يضمن�لها�

�دوار�التخريبيــة�ال[ــ\�تقـوم�¤bــا��تـزداد

ــا�يقـــوم�بـــه�Sيرانيـــون� والـــدور�ا�شـــبوه�لÍمـــم�ا�تحـــدة�تجـــاه�تصـــرفات�إيـــران��ـــي�ا�نطقـــة�العربيـــة�باعتبـــار�مـ

اليوم�من�تخريب�متعمد��ي�ا�نطقة�العربيـة

مجلــس��مــن،�ويمنــع�تمريــر�عمليــة�إصــHح�ا�ؤسســات�

ا�نـــاط�¤bـــا�حفـــظ��مـــن�والســـلم�الـــدولي�ن

الشـرور�وا�آ¸ـ·\،�وإ�ـى�ذلـك�أشـار�أحـد�البــاحث�ن

ªإ�ى�أن�تفيض�عـن�وعا

 
ً
ـــا �أخHقيـ

ً
�أو�ناموســــا

ً
وضــــعيا
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الخطــورة�،�ومــن�هــذا�ا�نطلــق�يغــدو��مــر�بــالغ�

ـــى�تــــدم��� ــود�إ�ـ ــي�منــــاطق�عربيــــة�عديــــدة�¤bويــــة�مذهبيــــة�تقــ �ــــي�إســــاءة�اســــتخدام�Sيــــراني�ن�أذرع�عســــكرية��ــ

 fقلـيم�والعـالم�وعـزز�fايـة�لهـا،�وهـذا�مـا�أثـار�مخـاوف�b��ضـطرابات�والحـروب�وزجها��ي�حـروب�

و¾ــي�شــريك��ــي�كــل�مــا�يلحــق��،نوعxــى�هــذا�فــإن�إيــران�ســبب�رئــيس�لHزمــة�والحــرب��ــي�الــيم

  .والنظام�السيا¸·\�بأكمله

uيÇالتاuيXuتتلخصuأبعادuعدةuمنuاليمنيةuزمةcuيXuا�تحدةuياتCالوuدورuيتضح:  

ــ��مــــن��مــــور��منيــــة�مــــع�الــــيمن،�فقــــد� بتعــــاون�أم�ــــ\�كب�ــــ���ــــي�كث�ــ

��ــي�مجــال�خفــر�الســواحل�بالعاصــمة��مريكيــة��ــي�
ً
�أمنيــا

ً
وقعــت�الحكومــة�اليمنيــة�والو�يــات�ا�تحــدة�اتفاقــا

بي�مـن�مقر�السفارة�اليمنية�بالعاصمة�واشنطن،�وتضمنت�fتفاقية�إنشاء�حاجز�مائي��ـي�السـاحل�الجنـو 

�2.8الـــيمن�لتعزيـــز�عمليـــات�خفـــر�الســـواحل�ا�رابطـــة��ـــي�منطق[ـــ\�بـــاب�ا�نـــدب،�وخلـــيج�عـــدن�بمبلـــغ�وقـــدره�

ــي�إطــــار�تعزيــــز�وأمريكيــــون�بــــأن�هذه ا�تفاقيــــة�تــــأتي��ــ

اليمنيــة�القــوات��طــوير�قــدرات�فيمــا�يتعلــق�با�ســاعدات��مريكيــة��منيــة�لت

ــة�ا�يـــاه�Sقليميـــة�اليمنيـــة�مـــن�حـــوادث�القرصـــنة،�ومكافحـــة�الbµريـــب�البحـــري،�ك مـــا�كـــان�البحريـــة،�وحمايـ

ـــاراك� ــندوق�شــــراكات�مكافحــــة�Sرهــــاب�الــــذي�أنشــــأه�الــــرئيس��مريكــــي�بـ صــ

�خمســـه�مليـــار�دو�ر�أمريكـــي�مـــن�أجـــل�بنـــاء�شـــراكات�مـــن�جنـــوب�

 Sــة�التنظيمــات�b¤إ�ــى�الســاحل��فريقــي��جا�
ً
�وقــد�تــم�أنشــاء�رهابيــة،�آســيا،�والــيمن�جــزء�مهــم�منــه،�وصــو

ى،�ومـــن�كـــل�إلbcـــا�مHحقـــة�Sرهـــاب�مـــن�جهـــة�أخـــر 

 Sرهابـال[\�أصـبحت�فيمـا�بعـد�أهـم�أدوات�القمـع�Sرهابيـة�بيـد�أهمها�جهاز��من�القـومي،�وقـوات�مكافحـة�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

،�ومــن�هــذا�ا�نطلــق�يغــدو��مــر�بــال)1(" وخاصــة�إذا�كانــت�هــذه�الســلطة�تحــوز�عxــى�قــدرة�مكينــة

ــى�تــــدم��� ـــة�تقــــود�إ�ــ ـــكرية��ــــي�منــــاطق�عربيــــة�عديــــدة�¤bويــــة�مذهبيـ �ــــي�إســــاءة�اســــتخدام�Sيــــراني�ن�أذرع�عسـ

 fقلـيم�والعـالم�وعـزز�fايـة�لهـا،�وهـذا�مـا�أثـار�مخـاوف�b��وزجها��ي�حـروب�

وعxــى�هــذا�فــإن�إيــران�ســبب�رئــيس�لHزمــة�والحــرب��ــي�الــيم

والنظام�السيا¸·\�بأكمله�،وتقويض�للدولة�،وأوبئة،وحروب��،وتهج��

  :الدور�uمريكي

uيÇالتاuيXuتتلخصuأبعادuعدةuمنuاليمنيةuزمةcuيXuا�تحدةuياتCالوuدورuيتضح

uا�تحدةuياتCوالوuاليمنuب&نu¨مcuالتعاون  

ــد��ا�تحــــدة��مريكيــــة ــع�الــــيمن،�فقــ بتعــــاون�أم�ــــ\�كب�ــــ���ــــي�كث�ــــ��مــــن��مــــور��منيــــة�مــ

��ــي�مجــال�خفــر�الســواحل�بالعاصــمة��مريكيــة��ــي�
ً
�أمنيــا

ً
وقعــت�الحكومــة�اليمنيــة�والو�يــات�ا�تحــدة�اتفاقــا

مقر�السفارة�اليمنية�بالعاصمة�واشنطن،�وتضمنت�fتفاقية�إنشاء�حاجز�مائي��ـي�السـاحل�الجنـو 

الـــيمن�لتعزيـــز�عمليـــات�خفـــر�الســـواحل�ا�رابطـــة��ـــي�منطق[ـــ\�بـــاب�ا�نـــدب،�وخلـــيج�عـــدن�بمبلـــ

ــد�أشــــار�مســــؤ  ـــون و وقــ وأمريكيــــون�بــــأن�هذه�،لون�يمنيـ

فيمــا�يتعلــق�با�ســاعدات��مريكيــة��منيــة�لت�؛العHقــات�اليمنيــة��مريكيــة

البحريـــة،�وحمايـــة�ا�يـــاه�Sقليميـــة�اليمنيـــة�مـــن�حـــوادث�القرصـــنة،�ومكافحـــة�الbµريـــب�البحـــري،�ك

ــاراك�الــــيمن�جــــزء�مــــن�ا�ســــbµدف�ن�ب صــــندوق�شــــراكات�مكافحــــة�Sرهــــاب�الــــذي�أنشــــأه�الــــرئيس��مريكــــي�بــ

ودعـــا�الكـــونجرس�إ�ـــى�دعمـــه�بمبلـــغ�خمســـه�مليـــار�دو�ر�أمريكـــي�مـــن�أجـــل�بنـــاء�شـــراكات�مـــن�جنـــوب�

 Sــة�التنظيمــات�b¤إ�ــى�الســاحل��فريقــي��جا�
ً
�آســيا،�والــيمن�جــزء�مهــم�منــه،�وصــو

كـــل�إلbcـــا�مHحقـــة�Sرهـــاب�مـــن�جهـــة�أخـــر ســـتيعاب�هـــذه�ا�ســـاعدات�مـــن�جهـــة،�ويو 

 Sرهابـال[\�أصـبحت�فيمـا�بعـد�أهـم�أدوات�القمـع�Sأهمها�جهاز��من�القـومي،�وقـوات�مكافحـة�
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وخاصــة�إذا�كانــت�هــذه�الســلطة�تحــوز�عxــى�قــدرة�مكينــة

ـــى�تــــدم��� ــود�إ�ـ ـــة�تقــ ـــراني�ن�أذرع�عســــكرية��ــــي�منــــاطق�عربيــــة�عديــــدة�¤bويــــة�مذهبيـ ـــاءة�اســــتخدام�Sيـ �ــــي�إسـ

وزجها��ي�حـروب���bايـة�لهـا،�وهـذا�مـا�أثـار�مخـاوف�fقلـيم�والعـالم�وعـزز�f �،ا�نطقة

وعxــى�هــذا�فــإن�إيــران�ســبب�رئــيس�لHزمــة�والحــرب��ــي�الــيم�القائمــة�اليــوم؛

وتهج���،باليمني�ن�من�قتل

الدور�uمريكي  .ب 

uيÇالتاuيXuتتلخصuأبعادuعدةuمنuاليمنيةuزمةcuيXuا�تحدةuياتCالوuدورuيتضح

 uا�تحدةuياتCوالوuاليمنuب&نu¨مcuالتعاون

ــرتبط�الو�يــــات� ا�تحــــدة��مريكيــــةتــ

��ــي�مجــال�خفــر�الســواحل�بالعاصــمة��مريكيــة��ــي�
ً
�أمنيــا

ً
وقعــت�الحكومــة�اليمنيــة�والو�يــات�ا�تحــدة�اتفاقــا

مقر�السفارة�اليمنية�بالعاصمة�واشنطن،�وتضمنت�fتفاقية�إنشاء�حاجز�مائي��ـي�السـاحل�الجنـو 

الـــيمن�لتعزيـــز�عمليـــات�خفـــر�الســـواحل�ا�رابطـــة��ـــي�منطق[ـــ\�بـــاب�ا�نـــدب،�وخلـــيج�عـــدن�بمبلـــ

وقــــد�أشــــار�مســــؤ مليــــون�دو�ر�أمريكــــي،�

العHقــات�اليمنيــة��مريكيــة

البحريـــة،�وحمايـــة�ا�يـــاه�Sقليميـــة�اليمنيـــة�مـــن�حـــوادث�القرصـــنة،�ومكافحـــة�الbµريـــب�البحـــري،�ك

ـــbµدف�ن�ب ــزء�مــــن�ا�سـ الــــيمن�جــ

ودعـــا�الكـــونجرس�إ�ـــى�دعمـــه�بمبلـــ�،أوبامـــا

 Sــة�التنظيمــات�b¤إ�ــى�الســاحل��فريقــي��جا�
ً
�آســيا،�والــيمن�جــزء�مهــم�منــه،�وصــو

 �ســـتيعاب�هـــذه�ا�ســـاعدات�مـــن�جهـــة،�ويو أجهـــزة�أمنيـــة�

 Sرهابـال[\�أصـبحت�فيمـا�بعـد�أهـم�أدوات�القمـع�Sأهمها�جهاز��من�القـومي،�وقـوات�مكافحـة�
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و�ي�ســبيل�القضــاء�عليــه�فهــم�،ا��يمكــن�تجاوزهــ

ــدرة�عxــــى�التضــــحية� والقضــــاء�عليــــه�كــــذلك�لــــدbèم�القــ

وهــذا�مــا�وقعــت�فيــه�الو�يــات�،بشــركاbªم��ــي�حــال�ظهــور�قــوة�أخــرى�تتمتــع�بقــدرات�أك�ــ���ــي�محاربــة�fرهاب

دة�مـن�ا�تحدة�أهم�الفاعل�ن�الدولي�ن�مـع�الدولـة�اليمنيـة�ال[ـ\�تـرتبط�معهـا�باتفاقيـات�أمنيـة�وبـرامج�متعـد

ــاق�مفتــــوح�يق
ــــ·\�بتعقــــب�الط�ـــــ�ان� و¾ــــي�مـــــن�البلــــدان�النــــادرة�ال[ــــ\�وقعــــت�اتفـــ

بــــل�اتجــــه��،�مريكــــي�لعناصــــر�القاعــــدة��ــــي�كث�ــــ��مــــن�منــــاطق�الــــيمن�كــــل�ذلــــك�لــــم�يشــــفع�للحكومــــة�اليمنيــــة

وتحييــد�الجــيش��ــي�, ي�لتســليمها�ا�لــف�للقيـام�بمهــام�الدولــة�الوطنيـة

�ضــمنيا�بــانقb¤Hم�عxــى�الســلطة�الشــرعية��ــي�
ً
وهــذ�مــا�رحــب�بــه�الحوثيــون�واعت�ــ�وه�اع¨�افــا

وم¬bـا�, امة�إمارة�تتبـع�تنظـيم�القاعـدة��ـي�الـيمن

وبــات�إقامــة�نظــام��،مــا�حصــل��ــي�أبــ�ن�عنــدما�ســلمت�ا�دينــة�مــن�قبــل�مــوال�ن�لصــالح�إ�ــى�تنظــيم�القاعــدة

�لرؤيــــة�القاعــــدة
ً
ــا فكــــان�, وتســــي���ا�ــــرور�ومراكــــز�الشــــرطة�وفقــ

ى�الفــور�عxـــى�b�fيـــار�الســـريع��الفصـــائل�اليمنيـــة�ا�ناهضــة�للقاعـــدة�أدى�عxـــ

ــدة�fمريكيــــة� ـــات�ا�تحــ وأكــــد�أن�التعــــاون�بــــ�ن�الو�يـ

صــحيفة�الواشــنطن�بوســت��ــي�شــهر�يوليــو�أنــه�

خ�التعـاون��م�ــ\�بــ�ن�البلـدين�يتجهــز�الجــيش��مريكـي�لتخصــيص�مــا�يزيـد�عxــى�مائــة�مليــون�
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قتصادية 

  :cمريكيuوالحربuعÀىcuرهاب

��يمكــن�تجاوزهــ�عقــدة�الحــرب�عxــى�Sرهــاب�لــدى��مــريكي�ن

ــات�مــــن�أجــــل�محاربتــــه ــى�التضــــحية��،لعقــــد�تحالفــ والقضــــاء�عليــــه�كــــذلك�لــــدbèم�القــــدرة�عxــ

بشــركاbªم��ــي�حــال�ظهــور�قــوة�أخــرى�تتمتــع�بقــدرات�أك�ــ���ــي�محاربــة�fرهاب

ا�تحدة�أهم�الفاعل�ن�الدولي�ن�مـع�الدولـة�اليمنيـة�ال[ـ\�تـرتبط�معهـا�باتفاقيـات�أمنيـة�وبـرامج�متعـد

و¾ــــي�مـــــن�البلــــدان�النــــادرة�ال[ــــ\�وقعــــت�اتفـــــاق�مفتــــوح�يق, )2(أجــــل�مكافحــــة�Sرهــــاب

�مريكــــي�لعناصــــر�القاعــــدة��ــــي�كث�ــــ��مــــن�منــــاطق�الــــيمن�كــــل�ذلــــك�لــــم�يشــــفع�للحكومــــة�اليمنيــــة

�مريكيـون�مباشــرة�إ�ــى�جماعـة�الحــوثي�لتســليمها�ا�لــف�للقيـام�بمهــام�الدولــة�الوطنيـة

�ضــمنيا�بــانقb¤Hم�عxــى�الســلطة�الشــرعية��ــي�
ً
وهــذ�مــا�رحــب�بــه�الحوثيــون�واعت�ــ�وه�اع¨�افــا

امة�إمارة�تتبـع�تنظـيم�القاعـدة��ـي�الـيمنبة��نع�إقة�جهودا�دؤو بذلت�الو�يات�ا�تحدة��مريكي

مــا�حصــل��ــي�أبــ�ن�عنــدما�ســلمت�ا�دينــة�مــن�قبــل�مــوال�ن�لصــالح�إ�ــى�تنظــيم�القاعــدة

�لرؤيــــة�القاعــــدة�،ا�عــــامHت�ءجــــرا،�وإوحــــل�ا�نازعــــات
ً
ــي���ا�ــــرور�ومراكــــز�الشــــرطة�وفقــــا وتســ

�لصــالح
ً
الفصـــائل�اليمنيـــة�ا�ناهضــة�للقاعـــدة�أدى�عxـــ�التــدخل��مريكـــي�جـــوا

ـــدة��ــــي�مدينــــة�جعــــار�أبــــ�ن، ـــيم�القاعـ ـــة��حكم�تنظـ ــات�ا�تحــــدة�fمريكيـ وأكــــد�أن�التعــــاون�بــــ�ن�الو�يــ

صــحيفة�الواشــنطن�بوســت��ــي�شــهر�يوليــو�أنــه�نوهــت�فقــد��،والــيمن�يتجــدد�فيمــا�يخــدم�مكافحــة�Sرهــاب

خ�التعـاون��م�ــ\�بــ�ن�البلـدين�يتجهــز�الجــيش��مريكـي�لتخصــيص�مــا�يزيـد�عxــى�مائــة�مليــون�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
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  . )1(�نfنقHب

 uمنcرهابcuىÀعuوالحربuمريكيc

الحــرب�عxــى�Sرهــاب�لــدى��مــريكي�ن�شــكلت

لعقــــد�تحالفــــات�مــــن�أجــــل�محاربتــــه�اســــتعدادعxــــى�

بشــركاbªم��ــي�حــال�ظهــور�قــوة�أخــرى�تتمتــع�بقــدرات�أك�ــ���ــي�محاربــة�fرهاب

ا�تحدة�أهم�الفاعل�ن�الدولي�ن�مـع�الدولـة�اليمنيـة�ال[ـ\�تـرتبط�معهـا�باتفاقيـات�أمنيـة�وبـرامج�متعـد

ـــاب ـــة�Sرهـ أجــــل�مكافحـ

�مريكــــي�لعناصــــر�القاعــــدة��ــــي�كث�ــــ��مــــن�منــــاطق�الــــيمن�كــــل�ذلــــك�لــــم�يشــــفع�للحكومــــة�اليمنيــــة

�مريكيـون�مباشــرة�إ�ــى�جماعـة�الحــو

�ضــمنيا�بــانقb¤Hم�عxــى�الســلطة�الشــرعية��ــي��،قتــال�القاعــدة
ً
وهــذ�مــا�رحــب�بــه�الحوثيــون�واعت�ــ�وه�اع¨�افــا

  .البHد

بذلت�الو�يات�ا�تحدة��مريكي

مــا�حصــل��ــي�أبــ�ن�عنــدما�ســلمت�ا�دينــة�مــن�قبــل�مــوال�ن�لصــالح�إ�ــى�تنظــيم�القاعــدة

ــل�ا�نازعــــات, ا�حــــاكم وحــ

�لصــالح
ً
التــدخل��مريكـــي�جـــوا

حكم�تنظــــيم�القاعــــدة��ــــي�مدينــــة�جعــــار�أبــــ�ن،تجربــــةل

والــيمن�يتجــدد�فيمــا�يخــدم�مكافحــة�Sرهــاب

خ�التعـاون��م�ــ\�بــ�ن�البلـدين�يتجهــز�الجــيش��مريكـي�لتخصــيص�مــا�يزيـد�عxــى�مائــة�مليــون�مـن�أجــل�ترســي
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،�الحــزب�ن�ســاليب�التعامــل�معهــم�مــن�قبــل

وبعـــدها�بأيـــام�قليلـــة��"جماعـــة�إرهابيـــة

ودون�اعتبـــار�،اليمنيـــ�ن�مHيـــ�ن�ـــي�تHعـــب�بمشـــاعر�

�اتعــــززت�fتجــــاه�القائــــل�بحــــرص��مــــريكي�ن�عxــــى�بقــــاء�هــــذه�الجماعــــ

بكـــل�تأكيـــد،�إيـــران��تخـــدم�هـــذه�السياســـات

�باسـتمرار�تعلـن�ا�تحـدة�فالو�يات

د�و وتــز �،الفنيــة�وfستشــارات�،العســكرية

ا�بـادرة��رعـاةأحـد�،�و¾ـي�أيضـا�مـة�الشـرعية

لـــم�يعـــد�خـــاص�بـــاليمن�فقـــط�حيـــث�وقعـــت�الحكومـــة��مريكيـــة�

بعـد�, م2020ف��ايـر�29القطريـة�الدوحـة�يـوم�السـبت�

وهكـــذا�جـــاء�, بعــد�مـــا�تعهـــدت�طالبــان�بمحاربـــة�تنظـــيم�داعــش

ــــا�لعقـــــدين�مـــــن�الـــــزمن�ليتخxــــــى� ــــ\�حماهـ غانيـــــة�ال[ـ

قــد�جــاء�الbµديــد�عxــى�لســان�الــرئيس�ترامــب�كــأعxى�مســؤول��ــي�

�بعـــد�
ً
��مجهـــو

ً
الو�يـــات�ا�تحـــدة�أنـــه�مـــا�لـــم�تقبـــل�الحكومـــة��فغانيـــة�بشـــروط�ا�صـــالحة�فســـتواجه�مصـــ��ا

ا�مريكيـــة�يــــدور��ـــي�فلـــك�مــــالتغ�ـــ���ــــي�السياســـة�� 
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  .)1(للجيش�اليم�\�دو�ر�لجهود�مكافحة�Sرهاب�هذا�العام

  :ع�قةuأمريكاuمعuأطرافcuزمة

ســاليب�التعامــل�معهــم�مــن�قبــل،�واخــتHف�أبــالرغم�مــن�تســاهل�fمــريكي�ن�مــع�الحــوثي�ن

جماعـــة�إرهابيـــة"ترامـــب��الـــرئيس�ـــي�آخـــر�عهـــد��صـــنف�الحـــوثي�ن

�ـــي�تHعـــب�بمشـــاعر�،�بعـــد�فـــوز�بايـــدنالـــديمقراطيون�هـــذا�التصـــنيف�

عــــززت�fتجــــاه�القائــــل�بحــــرص��مــــريكي�ن�عxــــى�بقــــاء�هــــذه�الجماعــــ�هــــذه�ا�واقــــف

تخـــدم�هـــذه�السياســـات،�تمرار�الفوåـــ·�kالقائمـــة��ـــي�ا�نطقـــة،�لتســـاهم��ـــي�اســـ

فالو�يات،�التحالف�الداعم�للشرعية��ي�اليمنع�\�أن�هناك�قطيعة�مع�

العســكريةتقــدم�العديــد�مــن�الخ�ــ�ات�وقوفهــا�إ�ــى�جانــب�أمــن�الســعودية،�و 

مـة�الشـرعيةوتع¨ـ�ف�بالحكو �،وا�عـدات��سـلحةصـفقات�

 (الســـلوك��مريكـــي
ً
�لـــم�يعـــد�خـــاص�بـــاليمن�فقـــط�حيـــث�وقعـــت�الحكومـــة��مريكيـــة�)أمريكـــا�أو

القطريـة�الدوحـة�يـوم�السـبت�اتفاق�سHم�مع�حركة�طالبان��فغانية��ي�العاصمة�

�مـــن�الحــرب�الضـــروس�بي¬bمـــا
ً
بعــد�مـــا�تعهـــدت�طالبــان�بمحاربـــة�تنظـــيم�داعــش�،عشــرين�عامـــا

ــع�الحكومــــــة��ف ــة�مـــ ــــة��بويـــ ــــى�للعHقـ ـــا�لعقـــــدين�مـــــن�الـــــزمن�ليتخxــ ـــ\�حماهــ غانيـــــة�ال[ــ

قــد�جــاء�الbµديــد�عxــى�لســان�الــرئيس�ترامــب�كــأعxى�مســؤول��ــي�و , �مريكيــون�عــن�هــذه�الحكومــة��فغانيــة

�بعـــد�
ً
��مجهـــو

ً
الو�يـــات�ا�تحـــدة�أنـــه�مـــا�لـــم�تقبـــل�الحكومـــة��فغانيـــة�بشـــروط�ا�صـــالحة�فســـتواجه�مصـــ��ا

ــ التغ�ـــ���ــــي�السياســـة�� ،�لÍبـــد�اوأنــــه�لـــن�يســـتمر��ــــي�حمايbµـ

 f2(فحسب�س¨�اتيجيةومصالحها�(.  
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

دو�ر�لجهود�مكافحة�Sرهاب�هذا�العام

ع�قةuأمريكاuمعuأطرافcuزمة 

بــالرغم�مــن�تســاهل�fمــريكي�ن�مــع�الحــوثي�نف

صـــنف�الحـــوثي�ن�الجمهـــوريالحزب�فـــ

الـــديمقراطيون�هـــذا�التصـــنيف��لغـــاءأ

هــــذه�ا�واقــــف،�لجــــرائم�ا�ليشــــيات

،�لتســـاهم��ـــي�اســـالطائفيـــة

ع�\�أن�هناك�قطيعة�مع�ي�هذا�و 

وقوفهــا�إ�ــى�جانــب�أمــن�الســعودية،�و 

صـفقات�التحالف�العربي�ب

الســـلوك��مريكـــيو ،�الخليجيـــة

اتفاق�سHم�مع�حركة�طالبان��فغانية��ي�العاصمة�

�مـــن�الحــرب�الضـــروس�بي¬bمـــا
ً
عشــرين�عامـــا

ـــع�حـــــد للعHقـــــة��بويـــــة�مـــــع�الحكومــــــة��ف�fتفـــــاق�ليضــ

�مريكيــون�عــن�هــذه�الحكومــة��فغانيــة

�بعـــد�
ً
��مجهـــو

ً
الو�يـــات�ا�تحـــدة�أنـــه�مـــا�لـــم�تقبـــل�الحكومـــة��فغانيـــة�بشـــروط�ا�صـــالحة�فســـتواجه�مصـــ��ا

ــتمر��ــــي�حمايbµـــ�،fتفـــاق�مـــع�طالبـــان وأنــــه�لـــن�يسـ

ومصالحها�f �،يحقق�أم¬bا�القومي
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ـــوء�اســـــتغHل� �لســ
ً
Hرهـــــاب�أصـــــبحت�لـــــدى�الـــــبعض�مـــــدخSـــــى�xوالحـــــرب�ع

والــــيمن�إحــــدى�هــــذه�الــــدول�ال[ــــ\�أثــــارت�حقيقــــة�عHقــــة�

 �تخــــذت
ً
ـــة ــد�ذريعـ ـــتجHب�مزيــ �سـ 

ً
مــــن��ا

ــاحث�ن��مــــريكي�ن�بقولــــه� أن�الحــــرب�عxــــى�(كمــــا�وصــــفها�أحــــد�البــ

لـبعض�الـدول�يـأتي�ومن�هنا�يتضح�أن�أشكال�الدعم�وا�سـاعدات�ال[ـ\�قـد�تقـدمها�الو�يـات�ا�تحـدة�

وأن�مخالفـة�هـذه�الشـروط��،وفـرض�شـروط�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�

��حـــد�البـــاحث�نك�أ
ً
Hيمكـــن�أن��:قـــائ

ثـــال،�معاقبـــة�الـــدول�ال[ـــ\�لـــم�تســـاند�

ـــذ� ـــي��مـــــم�ا�تحـــــدة�ومجلـــــس��مـــــن،�و�ـــــي�الحقيقـــــة�منــ موقـــــف�الو�يـــــات�ا�تحـــــدة��ـــــي�عمليـــــات�التصـــــويت��ــ

�بمراقبــة�عمليــات�التصــويت�الحساســة��ــي��مــم�
ً
ثمانينيــات�القــرن�العشــرين�تقــوم�الو�يــات�ا�تحــدة�رســميا

ا�ســـاعداتuالخارجيـــة،�وهـــو�مؤشـــر�واضـــح�إ�ـــى�أن�

�
ً
،�وترسـل�الو�يـات�ا�تحـدة�إ�ـى�الـدول��خـرى�إشـارات�بأ�bـا�تتوقـع�مسـتوى�معينـا

ـــة�عxـــــى� ــــن�أدوات�الهيمنـــــة��مريكيــ ـــم�مـ ،�و¾ـــــي�جـــــزء�مهــ

ا�حصـلة�ال¬bائيـة�إ�ـى�إضـعاف�سـلطات�ا�نظمـة�الدوليـة��ـي�اتخـاذ�

  

�،إ�ـــى�اســـتمرار�ال�ºاعـــات�والحـــروبمـــن��مـــور�الهامـــة�ال[ـــ\�تـــؤدي�

uوتصــــديرهuالســــ�حuإ�ــــى�منــــاطق�الحــــروب،�ببيــــع
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ـــك�أن�الجانـــــب��م�ـــــ\ �لســـــوء�اســـــتغHل��،�شــ
ً
Hـــدى�الـــــبعض�مـــــدخ والحـــــرب�عxـــــى�Sرهـــــاب�أصـــــبحت�لــ

ــن�الــــدول�العربيــــة ـــة�, الســــلطات�الحاكمــــة��ــــي�كث�ــــ��مــ ــة�عHقـ ـــيمن�إحــــدى�هــــذه�الــــدول�ال[ــــ\�أثــــارت�حقيقــ والـ

 
ً
�واســــعا

ً
�ــى�Sرهــــاب�جــــد ـــرئيس�الراحــــل�صــــالح�بــــالحرب�عxــ  الـ

ُ
تخــــذت،حيث�ا

ــكرية�لنظامــــه ــاعدات�العســ كمــــا�وصــــفها�أحــــد�البــــاحث�ن��مــــريكي�ن�بقولــــه�, الــــدعم�وا�ســ

 
ً
  .)1()لصالح�Sرهاب�¾ي�الوزة�ال[\�تبيض�ذهبا

  :ا�ساعداتuا�شروطة

ومن�هنا�يتضح�أن�أشكال�الدعم�وا�سـاعدات�ال[ـ\�قـد�تقـدمها�الو�يـات�ا�تحـدة�

وفـرض�شـروط�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة���ي�إطار�تمرير�ا�صالح��مريكية،

 
ً
ك�أوقـــد�أشـــار�إ�ـــى�ذلـــ�،مـــHءات�يعـــرض�هـــذه�ا�ســـاعدات�للتوقـــف�فـــورا

ثـــال،�معاقبـــة�الـــدول�ال[ـــ\�لـــم�تســـاند�تعطـــى�ا�ســـاعدات��عاقبـــة�دولـــة�عxـــى�ســـلوك�ســـابق،�وعxـــى�ســـبيل�ا�

ــذ� ـــة�منـــ ـــس��مـــــن،�و�ـــــي�الحقيقــ ـــي��مـــــم�ا�تحـــــدة�ومجلــ موقـــــف�الو�يـــــات�ا�تحـــــدة��ـــــي�عمليـــــات�التصـــــويت��ــ

�بمراقبــة�عمليــات�التصــويت�الحساســة��ــي��مــم�
ً
ثمانينيــات�القــرن�العشــرين�تقــوم�الو�يــات�ا�تحــدة�رســميا

الخارجيـــة،�وهـــو�مؤشـــر�واضـــح�إ�ـــى�أن��ا�تحـــدة،�وتـــربط�ســـجHت�التصـــويت�بقـــرار�ا�ســـاعدات

�يمكنuأنuتكونuسياسية
ً
،�وترسـل�الو�يـات�ا�تحـدة�إ�ـى�الـدول��خـرى�إشـارات�بأ�bـا�تتوقـع�مسـتوى�معينـا

ـــل�هـــــذه�ا�ســـــاعدات ــــى�)2("مـــــن�الســـــلوك�ا�قبـــــول�مقابــ ــة�عxـ ـــن�أدوات�الهيمنـــــة��مريكيـــ ــم�مــ ــــي�جـــــزء�مهـــ ،�و¾ـ

ا�حصـلة�ال¬bائيـة�إ�ـى�إضـعاف�سـلطات�ا�نظمـة�الدوليـة��ـي�اتخـاذ��وال[\�تؤدي��ـي�،مؤسسات��مم�ا�تحدة

  وعxى�رأسها�الو�يات�ا�تحدة،�،القرار�بحيادية�عن�هيمنة�القوى�الك��ى 

مـــن��مـــور�الهامـــة�ال[ـــ\�تـــؤدي�: تـــوف&�uالســـ�حuللجماعـــاتuا�واليـــةuلهـــا

ــو�مــــا�يتعلــــق��،وتســـاهم�فيــــه�القــــوى�الك�ــــ�ى��ــــي�العــــالم ببيــــعuالســــ�حuوتصــــديرهuوهــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

�شـــــك�أن�الجانـــــب��م�ـــــ\

الســــلطات�الحاكمــــة��ــــي�كث�ــــ��مــــن�الــــدول�العربيــــة

 
ً
�واســــعا

ً
�ـــالح�بــــالحرب�عxــــى�Sرهــــاب�جــــد الــــرئيس�الراحــــل�صـ

الــــدعم�وا�ســــاعدات�العســــكرية�لنظامــــه

 
ً
Sرهاب�¾ي�الوزة�ال[\�تبيض�ذهبا

ا�ساعداتuا�شروطة 

ومن�هنا�يتضح�أن�أشكال�الدعم�وا�سـاعدات�ال[ـ\�قـد�تقـدمها�الو�يـات�ا�تحـدة�

�ي�إطار�تمرير�ا�صالح��مريكية،

 Sو 
ً
مـــHءات�يعـــرض�هـــذه�ا�ســـاعدات�للتوقـــف�فـــورا

تعطـــى�ا�ســـاعدات��عاقبـــة�دولـــة�عxـــى�ســـلوك�ســـابق،�وعxـــى�ســـبيل�ا�

ـــذ� ـــس��مـــــن،�و�ـــــي�الحقيقـــــة�منــ ــات�التصـــــويت��ـــــي��مـــــم�ا�تحـــــدة�ومجلــ ـــدة��ـــــي�عمليـــ ـــات�ا�تحــ موقـــــف�الو�يــ

�بمراقبــة�عمليــات�التصــويت�الحساســة��ــي��مــم�
ً
ثمانينيــات�القــرن�العشــرين�تقــوم�الو�يــات�ا�تحــدة�رســميا

ا�تحـــدة،�وتـــربط�ســـجHت�التصـــويت�بقـــرار�ا�ســـاعدات

يمكنuأنuتكونuسياسية

ــــول�مقابـــــل�هـــــذه�ا�ســـــاعدات مـــــن�الســـــلوك�ا�قبـ

مؤسسات��مم�ا�تحدة

القرار�بحيادية�عن�هيمنة�القوى�الك��ى 

تـــوف&�uالســـ�حuللجماعـــاتuا�واليـــةuلهـــا 

وتســـاهم�فيــــه�القــــوى�الك�ــــ�ى��ــــي�العــــالم
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العشــر�ا�اضــية��فخــHل�الســنوات"

مــن�مجمــوع�مبيعــات��ســلحة��ــي�كــل�

ــيا،�ثـــــم�فرنســـــا� ـــدة�ا�رتبـــــة��و�ـــــى��ـــــي�صـــــفقات��ســـــلحة،�تلbµـــــا�روســـ �يـــــات�ا�تحــ

�م¬bـــــا�حقـــــوق��،وبـــــا�خص�العـــــرب
ً
وخصوصـــــا

وزن�لــــدى�هـــذه�القــــوى�ا�تحكمــــة��ـــي�مصــــ���العــــالم،�

اهتمامــات�الو�يــات�ا�تحــدة�بالحالــة��منيــة��ــي�الــيمن�يــأتي�مــن�زاويــا�الحــرب�عxـــى�

ومـــا�عـــداها���, وخلـــيج�عـــدن, والتجـــارة�العا�يـــة��ـــي�بـــاب�ا�نـــدب

ــ��مســـــتقرة ـــة�وغ�ـــ ـــد��،وأن�تحالفا�bـــــا�متبدلــ والبعــ

و��مكـان�, الحقيقي�الذي�يؤخذ�بع�ن�fعتبـار�هـو�قـدرة�هـذا�الطـرف�أو�ذاك�عxـى�حمايـة�ا�صـالح��مريكيـة

ــر�با�صــــالح�fقتصـــــادية ـــة�القــــيم��مريكيــــة�عنـــــدما�يتعلــــق��مـــ , وبقيــ

 
ً
ــا ـــرف�أو�ذاك�مرهونــ ـــذا�الطـ ــن�خــــدماٍت��وأن�دعمهــــا�لهـ ـــه�مــ ـــا�يقدمـ بمـ

والنظـــام��،عxـــى�الدولـــة�وهـــذا�مـــا�حـــدث��ـــي�الـــيمن�بتســـليم�ملـــف�مكافحـــة�Sهـــاب�للحـــوثي�ن�ا�نقلبـــ�ن

�بحمايــة�أمــن�الـــبHد�واســتقرارها�مــن�مواجهـــة�أي�
ً
وتحييــد�الجـــيش�اليم�ــ\�ا�ع�ــ\�دســـتوريا

ال[ــ\�أحــدثت�, وج��انــه�مــن�اشــتعال�الحــروب�الطائفيــة

�
ً
جــــة�أثــــاره�ومــــا�ترتــــب�عليــــه�مــــن�أضــــرار�شــــكل�واقعــــا

بـل��،سياسة�الو�يات�ا�تحـدة��مريكيـة��منيـة���تقتصـر�عxـى�مـا�حـدث��ـي�الـيمن

�يعكســها�موقفهــا�مــن�fنقHبــات�العســكرية��ــي�العــالم،�وغــض�الطــرف�عــن�محــاو�ت�خليفــة�حف¨ــ��الراميــة

ــــــذين� ـــ�ن�الـــــــ ــــــــ ـــــــه�الخليجيــ ـــــــــن�حلفائــــــ ــــــف�مــــ ـــــــو�ذات�ا�وقـــــــ وهــــــ

والوصــول�إ�ــى�, ع�ــ���ذرع�العســكرية��ــي�كــل�مــن�الــيمن�ولبنــان�وســوريا�والعــراق
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�لهــا
ً
�مناســبا

ً
" وال�ºاعــات،�وبــؤر�التــوتر،�وال[ــ\�تعت�ــ��الــدول�الناميــة�ســوقا

مــن�مجمــوع�مبيعــات��ســلحة��ــي�كــل�% 60بلغــت�قيمــة�اتفاقيــات�نقــل��ســلحة�إ�ــى�الــدول�الناميــة�نحــو

ـــاء�العـــــالم�وحلـــــت�الو  ـــى��ـــــي�صـــــفقات��ســـــلحة،�تلbµـــــا�روســـــيا،�ثـــــم�فرنســـــا�أنحــ ـــات�ا�تحـــــدة�ا�رتبـــــة��و�ــ �يــ

ـــرو�إذا�غابـــــت�قضـــــايا�العـــــالم�الثالـــــث وبـــــا�خص�العـــــرب�،ولـــــذ���غــ

ــداث�فهــــم���يشـــكلون�أيSنســـان�عــــن�مســـرح��  ــذه�القــــوى�ا�تحكمــــة��ـــي�مصــــ���العــــالم،��حــ وزن�لــــدى�هـ

  .يف�قرارات��مم�ا�تحدة�حسب�مصالح�دولها

اهتمامــات�الو�يــات�ا�تحــدة�بالحالــة��منيــة��ــي�الــيمن�يــأتي�مــن�زاويــا�الحــرب�عxـــى��إن

والتجـــارة�العا�يـــة��ـــي�بـــاب�ا�نـــدب�،وتـــأم�ن�خطـــوط�الطاقـــة�الدوليـــة

ــة�الخارجيـــــة��مريكيـــــة ـــي�السياســـ ــة�وغ�ـــــ��مســـــتقرة, يشـــــكل�أهميـــــة�قصـــــوى��ــ وأن�تحالفا�bـــــا�متبدلـــ

الحقيقي�الذي�يؤخذ�بع�ن�fعتبـار�هـو�قـدرة�هـذا�الطـرف�أو�ذاك�عxـى�حمايـة�ا�صـالح��مريكيـة

ـــوق�Sنســــان ــة�القــــيم��مريكيــــة�عنـــــدما�يتعلــــق��مـــــر�با�صــــالح�fقتصـــــادية, وحقــ وبقيـــ

ــة�للو�يــــات�ا�تحــــدة��مريكيــــة  , و�منيــ
ً
ــذا�الطــــرف�أو�ذاك�مرهونــــا ـــا�لهــ وأن�دعمهـ

  

وهـــذا�مـــا�حـــدث��ـــي�الـــيمن�بتســـليم�ملـــف�مكافحـــة�Sهـــاب�للحـــوثي�ن�ا�نقلبـــ�ن

�بحمايــة�أمــن�الـــبHد�واســتقرارها�مــن�مواجهـــة�أي�
ً
وتحييــد�الجـــيش�اليم�ــ\�ا�ع�ــ\�دســـتوريا

وج��انــه�مــن�اشــتعال�الحــروب�الطائفيــة�،ودون�مراعــاة��ــا�قــد�يلحــق�ا�تجمــع�اليم�ــ\

ــرات�الســــن�ن��عال �يحتــــاج�عشــ
ً
Hهــــائ�

ً
�مجتمعيــــا

ً
�انقســــاما

ً
ــة�أثــــاره�ومــــا�ترتــــب�عليــــه�مــــن�أضــــرار�شــــكل�واقعــــا جــ

سياسة�الو�يات�ا�تحـدة��مريكيـة��منيـة���تقتصـر�عxـى�مـا�حـدث��ـي�الـيمنو ،

يعكســها�موقفهــا�مــن�fنقHبــات�العســكرية��ــي�العــالم،�وغــض�الطــرف�عــن�محــاو�ت�خليفــة�حف¨ــ��الراميــة

ـــــــــ ــــــــي�ليبيــــ ــــــــرعية��ـــــ ـــــة�الشـــــ ــــــــويض�الدولــــــــ  التقـــــ
ً
Hـــــذين��،مث ـــــــ ــ�ن�الـ ــــــــ ــــــه�الخليجيـــ ــــــــن�حلفائـــــــ ـــــف�مـــــ ــــــو�ذات�ا�وقــــــــ وهـــــــ

ع�ــ���ذرع�العســكرية��ــي�كــل�مــن�الــيمن�ولبنــان�وســوريا�والعــراقلbµديدات�إيرانيــة�
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�لهــا
ً
�مناســبا

ً
وال�ºاعــات،�وبــؤر�التــوتر،�وال[ــ\�تعت�ــ��الــدول�الناميــة�ســوقا

بلغــت�قيمــة�اتفاقيــات�نقــل��ســلحة�إ�ــى�الــدول�الناميــة�نحــو

أنحـــــاء�العـــــالم�وحلـــــت�الو 

ـــت�قضـــــايا�العـــــالم�الثالـــــث�،)1("م2005 ولـــــذ���غـــــرو�إذا�غابــ

Sنســـان�عــــن�مســـرح�� 

�ما�تك
ً
يف�قرارات��مم�ا�تحدة�حسب�مصالح�دولهاوال[\�غالبا

إن: ويمكــن�القــول 

وتـــأم�ن�خطـــوط�الطاقـــة�الدوليـــة�،Sرهـــاب

ـــة ــة�قصـــــوى��ـــــي�السياســـــة�الخارجيـــــة��مريكيــ ـــكل�أهميـــ يشــ

الحقيقي�الذي�يؤخذ�بع�ن�fعتبـار�هـو�قـدرة�هـذا�الطـرف�أو�ذاك�عxـى�حمايـة�ا�صـالح��مريكيـة

وحقـــــوق�Sنســــان�للشــــرعية�الدوليــــة

ـــدة��مريكيــــة و�منيــــة�للو�يــــات�ا�تحـ

  . للبيت��بيض�جليلٍة 

وهـــذا�مـــا�حـــدث��ـــي�الـــيمن�بتســـليم�ملـــف�مكافحـــة�Sهـــاب�للحـــوثي�ن�ا�نقلبـــ�ن

�بحمايــة�أمــن�الـــبHد�واســتقرارها�مــن�مواجهـــة�أي�, السيا¸ــ·\�برمتــه
ً
وتحييــد�الجـــيش�اليم�ــ\�ا�ع�ــ\�دســـتوريا

ودون�مراعــاة��ــا�قــد�يلحــق�ا�تجمــع�اليم�ــ\�،�bديــد

�يحتــــاج�عشــــرات�الســــن�ن��عال
ً
Hهــــائ�

ً
�مجتمعيــــا

ً
انقســــاما

،يكتوي�الجميع�بن��انه

يعكســها�موقفهــا�مــن�fنقHبــات�العســكرية��ــي�العــالم،�وغــض�الطــرف�عــن�محــاو�ت�خليفــة�حف¨ــ��الراميــة

ـــــــ ــــــي�ليبيــــــ ــــــرعية��ـــــــ ـــة�الشـــــــ ـــــــ ـــــويض�الدولـــ لتقــــــــ

لbµديدات�إيرانيــة�يتعرضــون
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ــذه�,  ــي�هـــ ــادر�الطاقـــــة��ـــ و�bديـــــد�مصـــ

ــــــــا� ــــــــاح�كورونــ ـــــــدما�اجتــ ـــــورها�عنـــ ـــا�صـــــ ــــــي�أ¤bـــــــ ـــــية��ــــ ــــــــرت�السياســـــ ـــل�ظهــ بـــــــ

كيــف�تحــول��مريكيـون�إ�ــى�قراصــنة�للسـطو�عxــى�ا�عــدات�الطبيــة�

, وكيــــف�تبخــــرت�روابــــط�حلــــف�النــــاتو�والقــــيم�ا�دنيــــة�ا�شــــ¨�كة

ولكـي�يـتم�التعـرف�عxـى�موقـف�الـدول�العظمـ�kمـن��زمـات�والحـروب�ال[ـ\�تجتـاح�

العا�مـــا�أشـــار�إليـــه�كتـــاب�فهـــم�السياســـة�الخارجيـــة��مريكيـــة�تحـــت�عنـــوان�نمـــوذج�الفائـــدة�ا�توقعـــة�مـــن�

�,أن�الدول�لن�تذهب�إ�ى�الحرب�إذا�كانت�ا�كاسـب�ا�توخـاة�أقـل�مـن�الخسـائر�ا�توقعـة

ويتوصـل�إ�ـى�دعـم�, ويخت���صحة�هذه�النظرية�بتطبيقا�bا�عxى�بيانات�مـن�القـرن�ن�التاسـع�عشـر�والعشـرين

قـوي�يثبــت�صـحة�اف¨�اضــاته��ساسـية�مفــاده�إن�عمليـات�الســلوك�العقHنـي�التعوي
ــ·\�موجـودة��ــي�قلــب�

وحقـوق�Sنسـان�, دنيـةومـن�هنـا�يHحـظ�غيـاب�القـيم�ا�

�عـــن�ذلـــك�قـــيم�رأس�, 
ً
�وتحضـــر�بـــد

وهـــو�مـــا�لـــم�تجنيـــه�مـــن�تـــدخb�Hا��ـــي�أزمـــة�بالغـــة�التكـــاليف�كا�زمـــة�اليمنيـــة�عxـــى�

�،وتـأتي�مواقـف��مـم�ا�تحـدة, Sرهـاب�فقـط

ـــروب� ــانز�ق�دول�إ�ــــى�الحـ ــماح�بــ ـــر�الســ وإ��كيــــف�نفسـ

كمــا�, و��تمتلــك�برنــامج�للحكــم�لــيس�لهــا�خ�ــ�ة�سياســية

ودون�تدخل�يحم\�الشرعية�الدوليـة��ـي�ظـل�

�ـــي�ظـــل�, وال[ـــ\�أضـــحت�أذرع�لتنفيـــذ�السياســـة�الخارجيـــة��مريكيـــة

جــزء�مهــم�مــن�أدوات��هيمنbµــا�الكاملــة�عxــى�مجلــس��مــن�وبقيــة�مؤسســات��مــم�ا�تحــدة�ال[ــ\�تحولــت�إ�ــى
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ـــائرات�ا�ســـــ��ة�لزعزعـــــة��مـــــن��ـــــي�هـــــذه�البلـــــدان ـــواريخ�والطــ , أطـــــHق�الصــ

ـــــــال ــــــــن�العـــ ـــة�مــ ـــــة�الحيويـــــــ ـــــــا�, )1(ما�نطقـــــ ـــــــاح�كورونـــ ــــــدما�اجتـــ ــــورها�عنــــ ــا�صــــــ ـــــي�أ¤bــــــــ ــــية��ـــــ ـــــــرت�السياســــــ بــــــــــل�ظهـــ

كيــف�تحــول��مريكيـون�إ�ــى�قراصــنة�للسـطو�عxــى�ا�عــدات�الطبيــة��،م2020بدايــة�العـام�

ـــة�ا�شــــ¨�كة, الهادفــــة��ســــاعدة�بعــــض�الــــدول�ا�نكوبــــة وكيــــف�تبخــــرت�روابــــط�حلــــف�النــــاتو�والقــــيم�ا�دنيـ

ولكـي�يـتم�التعـرف�عxـى�موقـف�الـدول�العظمـ�kمـن��زمـات�والحـروب�ال[ـ\�تجتـاح�, هـا

العا�مـــا�أشـــار�إليـــه�كتـــاب�فهـــم�السياســـة�الخارجيـــة��مريكيـــة�تحـــت�عنـــوان�نمـــوذج�الفائـــدة�ا�توقعـــة�مـــن�

أن�الدول�لن�تذهب�إ�ى�الحرب�إذا�كانت�ا�كاسـب�ا�توخـاة�أقـل�مـن�الخسـائر�ا�توقعـة

ويخت���صحة�هذه�النظرية�بتطبيقا�bا�عxى�بيانات�مـن�القـرن�ن�التاسـع�عشـر�والعشـرين

قـوي�يثبــت�صـحة�اف¨�اضــاته��ساسـية�مفــاده�إن�عمليـات�الســلوك�العقHنـي�التعوي

ومـن�هنـا�يHحـظ�غيـاب�القـيم�ا�, )2("نموذج�نظرية�الفائدة�ا�توقعة��ي�صـنع�القـرار

�للتـــدخHت��جنبيـــة�للقـــوى�العظمـــ��kـــي�شـــئون�العـــالم
ً
, ال[ـــ\�ترفـــع�شـــعارا

وهـــو�مـــا�لـــم�تجنيـــه�مـــن�تـــدخb�Hا��ـــي�أزمـــة�بالغـــة�التكـــاليف�كا�زمـــة�اليمنيـــة�عxـــى�, ا�ـــال�و�ربـــاح�والخســـائر

Sرهـاب�فقـطمحاربـة��الحـرب�عxـى�الو�يات�ا�تحدة�عxى

ـــاه ـــى�الحــــروب��،وأكþــــ��دول�العــــالم�متطابقــــة�معهــــا��ــــي�هــــذا�fتجـ ــر�الســــماح�بــــانز�ق�دول�إ�ـ وإ��كيــــف�نفســ

لــيس�لهــا�خ�ــ�ة�سياســيةوالســقوط�الســريع�بيــد�جماعــات�متطرفــة�و 

ودون�تدخل�يحم\�الشرعية�الدوليـة��ـي�ظـل��،يا�والعراق�عxى�سبيل�ا�ثال���الحصر

وال[ـــ\�أضـــحت�أذرع�لتنفيـــذ�السياســـة�الخارجيـــة��مريكيـــة, عجـــز�واضـــح��ؤسســـات��مـــم�ا�تحـــدة

هيمنbµــا�الكاملــة�عxــى�مجلــس��مــن�وبقيــة�مؤسســات��مــم�ا�تحــدة�ال[ــ\�تحولــت�إ�ــى
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أطـــــHق�الصـــــواريخ�والطـــــائرات�ا�ســـــ��ة�لزعزعـــــة��مـــــن��ـــــي�هـــــذه�البلـــــدان

ــــال ـــــن�العــــــ ـــــــة�مـــــ ــة�الحيويـــ ـــــــ ا�نطقـ

بدايــة�العـام��،العــالم19كوفيـد

ـــة ــة��ســــاعدة�بعــــض�الــــدول�ا�نكوبـ الهادفــ

هـاوfتحاد��وربي�وغ�� 

العا�مـــا�أشـــار�إليـــه�كتـــاب�فهـــم�السياســـة�الخارجيـــة��مريكيـــة�تحـــت�عنـــوان�نمـــوذج�الفائـــدة�ا�توقعـــة�مـــن�

أن�الدول�لن�تذهب�إ�ى�الحرب�إذا�كانت�ا�كاسـب�ا�توخـاة�أقـل�مـن�الخسـائر�ا�توقعـة" صنع�قرار�الحرب

ويخت���صحة�هذه�النظرية�بتطبيقا�bا�عxى�بيانات�مـن�القـرن�ن�التاسـع�عشـر�والعشـرين

قـوي�يثبــت�صـحة�اف¨�اضــاته��ساسـية�مفــاده�إن�عمليـات�الســلوك�العقHنـي�التعوي

نموذج�نظرية�الفائدة�ا�توقعة��ي�صـنع�القـرار

�للتـــدخHت��جنبيـــة�للقـــوى�العظمـــ��kـــي�شـــئون�العـــالم
ً
ال[ـــ\�ترفـــع�شـــعارا

ا�ـــال�و�ربـــاح�والخســـائر

  .سبيل�ا�ثال

الو�يات�ا�تحدة�عxىينصب�تفك���

ــاه ــ��دول�العــــالم�متطابقــــة�معهــــا��ــــي�هــــذا�fتجــ وأكþــ

والســقوط�الســريع�بيــد�جماعــات�متطرفــة�و , �هليــة

يا�والعراق�عxى�سبيل�ا�ثال���الحصرهو�حال�اليمن�وسور 

عجـــز�واضـــح��ؤسســـات��مـــم�ا�تحـــدة

هيمنbµــا�الكاملــة�عxــى�مجلــس��مــن�وبقيــة�مؤسســات��مــم�ا�تحــدة�ال[ــ\�تحولــت�إ�ــى
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 مـــا�يجـــري��ـــي�الـــيمن�صـــراع
ً
 دوليـــ�ا

ً
 إقليميـــو �ا

ً
بامتيـــاز،�ولقـــد��ا

ــــ�ن�صـــــنوف�مـــــن� ـــب�بحـــــق�اليمنيـ ــــة�ال[ـــــ\�ترتكــ ــــ�ن�القـــــوى�ا�تنافسـ ــاحة�صـــــراع�بـ ـــيمن�بســـــببه�ســـ ـــبحت�الــ أصــ

 محاســـبة�
ً
لتضـــارب�،الضـــالع�ن�فbcـــا�نظرا

ورفضــها�لعمليــة��،تقــادم�هياكلهــاالدوليــة،�وال¨�هــل�الــذي�أصــا¤bا،بفعل�

 
ُ
أن��ـــ��þـــ�،�غتـــدخلون��ـــي�الشـــأن�اليم�ـــ\�ك

 
ً
ـــة�التــــدخHت�ا�هـــــو�مــــن�فــــتح�البــــاب�واســـــعا لخارجيـــــة�لكافـ

وكــذلك�تــدخل�الو�يــات�ا�تحــدة�ع�ــ��أدوا�bــا�

�يقــف�وبشــدة�خلــف�مواقــف�
ً
أيضــا

�مـــم�ا�تحـــدة�حيـــال��زمـــة�اليمنيـــة�وأضـــعف�مــــن�فاعليـــة�قرارا�bـــا�بصـــورة�واضـــحة�وحالـــت�دون�تحقيــــق�

ة��ـي�العديـد�مـن��زمـات�ا�ماثلـلهـا�القـدرة�عxـى�تفـريخ�

مـــا��7ثـــار�ا�¨�تبـــة�عxـــى��زمـــة��ـــي�الـــيمن

الـدول�أدت�إ�ـى�تـدخل�عسـكري��وعـدد�مـن

 .سقاط�fنقHب

ولـم�يـتم��،fنقـHب�bـزملـم�èُ �بعـد�سـبع�سـنوات�مـن�الحـرب

 .مى�الصواريخ�وا�س��ات�Sيرانية
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

مـــا�يجـــري��ـــي�الـــيمن�صـــراعأن�وخHصـــة�القـــول��ـــي�العوامـــل�الخارجيـــة�

ـــ�ن�صـــــنوف�مـــــن� ــــق�اليمنيــ ـــة�ال[ـــــ\�ترتكـــــب�بحـ ـــ�ن�القـــــوى�ا�تنافســ ــــببه�ســـــاحة�صـــــراع�بــ ــيمن�بسـ أصـــــبحت�الـــ

محاســـبة��ـــي�fنbµاكـــات�ترÎـــى�إ�ـــى�جـــرائم�حـــرب،�عجـــزت�معهـــا��مـــم�ا�تحـــدة�

الدوليــة،�وال¨�هــل�الــذي�أصــا¤bا،بفعل��لهــا�ا�ؤسســة

  . تحكم�القوى�الدولية�من�ناصية�القرار�فbcا

 بـــل�ا��وfمريكـــي��ـــي�الـــيمن�لـــيس�الوحيـــدانالتـــدخل�Sيرانـــي�
ُ
تـــدخلون��ـــي�الشـــأن�اليم�ـــ\�ك

ـــدخل�Sيرانــــي�ووقوفــــه�إ�ـــــى�جانــــب�fنقــــHب  �،التـ
ً
ـــتح�البــــاب�واســـــعا ـــو�مــــن�فـ هــ

وكــذلك�تــدخل�الو�يــات�ا�تحــدة�ع�ــ��أدوا�bــا�.وشــرعن�أعمالهــا��ــي�الــبHد،�وقــاد�إ�ــى�تقــويض�الدولــة�اليمنيــة

�يقــف�وبشــدة�خلــف�مواقــف��ا�ختلفــة�كــان�لــه�دور�كب�ــ���ــي�ا�واقــف�ا�تباينــة�مــن��زمــة�اليمنــة�وهــو 
ً
أيضــا

ــة�قرارا�bـــا�بصـــورة�واضـــحة�وحالـــت�دون�تحقيــــق� �مـــم�ا�تحـــدة�حيـــال��زمـــة�اليمنيـــة�وأضـــعف�مــــن�فاعليـ

  .شعارا�bا�الرامية�لتحقيق��من�والسلم�الدولي�ن�

  :   ا×تuوcثار

لهـا�القـدرة�عxـى�تفـريخ��،زمة�اليمنية�أزمة�مركبـةبات�من�العلوم�أن�� 

7ثـــار�ا�¨�تبـــة�عxـــى��زمـــة��ـــي�الـــيمن�ت�وا�ـــآمـــن�بـــ�ن�تلكو ،زمـــة��متتفـــوق�عxـــى�� 

وعـدد�مـن�،ظهورuعاصفةuالحزمuبقيادةuا�ملكةuالعربيـةuالسـعودية

سقاط�fنقHب¤bدف�إعادة�الشرعية�إ�ى�صنعاء�وإ�عxى��رض�اليمنية

بعـد�سـبع�سـنوات�مـن�الحـربف:  إطالةuآمدuالحربuوتوسعuدائـرةuنطاقهـا

مى�الصواريخ�وا�س��ات�Sيرانيةصبحت�مناطق�السعودية��ي�مر وأ
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  .)1(يمنة��مريكيةاله

وخHصـــة�القـــول��ـــي�العوامـــل�الخارجيـــة�

ــــ�ن�صـــــنوف�مـــــن� ــــق�اليمنيـ ــة�ال[ـــــ\�ترتكـــــب�بحـ أصـــــبحت�الـــــيمن�بســـــببه�ســـــاحة�صـــــراع�بـــــ�ن�القـــــوى�ا�تنافســـ

fنbµاكـــات�ترÎـــى�إ�ـــى�جـــرائم�حـــرب،�عجـــزت�معهـــا��مـــم�ا�تحـــدة�

لهــا�ا�ؤسســةتخضــع�ال[ــ\�ا�صــالح�

 SحHاو �،صbcتحكم�القوى�الدولية�من�ناصية�القرار�ف

التـــدخل�Sيرانـــي�

التــــدخل�Sيرانــــي�ووقوفــــه�إ�ـــــى�جانــــب�fنقــــHب

وشــرعن�أعمالهــا��ــي�الــبHد،�وقــاد�إ�ــى�تقــويض�الدولــة�اليمنيــة

ا�ختلفــة�كــان�لــه�دور�كب�ــ���ــي�ا�واقــف�ا�تباينــة�مــن��زمــة�اليمنــة�وهــو 

ــة�اليمنيـــة�وأضـــعف�مــــن�فاعليـــة�قرارا�bـــا�بصـــورة�واضـــحة�وحالـــت�دون�تحقيــــق� �مـــم�ا�تحـــدة�حيـــال��زمـ

شعارا�bا�الرامية�لتحقيق��من�والسلم�الدولي�ن�

ا×تuوcثارا�:ثانيا

بات�من�العلوم�أن�� 

تتفـــوق�عxـــى�� وقد�،الســـوء�والضـــرر 

  :)2(يxي

ظهورuعاصفةuالحزمuبقيادةuا�ملكةuالعربيـةuالسـعودية -1

عxى��رض�اليمنيةمباشر�

إطالةuآمدuالحربuوتوسعuدائـرةuنطاقهـا -2

وأ،�استعادة�صنعاء
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ـــن�الســــيطرة� �،عxـــــى�الســــواحل�اليمنيـــــةمــ

وبــاب�ا�نــدب�وا�خــا��،وســواحل�أبــ�ن

ــالية بأحـــــدث�تم�تــــدري�bا�وتســــليحها�،نفصــ

وقـد�وصـل�،�ـي�التحالف�رئيسالعربية�ا�تحدة�الدولة�الشـريك�الـ

 .لف�مقاتلأ�200راتية�اعدد�هذه�القوات�fنفصالية�بحسب�تصريحات�رئيس�أركان�القوات�Sم

ــا ـــرعية�مـــــن�ممارســـــة�مهامهـــ ـــع�الحكومـــــة�الشــ ��يقامـــــت�Sمـــــارات�بمنــ

�وتصـــدت�لطائرتـــه�مـــهومنعـــت�الســـماح�للـــرئيس�عبدربـــه�بـــالعودة��مارســـة�مها

�التحــــالفقطــــاب�جديــــدة�لــــبعض�أ

 
ً
�هــداف�عاصــفةنصــت�عليــه�أ��ــا�خHفــا

وقـد�تزايـدت�حـدة��،ا�ـدعوم�ن�مـن�إيـران

ـــيط�إمــــاراتي�أدى�ا�ــــى�إجــــHء� وتخطـ

ـــ �رئيسوح[ــــ�kقصـــــر�ا�عاشــــيق�مقـــــر�الــ

ام�عسـكري�تمثـل��ـي�الهجـوم�وتطورت��مور�إ�ـى�صـد

ـــــى� ـــي�محاولــــــة�لHســــــتيHء�عxـ ـــي�محافظــــــة�شــــــبوه��ـــ الشــــــرعية�ا�رابطــــــة��ـــ

ب�ر ن�مــأر�أعxــى�اعتبــا�،والشـمال�الشــرÎي

ن�ي¨ـــ�امن�ذلـــك�مـــع�هجـــوم�شـــرس�للحـــوثي�ن�

ــمود�قــــوات�الجــــيش� فشــــال�ا�خطــــط�بصــ

إ�ــى�القــوات�الحكوميــة�ووصــلت��،طــرد�القــوات�fنفصــالية
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ـــن�ا:الســــيطرةuعÀـــــىuالســــواحلuاليمنيـــــة مـــــن�الســــيطرة�لتحـــــالف�العربــــي�تمكـ

� 
ً
وســواحل�أبــ�ن�،وشــبوة�،وحضــرموت�الســاحلبسقطرةومرورا

نفصــــاليةاحركةح[ــــ�kالحديــــدة�بمــــا�فbcــــا�العاصــــمة�ا�ؤقتـــــة�عــــدن�ع�ــــ��

العربية�ا�تحدة�الدولة�الشـريك�الـSمارات�برعاية�مباشرة�من�

عدد�هذه�القوات�fنفصالية�بحسب�تصريحات�رئيس�أركان�القوات�Sم

ــع�الحكومـــــة�الشـــــرعية�مـــــن�ممارســـــة�مهامهـــــا�:تحجـــــيمuدورuالحكومـــــةuالشـــــرعية ـــارات�بمنـــ قامـــــت�Sمــ

ومنعـــت�الســـماح�للـــرئيس�عبدربـــه�بـــالعودة��مارســـة�مها�،العاصـــمة�ا�ؤقتـــة�عـــدن

 .)1(من�الهبوط

ــبعض�أظهــــرت�أهــــداف��:تغ&�cهــــدافuا�علنــــةuمــــنuقبــــلuقــــواتuالتحــــالف جديــــدة�لــ

 �،)حــرب�الحــوثي�وSخــوان�ا�ســلمون�والقاعــدة
ً
خHفــا

ا�ـدعوم�ن�مـن�إيـران�وقتـال�الحـوثي�ن�،اليمنيـة�الحزم�ال[\�جاءت��عادة�الشرعية

ــ¬bا�fنفصــــاليون�ضــــد�الحكومــــة�الشــــرعية�بــــدعم وتخطــــيط�إمــــاراتي�أدى�ا�ــــى�إجــــHء��،القتــــال�ال[ــــ\�يشــ

ــى�الـــــوزارات�،الحكومــــة�عـــــن�عــــدن ــ�،وا�عســـــكرات�،وfســـــتيHء�عxــ ـــ�kقصـــــر�ا�عاشــــيق�مقـــــر�الـــ وح[ـ

وتطورت��مور�إ�ـى�صـد�،)2(حتل�هو��خر�من�قبل�fنفصالي�ن

ــــى�القــــــوات� ـــــة�عxــ ــــى�الحكومـ ـــي�محاولــــــة�لHســــــتيHء�عxــ ــي�محافظــــــة�شــــــبوه��ـــ الشــــــرعية�ا�رابطــــــة��ــــ

والشـمال�الشــرÎي�وحصـار�مــأرب�مــن�الشــرق �،ا�حافظـات�الجنوبيــة�بشــكل�كامــل

ن�ي¨ـــ�امن�ذلـــك�مـــع�هجـــوم�شـــرس�للحـــوثي�ن�أعxـــى��،لشـــرعية�خ�ـــ��للحكومـــة�اوا�عقـــل�

ــةمــــن�جهــــة�صــــرواح�غــــ ــارب��ســــقاط�ا�نطقــ فشــــال�ا�خطــــط�بصــــمود�قــــوات�الجــــيش�لكــــن�تــــم�إ�،رب�مــ

طــرد�القــوات�fنفصــالية�\الــوط�\�ال[ــ\�اســتطاعت�خــHل�وقــت�قيا¸ــ·

 .عدن
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قتصادية إ               

ـــىuالســــواحلuاليمنيـــــة -3 الســــيطرةuعÀــ

�،بتــداء�مــن�ا�هــرةا

ــا�العاصــــمة�ا�ؤقتـــــة�عــــدن�ع�ــــ�� ـــدة�بمــــا�فbcــ ـــ�kالحديـ ح[ـ

برعاية�مباشرة�من��سلحة�

عدد�هذه�القوات�fنفصالية�بحسب�تصريحات�رئيس�أركان�القوات�Sم

تحجـــــيمuدورuالحكومـــــةuالشـــــرعية -4

العاصـــمة�ا�ؤقتـــة�عـــدن

من�الهبوط�ومنعbµا

تغ&�cهــــدافuا�علنــــةuمــــنuقبــــلuقــــواتuالتحــــالف -5

حــرب�الحــو(تحــت�شــعارات

الحزم�ال[\�جاءت��عادة�الشرعية

ـــاليون�ضــــد�الحكومــــة�الشــــرعية�بــــدعم ــال�ال[ــــ\�يشــــ¬bا�fنفصـ القتــ

ـــدن الحكومــــة�عـــــن�عـ

 
ُ
حتل�هو��خر�من�قبل�fنفصالي�نعبدربه�أ

ـــا�ي ــــوات��القتـــ عxــــــى�القــ

ا�حافظـات�الجنوبيــة�بشــكل�كامــل

وا�عقـــل��لرئي�ـــ·\،ا�ركــز�ا

ــ مــــن�جهــــة�صــــرواح�غــ

الــوط�\�ال[ــ\�اســتطاعت�خــHل�وقــت�قيا¸ــ·

عدنالعاصمة�بوابة�
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ة�اليمنيـة�تــم�مـن�أجــل��شــك�أن�تـدخل��طــراف�الخارجيـة��ـي��زمــ

ــالح�الشــــعب�ح[ــــ�kلــــو�تقاطعــــت�تلــــك�ا� ــالح�مــــع�مصــ صــ

حققتــــه�قــــوات�الذي�fنتصــــار الراùــــي�Sمــــاراتي�

إ�ــى�التــدخل�ا�باشــر�بــالط��ان�عمــد�

ليوقع��ــــي�لحظــــات�وج�ــــ�ة�مقتــــل�ابــــواب�مدينــــة�عــــدن

\�ممـــا�شـــكل�خســـارة�فادحـــة�للجـــيش�الـــوط�

وعملـت�عxـى��،وهـو�مـا�أدركتـه�السـعودية�القائـد��ول�للتحـالف

مـــؤتمر�الريـــاض�لبحـــث�ومـــن�ثـــم�أطلقـــت�دعـــوة�لحضـــور�

ـــال�قـــــا�ي�الحامـــــل�السيا¸ـــــ·\ �،لHنفصــ

تفــاق�مصــالحة�بـــ�ن�توقيــع�عxــى�اوتــم�

ــدة�أطــــراف�إقليميــــة�ودوليــــة�فbcــــا� أدى�إ�ــــى��ل�عــ

ــــا�شـــــجع��،قليميـــــة�وبحضـــــور�دو�ـــــي وهـــــو�مـ

ــــحب�القـــــوات�العســــــكرية� 
ـــــ·\�بســ

ــابقة وإحــــHل��،fنتقــــا�ي�مــــن�عــــدن�وعود�bــــا�إ�ــــى�معســــكرا�bا�الســ

و¾ـــي�قـــوة�تتبـــع�الرئاســـة��ول�حمايـــة�رئاســـية

�ةحســــلوتســــليم�� ،قــــوة�مماثلــــة�لHنتقا�ي

ــــامهم�الدســـــتورية ــــة�مهـ ـــهر�مـــــن���مارسـ ــــHل�شــ خـ

ــدة���تتجــــاوز�  15مــ
ً
ـــا �،مــــن�تــــاريخ�التوقيــــع�يومـ

�،وقـــد�تعþـــ�ت�تلـــك�البنـــود�كلهـــا�ممـــا�فـــاقم��زمـــة

�،والعربــات�ا�درعــة�،والــذخائر،واســتغلته�Sمــارات��ــي�تزويــد�fنفصــالي�ن�بكميــات�هائلــة�مــن�الســHح�

�ـي�تجاهـل�كامـل�للحـوثي�ن�ا�تواجـدين�

خلــق�التحالف�إ�ــى�حيــث�ســعى،ــ·�kشــرق�اليمن
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�شــك�أن�تـدخل��طــراف�الخارجيـة��ـي��زمــ:الخسـائرuا�اديـةuوا�عنويــةuل»زمـة

ــي�ا�قــــام��ول خدمــــة�مصــــالح�هــــذه�fطــــراف� ح[ــــ�kلــــو�تقاطعــــت�تلــــك�ا��،�ــ

الراùــــي�Sمــــاراتي��لدليل�عxــــى�ذلــــك�هــــو�أنــــه�حينمــــا�أدرك

عمــد�،الشــرعية�ضــد�القــوات�fنفصــالية�ا�دعومــة�مــن�طرفــه�

ابــــواب�مدينــــة�عــــدن�عxــــىوقصــــف�قــــوات�الحكومــــة�الشــــرعية�

ممـــا�شـــكل�خســـارة�فادحـــة�للجـــيش�الـــوط��،وجـــرح�أكþـــ��مـــن�ثHثمائـــة�ضـــابط�وصـــف�ضـــابط�وجنـــدي

وهـو�مـا�أدركتـه�السـعودية�القائـد��ول�للتحـالف�،الشـرعية�مـن�حليـف�غـادر

ومـــن�ثـــم�أطلقـــت�دعـــوة�لحضـــور��،وعـــودة�القـــوات��واقعهـــا�،وقـــف�إطـــHق�النـــار

ـــدعوة��،وإيجـــــاد�حلـــــول  قـــــا�ي�الحامـــــل�السيا¸ـــــ·\fنتللمجلـــــس�ووجهـــــت�الــ

 
ً
وتــم��،من�أجــل�التفــاوض،لوجهــة�وبالنديــة�الحكومــة�الشــرعية�وجهــا

 �،)م2019نوفم��
ً
Hلم�يصمد�طوي.  

ل�عــــدة�أطــــراف�إقليميــــة�ودوليــــة�فbcــــا�وتــــدخ�،عــــنuالنطــــاقuا�حÀــــيuهــــاخروج

ــــالي�ن ـــا�للتـــــداول�و �،تـــــدويل�مطالـــــب�fنفصـ ــي�أر طرحهــ ــــيوقـــــة�إ�ـــ قليميـــــة�وبحضـــــور�دو�ـ

ــــؤتمر�الريـــــاض� ـــى�مخرجــــــات�مـ الــــــذي�ق
ـــــ·\�ب�التمــــــرد�عxــ

ــا�إ�ــــى�معســــكرا�bا�الســــابقةوقــــوات�ا�جلــــس��،شــــرعية fنتقــــا�ي�مــــن�عــــدن�وعود�bــ

�ع¬bـــا�وقـــد�اســـتثنى
ً
�ول�حمايـــة�رئاســـيةا�تفاق�قـــوات�اللــواء�� قــوات��مـــن�بـــد

ــر�الــــرئيس،�وبا�ضــــافة�إ�ــــى قــــوة�مماثلــــة�لHنتقا�ي�بشــــكل�مباشــــر�ومهمbµــــا�حمايــــة�قصــ

ــة�وا ـــرئيس�والقبـــــول�بعـــــودة�الحكومـــ ــــتوريةلــ ــــامهم�الدسـ ـــة�مهـ �مارســ

ــافظ ــدير�أمــــن���،محــ ــدن��ــــيدينــــة�ومــ مــــدة���تتجــــاوز��عــ

وقـــد�تعþـــ�ت�تلـــك�البنـــود�كلهـــا�ممـــا�فـــاقم��زمـــة،�)1(وتشـــكيل�حكومـــة�كفـــاءات�مناصـــفة�بـــ�ن�الطـــرف�ن

واســتغلته�Sمــارات��ــي�تزويــد�fنفصــالي�ن�بكميــات�هائلــة�مــن�الســHح�

�ـي�تجاهـل�كامـل�للحـوثي�ن�ا�تواجـدين�كب�ـ���واجهـة�الشـرعية�حشـد�صاحب�ذلـك�و �

  .عxى�بعد�كيلو�م¨�ات�من�العاصمة�عدن

ق�ــ·�kشــرق�اليمن�ــي�أ�بنــاء�ا�هــرة�وســقطرةأذات�الســلوك�مــع�
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الخسـائرuا�اديـةuوا�عنويــةuل»زمـة -6

ــذه�fطــــراف� خدمــــة�مصــــالح�هــ

ــ\�نفســــه لدليل�عxــــى�ذلــــك�هــــو�أنــــه�حينمــــا�أدرك،وااليم�ــ

الشــرعية�ضــد�القــوات�fنفصــالية�ا�دعومــة�مــن�طرفــه��الحكومــة

وقصــــف�قــــوات�الحكومــــة�الشــــرعية��،الحربــــي

وجـــرح�أكþـــ��مـــن�ثHثمائـــة�ضـــابط�وصـــف�ضـــابط�وجنـــدي

الشـرعية�مـن�حليـف�غـادرالحكومة�و 

وقـــف�إطـــHق�النـــار

وإيجـــــاد�حلـــــول �،ا�وقــــف�ا�تـــــأزم

 و 
ً
الحكومــة�الشــرعية�وجهــا

نوفم��( بتاريخ��الطرف�ن

خروجتــــدويلcuزمــــةuو  -7

ــــب�fنفصـــــالي�ن تـــــدويل�مطالـ

ـــى ـــالي�ن�عxــ �fنفصــ

شــــرعيةللحكومــــة�ال

�ع¬bـــا�وقـــد�اســـت
ً
�قــوات��مـــن�بـــد

ــكل�مباشــــر�ومهمbµــــا�حمايــــة�قصــــر�الــــرئيس،�وبا�ضــــافة�إ�ــــى بشــ

ـــول�بعـــــودة�الحكومـــــة�وا�،للدولـــــة�ةالثقيلـــــ والقبــ

ــع محــــافظ�وتعيــــ�ن�،التوقيــ

وتشـــكيل�حكومـــة�كفـــاءات�مناصـــفة�بـــ�ن�الطـــرف�ن

واســتغلته�Sمــارات��ــي�تزويــد�fنفصــالي�ن�بكميــات�هائلــة�مــن�الســHح�

�،طقم�القتاليةو� 

عxى�بعد�كيلو�م¨�ات�من�العاصمة�عدن

ذات�الســلوك�مــع�س�يمــار 
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ـــتقطاب �وشـــــــراءالحاد��ـــــــي�صـــــــفوفهم�وfســــ

ــائفي�و��منــــاطقي ــع�العلــــم�أن�هــــذه�ا�نــــاطق���يوجــــد�¤bــــا�أي�نــــزاع�طــ و¾ــــي�منــــاطق�مواليــــة��،مــ

أنـــه�جـــاء�مـــن��دùىيـــنـــه�غـــدر�حليـــف�

  .النجاةثم�يعود�بعدها�لقطع�ما�تبقى�من�الحبال�ال[\�تتشبث�¤bا�من�أجل�

ــد�أقــــارب�الــــرئيس�صــــالح� ــالح�أحــ ــي�تــــدعم�دولــــة�Sمــــارات�طــــارق�محمــــد�صــ �ــــي�الســــاحل�الغربــ

�،ومــد�bا�بكافــة�Sمكانــات�،هــذه�القــوة

لرئيس�عبدربـه�منصـور�لأن�هـذه�القـوات���تع¨ـ�ف�بقيـادةٍ 

وتعمــــل��،ن�القائــــد�Sمــــاراتي�ا�شــــرف�علbcــــا

ــــ�ن� ــــــة�شــــــــراء�الــــــــو�ءات�بــــ وي¨�افــــــــق�مــــــــع�ذلــــــــك�محاولــ

وأجانـــب�للمعارضـــ�ن��،محليـــ�نوتمويل�عمليـــات�التصـــفية�الجســـدية�ع�ـــ��عمـــHء�

ـــ�ن��ــــي�ســــجو�bا�الســــرية ـــد��،عــــدامات�بحــــق�ا�عتقلـ وال[ــــ\�قـ

،�وفشـــل�الســـعودية�قائـــدة�التحـــالف�مـــن�

�زمـة��ـي�الـيمن�ال[ـ\��نتـائج�شـكا�ت�ال[ـ\�ترتبـت�عxـى

وصـعوبة�وضـع�الحلـول��،وتكاثرهـا�زمـات�الجديـدة�

إليـــه�لـــت�ما�آوهـــذا�هـــو�حـــال��زمـــةو 

�ـي�الـيمن�أزمـة���زمـاتوتـأتي��ـي�مقدمـة�

Sيرانــي�التــدخل�الناتجــة�عــن�و ،الــرئيس��ــي�تعــدد�fزمــات�وتنوعها

والــدور�ا�شــبوه��قبــل�مقتلــه،�،صــالح
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
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قتصادية 

ــارات ـــــكان�،�مـــــ ــه�بـــــــ�ن�الســ ــتقطاب�،وزرع�بـــــــذور�الفتنـــــ وfســـــ

ــاطقي مــــع�العلــــم�أن�هــــذه�ا�نــــاطق���يوجــــد�¤bــــا�أي�نــــزاع�طــــائفي�و��منــ

نـــه�غـــدر�حليـــف�و��يوجـــد�تفســـ���لهـــذا�الســـلوك�إ��أ�،للـــرئيس�هـــادي�وحكومتـــه�بامتيـــاز

ثم�يعود�بعدها�لقطع�ما�تبقى�من�الحبال�ال[\�تتشبث�¤bا�من�أجل�

�ــــي�الســــاحل�الغربــــي�تــــدعم�دولــــة�Sمــــارات�طــــارق�محمــــد�صــــالح�أحــــد�أقــــارب�الــــرئيس�صــــالح�

ــو �،)حــراس�الجمهوريــة(تجه�ــ��قــوات�ســماها�
َ
هــذه�القــوةت�Sمــارات�مول

 وسهلت�لها�الوصول�إ�ى�أ
ً
أن�هـذه�القـوات���تع¨ـ�ف�بقيـادةٍ بـ؛طـراف�الحديـدة�علما

ــوات�ا�ســــلحة ــادي�القائــــد��عxــــى�للقــ ــى�توجbcا�bــــا�مــــ�،هــ ــاراتي�ا�شــــرف�علbcــــابــــل�تتلقــ ــد�Sمــ ن�القائــ

ــــة�الشــــــــرعية ـــــوط�\�والحكومــــ ـــــيش�الـــ ــــــن�الجـــ ـــ�ن��،بمعــــــــزل�عــ ــــــراء�الــــــــو�ءات�بـــــ ـــــة�شــ وي¨�افــــــــق�مــــــــع�ذلــــــــك�محاولـــ

وتمويل�عمليـــات�التصـــفية�الجســـدية�ع�ـــ��عمـــHء�،وشـــراء�fراåـــ·\

ـــار �،لــــدور�Sمــــاراتي�ا�شــــبوه��ــــي�الــــيمن ــ�ن��ــــي�ســــجو�bا�الســــريةس�S وتمـ عــــدامات�بحــــق�ا�عتقلــ

،�وفشـــل�الســـعودية�قائـــدة�التحـــالف�مـــن�)2(جهـــات�الحقوقيـــة�ا�حليـــة�والعا�يـــةلbcـــا�العديـــد�مـــن�ال

  .ع�Sمارات�من�هذا�السلوك

شـكا�ت�ال[ـ\�ترتبـت�عxـىتم�ذكـره�يعكـس�جـزء�مـن�S ما�دير�بالذكر�إن

�زمـات�الجديـدة��ولها�قدرة�عxـى�تفـريخ�ا�زيـد�مـن�

والـــتحكم��ـــي�مســـارا�bاأالســـيطرة�علbcـــا��إمكانيـــة
وهـــذا�هـــو�حـــال��زمـــةو �،)3(

 
ً
وتـأتي��ـي�مقدمـة��،زمـة�جديـدةال[\�تشـهد�كـل�يـوم�بـوادر�أ،وضاع��ـي�الـيمن�عمومـا

الــرئيس��ــي�تعــدد�fزمــات�وتنوعها�	ــ\�الســببوتقــويض�الدولــة�ف

صــالحومســاندة�الطــائفي�الســ�Hي��ــي�الــيمن�بقــوة��الســافر�الــداعم�لHنقــHب
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

ــة�ل�مـــــــارات�تمليشـــــــيا مواليـــــ

ــاطقي�،)1(الــــو�ءات ــاطق���يوجــــد�¤bــــا�أي�نــــزاع�طــــائفي�و��منــ مــــع�العلــــم�أن�هــــذه�ا�نــ

للـــرئيس�هـــادي�وحكومتـــه�بامتيـــاز

ثم�يعود�بعدها�لقطع�ما�تبقى�من�الحبال�ال[\�تتشبث�¤bا�من�أجل�،أجل�fنقاذ

ــارات�طــــارق�محمــــد�صــــالح�أحــــد�أقــــارب�الــــرئيس�صــــالح�وكــــذلك� �ــــي�الســــاحل�الغربــــي�تــــدعم�دولــــة�Sمــ

تجه�ــ��قــوات�ســماها�و �بإنشــاء

وسهلت�لها�الوصول�إ�ى�أ

هــــادي�القائــــد��عxــــى�للقــــوات�ا�ســــلحة

ــة�الشــــــــرعية ـــن�الجــــــــيش�الــــــــوط�\�والحكومــــــ ـــزل�عـــــ بمعـــــ

وشـــراء�fراåـــ·\،�نياليمن

ــاراتي�ا�شــــبوه��ــــي�الــــيمنل لــــدور�Sمــ

لbcـــا�العديـــد�مـــن�الإ�شـــارتأ

ع�Sمارات�من�هذا�السلوكمن

دير�بالذكر�إنجال

�أفرزت�أوضاع�معقدة

 
ً
Hإمكانيـــةعـــدم�عن�لهـــا�فضـــ

 � 
ً
وضاع��ـي�الـيمن�عمومـا

وتقــويض�الدولــة�ف،�fنقــHب

الســافر�الــداعم�لHنقــHب
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الـــذي�للـــرئيس�هـــادي،�و الضـــعف�القيـــادي�

لكــــن�تجاهلهــــا�أو��،وال[ــــ\�تكــــون�قابلــــة�للحــــل

ــى�مشـــــكHت�ك�ـــــ�ى�يصـــــعب�معالجbµا ــــة�الـــــيمن�،أو�تركهـــــا�لعامـــــل�الـــــزمن�يحولهـــــا�إ�ـــ فأزمـ

�،أن�ضــعف�شخصــية�الــرئيس�هــادي

�لbcـــاإ�أشـــار و¾ـــي�حقيقـــة��،)1(مـــن�أهـــم��ســـباب�ال[ـــ\�فاقمـــت��زمـــة�اليمنيـــة

ومصــر�تعــود�إ�ــى��،وســوريا�،وليبيــا�

bمرهـــــون�بـــــا�رادات�ــــح�للتطـــــور�نحـــــو��ســــواء���

�،وارتبــاط�ذلــك�بال��نــامج�النــووي�Sيرانــي

ــل�إرهاصــــات�الصــــراع� ��ــــي�ظــ
ً
ــا غيــــب�العامــــل�الــــدو�ي�خصوصــ

ن�وأ،ةال[\�تتبعهـا�القـوى�الك�ـ�ى��ـي�ا�نطقـة�العربيـ

Hء�ا�لـف�Sنسـاني�بعـض�وإيـ�،ظهر�تغ����ي�إدارة�الديمقراطي�ن�الجديـدة��ـي�تحريـك�ملـف�القضـية�اليمنيـة

إ�ــى�ممارســة�نفــوذ�حقيقيــة�ضــد�اســتمرار�

ـــHق�وإالهجـــــوم�عxـــــى�مـــــأرب� ـــائرات�طــ ـــواريخ�والطــ الصــ

bاليوميـــة�أصـــبحت�قضـــية��اممـــايع�\�أن�الحـــرب��ـــي�الـــيمن�وتـــداعيا�
(.  

ــع�وتداعيات ــــى�أرض�الواقـــ ـــاهر�عxـ ـــإن�لهـــــا�مظــ ولهـــــا��،�ـــــي�جوهرهـــــا�اســـــتثنائيةفــ
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الضـــعف�القيـــادي�،�ويـــأتي�مـــن�fحـــداث�ال[ـــ\�تمـــر�¤bـــا�الـــبHد�لÍمـــم�ا�تحـــدة��ـــي�كث�ـــ� 

وال[ــــ\�تكــــون�قابلــــة�للحــــل�،البســــيطة��زمــــاتمــــن��لنشــــوء�الكث�ــــ� الخصــــبة�

ــــا�لعامـــــل�الـــــزمن�يحولهـــــا�إ�ـــــى�مشـــــكHت�ك�ـــــ�ى�يصـــــعب�معالجbµا أو�تركهـ

أن�ضــعف�يم�ــ\��صــلالباحثــة��مريكيــة�مــن�أ�وإ�ــى�ذلــك�أشــارت

مـــن�أهـــم��ســـباب�ال[ـــ\�فاقمـــت��زمـــة�اليمنيـــةوتحـــول�الســـعودية�إ�ـــى�وســـيط�

�،أن��زمــات�ا�تHحقــة��ــي�الــيمن�:ا�قــالمطــاني��ــي�الــيمن�عنــد

  .)2(عامة��ي�البلدان�العربيةصفة�

ـــة� ـــواء���bيتضـــــح�أن�مســــتقبل��زمـــــة�اليمنيــ مرشــــح�للتطـــــور�نحـــــو��سـ

وارتبــاط�ذلــك�بال��نــامج�النــووي�Sيرانــي�،بــ�ن�إيــران�والســعوديةالنفــوذ�صــراع�وم¬bــا�

ــات�الصــــراع�و�ي�،والصــــراع�عxــــى�النفــــوذ��ــــي�ســــوريا�ولبنــــان ��ــــي�ظــــل�إرهاصــ
ً
ــا غيــــب�العامــــل�الــــدو�ي�خصوصــ

ال[\�تتبعهـا�القـوى�الك�ـ�ى��ـي�ا�نطقـة�العربيـ�اور�وfستقطابوسياسة�ا�ح،القادم

ظهر�تغ����ي�إدارة�الديمقراطي�ن�الجديـدة��ـي�تحريـك�ملـف�القضـية�اليمنيـة

إ�ــى�ممارســة�نفــوذ�حقيقيــة�ضــد�اســتمرار��لك¬bــا�لــم�تــرق وتحديــد�مبعــوث�أمريكــي�خــاص�بــاليمن؛�

الهجـــــوم�عxـــــى�مـــــأرب��وبـــــا�خص،�ناليمني�عxـــــي�العبثيـــــة�

ممـــايع�\�أن�الحـــرب��ـــي�الـــيمن�وتـــداعيا���bة�و�لغـــام�ال[ـــ\�تفتـــك�با�ـــدني�ن�

)3(وتخضع�للمصالح�fقليمية�والدولية��،منسية�لدى�الفاعل�ن�الدولي�ن

  مظاهرcuزمةuوإنعكاسا�Ýا

ـــى�أرض�الواقـــــع�وتداعيات�آثـــــار Íزمـــــة� ــاهر�عxــ ــإن�لهـــــا�مظـــ فـــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

لÍمـــم�ا�تحـــدة��ـــي�كث�ـــ� 

ــبة��البيئــــةيمثــــل� الخصــ

 
ً
ــــيا ــتثمارها�سياسـ ـــا�إ�ـــــى�مشـــــكHت�ك�ـــــ�ى�يصـــــعب�معالجbµا�اســـ ــا�لعامـــــل�الـــــزمن�يحولهــ أو�تركهـــ

وإ�ــى�ذلــك�أشــارتقياديــة�بامتيــاز،�

وتحـــول�الســـعودية�إ�ـــى�وســـيط�

طــاني��ــي�الــيمن�عنــديالســف���ال�� 

صفة�و¾ي��،ضعف�القيادة

ـــتقبل��زمـــــة�اليمنيـــــة��مــــا�ســـــبقوم يتضـــــح�أن�مسـ

Sــا��،قليميــةالدوليــة�وb¬وم

ــي�ســــوريا�ولبنــــان والصــــراع�عxــــى�النفــــوذ��ــ

القادمالصي�\�مريكي�� 

ظهر�تغ����ي�إدارة�الديمقراطي�ن�الجديـدة��ـي�تحريـك�ملـف�القضـية�اليمنيـة

وتحديــد�مبعــوث�أمريكــي�خــاص�بــاليمن؛�،fهتمام

ـــروب�الحـــــوثي�ن� ــة�حــ العبثيـــ

��ة�و�لغـــام�ال[ـــ\�تفتـــك�با�ـــدني�ن�ا�ســـ

منسية�لدى�الفاعل�ن�الدولي�ن

مظاهرcuزمةuوإنعكاسا�Ýا: ثالثا

ـــت�ل�مثلمـــــا� Íزمـــــة�كانــ
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بالسـلطة�وfسـتفراد�سـك�مـن�التم

وجعــل�م¬bــا�ديكــور�يــزين�وجــه��،ةوتعطيــل�ا�ؤسســات�الديمقراطيــ

حســم�الحــروب�الســت�و �،النظــام��ــي�التعامــل�مــع�بــدايات�ا�طالــب�الحقوقيــة��ــي�الجنــوب

 
ً
 وأ�ن�مــن�كــل�جولــة�حــرب�وهــم�أشــد�بأســا

ً
�كþــ��عتــادا

م�،�وانbµـــاء�بتســـليادة�ا�ع¨�ضـــ�ن�عxـــى�مشـــروع�التوريـــث

  .م2014

،�وفجـأة�تتحـول�إ�ـى�قليلـة��سـابيع،

ــم��bـــزم�الحـــوثي�ن ــينا،�)1(عية�إ�ـــى�صـــنعاء�ولـ ريو�يشـــبه�وهـــو�سـ

ـــة�الســـــعودية ــــف�ا�تأرجحـــــة�للمملكـــــة�العربيــ وfنشـــــغال��ـــــي��،بســـــبب�ا�واقـ

ــة؛��ســــباب�اقتصــــادية� �ــــي�الجمهوريــــة�اليمنيــ

�إ��بعــد�أزمــة�
ً
�دوليــا

ً
م�ومــا�لحقهــا�مــن�2011واجتماعيــة�وسياســية،�إ��أن�العمــل�Sنســاني�لــم�يــو�ى�اهتمامــا

ــــا�ت� ـــع�ا�ؤشـــــرات�Sنســـــانية،�خـــــHل�الف¨ـــــ�ة�fنتقاليـــــة�طـــــال�هـــــذا�التـــــدني�كافـــــة�ا�جـ تـــــدهور�حـــــاٍد��ـــــي�جميــ

م�بحاجة�ماسة�للمسـاعدات�للتـدخل�Sنسـاني�العاجـل،�وعxـى�الـرغم�مـن�

ــات�الــــدول�ا�انحــــة،� وأصــــبح�مــــن�ضـــمن�أولويــ

�مــن�خطــط�الطــوارئ�
ً
وتكــوين�ا�نســقية�العليــا�للشــؤون�Sنســانية��مــن�قبــل�الحكومــة�وال[ــ\�أطلقــت�عــددا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

مـن�التم�ابتـداءكارثيـة��نتائجتسلسل�طبيáي�ناتج�عن�مقدمات�خطأ�أفضت�إ�ى�

وتعطيــل�ا�ؤسســات�الديمقراطيــ�،لحكــموالشــروع��ــي�تــورث�ا

النظــام��ــي�التعامــل�مــع�بــدايات�ا�طالــب�الحقوقيــة��ــي�الجنــوب

 بــ�ن�الدولــة�وا�تمــردين�الحــوثي�ن�حيــث�يخــرج�ا�تمــردو 
ً
ن�مــن�كــل�جولــة�حــرب�وهــم�أشــد�بأســا

ادة�ا�ع¨�ضـــ�ن�عxـــى�مشـــروع�التوريـــثوالقـــ�،خـــر�يـــتم�تـــدم���الجـــيش،�و�ـــي�الجانـــب�7 

2014سبتم���21كافة�مقدرات�البHد�للمتمردين��سقاط�الدولة�اليمنية�يوم�

،م2015مـارس�25عاصفة�الحزم��ي�Hن�إعثار�والنتائج�

ــى�صـــنعاء�ولـــم��bـــزم�الحـــوثي�نمـــل�وال[ـــ\�لـــم�ينـــتج�ع¬bـــا�عـــودة�الشـــر  عية�إ�ـ

ــــروب�الســـــت ــة�الســـــعودية�ســـــيناريوهات�الحـ ــــة�للمملكـــــة�العربيـــ ـــف�ا�تأرجحـ بســـــبب�ا�واقــ

  ؟ثيالتفك����ي�سؤال�ماذا�لو�تم�هزيمة�الحو 

  :ومن�أبرز�مظاهر�وآثار��زمة

  : توظيفuالدعمuوا�نحXuيuشراءcuسلحةuوتناميuنسبةuالفقر

�ــــي�الجمهوريــــة�اليمنيــــة؛��ســــباب�اقتصــــادية��عxــــى�الــــرغم�مــــن�تــــردي��وضــــاع�fقتصــــادية�والتنمويــــة

�إ��بعــد�أزمــة�
ً
�دوليــا

ً
واجتماعيــة�وسياســية،�إ��أن�العمــل�Sنســاني�لــم�يــو�ى�اهتمامــا

ـــا�ت� ــــال�هـــــذا�التـــــدني�كافـــــة�ا�جــ ــع�ا�ؤشـــــرات�Sنســـــانية،�خـــــHل�الف¨ـــــ�ة�fنتقاليـــــة�طـ ــــي�جميـــ ـــاٍد��ـ تـــــدهور�حــ

م�بحاجة�ماسة�للمسـاعدات�للتـدخل�Sنسـاني�العاجـل،�وعxـى�الـرغم�مـن�Sنسانية،�وارتفع�عدد�الذين�ه

وأصــــبح�مــــن�ضـــمن�أولويــــات�الــــدول�ا�انحــــة،��،أن�العمـــل�Sنســــاني�قــــد�كســـب�Üــــ·\ء�مــــن�الــــزخم�والتنظـــيم

�مــن�خطــط�الطــوار
ً
وتكــوين�ا�نســقية�العليــا�للشــؤون�Sنســانية��مــن�قبــل�الحكومــة�وال[ــ\�أطلقــت�عــددا
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تسلسل�طبيáي�ناتج�عن�مقدمات�خطأ�أفضت�إ�ى�

 b¤33ــا�
ً
والشــروع��ــي�تــورث�ا،عاما

النظــام��ــي�التعامــل�مــع�بــدايات�ا�طالــب�الحقوقيــة��ــي�الجنــوب�ة،�وطريقــلحــاكما

بــ�ن�الدولــة�وا�تمــردين�الحــوثي�ن�حيــث�يخــرج�ا�تمــردو 

،�و�ـــي�الجانـــب�7 وعـــدة

كافة�مقدرات�البHد�للمتمردين��سقاط�الدولة�اليمنية�يوم�

ثار�والنتائج�ومن�أهم�7

مـــل�وال[ـــ\�لـــم�ينـــتج�ع¬bـــا�عـــودة�الشـــر إعـــادة�� 

ــــيناريوهات�الحـــــروب�الســـــت سـ

التفك����ي�سؤال�ماذا�لو�تم�هزيمة�الحو 

ومن�أبرز�مظاهر�وآثار��زمة

توظيفuالدعمuوا�نحXuيuشراءcuسلحةuوتناميuنسبةuالفقر � 

ــن�تــــردي��وضــــاع�fقتصــــادية�والتنمويــــة عxــــى�الــــرغم�مــ

�إ��بعــد�أزمــة�
ً
�دوليــا

ً
واجتماعيــة�وسياســية،�إ��أن�العمــل�Sنســاني�لــم�يــو�ى�اهتمامــا

ــــا�ت� ــــال�هـــــذا�التـــــدني�كافـــــة�ا�جـ ـــHل�الف¨ـــــ�ة�fنتقاليـــــة�طـ ــانية،�خــ تـــــدهور�حـــــاٍد��ـــــي�جميـــــع�ا�ؤشـــــرات�Sنســـ

Sنسانية،�وارتفع�عدد�الذين�ه

ــن�الــــزخم�والتنظـــيم أن�العمـــل�Sنســــاني�قــــد�كســـب�Üــــ·\ء�مــ

�مــن�خطــط�الطــوار
ً
وتكــوين�ا�نســقية�العليــا�للشــؤون�Sنســانية��مــن�قبــل�الحكومــة�وال[ــ\�أطلقــت�عــددا
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؛�إ��أن�الب��وقراطيـــــة�والعجـــــز�)1(لشـــــركاء�الـــــدولي�ن�وعxـــــى�رأســـــهم��مـــــم�ا�تحـــــدة

والفســاد��ــي�أجهــزة��مــم�ا�تحــدة،�وضــعف�الحكومــة�اليمنيــة؛�كــان�العامــل�الــرئيس��ــي�تعþــ��هــذه�الخطــط،�

ال�ا�ســاعدات�Sنســانية،�واســتغHلها��ــي�إلحــاق�مزيــد�

مـــن�الضـــرر�بالســـكان�والþـــ�اء�عxـــى�حســـاب�مHيـــ�ن�الجـــوùى�وشـــراء�الســـHح�و�لغـــام�ال[ـــ\�تفتـــك�بالعشـــرات�

�عن�مهام�وواجبات�الدولة�من�حيث�انعدام�ا�رتبـات�والتعلـيم،�والصـحة،�والضـمان�
ً
،�والتخxي�تماما

ً
يوميا

ؤوليات�الدولــة،�يحــدث�هــذا��ــي�الوقــت�الــذي�يعــرض�بعــض�اليمنيــ�ن�أو�دهــم�

للبيــع�أو�أجــزاء�مــن�أعضــاbªم��واجهــة��حــوال�fقتصــادية�ا�تــدهورة��ــي�منــاطق�تواجــد�ســيطرة�الحــوثي�ن�

للبقاء�عxي�قيـد�الحيـاة�وقـد�رصـدت�صـحيفة�الشـرق��وسـط�عـن�مصـادر�محليـة��ـي�محافظـة�ذمـار�إقـدام�

ــــات�أســــــرته� ــي�لتغطيــــــة�حاجــ دو�ر�أمريكــــ

أقـــدم�عxـــى�بيـــع�رضـــيعه�) م�ح�ع(الضـــرورية�مـــن�مطعـــم،�ومشـــرب،�وملـــبس�وأفـــادت�الصـــحيفة�أن�ا�ـــواطن

كما�لجــأ�شــاب�عشــري�\�مــن�ســكان�

مـــن�خـــHل�إعـــHن�طبعـــه�هـــو�) ص�ى

بنفسه،�وألصقه�بجدران�الشـوارع،�¤bـدف�تـوف���مصـاريف��سـرته�ال[ـ\�باتـت�تحـت�شـبح�ا�جاعـة�وانعـدام�

��هميـــة�حيـــث�يـــتم�توجيـــه�ا�ســـاعدات�Sنســـانية�نحـــو�الحلـــول�الطارئـــة�ال[ـــ\�

ـــن�الفقــــر،�بــــل� ــد�مـ ـــادية�للســــكان،�و��تســــاهم��ــــي�الحــ ـــي�الحالــــة�fقتصـ ــ\�دون�حصــــول�تغ�ــــ��إيجــــابي��ـ ــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ـــدة�ـــــي�الـــــيمن�بالتعـــــاون�مـــــع�ا ـــركاء�الـــــدولي�ن�وعxـــــى�رأســـــهم��مـــــم�ا�تحــ لشــ

والفســاد��ــي�أجهــزة��مــم�ا�تحــدة،�وضــعف�الحكومــة�اليمنيــة؛�كــان�العامــل�الــرئيس��ــي�تعþــ��هــذه�الخطــط،�

  .وتسبب��ي�حجب��موال�ومنعها�من�الوصول�إ�ى�مستحقbcا

ال�ا�ســاعدات�Sنســانية،�واســتغHلها��ــي�إلحــاق�مزيــد�يعبــث�الحوثيــون�وبمباركــة��مــم�ا�تحــدة�بــأمو 

مـــن�الضـــرر�بالســـكان�والþـــ�اء�عxـــى�حســـاب�مHيـــ�ن�الجـــوùى�وشـــراء�الســـHح�و�لغـــام�ال[ـــ\�تفتـــك�بالعشـــرات�

�عن�مهام�وواجبات�الدولة�من�حيث�انعدام�ا�رتبـات�والتعلـيم،�والصـحة،�والضـمان�
ً
،�والتخxي�تماما

ً
يوميا

ؤوليات�الدولــة،�يحــدث�هــذا��ــي�الوقــت�الــذي�يعــرض�بعــض�اليمنيــ�ن�أو�دهــم�fجتمــاùي،�وغ��هــا�مــن�مســ

للبيــع�أو�أجــزاء�مــن�أعضــاbªم��واجهــة��حــوال�fقتصــادية�ا�تــدهورة��ــي�منــاطق�تواجــد�ســيطرة�الحــوثي�ن�

للبقاء�عxي�قيـد�الحيـاة�وقـد�رصـدت�صـحيفة�الشـرق��وسـط�عـن�مصـادر�محليـة��ـي�محافظـة�ذمـار�إقـدام�

ـــاوز  ــــد���يتجـــ ــــغ�زهيــ ـــــرته�) 1500(طفلــــــة�الرضــــــيع�بمبلــ ـــات�أسـ دو�ر�أمريكــــــي�لتغطيــــــة�حاجـــ

الضـــرورية�مـــن�مطعـــم،�ومشـــرب،�وملـــبس�وأفـــادت�الصـــحيفة�أن�ا�ـــواطن

كما�لجــأ�شــاب�عشــري�\�مــن�ســكان��مــن�العمــر�ســته�أشــهر��مــرأة�مجهولــة���يعـرف�ع¬bــا�شــيئا،

ص�ى(عاصـــمة�صـــنعاء�إ�ـــى�عـــرض�إحـــدى�كليتيـــه�للبيـــع�ويـــدùى�

بنفسه،�وألصقه�بجدران�الشـوارع،�¤bـدف�تـوف���مصـاريف��سـرته�ال[ـ\�باتـت�تحـت�شـبح�ا�جاعـة�وانعـدام�

  .)2(أي�دخل�وهذه�الحالت�ن�بمثابة�نماذج�وما�خفي�كان�أعظم

  : تزايدuأعدادuالعاطل&ن

كمـــا�أن�هنـــاك�أمـــر�بـــالغ��هميـــة�حيـــث�يـــتم�توجيـــه�ا�ســـاعدات�Sنســـانية�نحـــو�الحلـــول�الطارئـــة�ال[ـــ\�

ــد�مــــن�الفقــــر،�بــــل� ـــي�الحــ ـــكان،�و��تســــاهم��ـ ــادية�للسـ ــي�الحالــــة�fقتصــ ــابي��ــ ــــ\�دون�حصــــول�تغ�ــــ��إيجــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

ــيمن�بالتعـــــاون�مـــــع�ا ــي�الـــ �ـــ

والفســاد��ــي�أجهــزة��مــم�ا�تحــدة،�وضــعف�الحكومــة�اليمنيــة؛�كــان�العامــل�الــرئيس��ــي�تعþــ��هــذه�الخطــط،�

وتسبب��ي�حجب��موال�ومنعها�من�الوصول�إ�ى�مستحقbcا

يعبــث�الحوثيــون�وبمباركــة��مــم�ا�تحــدة�بــأمو 

مـــن�الضـــرر�بالســـكان�والþـــ�اء�عxـــى�حســـاب�مHيـــ�ن�الجـــوùى�وشـــراء�الســـHح�و�لغـــام�ال[ـــ\�تفتـــك�بالعشـــرات�

�عن�مهام�وواجبات�الدولة�من�حيث�انعدام�ا�رتبـات�والتعلـيم،�والصـحة،�والضـمان�
ً
،�والتخxي�تماما

ً
يوميا

fجتمــاùي،�وغ��هــا�مــن�مســ

للبيــع�أو�أجــزاء�مــن�أعضــاbªم��واجهــة��حــوال�fقتصــادية�ا�تــدهورة��ــي�منــاطق�تواجــد�ســيطرة�الحــوثي�ن�

للبقاء�عxي�قيـد�الحيـاة�وقـد�رصـدت�صـحيفة�الشـرق��وسـط�عـن�مصـادر�محليـة��ـي�محافظـة�ذمـار�إقـدام�

ـــى�بيــــــع ــ�مــــــواطن�عxـــ ــــيع�بمبلــــ ـــــة�الرضــ طفلـ

الضـــرورية�مـــن�مطعـــم،�ومشـــرب،�وملـــبس�وأفـــادت�الصـــحيفة�أن�ا�ـــواطن

أسـامه�البــالغ�مــن�العمــر�ســته�أشــهر��مــرأة�مجهولــة���يعـرف�ع¬bــا�شــيئا،

عاصـــمة�صـــنعاء�إ�ـــى�عـــرض�إحـــدى�كليتيـــه�للبيـــع�ويـــدùى��ـــي�مـــذبح�بال

بنفسه،�وألصقه�بجدران�الشـوارع،�¤bـدف�تـوف���مصـاريف��سـرته�ال[ـ\�باتـت�تحـت�شـبح�ا�جاعـة�وانعـدام�

أي�دخل�وهذه�الحالت�ن�بمثابة�نماذج�وما�خفي�كان�أعظم

تزايدuأعدادuالعاطل&ن � 

كمـــا�أن�هنـــاك�أمـــر�بـــالغ

ـــن�الفقــــر،�بــــل� ــد�مـ ـــي�الحــ ــكان،�و��تســــاهم��ـ ـــة�fقتصــــادية�للســ ـــ��إيجــــابي��ــــي�الحالـ تنت	ــــ\�دون�حصــــول�تغ�ـ
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رات�هـذه�العكس�من�ذلك�زادت�من�أعداد�العاطل�ن�الذين�يمكثون�الساعات�الطوال،�بل��يام�أمـام�مقـ

،�ولــو�أنــه�تــم�توجيــه�
ً
ا�نظمــات�كــي�تجــود�علــbcم�بــبعض�ا�ــواد�Sيوائيــة�والغذائيــة�ا�نbµيــة�الصــHحية�أحيانــا

ســاهم��ــي�حفــظ�كرامــة�
ُ
هــذه��مــوال��ســاعدة�الســكان��ــي�تعلــم�ا�هــن�واح¨ــ�اف��عمــال�ال[ــ\�مــن�خHلهــا�ت

فـــي�بواجباتـــه��ســـرية�مـــن�جهـــة،�ومـــن�

جهــة�أخــرى�تتســع�مســاحة�ا�نتجتــ�ن،�وهكــذا�يــتم�القضــاء�عxــى�الفقــر�والفــراغ�الناتجــان�عــن�الºــ�وح�الــذي�

�ـــواد�تأخـــذ�طريقهـــا�إ�ـــى�الســـوق�الســـوداء�لُتبـــاع�

�
ً
�اقتصــاديا

ً
بــثمن�بخــس�ع�ــ��مشــر�ي�ا�نــاطق،�وبالتعــاون�مــع�العديــد�مــن�هــذه�ا�نظمــات�ممــا�يخلــق�نشــاطا

،�أو�مـــا�يســـم\�باقتصـــاد�الحـــرب�الـــذي�يســـتفيد�منـــه�أمـــراء�الحـــرب،�ونتيجـــة�لهـــذا�الســـلوك�مـــن�قبـــل�
ً
موازيـــا

ـــم،�ولــــم�تمنـــــع�مليــــارات�الـــــدو�رات�مـــــن� fســـــتنجاد�بمواقــــد�الفحــ

ـــواد�الغذائيــــــة�والوقــــــود،�وزيــــــادة� ــــاوي�العملــــــة�الوطنيــــــة،�وfرتفــــــاع�الجنـــــوني��ســــــعار�ا�ـــ ا�ســـــاعدات�مــــــن��bــ

ــ·\�تجــارة�ا�خــدرات،�والتحلــل�الخلقــي�الــذي�لــم�يشــهده�ا�جتمــع�

ــــي�إدارة�ا�لـــــف�Sنســـــاني��ـــــي�الـــــيمن،�وتوجيـــــه�الـــــدعم� ــم�ا�تحـــــدة��ـ السياســـــات�الســـــابقة،�وفشـــــل��مـــ

ي�مـــن�قبـــل��مـــم�ا�تحـــدة؛�واضـــح�مـــن�

ـــــاطق�الخاضـــــــعة� ــي�العاصـــــــمة�صـــــــنعاء،�وا�نــ ــــع��ـــــ ــلطة��مـــــــر�الواقـــ ــية�ا�ؤيـــــــدة�لســـــ ــــف�السياســـــ خـــــــHل�ا�واقـــ

سيطرته،�والدعم�الHمحدود�بالتمويHت�ا�الية،�وا�سـاعدات�Sنسـانية،�وا�عونـات�Sغاثيـة�ا�قدمـة�مـن�

�مــم�ا�تحــدة�وا�نظمــات�الدوليــة�العاملــة��ــي�الــيمن،�وتــتم�بتواطــؤ�وتســهيل�ومســاندة�مباشــرة�مــن�مــوظفي�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

العكس�من�ذلك�زادت�من�أعداد�العاطل�ن�الذين�يمكثون�الساعات�الطوال،�بل��يام�أمـام�مقـ

،�ولــو�أنــه�تــم�توجيــه�
ً
ا�نظمــات�كــي�تجــود�علــbcم�بــبعض�ا�ــواد�Sيوائيــة�والغذائيــة�ا�نbµيــة�الصــHحية�أحيانــا

ســاهم��ــي�حفــظ�كرامــة�
ُ
هــذه��مــوال��ســاعدة�الســكان��ــي�تعلــم�ا�هــن�واح¨ــ�اف��عمــال�ال[ــ\�مــن�خHلهــا�ت

فـــي�بواجباتـــه��ســـرية�مـــن�جهـــة،�ومـــن�ا�ـــواطن�بتـــوف���فـــرص�عمـــل�لـــه�و�ســـرته�ال[ـــ\�يســـتطيع�مـــن�خHلهـــا�ي

جهــة�أخــرى�تتســع�مســاحة�ا�نتجتــ�ن،�وهكــذا�يــتم�القضــاء�عxــى�الفقــر�والفــراغ�الناتجــان�عــن�الºــ�وح�الــذي�

�ما�تكون�نتائجه�كارثية،�وعظيمة�عxى�الفرد�وا�جتمع
ً
  .غالبا

  .ظهورuوتناميuمظاهرuاقتصادuالحرب

�ـــواد�تأخـــذ�طريقهـــا�إ�ـــى�الســـوق�الســـوداء�لُتبـــاع�وممـــا�يجـــب�أن�يعلـــم�بالضـــرورة�أنـــه��ـــي�الغالـــب�هـــذه�ا

�
ً
�اقتصــاديا

ً
بــثمن�بخــس�ع�ــ��مشــر�ي�ا�نــاطق،�وبالتعــاون�مــع�العديــد�مــن�هــذه�ا�نظمــات�ممــا�يخلــق�نشــاطا

،�أو�مـــا�يســـم\�باقتصـــاد�الحـــرب�الـــذي�يســـتفيد�منـــه�أمـــراء�الحـــرب،�ونتيجـــة�لهـــذا�الســـلوك�مـــن�قبـــل�
ً
موازيـــا

ـــال�بــــاليمني�ن� ـــات،�وصــــل�الحــ ـــذه�ا�نظمــ ـــتنجاد�بمواقــــد�الفحـــــم،�ولــــم�تمنـــــع�مليــــارات�الـــــدو�رات�مـــــن�هـ fســ

ــواد�الغذائيــــــة�والوقــــــود،�وزيــــــادة� ــــة�الوطنيــــــة،�وfرتفــــــاع�الجنـــــوني��ســــــعار�ا�ــــ ـــاوي�العملــ ــــن��bـــ ا�ســـــاعدات�مــ

معــد�ت�البطالــة،�وتجنيــد��طفــال،�وتف�ــ·\�تجــارة�ا�خــدرات،�والتحلــل�الخلقــي�الــذي�لــم�يشــهده�ا�جتمــع�

  .)1(الطويل

  .تقويةuشوكةuالحوثي&ن

ــــي�الـــــيمن،�وتوجيـــــه�الـــــدعم� ـــاني��ـ ـــي�إدارة�ا�لـــــف�Sنســ السياســـــات�الســـــابقة،�وفشـــــل��مـــــم�ا�تحـــــدة��ــ

�عـــن�توجهـــه�للشـــعب�بجانـــب�دعـــم�الحـــوثي�مـــن�قبـــل��مـــم�ا�تحـــدة؛�واضـــح�مـــن�
ً
�للمليشـــيات�الحوثيـــة�بـــد

ــــاطق�الخاضـــــــعة� ـــع��ـــــــي�العاصـــــــمة�صـــــــنعاء،�وا�نـــ ـــف�السياســـــــية�ا�ؤيـــــــدة�لســـــــلطة��مـــــــر�الواقــــ خـــــــHل�ا�واقــــ

سيطرته،�والدعم�الHمحدود�بالتمويHت�ا�الية،�وا�سـاعدات�Sنسـانية،�وا�عونـات�Sغاثيـة�ا�قدمـة�مـن�

�مــم�ا�تحــدة�وا�نظمــات�الدوليــة�العاملــة��ــي�الــيمن،�وتــتم�بتواطــؤ�وتســهيل�ومســاندة�مباشــرة�مــن�مــوظفي�
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العكس�من�ذلك�زادت�من�أعداد�العاطل�ن�الذين�يمكثون�الساعات�الطوال،�بل��يام�أمـام�مقـ

،�ولــو�أنــه�تــم�توجيــه�
ً
ا�نظمــات�كــي�تجــود�علــbcم�بــبعض�ا�ــواد�Sيوائيــة�والغذائيــة�ا�نbµيــة�الصــHحية�أحيانــا

ســاهم��ــي�حفــظ�كرامــة�
ُ
هــذه��مــوال��ســاعدة�الســكان��ــي�تعلــم�ا�هــن�واح¨ــ�اف��عمــال�ال[ــ\�مــن�خHلهــا�ت

ا�ـــواطن�بتـــوف���فـــرص�عمـــل�لـــه�و�ســـرته�ال[ـــ\�يســـتطيع�مـــن�خHلهـــا�ي

جهــة�أخــرى�تتســع�مســاحة�ا�نتجتــ�ن،�وهكــذا�يــتم�القضــاء�عxــى�الفقــر�والفــرا

�ما�تكون�نتائجه�كارثية،�وعظيمة�عxى�الفرد�وا�جتمع
ً
غالبا

ظهورuوتناميuمظاهرuاقتصادuالحرب � 

وممـــا�يجـــب�أن�يعلـــم�بالضـــرورة�أنـــه��ـــي�الغالـــب�هـــذه�ا

�
ً
�اقتصــاديا

ً
بــثمن�بخــس�ع�ــ��مشــر�ي�ا�نــاطق،�وبالتعــاون�مــع�العديــد�مــن�هــذه�ا�نظمــات�ممــا�يخلــق�نشــاطا

،�أو�مـــا�يســـم\�باقتصـــاد�الحـــرب�الـــذي�يســـتفيد�منـــه�أمـــراء�الحـــرب،�ونتيجـــة�لهـــذا�الســـلوك�مـــن�قبـــل�
ً
موازيـــا

هــــذه�ا�نظمـــــات،�وصــــل�الحـــــال�بــــاليمني�ن�

ــواد�الغذائيــــــة�والوقــــــود،�وزيــــــادة� ــــة،�وfرتفــــــاع�الجنـــــوني��ســــــعار�ا�ــــ ــة�الوطنيــ ــــاعدات�مــــــن��bــــــاوي�العملــــ ا�سـ

معــد�ت�البطالــة،�وتجنيــد��طفــال،�وتف

الطويلاليم�\�خHل�تاريخه�

تقويةuشوكةuالحوثي&ن � 

ــــي�الـــــيمن،�وتوجيـــــه�الـــــدعم�� ــاني��ـ ــي�إدارة�ا�لـــــف�Sنســـ ـــدة��ـــ ــــابقة،�وفشـــــل��مـــــم�ا�تحــ ـــات�السـ السياســ

�عـــن�توجهـــه�للشـــعب�بجانـــب�دعـــم�الحـــو
ً
�للمليشـــيات�الحوثيـــة�بـــد

ـــــاطق�الخاضـــــــعة� ــع��ـــــــي�العاصـــــــمة�صـــــــنعاء،�وا�نــ ــــــر�الواقـــــ ـــــدة�لســـــــلطة��مـ ــــــية�ا�ؤيــ ـــــHل�ا�واقـــــــف�السياسـ خــ

سيطرته،�والدعم�الHمحدود�بالتمويHت�ا�الية،�وا�سـاعدات�Sنسـانية،�وا�عونـات�Sغاثيـة�ا�قدمـة�مـن�ل

�مــم�ا�تحــدة�وا�نظمــات�الدوليــة�العاملــة��ــي�الــيمن،�وتــتم�بتواطــؤ�وتســهيل�ومســاندة�مباشــرة�مــن�مــوظفي�
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تـــب��مـــم�ا�تحـــدة�بصـــنعاء�bـــا�بصــنعاء،�وجنيـــف،�ونيويـــورك،�وأبـــرزهم�مســؤول�مك

للشــــئون�Sنســــانية�ســــتيفن�روبيــــت،�ومستشــــار�ال��نــــامج�Sنمــــائي�لÍمــــم�ا�تحــــدة�رو�ــــي�أفغــــاني�فلســــطي�\�

الجنســيةكل�ذلــك�أدى�إ�ــى�تقويــة�شــوكة�الحــوثي�ن،�ومــن�ثــم�إضــعاف�الجانــب�7خــر�ا�عــارض�كمــا�زاد�مــن�

.  

نخلــــص�مــــن�ذلـــــك�إ�ــــى�إن�معونــــات�الغـــــذاء�لــــيس�لهــــا�تـــــأث���إيجــــابي�عxــــى�القطاعـــــات�Sنتاجيــــة،�وكـــــان�

  . �لدعم�fقتصاد،�ودفع�الرواتب��وظفي�الخدمة�ا�دنية

تخصـــيص��لـــو�تـــم: " كليـــب�عxـــى�القـــول�بأنـــه�

غاثـــة�لتوجbcــا�نحــو�التنميـــة�لــتم�تعــويض�جــزء�معقـــول�ممــا�دمرتــه�الحـــرب،�

ال[ــ\�فاقمـت�ا�عانــاة�عxــى�يعت�ـ��تزايــد�أعـداد�الجر�ــى،�وا�عــاق�ن�أحـدى�النتــائج�مآ¸ــ·\�الحـرب�اليمنيــة�

وخـدمات�طبيـة�وصـحية�متدنيـة؛�نتيجـة�fنقـHب�عxــى�

العامـــة�و�هليـــة�والخاصـــة��-ورغـــم�ذلـــك�فقـــد�اســـتغلت�ا�ليشـــيا�كافـــة�ا�رافـــق�الصـــحية

ـــرم� ـــا�ُحــ ــ\�الجماعـــــة،�بينمــ ــــ«\�وداعمـــ لتـــــوف���الرعايـــــة��نتسـ

  . 7خرون�من�تلك�الخدمات،�ولقد�تكفلت�بعض�دول�التحالف�بعHج�بعض�ا�صاب�ن�خارج�اليمن

  .�ي�سن�العمل�وكذلك��طفال
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�مــم�ا�تحـــدة��ـــي�مكات�bـــا�بصــنعاء،�وجنيـــف،�ونيويـــورك،�وأبـــرزهم�مســؤول�مك

للشــــئون�Sنســــانية�ســــتيفن�روبيــــت،�ومستشــــار�ال��نــــامج�Sنمــــائي�لÍمــــم�ا�تحــــدة�رو�ــــي�أفغــــاني�فلســــطي�\�

الجنســيةكل�ذلــك�أدى�إ�ــى�تقويــة�شــوكة�الحــوثي�ن،�ومــن�ثــم�إضــعاف�الجانــب�7خــر�ا�عــارض�كمــا�زاد�مــن�

.)1(ا�حلية�ترتب�عxى�ذلك�لكل�ذلك�إ�bارت�العملة

ـــان� ـــى�القطاعـــــات�Sنتاجيــــة،�وكــ ـــات�الغـــــذاء�لــــيس�لهــــا�تـــــأث���إيجــــابي�عxـ نخلــــص�مــــن�ذلـــــك�إ�ــــى�إن�معونـ

�فضل�لو�تم�توجيه�هذه�ا�بالغ�لدعم�fقتصاد،�ودفع�الرواتب��وظفي�الخدمة�ا�دنية

كليـــب�عxـــى�القـــول�بأنـــه��fقتصـــاديإتفـــق�كـــل�مـــن�خب�ـــ��التنميـــة�أحمـــد�ا�بـــارك�و

�ا�خصصــة�ل�غاثـــة�لتوجbcــا�نحــو�التنميـــة�لــتم�تعــويض�جــزء�معقـــول�ممــا�دمرتــه�الحـــرب،�

  .)2("وبدأت�مرحلة�التعا�ي�fقتصادي،�وتم�الحد�من�ا�bيار�العملة

  :تزايدuأعدادuالجرëىuوا�عاق&ن

يعت�ـ��تزايــد�أعـداد�الجر�ــى،�وا�عــاق�ن�أحـدى�النتــائج�مآ¸ــ·\�الحـرب�اليمنيــة�

وخـدمات�طبيـة�وصـحية�متدنيـة؛�نتيجـة�fنقـHب�عxــى�, أسـرهم�بشـكل�كب�ـ���ـي�ظـل�ظـروف�معيشـية�قــاهرة

ورغـــم�ذلـــك�فقـــد�اســـتغلت�ا�ليشـــيا�كافـــة�ا�رافـــق�الصـــحية

ــــمة ــي�ذلـــــك�مستشـــــفيات�العاصـ ـــا��ـــ ــا�ُحـــــرم��)3(ا�تم�ـــــ�ة�بمــ ــــة،�بينمـــ ــ\�الجماعـ ــــ«\�وداعمـــ لتـــــوف���الرعايـــــة��نتسـ

7خرون�من�تلك�الخدمات،�ولقد�تكفلت�بعض�دول�التحالف�بعHج�بعض�ا�صاب�ن�خارج�اليمن

  :ماuيÀيuuأيضاuب&نuأبرزuمظاهرcuزمة

�ي�سن�العمل�وكذلك��طفالوالشباب�للنساء��وبشكل�رئيسال�ºوح�الكب���
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

�مــم�ا�تحـــدة��ـــي�مكات�bـــا�بصــنعاء،�وجنيـــف،�ونيويـــورك،�وأبـــرزهم�مســؤول�مك

للشــــئون�Sنســــانية�ســــتيفن�روبيــــت،�ومستشــــار�ال��نــــامج�Sنمــــائي�لÍمــــم�ا�تحــــدة�رو�ــــي�أفغــــاني�فلســــطي�\�

الجنســيةكل�ذلــك�أدى�إ�ــى�تقويــة�شــوكة�الحــوثي�ن،�ومــن�ثــم�إضــعاف�الجانــب�7خــر�ا�عــارض�كمــا�زاد�مــن�

ترتب�عxى�ذلك�لكل�ذلك�إ�bارت�العملة.معاناة�الشعب�اليم�\

ــى�القطاعـــــات�Sنتاجيــــة،�وكـــــان� ـــابي�عxــ ـــذاء�لــــيس�لهــــا�تـــــأث���إيجـ نخلــــص�مــــن�ذلـــــك�إ�ــــى�إن�معونــــات�الغــ

�فضل�لو�تم�توجيه�هذه�ا�بال

إتفـــق�كـــل�مـــن�خب�ـــ��التنميـــة�أحمـــد�ا�بـــارك�و

مــن�ا�بــالغ�ا�خصصــة�ل% 10

وبدأت�مرحلة�التعا�ي�fقتصادي،�وتم�الحد�من�ا�bيار�العملة

تزايدuأعدادuالجرëىuوا�عاق&ن � 

يعت�ـ��تزايــد�أعـداد�الجر�ــى،�وا�عــاق�ن�أحـدى�النتــائج�مآ¸ــ·\�الحـرب�اليمنيــة�

أسـرهم�بشـكل�كب�ـ���ـي�ظـل�ظـروف�معيشـية�قــاهرة

ورغـــم�ذلـــك�فقـــد�اســـتغلت�ا�ليشـــيا�كافـــة�ا�رافـــق�الصـــحية, مؤسســـات�الدولـــة

ــــفيات�العاصـــــمة ــــك�مستشـ ـــ�ة�بمـــــا��ـــــي�ذلـ ا�تم�ــ

7خرون�من�تلك�الخدمات،�ولقد�تكفلت�بعض�دول�التحالف�بعHج�بعض�ا�صاب�ن�خارج�اليمن

ب&نuأبرزuمظاهرcuزمةومن

ال�ºوح�الكب���ـ .1
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 .لة�الوطنية�مقابل�العمHت��خرى،�وتعاظم�اقتصاد�الحرب

��،دة�fنخفــاضا�نخفاض�الهائــل��ــي�مســتوى�العمالــة�مــن�مســتويات�¾ــي��ــي��صــل�شــدي
ً
وتحديــدا

 
ً
ــتمرا ـــــا�مســــ ـــد��،زال�القصــــــف�فbcمـ كــــــذلك�كانــــــت�أشـــ

�قطـــــــاùي�الخـــــــدمات�
ً
ـــا ـــن�النـــــــاس�وخصوصــــ ــة�مــــ ــــف�الغالبيــــ ـــــك�ال[ـــــــ\�توظـــ ـــي�تلــ �¾ــــ

ً
ــررا ـــات�تضـــــ القطاعـــ

  .تأثر�بعض�الفئات�بصورة�أك���من�غ��ها�و¾ي�النساء�والشباب�والعامل�ن�لحسا¤bم�الخاص

  وانقطاع�الرواتب�نكماش

 .قية��ي�ا�جتمع�اليم�\

�و 
ً
�حاضـــــرا

ً
ــانا �وإنســ

ً
 ى�الـــــيمن�أرضـــــا

ً
Hــتقب وقد�أظهـــــر�،مســـ

��ــي�إدارة�الــبHد�طــوال�ســنوات��زمــة�والحــرب،�وتمثلــت�نقــاط�ضــعفه�
ً
Hهــائ�

ً
الــرئيس�هــادي�فيمــا�بعــد�عجــزا

�ــي�اغ¨�ابــه�الــدائم،�وإدارتــه�الــبHد�مــن�قصــور�الريــاض،�وال[ــ\�يطــل�م¬bــا�عxــى�اليمنيــ�ن�ع�ــ��SعــHم�الرســم\�

ب�أحـــد��ســـباب�ال[ـــ\�أدت�إ�ـــى�تفـــاقم�أزمـــات�الـــبHد�

ـــتقراره ــــــوطن�واســـــــ ـــأمن�الــــ ـــــــــث�بـــــــ ــــــــ\�تعبـ ـــــــة�ال[ــ ــــــــامع�القــــــــــوى�Sقليميـــ ــــــــداخل�مطــ ــــــــم�مــ ــــت�أهــ ــــــــددها،�وكانــــــ .وتعــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  .ا�bيار�الخدمات�وتوقف�سبل�العيش

لة�الوطنية�مقابل�العمHت��خرى،�وتعاظم�اقتصاد�الحرب

ا�نخفاض�الهائــل��ــي�مســتوى�العمالــة�مــن�مســتويات�¾ــي��ــي��صــل�شــدي

ـــــان���يــــــ ـــان�اللتـ ـــدة�ا�نطقتـــ  الحديـــ
ً
ــــا�مســــــتمرا زال�القصــــــف�فbcمــ

�قطـــــــاùي�الخـــــــدمات�
ً
ــا ـــف�الغالبيــــــة�مـــــــن�النـــــــاس�وخصوصـــــ ــــك�ال[ـــــــ\�توظــــ ــي�تلـــ �¾ـــــ

ً
ــات�تضـــــــررا القطاعــــ

تأثر�بعض�الفئات�بصورة�أك���من�غ��ها�و¾ي�النساء�والشباب�والعامل�ن�لحسا¤bم�الخاص

نكماشتوقف�كافة�الصادرات�ودخل�fقتصاد�مرحلة�متقدمة�من�ا

قية��ي�ا�جتمع�اليم�\وتراجع�القيم�fخ�H،زق�النسيج�fجتماùي

  .)1(تجنيد��طفال

  .·\��مراض�وfوبئة

  .ا�bيار�الخدمات�الصحية�والخدمات�العامة

  .إنعدام��من�وإنتشار�ا�ليشيات�ا�سلحة

  .توقف�عملية�التنمية�نتيجة�وتخريب�ا�نشآت�الوطنية

  

ــآ�ت�الخط�ـــــ�ة�كانــــت�بالغـــــة�التـــــأث���عxــــ �و هــــذه�ا�ـــ
ً
�حاضـــــرا

ً
�وإنســــانا

ً
ـــا ى�الـــــيمن�أرضــ

��ــي�إدارة�الــبHد�طــوال�ســنوات��زمــة�والحــرب،�وتمثلــت�نقــاط�ضــعفه�
ً
Hهــائ�

ً
الــرئيس�هــادي�فيمــا�بعــد�عجــزا

�ــي�اغ¨�ابــه�الــدائم،�وإدارتــه�الــبHد�مــن�قصــور�الريــاض،�وال[ــ\�يطــل�م¬bــا�عxــى�اليمنيــ�ن�ع�ــ��SعــHم�الرســم\�

ب�أحـــد��ســـباب�ال[ـــ\�أدت�إ�ـــى�تفـــاقم�أزمـــات�الـــبHد�مـــن�خـــHل�ا�ناســـبات�الوطنيـــة�والدينيـــة،�وهـــذا�fغ¨ـــ�ا

ــتقراره ـــــوطن�واســــــــ ــأمن�الـــــ ـــــــ ــــــــث�بـ ـــــــ\�تعبــ ـــــــة�ال[ـــ ـــــــــوى�Sقليميـــ ـــــــامع�القـ ـــــــداخل�مطـــ ـــــــم�مـــ ـــت�أهـــ ـــــــددها،�وكانـــــــ وتعـــ
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ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ               

ا�bيار�الخدمات�وتوقف�سبل�العيش�ـ .2

لة�الوطنية�مقابل�العمHت��خرى،�وتعاظم�اقتصاد�الحربا�bيار�العم .3

ا�نخفاض�الهائــل��ــي�مســتوى�العمالــة�مــن�مســتويات�¾ــي��ــي��صــل�شــديـــ .4

ــــنعاء�و  ـــي�صــ ـــــ�ـــ ــــان���يـ الحديــــــدة�ا�نطقتــــــان�اللتــ

�قطـــــــاùي�الخـــــــدمات�
ً
ـــا �¾ـــــــي�تلـــــــك�ال[ـــــــ\�توظـــــــف�الغالبيــــــة�مـــــــن�النـــــــاس�وخصوصــــ

ً
القطاعــــــات�تضـــــــررا

 .ةوالزراع

تأثر�بعض�الفئات�بصورة�أك���من�غ��ها�و¾ي�النساء�والشباب�والعامل�ن�لحسا¤bم�الخاصـ .5

توقف�كافة�الصادرات�ودخل�fقتصاد�مرحلة�متقدمة�من�اـ� .6

زق�النسيج�fجتماùيتمـ .7

تجنيد��طفال .8

تف�·\��مراض�وfوبئة .9

ا�bيار�الخدمات�الصحية�والخدمات�العامة .10

إنعدام��من�وإنتشار�ا�ليشيات�ا�سلحة .11

توقف�عملية�التنمية�نتيجة�وتخريب�ا�نشآت�الوطنية .12

  .غياب�الدولة .13

ـــ�ة�كانــــت�بالغـــــة�التـــــأث���عxــــ هــــذه�ا�ـــــآ�ت�الخط�ــ

��ــي�إدارة�الــبHد�طــوال�ســنوات��زمــة�والحــرب،�وتمثلــت�نقــاط�ضــعفه�
ً
Hهــائ�

ً
الــرئيس�هــادي�فيمــا�بعــد�عجــزا

�ــي�اغ¨�ابــه�الــدائم،�وإدارتــه�الــبHد�مــن�قصــور�الريــاض،�وال[ــ\�يطــل�م¬bــا�عxــى�اليمنيــ�ن�ع�ــ��SعــHم�الرســم\�

مـــن�خـــHل�ا�ناســـبات�الوطنيـــة�والدينيـــة،�وهـــذا�fغ¨ـــ�ا

ـــتقراره ـــــوطن�واســـــــ ــأمن�الـــــ ـــــــ ــــــــث�بـ ــــــ\�تعبــ ــــــة�ال[ــــ ـــــــوى�Sقليميــــ ـــــامع�القـــ ــــداخل�مطـــــ ــــم�مــــــ ــــــــت�أهــــــ ـــددها،�وكانــ وتعـــــــ
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.نالدور�uنسانيuوالسياu¨©ªل»ممuا�تحدةXuيuاليم

م،�و¾ــي�حاضــرة��ــي�كث�ــٍ��مــن�مراحــل�التــاريخ�اليم�ــ\،�

�والـــيمن�إحـــدى�الـــدول��عضـــاء�للمنظمـــة��مميـــة�إنضـــمت�إلbcـــا��منـــذ�مراحـــل�مبكـــرة،�إنضـــمت�
ً
وخصوصـــا

ــــــانية ـــن�الجهــــــــود�Sنســ ــــــي�الــــــــيمن��العديــــــــد�مــــ ـــــدة��ـ ــــــم�ا�تحـــ ــــــدمت��مــ ،�)1(م،�وقـ

،�يخصـص�هـذا�ا�بحـث��سـتعراض�أبـرز�
ً
والسياسية،�والعسكرية،�و�منية،�والحقوقيـة�كمـا�سـيأتي��حقـا

مســـاهمات��مـــم�ا�تحـــدة�ا�تعلقـــة�بالجانـــب�Sنســـاني،�وال[ـــ\�تجعـــل�مـــن�تعزيـــز�حقـــوق�Sنســـان�وحمايbµـــا�

ــالنص�عxـــــى�حقــــــوق� ــــاه�fهتمـــــام�بــــ يؤكـــــد�ذلــــــك�fتجـ

فقد�ورد�مصطلح�حقوق�Sنسـان�سـبع�مـرات�

�ـــي�مجـــال�م،�دخـــل�SعـــHن�العـــالم\�لحقـــوق�Sنســـان�

ومنــــذ�ذلــــك�الحـــ�ن�لــــم�تــــزل�ا�نظمــــة�تعمــــل�عxــــى�حمايــــة�تلــــك�

،�وأول�هــذه�الحقــوق�حــق�الحيــاة�ا�تمثــل��ــي�مســاعدة�

ـــة�الشــــــعب�اليم�ــــــ\�ودعو�bــــــا�للمؤسســــــات�والــــــدول� ـــداءا�bا�ا�تكــــــررة�إ�ــــــى�إغاثـــ ــــدة�نـــ وجهــــــت��مــــــم�ا�تحــ

ــذا�الفصــــل� ــات�و�دوات�خصــــص�هــ وذلــــك�مــــن�خــــHل�عــــدد�7ليــ

  .  لتناول�تلك�7ليات�والعقبات�ال[\�اع¨�ضت�تنفيذها�ثم�تقديم�تقييم�لتلك��دوات�ومدى�فاعليbµا

  :تعددت�أدوات�وآليات�التدخل��ي�الجانب�Sنساني�من��مم�ا�تحدة�وأبرز�تلك��دوات�¾ي

 �J�F� .�� 1>��%150 .  
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الدور�uنسانيuوالسياu¨©ªل»ممuا�تحدةXuيuاليم: الفصلuالثالث

  :الدور�uنسانيuل»ممuا�تحدةXuيuاليمن

م،�و¾ــي�حاضــرة��ــي�كث�ــٍ��مــن�مراحــل�التــاريخ�اليم�ــ\،�1963تتواجــد��مــم�ا�تحــدة��ــي�الــيمن�منــذ�عــام�

�والـــيمن�إحـــدى�الـــدول��عضـــاء�للمنظمـــة��مميـــة�إنضـــمت�إلbcـــا��منـــذ�مراحـــل�مبكـــرة،�إنضـــمت�
ً
وخصوصـــا

ـــــانية1947 ــــــد�مـــــــن�الجهــــــــود�Sنســـ ـــــي�الــــــــيمن��العديــ ــــدة��ــ ـــــم�ا�تحــــ ـــــدمت��مـــ م،�وقــ

،�يخصـص�هـذا�ا�بحـث��سـتعراض�أبـرز�
ً
والسياسية،�والعسكرية،�و�منية،�والحقوقيـة�كمـا�سـيأتي��حقـا

مســـاهمات��مـــم�ا�تحـــدة�ا�تعلقـــة�بالجانـــب�Sنســـاني،�وال[ـــ\�تجعـــل�مـــن�تعزيـــز�حقـــوق�Sنســـان�وحمايbµـــا�

ــة� �للمنظمــــ
ً
�أساســـــيا

ً
�ومبـــــدا

ً
ــا �وتوجbcيــــ

ً
ـــاه�fهتمـــــام�بــــــالنص�عxـــــى�حقــــــوق�" ئيســـــيا يؤكـــــد�ذلــــــك�fتجــ

فقد�ورد�مصطلح�حقوق�Sنسـان�سـبع�مـرات�" Sنسان��ي�ميثاق��مم�ا�تحدة�وذكره��ي�أك��þمن�موضع�

م،�دخـــل�SعـــHن�العـــالم\�لحقـــوق�Sنســـان��1848ـــي�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�التأسي�ـــ·\،�و�ـــي�عـــام�

ــى�ذلــــك��ــــي�ديباجتــــه ــى�حمايــــة�تلــــك��ونص�عxــ ومنــــذ�ذلــــك�الحـــ�ن�لــــم�تــــزل�ا�نظمــــة�تعمــــل�عxــ

،�وأول�هــذه�الحقــوق�حــق�الحيــاة�ا�تمثــل��ــي�مســاعدة�"الحقــوق�مــن�خــHل�صــك�قــوان�ن�وأنشــطة�ميدانيــة

  .)2(الناس��ي�أوقات�الكوارث�و�زمات�والحروب

ــــدول� ــــات�والــ ــة�الشــــــعب�اليم�ــــــ\�ودعو�bــــــا�للمؤسســ ــــررة�إ�ــــــى�إغاثــــ ــداءا�bا�ا�تكــ ـــدة�نــــ وجهــــــت��مــــــم�ا�تحـــ

ــى�ا�ســــاهمة��ــــي�هــــذا�الشــــأن،� وذلــــك�مــــن�خــــHل�عــــدد�7ليــــات�و�دوات�خصــــص�هــــذا�الفصــــل��عضــــاء�ا�ــ

لتناول�تلك�7ليات�والعقبات�ال[\�اع¨�ضت�تنفيذها�ثم�تقديم�تقييم�لتلك��دوات�ومدى�فاعليbµا

  :أدواتuوآلياتcuممuا�تحدةXuيuالجانب�uنسانيXuيuاليمن

تعددت�أدوات�وآليات�التدخل��ي�الجانب�Sنساني�من��مم�ا�تحدة�وأبرز�تلك��دوات�¾ي

  رعايةuخطط�uستجابة�uنسانيةuالطارئةuلليمن

 . التنسيقuو�شرافuعÀىuا�نظمات�uنسانيةuالعاملةXuيuاليمن
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

 الفصلuالثالث

الدور�uنسانيuل»ممuا�تحدةXuيuاليمنu: ا�بحثcuول 

تتواجــد��مــم�ا�تحــدة��ــي�الــيمن�منــذ�عــام�

�والـــيمن�إحـــدى�الـــدول��عضـــاء�للمنظمـــة��مميـــة�إنضـــمت�إلbcـــا��منـــذ�مراحـــل�مبكـــرة،�إنضـــمت�
ً
وخصوصـــا

ــــــا��ــــــــي� ــــــبتم����30إلbcـ 1947ســ

،�يخصـص�هـذا�ا�بحـث��سـتعراض�أبـرز�
ً
والسياسية،�والعسكرية،�و�منية،�والحقوقيـة�كمـا�سـيأتي��حقـا

مســـاهمات��مـــم�ا�تحـــدة�ا�تعلقـــة�بالجانـــب�Sنســـاني،�وال[ـــ\�تجعـــل�مـــن�تعزيـــز�حقـــوق�Sنســـان�وحمايbµـــا�

�ر 
ً
ــــا �للمنظمــــــة�غرضـ

ً
�أساســـــيا

ً
ـــدا �ومبــ

ً
�وتوجbcيــــــا

ً
ـــيا ئيســ

Sنسان��ي�ميثاق��مم�ا�تحدة�وذكره��ي�أك��þمن�موضع�

�ـــي�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�التأسي

ــانون�الــــدولي ونص�عxــــى�ذلــــك��ــــي�ديباجتــــهالقـ

الحقــوق�مــن�خــHل�صــك�قــوان�ن�وأنشــطة�ميدانيــة

الناس��ي�أوقات�الكوارث�و�زمات�والحروب

ــــعب�اليم�ــــــ\�ودعو�bــــــا�للمؤسســــــات�والــــــدول� ــــى�إغاثــــــة�الشــ ــررة�إ�ــ ــم�ا�تحــــــدة�نــــــداءا�bا�ا�تكــــ وجهــــــت��مــــ

ــاهمة��ــــي�هــــذا�الشــــأن،� �عضــــاء�ا�ــــى�ا�ســ

لتناول�تلك�7ليات�والعقبات�ال[\�اع¨�ضت�تنفيذها�ثم�تقديم�تقييم�لتلك��دوات�ومدى�فاعليbµا

u
ً
Cاليمن: أوuيXuنساني�uالجانبuيXuا�تحدةuممcuوآلياتuأدوات

تعددت�أدوات�وآليات�التدخل��ي�الجانب�Sنساني�من��مم�ا�تحدة�وأبرز�تلك��دوات�¾ي

رعايةuخطط�uستجابة�uنسانيةuالطارئةuلليمن.1

التنسيقuو�شرافuعÀىuا�نظمات�uنسانيةuالعاملةXuيuاليمن.2
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�مــــن�خطــــط�fســــتجابة�الطارئــــة��عالجــــة��وضــــاع�Sنســــانية�ا�تــــدهورة�
ً
أعــــدت��مــــم�ا�تحــــدة�عــــددا

نتيجة�fنقـHب�عxـى�مؤسسـات�الدولـة،�والحـرب�ال[ـ\�فرضـbµا�الحركـة�الحوثيـة�عxـى�الشـعب�اليم�ـ\،�وال[ـ\�

هائــل��ــي�البينــة��نــتج�ع¬bــا�مHيــ�ن�النــازح�ن�وا�شــردين،�وأ�ف�الجر�ــى�والقتxــى،�ومــا�صــاحب�ذلــك�مــن�دمــار 

،�مــع�إيــراد�ا�بــالغ�)م2016م�إ�ــى�2012

�ال[\�تم�الوفاء�¤bا�مما�تـم�رصـده،�كمـا�سـنتناول�

م��هميbµمــا��ســاعدة�الســكان�ا�تضــررين�

  . م2020من�الحرب�و�زمة�للبقاء�عxى�قيد�الحياة�وسيتم�التعريج�عxى�تع��þخطة�fستجابة�للعام

ولقد�أطلقـت��مـم�ا�تحـدة�نـداءات�عديـدة��سـاعدة�الشـعب�اليمنىوتقـديم�الـدعم��الـHزم�لـه�والـذي�

  :)1(لت�تخلفه�الحرب�من�خسائر�،ولقد�جاءت�عxى�النحو�التا�ي

مليـون�دو�ر�أمريكـي�ولكـن��585م،�ورصـد�لهـا�تمويـل�يقـدر�بمبلـغ�

.% 

مليـــون��365مليـــون�دو�ر�أمريكــي،�ومــا�تـــم�تــوف��ه�

مليـــون��290بمليـــون�دو�ر�أمريكــي،�ومــا�ُنفـــذ�م¬bــا�

مليـــون��775م�تـــوف��ه�م¬bـــا�دو�ر�أمريكـــي،�ومـــا�تـــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

uوبئةcuة�ìومجاuالصحيةuالتدخ�ت.  

  :رعايةuخطط�uستجابة�uنسانيةuالطارئةuلليمن

ـــانية�ا�تــــدهورة� �مــــن�خطــــط�fســــتجابة�الطارئــــة��عالجــــة��وضــــاع�Sنسـ
ً
أعــــدت��مــــم�ا�تحــــدة�عــــددا

نتيجة�fنقـHب�عxـى�مؤسسـات�الدولـة،�والحـرب�ال[ـ\�فرضـbµا�الحركـة�الحوثيـة�عxـى�الشـعب�اليم�ـ\،�وال[ـ\�

نــتج�ع¬bــا�مHيــ�ن�النــازح�ن�وا�شــردين،�وأ�ف�الجر�ــى�والقتxــى،�ومــا�صــاحب�ذلــك�مــن�دمــار 

 
ً
Hــا��ــي�الف¨ــ�ة�مــن. التحتيــة�الضــعيفة�أصــb¬ع�

ً
2012(تقــدم�الدراســة�مــوجزا

ا�رصودة�من�قبل�ا�جتمع�الدو�ي،�ومعرفة�حقيقة�ا�بالغ�ال[\�تم�الوفاء�¤bا�مما�تـم�رصـده،�كمـا�سـنتناول�

م��هميbµمــا��ســاعدة�الســكان�ا�تضــررين�2019و�م2018بالتفصــيل�خط[ــ\�fســتجابة�Sنســانية�للعــام�ن�

من�الحرب�و�زمة�للبقاء�عxى�قيد�الحياة�وسيتم�التعريج�عxى�تع��þخطة�fستجابة�للعام

ولقد�أطلقـت��مـم�ا�تحـدة�نـداءات�عديـدة��سـاعدة�الشـعب�اليمنىوتقـديم�الـدعم��الـHزم�لـه�والـذي�

لت�تخلفه�الحرب�من�خسائر�،ولقد�جاءت�عxى�النحو�التا�ييتناسب�مع�حجم��زمة�وما�خلفته�ومازا

م،�ورصـد�لهـا�تمويـل�يقـدر�بمبلـغ�2012خطة�fستجابة�Sنسانية�

�م¬bا�هو�
ً
%.58مليون�دو�ر�أمريكي�ما�يعادل�بنسبة��343ما�تم�توف��ه�فعليا

مليـــون�دو�ر�أمريكــي،�ومــا�تـــم�تــوف��ه� 702م،�وتقــدر�2013خطــة�fســتجابة�Sنســـانية�

 %.51دو�ر�أمريكي،�ونفذ�م¬bا�ما�نسبته�

بمليـــون�دو�ر�أمريكــي،�ومــا�ُنفـــذ�م¬bــا��595م،�وتقــدر�2014خطــة�fســتجابة�Sنســـانية�

 %.49دو�ر�أمريكي�ما�نسبته�

دو�ر�أمريكـــي،�ومـــا�تـــ�1600م،�وتقـــدر�2015خطـــة�fســـتجابة�Sنســـانية�

 %. 49دو�ر�أمريكي�ما�نسبته�
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3.uوبئةcuة�ìومجاuالصحيةuالتدخ�ت

1.uلليمنuالطارئةuنسانية�uستجابة�uخططuرعاية

�مــــن�خطــــط�fســــتجابة�الطارئــــة��عالجــــة��وضــــاع�Sنســــانية�ا�تــــدهورة�
ً
أعــــدت��مــــم�ا�تحــــدة�عــــددا

نتيجة�fنقـHب�عxـى�مؤسسـات�الدولـة،�والحـرب�ال[ـ\�فرضـbµا�الحركـة�الحوثيـة�عxـى�الشـعب�اليم�ـ\،�وال[ـ\�

نــتج�ع¬bــا�مHيــ�ن�النــازح�ن�وا�شــردين،�وأ�ف�الجر�ــى�والقتxــى،�ومــا�صــاحب�ذلــك�مــن�دمــار 

 
ً
Hالتحتيــة�الضــعيفة�أصــ

ا�رصودة�من�قبل�ا�جتمع�الدو�ي،�ومعرفة�حقيقة�ا�بال

بالتفصــيل�خط[ــ\�fســتجابة�Sنســانية�للعــام�ن�

من�الحرب�و�زمة�للبقاء�عxى�قيد�الحياة�وسيتم�التعريج�عxى�تع��þخطة�fستجابة�للعام

ولقد�أطلقـت��مـم�ا�تحـدة�نـداءات�عديـدة��سـاعدة�الشـعب�اليمن

يتناسب�مع�حجم��زمة�وما�خلفته�ومازا

Z نسانية�Sستجابة�fخطة�

�م¬bا�هو�
ً
ما�تم�توف��ه�فعليا

Z نســـانية�Sســتجابة�fخطــة�

دو�ر�أمريكي،�ونفذ�م¬bا�ما�نسبته�

Z نســـانية�Sســتجابة�fخطــة�

دو�ر�أمريكي�ما�نسبته�

Z نســـانية�Sســـتجابة�fخطـــة�

دو�ر�أمريكي�ما�نسبته�
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�980بمليــون�دو�ر�أمريكــي،�ومــا�تــم�تنفيــذه�م¬bــا�

 مليار�دو�ر�أمريكي�مول�ا�جتمع�الدو�ي�

مليـــار��أمريكـــي��1.70مليـــار�دو�ر�أمريكـــي�،�ومـــا�تـــم�جمعـــه�م¬bـــا�

مـن��) م2016-2012(خـHل�خمـس�سـنوات�مـن�

مـــن�جملـــة�ا�بلـــغ�% 54.3بنســـبة��تقـــدر�ب

عxـى�الـرغم�مـن�التطـورات�،�مليـار�دو�ر�أمريكـي�

ـــور��زمــــة�اليمنيــــة�) م �ــــي�مســــار�تطـ

ــربات�وتفج�ــــــ�ات� ــة�و�ضــــ ــــارات�جويــــ ـــ\�اشــــــتملت�عxــــــى�شــــــن�غــ ــــت�وت�ــــــ�ة�أعمــــــال�العنــــــف�ال[ـــ حيـــــث�ارتفعــ

،�"مينــاء�الحديــدة�"تــم�تــدم���أك�ــ��مينــاء��ــي�الــيمن�

الــــدواء�والغـــذاء�والوقــــود،�والـــذي�تــــم�تـــدم���بنيتــــه�

التحتيــة�بســبب�تحصــن�الحوثيــون�بداخلــه،�بجانــب�حصــار�مدينــة�تعــز�ومنــع�وصــول�ا�ســاعدات�إلbcــا�

ي�واســbµداف�متكــرر،�وانbµــت��حــداث�إ�ــى�مقتــل�الــرئيس�صــالح�وتعــرض�

�،
ً
ــرا ،�وبحــ

ً
ــالف��جـــواء�اليمنيــــة�بـــرا ثـــم�أغلــــق�التحـ

 �V��3A ������� 4�3��3M
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

بمليــون�دو�ر�أمريكــي،�ومــا�تــم�تنفيــذه�م¬bــا��1630م،�وتقــدر�2016خطــة�fســتجابة�Sنســانية�

 %.60مليون�دو�ر�أمريكي�ما�نسبته�

مليار�دو�ر�أمريكي�مول�ا�جتمع�الدو�ي�2.3م�تقدر�ب2017خطة�Sستجابة�

 .مليار�دو�ر�أمريكي�2.96م�م�تقدر�بS2018ستجابة�

  .مليار�دو�ر�أمريكي�4.2م�م�تقدر�2019خطة�Sستجابة�

مليـــار�دو�ر�أمريكـــي�،�ومـــا�تـــم�جمعـــه�م¬bـــا�3.38م�م�تقـــدر�2020خطـــة�Sســـتجابة�

خـHل�خمـس�سـنوات�مـن�النداءات�ا�تكررة�ال[ـ\�قـدمbµا��مـم�ا�تحـدة�

بنســـبة��تقـــدر�ب) 2753(ع�ـــ��تلـــك�النـــداءات�لـــم�يتجـــاوز�مبلـــغ�

مليـار�دو�ر�أمريكـي�) 5112(الكxي�الذي�تـم�رصـده��والـذي�قـدر�بمـا�قيمتـه�

ـــة�ال[ــــ\�شــــهد�bا�الف¨ــــ�ة�مــــن� ـــوبر�(ا�يدانيـ م2017ديســــم����- 2015أكتـ

ـــارات�جويــــــة�و�ضــــــربات�وتفج�ــــــ�ات� ــ\�اشــــــتملت�عxــــــى�شــــــن�غـــ ــــف�ال[ــــ ـــت�وت�ــــــ�ة�أعمــــــال�العنــ حيـــــث�ارتفعـــ

تــم�تــدم���أك�ــ��مينــاء��ــي�الــيمن��.)1(ح�ضــحيbµا�عــدد�مــن�القتxــى�والجر�ــى

ــدواء�والغـــذاء�والوقــــود،�والـــذي�تــــم�تـــدم���بنيتــــه��وهـــو�مــــن�أهـــم�ا�رافــــق�ال[ـــ\�يعتمــــد�علbcـــا��ــــي�تـــدفق الــ

التحتيــة�بســبب�تحصــن�الحوثيــون�بداخلــه،�بجانــب�حصــار�مدينــة�تعــز�ومنــع�وصــول�ا�ســاعدات�إلbcــا�

بعــد�تعرضــها�لهجــوم�صــارو!ي�واســbµداف�متكــرر،�وانbµــت��حــداث�إ�ــى�مقتــل�الــرئيس�صــالح�وتعــرض�

ــ�ة� ،��ا�ـــوال�ن�لـــه��ضــــرار�ماديـــة�وبشـــرية�ومعنويــــة�كب�ـ
ً
،�وبحــــرا

ً
ــة�بـــرا ــواء�اليمنيــ ثـــم�أغلــــق�التحـــالف��جـ

                                         

 ������C� ������C� ��/20212&  �V��3A ������� 4�3��3M
 ��U�
 .��3� ,�F�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

Z نســانية�Sســتجابة�fخطــة�

مليون�دو�ر�أمريكي�ما�نسبته�

Z ستجابة�Sخطة�

  %.70.5م¬bا�

Sستجابة��خطة�-

خطة�Sستجابة��-

خطـــة�Sســـتجابة��-

 %.50بنسبة�

النداءات�ا�تكررة�ال[ـ\�قـدمbµا��مـم�ا�تحـدة�حصيلة�

ع�ـــ��تلـــك�النـــداءات�لـــم�يتجـــاوز�مبلـــالـــدعم�ا�قـــدم�

الكxي�الذي�تـم�رصـده��والـذي�قـدر�بمـا�قيمتـه�

ــ\�شــــهد�bا�الف¨ــــ�ة�مــــن� ا�يدانيــــة�ال[ــ

ــة�و�ضــــــربات�وتفج�ــــــ�ات� ـــارات�جويــــ ــــن�غـــ ـــتملت�عxــــــى�شــ ـــال�العنــــــف�ال[ــــــ\�اشـــ ــ�ة�أعمـــ حيـــــث�ارتفعــــــت�وت�ــــ

ح�ضــحيbµا�عــدد�مــن�القتxــى�والجر�ــىإنتحاريــة�را

وهـــو�مــــن�أهـــم�ا�رافــــق�ال[ـــ\�يعتمــــد�علbcـــا��ــــي�تـــدفق

التحتيــة�بســبب�تحصــن�الحوثيــون�بداخلــه،�بجانــب�حصــار�مدينــة�تعــز�ومنــع�وصــول�ا�ســاعدات�إلbcــا�

بعــد�تعرضــها�لهجــوم�صــارو

ا�ـــوال�ن�لـــه��ضــــرار�ماديـــة�وبشـــرية�ومعنويــــة�كب�ـــ�ة�

                                                          

(1)  ��	����
 #�P
 ������C� ������C� ��/

%11.  



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري 

 Page 129 برلين –المانيا 

  

م�،�ثـم�تفـاقم��مـر�مـن�خـHل��ضـرار�

م،�وجزيــرة�2015ال[ـ\�خلفbµــا��عاصـ���والفيضــانات�العارمـة�ال[ــ\�ضـربت�الســاحل�الجنـوبي��ــي�نـوفم���

uـــ�ن ـــىuإعــ حـــــداثuا�ت�حقـــــةuالËـــــ¨uuدفعـــــتuبـــــاØممuا�تحـــــدةuإÇــ

ـــيمن�حالــــة�طارئــــة�مــــن�ا�ســــتوى� ــه�الـ م�تعت�ــــ��بموجبــ

��ــذ�إ الثالــــث�،إ��أن�خطــــط�fســــتجابة�لــــم�تــــرق��ســــتوى���حــــداث�الجاريــــة��ــــي�الــــبHد�ولــــم�يــــتم�تنفيــ

تصـر�فقـط�عxـى�منـاطق�سـيطرة�الحـوثي،��مـر�الـذي�يؤكـد�أن�SعـHن�

من�قبل��مم�ا�تحدة�عن�أرقام�ا�ساعدات�الدولية�ا�شار�إلbcـا�أعـHه،�مـاهو�إ��عمـل�دعـائي�إعHمـي�

اقتضـــاه�إل¨�امهـــا�ا��ـــ\�والظـــروف�الحاصـــلة��ـــي�الـــيمن�دون�أن��يواكـــب�ذلـــك�إل¨ـــ�ام�حقيقـــي�مـــن�قبـــل�

�ويعـــود�الفضـــل��ـــي�نجاحهـــا�إ�ـــى�صـــندوق��مـــم�ا�تحـــدة�للســـكان��ـــي�الـــيمن،�
ً
Hـــي�خطـــة�محـــدودة�أصـــ¾

ــــي�يـــــواجهن� ــاعدة�النســـــاء�الHتـ ــــي�بـــــرامج�الحمايـــــة�ومســـ ــــاهم��ـ ــــآت�الصـــــحية،�وسـ �للمنشـ
ً
ـــا والـــــذي�قـــــدم�دعمــ

  .)2(العنف،�وهو��خر�يزاول�عمله��ي�ا�ناطق�الخاضعة�لسيطرة�الحوثي�ن�ولم�يتجاوزها

م،��ــا�تتم�ــ��بــه�2019م�و2018ــ·\ء�مــن�التفصــيل�تســتعرض�الدراســة�خط[ــ\�fســتجابة�للعــام�ن�

ــــم�ا�تحـــــدة�لتنســـــيق�الشـــــؤون�Sنســـــانية،�ولهـــــا�أبعـــــاد ـــدرت�عـــــن�مكتـــــب��مـ إنســــــانية��و¾ـــــي�خطـــــة�صــ

�للمتضــررين�مــن�
ً
متعـددة،�ويــأتي��ــي�ا�قدمــة�م¬bــا�ال¨�ك�ــ��بوضــوح�عxــى�fحتياجــات�Sنســانية��كþــ��إلحاحــا
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

�عxى�صاروخ�حـوثي�باتجـاه�الريـاض
ً
�ردا

ً
م�،�ثـم�تفـاقم��مـر�مـن�خـHل��ضـرار��2017ـي�نـوفم���)1(وجوا

ال[ـ\�خلفbµــا��عاصـ���والفيضــانات�العارمـة�ال[ــ\�ضـربت�الســاحل�الجنـوبي��ــي�نـوفم���

ــىuإعـــــ�نuكـــــلuتلـــــكcu ســـــقطرة�وعxـــــى�الـــــرغم�مـــــن� ـــاØممuا�تحـــــدةuإÇـــ ـــداثuا�ت�حقـــــةuالËـــــ¨uuدفعـــــتuبــ حــ

�لÍزمــــة�ي��ول�مــــن�يوليــــو�
ً
�جديــــدا

ً
ــيمن�حالــــة�طارئــــة�مــــن�ا�ســــتوى�2015توصــــيفا م�تعت�ــــ��بموجبــــه�الــ

��ــداث�الجاريــــة��ــــي�الــــبHد�ولــــم�يــــتم�تنفيــــذ�إ الثالــــث�،إ��أن�خطــــط�fســــتجابة�لــــم�تــــرق��ســــتوى���حــ

تصـر�فقـط�عxـى�منـاطق�سـيطرة�الحـوثي،��مـر�الـذي�يؤكـد�أن�SعـHن�القليل�م¬bـا�،�ومـا�تـم�تنفيـذه�اق

من�قبل��مم�ا�تحدة�عن�أرقام�ا�ساعدات�الدولية�ا�شار�إلbcـا�أعـHه،�مـاهو�إ��عمـل�دعـائي�إعHمـي�

اقتضـــاه�إل¨�امهـــا�ا��ـــ\�والظـــروف�الحاصـــلة��ـــي�الـــيمن�دون�أن��يواكـــب�ذلـــك�إل¨ـــ�ام�حقيقـــي�مـــن�قبـــل�

  .ناسب�مع�طبيعة��زمة�والخسائر�الفادحة

uالطارئةuستجابة�u2017خطةuم  

�ويعـــود�الفضـــل��ـــي�نجاحهـــا�إ�ـــى�صـــندوق��مـــم�ا�تحـــدة�للســـكان��ـــي�الـــيمن،�
ً
Hـــي�خطـــة�محـــدودة�أصـــ¾

ـــي�يـــــواجهن� ـــي�بـــــرامج�الحمايـــــة�ومســـــاعدة�النســـــاء�الHتــ ـــاهم��ــ ـــآت�الصـــــحية،�وســ �للمنشــ
ً
ــا والـــــذي�قـــــدم�دعمـــ

العنف،�وهو��خر�يزاول�عمله��ي�ا�ناطق�الخاضعة�لسيطرة�الحوثي�ن�ولم�يتجاوزها

 .م2019 -م2018

ــ·\ء�مــن�التفصــيل�تســتعرض�الدراســة�خط[ــ\�fســتجابة�للعــام�ن�

  .من�الشمول�والواقعية�عن�بقية�خطط�الطوارئ�السابقة

uالطارئةuستجابة�uم2018خطة  

ـــم�ا�تحـــــدة�لتنســـــيق�الشـــــؤون�Sنســـــانية،�ولهـــــا�أبعـــــاد ــــب��مــ و¾ـــــي�خطـــــة�صـــــدرت�عـــــن�مكتـ

�للمتضــررين�مــن�
ً
متعـددة،�ويــأتي��ــي�ا�قدمــة�م¬bــا�ال¨�ك�ــ��بوضــوح�عxــى�fحتياجــات�Sنســانية��كþــ��إلحاحــا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

�عxى�صاروخ�حـو
ً
�ردا

ً
وجوا

ال[ـ\�خلفbµــا��عاصـ���والفيضــانات�العارمـة�ال[ــ\�ضـربت�الســاحل�الجنـوبي��ــي�نـوفم���

ــــن� ســـــقطرة�وعxـــــى�الـــــرغم�مـ

�لÍزمــــة�ي��ول�مــــن�يوليــــو�
ً
�جديــــدا

ً
توصــــيفا

��ــذ�إ الثالــــث�،إ��أن�خطــــط�fســــتجابة�لــــم�تــــرق��ســــتوى���حــــداث�الجاريــــة��ــــي�الــــبHد�ولــــم�يــــتم�تنفيــ

القليل�م¬bـا�،�ومـا�تـم�تنفيـذه�اق

من�قبل��مم�ا�تحدة�عن�أرقام�ا�ساعدات�الدولية�ا�شار�إلbcـا�أعـHه،�مـاهو�إ��عمـل�دعـائي�إعHمـي�

اقتضـــاه�إل¨�امهـــا�ا��ـــ\�والظـــروف�الحاصـــلة��ـــي�الـــيمن�دون�أن��يواكـــب�ذلـــك�إل¨ـــ�ام�حقيقـــي�مـــن�قبـــل�

ناسب�مع�طبيعة��زمة�والخسائر�الفادحة�مم�ا�تحدة��يت

uالطارئةuستجابة�uخطة

�ويعـــود�الفضـــل��ـــي�نجاحهـــا�إ�ـــى�صـــندوق��مـــم�ا�تحـــدة�للســـكان��ـــي�الـــيمن،��
ً
Hـــي�خطـــة�محـــدودة�أصـــ¾

ــــي�يـــــواجهن� ــي�بـــــرامج�الحمايـــــة�ومســـــاعدة�النســـــاء�الHتـ �للمنشـــــآت�الصـــــحية،�وســـــاهم��ـــ
ً
والـــــذي�قـــــدم�دعمـــــا

العنف،�وهو��خر�يزاول�عمله��ي�ا�ناطق�الخاضعة�لسيطرة�الحوثي�ن�ولم�يتجاوزها

2018ابةuخطةuاستج

وب�ــ·\ء�مــن�التفصــيل�تســتعرض�الدراســة�خط[ــ\�fســتجابة�للعــام�ن��

من�الشمول�والواقعية�عن�بقية�خطط�الطوار

uuCأو :uالطارئةuستجابة�uخطة

ــم�ا�تحـــــدة�لتنســـــيق�الشـــــؤون�Sنســـــانية،�ولهـــــا�أبعـــــاد ـــن�مكتـــــب��مـــ ــــة�صـــــدرت�عــ ــي�خطـ و¾ـــ

�للمتضــررين�مــن�
ً
متعـددة،�ويــأتي��ــي�ا�قدمــة�م¬bــا�ال¨�ك�ــ��بوضــوح�عxــى�fحتياجــات�Sنســانية��كþــ��إلحاحــا
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�kمــع�الوقــائع�و�حــداث��ــي�الــيمن�ح[ــ�
ً
وذلــك�بعــد�أن�قــدمت�توصــيف�دقيــق�لÍزمــة�جــاء�متطابقــا

،�لbcـــا�وفـــق�مـــا�تفتضـــيه��عـــراف�الدوليـــة

حيث�وصفت��زمة�اليمنية��ك���عxى�مستوى�العالم�مع�احتفاظها�بالخط�الزم�ـ�kوأحداثـه�ا�همـة�خـHل�

و¾ــي�حمايــة�ا�ــدني�ن�،وا�bيــار�الخـــدمات�

  .)1(ت��ساسية�للبقاء�عxى�قيد�الحياة�وا�bيار�توف���سبل�العيش

uواســتمرارهاu،الحيــاةuــىÀعuÁال��ك&ــuuمقــدم �اuــيXوuعل±�ــاuتركــزuأهــدافuأربعــةuوضــعتuذلــكuــىÀعuوبنــاء

ـــتجابة�فعالـــــة� ��ـــــي�الــــيمن�مـــــن�خــــHل�اســ
ً
ـــد�ضــــعفا ــــخاص��شــ

وموجهـة�حيــث�تحتــاج�أعــداد�م¨�ايــدة�مــن�الســكان��ـي�الــيمن�إ�ــى�ا�ســاعدات�Sنســانية�لضــمان�بقــاbªم�

ــي�مســــتويات�انعـــدام��مــــن�الغــــذائي�الحــــاد� ــوء�عxـــى�قيــــد�الحيــــاة،�يظهــــر�ذلــــك�مـــن�fرتفــــاع�الكب�ــــ���ــ وســ

ــدمات�الصــــحية�عــــام� ــة،�والºـــ�وح�وتــــدهور�الخــ م،�ســــيظل�2018التغذيـــة�الحــــاد،�ونقــــص�ا�يــــاه�النظيفــ

ــة�كـــل��شـــخاص�ا�تضـــررين،�وأن�تقـــدم� ــة�وســـHمة�وكرامـ ضـــمان�أن�تعـــزز�جميـــع�ا�ســـاعدات�حمايـ

ـــى�نشــــوء�احتياجـــــات�كب�ــــ�ة�متعلقـــــة�بالحمايـــــة،� ــ�ة�الºــــ�اع�وfنbµاكـــــات�للقــــانون�الـــــدو�ي�إ�ــ أدى�اشــــتداد�وت�ـــ

ــد�أهميـــــة� ـــــخاص�ذوي�fحتياجــــات�الخاصــــة،�ممـــــا�يؤكــ

عزز�ا�ساعدات�سHمة�وكرامـة�أولئـك�الـذين�تقـدم�مـن�أجلهـم�ا�سـاعدات،�ويتـاح�لجميـع��شـخاص�مـن�

ـــــى� ـــــول�ا�تكــــــا�ئ�إ�ـ ــــة�الوصـ ــكانية�أمكانيــ ـــع�الفئــــــات�الســــ ـــان�والفتيــــــات�مــــــن�جميـــ ـــــال�والنســــــاء�والفتيـــ الرجـ

 fم،�ويقـوم�الشـركاء�تظمـ�ن�تحليـل�أنـواع�الحمايـة،�والنـوع�bإ�ـى�احتياجـا��
ً
جتمـاùي�ا�ساعدات�استنادا
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

�kمــع�الوقــائع�و�حــداث��ــي�الــيمن�ح[ــ�
ً
وذلــك�بعــد�أن�قــدمت�توصــيف�دقيــق�لÍزمــة�جــاء�متطابقــا

لbcـــا�وفـــق�مـــا�تفتضـــيه��عـــراف�الدوليـــةولـــو�لـــم�يســـمbcا�بأســـماbªا�القانونيـــة�وتحديـــد�ا�ســـؤولية�ا�¨�تبـــة�ع

حيث�وصفت��زمة�اليمنية��ك���عxى�مستوى�العالم�مع�احتفاظها�بالخط�الزم�ـ�kوأحداثـه�ا�همـة�خـHل�

�عxــى�القضــايا�الرئيســية��ربــع
ً
و¾ــي�حمايــة�ا�ــدني�ن�،وا�bيــار�الخـــدمات�: كمــا�ركــزت�أيضــا

ت��ساسية�للبقاء�عxى�قيد�الحياة�وا�bيار�توف���سبل�العيشfساسية�وا�ؤسسات�،�fحتياجا

uواســتمرارهاu،الحيــاةuــىÀعuÁال��ك&ــuuمقــدم �اuــيXوuعل±�ــاuتركــزuأهــدافuأربعــةuوضــعتuذلــكuــىÀعuوبنــاء

��  :)2(قبلuكلíu©¨ءuوذلكuع

ـــة� ــتجابة�فعالــ ��ـــــي�الــــيمن�مـــــن�خــــHل�اســـ
ً
ـــعفا تقــــديم�ا�ســـــاعدة�ا�نقــــذة�لـــــÍرواح�و�شــــخاص��شـــــد�ضـ

وموجهـة�حيــث�تحتــاج�أعــداد�م¨�ايــدة�مــن�الســكان��ـي�الــيمن�إ�ــى�ا�ســاعدات�Sنســانية�لضــمان�بقــاbªم�

ــاع�الكب�ــــ���ــــي�مســــتويات�انعـــدام��مــــن�الغــــذائي�الحــــاد� ــى�قيــــد�الحيــــاة،�يظهــــر�ذلــــك�مـــن�fرتفــ عxـ

التغذيـــة�الحــــاد،�ونقــــص�ا�يــــاه�النظيفــــة،�والºـــ�وح�وتــــدهور�الخــــدمات�الصــــحية�عــــام�

  .·\�للشركاء�لتوف���ا�ساعدات�ا�نقذة�للحياة

ــة�كـــل��شـــخاص�ا�تضـــررين،�وأن�تقـــدم� ضـــمان�أن�تعـــزز�جميـــع�ا�ســـاعدات�حمايـــة�وســـHمة�وكرامـ

  .ان�والفتياتبصورة�عادلة�للرجال�والنساء�والفتي

ـــة،� ــى�نشــــوء�احتياجـــــات�كب�ــــ�ة�متعلقـــــة�بالحمايــ أدى�اشــــتداد�وت�ـــــ�ة�الºــــ�اع�وfنbµاكـــــات�للقــــانون�الـــــدو�ي�إ�ـــ

ـــة� وخاصــــة�للنســــاء،�و�طفـــــال،�والنــــازح�ن،�و�شـــــخاص�ذوي�fحتياجــــات�الخاصــــة،�ممـــــا�يؤكــــد�أهميــ

  .                                                 تعزيز�الجهود�لحماية�ا�دني�ن

عزز�ا�ساعدات�سHمة�وكرامـة�أولئـك�الـذين�تقـدم�مـن�أجلهـم�ا�سـاعدات،�ويتـاح�لجميـع��

ــــى� ــــول�ا�تكــــــا�ئ�إ�ــ ـــة�الوصــ ــع�الفئــــــات�الســــــكانية�أمكانيـــ ــان�والفتيــــــات�مــــــن�جميــــ ــــال�والنســــــاء�والفتيــــ الرجــ

 fم،�ويقـوم�الشـركاء�تظمـ�ن�تحليـل�أنـواع�الحمايـة،�والنـوع�bإ�ـى�احتياجـا��
ً
ا�ساعدات�استنادا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

�مــع�الوقــائع�و�حــداث��ــي�الــيمن�ح[ــ�k. �حــداث
ً
وذلــك�بعــد�أن�قــدمت�توصــيف�دقيــق�لÍزمــة�جــاء�متطابقــا

ولـــو�لـــم�يســـمbcا�بأســـماbªا�القانونيـــة�وتحديـــد�ا�ســـؤولية�ا�¨�تبـــة�ع

حيث�وصفت��زمة�اليمنية��ك���عxى�مستوى�العالم�مع�احتفاظها�بالخط�الزم�ـ�kوأحداثـه�ا�همـة�خـHل�

�عxــى�القضــايا�الرئيســية��ربــع. مراحلهــا�الســابقة
ً
كمــا�ركــزت�أيضــا

fساسية�وا�ؤسسات�،�fحتياجا

uواســتمرارهاu،الحيــاةuــىÀعuÁال��ك&ــuuمقــدم �اuــيXوuعل±�ــاuتركــزuأهــدافuأربعــةuوضــعتuذلــكuــىÀعuوبنــاء

��قبلuكلíu©¨ءuوذلكuع

ـــاعدة�ا�نقــــذة�لـــــÍرواح�و��-1  تقــــديم�ا�ســ

وموجهـة�حيــث�تحتــاج�أعــداد�م¨�ايــدة�مــن�الســكان��ـي�الــيمن�إ�ــى�ا�ســاعدات�Sنســانية�لضــمان�بقــاbªم�

ــ���ــــي�مســــتويات�انعـــدام��مــــن�الغــــذائي�الحــــاد� ــر�ذلــــك�مـــن�fرتفــــاع�الكب�ــ عxـــى�قيــــد�الحيــــاة،�يظهــ

التغذيـــة�الحــــاد،�ونقــــص�ا�يــــاه�النظيفــــة،�والºـــ�وح�وتــــدهور�الخــــدمات�الصــــحية�عــــام�

الهدف�الرئي�·\�للشركاء�لتوف���ا�ساعدات�ا�نقذة�للحياة

ضـــمان�أن�تعـــزز�جميـــع�ا�ســـاعدات�حمايـــة�وســـHمة�وكرامـــة�كـــل���- 2

بصورة�عادلة�للرجال�والنساء�والفتي

ـــات�للقــــانون�الـــــدو�ي�إ�ـــــى�نشــــوء�احتياجـــــات�كب�ــــ�ة�متعلقـــــة�بالحمايـــــة،�"  ـــتداد�وت�ـــــ�ة�الºــــ�اع�وfنbµاكــ أدى�اشـ

ــال،�والنــــازح�ن،�و� وخاصــــة�للنســــاء،�و�طفـــ

تعزيز�الجهود�لحماية�ا�دني�ن

عزز�ا�ساعدات�سHمة�وكرامـة�أولئـك�الـذين�تقـدم�مـن�أجلهـم�ا�سـاعدات،�ويتـاح�لجميـع��ت

ــــــى� ـــــول�ا�تكــــــا�ئ�إ� ـــة�الوصـ ــــن�جميــــــع�الفئــــــات�الســــــكانية�أمكانيـــ ـــــاء�والفتيــــــان�والفتيــــــات�مــ الرجــــــال�والنسـ

 fم،�ويقـوم�الشـركاء�تظمـ�ن�تحليـل�أنـواع�الحمايـة،�والنـوع�bإ�ـى�احتياجـا��
ً
ا�ساعدات�استنادا
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ــــة،� ـــات�fســـــتجابة�بمـــــا�يتماÜـــــ·�kمـــــع�خطـــــط�الفريـــــق�القطـــــري�Sنســـــاني�ا�تعلقـــــة�بالحمايـ ــع�قطاعــ جميـــ

دعــم�ا�ؤسســات�الضــرورية�لÍعمــال�Sنســانية�العاجلــة،�وتعزيــز�كســب�العــيش�والقــدرة�عxــى�الصــمود،�

سـbµدف�الخـدمات�العامـة�الرئيسـية،�ويقـدمون�الحـد��دنـى�مـن�حـزم�

 �-ا�ســاعدات�لتكملـــة�اســـتمرار�هـــذه�الخـــدمات��ساســـية،�ومنــع�ا�زيـــد�مـــن�b�fيـــار،
ً
يـــتم�تعزيـــز��-وأيضـــا

ال¨�ك�ـــ��عxـــى�دعـــم�فـــرص�الوصـــول�إ�ـــى�ســـبل�كســـب�العـــيش،�وعمليـــات�fنعـــاش�fقتصـــادي،�وإعـــادة�

ادة�ادمـــاج�الســـكان�النـــازح�ن،�والعائـــدين�مـــن�أجـــل�اســـتعادة�Sعتمـــاد�

fهتمــام�با�جــا�ت�ا�حوريــة�الرئيســية�بتقــديم�اســتجابة�إنســانية�مبدئــة،�ومتكاملــة،�ومنســقة�وشــاملة�

اصـــرهم�بشـــكل�فعـــال�مـــع�تعزيـــز�مشـــاركة�

م�الطـــــــرق�الكاملـــــــة�ا�تعـــــــددة�القطاعـــــــات،�وتق¨ـــــــ�ب�مـــــــن�

ــانية��ــــي�الــــيمن� ــا�تقــــدم�خطــــة�fســــتجابة�Sنســ ــتجابة�2018ــــخاص�ا�تضــــررين�للمــــرة��و�ــــى�كمــ م�اســ

�عــن�fســـتجابة�
ً
Hيســية�للوقايــة�مــن�ا�جاعـــة�والكــول��ا�فضــ

ــــى�خطــــــط�fســــــتجابة�لكــــــل� ـــافة�إ�ــ ا�جتمعــــــات�ا�ستضــــــيفة،�با�ضـــ

مجموعـة،�ويعـزز�الشـركاء�التنسـيق�عـن�طريـق�حضـور�ا�ـوظف�ن��ـي�ا�راكـز�ا�يدانيـة،�واتخـاذ�القـرارات�مــن�

خHل�ا�حافظة�عxى�النجاحات�ال[ـ\�تحقـق��ـي�العـام�ن�ا�اضـي�ن�والبنـاء�علbcـا�،عxـى�

ــتم�بـــــذل�جهـــــود�مكثفـــــة�لبنـــــاء�قـــــدرات�الشـــــركاء�الـــــوطني�ن،�وتعزيـــــز�مشـــــاركbµم�لضـــــمان�تغطيـــــة�أوســـــع� أن�يـــ

 ���6� 4�3��3+
 4��>��+
 45S ��	����
 #�+
 ������� 4�3��3M
 ��U�
 .��3� ,�F�2018 �J�F� .�� 1>�� �#

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــة،� جميـــــع�قطاعـــــات�fســـــتجابة�بمـــــا�يتماÜـــــ·�kمـــــع�خطـــــط�الفريـــــق�القطـــــري�Sنســـــاني�ا�تعلقـــــة�بالحمايــ
)1(.  

دعــم�ا�ؤسســات�الضــرورية�لÍعمــال�Sنســانية�العاجلــة،�وتعزيــز�كســب�العــيش�والقــدرة�عxــى�الصــمود،�

  .والحفاظ�عxى�الخدمات

سـbµدف�الخـدمات�العامـة�الرئيسـية،�ويقـدمون�الحـد��دنـى�مـن�حـزم�يقوم�الشركاء�بتعزيز�الدعم�الـذي�ي

ا�ســاعدات�لتكملـــة�اســـتمرار�هـــذه�الخـــدمات��ساســـية،�ومنــع�ا�زيـــد�مـــن�b�fيـــار،

ال¨�ك�ـــ��عxـــى�دعـــم�فـــرص�الوصـــول�إ�ـــى�ســـبل�كســـب�العـــيش،�وعمليـــات�fنعـــا

ادة�ادمـــاج�الســـكان�النـــازح�ن،�والعائـــدين�مـــن�أجـــل�اســـتعادة�Sعتمـــاد�تأهيـــل��صـــول�ا�جتمعيـــة،�وإعـــ

  ".عxى�الذات�والحد�بأق�·�kقدر�من�آلية�التكيف�السلبية

fهتمــام�با�جــا�ت�ا�حوريــة�الرئيســية�بتقــديم�اســتجابة�إنســانية�مبدئــة،�ومتكاملــة،�ومنســقة�وشــاملة�

��ـــي�الـــيمن،�وتن
ً
اصـــرهم�بشـــكل�فعـــال�مـــع�تعزيـــز�مشـــاركة�تكـــون�مســـؤولة�أمـــام��شـــخاص��شـــد�ضـــعفا

.  

ـــــي�عـــــــام� ـــانية��ــ ـــــات،�وتق¨ـــــــ�ب�مـــــــن�2018تعـــــــزز�fســـــــتجابة�Sنســــ م�الطـــــــرق�الكاملـــــــة�ا�تعـــــــددة�القطاعــ

ــانية��ــــي�الــــيمن� ـــة�fســــتجابة�Sنســ ـــدم�خطـ ــــخاص�ا�تضــــررين�للمــــرة��و�ــــى�كمــــا�تقـ

�عــن�fســـتجابة�متعــددة�القطاعــات�بشــأن�مجــا�ت�محوريـــة�رئ
ً
Hيســية�للوقايــة�مــن�ا�جاعـــة�والكــول��ا�فضــ

 
ً
ــــى�خطــــــط�fســــــتجابة�لكــــــل�/ العائــــــدين/ الشــــــاملة�للنــــــازح�ن�داخليــــــا ــافة�إ�ــ ا�جتمعــــــات�ا�ستضــــــيفة،�با�ضــــ

مجموعـة،�ويعـزز�الشـركاء�التنسـيق�عـن�طريـق�حضـور�ا�ـوظف�ن��ـي�ا�راكـز�ا�يدانيـة،�واتخـاذ�القـرارات�مــن�

خHل�ا�حافظة�عxى�النجاحات�ال[ـ\�تحقـق��ـي�العـام�ن�ا�اضـي�ن�والبنـاء�علbcـا�،عxـى�

ـــع� ـــز�مشـــــاركbµم�لضـــــمان�تغطيـــــة�أوســ ـــاء�قـــــدرات�الشـــــركاء�الـــــوطني�ن،�وتعزيــ أن�يـــــتم�بـــــذل�جهـــــود�مكثفـــــة�لبنــ
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ــــة،� ــــق�القطـــــري�Sنســـــاني�ا�تعلقـــــة�بالحمايـ ــــا�يتماÜـــــ·�kمـــــع�خطـــــط�الفريـ ــتجابة�بمـ جميـــــع�قطاعـــــات�fســـ

("والنوع�fجتماùي

دعــم�ا�ؤسســات�الضــرورية�لÍعمــال�Sنســانية�العاجلــة،�وتعزيــز�كســب�العــيش�والقــدرة�عxــى�الصــمود،��-3

والحفاظ�عxى�الخدمات

يقوم�الشركاء�بتعزيز�الدعم�الـذي�ي"

ا�ســاعدات�لتكملـــة�اســـتمرار�هـــذه�الخـــدمات��ساســـية،�ومنــع�ا�زيـــد�مـــن�b�fيـــار،

ال¨�ك�ـــ��عxـــى�دعـــم�فـــرص�الوصـــول�إ�ـــى�ســـبل�كســـب�العـــيش،�وعمليـــات�fنعـــا

تأهيـــل��صـــول�ا�جتمعيـــة،�وإعـــ

عxى�الذات�والحد�بأق�·�kقدر�من�آلية�التكيف�السلبية

fهتمــام�با�جــا�ت�ا�حوريــة�الرئيســية�بتقــديم�اســتجابة�إنســانية�مبدئــة،�ومتكاملــة،�ومنســقة�وشــاملة��-4

تكـــون�مســـؤولة�أمـــام��

.الشركاء�الوطني�ن

ـــــام�" ـــي�عــ ــــتجابة�Sنســـــــانية��ــــ ــــزز�fســـ تعـــ

ـــرة��و�ــــى�كمــــا�تقــــدم�خطــــة�fســــتجابة�Sنســــانية��ــــي�الــــيمن� ــررين�للمـ �شــــخاص�ا�تضــ

متعــددة�القطاعــات�بشــأن�مجــا�ت�محوريـــة�رئ

 
ً
ـــا ــــازح�ن�داخليـــ ــاملة�للنــ الشــــ

مجموعـة،�ويعـزز�الشـركاء�التنسـيق�عـن�طريـق�حضـور�ا�ـوظف�ن��ـي�ا�راكـز�ا�يدانيـة،�واتخـاذ�القـرارات�مــن�

خHل�ا�حافظة�عxى�النجاحات�ال[ـ\�تحقـق��ـي�العـام�ن�ا�اضـي�ن�والبنـاء�علbcـا�،عxـى��ا�راكز�ا�يدانية،�ومن

ــز�مشـــــاركbµم�لضـــــمان�تغطيـــــة�أوســـــع� أن�يـــــتم�بـــــذل�جهـــــود�مكثفـــــة�لبنـــــاء�قـــــدرات�الشـــــركاء�الـــــوطني�ن،�وتعزيـــ
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ا�عانـــاة��رقـــام�الكب�ـــ�ة�م،�أرقـــام�مهمـــة�توضـــح�حجـــم�

كما�استعرضـت�الخطـة�توصـيف�قا¸ـ·\�لÍزمـة�اليمنيـة��ـي�عامهـا�الثالـث�ال[ـ\�اعت���bـا�مـن�أك�ـ��أزمـات�

الحماية�الدولية،�وتسببت��ي�إلحـاق�الضـرر�الجسـيم�با�ـدني�ن،�وا�ؤسسـات�والبنيـة�التحتيـة،�وغ��هـا�مـن�

حيـــث�أبلغـــت�ا�راكـــز�الصـــحية�العاملـــة��ح[ـــ�kأواخـــر�

ــلة�بــــال�ºاع،�وإصــــابة�أكþــــ��مــــن� �وفــــاة�متصــ
ً
�ممــــا�يع�ــــ\�) 52807(حالــــة

ً
شخصــــا

��ـــي�ا�توســـط��خـــHل�الســـنت�ن�والنصـــف�ا�اضـــية،�وقـــد�اضـــطر�أكþـــ��مـــن�
ً
�يوميـــا

ً
خصـــا

اشـــتداد�الºـــ�اع؛�حيــــث�أدى�الºـــ�اع�والتـــدهور�fقتصــــادي�

الشديد�وا�bيار�الخدمات�العامة��ساسية�إ�ـي�إلحـاق�خسـائر�هائلـة�بالسـكان�ا�ـدني�ن،�وأدى�إ�ـى�مزيـد�مـن�

وال[ـ\�باتــت�تشــكل��)4(الضـعف�نتيجــة�ا�bيـار�مؤسســات�الدولـة،�وبالتــا�ي�أدى�إ�ــى�بـروز�العديــد�مـن�ا�هــددات

جتمع�اليم�ــ\�بمختلــف�شــرائحه��ــي�ظــل�غيــاب�الدولــة�واشــتداد�الحــرب�وال[ــ\�تــتلخص��ــي�

  .كيفية�وآلية�حماية�ا�دني�ن�،ا�bيار�الخدمات��ساسية�وا�ؤسسات�وإ�bيار�سبل�العيش�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

  .)1("واستدامة�جهود�fستجابة

م،�أرقـــام�مهمـــة�توضـــح�حجـــم�2018وقـــد�رصـــدت�خطـــة�fســـتجابة�Sنســـانية�

  : )2(و¾ي�كالتا�ي،�ال[\�لم�تغطbcا�خطط�الطوارئ�ا�تعددة

  .)3(مليون �22.2خاص�ذوي�fحتياج�

  .مليون �11.3خاص�ذوي�fحتياج�الشديد�

  ).نساء،�فتيان،�فتيات،�رجال(مليون�13.1خاص�ا�سbµدف�ن�

  .مليار�دو�ر�2.96ريكي�تكلفة�fحتياجات�بالدو�ر��م

كما�استعرضـت�الخطـة�توصـيف�قا¸ـ·\�لÍزمـة�اليمنيـة��ـي�عامهـا�الثالـث�ال[ـ\�اعت���bـا�مـن�أك�ـ��أزمـات�

الحماية�الدولية،�وتسببت��ي�إلحـاق�الضـرر�الجسـيم�با�ـدني�ن،�وا�ؤسسـات�والبنيـة�التحتيـة،�وغ��هـا�مـن�

حيـــث�أبلغـــت�ا�راكـــز�الصـــحية�العاملـــة��ح[ـــ�kأواخـــر��مـــور�ال[ـــ\�تع�ـــ��عـــن�انbµـــاك�القـــانون�الـــدو�ي�Sنســـاني�

ــال�ºاع،�وإصــــابة�أكþــــ��مــــن�) 9245( ــاة�متصــــلة�بــ �وفــ
ً
حالــــة

��ـــي�ا�توســـط��خـــHل�الســـنت�ن�والنصـــف�ا�اضـــية،�وقـــد�اضـــطر�أكþـــ��مـــن�
ً
�يوميـــا

ً
خصـــا

ــة�مHيـــ�ن�مـــواطن�للهــــروب�مـــن�ديـــارهم�عنــــد ــتداد�الºـــ�اع؛�حيــــث�أدى�الºـــ�اع�والتـــدهور�fقتصــــادي��ثHثـ اشـ

الشديد�وا�bيار�الخدمات�العامة��ساسية�إ�ـي�إلحـاق�خسـائر�هائلـة�بالسـكان�ا�ـدني�ن،�وأدى�إ�ـى�مزيـد�مـن�

الضـعف�نتيجــة�ا�bيـار�مؤسســات�الدولـة،�وبالتــا�ي�أدى�إ�ــى�بـروز�العديــد�مـن�ا�هــددات

جتمع�اليم�ــ\�بمختلــف�شــرائحه��ــي�ظــل�غيــاب�الدولــة�واشــتداد�الحــرب�وال[ــ\�تــتلخص��ــي�

كيفية�وآلية�حماية�ا�دني�ن�،ا�bيار�الخدمات��ساسية�وا�ؤسسات�وإ�bيار�سبل�العيش�

  :كما�أشارت�الخطة�إ�ى��شخاص�ا�حتاج�ن�كالتا�ي
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واستدامة�جهود�fستجابة

وقـــد�رصـــدت�خطـــة�fســـتجابة�Sنســـانية�

ال[\�لم�تغطbcا�خطط�الطوار

إجما�ي��شخاص�ذوي�fحتياج�

إجما�ي��شخاص�ذوي�fحتياج�الشديد�

�شخاص�ا�سbµدف�ن�

تكلفة�fحتياجات�بالدو�ر��م

كما�استعرضـت�الخطـة�توصـيف�قا¸ـ·\�لÍزمـة�اليمنيـة��ـي�عامهـا�الثالـث�ال[ـ\�اعت���bـا�مـن�أك�ـ��أزمـات�

الحماية�الدولية،�وتسببت��ي�إلحـاق�الضـرر�الجسـيم�با�ـدني�ن،�وا�ؤسسـات�والبنيـة�التحتيـة،�وغ��هـا�مـن�

�مـــور�ال[ـــ\�تع�ـــ��عـــن�انbµـــاك�القـــانون�الـــدو�ي�Sنســـاني�

(م،�عــــن�2017ديســــم��

��ـــي�ا�توســـط��خـــHل�الســـنت�ن�والنصـــف�ا�اضـــية،�وقـــد�اضـــطر�أكþـــ��مـــن��60مقتـــل�وإصـــابة�
ً
�يوميـــا

ً
شخصـــا

ــارهم�عنــــد ثHثـــة�مHيـــ�ن�مـــواطن�للهــــروب�مـــن�ديـ

الشديد�وا�bيار�الخدمات�العامة��ساسية�إ�ـي�إلحـاق�خسـائر�هائلـة�بالسـكان�ا�ـدني�ن،�وأدى�إ�ـى�مزيـد�مـن�

الضـعف�نتيجــة�ا�bيـار�مؤسســات�الدولـة،�وبالتــا�ي�أدى�إ�ــى�بـروز�العديــد�مـن�ا�هــددات

�بــا�
ً
�محــدقا

ً
جتمع�اليم�ــ\�بمختلــف�شــرائحه��ــي�ظــل�غيــاب�الدولــة�واشــتداد�الحــرب�وال[ــ\�تــتلخص��ــي�خطـرا

كيفية�وآلية�حماية�ا�دني�ن�،ا�bيار�الخدمات��ساسية�وا�ؤسسات�وإ�bيار�سبل�العيش�

كما�أشارت�الخطة�إ�ى��
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ــأن��زمـــة�اليمنيـــة�¾ـــي��ســـوأ�عxـــى�مســـتوى�العـــالم،�موضـــحة�أنـــه�بعـــد�أربـــع� ــم�ا�تحـــدة�بـ اع¨�فـــت��مـ

سنوات�من�الحرب�أصبح�fقتصـاد�م¬bـار،�والبنيـة�التحتيـة�الضـعيفة�م¬bـارة،�وبـات�مHيـ�ن�اليمنيـ�ن�أشـد�

،�ممــا�كــانوا�عليــه�قبــل�ســنة،�وأوردت�أرقــام�كالتــا�
ً
�وضــعفا

ً
�ومرضــا

ً
�وأكþــ��فقــرا

ً
�إ�ــى�مــا�ذهبــت�جوعــا

ً
ي�تأكيــدا

  من�السكان�بحاجة�إ�ى�نوع�من�أنواع�ا�ساعدة،

  .مليون�نسمة

�ـــي�حاجـــة�إ�ـــى�الـــدعم�بســـبب�الـــنقص�

ـــل�مــــن�ســــوء�التغذيــــة،�وهــــن�معرضــــات� ـــرأة�حامـ ــن�مليــــون�امـ ــي�ا�ــــواد�الغذائيــــة،�وتعــــاني�أكþــــ��مــ �ــ

  . )2(ألف�امرأة�بمضاعفات�أثناء�الو�دة

نحــو�نصــف�ا�نشــآت�الصــحية���تعمــل�و��تقــدم�ســوى�ثلــث�تلــك�ا�نشــآت�العاملــة�خــدمات�الصــحة�

ة�بســبب�نقــص�العــامل�ن،�وعــدم�تــوفر�ا�ســتلزمات�الطبيــة،�وعجــز�الدولــة�عــن�تكــاليف�التشــغيل،�

ولــم�يتلقــى�العــاملون�فbcــا�مســتحقا�bم�ا�اليــة،�ممــا�جعــل�بعضــهم�bèــاجر�خــارج�الــيمن�للحصــول�عxــى�لقمــة�

،�وهـــو�مـــا�يعـــد�أقـــل�مـــن�الحـــد��دنـــى�
ً
خصـــا

�يفتقــــــــرون�للخــــــــدمات�19.7
ً
مليونــــــــا

ـــــدام��مـــــــن� �يعـــــــانون�مـــــــن�انعــ
ً
ـــا مليونــــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

 .مليون�نسمة�15,9م�بلغ�عدد�ا�حتاج�ن�2015

 مليون�نسمة��18,8م�بلغ�عدد�ا�حتاج�ن�2017

  )1(.مليون�نسمة�22,2م�بلغ�عدد�ا�حتاج�ن�2018

uاير��  . م2019خطة�uستجابة�uنسانيةuف

ــوأ�عxـــى�مســـتوى�العـــالم،�موضـــحة�أنـــه�بعـــد�أربـــع� ــم�ا�تحـــدة�بـــأن��زمـــة�اليمنيـــة�¾ـــي��سـ اع¨�فـــت��مـ

سنوات�من�الحرب�أصبح�fقتصـاد�م¬bـار،�والبنيـة�التحتيـة�الضـعيفة�م¬bـارة،�وبـات�مHيـ�ن�اليمنيـ�ن�أشـد�

،�ممــا�كــانوا�عليــه�قبــل�ســنة،�وأوردت�أرقــام�كالتــا�
ً
�وضــعفا

ً
�ومرضــا

ً
�وأكþــ��فقــرا

ً
جوعــا

من�السكان�بحاجة�إ�ى�نوع�من�أنواع�ا�ساعدة،% 80خص�وأك��þمن�

مليون�نسمة�2مليون��ي�عوز�شديد�بما�يزيد�عxى�العام�السابق�بزيادة�

ــبب�الـــنقص�) 49ــــ15مـــن�(مHيـــ�ن�مـــن�النســـاء�والفتيـــات��ـــي�ســـن�fنجـــاب� �ـــي�حاجـــة�إ�ـــى�الـــدعم�بسـ

ــل�مــــن�ســــوء�التغذيــــة،�وهــــن�معرضــــات� ــرأة�حامــ ـــواد�الغذائيــــة،�وتعــــاني�أكþــــ��مــــن�مليــــون�امــ �ــــي�ا�ـ

ألف�امرأة�بمضاعفات�أثناء�الو�دة��114نجاب�أطفال�غ���مكتمxي�النمو�مع�احتمال�إصابة�

نحــو�نصــف�ا�نشــآت�الصــحية���تعمــل�و��تقــدم�ســوى�ثلــث�تلــك�ا�نشــآت�العاملــة�خــدمات�الصــحة�

ة�بســبب�نقــص�العــامل�ن،�وعــدم�تــوفر�ا�ســتلزمات�الطبيــة،�وعجــز�الدولــة�عــن�تكــاليف�التشــغيل،�

ولــم�يتلقــى�العــاملون�فbcــا�مســتحقا�bم�ا�اليــة،�ممــا�جعــل�بعضــهم�bèــاجر�خــارج�الــيمن�للحصــول�عxــى�لقمــة�

،�وهـــو�مـــا�يعـــد�أقـــل�مـــن�الحـــد��دنـــى��10000عـــامل�ن�صـــحي�ن�لكـــل��10العـــيش،�ولـــم�يتبقـــى�ســـوى�
ً
شخصـــا

ــــــة�أن� ــــــحة�العا�يــــــــة،�كمــــــــا�أوضــــــــحت�الخطــ ــة�الصــ ـــعه�منظمــــــ 19.7لــــــــذى�تضـــــ

�،
ً
ــا �نازحـــــ

ً
،�و�14،4مليونـــــــا

ً
ـــة ــــاجون�حمايــــ �يحتـــ

ً
ــــا ــــدام��مـــــــن��20مليونـــ �يعـــــــانون�مـــــــن�انعـــ

ً
ــا مليونـــــ
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

Z �2015ي�العام�

Z �2017ي�العام�

Z �2018ي�العام�

uاير��خطة�uستجابة�uنسانيةuف

اع¨�فـــت��مـــم�ا�تحـــدة�بـــأن��زمـــة�اليمنيـــة�¾ـــي��ســـوأ�عxـــى�مســـتوى�العـــالم،�موضـــحة�أنـــه�بعـــد�أربـــع�

سنوات�من�الحرب�أصبح�fقتصـاد�م¬bـار،�والبنيـة�التحتيـة�الضـعيفة�م¬bـارة،�وبـات�مHيـ�ن�اليمنيـ�ن�أشـد�

،�ممــا�كــانوا�عليــه�قبــل�ســنة،�وأوردت�أرقــام�كالتــا�
ً
�وضــعفا

ً
�ومرضــا

ً
�وأكþــ��فقــرا

ً
جوعــا

  : إليه

مليون�شخص�وأك��þمن��24

مليون��ي�عوز�شديد�بما�يزيد�عxى�العام�السابق�بزيادة��14.4

مHيـــ�ن�مـــن�النســـاء�والفتيـــات��ـــي�ســـن�fنجـــاب��6

ـــن�ســــوء�التغذيــــة،�وهــــن�معرضــــات��الحاصــــل ـــاني�أكþــــ��مــــن�مليــــون�امــــرأة�حامــــل�مـ ـــة،�وتعـ �ــــي�ا�ــــواد�الغذائيـ

�نجاب�أطفال�غ���مكتمxي�النمو�مع�احتمال�إصابة�

نحــو�نصــف�ا�نشــآت�الصــحية���تعمــل�و��تقــدم�ســوى�ثلــث�تلــك�ا�نشــآت�العاملــة�خــدمات�الصــحة�

ة�بســبب�نقــص�العــامل�ن،�وعــدم�تــوفر�ا�ســتلزمات�الطبيــة،�وعجــز�الدولــة�عــن�تكــاليف�التشــغيل،�ل�نجابيــ

ولــم�يتلقــى�العــاملون�فbcــا�مســتحقا�bم�ا�اليــة،�ممــا�جعــل�بعضــهم�bèــاجر�خــارج�الــيمن�للحصــول�عxــى�لقمــة�

العـــيش،�ولـــم�يتبقـــى�ســـوى�

ـــــة�أن�ا ــــــا�أوضــــــــحت�الخطـــ ــــحة�العا�يــــــــة،�كمــ ـــذى�تضــــــــعه�منظمــــــــة�الصــــ لـــــ

،��3،3الصـــــــحية،
ً
�نازحـــــــا

ً
ـــا مليونــــ
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�مــن�ا�نشــآت% 37مـن�النســاء�ا�سـbµدفات�معرضــات�للعنـف�

هنالك�إنجازات�متواضعة�لصندوق��مم�ا�تحـدة�للسـكان��ـي�الـيمن�وفـق�هـذه�الخطـة،�وتتعلـق�هـذه�

�متعـــددة�مـــن�العنـــف،�وقـــد�
ً
�Sنجـــازات�بتلبيـــة�بعـــض�fحتياجـــات�للنســـاء�والفتيـــات�الHئـــي�يـــواجهن�إشـــكا

�133ســــاني،�ورفــــع�عــــدد�ا�نشــــآت�ال[ــــ\�يــــدعمها�مــــن�

م،�ممـــا�زاد�مـــن�مســـتويات�الحمايـــة�وحـــول�هـــذه�النشـــاطات�تـــم�

ــــة� �بخــــــدمات�الصـــــــحة�Sنجابيـــ
ً
ـــــدعوما �مــ

ً
ـــــحيا �صــ

ً
ــــا مرفقــ

�أمنــــة�تــــم�مســــاعد�bا،�و
ً
�مــــن��87924و�دة

ً
مســــتفيدا

ــة،� ــــحة�Sنجابيـــــ ـــــدمات�الصـــ �مـــــــن�خــ
ً
ـــدعوم�مـــــــن��6مســـــــتفيدا ــــــأوى�مــــ مـ

�أمنــة�للنســاء�يــدعمها�الصــندوق،�تــم�التواصــل�مــع�
ً
مــن��658 37مســاحة

�مــــن�خـــدمات�الحمايــــة�
ً
��283مســــتفيدا

ً
�صــــحيا

ً
مرفقــــا

متطلبـات�التمويـل�.)2( م�Û·2019بدعم�من�صندوق��مم�ا�تحدة�للسكان�وقـد�حـددت�الخطـة�الطارئـة�

،�وآليــــة�%23،�وحمايــــة�النســــاء�ولفتيــــات�

مــن�ا���انيــة�ا�طلوبــة�وفــق�الخطــة،�ومــن�هنــا�يتضــح�كــم�حجــم�الفجــوة�الهائلــة��ــي�

  . تمويل�هذه�ا�شاريع�الثHثة�ا�تعلقة�با�رواح،�وهو�ما�يقلل�من�دور��مم�ا�تحدة�وجهودها��ي�اليمن
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ّميــات،�
ُ
مـن�النســاء�ا�سـbµدفات�معرضــات�للعنـف��120000مــن�النسـاء�أ

  .)1(الطبية�تعرضت�لÍضرار�بسبب�ال�ºاع

هنالك�إنجازات�متواضعة�لصندوق��مم�ا�تحـدة�للسـكان��ـي�الـيمن�وفـق�هـذه�الخطـة،�وتتعلـق�هـذه�

�متعـــددة�مـــن�العنـــف،�وقـــد�
ً
�Sنجـــازات�بتلبيـــة�بعـــض�fحتياجـــات�للنســـاء�والفتيـــات�الHئـــي�يـــواجهن�إشـــكا

ــ\�يــــدعمها�مــــن�وســــع�الصــــندوق�نشــــاطه�لتغطيــــة�عمليــــات�نطاقــــه�Sن ســــاني،�ورفــــع�عــــدد�ا�نشــــآت�ال[ــ

م،�ممـــا�زاد�مـــن�مســـتويات�الحمايـــة�وحـــول�هـــذه�النشـــاطات�تـــم�2018منشـــأة�عـــام��235

:  

ــم�تأسيســـــــها، ــــة�تـــــ ـــــادة�قبالـــــــة�م�ºليــ ـــة��235عيـ ـــــحة�Sنجابيــــ �بخــــــدمات�الصــ
ً
ــــدعوما �مـــ

ً
ــــحيا �صـــ

ً
ـــا مرفقـــ

�مــــن�الحقائــــب
ً
ـــة�تــــم�مســــاعد�bا،�و�32763النســــائية،��مســــتفيدا �أمنـ

ً
و�دة

ـــرة،� ــيم��ســــ ـــحة�Sنجابيـــــــة،��335199خـــــــدمات�تنظـــــ ــــدمات�الصــــ �مـــــــن�خـــ
ً
ــــــتفيدا مسـ

�أمنــة�للنســاء�يــدعمها�الصــندوق،�تــم�التواصــل�مــع��15الصــندوق�مخصــص�للنســاء،�
ً
مســاحة

ــاج�ن�مــــن�أشــــكال�مختلفــــة�مـــن�العنــــف،� �مــــن�خـــدمات�الحمايــــة��273059النـ
ً
مســــتفيدا

·�Ûبدعم�من�صندوق��مم�ا�تحدة�للسكان�وقـد�حـددت�الخطـة�الطارئـة�

ــة�بالصــــحة�Sنجابيــــة� ـــة�ا�تعلقــ ـــاريع�الثHثـ ـــوب��ــــي�ا�شـ ،�وحمايــــة�النســــاء�ولفتيــــات�%60ا�طلـ

  :كالتا�ي% 17

  مليون�دو�ر�أمريكي

  مليون�دو�ر�أمريكي�

  .)3(مليون�دو�ر�أمريكي

مــن�ا���انيــة�ا�طلوبــة�وفــق�الخطــة،�ومــن�هنــا�يتضــح�كــم�حجــم�الفجــوة�الهائلــة��ــي�% 

تمويل�هذه�ا�شاريع�الثHثة�ا�تعلقة�با�رواح،�وهو�ما�يقلل�من�دور��مم�ا�تحدة�وجهودها��ي�اليمن
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ّميــات،�% 48الغـذائي،�
ُ
مــن�النسـاء�أ

الطبية�تعرضت�لÍضرار�بسبب�ال�ºاع

هنالك�إنجازات�متواضعة�لصندوق��مم�ا�تحـدة�للسـكان��ـي�الـيمن�وفـق�هـذه�الخطـة،�وتتعلـق�هـذه�

�متعـــددة�مـــن�العنـــف،�وقـــد�
ً
�Sنجـــازات�بتلبيـــة�بعـــض�fحتياجـــات�للنســـاء�والفتيـــات�الHئـــي�يـــواجهن�إشـــكا

وســــع�الصــــندوق�نشــــاطه�لتغطيــــة�عمليــــات�نطاقــــه�Sن

235منشـــأة�صـــحية�ا�ـــى�

:تسجيل��رقام�التالية

ـــــها،163 ـــــة�م�ºليــــــة�تـــــــم�تأسيســ عيــــــادة�قبالــ

ــن�الحقائــــب167000، �مــ
ً
ــتفيدا مســ

ــــــيم��ســـــــرة،� ـــــدمات�تنظـ خــ

الصــندوق�مخصــص�للنســاء،�

ــة�مـــن�العنــــف،� النـــاج�ن�مــــن�أشــــكال�مختلفــ

أن�·�Ûبدعم�من�صندوق��مم�ا�تحدة�للسكان�وقـد�حـددت�الخطـة�الطارئـة�

ـــة� ا�طلــــوب��ــــي�ا�شــــاريع�الثHثــــة�ا�تعلقــــة�بالصــــحة�Sنجابيـ

f17ستجابة�السريعة�

مليون�دو�ر�أمريكي�110ا�طلوب�

مليون�دو�ر�أمريكي��10ا�مول�

مليون�دو�ر�أمريكي�100الفجوة�

% 11مــا�يع�ــ\�تــوف��

تمويل�هذه�ا�شاريع�الثHثة�ا�تعلقة�با�رواح،�وهو�ما�يقلل�من�دور��مم�ا�تحدة�وجهودها��ي�اليمن
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ــــورات ــــدت�بعـــــــض�التطـــ ــــام�رصـــ ــــن�نفـــــــس�العـــ �أغســـــــطس�مـــ

ومـن�ذلـك�Sفـادة�ال[ـ\�تقـدم�¤bـا��مكتـب�تنسـيق�الشــئون�

Sنسانية�بصنعاء��ي�الرابع�من�يوليو،�حيـث�أفـاد�أن�فريـق�العمـل�العـالم\�ا�ع�ـ\�بمكافحـة�الكـول��ا�وافـق�

لحديـــدة،�غ�ـــ��أن�غـــارات�التحـــالف�

عرقلــة�ا�همــة،�حســب�Sفــادة��ــي�إشــارة�واضــحة�إ�ــى�تحميــل�التحــالف�العربــي�ا�ســؤولية،�وعرقلتــه�لجهــود�

ي�ا�تســـبب��ـــي�ســـوء��وضـــاع��ـــي�مختلـــف�ا�جـــا�ت��ـــي�الـــيمن،�وعxـــى�

ـــدو�ي��ضـــــمن�هـــــذه�الجهودتوجهـــــت وزيـــــرة�التعـــــاون�الــ

م،�تتضــــمن�آخــــر�ا�ســــتجدات�2018

�للتحـالف�العسـكري�بقيـادة�السـعودية�بالحديـدة�تضـمنت�تقـديم�

ـخص��ـدة�شـهر،�وتحديـد�منافـذ�بديلـة�للوصـول�للمنـاطق�

�ـــي�هــذا�Sطـــار�إستضـــافت�البعثـــة�

�للـــدول��عضـــاء��ـــي�ا�جلـــس�مـــع�
ً
�مغلقـــا

ً
الـــوزيرة�Sماراتيـــة�يوليـــو�بمجلـــس��مـــن�اجتماعـــا

��1ـي�) أوتشـا(كما�أفـاد�مكتـب��مـم�ا�تحـدة�لتنسـيق�الشـئون�Sنسـانية�

مليـــار�دو�ر��ـــي�عـــام��3مليـــار�دو�ر�لخطـــة�fســـتجابة�Sنســـانية�للـــيمن�ال[ـــ\�تبلـــغ�قيمbµـــا�

 ���� )����%�� -.��/2011� 2016&( 2 1��>��
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــن� ـــــ�ة�مــــ ــ ــــــو�4خـــــــHل�الف¨ ـــى�2018يوليـ ـــورات�1م�إ�ــــ ـــدت�بعـــــــض�التطــــ ـــام�رصــــ ـــن�نفـــــــس�العــــ ــــــطس�مــــ أغسـ

ومـن�ذلـك�Sفـادة�ال[ـ\�تقـدم�¤bـا��مكتـب�تنسـيق�الشــئون�:  الشـروعXuـيuحمـ�تuالتطعـيمuضـدcuوبئـة

Sنسانية�بصنعاء��ي�الرابع�من�يوليو،�حيـث�أفـاد�أن�فريـق�العمـل�العـالم\�ا�ع�ـ\�بمكافحـة�الكـول��ا�وافـق�

لحديـــدة،�غ�ـــ��أن�غـــارات�التحـــالف�عxـــى�أجـــراء�حملـــة�تطعـــيم�فمويـــة�ضـــد�هـــذا�الوبـــاء��ـــي�ســـت�مـــديريات�با

عرقلــة�ا�همــة،�حســب�Sفــادة��ــي�إشــارة�واضــحة�إ�ــى�تحميــل�التحــالف�العربــي�ا�ســؤولية،�وعرقلتــه�لجهــود�

�عـــن�إدانـــة�الحـــوثي�ا�تســـبب��ـــي�ســـوء��وضـــاع��ـــي�مختلـــف�ا�جـــا�ت��ـــي�الـــيمن،�وعxـــى�
ً
��مـــم�ا�تحـــدة�بـــد

  

ـــاتuا� ـــيةuأو�uنســـــانيةتقـــــديم�uحتياجــ ضـــــمن�هـــــذه�الجهودتوجهـــــت�: عيشــ

675/2018يوليــــو�مــــذكرة�بــــرقم��S6مــــاراتي�ريــــم�الهاشــــم\�لÍمــــم�ا�تحــــدة��ــــي�

حول�الوضع�Sنسـاني،�وخطـة�الطـوارئ�للتحـالف�العسـكري�بقيـادة�السـعودية�بالحديـدة�تضـمنت�تقـديم�

Sنسانية�لستة�مHيـ�ن�شـخص��ـدة�شـهر،�وتحديـد�منافـذ�بديلـة�للوصـول�للمنـاطق�

�ـــي�هــذا�Sطـــار�إستضـــافت�البعثـــة�: عقــدuعـــددuمـــن�uجتماعــاتuواللقـــاءاتuبشـــأنuخطــةuالطـــواريء

�للـــدول��عضـــاء��ـــي�ا�جلـــس�مـــع�
ً
�مغلقـــا

ً
يوليـــو�بمجلـــس��مـــن�اجتماعـــا

كما�أفـاد�مكتـب��مـم�ا�تحـدة�لتنسـيق�الشـئون�Sنسـانية�.ئ�Sنسانية

مليـــار�دو�ر�لخطـــة�fســـتجابة�Sنســـانية�للـــيمن�ال[ـــ\�تبلـــغ�قيمbµـــا�

  .)1(من�ا�بلغ�ا�طلوب% 624
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ـــــــ�ة�مـــــــن� ـــHل�الف¨ خــــ

  :Sنسانيةم¬bا

الشـروعXuـيuحمـ�تuالتطعـيمuضـدcuوبئـة

Sنسانية�بصنعاء��ي�الرابع�من�يوليو،�حيـث�أفـاد�أن�فريـق�العمـل�العـالم\�ا�ع�ـ\�بمكافحـة�الكـول��ا�وافـق�

عxـــى�أجـــراء�حملـــة�تطعـــيم�فمويـــة�ضـــد�هـــذا�الوبـــاء��ـــي�ســـت�مـــديريات�با

عرقلــة�ا�همــة،�حســب�Sفــادة��ــي�إشــارة�واضــحة�إ�ــى�تحميــل�التحــالف�العربــي�ا�ســؤولية،�وعرقلتــه�لجهــود�

�عـــن�إدانـــة�الحـــو
ً
��مـــم�ا�تحـــدة�بـــد

  .رأسها�مكافحة�fوبئة

تقـــــديم�uحتياجـــــاتuا� -

ــدة��ــــي� Sمــــاراتي�ريــــم�الهاشــــم\�لÍمــــم�ا�تحــ

حول�الوضع�Sنسـاني،�وخطـة�الطـوار

Sنسانية�لستة�مHيـ�ن�الطوارئ�لHحتياجات�

  .Sنسانية�والتجارية

عقــدuعـــددuمـــن�uجتماعــاتuواللقـــاءاتuبشـــأنuخطــةuالطـــواريء -

�للـــدول��عضـــاء��ـــي�ا�جلـــس�مـــع��17ال��يطانيـــة��ـــي�
ً
�مغلقـــا

ً
يوليـــو�بمجلـــس��مـــن�اجتماعـــا

�ناقشة�خطة�الطوارئ�Sنسانية

مليـــار�دو�ر�لخطـــة�fســـتجابة�Sنســـانية�للـــيمن�ال[ـــ\�تبلـــ18أغســـطس�تمويـــل�

624م،�وهو�ما�يقدر�2018
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ـــئون�Sنســـــانية��ـــــي� ـــد��13يفيـــــد�مكتـــــب�تنســـــيق�الشــ يوليـــــو�بعــ

  .)1(توقف�حملة�الحديدة�إعادة�فتح�ا�خابز�وا�تاجر،�وإصHح�شبكة�ا�ياه�الرئيس�با�دينة

وكسابقbµا�من�خطـط�Sسـتجابة�لـم�تكـن�هنالـك�إسـتجابة�حقيقيـة�ولـم�تـتمكن��مـم�ا�تحـدة�الوفـاء�

م�،�ممـــا�زاد�معانـــاة�الســـكان�ســـوًء�كـــل�يـــوم�

�سيما�مع�استمرار�حا�ت�القتل�وال�ºوح�والصراعات�القبلية�ال[\�رصد�bا�ا�نظمة�الدولية�نفسها�.  

جـاح،�وذلـك�أن��مـ�ن�العـام�انطونيـو�بـوت��يش�دعـا�

ــى�تــــوف��� ـــا�يقــــدر�ب2.4م��ــــي�مــــؤتمر�اف¨�اåــــ·\�للمــــانح�ن�إ�ــ ��2.4مـ
ً
مليــــار�دو�را

��ا�تمثلــة��ــي�إغــHق��ثHثــ�ن�برنــامج�

��ــي�الــيمن�يحتــاج�للمســاعدات،�و
ً
�2خصــا

ـــافة��Hيــــــ�ن�ا�هجــــــرين� �جــــــدد،�با�ضـــ
ً
�ومهجــــــرا

ً
ـــا ألــــــف�نازحـــ

�بـــالكول��ا،�با�ضـــافة�إ�ـــى�مخـــاوف�مـــن�ا�bيـــار�ا�نظومـــة�
ً
ألـــف�مواطنـــا

�1.350مــؤتمر�ا�ـــانح�ن�هــذا�جـــاء�بنــاًء�عxـــى�دعــوة�الســـعودية،�ولــم�يتحصـــل�مــن�ا�بلـــغ�ا�رصــود�ســـواء�

،�وهــو�مــا�عكــس�)3(مليــار�دو�ر�أمريكــي�لتمويــل�الخطــة�الطارئةلســته�أشــهر

ا�ســـاعدات�للشـــعب�اليم�ـــ\�ال[ـــ\�طالـــت�ا�ـــدني�ن��ـــي�الـــيمن،�وقـــد�

bا�عــن�تقــديم�ا�ســاعدة�مــا�نشــرته�وســائل�SعــHم�عــن�فســاد�

  .الشفافية��ي�التنفيذ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــئون�Sنســـــانية��ـــــي�:  محاولـــــةuتـــــوف&�uالخـــــدماتcuساســـــية يفيـــــد�مكتـــــب�تنســـــيق�الشـــ

توقف�حملة�الحديدة�إعادة�فتح�ا�خابز�وا�تاجر،�وإصHح�شبكة�ا�ياه�الرئيس�با�دينة

وكسابقbµا�من�خطـط�Sسـتجابة�لـم�تكـن�هنالـك�إسـتجابة�حقيقيـة�ولـم�تـتمكن��مـم�ا�تحـدة�الوفـاء�

م�،�ممـــا�زاد�معانـــاة�الســـكان�ســـوًء�كـــل�يـــوم�2019¨�امbµـــا�ا�اليـــة�ا�خصصـــة�لخطـــة�Sســـتجابة��ـــي�العـــام�

�سيما�مع�استمرار�حا�ت�القتل�وال�ºوح�والصراعات�القبلية�ال[\�رصد�bا�ا�نظمة�الدولية�نفسها�

uالطارئةuستجابة�uم2020خطة .  

جـاح،�وذلـك�أن��مـ�ن�العـام�انطونيـو�بـوت��يش�دعـا�فشلت�هذه�الخطة��ي�مهـدها،�ولـم�يكتـب�لهـا�الن

ـــوف���6/2020/ ـــ·\�للمــــانح�ن�إ�ــــى�تـ م��ــــي�مــــؤتمر�اف¨�اåـ

أمريكــي��عانــة�الشــعب�اليم�\،ولقــد�نــوه�إ�ــى�تــداعيات�عــدم�تــوف���ا�بلــغ��ا�تمثلــة��ــي�إغــHق��ثHثــ�ن�برنــامج�

 �خــHل�أســابيع
ً
Hــ�اع�خلــف�:" قــائºــي�الــيمن�يحتــاج�للمســاعدات،�و�24إن�ال��

ً
مليــون�شخصــا

ـــوء�التغذيــــــة،�و �يعــــــانون�مــــــن�ســـ
ً
Hــــ ــــ�ن�ا�هجــــــرين��80مليــــــون�طفــ ــافة��Hيــ �جــــــدد،�با�ضــــ

ً
�ومهجــــــرا

ً
ــا ألــــــف�نازحــــ

ــار�إ�ـــى�إصـــابة� ــى�مخـــاوف�مـــن�ا�bيـــار�ا�نظومـــة��110الســـابق�ن،�كمـــا�أشـ �بـــالكول��ا،�با�ضـــافة�إ�ـ
ً
ــا ألـــف�مواطنـ

  . )2(·\�كورونا�ا�ستجد

مــؤتمر�ا�ـــانح�ن�هــذا�جـــاء�بنــاًء�عxـــى�دعــوة�الســـعودية،�ولــم�يتحصـــل�مــن�ا�بلـــ

مليــار�دو�ر�أمريكــي�لتمويــل�الخطــة�الطارئةلســته�أشــهر�2.4مليــار�دو�ر�أمريكــي�مــن�أصــل�

ا�ســـاعدات�للشـــعب�اليم�ـــ\�ال[ـــ\�طالـــت�ا�ـــدني�ن��ـــي�الـــيمن،�وقـــد�الفشـــل�الـــذريع�لÍمـــم�ا�تحـــدة��ـــي�تقـــديم�

كــان�أبــرز��ســباب�ال[ــ\�أحجــم�ا�ــانحون�بســب�bا�عــن�تقــديم�ا�ســاعدة�مــا�نشــرته�وســائل�SعــHم�عــن�فســاد�

�للجميع�عدم�تحلbcا�بال�ºاهة�و 
ً
الشفافية��ي�التنفيذمؤسسات��مم�ا�تحدة،�وبات�معروفا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

محاولـــــةuتـــــوف&�uالخـــــدماتcuساســـــية -

توقف�حملة�الحديدة�إعادة�فتح�ا�خابز�وا�تاجر،�وإصHح�شبكة�ا�ياه�الرئيس�با�دينة

وكسابقbµا�من�خطـط�Sسـتجابة�لـم�تكـن�هنالـك�إسـتجابة�حقيقيـة�ولـم�تـتمكن��مـم�ا�تحـدة�الوفـاء�

¨�امbµـــا�ا�اليـــة�ا�خصصـــة�لخطـــة�Sســـتجابة��ـــي�العـــام�بال

�سيما�مع�استمرار�حا�ت�القتل�وال�ºوح�والصراعات�القبلية�ال[\�رصد�bا�ا�نظمة�الدولية�نفسها�

-uuالطارئةuستجابة�uخطة

فشلت�هذه�الخطة��ي�مهـدها،�ولـم�يكتـب�لهـا�الن�

ـــحفي� /�2ــــي�تصــــريح�صـ

أمريكــي��عانــة�الشــعب�اليم�\،ولقــد�نــوه�إ�ــى�تــداعيات�عــدم�تــوف���ا�بلــ

خــHل�أســابيع�41مــن�أصــل�

ـــة،�و ـــانون�مــــــن�ســــــوء�التغذيـــ �يعـــ
ً
Hــــون�طفــــــ مليــ

الســـابق�ن،�كمـــا�أشـــار�إ�ـــى�إصـــابة�

ة�بسبب�تف�·\�كورونا�ا�ستجدالصحي

مــؤتمر�ا�ـــانح�ن�هــذا�جـــاء�بنــاًء�عxـــى�دعــوة�الســـعودية،�ولــم�يتحصـــل�مــن�ا�بلـــ

مليــار�دو�ر�أمريكــي�مــن�أصــل�

الفشـــل�الـــذريع�لÍمـــم�ا�تحـــدة��ـــي�تقـــديم�

كــان�أبــرز��ســباب�ال[ــ\�أحجــم�ا�ــانحون�بســب

�للجميع�عدم�تحلbcا�بال�ºاهة�و 
ً
مؤسسات��مم�ا�تحدة،�وبات�معروفا
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عنـد�التنفيــذ�لهــذه�الخطـط�تصــادف�العديــد�مــن�العوائـق�ال[ــ\�تعرقــل�وصـولها�للمســbµدف�ن�مــن�كافــة�

ــــالغ�ا�رصــــــودة��ــــــي�هــــــذه� ــــانح�ن،�وبا�بــ ـــن�ا�ــ ــتجابة�الســــــريعة�مـــ أو�انعــــــدام�fســــ

ــاة�الســـــكان� ق�fحتيـــــاج�فتتضـــــاعف�معانـــ

�عxــــى�الفئــــات�
ً
�جديــــدا

ً
�إضــــافيا

ً
ـــا ــا�ا�اليــــة،�ويشــــكل�هــــذا�التــــدخل�عبئـ �لوفــــاء�هــــذه�الجهــــات�بال¨�اما�bــ

ً
انتظــــارا

ــــة� ــــ�وح،�وfوبئـ ــــة�لتـــــأث��ات�الحـــــروب،�وال�ºاعـــــات،�والºـ �مـــــا�تكـــــون�عرضـ
ً
ــ\�غالبـــــا ــعيفة�وال[ـــ ا�ســـــbµدفة�والضـــ

لـــوحظ�كþـــ�ة�الشـــكاوى�ا�تكـــررة�أثنـــاء�التنفيـــذ�مـــن�قبـــل�الشـــركاء�ا�حليـــ�ن،�وSقليميـــ�ن؛�حيـــث�

تـــذهب�جـــل�ا�ســـاعدات�ا�قدمـــة�عxـــى�شـــكل�مرتبـــات�وحـــوافز�وبـــدل�ســـفر�ورشـــاوي�للمســـؤول�ن،�و��يصـــل�

fنحياز�غ���ا�وفق�لهذه�الخطط�باسbµداف�مناطق�سيطرة�الحوثي�ن،�و¾ى�مقـرات�رئيسـية�لهـا�

ــة،�وخ��اءهـــا�وحرمـــان�ا�ســـتحق�ن�الحقيقيــــ�ن�م¬bـــا،�وبـــا�خص�النـــازح�ن�مـــا�يقـــارب��ربعــــة� وفرقهـــا�ا�يدانيـ

 : عدمuوفاءuا�انح&نuبتعهدا�Ýمuتجاهuاليمنuيعودuل»سبابuالتالية

�شــــعور�متعــــاظم�بحصــــول�عمليــــات�

فسـاد��ــي��مــوال�لغيــاب�الشــفافية�ال[ــ\���يســمح�¤bـا�الحوثيــون،�وا�تعــاطفون�معهــم��ــي�ا�نظمــات�الدوليــة�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

  :بةعوائقuتنفيذuخطط�uستجا

عنـد�التنفيــذ�لهــذه�الخطـط�تصــادف�العديــد�مــن�العوائـق�ال[ــ\�تعرقــل�وصـولها�للمســbµدف�ن�مــن�كافــة�

  : الشرائح�ا�جتمعية�كالتا�ي

ـــــأخر ـــال�)1(يتمثلفــــــي�تـ ــــانح�ن،�وبا�بـــ أو�انعــــــدام�fســــــتجابة�الســــــريعة�مــــــن�ا�ــ

ـــذ��ـــــي�منـــــاط ــر�الـــــذى�يـــــنعكس�عxـــــى�مســـــارات�التنفيــ ق�fحتيـــــاج�فتتضـــــاعف�معانـــــاة�الســـــكان�الخطـــــط،��مـــ

�عxــــى�الفئــــات�
ً
�جديــــدا

ً
�إضــــافيا

ً
ـــا �لوفــــاء�هــــذه�الجهــــات�بال¨�اما�bــــا�ا�اليــــة،�ويشــــكل�هــــذا�التــــدخل�عبئـ

ً
ــارا انتظــ

ـــة� ـــ�وح،�وfوبئــ ــــة�لتـــــأث��ات�الحـــــروب،�وال�ºاعـــــات،�والºــ �مـــــا�تكـــــون�عرضـ
ً
ــــا ا�ســـــbµدفة�والضـــــعيفة�وال[ـــــ\�غالبـ

                          .                   

لـــوحظ�كþـــ�ة�الشـــكاوى�ا�تكـــررة�أثنـــاء�التنفيـــذ�مـــن�قبـــل�الشـــركاء�ا�حليـــ�ن،�وSقليميـــ�ن؛�حيـــث�

تـــذهب�جـــل�ا�ســـاعدات�ا�قدمـــة�عxـــى�شـــكل�مرتبـــات�وحـــوافز�وبـــدل�ســـفر�ورشـــاوي�للمســـؤول�ن،�و��يصـــل�

  .الفئات�ا�سbµدفة�إ��ما�ندر

fنحياز�غ���ا�وفق�لهذه�الخطط�باسbµداف�مناطق�سيطرة�الحوثي�ن،�و¾ى�مقـرات�رئيسـية�لهـا�

ــازح�ن�مـــا�يقـــارب��ربعــــة� ــان�ا�ســـتحق�ن�الحقيقيــــ�ن�م¬bـــا،�وبـــا�خص�النـ ــا�وحرمـ وفرقهـــا�ا�يدانيـــة،�وخ��اءهـ

  .توسع�رقعة�الحرب�من�وجهة�نظر�ا�نظمات

عدمuوفاءuا�انح&نuبتعهدا�Ýمuتجاهuاليمنuيعودuل»سبابuالتاليةuويعزوuالبعضuأن

يتملــــك�ا�ؤسســــات�ا�اليــــة�والــــدول�الداعمــــة�لخطــــط�الطــــوارئ�شــــعور�متعــــاظم�بحصــــول�عمليــــات�

فسـاد��ــي��مــوال�لغيــاب�الشــفافية�ال[ــ\���يســمح�¤bـا�الحوثيــون،�وا�تعــاطفون�معهــم��ــي�ا�نظمــات�الدوليــة�
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عوائقuتنفيذuخطط�uستجا

عنـد�التنفيــذ�لهــذه�الخطـط�تصــادف�العديــد�مــن�العوائـق�ال[ــ\�تعرقــل�وصـولها�للمســbµدف�ن�مــن�كافــة�

الشرائح�ا�جتمعية�كالتا�ي

 
ً
Cــأخر: أو ـــي�تــــ يتمثلفـــ

ــذ��ـــــي�منـــــاط الخطـــــط،��مـــــر�الـــــذى�يـــــنعكس�عxـــــى�مســـــارات�التنفيـــ

�عxــــى�الفئــــات�
ً
�جديــــدا

ً
�إضــــافيا

ً
ــا ــة،�ويشــــكل�هــــذا�التــــدخل�عبئــ �لوفــــاء�هــــذه�الجهــــات�بال¨�اما�bــــا�ا�اليــ

ً
انتظــــارا

ــــة� ــــ�وح،�وfوبئـ ــــروب،�وال�ºاعـــــات،�والºـ ــة�لتـــــأث��ات�الحـ �مـــــا�تكـــــون�عرضـــ
ً
ــا ــــbµدفة�والضـــــعيفة�وال[ـــــ\�غالبـــ ا�سـ

.                          )2(الخطرة

 
ً
لـــوحظ�كþـــ�ة�الشـــكاوى�ا�تكـــررة�أثنـــاء�التنفيـــذ�مـــن�قبـــل�الشـــركاء�ا�حليـــ�ن،�وSقليميـــ�ن؛�حيـــث��:ثانيـــا

تـــذهب�جـــل�ا�ســـاعدات�ا�قدمـــة�عxـــى�شـــكل�مرتبـــات�وحـــوافز�وبـــدل�ســـفر�ورشـــاوي�للمســـؤول�ن،�و��يصـــل�

الفئات�ا�سbµدفة�إ��ما�ندر

 
ً
fنحياز�غ���ا�وفق�لهذه�الخطط�باسbµداف�مناطق�سيطرة�الحوثي�ن،�و¾ى�مقـرات�رئيسـية�لهـا��:ثالثا

ــازح�ن�مـــا�يقـــارب��ربعــــة� وفرقهـــا�ا�يدانيـــة،�وخ��اءهـــا�وحرمـــان�ا�ســـتحق�ن�الحقيقيــــ�ن�م¬bـــا،�وبـــا�خص�النـ

 
ً
  .)3(ا�ليون�شخصا

 
ً
توسع�رقعة�الحرب�من�وجهة�نظر�ا�نظمات: رابعا

ويعزوuالبعضuأن

Z يتملــــك�ا�ؤسســــات�ا�اليــــة�والــــدول�الداعمــــة�لخطــــط�الطــــوار

فسـاد��ــي��مــوال�لغيــاب�الشــفافية�ال[ــ\���يســمح�¤bـا�الحوثيــون،�وا�تعــاطفون�معهــم��ــي�ا�نظمــات�الدوليــة�
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غل�ن�الوضـــع��م�ـــ\��ـــي�الـــبHد�وتHعـــب�وفســـاد�هـــذه�ا�نظمـــات�الدوليـــة�كإحـــدى�

الــذرائع�ل¬bــب�ا�ســاعدات�ا�قدمــة�للشــعب�اليم�ــ\��ــي�هــذه�الظــروف�العصــيبة�وهــو�مــا�كــان�يحــدث�بالفعــل�

تســـود�مخـــاوف�لـــدى�بعـــض�ا�ؤسســـات�الدوليـــة�مـــن�وصـــول�هـــذه��مـــوال�إ�ـــى�جماعـــات�إرهابيـــة�أو�

،�وهــو�مــا�يمارســه�
ً
Hســتقرار��ــي�ا�نطقــة�ا�ضــطربة�أصــfللغــرب،�ممــا�يــؤدي�إ�ــى�توســيع�دائــرة�عــدم�

 .)2(الحوثيون�اليوم�حيث�وصل�ضررهم�إ�ى�عدد�من�دول�الجوار��ي�Sقليم

أن�الحــوثي�ن�مجــرد�جماعــة�وليســت�دولــة،�وإن�كانــت�¾ــي�تســيطر�عxــى�البنــك�ا�ركــزي�وا�ؤسســات�

ـ\��ـي�تقــديرهم�مجـرد�جماعـة،�حديثـة�عهــد�بالتعامـل�مـع�ا�جتمــع�

الدو�ي�ومؤسساته�ا�الية،�وأنظمته�العا�يـة،�ومـا�يعـرف�ع¬bـا��ـي�هـذا�البـاب�هـو�العـداء�الصـارخ�لكـل�مـا�هـو�

ـــاوز�ا� ـــم�بــــأن�مــــا�يقدمونــــه�مــــن�مســــاعدات���يتجـ ـــة�وعلـ ــة�درايـ نــــاطق�لــــدى�كث�ــــ��مــــن�الــــدول�ا�انحــ

ــــكوت�عليــــــه�لكســــــب�و�ء� ـــرهم�الســ ـــوثي�ن،�وهــــــذ��مــــــر�يتطلــــــب�مــــــن�وجهــــــة�نظـــ ـــة�تحــــــت�ســــــيطرة�الحـــ الواقعـــ

ــم� ــــن�هنـــــا�يـــــأتي�الســـــماح�لهـــ ـــر�مقـــــدم�عxـــــى�مســـــاعدة�الشـــــعب�اليم�ـــــ\،�ومـ ـــم�وهـــــو�أمــ ــــوثي�ن�وخطـــــب�ودهــ الحـ

بالتصـــرف��ـــي�هـــذه�ا�عونـــات��ـــي�مقابـــل�الحفـــاظ�عxـــى�أصـــول�وممتلكـــات�هـــذه�الجهـــات�الدوليـــة��ـــي�الـــيمن،�

يراعــون�ال��وتكــو�ت�الدوليــة�و���عــراف�الدبلوماســية،�و��يوجــد��ــي�

 .مHزمهم�حرمة�للسفارات�وا�قار��جنبية�حسب�مقتضيات�القانون�الدو�ي
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

غل�ن�الوضـــع��م�ـــ\��ـــي�الـــبHد�وتHعـــب�وفســـاد�هـــذه�ا�نظمـــات�الدوليـــة�كإحـــدى�ا�تواجـــدة��ـــي�الـــيمن�مســـت

الــذرائع�ل¬bــب�ا�ســاعدات�ا�قدمــة�للشــعب�اليم�ــ\��ــي�هــذه�الظــروف�العصــيبة�وهــو�مــا�كــان�يحــدث�بالفعــل�

تســـود�مخـــاوف�لـــدى�بعـــض�ا�ؤسســـات�الدوليـــة�مـــن�وصـــول�هـــذه��مـــوال�إ�ـــى�جماعـــات�إرهابيـــة�أو�

،�وهــو�مــا�يمارســه�
ً
Hســتقرار��ــي�ا�نطقــة�ا�ضــطربة�أصــfللغــرب،�ممــا�يــؤدي�إ�ــى�توســيع�دائــرة�عــدم�

الحوثيون�اليوم�حيث�وصل�ضررهم�إ�ى�عدد�من�دول�الجوار��ي�Sقليم

أن�الحــوثي�ن�مجــرد�جماعــة�وليســت�دولــة،�وإن�كانــت�¾ــي�تســيطر�عxــى�البنــك�ا�ركــزي�وا�ؤسســات�

اصــمة�صـنعاء،�ف	ـ\��ـي�تقــديرهم�مجـرد�جماعـة،�حديثـة�عهــد�بالتعامـل�مـع�ا�جتمــع�ا�اليـة�الرسـمية��ـي�الع

الدو�ي�ومؤسساته�ا�الية،�وأنظمته�العا�يـة،�ومـا�يعـرف�ع¬bـا��ـي�هـذا�البـاب�هـو�العـداء�الصـارخ�لكـل�مـا�هـو�

ــاوز�ا� ـــاعدات���يتجــ ــم�بــــأن�مــــا�يقدمونــــه�مــــن�مسـ ــة�وعلــ ـــدول�ا�انحــــة�درايــ ـــ��مــــن�الـ لــــدى�كث�ـ

ـــكوت�عليــــــه�لكســــــب�و�ء� ــــن�وجهــــــة�نظــــــرهم�الســـ ــــب�مــ ــــذ��مــــــر�يتطلــ ــوثي�ن،�وهــ ــــيطرة�الحــــ ــة�تحــــــت�ســ الواقعــــ

ــــن�هنـــــا�يـــــأتي�الســـــماح�لهـــــم� ــر�مقـــــدم�عxـــــى�مســـــاعدة�الشـــــعب�اليم�ـــــ\،�ومـ ـــوثي�ن�وخطـــــب�ودهـــــم�وهـــــو�أمـــ الحــ

بالتصـــرف��ـــي�هـــذه�ا�عونـــات��ـــي�مقابـــل�الحفـــاظ�عxـــى�أصـــول�وممتلكـــات�هـــذه�الجهـــات�الدوليـــة��ـــي�الـــيمن،�

يراعــون�ال��وتكــو�ت�الدوليــة�و���عــراف�الدبلوماســية،�و��يوجــد��ــي���م�اســتعداء�الحــوثي�ن�الــذين�

مHزمهم�حرمة�للسفارات�وا�قار��جنبية�حسب�مقتضيات�القانون�الدو�ي
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ا�تواجـــدة��ـــي�الـــيمن�مســـت

الــذرائع�ل¬bــب�ا�ســاعدات�ا�قدمــة�للشــعب�اليم�ــ\��ــي�هــذه�الظــروف�العصــيبة�وهــو�مــا�كــان�يحــدث�بالفعــل�

 .)1(عxى��رض

Z تســـود�مخـــاوف�لـــدى�بعـــض�ا�ؤسســـات�الدوليـــة�مـــن�وصـــول�هـــذه��مـــوال�إ�ـــى�جماعـــات�إرهابيـــة�أو�

،�وهــو�مــا�يمارســه�معاديــة�
ً
Hســتقرار��ــي�ا�نطقــة�ا�ضــطربة�أصــfللغــرب،�ممــا�يــؤدي�إ�ــى�توســيع�دائــرة�عــدم�

الحوثيون�اليوم�حيث�وصل�ضررهم�إ�ى�عدد�من�دول�الجوار��ي�Sقليم

Z ــى�البنــك�ا�ركــزي�وا�ؤسســات�xأن�الحــوثي�ن�مجــرد�جماعــة�وليســت�دولــة،�وإن�كانــت�¾ــي�تســيطر�ع

اصــمة�صـنعاء،�فا�اليـة�الرسـمية��ـي�الع

الدو�ي�ومؤسساته�ا�الية،�وأنظمته�العا�يـة،�ومـا�يعـرف�ع¬bـا��ـي�هـذا�البـاب�هـو�العـداء�الصـارخ�لكـل�مـا�هـو�

 .عالم\�ال�ºعة

Z ـــاوز�ا� ـــاعدات���يتجـ ـــن�الــــدول�ا�انحــــة�درايــــة�وعلــــم�بــــأن�مــــا�يقدمونــــه�مــــن�مسـ لــــدى�كث�ــــ��مـ

ـــكوت�عليــــــه�لكســــــب�و�ء� ـــن�وجهــــــة�نظــــــرهم�الســـ ــــر�يتطلــــــب�مـــ الواقعــــــة�تحــــــت�ســــــيطرة�الحــــــوثي�ن،�وهــــــذ��مــ

ـــم� ـــن�هنـــــا�يـــــأتي�الســـــماح�لهــ ـــو�أمـــــر�مقـــــدم�عxـــــى�مســـــاعدة�الشـــــعب�اليم�ـــــ\،�ومــ ـــب�ودهـــــم�وهــ الحـــــوثي�ن�وخطــ

بالتصـــرف��ـــي�هـــذه�ا�عونـــات��ـــي�مقابـــل�الحفـــاظ�عxـــى�أصـــول�وممتلكـــات�هـــذه�الجهـــات�الدوليـــة��ـــي�الـــيمن،�

م�اســتعداء�الحــوثي�ن�الــذين�وعــد

مHزمهم�حرمة�للسفارات�وا�قار��جنبية�حسب�مقتضيات�القانون�الدو�ي
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أن�هــذه��مــوال�فرصــة��ســاعدة�الحــوثي�ن�ا�نقلبــ�ن�عxــى�

الدولـــة�اليمنيـــة،�وإطالـــة�عمـــر�fنقـــHب،�و�ـــي�ذلـــك�تحايـــل�عxـــى�قـــرارات�مجلـــس��مـــن�ال[ـــ\�تجـــرم�fنقـــHب�

شـراف�عxـى�توزيـع�ا�سـاعدات�والتأكـد�

يــذ�عxــى��رض،�وهــو�مــا���ُيِتيحــه�لهــم�fنقــHب�وداعميــه�إ��بقــدر�مــا�يصــب��ــي�

ــة�ا�عاديـــــة�للــــيمن�وأمنـــــه� ــع�مصــــالح�القـــــوى�الدوليــ �مــ
ً
ــذا��مـــــر�يــــأتي�اتســـــاقا مصــــلحته�وخدمــــة�أجندتـــــه،�وهــ

نفيذ�هـذه�الخطـط��ـي�منـاطق�سـيطرة�الحـوثي�ن،�

fختHف�الظاهر��ي�خطـط�fسـتجابة�واهتماما�bـا��ـي�تقـدير�fحتياجـات�العاجلـة�وا�لحـة�فقـد�كانـت�

�مــــن�القضــــايا�الجوهريــــة،�
ً
ــددا ــى�عــ وذلــــك�ِلُبعــــدها�م،��قــــرب؛�حيــــث�ركــــزت�عxــ

إنقــاذ��رواح�و�bــدف�ا�ســاعدات�إ�ــى��تعزيــز�وحمايــة�

كرامــة�ا�ــواطن�ا�تضــرر،�والحفــاظ�عxــى�ا�ؤسســات�الحيويــة،�والخــدمات��ساســية،�وتــوف���اســتجابة�

هــذا�مــن�الناحيــة�النظريــة،�" لةإنســانية�متعــددة�القطاعــات�وقائمــة�عxــى�مبــدأ�العمــل�Sنســاني�وا�ســأ

ــم�تــــراع�كرامــــة�Sنســــان،�حيــــث�تمتــــد�الطــــواب��� لك¬bــــا�عنــــد�التنفيــــذ�تخلــــت�عــــن�الجوانــــب�Sنســــانية�ولــ

  .الطويلة�من�ا�حتاج�ن��سابيع�عxى�أبواب�هذه�ا�نظمات�بشكل�يعرض�ا�واطن�ن��مbµان�كرامbµم

  .عxى�حياة�كريمة

�اقتصــادي�حســب�الخطــة،�ولــم�تتحســن�العملــة�الوطنيــة�بــل�تتــدهور�قيمbµــا�

  . كل�يوم،��مر�الذي�انعكس�عxى�القدرة�الشرائية�للمواطن�ن�وضاعف�معانا�bم
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

أن�هــذه��مــوال�فرصــة��ســاعدة�الحــوثي�ن�ا�نقلبــ�ن�عxــى��)1(و�ــي�الجانــب�7خــر�يــرى�بعــض�ا�ختصــ�ن

الدولـــة�اليمنيـــة،�وإطالـــة�عمـــر�fنقـــHب،�و�ـــي�ذلـــك�تحايـــل�عxـــى�قـــرارات�مجلـــس��مـــن�ال[ـــ\�تجـــرم�fنقـــHب�

وداعميه،�ونتيجة�لذلك�تحجم�هذه�الـدول�عـن�التـدخل�ا�باشـر�ل�شـراف�عxـى�توزيـع�ا�سـاعدات�والتأكـد�

يــذ�عxــى��رض،�وهــو�مــا���ُيِتيحــه�لهــم�fنقــHب�وداعميــه�إ��بقــدر�مــا�يصــب��ــي�مــن�ســHمة�إجــراءات�التنف

ـــه� ــع�مصــــالح�القـــــوى�الدوليــــة�ا�عاديـــــة�للــــيمن�وأمنــ �مــ
ً
ـــة�أجندتـــــه،�وهــــذا��مـــــر�يــــأتي�اتســـــاقا مصــــلحته�وخدمـ

  :تقييمuخطط�uستجابةuالطارئة

نفيذ�هـذه�الخطـط��ـي�منـاطق�سـيطرة�الحـوثي�ن،�تجاهل�السلطات�الشرعية��ي�البHد�وSصرار�عxى�ت

  .ورفض�توجbcات�الحكومة�با�نتقال�إ�ى�مناطق�الشرعية

fختHف�الظاهر��ي�خطـط�fسـتجابة�واهتماما�bـا��ـي�تقـدير�fحتياجـات�العاجلـة�وا�لحـة�فقـد�كانـت�

�مــــن�القضــــايا�الجوهريــــة،�2018
ً
م،��قــــرب؛�حيــــث�ركــــزت�عxــــى�عــــددا

إنقــاذ��رواح�و�bــدف�ا�ســاعدات�إ�ــى��تعزيــز�وحمايــة�"Sنســاني�ا�تمثــل��ــي�أهــدافها��ربعــة�ا�تضــمنة�

كرامــة�ا�ــواطن�ا�تضــرر،�والحفــاظ�عxــى�ا�ؤسســات�الحيويــة،�والخــدمات��ساســية،�وتــوف���اســتجابة�

إنســانية�متعــددة�القطاعــات�وقائمــة�عxــى�مبــدأ�العمــل�Sنســاني�وا�ســأ

ــان،�حيــــث�تمتــــد�الطــــواب��� لك¬bــــا�عنــــد�التنفيــــذ�تخلــــت�عــــن�الجوانــــب�Sنســــانية�ولــــم�تــــراع�كرامــــة�Sنســ

الطويلة�من�ا�حتاج�ن��سابيع�عxى�أبواب�هذه�ا�نظمات�بشكل�يعرض�ا�واطن�ن��مbµان�كرامbµم

عxى�حياة�كريمة�لم�يتم�إيجاد�أي�فرص�عمل�تساعد�النازح�ن�للحصول 

لــم�يحصــل�أي�إنعــاش�اقتصــادي�حســب�الخطــة،�ولــم�تتحســن�العملــة�الوطنيــة�بــل�تتــدهور�قيمbµــا�

كل�يوم،��مر�الذي�انعكس�عxى�القدرة�الشرائية�للمواطن�ن�وضاعف�معانا�bم
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

و�ــي�الجانــب�7خــر�يــرى�بعــض�ا�ختصــ�ن

الدولـــة�اليمنيـــة،�وإطالـــة�عمـــر�fنقـــHب،�و�ـــي�ذلـــك�تحايـــل�عxـــى�قـــرارات�مجلـــس��مـــن�ال[ـــ\�تجـــرم�fنقـــHب�

وداعميه،�ونتيجة�لذلك�تح

مــن�ســHمة�إجــراءات�التنف

�مــــع�مصــــالح�القـــــوى�الدوليــــة�ا�عاديـــــة�للــــيمن�وأمنـــــه�
ً
ــلحته�وخدمــــة�أجندتـــــه،�وهــــذا��مـــــر�يــــأتي�اتســـــاقا مصــ

  .)2(واستقراره

تقييمuخطط�uستجابةuالطارئة

Cى�ت: أوxصرار�عSد�وHتجاهل�السلطات�الشرعية��ي�الب

ورفض�توجbcات�الحكومة�با�نتقال�إ�ى�مناطق�الشرعية

 
ً
fختHف�الظاهر��ي�خطـط�fسـتجابة�واهتماما�bـا��ـي�تقـدير�fحتياجـات�العاجلـة�وا�لحـة�فقـد�كانـت��ثانيا

2018خطــــة�fســــتجابة�

Sنســاني�ا�تمثــل��ــي�أهــدافها��ربعــة�ا�تضــمنة�

كرامــة�ا�ــواطن�ا�تضــرر،�والحفــاظ�عxــى�ا�ؤسســات�الحيويــة،�والخــدمات��ساســية،�وتــوف���اســتجابة�

إنســانية�متعــددة�القطاعــات�وقائمــة�عxــى�مبــدأ�العمــل�Sنســاني�وا�ســأ

ــان،�حيــــث�تمتــــد�الطــــواب��� ــن�الجوانــــب�Sنســــانية�ولــــم�تــــراع�كرامــــة�Sنســ لك¬bــــا�عنــــد�التنفيــــذ�تخلــــت�عــ

الطويلة�من�ا�حتاج�ن��سابيع�عxى�أبواب�هذه�ا�نظمات�بشكل�يعرض�ا�واطن�ن��مbµان�كرامbµم

 
ً
لم�يتم�إيجاد�أي�فرص�عمل�تساعد�النازح�ن�للحصول : ثالثا

 
ً
لــم�يحصــل�أي�إنعــاش�:رابعــا

كل�يوم،��مر�الذي�انعكس�عxى�القدرة�الشرائية�للمواطن�ن�وضاعف�معانا�bم
                                                          

 )1 ( 4�T���
� 4<
23�
 ?>0 �� �*�M

2016% #30 .  

 )2 ( ������ �	�;�
	��2@�*�$� ���J	� � +�*8����� &� �� '������ "�����

4  4>� ��1440  



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري 

 Page 140 برلين –المانيا 

  

  . ا�ي�وSداري�لدى�ا�كونات�اليمنية،�وضعف�الحكومة�الشرعية

ـــماbªا� ــيمن�ح[ــــ�kولــــو�لــــم�يســــمbcا�بأســ ــي�الــ �مــــع�الوقــــائع�و�حـــــداث��ــ
ً
ــيفها�لÍزمــــة�جــــاء�متطابقــــا توصــ

،�وإقرارهـــا�)1(القانونيـــة�كـــانقHب،�وتحديـــد�ا�ســـؤولية�ا�¨�تبـــة�علbcـــا�وفـــق�مـــا�تفتضـــيه��عـــراف�الدوليـــة

بار��زمة�اليمنية��ك���عxى�مستوى�العالم�مع�احتفاظها�بـالخط�الزم�ـ�kوأحداثـه�الهامـة�

�لتجليــــات��زمــــة�اليمنيــــة�الراهنــــة،�ومــــا�أنتجتــــه�مــــن�تــــداعيات�عxــــى�كافــــة�
ً
�وتوضــــيحا

ً
�ــــ\�أكþــــ��شــــمو

،�فــإن�الباحــث�يــرى�أن�هنــاك�فجــوة�كب�ــ�ة�بــ�ن�مــا�تــم�وضــعه�مــن�أهــداف�ومــوارد�

وبــ�ن�تنفيــذها�عxــى�أرض�الواقــع،�وأك�ــ��دليــل�علىــذلك�حرمــان�

فعxـى�سـبيل�ا�ثـال�,أغلب�النازح�ن�الذين�هم��ي�مناطق�الشرعية�من�fسـتفادة�مـن�هـذه�الخطـط�وا�ـوارد

ناء�محافظ[\�مأرب�والجوف�من�برامج�دعم�وإغاثة�النازح�ن�ال[\�تـأوي�مـا�يقـارب�أربعـة�

مليون�نازح،�وهم�يفتقرون��بسط�ا�ساعدات�Sنسانية،�ومحرومون�من�بـرامج�التـدخل�ا�ع�ـ\�باسـتقرار�

هـــذه�ا�نظمـــات�ا�جتمعـــات�الـــذي�تنفـــذه�منظمـــة�الهجـــرة�الدوليـــة��ـــي�الـــيمن�وذلـــك��ـــي�تمي�ـــ��صـــارخ��هنيـــة�

ــــن�منـــــاطق�ســـــيطرة�الحـــــوثي ــــة�هـــــذه�ا�نظمـــــات�أعمالهـــــا�مـ وتكـــــديس�, ومزاولـ

كمــا�وجهــت�جــزء�مهــم�مــن�هــذه�ا�ســاعدات�لخدمــة�

ومســاعدbèم��ــي�نفقــات�, تومــا�بقــي�تــم�العبــث�بــه�مــن�قبــل�القــائم�ن�عxــى�ا�نظمــا

uـــــيXuالعاملـــــةuنســـــانية�uا�نظمـــــاتuـــــىÀعuا�باشـــــرuو�شـــــرافuالتنســـــيقuــي ـــدةXuـــ دورcuمـــــمuا�تحــ

تشــرف��مــم�ا�تحــدة�عxــى�العديــد�مــن�ا�نظمــات��مميــة�التابعــة�لهــا،�وغ��هــا�مــن�ا�نظمــات�الدوليــة�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

  .الفساد�ا�ا�ي��ي�منظمات��مم�ا�تحدة�العاملة��ي�اليمن

ا�ي�وSداري�لدى�ا�كونات�اليمنية،�وضعف�الحكومة�الشرعية

ــماbªا� �مــــع�الوقــــائع�و�حـــــداث��ــــي�الــــيمن�ح[ــــ�kولــــو�لــــم�يســــمbcا�بأســـ
ً
ـــاء�متطابقــــا توصــــيفها�لÍزمــــة�جـ

القانونيـــة�كـــانقHب،�وتحديـــد�ا�ســـؤولية�ا�¨�تبـــة�علbcـــا�وفـــق�مـــا�تفتضـــيه��عـــراف�الدوليـــة

بار��زمة�اليمنية��ك���عxى�مستوى�العالم�مع�احتفاظها�بـالخط�الزم�ـ�kوأحداثـه�الهامـة�

  .خHل�مراحلها�السابقة

ــات��زمــــة�اليمنيــــة�الراهنــــة،�ومــــا�أنتجتــــه�مــــن�تــــداعيات�عxــــى�كافــــة� �لتجليــ
ً
ــيحا �وتوضــ

ً
�ــــ\�أكþــــ��شــــمو

  .�صعدة�السياسية�وSنسانية�والعسكرية�وا�دنية

،�فــإن�الباحــث�يــرى�أن�هنــاك�فجــوة�كب�ــ�ة�بــ�ن�مــا�تــم�وضــعه�مــن�أهــداف�ومــوارد��بنــاء�عxــى�مــا�ســبق

وبــ�ن�تنفيــذها�عxــى�أرض�الواقــع،�وأك�ــ��دليــل�عل, ودعــم�لوجســ[\�وف�ــ\�لهــذه�الخطــط

أغلب�النازح�ن�الذين�هم��ي�مناطق�الشرعية�من�fسـتفادة�مـن�هـذه�الخطـط�وا�ـوارد

ناء�محافظ[\�مأرب�والجوف�من�برامج�دعم�وإغاثة�النازح�ن�ال[\�تـأوي�مـا�يقـارب�أربعـة�

مليون�نازح،�وهم�يفتقرون��بسط�ا�ساعدات�Sنسانية،�ومحرومون�من�بـرامج�التـدخل�ا�ع�ـ\�باسـتقرار�

ــ��صـــارخ��هنيـــة� ــي�تمي�ـ ا�جتمعـــات�الـــذي�تنفـــذه�منظمـــة�الهجـــرة�الدوليـــة��ـــي�الـــيمن�وذلـــك��ـ

ـــن�منـــــاطق�ســـــيطرة�الحـــــو�،ودليـــــل�عxـــــى�غيـــــاب�الشـــــفافية ــــات�أعمالهـــــا�مــ ـــة�هـــــذه�ا�نظمـ ومزاولــ

كمــا�وجهــت�جــزء�مهــم�مــن�هــذه�ا�ســاعدات�لخدمــة�, ا�ســاعدات��ــي�منــاطق�معينــة���يوجــد�¤bــا�أثــر�للºــ�وح

ومــا�بقــي�تــم�العبــث�بــه�مــن�قبــل�القــائم�ن�عxــى�ا�نظمــا, ي�القتاليــة

  .  خيالية�كما�سياتي��حقا

uـــــيXuالعاملـــــةuنســـــانية�uا�نظمـــــاتuـــــىÀعuا�باشـــــرuو�شـــــرافuـــيق دورcuمـــــمuا�تحـــــدةXuـــــيuالتنســ

تشــرف��مــم�ا�تحــدة�عxــى�العديــد�مــن�ا�نظمــات��مميــة�التابعــة�لهــا،�وغ��هــا�مــن�ا�نظمــات�الدوليــة�
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ً
الفساد�ا�ا�ي��ي�منظمات��مم�ا�تحدة�العاملة��ي�اليمن�:خامسا

 
ً
ا�ي�وSداري�لدى�ا�كونات�اليمنية،�وضعف�الحكومة�الشرعيةالفساد�ا��:سادسا

 
ً
ـــماbªا�: ســــابعا ــائع�و�حـــــداث��ــــي�الــــيمن�ح[ــــ�kولــــو�لــــم�يســــمbcا�بأســ �مــــع�الوقــ

ً
ــا توصــــيفها�لÍزمــــة�جــــاء�متطابقــ

القانونيـــة�كـــانقHب،�وتحديـــد�ا�ســـؤولية�ا�¨�تبـــة�علbcـــا�وفـــق�مـــا�تفتضـــيه��عـــراف�الدوليـــة

بار��زمة�اليمنية��ك���عxى�مستوى�العالم�مع�احتفاظها�بـالخط�الزم�ـ�kوأحداثـه�الهامـة�الصريح�باعت

خHل�مراحلها�السابقة

ــة�اليمنيــــة�الراهنــــة،�ومــــا�أنتجتــــه�مــــن�تــــداعيات�عxــــى�كافــــة� �لتجليــــات��زمــ
ً
�وتوضــــيحا

ً
�ف	ــــ\�أكþــــ��شــــمو

�صعدة�السياسية�وSنسانية�والعسكرية�وا�دنية

بنــاء�عxــى�مــا�ســبق

ودعــم�لوجســ[\�وف�ــ\�لهــذه�الخطــط, ماليــة

أغلب�النازح�ن�الذين�هم��ي�مناطق�الشرعية�من�fسـتفادة�مـن�هـذه�الخطـط�وا�ـوارد

ر�تم�استثناء�محافظ[\�مأرب�والجوف�من�برامج�دعم�وإغاثة�النازح�ن�ال[\�تـأوي�مـا�يقـارب�أربعـة���الحص

مليون�نازح،�وهم�يفتقرون��بسط�ا�ساعدات�Sنسانية،�ومحرومون�من�بـرامج�التـدخل�ا�ع�ـ\�باسـتقرار�

ــ��صـــارخ��هنيـــة� ــرة�الدوليـــة��ـــي�الـــيمن�وذلـــك��ـــي�تمي�ـ ــة�الهجـ ا�جتمعـــات�الـــذي�تنفـــذه�منظمـ

ــفافية ــاب�الشـــ ــى�غيـــ ودليـــــل�عxـــ

ا�ســاعدات��ــي�منــاطق�معينــة���يوجــد�¤bــا�أثــر�للºــ�وح

عناصــر�الحــوثي�القتاليــة

خيالية�كما�سياتي��حقا

 
ً
دورcuمـــــمuا�تحـــــدةXuـــــيuالتنســـــيقuو�شـــــرافuا�باشـــــرuعÀـــــىuا�نظمـــــات�uنســـــانيةuالعاملـــــةXuـــــيu: ثانيـــــا

  . اليمن

تشــرف��مــم�ا�تحــدة�عxــى�العديــد�مــن�ا�نظمــات��مميــة�التابعــة�لهــا،�وغ��هــا�مــن�ا�نظمــات�الدوليــة�
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معها�ا�علومات�حول�مجا�ت�التدخل،�والوقوف�عxى�ا�عوقـات�ال[ـ\�تع¨ـ�ض�سـ���

خطــط�هــذه�ا�نظمــات،�وتعمــل��ــي�الــيمن�العديــد�مــن�ا�نظمــات�الدوليــة��ــي�مختلــف�ا�جــا�ت،�وتتــوزع��ــي�

ي،�وتــذهب�جــل�مســاعدا�bا�لصــالح�الحــوثي�ن،�ومــن�

 . منظمة�أطباء�ع���القارات�دولية�ممثلها�هيثم�أحمد�عxى�سوداني�الجنسية�عدن�ا�نصورة

 .بريطانية�صنعاء��ي�السبع�ن

 ��� )��%�� -./2011� 2016&( 2 1�>�� .���
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

̈ـ�ض�سـ���الشريكة�معها،�وتتبادل� معها�ا�علومات�حول�مجا�ت�التدخل،�والوقوف�عxى�ا�عوقـات�ال[ـ\�تع

خطــط�هــذه�ا�نظمــات،�وتعمــل��ــي�الــيمن�العديــد�مــن�ا�نظمــات�الدوليــة��ــي�مختلــف�ا�جــا�ت،�وتتــوزع��ــي�

بعــض�ا�نــاطق�إ��أ�bــا�ت¨�كــز��ــي�منــاطق�ســيطرة�الحــوثي،�وتــذهب�جــل�مســاعدا�bا�لصــالح�الحــوثي�ن،�ومــن�

  

 .منظمة�أطباء�العالم�فرنسية�مقرها�صنعاء

 .منظمة��لفية�لخدمات�Sغاثة�والتنمية�صنعاء

 .الصندوق�الكندي�صنعاء

 . ا�ؤسسة�الدولية�لÍنظمة�fنتخابية��يفس�صنعاء

 global communitiصنعاء�حدة. 

 .منظمة�بارت�ºاايد�صنعاء

 .منظمة�إي�دي�¸·\�صنعاء

 .ا�نظمة�الدولية�للهجرة�إيطالية�صنعاء�حدة

 .منظمة�التعاون�الدو�ي�إيطالية�عدن�التوا¾ي

 . منظمة�ان¨�سوس�عدن�خور�مكسر

 .برنامج�الغذاء�العالم\�صنعاء�الéي�السيا¸·\

 .الوكالة�اليابانية�للتعاون�الدو�ي�جايكا�صنعاء�شارع�عمان

 .منظمة�ماري�ستوبس�الدولية�صنعاء�حدة

منظمة�أطباء�ع���القارات�دولية�ممثلها�هيثم�أحمد�عxى�سوداني�الجنسية�عدن�ا�نصورة

 .منظمة�أطباء�ب�Hحدود�فرنسية�صنعاء�حدة

بريطانية�صنعاء��ي�السبع�ن�children savetheمنظمة�رعاية�الطفولة�
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الشريكة�معها،�وتتبادل�

خطــط�هــذه�ا�نظمــات،�وتعمــل��ــي�الــيمن�العديــد�مــن�ا�نظمــات�الدوليــة��ــي�مختلــف�ا�جــا�ت،�وتتــوزع��ــي�

بعــض�ا�نــاطق�إ��أ�bــا�ت¨�كــز��ــي�منــاطق�ســيطرة�الحــو

  :)1(ا�نظماتأهم�هذه�

منظمة�أطباء�العالم�فرنسية�مقرها�صنعاء  - أ

منظمة��لفية�لخدمات�Sغاثة�والتنمية�صنعاء  - ب

الصندوق�الكندي�صنعاء  - ت

ا�ؤسسة�الدولية�لÍنظمة�fنتخابية��يفس�صنعاء  - ث

 l communitiesمنظمة  - ج

منظمة�بارت�ºاايد�صنعاء  - ح

منظمة�إي�دي�¸·\�صنعاء  - خ

ا�نظمة�الدولية�للهجرة�إيطالية�صنعاء�حدة  - د

منظمة�التعاون�الدو�ي�إيطالية�عدن�التوا¾ي  - ذ

منظمة�ان¨�سوس�عدن�خور�مكسر�  -  ر

برنامج�الغذاء�العالم\�صنعاء�الéي�السيا¸·\  -  ز

الوكالة�اليابانية�للتعاون�الدو�ي�جايكا�صنعاء�شارع�عمان  - س

منظمة�ماري�ستوبس�الدولية�صنعاء�حدة  - ش

منظمة�أطباء�ع���القارات�دولية�ممثلها�هيثم�أحمد�عxى�سوداني�الجنسية�عدن�ا�نصورة  - ص

منظمة�أطباء�ب�Hحدود�فرنسية�صنعاء�حدة  - ض

منظمة�رعاية�الطفولة��  - ط
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ــــة� ــــى��رض�اليمنيـ ــــذه�ا�نظمـــــات�عxـ ــــدى�التواجـــــد�الهائـــــل�لهـ ـــذا�يتضـــــح�مـ ـــا�مـــــن�ا�نظمـــــات،�وهكــ وغ��هــ

�جــرارة�مــن�الخ�ــ�اء�وا�ستشــارين�وا�ــوظف�ن،�والشــركاء�ا�حليــ�ن،�وا�تطــوع�ن�مــن�الرجــال�والنســاء�

ان�ا�تضـــررين��مـــر�الـــذي�يـــؤدى��ـــي��bايـــة�ا�طـــاف�إ�ـــى�تبديـــد�أمـــوال�ا�ســـاعدات�Sنســـانية،�وحرمـــان�الســـك

�kم،�با�ضــافة�إ�ــى�أن�الغالبيــة�العظمــbµــى�أي�نــوع�مــن�أنــواع��ا�ســاعدة�ال[ــ\�تحفــظ�كــرامxمــن�الحصــول�ع

مـــن�هـــذه�ا�نظمـــات�تفتقـــر�ا�ــــى�أبســـط�معـــاي���الشـــفافية�والحيـــاد،�وقــــد�لـــوحظ�ذلـــك�مـــن�خـــHل�تكديســــها�

،�)وائـــه،�عHجيـــة،�تنمويـــةغذائيـــة،�إي

كمـا�ظهـر�تح��هـا��ـي�أعــداد�التقـارير�عـن�وجهـة�نــزوح�الفـارين�مـن�ديـارهم�مــن�بطـش�الحـوثي�ن�وتحويلهـا�إ�ــى�

�للواقــع،�كمـا�أن�اســتقرارها��ــي�ا�نـاطق�ال[ــ\�يسـيطر�علbcــا�fنقـHب،�وعــدم�fســتجابة�
ً
منـاطق�أخــرى�خHفـا

ة�ا�ؤقتـة،�وا�ـدن�7منـة��خـرى�يخفـى�Üـ·\ء�مـن�أجنـدة�

ــات��مــــر�الــــذي�يخــــدم�مصــــالح�القــــوى�ا�عاديةلوحــــدة�الــــيمن�وأمنــــه،�واســــتقراره،�بجانــــب�أ�bــــا� هــــذه�ا�نظمــ

تعمل�عxى�مساندة�fنقHب��ي�ا�حافل�الدولية�كما�أ�bا�تتو�ى�عHج�جرحاه��ـي�الـداخل�والخـارج،�وت�ـ�ر�مـا�

ج�ـــ��وتفج�ـــ��وتقـــويض�مؤسســـات�الدولـــة،�وتعـــريض�حيـــاة�ا�ـــواطن�ن�للخطـــر�إ�ـــى�غ�ـــ��
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

Oxfam�\·¸ى�السياé1(بريطانية�صنعاء�ال(. 

 .لية�والتنمية�صنعاء�شارع�حدةمنظمة�Sغاثة�الدو 

 . منظمة�الصحة�العا�ية�شارع�نواكشوط�ـ�صنعاء

 .منظمة�فريدريش�اي��ت�صنعاء�القديمة�ـ�صنعاء

 .منظمة�ك���العا�ية�ـ�صنعاء

 .صنعاء–منظمة�ادراء�للتنمية�وfغاثة�دولية�

 .صنعاء-منظمة�fغاثة�والتنمية�الدولية�

  .منظمة�اليونيسف�صنعاء

ـــة� ـــى��رض�اليمنيــ ــــات�عxــ ــــذه�ا�نظمـ ــــل�لهـ ـــدى�التواجـــــد�الهائـ ــــح�مــ ــذا�يتضـ ـــا�مـــــن�ا�نظمـــــات،�وهكـــ وغ��هــ

�جــرارة�مــن�الخ�ــ�اء�وا�ستشــارين�وا�ــوظف�ن،�والشــركاء�ا�حليــ�ن،�وا�تطــوع�ن�مــن�الرجــال�والنســاء�

�مـــر�الـــذي�يـــؤدى��ـــي��bايـــة�ا�طـــاف�إ�ـــى�تبديـــد�أمـــوال�ا�ســـاعدات�Sنســـانية،�وحرمـــان�الســـك

�kم،�با�ضــافة�إ�ــى�أن�الغالبيــة�العظمــbµــى�أي�نــوع�مــن�أنــواع��ا�ســاعدة�ال[ــ\�تحفــظ�كــرامxمــن�الحصــول�ع

ــى�أبســـط�معـــاي���الشـــفافية�والحيـــاد،�وقــــد�لـــوحظ�ذلـــك�مـــن�خـــHل�تكديســــها� ــات�تفتقـــر�ا�ــ مـــن�هـــذه�ا�نظمـ

غذائيـــة،�إي(للمســـاعدات��ـــي�منـــاطق�ســـيطرة�fنقHبـــ�ن�بكـــل�أشـــكال�ا�ســـاعدات�

كمـا�ظهـر�تح��هـا��ـي�أعــداد�التقـارير�عـن�وجهـة�نــزوح�الفـارين�مـن�ديـارهم�مــن�بطـش�الحـوثي�ن�وتحويلهـا�إ�ــى�

�للواقــع،�كمـا�أن�اســتقرارها��ــي�ا�نـاطق�ال[ــ\�يسـيطر�علbcــا�fنقـHب،�وعــدم�fســتجابة�
ً
منـاطق�أخــرى�خHفـا

ة�ا�ؤقتـة،�وا�ـدن�7منـة��خـرى�يخفـى�Üـ·\ء�مـن�أجنـدة�لنداءات�الحكومـة�الشـرعية�با�نتقـال�إ�ـى�العاصـم

ــالح�القــــوى�ا�عاديةلوحــــدة�الــــيمن�وأمنــــه،�واســــتقراره،�بجانــــب�أ�bــــا� ــذه�ا�نظمــــات��مــــر�الــــذي�يخــــدم�مصــ هــ

تعمل�عxى�مساندة�fنقHب��ي�ا�حافل�الدولية�كما�أ�bا�تتو�ى�عHج�جرحاه��ـي�الـداخل�والخـارج،�وت�ـ�ر�مـا�

ج�ـــ��وتفج�ـــ��وتقـــويض�مؤسســـات�الدولـــة،�وتعـــريض�حيـــاة�ا�ـــواطن�ن�للخطـــر�إ�ـــى�غ�ـــ��يقـــوم�بـــه�مـــن�قتـــل�وته
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

Oxfamمنظمة�وكسقام��  - ظ

منظمة�Sغاثة�الدو �  - ع

منظمة�الصحة�العا�ية�شارع�نواكشوط�ـ�صنعاء�  - غ

منظمة�فريدريش�اي��ت�صنعاء�القديمة�ـ�صنعاء  - ف

منظمة�ك���العا�ية�ـ�صنعاء  - ق

منظمة�ادراء�للتنمية�وfغاثة�دولية��  - ك

منظمة�fغاثة�والتنمية�الدولية��  - ل

منظمة�اليونيسف�صنعاء  - م

ــــة� ـــى��رض�اليمنيـ ــــات�عxــ ـــذه�ا�نظمـ ـــل�لهــ ـــد�الهائــ ــح�مـــــدى�التواجــ ــــات،�وهكـــــذا�يتضـــ وغ��هـــــا�مـــــن�ا�نظمـ

بجيــوش�جــرارة�مــن�الخ�ــ�اء�وا�ستشــارين�وا�ــوظف�ن،�والشــركاء�ا�حليــ�ن،�وا�تطــوع�ن�مــن�الرجــال�والنســاء�

�مـــر�الـــذي�يـــؤدى��ـــي��bايـــة�ا�طـــاف�إ�ـــى�تبديـــد�أمـــوال�ا�ســـاعدات�Sنســـانية،�وحرمـــان�الســـك

�kم،�با�ضــافة�إ�ــى�أن�الغالبيــة�العظمــbµــى�أي�نــوع�مــن�أنــواع��ا�ســاعدة�ال[ــ\�تحفــظ�كــرامxمــن�الحصــول�ع

ــاد،�وقــــد�لـــوحظ�ذلـــك�مـــن�خـــHل�تكديســــها� ــفافية�والحيـ ــاي���الشـ مـــن�هـــذه�ا�نظمـــات�تفتقـــر�ا�ــــى�أبســـط�معـ

للمســـاعدات��ـــي�منـــاطق�ســـيطرة�fنقHبـــ�ن�بكـــل�أشـــكال�ا�ســـاعدات�

كمـا�ظهـر�تح��هـا��ـي�أعــداد�التقـارير�عـن�وجهـة�نــزوح�الفـارين�مـن�ديـارهم�مــن�بطـش�الحـوثي�ن�وتحويلهـا�إ�ــى�

�للواقــع،�كمـا�أن�اســتقرارها��ــي�ا�نـاطق�ال[ــ\�يسـيطر�علbcــا�fنقـHب،�وعــدم�fســتجابة�
ً
منـاطق�أخــرى�خHفـا

لنداءات�الحكومـة�الشـرعية�با�نتقـال�إ�ـى�العاصـم

ــيمن�وأمنــــه،�واســــتقراره،�بجانــــب�أ�bــــا� هــــذه�ا�نظمــــات��مــــر�الــــذي�يخــــدم�مصــــالح�القــــوى�ا�عاديةلوحــــدة�الــ

تعمل�عxى�مساندة�fنقHب��ي�ا�حافل�الدولية�كما�أ�bا�تتو�ى�عHج�جرحاه��ـي�الـداخل�والخـارج،�وت�ـ�ر�مـا�

ج�ـــ��وتفج�ـــ��وتقـــويض�مؤسســـات�الدولـــة،�وتعـــريض�حيـــاة�ا�ـــواطن�ن�للخطـــر�إ�ـــى�غ�ـــ��يقـــوم�بـــه�مـــن�قتـــل�وته
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ذلك،�فإن�الشكاوي�من�تHعب�بعض�هـذه�ا�نظمـات�با�سـاعدات�Sنسـانية�بلـغ�مـداه�لـدى�كـل��طـراف،�

وبمـــا��ـــي�ذلـــك�توزيـــع�مـــواد�غذائيـــة�منbµيـــة�الصـــHحية،�وغ�ـــ��صـــالحة�لHســـتخدام�7دمـــي�ممـــا�جعـــل�مكتـــب�

�يحمل�فيه�موظـف�ا�فوضـية�واجـب�الـبHغ�
ً
لسامية�لÍمم�ا�تحدة�لشؤون�الHجئ�ن�يصدر�بيانا

عـــن�كـــل�حـــا�ت�ســـوء�الســـلوك،�ويتعـــ�ن�عليـــه�التعـــاون�دون�تحفـــظ�مـــع�مكتـــب�ا�فـــتش�العـــام�مـــع�ضـــمان�

فســاد�بــ�Hإغاثــة�عــن�فســاد�مهــول�تمارســه�

أحدى�ا�نظمات�الدولية�كمـا�تناولـت�شـرح�للمشـروع�الـوهم\�الـذي�نفذتـه�منظمـة�هيـومن�بيـل�ال��يطانيـة�

مليار�ريـال،�تمثـل��ـي�تشـغيل�مركـز�لHسـتقرار�التغـذوي��ـي�مستشـفى�ا�يثـاق�بمحافظـة�ريمـة�حيـث�

  .)2(ة�و��تخدم�الهدف�الذي�خصصت�من�أجله

ــان�b�fامــــات�حــــول�التHعــــب� �الخــــHف�مــــداه�بــــ�ن�الحــــوثي�ن�و�مــــم�ا�تحــــدة،�وتبــــادل�الطرفــ

ـــى�لتنســــــيق�الشــــــؤون� ــــام�ا�جلــــــس��عxـــ ــــث�كشــــــف�محســــــن�الطــــــاووس�أمــــــ�ن�عــ ـــانية�حيــ با�ســــــاعدات�Sنســـ

ـــد� مر�صــــحفي�عقــــد�بصــــنعاء�الهــــدر�والعبــــث�ا�تعمـ

�عxــى�ادعــاءات�: بــأموال�ا�ســاعدات�Sنســانية�ا�خصصــة�للشــعب�اليم�ــ\�مــن�ا�نظمــات��مميــة،�وقــال
ً
ردا

�4مســاعدة��مــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة�إن�خطــة�fســتجابة�Sنســانية�ال[ــ\�قــدمها�ا�ــانحون�بلغــت�تكلفbµــا�

ريكـي،�م¬bـا�مليـار�ومائـة�وثمانيـة�وثمـانون�مليـون�دو�ر�خـدمات�طـوارئ،�ونفقـات�

تشــغيل،�وثHثــة�مليــار�وخمســمائة�مليــون�دو�ر�تــدùى�ا�نظمــات�أ�bــا�صــرفت�أثنــ�ن�مليــار�وثــHث�مائــة�مليــون�

ــازح�ن،� ــة،�والنــ ـــاريع�إنســــانية�عxــــى�وزارة�ال¨�بيــــة�والتعلــــيم،�والصــــحة،�وا�يــــاه،�والزراعــ �دو�ر�عxــــى�مشـ
ً
نافيــــا

�أن�
ً
بــذلك��رقــام�ال[ــ\�أورد�bــا��مـــم�ا�تحــدة�وا�نظمــات�التابعــة�لهــا�عـــن�حجــم�Sنفــاق��ــي�الــيمن،�موكـــدا

ــى�بلــــدا�bم،�ولقــــد�أشــــار�عxــــى� ــ�ن�إ�ــ ــوال�ا�خصصــــة��عــــادة�الHجئــ ا�نظمــــة�الدوليــــة�للهجــــرة�قامــــت�ب¬bــــب��مــ
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ستراتيجية والسياسية وا
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ذلك،�فإن�الشكاوي�من�تHعب�بعض�هـذه�ا�نظمـات�با�سـاعدات�Sنسـانية�بلـ

وبمـــا��ـــي�ذلـــك�توزيـــع�مـــواد�غذائيـــة�منbµيـــة�الصـــHحية،�وغ�ـــ��صـــالحة�لHســـتخدام�7دمـــي�ممـــا�جعـــل�مكتـــب�

Hيحمل�فيه�موظـف�ا�فوضـية�واجـب�الـب�
ً
لسامية�لÍمم�ا�تحدة�لشؤون�الHجئ�ن�يصدر�بيانا

عـــن�كـــل�حـــا�ت�ســـوء�الســـلوك،�ويتعـــ�ن�عليـــه�التعـــاون�دون�تحفـــظ�مـــع�مكتـــب�ا�فـــتش�العـــام�مـــع�ضـــمان�

��يتعرضوا�للضرر �k]1(إغفال�هوية�ا�دع�ن�ح(.  

فســاد�بــ�Hإغاثــة�عــن�فســاد�مهــول�تمارســه�كشــفت�الصــحافة�اليمنيــة�ع�ــ��مقــال�منشــور�بعنــوان�

أحدى�ا�نظمات�الدولية�كمـا�تناولـت�شـرح�للمشـروع�الـوهم\�الـذي�نفذتـه�منظمـة�هيـومن�بيـل�ال��يطانيـة�

مليار�ريـال،�تمثـل��ـي�تشـغيل�مركـز�لHسـتقرار�التغـذوي��ـي�مستشـفى�ا�يثـاق�بمحافظـة�ريمـة�حيـث�

ة�و��تخدم�الهدف�الذي�خصصت�من�أجله�طائلة��ي�بنود�غ���أساسي

ــداه�بــــ�ن�الحــــوثي�ن�و�مــــم�ا�تحــــدة،�وتبــــادل�الطرفــــان�b�fامــــات�حــــول�التHعــــب� �الخــــHف�مــ

ــــؤون� ــى�لتنســــــيق�الشــ ــــس��عxــــ ـــام�ا�جلــ ـــث�كشــــــف�محســــــن�الطــــــاووس�أمــــــ�ن�عـــ ـــانية�حيـــ با�ســــــاعدات�Sنســـ

ـــاء�مــــؤت ــوثي�ن�أثنـ مر�صــــحفي�عقــــد�بصــــنعاء�الهــــدر�والعبــــث�ا�تعمــــد�Sنســــانية�والتعــــاون�الــــدو�ي�التــــابع�للحــ

بــأموال�ا�ســاعدات�Sنســانية�ا�خصصــة�للشــعب�اليم�ــ\�مــن�ا�نظمــات��مميــة،�وقــال

مســاعدة��مــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة�إن�خطــة�fســتجابة�Sنســانية�ال[ــ\�قــدمها�ا�ــانحون�بلغــت�تكلفbµــا�

ريكـي،�م¬bـا�مليـار�ومائـة�وثمانيـة�وثمـانون�مليـون�دو�ر�خـدمات�طـوارمليار�ومائتنا�مليون�دو�ر�أم

تشــغيل،�وثHثــة�مليــار�وخمســمائة�مليــون�دو�ر�تــدùى�ا�نظمــات�أ�bــا�صــرفت�أثنــ�ن�مليــار�وثــHث�مائــة�مليــون�

ـــة�والتعلــــيم،�والصــــحة،�وا�يــــاه،�والزراعــــة،�والنــــازح�ن،� ــاريع�إنســــانية�عxــــى�وزارة�ال¨�بيـ دو�ر�عxــــى�مشــ

�أن�
ً
بــذلك��رقــام�ال[ــ\�أورد�bــا��مـــم�ا�تحــدة�وا�نظمــات�التابعــة�لهــا�عـــن�حجــم�Sنفــاق��ــي�الــيمن،�موكـــدا

ــادة�الHجئــــ�ن�إ�ــــى�بلــــدا�bم،�ولقــــد�أشــــار�عxــــى� ــرة�قامــــت�ب¬bــــب��مــــوال�ا�خصصــــة��عــ ــة�للهجــ ا�نظمــــة�الدوليــ
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ذلك،�فإن�الشكاوي�من�تHعب�بعض�هـذه�ا�نظمـات�با�سـاعدات�Sنسـانية�بلـ

وبمـــا��ـــي�ذلـــك�توزيـــع�مـــواد�غذائيـــة�منbµيـــة�الصـــHحية،�وغ�ـــ��صـــالحة�لHســـتخدام�7دمـــي�ممـــا�جعـــل�مكتـــب�

�يحمل�فيه�موظـف�ا�فوضـية�واجـب�الـبHا�فوضية�ا
ً
لسامية�لÍمم�ا�تحدة�لشؤون�الHجئ�ن�يصدر�بيانا

عـــن�كـــل�حـــا�ت�ســـوء�الســـلوك،�ويتعـــ�ن�عليـــه�التعـــاون�دون�تحفـــظ�مـــع�مكتـــب�ا�فـــتش�العـــام�مـــع�ضـــمان�

��يتعرضوا�للضرر �k]إغفال�هوية�ا�دع�ن�ح

كشــفت�الصــحافة�اليمنيــة�ع�ــ��مقــال�منشــور�بعنــوان�كمــا�

أحدى�ا�نظمات�الدولية�كمـا�تناولـت�شـرح�للمشـروع�الـوهم\�الـذي�نفذتـه�منظمـة�هيـومن�بيـل�ال��يطانيـة�

مليار�ريـال،�تمثـل��ـي�تشـغيل�مركـز�لHسـتقرار�التغـذوي��ـي�مستشـفى�ا�يثـاق�بمحافظـة�ريمـة�حيـث��2بكلفة�

تصرف�م¬bا�مبالغ�طائلة��ي�بنود�غ���أساسي

ــوثي�ن�و�مــــم�ا�تحــــدة،�وتبــــادل�الطرفــــان�b�fامــــات�حــــول�التHعــــب�� ــ�ن�الحــ وقــــد�بلــــغ�الخــــHف�مــــداه�بــ

ــى�لتنســــــيق�الشــــــؤون� ــــس��عxــــ ـــام�ا�جلــ ــــاووس�أمــــــ�ن�عـــ ـــف�محســــــن�الطــ ـــاعدات�Sنســــــانية�حيــــــث�كشـــ با�ســـ

ـــابع�للحــــوثي�ن�أثنــــاء�مــــؤت Sنســــانية�والتعــــاون�الــــدو�ي�التـ

بــأموال�ا�ســاعدات�Sنســانية�ا�خصصــة�للشــعب�اليم�ــ\�مــن�ا�نظمــات��مميــة،�وقــال

مســاعدة��مــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة�إن�خطــة�fســتجابة�Sنســانية�ال[ــ\�قــدمها�ا�ــانحون�بلغــت�تكلفbµــا�

مليار�ومائتنا�مليون�دو�ر�أم

تشــغيل،�وثHثــة�مليــار�وخمســمائة�مليــون�دو�ر�تــدùى�ا�نظمــات�أ�bــا�صــرفت�أثنــ�ن�مليــار�وثــHث�مائــة�مليــون�

ــازح�ن،� ــة�والتعلــــيم،�والصــــحة،�وا�يــــاه،�والزراعــــة،�والنــ ــى�وزارة�ال¨�بيــ دو�ر�عxــــى�مشــــاريع�إنســــانية�عxــ

�أن�
ً
بــذلك��رقــام�ال[ــ\�أورد�bــا��مـــم�ا�تحــدة�وا�نظمــات�التابعــة�لهــا�عـــن�حجــم�Sنفــاق��ــي�الــيمن،�موكـــدا

ا�نظمــــة�الدوليــــة�للهجــــرة�قامــــت�ب¬bــــب��مــــوال�ا�خصصــــة��عــــادة�الHجئــــ�ن�إ�ــــى�بلــــدا�bم،�ولقــــد�أشــــار�عxــــى�
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ر�مليـون�ل¨ـ����يصـرف�م¬bـا�مـن�قبـل�

ا�نظمــات�ســواء�ثHثــة�مHيــ�ن�وأربعمائــة�الــف�ل¨ــ�،�والبــاÎي�ت¬bبــه�ا�نظمــات�كمــا�أشــار�إ�ــى�أن�أغلــب��دويــة�

الرقيــب��غاثــة��ــي�الحكومــة�الشــرعية�عبــد

دعـــا�فbcـــا�إ�ـــى�ســـرعة�تشـــكيل�لجنـــة�تحقيـــق��ـــي�

�وفـــق�مـــا�ذكـــرت�وكالـــة�ســـبأ�اليمنيـــة�الرســـمية�
ً
ال[ـــ\�أشـــارت�الbcـــا�التقـــارير�ا�نشـــورة�مـــؤخرا

�عxـــى�موافـــات�الحكومـــة�اليمنيـــة�بمHبســـات�ووقـــائع�الفســـاد�ونتـــائ
ً
ج�التحقيقـــات،�واتخـــاذ�إجـــراءات�مشـــددا

عقابيــة�رادعــة�ضــد�الفــاعل�ن�وا�قصــرين�وا�تــورط�ن��ــي�تلــك�القضــايا�و�ــي�اســتغHل�ا�نصــب��فتــا�إ�ــى�أن�

  .الحكومة�لن�تقبل�أي�تقص���أو�استغHل�للعملية�Sغاثية�والوضع�Sنساني��ي�اليمن

وظفي�منظمــــة�اليونســــف�مــــع�كمــــا�أوردت�بعــــض�الوكــــا�ت�الدوليــــة�معلومــــات�تفيــــد�بتمــــا¾ي�بعــــض�مــــ

باكستاني�الجنسية�عمل�عxى�نقل�عناصر�الحوثي�ن�عxى�عربـة�مخصصـة�

للطفولة�مقدمة�من�منظمة�اليونيسف�كحماية�لهم�من�قصف�الط��ان،�كمـا�لفتـت�هـذه�الوكالـة�بـالقول�

مــدققي�ا�ســابات��ــي�اليونســيف�مــن�

كمـــا�أفـــادت�الوكالـــة�نفســـها�عـــن�قيـــام�عناصـــر�الحـــوثي�ن�بمصـــادرة�أقـــراص�وأجهـــزة�حاســـب�

ة�وأدلـــة�بـــبعض�عمليـــات��الفســـاد�وfحتيـــال��ـــي�مكتـــب��مـــم�ا�تحـــدة�بـــاليمن�

دلـــة،�كمـــا�أفـــاد�التقريـــر�الســـرى�للجنـــة�

الخ�ــ�اء�حــول�الــيمن�أن�الحــوثي�ن�يضــغطون�عxــى�الوكــا�ت�Sغاثيةباســتمرار�لتوظيــف�مــوال�ن���يحملــون�

أي�مؤهHت،�وإنه�من�غ���الواضـح�عـدد�ا�ـوظف�ن�الـذين�يسـاعدون�الحـوثي�ن،�وأن�الحـوادث��ـي�السـنوات�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ر�مليـون�ل¨ـ����يصـرف�م¬bـا�مـن�قبـل�سـبيل�ا�ثـال���الحصـر��إ�ـى�أن�ا�عتمـد�للـيمن�مـن�الـديزل�خمسـة�عشـ

ا�نظمــات�ســواء�ثHثــة�مHيــ�ن�وأربعمائــة�الــف�ل¨ــ�،�والبــاÎي�ت¬bبــه�ا�نظمــات�كمــا�أشــار�إ�ــى�أن�أغلــب��دويــة�

  .)1(ال[\�تصلع���هذه�ا�نظمات�منت	\�الصHحية

مــن�جهتــه�وجــه�وزيــر�Sدارة�ا�حليــة�رئــيس�اللجنــة�العليــا�ل�غاثــة��ــي�الحكومــة�الشــرعية�عبــد

ــا�إ�ـــى�ســـرعة�تشـــكيل�لجنـــة�تحقيـــق��ـــي�" ل��اجرانـــدى�"فـــتح�رســـالة�إ�ـــى�منســـقة�الشـــؤون�Sنســـانية� دعـــا�فbcـ

�وفـــق�مـــا�ذكـــرت�وكالـــة�ســـبأ�اليمنيـــة�الرســـمية�
ً
ال[ـــ\�أشـــارت�الbcـــا�التقـــارير�ا�نشـــورة�مـــؤخرا

�عxـــى�موافـــات�الحكومـــة�اليمنيـــة�بمHبســـات�ووقـــائع�الفســـاد�ونتـــائ
ً
مشـــددا

عقابيــة�رادعــة�ضــد�الفــاعل�ن�وا�قصــرين�وا�تــورط�ن��ــي�تلــك�القضــايا�و�ــي�اســتغHل�ا�نصــب��فتــا�إ�ــى�أن�

الحكومة�لن�تقبل�أي�تقص���أو�استغHل�للعملية�Sغاثية�والوضع�Sنساني��ي�اليمن

ــة�معلومــــات�تفيــــد�بتمــــا¾ي�بعــــض�مــــ ــا�أوردت�بعــــض�الوكــــا�ت�الدوليــ كمــ

باكستاني�الجنسية�عمل�عxى�نقل�عناصر�الحوثي�ن�عxى�عربـة�مخصصـة�) خورام�جاويد

للطفولة�مقدمة�من�منظمة�اليونيسف�كحماية�لهم�من�قصف�الط��ان،�كمـا�لفتـت�هـذه�الوكالـة�بـالقول�

مــدققي�ا�ســابات��ــي�اليونســيف�مــن��إن�جاويــد�ُعــرف�بصــHته��منيــة�مــع�الحوثيينواســتغHل�ذلــك��ــي�منــع

كمـــا�أفـــادت�الوكالـــة�نفســـها�عـــن�قيـــام�عناصـــر�الحـــوثي�ن�بمصـــادرة�أقـــراص�وأجهـــزة�حاســـب�

ة�وأدلـــة�بـــبعض�عمليـــات��الفســـاد�وfحتيـــال��ـــي�مكتـــب��مـــم�ا�تحـــدة�بـــاليمن�تحتـــوي�عxـــى�معلومـــات�قيمـــ

دلـــة،�كمـــا�أفـــاد�التقريـــر�الســـرى�للجنـــة�قبـــل�صـــعود�الطـــائرة�مـــن�قبـــل�وفـــد�ا�نظمـــة��ـــي�محاولـــة�لطمـــس�� 

الخ�ــ�اء�حــول�الــيمن�أن�الحــوثي�ن�يضــغطون�عxــى�الوكــا�ت�Sغاثيةباســتمرار�لتوظيــف�مــوال�ن���يحملــون�

أي�مؤهHت،�وإنه�من�غ���الواضـح�عـدد�ا�ـوظف�ن�الـذين�يسـاعدون�الحـوثي�ن،�وأن�الحـوادث��ـي�السـنوات�
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سـبيل�ا�ثـال���الحصـر��إ�ـى�أن�ا�عتمـد�للـيمن�مـن�الـديزل�خمسـة�عشـ

ا�نظمــات�ســواء�ثHثــة�مHيــ�ن�وأربعمائــة�الــف�ل¨ــ�،�والبــاÎي�ت¬bبــه�ا�نظمــات�كمــا�أشــار�إ�ــى�أن�أغلــب��دويــة�

ال[\�تصلع���هذه�ا�نظمات�منت

مــن�جهتــه�وجــه�وزيــر�Sدارة�ا�حليــة�رئــيس�اللجنــة�العليــا�ل

فـــتح�رســـالة�إ�ـــى�منســـقة�الشـــؤون�Sنســـانية�

�وفـــق�مـــا�ذكـــرت�وكالـــة�ســـبأ�اليمنيـــة�الرســـمية��)2( وقـــائع�الفســـاد
ً
ال[ـــ\�أشـــارت�الbcـــا�التقـــارير�ا�نشـــورة�مـــؤخرا

�عxـــى�موافـــات�الحكومـــة�اليمنيـــة�بمHبســـات�ووقـــائع�الفســـاد�ونتـــائ
ً
مشـــددا

عقابيــة�رادعــة�ضــد�الفــاعل�ن�وا�قصــرين�وا�تــورط�ن��ــي�تلــك�القضــايا�و�ــي�اســتغHل�ا�نصــب��فتــا�إ�ــى�أن�

الحكومة�لن�تقبل�أي�تقص���أو�استغHل�للعملية�Sغاثية�والوضع�Sنساني��ي�اليمن

كمــــا�أوردت�بعــــض�الوكــــا�ت�الدوليــــة�معلومــــات�تفيــــد�بتمــــا¾ي�بعــــض�مــــ

خورام�جاويد(الحوثي�ن،�وم¬bم

للطفولة�مقدمة�من�منظمة�اليونيسف�كحماية�لهم�من�قصف�الط��ان،�كمـا�لفتـت�هـذه�الوكالـة�بـالقول�

إن�جاويــد�ُعــرف�بصــHته��منيــة�مــع�الحوثيينواســتغHل�ذلــك��ــي�منــع

كمـــا�أفـــادت�الوكالـــة�نفســـها�عـــن�قيـــام�عناصـــر�الحـــوثي�ن�بمصـــادرة�أقـــراص�وأجهـــزة�حاســـب�. دخـــول�الـــيمن

تحتـــوي�عxـــى�معلومـــات�قيمـــ

قبـــل�صـــعود�الطـــائرة�مـــن�قبـــل�وفـــد�ا�نظمـــة��ـــي�محاولـــة�لطمـــس�� 

الخ�ــ�اء�حــول�الــيمن�أن�الحــوثي�ن�يضــغطون�عxــى�الوكــا�ت�Sغاثيةباســتمرار�لتوظيــف�مــوال�ن���يحملــون�

أي�مؤهHت،�وإنه�من�غ���الواضـح�عـدد�ا�ـوظف�ن�الـذين�يسـاعدون�الحـوثي�ن،�وأن�الحـوادث��ـي�السـنوات�
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  .)1(دة��ي�سرقات�أمدادات�ا�ساعدات�Sنسانية��ي�اليمن

�kـــا�ح[ـــb¬مـــم�ا�تحـــدة�تـــاريٌخ�حافـــٌل�بقضـــايا�الفســـاد،�لـــم�يســـلم�مÍأمنـــاء�عمـــوم�"وهـــذا�لـــيس�جديـــد،�فل

بــارزين،�كمــا�حــدث�مــع�ابنكوفيعنــان�الغــاني،�وعــدد�مــن�مــوظفي��مــم�ا�تحــدة��ــي�حادثــة�الفســاد�الشــه��ة�

ــــة�2017 ـــلت�علbcــــــا�وكالــ ــــ\�حصـــ م،�وال[ــ

�مـــن�حـــوادث�خطـــف�الشـــاحنات�ال[ـــ\�تحمـــل�مـــواد�إغاثيـــة،�
ً
�ـــي�الـــيمن�حصـــول�عـــددا

 fـــي�محافظـــة�تعـــز�ال[ـــ\�تعت�ـــ��ســـاحة�معركـــة�وتـــم�تســـليم�هـــذه���
ً
مـــدادات��قـــاتxي�الحـــوثي�وطبيـــة�وخصوصـــا

bــا�لــم�يتوقــف�فقــط�عxــى��طــراف�الرســمية�فقــط�فقــد�أمتــد�

ا�ى�الواقع�الشـع«\�اليـومي�فقـد�أسـس�ناشـطون�عxـى�مواقـع�التواصـل�fجتمـاùي�وإعHميـون�مهتمـون�بسـ���

أيـن�الفلــوس؟�تبحــث��ــي�مصــ���مليــارات�الــدو�رات�

الهادفــــة��غاثــــة�الشــــعب�اليم�ــــ�kظلــــت�طريقهــــا�ليتلقاهــــا�النافــــذين��ــــي�هــــذه�ا�نظمــــات�ويــــتم�تقاســــمها�مــــع�

ي�ضــــارب�ن�با�هــــداف�ال[ــــ\�جــــاءت�مــــن�أجلهــــا�هــــذه�ا�عونــــات�عــــرض�الحــــائط،�

،�)3(رك�ن�ا�ـــوت�وا�جاعـــة�تعبـــث�بـــأرواح�أكþـــ��مـــن�عشـــرين�مليـــون�يم�ـــ\�يصـــارعون�البقـــاءعxى�قيـــد�الحيـــاة

ــات�ا�ســـــتلمة� ــ���مليــــارات�الــــدو�رات�وتحديــــد�الجهــ ـــة�بكشــــف�مصــ ـــات�الدوليـ ـــذه�الحملــــة�ا�نظمـ ـــت�هـ وطالبـ

ــاد�معانــــاة�الســــكان�مــــع�تزايــــد� وا�نفــــذة،�وقــــد�نــــوه�القــــائم�ن�عxــــى�الحملــــة�أن�الســــبب�وراء�انطHقهــــا�هــــو�إزيــ

�م¬bـا�إ��الفتـات،�منـوه�ن�إ�ـى�انحيـاز�هـ
ً
ذه�ا�نظمـات�ا�ـى�ا�ليشـيا،�ا�ساعدات�Sنسانية�ال[ـ\���يصـل�فعليـا

ـــي��ســــــواق�� ـــا��ـــ ــة�¤bــــــذه�ا�ســــــاعدات،�وا�تـــــاجرة�¤bـــ ــــادات�الحوثيـــ ــــراء�القيــ ـــى�إثــ ودعـــــم�عناصــــــرها،�والعمــــــل�عxــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

دة��ي�سرقات�أمدادات�ا�ساعدات�Sنسانية��ي�اليمن�خ��ة�تش���إ�ى�تورط�موظفي��مم�ا�تح

�kـــا�ح[ـــb¬مـــم�ا�تحـــدة�تـــاريٌخ�حافـــٌل�بقضـــايا�الفســـاد،�لـــم�يســـلم�مÍوهـــذا�لـــيس�جديـــد،�فل

بــارزين،�كمــا�حــدث�مــع�ابنكوفيعنــان�الغــاني،�وعــدد�مــن�مــوظفي��مــم�ا�تحــدة��ــي�حادثــة�الفســاد�الشــه��ة�

  .)2("رأس��مم�ا�تحدة�وذلك�أثناء�وجود�والده�عxى

ـــام�ن� ــم�ا�تحــــــدة��ــــــي�العـــ ــــر�التقــــــارير�الداخليــــــة�لÍمــــ 2017و�2016وتظهــ

�مـــن�حـــوادث�خطـــف�الشـــاحنات�ال[ـــ\�تحمـــل�مـــواد�إغاثيـــة،�
ً
�ـــي�الـــيمن�حصـــول�عـــددا

 fـــي�محافظـــة�تعـــز�ال[ـــ\�تعت�ـــ��ســـاحة�معركـــة�وتـــم�تســـليم�هـــذه���
ً
وطبيـــة�وخصوصـــا

  .عxى�الخطوط��مامية�بزعم�أ�bم�يقاتلون�التحالف

حمــHت�مواجهــة�فســاد�ا�نظمات،وتHع�bــا�لــم�يتوقــف�فقــط�عxــى��طــراف�الرســمية�فقــط�فقــد�أمتــد�

ا�ى�الواقع�الشـع«\�اليـومي�فقـد�أسـس�ناشـطون�عxـى�مواقـع�التواصـل�fجتمـاùي�وإعHميـون�مهتمـون�بسـ���

أيـن�الفلــوس؟�تبحــث��ــي�مصــ���مليــارات�الــدو�رات�: ســانية�للــيمن�حملــةأطلقوا�علbcــا�عنــوان

ـــع� ـــا�النافــــذين��ــــي�هــــذه�ا�نظمــــات�ويــــتم�تقاســــمها�مـ ـــا�ليتلقاهـ الهادفــــة��غاثــــة�الشــــعب�اليم�ــــ�kظلــــت�طريقهـ

ــات�عــــرض�الحــــائط،� ــذه�ا�عونــ ــداف�ال[ــــ\�جــــاءت�مــــن�أجلهــــا�هــ ا�تنفــــذين��ــــي�جماعــــة�الحــــوثي�ضــــارب�ن�با�هــ

رك�ن�ا�ـــوت�وا�جاعـــة�تعبـــث�بـــأرواح�أكþـــ��مـــن�عشـــرين�مليـــون�يم�ـــ\�يصـــارعون�البقـــاءعxى�قيـــد�الحيـــاة

ـــتلمة� ـــف�مصــــ���مليــــارات�الــــدو�رات�وتحديــــد�الجهــــات�ا�ســ ــة�بكشـ ــات�الدوليــ وطالبــــت�هــــذه�الحملــــة�ا�نظمــ

ــد� ــكان�مــــع�تزايــ ــبب�وراء�انطHقهــــا�هــــو�إزيــــاد�معانــــاة�الســ وا�نفــــذة،�وقــــد�نــــوه�القــــائم�ن�عxــــى�الحملــــة�أن�الســ

�م¬bـا�إ��الفتـات،�منـوه�ن�إ�ـى�انحيـاز�هـ
ً
ا�ساعدات�Sنسانية�ال[ـ\���يصـل�فعليـا

ــي��ســــــواق�� ـــا��ــــ ــــاجرة�¤bـــ ــــاعدات،�وا�تـ ــــذه�ا�ســ ـــادات�الحوثيـــــة�¤bــ ـــراء�القيـــ ــى�إثـــ ــــل�عxـــ ودعـــــم�عناصــــــرها،�والعمــ
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�خ��ة�تش���إ�ى�تورط�موظفي��مم�ا�تح

�kـــا�ح[ـــb¬مـــم�ا�تحـــدة�تـــاريٌخ�حافـــٌل�بقضـــايا�الفســـاد،�لـــم�يســـلم�مÍوهـــذا�لـــيس�جديـــد،�فل

بــارزين،�كمــا�حــدث�مــع�ابنكوفيعنــان�الغــاني،�وعــدد�مــن�مــوظفي��مــم�ا�تحــدة��ــي�حادثــة�الفســاد�الشــه��ة�

وذلك�أثناء�وجود�والده�عxى

ــام�ن� ـــارير�الداخليــــــة�لÍمــــــم�ا�تحــــــدة��ــــــي�العــــ وتظهــــــر�التقـــ

Associated Press�،مـــن�حـــوادث�خطـــف�الشـــاحنات�ال[ـــ\�تحمـــل�مـــواد�إغاثيـــة�
ً
�ـــي�الـــيمن�حصـــول�عـــددا

 fـــي�محافظـــة�تعـــز�ال[ـــ\�تعت�ـــ��ســـاحة�معركـــة�وتـــم�تســـليم�هـــذه���
ً
وطبيـــة�وخصوصـــا

عxى�الخطوط��مامية�بزعم�أ�bم�يقاتلون�التحالف

حمــHت�مواجهــة�فســاد�ا�نظمات،وتHع

ا�ى�الواقع�الشـع«\�اليـومي�فقـد�أسـس�ناشـطون�عxـى�مواقـع�التواصـل�fجتمـاùي�وإعHميـون�مهتمـون�بسـ���

ســانية�للــيمن�حملــةأطلقوا�علbcــا�عنــوانا�سـاعدات�Sن

ــا�النافــــذين��ــــي�هــــذه�ا�نظمــــات�ويــــتم�تقاســــمها�مــــع� ـــة�الشــــعب�اليم�ــــ�kظلــــت�طريقهــــا�ليتلقاهــ ــة��غاثـ الهادفــ

ا�تنفــــذين��ــــي�جماعــــة�الحــــوث

رك�ن�ا�ـــوت�وا�جاعـــة�تعبـــث�بـــأرواح�أكþـــ��مـــن�عشـــرين�مليـــون�يم�ـــ\�يصـــارعون�البقـــاءعxى�قيـــد�الحيـــاةتـــا

ــة�ا�نظمــــات�الدوليــــة�بكشــــف�مصــــ���مليــــارات�الــــدو�رات�وتحديــــد�الجهــــات�ا�ســـــتلمة� وطالبــــت�هــــذه�الحملــ

ــكان�مــــع�تزايــــد� وا�نفــــذة،�وقــــد�نــــوه�القــــائم�ن�عxــــى�الحملــــة�أن�الســــبب�وراء�انطHقهــــا�هــــو�إزيــــاد�معانــــاة�الســ

�م¬bـا�إ��الفتـات،�منـوه�ن�إ�ـى�انحيـاز�هـ
ً
ا�ساعدات�Sنسانية�ال[ـ\���يصـل�فعليـا

ــــي��ســــــواق�� ــــا��ــ ــــاعدات،�وا�تـــــاجرة�¤bــ ــــذه�ا�ســ ــادات�الحوثيـــــة�¤bــ ـــم�عناصــــــرها،�والعمــــــل�عxـــــى�إثــــــراء�القيــــ ودعــ

                                                          

 )1 (1o��� .���� .G� ...
2019 �#https://cutt.us/

 )2 ( �)F���3�< #@ )���
 )3 ( 4�����*�@ 4���6�� 7����6/�
 �����0

4�3��3@ �
	����F .  



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري 

 Page 146 برلين –المانيا 

  

ـــا�لصــــالح� ــاعدات�إنســــانية�واســــتثمار�جــــزء�كب�ــــ��م¬bـ ــم�ا�جهــــود�الحربــــي�للحــــوثي�ن�باســــم�مســ الســــوداء�ودعــ

عxـى�معظـم�القيـادات�الحوثيـة�وا�شـرف�ن�عxـى�

ـــى�أي� ــ�ن�ا�تضــــررين�مــــن�الحصــــول�عxــ ــان�مHيــــ�ن�اليمنيــ Sغاثــــة�خــــHل�مــــدة�وج�ــــ�ة�الــــذي�تســــبب��ـــــي�حرمــ

ــى�بالكشــــف�عــــن� منظمــــة�دوليــــة�وشــــريك�محxــ

م�فقـط،�2018سلمbµا�تلك�ا�نظمات�مـن�ا�ـانح�ن�خـHل�العـام�

منظمــة�منــذ�مطلــع�العــام�الجــاري�بغــرض�تقــديم�ا�ســاعدات�

Sنســانية��ــي�الــيمن�بحســـب�موقــع�تتبــع��مـــوال�التــابع�لÍمــم�ا�تحـــدة،�و�غــرب�مــن�ذلـــك�مــن�وجهــة�نظـــر�

مليــار�دو�ر،�بينمــا�مــا�تحصــلت�عليــه�هــذه�ا�نظمــات�مــن�

ــــة�طالبــــــت�إحــــــدى�ا�نظمــــــات� ــره�أن�الحملــ مليــــــار�دو�ر�أمريكــــــي،�مــــــا�يجــــــدر�ذكــــ

�مخصـــص�للمســـاعدات�لكـــن�إدار�bـــا�رفضـــت�التجـــاوب�ممـــا�حـــدا�¤bـــذا�الناشـــط�

يــن�الفلــوس؟�لـــم�يلبــث�أن�يتحــول�إ�ــى�حملــة�منظمـــة�بســبب�ا�عانــاة�وfحتقــان�الشـــع«\�

ـــع�ا�ليشـــــيا�الحوثيـــــة�للمســـــاعدات�Sنســـــانية� م،�كشـــــف�أحـــــدى�التقـــــاريرعن�بيــ

مســــؤو�ي�ال��نــــامج�مــــا�أقــــدمت�عليــــه�

ــــع� ـــع�ذلــــــك�لـــــم�يقــــــدم�ال��نــــــامج�أي�خطـــــوة�عxــــــى�أرض�الواقــ ـــائع�ن،�ومــ ا�ليشـــــيا،�وا�bمهــــــا�بســـــرقة�قــــــوت�الجـــ

ــة�والدوليــــة�مــــع� �عxــــى�ســــرقة�ا�ســــاعدات�وهــــو��مــــر�الــــذي�يؤكــــد�تواطــــؤ�معظــــم�ا�نظمــــات��مميــ
ً
احتجاجــــا

ويــرى�.�مــر�الواقــع�و�غــراض�سياســية�أخــرى 
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــا�لصــــالح� ـــ��م¬bــ الســــوداء�ودعــــم�ا�جهــــود�الحربــــي�للحــــوثي�ن�باســــم�مســــاعدات�إنســــانية�واســــتثمار�جــــزء�كب�ـ

�
ً
عxـى�معظـم�القيـادات�الحوثيـة�وا�شـرف�ن�عxـى�الحوثي�ن،�وما�يؤكد�ذلك�الþـ�اء�الفـاحش�الـذي�ظهـر�مـؤخرا

ــى�أي� ـــول�عxـــ ـــبب��ـــــي�حرمــــان�مHيــــ�ن�اليمنيــــ�ن�ا�تضــــررين�مــــن�الحصـ Sغاثــــة�خــــHل�مــــدة�وج�ــــ�ة�الــــذي�تسـ

�
ً
�واســــعا

ً
Hقــــت�تفــــاع�ــى�بالكشــــف�عــــن��96ويطالــــب�منظمــــو�الحملــــة�ال[ــــ\� ــة�وشــــريك�محxــ منظمــــة�دوليــ

سلمbµا�تلك�ا�نظمات�مـن�ا�ـانح�ن�خـHل�العـام�مليار�دو�ر�ت�7.2حسابا�bم،�وتحديد�مص���

منظمــة�منــذ�مطلــع�العــام�الجــاري�بغــرض�تقــديم�ا�ســاعدات��62مليــون�دو�ر�أمريكــي�تســلمbµا�

Sنســانية��ــي�الــيمن�بحســـب�موقــع�تتبــع��مـــوال�التــابع�لÍمــم�ا�تحـــدة،�و�غــرب�مــن�ذلـــك�مــن�وجهــة�نظـــر�

مليــار�دو�ر،�بينمــا�مــا�تحصــلت�عليــه�هــذه�ا�نظمــات�مــن��2.2يــة�الحكومــة�اليمنيــة�منظمــ\�الحملــة�أن�م��ان

ــــت�إحــــــدى�ا�نظمــــــات��2.7أمــــــوال�ا�ــــــانح�ن�يتجــــــاوز� ـــة�طالبــ مليــــــار�دو�ر�أمريكــــــي،�مــــــا�يجــــــدر�ذكــــــره�أن�الحملـــ

fفصـــاح�عـــن�مصـــ���مبلـــغ�مخصـــص�للمســـاعدات�لكـــن�إدار�bـــا�رفضـــت�التجـــاوب�ممـــا�حـــدا�¤bـــذا�الناشـــط�

يــن�الفلــوس؟�لـــم�يلبــث�أن�يتحــول�إ�ــى�حملــة�منظمـــة�بســبب�ا�عانــاة�وfحتقــان�الشـــع«\�

 
ً
  .)2()1(تجاه�ا�ليشيا�وا�نظمات�معا

ــع�ا�ليشـــــيا�الحوثيـــــة�للمســـــاعدات�Sنســـــانية�2019 ـــف�أحـــــدى�التقـــــاريرعن�بيـــ م،�كشــ

،�وانتقــــد
ً
مســــؤو�ي�ال��نــــامج�مــــا�أقــــدمت�عليــــه��الغذائيــــة�التابعــــة�ل��نــــامج�الغــــذاء�العــــالم\��ــــي��ســــواق�علنــــا

ـــع� ــــى�أرض�الواقـــ ــــم�يقــــــدم�ال��نــــــامج�أي�خطـــــوة�عxــ ــع�ذلــــــك�لـ ــائع�ن،�ومـــ ا�ليشـــــيا،�وا�bمهــــــا�بســـــرقة�قــــــوت�الجــــ

ـــع� ـــد�تواطــــؤ�معظــــم�ا�نظمــــات��مميــــة�والدوليــــة�مـ ــو��مــــر�الــــذي�يؤكـ �عxــــى�ســــرقة�ا�ســــاعدات�وهــ
ً
احتجاجــــا

�لسياســة�"ســلطة"جــة�التعامــل�مــع�
ً
�مــر�الواقــع�و�غــراض�سياســية�أخــرى ،�وذلــك�فرضــا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

ـــا�لصــــالح� ـــوثي�ن�باســــم�مســــاعدات�إنســــانية�واســــتثمار�جــــزء�كب�ــــ��م¬bـ ــي�للحـ الســــوداء�ودعــــم�ا�جهــــود�الحربــ

�
ً
الحوثي�ن،�وما�يؤكد�ذلك�الþـ�اء�الفـاحش�الـذي�ظهـر�مـؤخرا

ـــى�أي� ـــي�حرمــــان�مHيــــ�ن�اليمنيــــ�ن�ا�تضــــررين�مــــن�الحصــــول�عxــ ـــذي�تســــبب��ــ Sغاثــــة�خــــHل�مــــدة�وج�ــــ�ة�الـ

  .نصيب�م¬bا

�
ً
ــعا �واســ

ً
Hــاع ويطالــــب�منظمــــو�الحملــــة�ال[ــــ\��قــــت�تفــ

حسابا�bم،�وتحديد�مص���

مليــون�دو�ر�أمريكــي�تســلمbµا��150وحــوا�ي�

Sنســانية��ــي�الــيمن�بحســـب�موقــع�تتبــع��مـــوال�التــابع�لÍمــم�ا�تحـــدة،�و�غــرب�مــن�ذلـــك�مــن�وجهــة�نظـــر�

منظمــ\�الحملــة�أن�م��ان

أمــــــوال�ا�ــــــانح�ن�يتجــــــاوز�

fفصـــاح�عـــن�مصـــ���مبلـــغ�مخصـــص�للمســـاعدات�لكـــن�إدار�bـــا�رفضـــت�التجـــاوب�ممـــا�حـــدا�¤bـــذا�الناشـــط�

يــن�الفلــوس؟�لـــم�يلبــث�أن�يتحــول�إ�ــى�حملــة�منظمـــة�بســبب�ا�عانــاة�وfحتقــان�الشـــع«\�إطــHق�هاشــتاك�أ

 
ً
تجاه�ا�ليشيا�وا�نظمات�معا

ـــع�العـــــام� �2019ـــــي�مطلــ

،�وانتقــــد
ً
ــة�ل��نــــامج�الغــــذاء�العــــالم\��ــــي��ســــواق�علنــــا ــة�التابعــ الغذائيــ

ــــع� ــــى�أرض�الواقــ ـــم�يقــــــدم�ال��نــــــامج�أي�خطـــــوة�عxــ ـــرقة�قــــــوت�الجــــــائع�ن،�ومـــــع�ذلــــــك�لــ ــا�بســ ــيا،�وا�bمهــــ ا�ليشـــ

ــة�والدوليــــة�مــــع� ــد�تواطــــؤ�معظــــم�ا�نظمــــات��مميــ ـــاعدات�وهــــو��مــــر�الــــذي�يؤكــ �عxــــى�ســــرقة�ا�سـ
ً
ـــا احتجاجـ

ا�ليشــيا�بحجــة�التعامــل�مــع�
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ـــــات�تشــــــغيلية�للمنظمــــــات�ا�حليــــــة�وتخصــــــيص� �35مــــــن�ا�نحــــــة�كنفقـ

كنفقـــات�تشـــغيلية�للمنظمـــات�الدوليـــة�ممـــا�فـــتح�شـــهية�هـــذه�ا�نظمـــات�عxـــى�الحصـــول�عxـــى�ا�ـــنح��

  .)1(للمتضررين

ــذه� غاثــــة�ويشــــ��ون�إ�ــــى�أنــــه�با�مكــــان�تحويــــل�هــ

�الهائلـــة�ع�ـــ��البنـــك�ا�ركـــزي،��مـــر�الـــذي�ســـيؤدى�إ�ـــى�اســـتقرار�العملـــة�ويضـــمن�الرقابـــة�عxـــى�أعمـــال�

ــة؛��ســــباب�اقتصــــادية� والتنمويــــة��ــــي�الجمهوريــــة�اليمنيــ

�إ��بعــد�أزمــة�
ً
�دوليــا

ً
م�ومــا�لحقهــا�مــن�2011واجتماعيــة�وسياســية،�إ��أن�العمــل�Sنســاني�لــم�يــو�ى�اهتمامــا

ــــا�ت� ـــع�ا�ؤشـــــرات�Sنســـــانية،�خـــــHل�الف¨ـــــ�ة�fنتقاليـــــة�طـــــال�هـــــذا�التـــــدني�كافـــــة�ا�جـ تـــــدهور�حـــــاٍد��ـــــي�جميــ

د�الذين�هم�بحاجة�ماسة�للمسـاعدات�للتـدخل�Sنسـاني�العاجـل،�وعxـى�الـرغم�مـن�

ــات�الــــدول�ا�انحــــة،� أن�العمـــل�Sنســــاني�قــــد�كســـب�Üــــ·\ء�مــــن�الــــزخم�والتنظـــيم،�وأصــــبح�مــــن�ضـــمن�أولويــ

�مــن�خطــط�الطــوارئ�
ً
وتكــوين�ا�نســقية�العليــا�للشــؤون�Sنســانية��مــن�قبــل�الحكومــة�وال[ــ\�أطلقــت�عــددا

؛�إ��أن�الب��وقراطيـــــة�والعجـــــز�)3(عـــــاون�مـــــع�الشـــــركاء�الـــــدولي�ن�وعxـــــى�رأســـــهم��مـــــم�ا�تحـــــدة

والفســاد��ــي�أجهــزة��مــم�ا�تحــدة،�وضــعف�الحكومــة�اليمنيــة؛�كــان�العامــل�الــرئيس��ــي�تعþــ��هــذه�الخطــط،�

ـــات�وSعــــــــHم� ـــد�مركــــــــز�الدراســـــ ـــ\�رصـــــ ـــــاد�اليم�ـــــ ـــــى�fقتصـــ ـــة��عxـــ ــــانية�وSغاثيـــــ ــــــاعدات�Sنســــ وعــــــــن�أثــــــــر�ا�ســ

�إ��أن�اقتصـــاد�ا�ســـاعدات�Sنســـانية�وSغاثيـــة�بـــات�
ً
منوهـــا
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــبة� ــــص�نســـ ــــات�تشــــــغيلية�للمنظمــــــات�ا�حليــــــة�وتخصــــــيص�% 25ناشــــــطون�أن�تخصــ مــــــن�ا�نحــــــة�كنفقــ

كنفقـــات�تشـــغيلية�للمنظمـــات�الدوليـــة�ممـــا�فـــتح�شـــهية�هـــذه�ا�نظمـــات�عxـــى�الحصـــول�عxـــى�ا�ـــنح��

للمتضررينوا�ساعدات�Sنسانية،�وليس�لتغطية�fحتياجات�Sنسانية�

بينمــــا�ينتقــــد�أخــــرون�دور�الحكومــــة�واللجنــــة�العليــــا�ل�غاثــــة�ويشــــ��ون�إ�ــــى�أنــــه�با�مكــــان�تحويــــل�هــــذه�

�الهائلـــة�ع�ـــ��البنـــك�ا�ركـــزي،��مـــر�الـــذي�ســـيؤدى�إ�ـــى�اســـتقرار�العملـــة�ويضـــمن�الرقابـــة�عxـــى�أعمـــال�

ــة��ــــي�الجمهوريــــة�اليمنيــــة؛��ســــباب�اقتصــــادية�عxــــى�الــــرغم�مــــن�تــــردي��وضــــاع�fقتصــــادية� والتنمويــ

�إ��بعــد�أزمــة�
ً
�دوليــا

ً
واجتماعيــة�وسياســية،�إ��أن�العمــل�Sنســاني�لــم�يــو�ى�اهتمامــا

ـــا�ت� ــــال�هـــــذا�التـــــدني�كافـــــة�ا�جــ ــع�ا�ؤشـــــرات�Sنســـــانية،�خـــــHل�الف¨ـــــ�ة�fنتقاليـــــة�طـ ــــي�جميـــ ـــاٍد��ـ تـــــدهور�حــ

د�الذين�هم�بحاجة�ماسة�للمسـاعدات�للتـدخل�Sنسـاني�العاجـل،�وعxـى�الـرغم�مـن�

أن�العمـــل�Sنســــاني�قــــد�كســـب�Üــــ·\ء�مــــن�الــــزخم�والتنظـــيم،�وأصــــبح�مــــن�ضـــمن�أولويــــات�الــــدول�ا�انحــــة،�

�مــن�خطــط�الطــوار
ً
وتكــوين�ا�نســقية�العليــا�للشــؤون�Sنســانية��مــن�قبــل�الحكومــة�وال[ــ\�أطلقــت�عــددا

ـــدة ـــركاء�الـــــدولي�ن�وعxـــــى�رأســـــهم��مـــــم�ا�تحــ عـــــاون�مـــــع�الشــ

والفســاد��ــي�أجهــزة��مــم�ا�تحــدة،�وضــعف�الحكومــة�اليمنيــة؛�كــان�العامــل�الــرئيس��ــي�تعþــ��هــذه�الخطــط،�

  .وتسبب��ي�حجب��موال�ومنعها�من�الوصول�إ�ى�مستحقbcا

  :سانيةعوائقuومهدداتuفشلuا�ساعدات�uن

ــــــHم� ــات�وSعــ ــ\�رصــــــــد�مركــــــــز�الدراســــــ ــــاد�اليم�ــــــ ـــــى�fقتصــــ ــة��عxـــ ـــانية�وSغاثيــــــ ـــــاعدات�Sنســـــ وعــــــــن�أثــــــــر�ا�ســـ

�إ��أن�اقتصـــاد�ا�ســـاعدات�Sنســـانية�وSغاثيـــة�بـــات��–وهـــو�مركـــز�متخصـــص�موثـــوق�
ً
منوهـــا
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ناشــــــطون�أن�تخصــــــص�نســــــبة�

كنفقـــات�تشـــغيلية�للمنظمـــات�الدوليـــة�ممـــا�فـــتح�شـــهية�هـــذه�ا�نظمـــات�عxـــى�الحصـــول�عxـــى�ا�ـــنح��% 40إ�ـــي

وا�ساعدات�Sنسانية،�وليس�لتغطية�fحتياجات�Sنسانية�

بينمــــا�ينتقــــد�أخــــرون�دور�الحكومــــة�واللجنــــة�العليــــا�ل

ا�بـــالغ�الهائلـــة�ع�ـــ��البنـــك�ا�ركـــزي،��مـــر�الـــذي�ســـيؤدى�إ�ـــى�اســـتقرار�العملـــة�ويضـــمن�الرقابـــة�عxـــى�أعمـــال�

  .)2(هذه�ا�نظمات

ــن�تــــردي��وضــــاع�fقتصــــادية� عxــــى�الــــرغم�مــ

�إ��بعــد�أزمــة�
ً
�دوليــا

ً
واجتماعيــة�وسياســية،�إ��أن�العمــل�Sنســاني�لــم�يــو�ى�اهتمامــا

ــــا�ت� ــــال�هـــــذا�التـــــدني�كافـــــة�ا�جـ ـــHل�الف¨ـــــ�ة�fنتقاليـــــة�طـ ــانية،�خــ تـــــدهور�حـــــاٍد��ـــــي�جميـــــع�ا�ؤشـــــرات�Sنســـ

د�الذين�هم�بحاجة�ماسة�للمسـاعدات�للتـدخل�Sنسـاني�العاجـل،�وعxـى�الـرغم�مـن�Sنسانية،�وارتفع�عد

ــن�الــــزخم�والتنظـــيم،�وأصــــبح�مــــن�ضـــمن�أولويــــات�الــــدول�ا�انحــــة،� أن�العمـــل�Sنســــاني�قــــد�كســـب�Üــــ·\ء�مــ

�مــن�خطــط�الطــوار
ً
وتكــوين�ا�نســقية�العليــا�للشــؤون�Sنســانية��مــن�قبــل�الحكومــة�وال[ــ\�أطلقــت�عــددا

ــيمن�بالت ــي�الـــ ـــدة�ـــ عـــــاون�مـــــع�الشـــــركاء�الـــــدولي�ن�وعxـــــى�رأســـــهم��مـــــم�ا�تحــ

والفســاد��ــي�أجهــزة��مــم�ا�تحــدة،�وضــعف�الحكومــة�اليمنيــة؛�كــان�العامــل�الــرئيس��ــي�تعþــ��هــذه�الخطــط،�

وتسبب��ي�حجب��موال�ومنعها�من�الوصول�إ�ى�مستحقbcا

عوائقuومهدداتuفشلuا�ساعدات�uن

ـــات�وSعــــــــHم� ـــاد�اليم�ــــــــ\�رصــــــــد�مركــــــــز�الدراســـــ ـــى�fقتصـــــ ــاعدات�Sنســــــــانية�وSغاثيــــــــة��عxـــــ ــــر�ا�ســــــ ـــن�أثــــ وعـــــ

وهـــو�مركـــز�متخصـــص�موثـــوق�-fقتصـــادي�
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ســـنوي،�كـــل�هـــذا�مليـــار�دو�ر��4يشـــكل�نســـبة�مهمـــة�مـــن�حركـــة�fقتصـــاد�اليم�ـــ\؛�حيـــث�يـــدير�مـــا�يزيـــد�عـــن�

ــ�ن�العـــام�لك¬bـــا�لـــم�تكلــــف� bـــا�بصـــنعاء�وممثxـــي��مـ

�عــن�النظــر��ــي�الجــدوى�fقتصــادية�مــن�
ً
Hا�فضــbcنفســها�بالتأكــد�مــن�وصــول�هــذه�ا�ســاعدات�إ�ــى�مســتحق

ــــة�الوطنيــــــة��مــــــر�الــــــذي�يث�ــــــ��الشــــــكوك�حــــــول� ــــف�نزيــــــف�العملــ ــــم�ا�تحــــــدة،�هــــــذه�ا�ســــــاعدات�ووقــ دور��مــ

ومنظما�bا�الفاقدة�لعنصري�الحياد�والشفافية،�ورغبbµـا��ـي�اسـتمرار��زمـة��ـي�الجانـب�Sنسـاني،�وSغـاثي�

إن�هـــذا�مـــا�ذكــر�أعـــHه���يعكـــس�مـــا�يحـــدث�عxــى�أرض�الواقـــع�وتقابلـــه�وســـائل�SعـــHم�

لتعتيم�الشــديد�والحــذر��ــي�تناولــه�وذلــك�بســبب�العقوبــات�الرادعــة�ال[ــ\�يتعــرض�لهــا�كــل�مــن�يتنــاول�تلــك�

ي�أعــداد�هائلــة�مــن�الصــحفي�ن��ــي�ســجو�bا�وحاكمــت�العشــرات�أمـــام�

�بشرية�للط�ـ�ان�وسـيتم�الحـديث�عـن�
ً
معانـا�bم�وجعلت�من�العديد�م¬bم�دروعا

ــــات�الحـــــوثي�ن�تجـــــاه�ا�نظمـــــات� ــــدة�عـــــن�ممارسـ ـــات��مـــــم�ا�تحـ ــــن�مؤسســ ـــد�مـ ـــمت�متعمــ ــــاك�صــ إن�هنـ

ــــات�مــــــن�الجهــــــات� ــــكاوى�والتظلمــ ــــا�الشــ ــــول،�وتصــــــل�إلbcــ ــــب�وتمــ ــــانية،�فــــــا�مم�ا�تحــــــدة�¾ــــــي�ال[ــــــ\�تراقــ Sنســ

رد�الـرد�عxـى�الرسمية،�والشـعبية،�ومنظمـات�ا�جتمـع�ا�ـدني�دون�أن�تحـرك�سـاكن،�ولـم�تكلـف�نفسـها�مجـ

  .شكاوى�الجهات�ا�عنية،�و��عxى�السكان�ا�تضررين�من�فساد�الحوثي�ن،�وا�نظمات�عxى�حٍد�سواء

و�زيــد�مــن�التوضــيح�ســوف�تركــز�الدراســة��ــي�هــذه�الجزئيــة�عxــى�دور�ثــHث�منظمــات�أمميــة�عاملــة��ــي�

ــة��ـــي�الــــ ــدة؛�الـــيمن�كنمـــوذج��نظمـــات��مــــم�ا�تحـــدة�ا�عنيـــة�بــــإدارة��زمـــة�الطارئـ يمن،�و¾ـــي�ليســـت�الوحيــ

ازنا�bــا�الســـنوية�ال[ـــ\�وذلـــك�بســبب�كþـــ�ة�أنشـــطbµا،�ووفــرة�إمكانيا�bـــا�ا�اليـــة،�ومو 

  :حيث�حظيت�هذه�ا�نظمات�الثHث�بامتيازات�م���bا�عن�ا�نظمات��خرى 
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

يشـــكل�نســـبة�مهمـــة�مـــن�حركـــة�fقتصـــاد�اليم�ـــ\؛�حيـــث�يـــدير�مـــا�يزيـــد�عـــن�

التHعـــب�يجـــرى�تحـــت�ســـمع�وبصـــر��مـــم�ا�تحـــدة�ومكت�bـــا�بصـــنعاء�وممثxـــي��مـــ�ن�العـــام�لك¬bـــا�لـــم�تكلــــف�

�عــن�النظــر��ــي�الجــدوى�fقتصــادية�مــن�
ً
Hا�فضــbcنفســها�بالتأكــد�مــن�وصــول�هــذه�ا�ســاعدات�إ�ــى�مســتحق

ــــذي�يث�ــــــ��الشــــــكوك�حــــــول� ـــة�الوطنيــــــة��مــــــر�الــ ـــف�نزيــــــف�العملـــ ــــذه�ا�ســــــاعدات�ووقـــ هــ

ومنظما�bا�الفاقدة�لعنصري�الحياد�والشفافية،�ورغبbµـا��ـي�اسـتمرار��زمـة��ـي�الجانـب�Sنسـاني،�وSغـا

  .)1(للتكسب�وال¨�بح،�وهوما�بات�يعرفه�ا�واطن�العادي

إن�هـــذا�مـــا�ذكــر�أعـــHه���يعكـــس�مـــا�يحـــدث�عxــى�أرض�الواقـــع�وتقابلـــه�وســـائل�SعـــHم�

لتعتيم�الشــديد�والحــذر��ــي�تناولــه�وذلــك�بســبب�العقوبــات�الرادعــة�ال[ــ\�يتعــرض�لهــا�كــل�مــن�يتنــاول�تلــك�

القضــايا�حيــث�غيبــت�مليشــيا�الحــوثي�أعــداد�هائلــة�مــن�الصــحفي�ن��ــي�ســجو�bا�وحاكمــت�العشــرات�أمـــام�

�بشرية�للط�ـ�ان�وسـيتم�الحـديث�عـن�, محاكم�خاصة�بbµم�كيدية
ً
وجعلت�من�العديد�م¬bم�دروعا

ــــاه�ا�نظمـــــات� ـــات�الحـــــوثي�ن�تجـ ـــدة�عـــــن�ممارســ ــات��مـــــم�ا�تحــ ـــن�مؤسســـ ــد�مــ ــــاك�صـــــمت�متعمـــ إن�هنـ

ـــات�مــــــن�الجهــــــات� ـــكاوى�والتظلمـــ ـــا�الشـــ ـــول،�وتصــــــل�إلbcـــ ـــب�وتمـــ ـــــي�ال[ــــــ\�تراقـــ ـــانية،�فــــــا�مم�ا�تحــــــدة�¾ـ Sنســـ

الرسمية،�والشـعبية،�ومنظمـات�ا�جتمـع�ا�ـدني�دون�أن�تحـرك�سـاكن،�ولـم�تكلـف�نفسـها�مجـ

شكاوى�الجهات�ا�عنية،�و��عxى�السكان�ا�تضررين�من�فساد�الحوثي�ن،�وا�نظمات�عxى�حٍد�سواء

و�زيــد�مــن�التوضــيح�ســوف�تركــز�الدراســة��ــي�هــذه�الجزئيــة�عxــى�دور�ثــHث�منظمــات�أمميــة�عاملــة��ــي�

ــ الـــيمن�كنمـــوذج��نظمـــات��مــــم�ا�تحـــدة�ا�عنيـــة�بــــإدارة��زمـــة�الطارئـــة��ـــي�الــ

؛�
ً
وذلـــك�بســبب�كþـــ�ة�أنشـــطbµا،�ووفــرة�إمكانيا�bـــا�ا�اليـــة،�ومو ولكــن�¾ـــي��كþــ��حضـــورا

حيث�حظيت�هذه�ا�نظمات�الثHث�بامتيازات�م���bا�عن�ا�نظمات��خرى 
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

يشـــكل�نســـبة�مهمـــة�مـــن�حركـــة�fقتصـــاد�اليم�ـــ\؛�حيـــث�يـــدير�مـــا�يزيـــد�عـــن�

التHعـــب�يجـــرى�تحـــت�ســـمع�وبصـــر��مـــم�ا�تحـــدة�ومكت

�عــن�النظــر��ــي�الجــدوى�fقتصــادية�مــن�
ً
Hا�فضــbcنفســها�بالتأكــد�مــن�وصــول�هــذه�ا�ســاعدات�إ�ــى�مســتحق

ـــذي�يث�ــــــ��الشــــــكوك�حــــــول� ــــر�الـــ ـــة��مــ هــــــذه�ا�ســــــاعدات�ووقــــــف�نزيــــــف�العملــــــة�الوطنيـــ

ومنظما�bا�الفاقدة�لعنصري�الحياد�والشفافية،�ورغبbµـا��ـي�اسـتمرار��زمـة��ـي�الجانـب�Sنسـاني،�وSغـا

للتكسب�وال¨�بح،�وهوما�بات�يعرفه�ا�واطن�العادي

إن�هـــذا�مـــا�ذكــر�أعـــHه���يعكـــس�مـــا�يحـــدث�عxــى�أرض�الواقـــع�وتقابلـــه�وســـائل�SعـــHم�: ويمكــن�القـــول 

لتعتيم�الشــديد�والحــذر��ــي�تناولــه�وذلــك�بســبب�العقوبــات�الرادعــة�ال[ــ\�يتعــرض�لهــا�كــل�مــن�يتنــاول�تلــك�بــا

القضــايا�حيــث�غيبــت�مليشــيا�الحــو

محاكم�خاصة�بbµم�كيدية

�حقا .  

ــــاه�ا�نظمـــــات� ـــات�الحـــــوثي�ن�تجـ ــــم�ا�تحـــــدة�عـــــن�ممارســ إن�هنـــــاك�صـــــمت�متعمـــــد�مـــــن�مؤسســـــات��مـ

ـــات�مــــــن�الجهــــــات� ـــكاوى�والتظلمـــ ـــا�الشـــ ـــــ\�تراقــــــب�وتمــــــول،�وتصــــــل�إلbcـــ ـــي�ال[ـ ـــــدة�¾ـــ ـــــا�مم�ا�تحـ Sنســــــانية،�فـ

الرسمية،�والشـعبية،�ومنظمـات�ا�جتمـع�ا�ـدني�دون�أن�تحـرك�سـاكن،�ولـم�تكلـف�نفسـها�مجـ

شكاوى�الجهات�ا�عنية،�و��عxى�السكان�ا�تضررين�من�فساد�الحوثي�ن،�وا�نظمات�عxى�حٍد�سواء

و�زيــد�مــن�التوضــيح�ســوف�تركــز�الدراســة��ــي�هــذه�الجزئيــة�عxــى�دور�ثــHث�منظمــات�أمميــة�عاملــة��ــي�

ــ الـــيمن�كنمـــوذج��نظمـــات��مــــم�ا�تحـــدة�ا�عنيـــة�بــــإدارة��زمـــة�الطارئـــة��ـــي�الــ

؛�
ً
ولكــن�¾ـــي��كþــ��حضـــورا

حيث�حظيت�هذه�ا�نظمات�الثHث�بامتيازات�م���bا�عن�ا�نظمات��خرى �تزخر�¤bا،�
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  :ومجا�ìةcuوبئةXuيuإطارuدورcuممuا�تحدةXuيuالجانب�uنساني

ـــع�مريـــــر�تـــــردت�فيـــــه�الخـــــدمات� ـــل�واقــ ـــ��مـــــن�7فـــــات،�و�وبئـــــة،�و�مـــــراض��ـــــي�ظــ ــاليمن�ن�الكث�ــ تفتـــــك�بـــ

الصـــحية؛�نتيجـــة�fنقـــHب�عxـــى�مؤسســـات�الدولـــة،�وانقطـــاع�الرواتـــب،�وهجـــرة�الكـــوادر�الطبيـــة�والصـــحية�

ـــاق�ن�نتيجــــة� ـــفيات�بــــالجر�ى�وا�عـ ع�الصــــéي�أك�ــــ��ضــــحاياه،�وتكدســــت�ا�ستشـ

ـــال� ـــى�ســــبيل�ا�ثـ ـــة�م¬bــــا�عxـ ــــ·��kوبئــــة�الفتاكـ

ال[\�حصدت�7�ف�من�السكان��ي�ظل�خطوات�متثاقلة�من�قبل�منظمة�الصـحة�العا�يـة�ال[ـ\�

ــاع�الصـــحية��ـــي�الـــيمن،�ضـــمن�خطـــط�fســـتجابة�الطارئـــة�ال[ـــ\� ت�الـــدو�رات��جا¤bـــة��وضـ

�مقـــدرة،�كمـــا�تفيـــد�التقـــارير�
ً
اعتمــد�bا��مـــم�ا�تحـــدة�للـــيمن،�كـــذلك�تبـــذل�منظمـــة�الصـــحة�العا�يـــة�جهـــودا

الــيمن،�نــذار�ا�بكــر�مــن��مــراض�ا�عديــة��ــي�

�لهـــا،�وbèــدف�هـــذا�النظـــام�إ�ـــى�اكتشـــاف��مــراض،�والتبليـــغ�ع¬bـــا،�وfســـتجابة�الســـريعة�
ً
ويعت�ــ��ذلـــك�إنجـــازا

تكونــت�شــراكات�بــ�ن�ا�نظمــة،�والبنــك�الــدو�ي�مــن�خــHل�مشــروع�الصــحة،�والتغذيــة�الطــارئ�بتجديــد�

ــافة�مراكـــــز�جديـــــدة�كـــــل�عـــــام� ــة،�وإضـــ ـــــى�Sلك¨�ونيـــ ـــد�التقليديـــــة�إ� تحويـــــل�أجهـــــزة�الرصــ

�حداث�فعالية،�وسـرعة�اسـتجابة�يجنـب�ا�جتمعـات��ضـعف�خطـر�تف�ـ·��kمـراض،�وذكـرت�ا�نظمـة��ـي�

�مثـــل��S�28لك¨�ونـــي�عـــن�
ً
�فتاكـــا

ً
وبائيا

ً
مرضـــا

ا،�وحمــ�kالضــنك،�وال�ºفيــة�الف��وســية،�والحصــبة،�والســعال�الــديكي،�وشــلل�fطفــال،�ويعــد�نطــاق�

�تــم�إنشــاbªا�بدايــة�تفجــر�الصــراع�عــام�
ً
�16م�مــع�وجــود�2015موقــع�ســابقا

القــدرة�عxــى�مــن�هــذه�ا�واقــع�يقــدم�تقــارير�دقيقــة�وســريعة�ممــا�يعــزز�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

  .دورuمنظمةuالصحةuالعا�يةXuيuاليمن

uالصحيةuنسانيالتدخ�ت�uالجانبuيXuا�تحدةuممcuدورuإطارuيXuوبئةcuة�ìومجا

ــع�مريـــــر�تـــــردت�فيـــــه�الخـــــدمات� ـــات،�و�وبئـــــة،�و�مـــــراض��ـــــي�ظـــــل�واقـــ ــ��مـــــن�7فــ تفتـــــك�بـــــاليمن�ن�الكث�ـــ

الصـــحية؛�نتيجـــة�fنقـــHب�عxـــى�مؤسســـات�الدولـــة،�وانقطـــاع�الرواتـــب،�وهجـــرة�الكـــوادر�الطبيـــة�والصـــحية�

ــا ـــة�خــــارج�الــــوطن،�وكــــان�القطــ ــاق�ن�نتيجـ ــفيات�بــــالجر�ى�وا�عــ ع�الصــــéي�أك�ــــ��ضــــحاياه،�وتكدســــت�ا�ستشــ

ــال� ــى�ســــبيل�ا�ثــ ــة�م¬bــــا�عxــ الحــــرب�ا�شــــتعلة��ــــي�كــــل�أرجــــاء�الــــبHد،�وتــــزامن�ذلــــك�مــــع�تف�ــــ·��kوبئــــة�الفتاكــ

ال[\�حصدت�7�ف�من�السكان��ي�ظل�خطوات�متثاقلة�من�قبل�منظمة�الصـحة�العا�يـة�ال[ـ\�

ت�الـــدو�رات��جا¤bـــة��وضـــاع�الصـــحية��ـــي�الـــيمن،�ضـــمن�خطـــط�fســـتجابة�الطارئـــة�ال[ـــ\�

�مقـــدرة،�كمـــا�تفيـــد�التقـــارير�
ً
اعتمــد�bا��مـــم�ا�تحـــدة�للـــيمن،�كـــذلك�تبـــذل�منظمـــة�الصـــحة�العا�يـــة�جهـــودا

الصــادرة�ع¬bــا�حيــث�عملــت�عxــى�توســيع�النظــام�Sلك¨�ونــي�ل�نــذار�ا�بكــر�مــن��مــراض�ا�عديــة��ــي�

�لهـــا،�وbèــدف�هـــذا�النظـــام�إ�ـــى�اكتشـــاف��مــراض،�والتبليـــغ�ع¬bـــا،�وfســـتجابة�الســـريعة�
ً
ويعت�ــ��ذلـــك�إنجـــازا

  . )2(�واجهbµا�برغم�صعوبة��وضاع،�وحالة�الحرب�القائمة

تكونــت�شــراكات�بــ�ن�ا�نظمــة،�والبنــك�الــدو�ي�مــن�خــHل�مشــروع�الصــحة،�والتغذيــة�الطــار

ــــام� ـــــى�Sلك¨�ونيـــــة،�وإضـــــافة�مراكـــــز�جديـــــدة�كـــــل�عـ ــد�التقليديـــــة�إ� تحويـــــل�أجهـــــزة�الرصـــ

�حداث�فعالية،�وسـرعة�اسـتجابة�يجنـب�ا�جتمعـات��ضـعف�خطـر�تف�ـ·��kمـراض،�وذكـرت�ا�نظمـة��ـي�

موقـــع�يعمـــل�عxـــى�الرصـــد،�والتبليـــغ�Sلك¨�ونـــي�عـــن��1991

ا،�وحمــ�kالضــنك،�وال�ºفيــة�الف��وســية،�والحصــبة،�والســعال�الــديكي،�وشــلل�fطفــال،�ويعــد�نطــاق�

�تــم�إنشــاbªا�بدايــة�تفجــر�الصــراع�عــام��400هــذا�التوســع�كب�ــ��مقــارن�ب
ً
موقــع�ســابقا

�وقbµــا،�وتفيــد�ا�نظمــة�أن�
ً
مــن�هــذه�ا�واقــع�يقــدم�تقــارير�دقيقــة�وســريعة�ممــا�يعــزز�% 90مرضـا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

دورuمنظمةuالصحةuالعا�يةXuيuاليمن

التدخ�تuالصحيةu: ثالثا

ــع�مريـــــر�تـــــردت�فيـــــه�الخـــــدمات� ـــن�7فـــــات،�و�وبئـــــة،�و�مـــــراض��ـــــي�ظـــــل�واقـــ تفتـــــك�بـــــاليمن�ن�الكث�ـــــ��مــ

الصـــحية؛�نتيجـــة�fنقـــHب�عxـــى�مؤسســـات�الدولـــة،�وانقطـــاع�الرواتـــب،�وهجـــرة�الكـــوادر�الطبيـــة�والصـــحية�

ــارج�الــــوطن،�وكــــان�القطــــا خــ

ــع�تف ـــزامن�ذلــــك�مــ ـــبHد،�وتـ ـــل�أرجــــاء�الـ الحــــرب�ا�شــــتعلة��ــــي�كـ

ال[\�حصدت�7�ف�من�السكان��ي�ظل�خطوات�متثاقلة�من�قبل�منظمة�الصـحة�العا�يـة�ال[ـ\�)1(الكول��ا

ت�الـــدو�رات��جا¤bـــة��وضـــاع�الصـــحية��ـــي�الـــيمن،�ضـــمن�خطـــط�fســـتجابة�الطارئـــة�ال[ـــ\�رصـــدت�مليـــارا

�مقـــدرة،�كمـــا�تفيـــد�التقـــارير�
ً
اعتمــد�bا��مـــم�ا�تحـــدة�للـــيمن،�كـــذلك�تبـــذل�منظمـــة�الصـــحة�العا�يـــة�جهـــودا

الصــادرة�ع¬bــا�حيــث�عملــت�عxــى�توســيع�النظــام�Sلك¨�ونــي�ل

�لهـــا،�وbèــدف�هـــذا�النظـــام�إ�ـــى�اكتشـــاف��مــراض،�والتبليـــ
ً
ويعت�ــ��ذلـــك�إنجـــازا

�واجهbµا�برغم�صعوبة��وضاع،�وحالة�الحرب�القائمة

تكونــت�شــراكات�بــ�ن�ا�نظمــة،�والبنــك�الــدو�ي�مــن�خــHل�مشــروع�الصــحة،�والتغذيــة�الطــار

ـــــى�Sلك¨�ونيـــــة،�وإضـــــافة�مراكـــــز�جديـــــدة�كـــــل�عـــــام�وتوســـــيع�نطاقـــــه،�و  ـــزة�الرصـــــد�التقليديـــــة�إ� تحويـــــل�أجهــ

�حداث�فعالية،�وسـرعة�اسـتجابة�يجنـب�ا�جتمعـات��ضـعف�خطـر�تف

ــا�عـــن�وجـــود 1991تقاريرهـ

ا،�وحمــ�kالضــنك،�وال�ºفيــة�الف��وســية،�والحصــبة،�والســعال�الــديكي،�وشــلل�fطفــال،�ويعــد�نطــاق�الكـول�� 

هــذا�التوســع�كب�ــ��مقــارن�ب

�وقbµــا،�وتفيــد�ا�نظمــة�أن�
ً
مرضـا
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�عـــــن��مـــــراض�ا�عديـــــة�عـــــن�طريـــــق�
ً
بHغـــــا

منســقي�أنظمــة�الرصــد�وفــرق�fســتجابة�الســريعة�للرصــد�ا�بكــر�وهــو�مــا�يكشــف�الحالــة�الصــحية�للســكان�

ومع�كل�تلك�الجهود�ا�بذولة،�يدرك�الكث���من�ا�هتم�ن�أن�هذه�ا�نظمة�الدولية�قـد�نخرهـا�الفسـاد،�

ــحوق�بــ�ن�مطرقــة�الحــرب،�وســندان�ا�نظمــات�الدوليــة،�

اءات�بــل�حقــائق�واقعــة�عxــى�امتــداد�أرض�

أ�bـــا�: bـــا�بصـــنعاء�وقالـــت��ـــي�بيـــان�لهـــا

ي�بعض�عقودها�مع�شركاbªا�ا�حليـ�ن��ـي�الـيمن،�وأقـرت�بعمليـات�فسـاد�واسـعة��ـي�مكت�bـا�الـذي�يقـع�

م،�بمـا�فيـه�2018أ�bـا�سـتقوم�بمراجعـة�عملهـا�خـHل�عـام�

ــغيلية��ــــي� ــدد�وأرجعــــت�الفســــاد�إ�ــــي�تعقيــــدات��ــــي�البيئــــة�التشــ ـــوظف�ن�جــ تعيــــ�ن�مــــدير�جديــــد�للمنظمــــة،�ومـ

أن�مراجعا�bا�وتحقيقا�bا�مسـتمرة،�وقـد�طالبـت�

م�ا�تحدة�بتشكيل�لجنـة�تحقيـق��ـي�وقـائع�الفسـاد�ال[ـ\�كشـفbµا�الوكالـة�مشـددة�عxـى�

ضــرورة�مراجعــة�أعمــال�الوكــا�ت�الدوليــة��ــي�الــيمن،�وضــرورة�تقــديم�بيانا�bــا�ا�اليــة�والتشــغيلية،�وfل¨ــ�ام�

  

ــال�ال[ــــ\�علــــق�علbcــــا� ـــم�يكــــن�بحجــــم�7مــ دور�منظمــــة�الصــــحة�العا�يــــة�لـ

الشــعب�اليم�ــ\��ســاعدته��ــي�مواجهــة��مــراض�و�وبئــة،�ومخــاطر�الºــ�وح�نتيجــة�ا�bيــار�مؤسســات�الدولــة،�

ــا�إ�ــــى�أشــــخاص�عxــــى�عHقــــة� ـــت�مهامهــ وســــيطرة�ا�ليشــــيا�عxــــى�مقاليــــد��مــــور��ــــي�الــــبHد�فقــــد�خذلتــــه�وأوكلـ

ــــع� ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ   الواقــــــــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

1(مواجهة��مراض�ا�عدية،�وتعمل�عxى�حماية�النظام�الصéي��ا�تدهور 

ــــارير�عـــــن�ا�نظمـــــة� ــــن��مـــــراض�ا�عديـــــة�عـــــن�طريـــــق��78011م�أ�bـــــا�اســـــتلمت2019تفيـــــد�التقـ �عـ
ً
بHغـــــا

منســقي�أنظمــة�الرصــد�وفــرق�fســتجابة�الســريعة�للرصــد�ا�بكــر�وهــو�مــا�يكشــف�الحالــة�الصــحية�للســكان�

ومع�كل�تلك�الجهود�ا�بذولة،�يدرك�الكث���من�ا�هتم�ن�أن�هذه�ا�نظمة�الدولية�قـد�نخرهـا�الفسـاد،�

وا�حابــاة�عxــى�حســاب�معانــاة�ا�ــواطن�اليم�ــ\�ا�ســحوق�بــ�ن�مطرقــة�الحــرب،�وســندان�ا�نظمــات�الدوليــة،�

�ت�ا�اليــة�وSداريــة��ــي�ا�نظمــة�لــم�تعــد�مجــرد�ادعــHخــتfــى�امتــداد�أرض�وأن�xاءات�بــل�حقــائق�واقعــة�ع

الـــيمن،�وقـــد�اع¨�فـــت�ا�نظمـــة�نفســـها�¤bـــذا�الفســـاد�ا�تكـــدس��ـــي�مكت�bـــا�بصـــنعاء�وقالـــت��ـــي�بيـــان�لهـــا

ي�بعض�عقودها�مع�شركاbªا�ا�حليـ�ن��ـي�الـيمن،�وأقـرت�بعمليـات�فسـاد�واسـعة��ـي�مكت

أ�bـا�سـتقوم�بمراجعـة�عملهـا�خـHل�عـام�)2(هـاتحت�سـيطرة�الحـوثي�ن،�وقـد�جـاء��ـي�بيـان�ل

تعيــــ�ن�مــــدير�جديــــد�للمنظمــــة،�ومــــوظف�ن�جــــدد�وأرجعــــت�الفســــاد�إ�ــــي�تعقيــــدات��ــــي�البيئــــة�التشــــغيلية��ــــي�

أن�مراجعا�bا�وتحقيقا�bا�مسـتمرة،�وقـد�طالبـت�: تنصل،�و�bرب�واضح�من�ا�سألة��خHقية�وا�الية�قائلة

م�ا�تحدة�بتشكيل�لجنـة�تحقيـق��ـي�وقـائع�الفسـاد�ال[ـ\�كشـفbµا�الوكالـة�مشـددة�عxـى�

ضــرورة�مراجعــة�أعمــال�الوكــا�ت�الدوليــة��ــي�الــيمن،�وضــرورة�تقــديم�بيانا�bــا�ا�اليــة�والتشــغيلية،�وfل¨ــ�ام�

. )3(بمعاي���الشفافية�وا�ساءلة�ملوحة�بإجراءات�صارمة��ي�هذا�الجانب

ـــن�بح�إن: ل يمكــــن�القــــو  ــم�يكـ دور�منظمــــة�الصــــحة�العا�يــــة�لــ

الشــعب�اليم�ــ\��ســاعدته��ــي�مواجهــة��مــراض�و�وبئــة،�ومخــاطر�الºــ�وح�نتيجــة�ا�bيــار�مؤسســات�الدولــة،�

ـــبHد�فقــــد�خذلتــــه�وأوكلــــت�مهامهــــا�إ�ــــى�أ ـــي�الـ ـــى�مقاليــــد��مــــور��ـ وســــيطرة�ا�ليشــــيا�عxـ

ـــر  ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــلطة��مـ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــع��بســـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ الواقـ
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

مواجهة��مراض�ا�عدية،�وتعمل�عxى�حماية�النظام�الصéي��ا�تدهور 

ـــن�ا�نظمـــــة� ـــد�التقـــــارير�عــ تفيــ

منســقي�أنظمــة�الرصــد�وفــرق�fســتجابة�الســريعة�للرصــد�ا�بكــر�وهــو�مــا�يكشــف�الحالــة�الصــحية�للســكان�

  .أرجاء�البHد�ي�كل�

ومع�كل�تلك�الجهود�ا�بذولة،�يدرك�الكث���من�ا�هتم�ن�أن�هذه�ا�نظمة�الدولية�قـد�نخرهـا�الفسـاد،�

وا�حابــاة�عxــى�حســاب�معانــاة�ا�ــواطن�اليم�ــ\�ا�

�ت�ا�اليــة�وSداريــة��ــي�ا�نظمــة�لــم�تعــد�مجــرد�ادعــHخــتfوأن�

الـــيمن،�وقـــد�اع¨�فـــت�ا�نظمـــة�نفســـها�¤bـــذا�الفســـاد�ا�تكـــدس��ـــي�مكت

ستل�ي�بعض�عقودها�مع�شركاbªا�ا�حليـ�ن��ـي�الـيمن،�وأقـرت�بعمليـات�فسـاد�واسـعة��ـي�مكت

تحت�سـيطرة�الحـوثي�ن،�وقـد�جـاء��ـي�بيـان�ل

ــغيلية��ــــي� ــاد�إ�ــــي�تعقيــــدات��ــــي�البيئــــة�التشــ تعيــــ�ن�مــــدير�جديــــد�للمنظمــــة،�ومــــوظف�ن�جــــدد�وأرجعــــت�الفســ

تنصل،�و�bرب�واضح�من�ا�سألة��خHقية�وا�الية�قائلة

م�ا�تحدة�بتشكيل�لجنـة�تحقيـق��ـي�وقـائع�الفسـاد�ال[ـ\�كشـفbµا�الوكالـة�مشـددة�عxـى�الحكومة�اليمنية��م

ضــرورة�مراجعــة�أعمــال�الوكــا�ت�الدوليــة��ــي�الــيمن،�وضــرورة�تقــديم�بيانا�bــا�ا�اليــة�والتشــغيلية،�وfل¨ــ�ام�

بمعاي���الشفافية�وا�ساءلة�ملوحة�بإجراءات�صارمة��ي�هذا�الجانب

ـــبق� ــا�سـ يمكــــن�القــــو ممــ

الشــعب�اليم�ــ\��ســاعدته��ــي�مواجهــة��مــراض�و�وبئــة،�ومخــاطر�الºــ�وح�نتيجــة�ا�bيــار�مؤسســات�الدولــة،�

ـــيا�عxــــى�مقاليــــد��مــــور��ــــي�الــــبHد�فقــــد�خذلتــــه�وأوكلــــت�مهامهــــا�إ�ــــى�أ وســــيطرة�ا�ليشـ

ــر  ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــلطة��مـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ بســ
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،�ومــا�جاورهــا�والــذين�تمــاهوا�مــع�هــذه�الســلطات،�وظهــر�هــذا�fنحيــاز��ــي�أشــكال�مختلفــة�مــن�

ــخ���ا�ركبــات،�وا�متلكــات��لHنقHبــ�ن،�و¾ــي�أمــور�لــم�يعــد�

�ت،�وأعلنـت�بمـا�Hخـتfـذه�b¤واع¨�فـت�

ــا�عxــــــى�التغي�ــــــ�� ــــنعاء،�وأظهــــــرت�عزمهــــ bــــــا�بصــ

ــ\�يشــــكك�الســــكان��ــــي�إمكانيــــة�تحقيقهــــا؛�وذلــــك�بســــبب�عــــدم�تفعيــــل�آليــــات� وا�حاســــبة،�و¾ــــي�الخطــــوة�ال[ــ

طــــرف�عــــن�ذلــــك�الفســــاد��ســــباب�سياســــية،�

بالرغم�من�الطلب�الذي�قدمته�الحكومة�الشـرعية�ال[ـ\�طالبـت�بمحاسـبة�ا�تسـبب�ن،�وإنـزال�العقـاب�بكـل�

مــن�تــورط��ــي�هــذا�الســلوك�الضــار�بــاليمني�ن،�الــذين�يــرون�أنــه�مــن�ا�ســتحيل�أن�يمــارس�فســاد��ــي�مكاتــب�

ســلوك،�والــذي�يــرى�الــبعض�أن�هــذا�هــو�ديــدن��مــم�

ا�تحــدة�مــع�الكث�ــ��مــن�منظما�bــا�العاملــة��ــي�الــيمن،�وال[ــ\�نحــت�منéــى�التعــاون�مــع�الحــوثي�ن،�وتحولــت�إ�ــى�

ــدة�لتصــــبح�مــــن�أكþــــ��وكــــا�ت��مــــم� ــدة�ذات�الســــمعة�الجيــ ا�تحــ

دولــــة،�وأطقــــم�عمــــل�ميدانيــــة��120

ــــا�مــــــن� ــــتم�تمويلهــ ـــــي�يــ ــــار�دو�ر�امريكـ مليــ

ــم� ـــــة�التابعــــــة�لÍمــــ لوكــــــا�ت�ا�تخصصـ

�مـــا�يعمـــل�معهـــا�
ً
�ـــي�ا���انيـــة�ســـوى�ال��نـــامج�العـــالم\�لÍغذيـــة�الـــذي�كث�ـــ�ا

بالشــراكة،�ومــع�أنــه�مــن�العســ���تقيــيم�دقيــق�ل�ــ�امج�اليونيســيف�ا�تعــددة��ــي�الــدول�الناميــة،�فإنــه�يمكــن�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

،�ومــا�جاورهــا�والــذين�تمــاهوا�مــع�هــذه�الســلطات،�وظهــر�هــذا�fنحيــاز��ــي�أشــكال�مختلفــة�مــن�

الفســاد�ا�ــا�ي�وSداري،�وغيــاب�الشــفافية،�وتســخ���ا�ركبــات،�وا�متلكــات��لHنقHبــ�ن،�و¾ــي�أمــور�لــم�يعــد�

�ت،�وأعلنـت�بمـا�بمقدور�ا�نظمة�إخفاbªا،�وقد�تملكbµا�الشـجاعة��ـي�لحظـة�فارقـة،�Hخـتfـذه�b¤واع¨�فـت�

ـــنعاء،�وأظهــــــرت�عزمهــــــا�عxــــــى�التغي�ــــــ�� ــــل�مكت�bــــــا�بصـــ ـــاد�مــــــن�قبــ �للشــــــك�حــــــدوث�عمليــــــات�فســـ
ً
���يــــــدع�مجــــــا

وا�حاســــبة،�و¾ــــي�الخطــــوة�ال[ــــ\�يشــــكك�الســــكان��ــــي�إمكانيــــة�تحقيقهــــا؛�وذلــــك�بســــبب�عــــدم�تفعيــــل�آليــــات�

ـــدة�ال[ــــ\�غضــــت�ال طــــرف�عــــن�ذلــــك�الفســــاد��ســــباب�سياســــية،�ا�تابعــــة،�وا�حاســــبة�مــــن�قبــــل��مــــم�ا�تحـ

بالرغم�من�الطلب�الذي�قدمته�الحكومة�الشـرعية�ال[ـ\�طالبـت�بمحاسـبة�ا�تسـبب�ن،�وإنـزال�العقـاب�بكـل�

مــن�تــورط��ــي�هــذا�الســلوك�الضــار�بــاليمني�ن،�الــذين�يــرون�أنــه�مــن�ا�ســتحيل�أن�يمــارس�فســاد��ــي�مكاتــب�

ســلوك،�والــذي�يــرى�الــبعض�أن�هــذا�هــو�ديــدن��مــم�ا�نظمــة�لــو��أن�هنــاك�مــن�يغــض�الطــرف�عــن�هــذا�ال

ا�تحــدة�مــع�الكث�ــ��مــن�منظما�bــا�العاملــة��ــي�الــيمن،�وال[ــ\�نحــت�منéــى�التعــاون�مــع�الحــوثي�ن،�وتحولــت�إ�ــى�

  .أدوات�بيده�توفر�له�كل�أشكال�الدعم�وا�ساندة

ــن�أكþــــ��وكــــا�ت��مــــم�" منظمــــة�أمميــــة�توســــع�مجــــال�عملهــــا� ــبح�مــ لتصــ

ــن� 120بســــبب�عملهــــا�ا�خصــــص�لرعايــــة��طفــــال،�ولــــدbèا�مكاتــــب��ــــي�أكþــــ��مــ

ـــة��150 ـــا�قرابـــ ـــم�أنفاقهـــ ــــل�حجـــ ـــا�مــــــن��1.6دولــــــة،�ويصــ ـــتم�تمويلهـــ ــــي�يـــ ـــار�دو�ر�امريكــ مليـــ

ـــ�امج�وا ــة،�وال�ـــ ـــا�الصــــــناديق�الخاصــــ ــــة�التابعــــــة�لÍمــــــم�Sســــــهامات�الطوعيــــــة،�ومــــــن�بي¬bـــ لوكــــــا�ت�ا�تخصصــ

�مـــا�يعمـــل�معهـــا�)1(ا�تحـــدة،�و��يفـــوق�اليونيســـيف
ً
�ـــي�ا���انيـــة�ســـوى�ال��نـــامج�العـــالم\�لÍغذيـــة�الـــذي�كث�ـــ�ا

بالشــراكة،�ومــع�أنــه�مــن�العســ���تقيــيم�دقيــق�ل�ــ�امج�اليونيســيف�ا�تعــددة��ــي�الــدول�الناميــة،�فإنــه�يمكــن�
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،�ومــا�جاورهــا�والــذين�تمــاهوا�مــع�هــذه�الســلطات،�وظهــر�هــذا�fنحيــاز��ــي�أشــكال�مختلفــة�مــن�)الحــوثي�ن�(

الفســاد�ا�ــا�ي�وSداري،�وغيــاب�الشــفافية،�وت

بمقدور�ا�نظمة�إخفاbªا،�وقد�تملكbµا�ال

ـــل�مكت ـــات�فســــــاد�مــــــن�قبـــ ـــدوث�عمليـــ �للشــــــك�حـــ
ً
�ـــا ��يــــــدع�مجـــ

وا�حاســــبة،�و¾ــــي�الخطــــوة�ال[ــــ\�يشــــكك�الســــكان��ــــي�إمكانيــــة�تحقيقهــــا؛�وذلــــك�بســــبب�عــــدم�تفعيــــل�آليــــات�

ــبة�مــــن�قبــــل��مــــم�ا�تحــــدة�ال[ــــ\�غضــــت�ال ا�تابعــــة،�وا�حاســ

بالرغم�من�الطلب�الذي�قدمته�الحكومة�الشـرعية�ال[ـ\�طالبـت�بمحاسـبة�ا�تسـبب�ن،�وإنـزال�العقـاب�بكـل�

مــن�تــورط��ــي�هــذا�الســلوك�الضــار�بــاليمني�ن،�الــذين�يــرون�أنــه�مــن�ا�ســتحيل�أن�يمــارس�فســاد��ــي�مكاتــب�

ا�نظمــة�لــو��أن�هنــاك�مــن�يغــض�الطــرف�عــن�هــذا�ال

ا�تحــدة�مــع�الكث�ــ��مــن�منظما�bــا�العاملــة��ــي�الــيمن،�وال[ــ\�نحــت�منéــى�التعــاون�مــع�الحــوثي�ن،�وتحولــت�إ�ــى�

أدوات�بيده�توفر�له�كل�أشكال�الدعم�وا�ساندة

  .منظمةuاليونيسف

ــا� منظمــــة�أمميــــة�توســــع�مجــــال�عملهــ

ــبب�عملهــــا�ا�خصــــص�لرعايــــة��طفــــال،�ولــــدbèا�مكاتــــب��ــــي�أكþــــ��مــــن� بســ

ـــن� ــي�أكþــــــ��مـــ 150تعمــــــل��ــــ

ــ�امج�وا ــــناديق�الخاصــــــة،�وال�ــــ ــــن�بي¬bــــــا�الصــ ـــة،�ومــ Sســــــهامات�الطوعيـــ

ا�تحـــدة،�و��يفـــوق�اليونيســـيف

بالشــراكة،�ومــع�أنــه�مــن�العســ���تقيــيم�دقيــق�ل�ــ�امج�اليونيســيف�ا�تعــددة��ــي�الــدول�الناميــة،�فإنــه�يمكــن�
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ــة�آمنــــة،�وتعلــــيم� ــو�بصــــحة�أك�ــــ�،�ووفــــرت�بيئــ �طفــــال�عxــــى�النمــ

ــال�والنســـــاء��ـــــي� �لصـــــالح��طفـــ
ً
�كب�ـــــ�ة

ً
ـــودا ــيمن،�وقـــــدمت�جهــ ولقـــــد�نشـــــطت�منظمـــــة�اليونســـــيف��ـــــي�الـــ

�بـالظروف�الطارئـة،�كمـا�عملـت�عxـى�تـوف���قاعـدة�بيانـات�جيـدة�عـن�الحالـة�
ً
ا�جتمعات�ا�حليـة��كþـ��تـأثرا

،�والتعليميــة،�وfجتماعيــة��ــي�الــيمن،�وتتم�ــ��البيانــات�ال[ــ\�تصــدر�ع¬bــا�با�ح¨�افيــة�

ــي�ا�نــــاطق�ا�ســــbµدفة،�وجمــــع�عينــــات� وا�هنيــــة،�والºــــ�ول�ا�يــــداني�والواقعيــــة�مــــن�خــــHل�التواجــــد�الفعxــــي��ــ

ــودة�الشــــاملة،�ممــــا�أهلهــــا�لت ــة�وفــــق�معــــاي���الجــ �الدراســـة�وإجــــراء�ا�ســــموحات�ا�يدانيــــة،�والفئويــ
ً
كونمرجعــــا

��علومـات�دقيقـة�
ً
يوفر�معلومات�دقيقة�وقواعد�بيانات��ي�مختلف�ا�جا�ت�fمر�الذي�يتيح�التدخل�وفقـا

م�و�ال[ـــ\�تـــم�2010ومعـــاي���علميـــة،�وتبـــ�ن�ا�علومـــات�التاليـــة�الصـــادرة�عـــن�مكتـــب�ا�نظمـــة�بصـــنعاء�للعـــام��

م�دقـــة�عمـــل�2014ســـبتم���H21ب��ـــي�

منتصـــف�العـــام�يوليـــو��ـــي��أخـــر�تقريـــر�صـــدر�عـــن�ا�نظمـــة�نفســـها�

  : تي

  .خص�بحاجة�إ�ى�مساعدة��ي�مجال�ا�ياه�وSصحاح�البي�\

حالـــة�وفـــاة��785إصـــابة�بـــالكول��ا��

% 108 – 109.  
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــيم�القــــول�إن�هــــذه�ا�نظمــــة�ســــاعدت�مHيــــ�ن� ــحة�أك�ــــ�،�ووفــــرت�بيئــــة�آمنــــة،�وتعلــ �طفــــال�عxــــى�النمــــو�بصــ

ــــي� ــــاء��ـ ــــالح��طفـــــال�والنسـ �لصـ
ً
�كب�ـــــ�ة

ً
ــودا ولقـــــد�نشـــــطت�منظمـــــة�اليونســـــيف��ـــــي�الـــــيمن،�وقـــــدمت�جهـــ

�بـالظروف�الطارئـة،�كمـا�عملـت�عxـى�تـوف���قاعـدة�بيانـات�جيـدة�عـن�الحالـة�
ً
ا�جتمعات�ا�حليـة��كþـ��تـأثرا

،�والتعليميــة،�وfجتماعيــة��ــي�الــيمن،�وتتم�ــ��البيانــات�ال[ــ\�تصــدر�ع¬bــا�با�ح¨�افيــة�fقتصــادية،�والصــحية

ــاطق�ا�ســــbµدفة،�وجمــــع�عينــــات� وا�هنيــــة،�والºــــ�ول�ا�يــــداني�والواقعيــــة�مــــن�خــــHل�التواجــــد�الفعxــــي��ــــي�ا�نــ

الدراســـة�وإجــــراء�ا�ســــموحات�ا�يدانيــــة،�والفئويــــة�وفــــق�معــــاي���الجــــودة�الشــــاملة،�ممــــا�أهلهــــا�لت

��علومـات�دقيقـة�
ً
يوفر�معلومات�دقيقة�وقواعد�بيانات��ي�مختلف�ا�جا�ت�fمر�الذي�يتيح�التدخل�وفقـا

ومعـــاي���علميـــة،�وتبـــ�ن�ا�علومـــات�التاليـــة�الصـــادرة�عـــن�مكتـــب�ا�نظمـــة�بصـــنعاء�للعـــام��

Hب��ـــي�الحصـــول�علbcـــا�قبـــل�تطـــور��حـــداث�ا�أســـاوية��ـــي�الـــيمن�بعـــد�fنقـــ

أخـــر�تقريـــر�صـــدر�عـــن�ا�نظمـــة�نفســـها�ومـــن�بـــ�ن�تلـــك�التقـــارير�،�يرصـــد�

م�الكث���من�ا�فاجآت�غ���السارة�للمواطن�اليم�\�بل�صادمة�كا�تي

  .مليون�طفل�بحاجة�ماسة�إ�ى�مساعدة�إنسانية

  .ة�إ�ى�مساعدةخص�بحاجة�ماس

  .مليون��طفال�النازح�ن

  .مليون�طفل�يحتاجون�مساعدة��ي�مجال�التعليم

  .طفل�دون�سن�الخامسة�مصاب�بسوء�تغذية

خص�بحاجة�إ�ى�مساعدة��ي�مجال�ا�ياه�وSصحاح�البي�

  .خص�بحاجة�للرعاية�الصحية��ساسية

�543758يوليـــو�مـــن�نفـــس�العـــام�تـــم�رصـــد��31م�ا�ـــي�
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القــــول�إن�هــــذه�ا�نظمــــة�ســــاعدت�مHيــــ�ن�

  .)1(جيد

ــال�والنســـــاء��ـــــي� ــــالح��طفـــ �لصـ
ً
�كب�ـــــ�ة

ً
ـــة�اليونســـــيف��ـــــي�الـــــيمن،�وقـــــدمت�جهـــــودا ـــد�نشـــــطت�منظمــ ولقــ

�بـالظروف�الطارئـة،�كمـا�عملـت�عxـى�تـوف���قاعـدة�بيانـات�جيـدة�عـن�الحالـة�
ً
ا�جتمعات�ا�حليـة��كþـ��تـأثرا

fقتصــادية،�والصــحية

ــاطق�ا�ســــbµدفة،�وجمــــع�عينــــات� ــداني�والواقعيــــة�مــــن�خــــHل�التواجــــد�الفعxــــي��ــــي�ا�نــ وا�هنيــــة،�والºــــ�ول�ا�يــ

الدراســـة�وإجــــراء�ا�ســــموحات�ا�يدانيــــة،�والفئويــــة�وفــــق�معــــاي���الجــــودة�الشــــاملة،�ممــــا�أهلهــــا�لت

��علومـات�دقيقـة�
ً
يوفر�معلومات�دقيقة�وقواعد�بيانات��ي�مختلف�ا�جا�ت�fمر�الذي�يتيح�التدخل�وفقـا

ومعـــاي���علميـــة،�وتبـــ�ن�ا�علومـــات�التاليـــة�الصـــادرة�عـــن�مكتـــب�ا�نظمـــة�بصـــنعاء�للعـــام��

الحصـــول�علbcـــا�قبـــل�تطـــور��حـــداث�ا�أســـاوية��ـــي�الـــيمن�بعـــد�fنقـــ

ومـــن�بـــ�ن�تلـــك�التقـــارير�،�يرصـــد�. ا�نظمـــة

م�الكث���من�ا�فاجآت�غ���السارة�للمواطن�اليم�\�بل�صادمة�كا2019

مليون�طفل�بحاجة�ماسة�إ�ى�مساعدة�إنسانية�3

مليون�شخص�بحاجة�ماس�24،1

مليون��طفال�النازح�ن1،745000

مليون�طفل�يحتاجون�مساعدة��ي�مجال�التعليم�4،7

طفل�دون�سن�الخامسة�مصاب�بسوء�تغذية�375،487

مليون�شخص�بحاجة�إ�ى�مساعدة��ي�مجال�ا�ياه�وSصحاح�البي�8و17

مليون�شخص�بحاجة�للرعاية�الصحية��ساسية�19،7

م�ا�ـــي�2019مـــن�ينـــاير�

  .)1(بالوباء�نفسه
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  .ألف�نازح�فقط�إيصال�خدمات�ا�ياه

  

 �38909فعددهم���يتجاوز�
ً
  .)2(شخصا

هـــذه�ا�علومـــات�عـــن�الخارطـــة�الســـكانية�تكشـــف�بجـــHء��ضـــرار�ال[ـــ\�لحقـــت�كافـــة�

الشــرائح�fجتماعيــة؛�نتيجــة�fنقــHب�عxــى�الدولــة،�وتقــويض�الخــدمات�التعليميــة،�والصــحية،�والخدميــة�

ــدم�إ���عــــداد� ــيطة�ومحــــدودة�و��تقــ خــــدمات�بســ

ـــن�هـــــــذه� ـــــ��مــــ ـــات�تنفيـــــــذه،�وا�ســـــــتفيد��ك�ــ ــــو�ى�ا�نظمــــ ـــــذلك�وتتـــ ـــــا�تع¨ـــــــ�ف�ا�نظمـــــــة�بــ ،�كمــ
ً
متواضـــــــعة�جـــــــدا

  ا�ساعدات�هم��fنقHب�ن�الذين�يتولوا�توجيه�هذه�ا�نظمات�بما�يخدم�تثبيت�سلطbµم�عxى��رض

طباعـــة�منـــاهج�تعليميـــة�لتـــدريس�أفكـــار�حســـ�ن�الحـــوثي�

ـــل�اليونيســــف��ــــي� ــ·\�ا�ليشــــيا�كمــــا�تفعـ ــ ـــات��د̧ر ـــوم�بصــــيانة�ا�ــــدارس،�ودفــــع�ا�رتبـ مؤســــس�الجماعــــة،�وتقـ

bم،�وفقــدان�الرعايـــة�fجتماعيــة،�بينمـــا�تخصـــص�

ــبع�ن�مليـــون�دو�ر�أمريكــــي �،�وقـــدره�سـ

ولقــــد�أصــــبحت�هــــذه�ا�علومــــات�واضــــحة�وبينــــة�أمــــام�الجميــــع�بــــأن�

  . با�ستهجان�وSنكار

تقــديم�منظمـة��مــم�ا�تحــدة�) يسيسـكو

ــة،�وقالــــت� ــة�كتــــب�مدرســــية�طائفيــ ي�fنقHبيــــة�مــــن�أجــــل�طباعــ

ــ\�تع¨ـــــ�ف� حـــــدة،�وقـــــرارات�مجلـــــس��مـــــن�ال[ـــ

موضــحة�إن�اليونيســف�مولـــت�طباعــة�ألــف�طــن�م¨ـــ�ي�مــن�الــورق��نـــاهج�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ألف�نازح�فقط�إيصال�خدمات�ا�ياه�140000لم�تصل�اليونيسف�إ��إ�ى�

  .طفل�مصاب�بسوء�التغذية�الحاد�159472لم�يتم�معالجة�سوى�

فعددهم���يتجاوز�أما�الذين�تم�تقديم�الدعم�النف�·\�لهم�

هـــذه�ا�علومـــات�عـــن�الخارطـــة�الســـكانية�تكشـــف�بجـــHء��ضـــرار�ال[ـــ\�لحقـــت�كافـــة��إن

الشــرائح�fجتماعيــة؛�نتيجــة�fنقــHب�عxــى�الدولــة،�وتقــويض�الخــدمات�التعليميــة،�والصــحية،�والخدميــة�

ــذه�الفئــــات� ــ\�كانــــت�تتمتــــع�¤bــــا�هــ ــداد��و�أن�هنالــــكfخــــرى�ال[ــ خــــدمات�بســــيطة�ومحــــدودة�و��تقــــدم�إ���عــ

ــــ��مـــــــن�هـــــــذه� ــات�تنفيـــــــذه،�وا�ســـــــتفيد��ك�ـــ ـــو�ى�ا�نظمـــــ ــــذلك�وتتــــ ـــــا�تع¨ـــــــ�ف�ا�نظمـــــــة�بـــ ،�كمــ
ً
متواضـــــــعة�جـــــــدا

ا�ساعدات�هم��fنقHب�ن�الذين�يتولوا�توجيه�هذه�ا�نظمات�بما�يخدم�تثبيت�سلطbµم�عxى��رض

طباعـــة�منـــاهج�تعليميـــة�لتـــدريس�أفكـــار�حســـ�ن�الحـــووصـــل��مـــر�بـــبعض�هـــذه�ا�نظمـــات�إ�ـــى�

ــل�اليونيســــف��ــــي� ــــ·\�ا�ليشــــيا�كمــــا�تفعــ ــات��د̧ر ــوم�بصــــيانة�ا�ــــدارس،�ودفــــع�ا�رتبــ ـــة،�وتقــ مؤســــس�الجماعـ

الوقــت�الـــذي�يعــاني�مHيـــ�ن�ا�ــوظف�ن�مـــن�انقطــاع�رواتـــ�bم،�وفقــدان�الرعايـــة�fجتماعيــة،�بينمـــا�تخصـــص�

ــي�،تـــب�ا�علمـــ�ن�بـــاليمنكـــل�مـــن�الســـعودية�وSمـــارات�مقابـــل�روا مبلـــغ�وقـــدره�ســـبع�ن�مليـــون�دو�ر�أمريكــ

ــأن�)3(وتقــــوم�بتســــليمها��نظمــــة�اليونيســــف ــة�أمــــام�الجميــــع�بــ ولقــــد�أصــــبحت�هــــذه�ا�علومــــات�واضــــحة�وبينــ

  .هنالك�أجندة�أخرى�للمنظمات�الدولية�تضر�با�من�القومي�اليم�\

با�ستهجان�وSنكار��مر�الذي�قابلته�العديد�من�الجهات�الداخلية�والخارجية

يسيسـكو(فقـد�اســتنكرت�ا�نظمـة�SســHمية�لل¨�بيـة�والعلــوم�والثقافــة�

ــيا�الحــــوثي�fنقHبيــــة�مــــن�أجــــل�طباعــــة�كتــــب�مدرســــية�طائفيــــة،�وقالــــت� ��ليشــ
ً
Hتمــــوي

ــالف��وقـــــف��مـــــم�ا�ت ــذا�العمـــــل�مخـــ ـــ�ف�إن�هـــ ـــن�ال[ـــــ\�تع¨ــ ـــدة،�وقـــــرارات�مجلـــــس��مــ حــ

موضــحة�إن�اليونيســف�مولـــت�طباعــة�ألــف�طــن�م¨ـــ�ي�مــن�الــورق��نـــاهج�)4(بالحكومــة�الشــرعية��ــي�الـــيمن
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لم�تصل�اليونيسف�إ��إ�ى�

لم�يتم�معالجة�سوى�

أما�الذين�تم�تقديم�الدعم�النف�38909

إن: ويمكـــن�القـــول 

الشــرائح�fجتماعيــة؛�نتيجــة�fنقــHب�عxــى�الدولــة،�وتقــويض�الخــدمات�التعليميــة،�والصــحية،�والخدميــة�

ــع�¤bــــا�هــــذه�الفئــــات� fخــــرى�ال[ــــ\�كانــــت�تتمتــ

ـــن�هـــــــذه� ـــــ��مــــ ـــــذه،�وا�ســـــــتفيد��ك�ــ ــو�ى�ا�نظمـــــــات�تنفيــ ــــة�بـــــــذلك�وتتـــــ ـــ�ف�ا�نظمـــ ــا�تع¨ــــ ،�كمـــــ
ً
ــــدا متواضـــــــعة�جـــ

ا�ساعدات�هم��fنقHب�ن�الذين�يتولوا�توجيه�هذه�ا�نظمات�بما�يخدم�تثبيت�سلطbµم�عxى��رض

وصـــل��مـــر�بـــبعض�هـــذه�ا�نظمـــات�إ�ـــى�ولقـــد�

ـــل�اليونيســــف��ــــي� ــــ·\�ا�ليشــــيا�كمــــا�تفعـ مؤســــس�الجماعــــة،�وتقــــوم�بصــــيانة�ا�ــــدارس،�ودفــــع�ا�رتبــــات��د̧ر

الوقــت�الـــذي�يعــاني�مHيـــ�ن�ا�ــوظف�ن�مـــن�انقطــاع�رواتـــ

كـــل�مـــن�الســـعودية�وSمـــارات�مقابـــل�روا

ــليمها��نظمــــة�اليونيســــف وتقــــوم�بتســ

هنالك�أجندة�أخرى�للمنظمات�الدولية�تضر�با�من�القومي�اليم�\

�مر�الذي�قابلته�العديد�من�الجهات�الداخلية�والخارجية

فقـد�اســتنكرت�ا�نظمـة�SســHمية�لل¨�بيـة�والعلــوم�والثقافــة�

ــو) يونيســــف(للطفولــــة� ��ليشــــيا�الحــ
ً
Hتمــــوي

ـــف��مـــــم�ا�ت: ا�نظمـــــة��ـــــي�بيا�bـــــا إن�هـــــذا�العمـــــل�مخـــــالف��وقــ

بالحكومــة�الشــرعية��ــي�الـــيمن
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ــــة� ـــــن�ا�رحلـــ ـــية�مــ ــــة�مســـــــتويات�دراســــ ـــى�ثHثـــ ــاهج�عxــــ ــــك�ا�نـــــ ـــــم�توزيـــــــع�تلـــ ــــــة،�تــ ــــــوثي�ن�ا�تمـــــــردين�الطائفيـ الحـ

مختلف�ا�حافظات�ال[\�يسـيطرون�علbcـا،�وقـد�

�ــي�الحكومــة�الشــرعية�جميــع�مكاتــب�ال¨�بيــة�با�حافظــات�بعــدم�التعامــل�مــع�

ــوثي�ن�قــــاموا�بتغي�ــــ�� �أن�الحــ
ً
ــاب�فــــرع�صــــنعاء؛��حتواbªــــا�عxــــى�منــــاهج�طائفيــــة�محرفــــة،�مؤكــــدا ــابع�الكتــ مطــ

،�والصـــحابة�-رåـــ·\�هللا�ع¬bـــا�-اديـــث،�وكـــذا�اســـاؤوا�للســـيدة�عائشـــة

ــاني�فيـــــه�الطـــــHب��ــــي�ا�نـــــاطق�الخاضـــــعة� ـــذي�يعــ الكــــرام،�و�ـــــي�مقــــدمbµم�الخلفـــــاء�الراشـــــدين،��ــــي�الوقـــــت�الــ

ـــ·\،�ويدرســـون��ـــي�الكهـــوف�وتحـــت��شـــجار،�كمـــا� للحكومـــة�الشـــرعية�الحرمـــان�مـــن�طباعـــة�الكتـــاب�ا�د̧ر

ـــى�اســــــتقطاب� ــــ\��bـــــدف�إ�ــ الحـــــوثي�ن�الصـــــيفية،�وال[ـ

bـات�ا�شـتعلة،�وكـذلك�دفـع�مرتبـات�عناصـر�الحـوثي�العاملـة�عxـى�هـذه�ا�راكز،فقـد�

ـــتغHلهم�لـــــÍداة� �ســ�
ً
ـــدا �وطالبـــــة،�تأكيــ

ً
ـــا ألـــــف�طالبــ

ة�اســتيعابية�يـتم�مــن�خHلهـا�اســتقطاب�الطـHب،�وتجنيـدهم�للــرؤى�و�فكـار�ال[ــ\�يـؤمن�¤bــا�

�إ�ــى�رعايــة�الســلم�و�مــن�
ً
Hــدف�فعــbوالســؤال�الــذي�يفــرض�نفســه��ــي�هــذا�ا�قــام،�هــل��مــم�ا�تحــدة��

  .أحد��ذرع�ا�همة�لÍمم�ا�تحدة��ي�الجانب�Sنساني�سبق�الحديث�عنه��ي�الفصل�الثالث

ـــه�صـــــندوق� م،�إن�برنـــــامج�ا�ســـــاعدات�الغذائيـــــة�الـــــذي�يقدمــ

  :الغذاء�العالم\��يقدم�عدد�من�ال��نامج�للمساهمة��ي�تخفيف�آثار��زمة�اليمنية�أبرزها�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــة� ــــن�ا�رحلــــ ــية�مـــ ــــــتويات�دراســـــ ـــة�مسـ ــى�ثHثــــ ـــك�ا�نـــــــاهج�عxـــــ ــــــع�تلــــ ــــم�توزيـ ـــــة،�تـــ ـــــوثي�ن�ا�تمـــــــردين�الطائفيــ الحــ

مختلف�ا�حافظات�ال[\�يسـيطرون�علbcـا،�وقـد��ي�) و¾ي�الصفوف�الرابع�والخامس�والسادس

�ــي�الحكومــة�الشــرعية�جميــع�مكاتــب�ال¨�بيــة�با�حافظــات�بعــدم�التعامــل�مــع��)2(وجــه�وزيــر�ال¨�بيــة�والتعلــيم

�أن�الحــــوثي�ن�قــــاموا�بتغي�ــــ��
ً
ـــى�منــــاهج�طائفيــــة�محرفــــة،�مؤكــــدا مطــــابع�الكتــــاب�فــــرع�صــــنعاء؛��حتواbªــــا�عxـ

اديـــث،�وكـــذا�اســـاؤوا�للســـيدة�عائشـــةا�نـــاهج�وحـــذف�عـــدد�مـــن�7يـــات�و�ح

الكــــرام،�و�ـــــي�مقــــدمbµم�الخلفـــــاء�الراشـــــدين،��ــــي�الوقـــــت�الـــــذي�يعــــاني�فيـــــه�الطـــــHب��ــــي�ا�نـــــاطق�الخاضـــــعة�

ــ·\،�ويدرســـون��ـــي�الكهـــوف�وتحـــت�� ـ للحكومـــة�الشـــرعية�الحرمـــان�مـــن�طباعـــة�الكتـــاب�ا�د̧ر

ــــة�الشـــــرعية�ا�ن ــة�بتمويـــــلا�bمـــــت�الحكومـ ــى�اســــــتقطاب�راكــــــز�م)3(ظمـــ ــــدف�إ�ـــ ـــ\��bـ الحـــــوثي�ن�الصـــــيفية،�وال[ــ

الطHب�لزجهم��ـي�الج�bـات�ا�شـتعلة،�وكـذلك�دفـع�مرتبـات�عناصـر�الحـوثي�العاملـة�عxـى�هـذه�ا�راكز،فقـد�

ــتغHلهم�لـــــÍداة��250مركـــــز�صـــــيفي��ســـــتيعاب��) 2000 �ســـ�
ً
ــدا �وطالبـــــة،�تأكيـــ

ً
ــا ألـــــف�طالبـــ

ة�اســتيعابية�يـتم�مــن�خHلهـا�اســتقطاب�الطـHب،�وتجنيـدهم�للــرؤى�و�فكـار�ال[ــ\�يـؤمن�¤bــا�

�إ�ــى�رعايــة�الســلم�و�مــن�
ً
Hــدف�فعــbوالســؤال�الــذي�يفــرض�نفســه��ــي�هــذا�ا�قــام،�هــل��مــم�ا�تحــدة��

  .دورuصندوقuالغذاءuالعا�يXuيcuزمةuاليمنية

أحد��ذرع�ا�همة�لÍمم�ا�تحدة��ي�الجانب�Sنساني�سبق�الحديث�عنه��ي�الفصل�الثالث

ـــام� ـــندوق��ـــــي�العــ ـــندوق�2019تفيـــــد�تقـــــارير�الصــ ــه�صــ م،�إن�برنـــــامج�ا�ســـــاعدات�الغذائيـــــة�الـــــذي�يقدمـــ

الغذاء�العالم\��يقدم�عدد�من�ال��نامج�للمساهمة��ي�تخفيف�آثار��زمة�اليمنية�أبرزها�
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ــــة� ــــن�ا�رحلـــ ــية�مـــ ــــــتويات�دراســـــ ـــة�مسـ ــــع�تلـــــــك�ا�نـــــــاهج�عxـــــــى�ثHثــــ ــة،�تـــــــم�توزيـــ ـــردين�الطائفيـــــ الحـــــــوثي�ن�ا�تمــــ

و¾ي�الصفوف�الرابع�والخامس�والسادس()1(�ساسية

وجــه�وزيــر�ال¨�بيــة�والتعلــيم

�أن�الحــــوثي�ن�قــــاموا�بتغي�ــــ��
ً
ــنعاء؛��حتواbªــــا�عxــــى�منــــاهج�طائفيــــة�محرفــــة،�مؤكــــدا ــرع�صــ مطــــابع�الكتــــاب�فــ

ا�نـــاهج�وحـــذف�عـــدد�مـــن�7يـــات�و�ح

ـــي�الوقـــــت�الـــــذي�يعــــاني�فيـــــه�الطـــــHب��ــــي�ا�نـــــاطق�الخاضـــــعة� ـــرام،�و�ـــــي�مقــــدمbµم�الخلفـــــاء�الراشـــــدين،��ـ الكـ

ـــ·\،�ويدرســـون��ـــي�الكهـــوف�وتحـــت�� للحكومـــة�الشـــرعية�الحرمـــان�مـــن�طباعـــة�الكتـــاب�ا�د̧ر

ـــت�الحكومـــــة�الشـــــرعية�ا�ن ا�bمــ

الطHب�لزجهم��ـي�الج�bـات�ا�شـتعلة،�وكـذلك�دفـع�مرتبـات�عناصـر�الحـو

2000(أنشـــــأ�الحوثيـــــون�

ة�اســتيعابية�يـتم�مــن�خHلهـا�اســتقطاب�الطـHب،�وتجنيـدهم�للــرؤى�و�فكـار�ال[ــ\�يـؤمن�¤bــا�التعليميـة�كـأدا

  . الحوثيون 

�إ�ــى�رعايــة�الســلم�و�مــن�
ً
Hــدف�فعــbوالســؤال�الــذي�يفــرض�نفســه��ــي�هــذا�ا�قــام،�هــل��مــم�ا�تحــدة��

  .الدولي�ن�أمH؟

دورuصندوقuالغذاءuالعا�يXuيcuزمةuاليمنية

أحد��ذرع�ا�همة�لÍمم�ا�تحدة��ي�الجانب�Sنساني�سبق�الحديث�عنه��ي�الفصل�الثالث�

ــارير�الصـــــندوق��ـــــي�العـــــام� ــد�تقـــ تفيـــ

الغذاء�العالم\��يقدم�عدد�من�ال��نامج�للمساهمة��ي�تخفيف�آثار��زمة�اليمنية�أبرزها�
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ـــمل� ــذاء�العا�يليشـ مليــــون�شــــخص؛�وذلــــك�مــــن�12توســــع�أداء�صــــندوق�الغــ

�مـن�اسـتخدامها��ـي�متـاجر�التجزئـة��ـي�
ً
خHل�توزيع�ا�واد،�وتزويد�ا�سbµدف�ن�بالقسائم�ال[ـ\�تمكـ¬bم��حقـا

ــل�أســــرة�مكونــــة�مــــن�ســــته�أفــــراد�عxــــى�ح ــذه�ا�حــــHت�التجاريــــة،�وتحصــــل�كــ صــــة�ا�نــــاطق�ال[ــــ\�تفــــتح�فbcــــا�هــ

م،�ولـدعم�2019شهرية،�كما�يخطـط�ال��نـامج�لتوسـيع�مسـاعداته�النقديـة�لتصـل�إ�ـى�مليـون�شـخص�عـام�

�لنظــام�التســجيل�البيــوم¨�ي�
ً
ــجيل�ا�ســتفيدين�عxــى�منصــات�جديــدة�وفقــا

د،�وهــو�دو�ر�أمريكــي�عــن�كــل�فــر �12

�إ�ـــــي�
ً
�تغـــــذويا

ً
ـــا ـــامج�دعمــ ــا�قـــــد�يـــــوفر�الســـــيولة��ـــــي�fقتصـــــاد�ا�حxـــــي،�كمـــــا�يقـــــدم�ال��نــ ( مليـــــون�امـــــرأة،��1.5مـــ

  . )1(م2019مليون�بحلول��bاية��3

ــــة� ــاعدة�Sنســــــانية،�وال[ــــــ\�يــــــديرها�برنــــــامج��غذيــ ا�ســــ

�عxــــى�تســــي���
ً
ــتخدمها�لنقــــل�مــــوظفي�Sغاثــــة�Sنســــانية�بــــ�ن�صــــنعاء�وجيبــــوتي�وعمــــان،�عــــHوة العــــالم\،�ويســ

  .وعدن

العالم\��ي�اليمن،�ويأتي�جهوده��ي�إطـار�الجهـود�

�وإدارة�وممارســـة،�وال[ـــ\�
ً
ــلوبا ــات�عميقـــة�عxـــى�ال��نـــامج�أسـ �مميـــة�Sنســـانية�والخ��يـــة؛�لكـــن�هنـــاك�مHحظـ

ــ·�Ûالصــندوق،�وأولهــا�الجانــب�Sنســاني�ومــا�يضــمن�ســHمة�

تدخلــه،�وقــد�نظــر�كث�ــ��مــن�اليمنيــ�ن��ــي�7ونــة��خ�ــ�ة�إ�ــى�الصــندوق�كمؤسســة�

ـــان� ــال�بمــــواد�Sغاثــــة،�وحرمـ ــات�القتــ bــ

ــريح�مــــن�ال��نـــــامج�بالعمـــــل��ــــي�منـــــاطق�الحـــــوثي�ن،� ـــ�اف�صـــ ،�وذلـــــك�مـــــن�خــــHل�اع¨ــ
ً
الســــكان��كþـــــ��فقــــرا

https://ar.wfp.org/countries/yemen .  
https://ar.wfp.org/countries/yemen .  
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــمل��:ا�ــــوادuالغذائيــــة توســــع�أداء�صــــندوق�الغــــذاء�العا�يليشــ

�مـن�اسـتخدامها��ـي�متـاجر�التجزئـة��ـي�
ً
خHل�توزيع�ا�واد،�وتزويد�ا�سbµدف�ن�بالقسائم�ال[ـ\�تمكـ¬bم��حقـا

ــة،�وتحصــــل�كــــل�أســــرة�مكونــــة�مــــن�ســــته�أفــــراد�عxــــى�ح ــتح�فbcــــا�هــــذه�ا�حــــHت�التجاريــ ا�نــــاطق�ال[ــــ\�تفــ

شهرية،�كما�يخطـط�ال��نـامج�لتوسـيع�مسـاعداته�النقديـة�لتصـل�إ�ـى�مليـون�ش

�لنظــام�الت
ً
هــذه�الخطــة�يقــوم�ال��نــامج�بتســجيل�ا�ســتفيدين�عxــى�منصــات�جديــدة�وفقــا

12والــذي�مــن�خHلــه�ســيتلقى��شــخاص�تحــويHت�نقديــة�شــهرية�تعــادل�

ـــي� �إ�ــ
ً
�تغـــــذويا

ً
ــا ــامج�دعمـــ ــا�قـــــد�يـــــوفر�الســـــيولة��ـــــي�fقتصـــــاد�ا�حxـــــي،�كمـــــا�يقـــــدم�ال��نـــ مـــ

�ليصل�إ�ي�
ً
3ولÍطفال�دون�سن�الخامسة،�وس��تفع�ذلك�العدد�تدريجيا

  .تقديمuالخدماتuاللوجستية

ــــم�ا�تحــــــدة�خــــــدمات�النقــــــل�الجــــــوي� ـــة�تقــــــدم��مــ ــــامج��غذيـــ ا�ســــــاعدة�Sنســــــانية،�وال[ــــــ\�يــــــديرها�برنــ

�عxــــى�تســــي���
ً
العــــالم\،�ويســــتخدمها�لنقــــل�مــــوظفي�Sغاثــــة�Sنســــانية�بــــ�ن�صــــنعاء�وجيبــــوتي�وعمــــان،�عــــHوة

وعدن�)2(عبارة�بحرية�أسبوعية�لنقل�العامل�ن��ي�ا�جال�Sنساني�ب�ن�جيبوتي

العالم\��ي�اليمن،�ويأتي�جهوده��ي�إطـار�الجهـود���شك�أن�هناك�جهود�تبذل�من�قبل�برنامج�الغذاء�

�وإدارة�وممارســـة،�وال[ـــ\�
ً
�مميـــة�Sنســـانية�والخ��يـــة؛�لكـــن�هنـــاك�مHحظـــات�عميقـــة�عxـــى�ال��نـــامج�أســـلوبا

ن�ــ·�Ûالصــندوق،�وأولهــا�الجانــب�Sنســاني�ومــا�يضــمن�ســHمة�
ُ
تنكــر�ال��نــامج�فbcــا�لÍهــداف�ال[ــ\�مــن�أجلهــا�أ

تدخلــه،�وقــد�نظــر�كث�ــ��مــن�اليمنيــ�ن��ــي�7ونــة��خ�ــ�ة�إ�ــى�الصــندوق�كمؤسســة�أداء�ال��نــامج�وفــق�شــروط�

  :حوثية�بحته�للم��رات�التالية

  . حصر�عمله��ي�مناطق�تواجد�الحوثي�و�ي�نطاق�جغرا�ي�محدود

  . رفض�fنتقال�للعاصمة�ا�وقتة�عدن�أو�أي�مدينة�أخرى 

ــان� ســــخر�مــــوارد�برنــــامج�الغــــذاء�العــــالم\�لصــــالح�الحــــوثي�ن،�ودعــــم�ج�bــــات�القتــــال�بمــــواد�Sغاثــــة،�وحرمــ

ـــوثي�ن،� ـــاطق�الحــ ،�وذلـــــك�مـــــن�خــــHل�اع¨ـــــ�اف�صـــــريح�مــــن�ال��نـــــامج�بالعمـــــل��ــــي�منــ
ً
الســــكان��كþـــــ��فقــــرا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

ا�ــــوادuالغذائيــــةuتوزيــــع-

�مـن�اسـتخدامها��ـي�متـاجر�التجزئـة��ـي�
ً
خHل�توزيع�ا�واد،�وتزويد�ا�سbµدف�ن�بالقسائم�ال[ـ\�تمكـ¬bم��حقـا

ــا�هــــذه�ا�حــــHت�التجاريــــة،�وتحصــــل�كــــل�أســــرة�مكونــــة�مــــن�ســــته�أفــــراد�عxــــى�ح ا�نــــاطق�ال[ــــ\�تفــــتح�فbcــ

شهرية،�كما�يخطـط�ال��نـامج�لتوسـيع�مسـاعداته�النقديـة�لتصـل�إ�ـى�مليـون�

هــذه�الخطــة�يقــوم�ال��نــامج�بت

والــذي�مــن�خHلــه�ســيتلقى��

ـــي� �إ�ــ
ً
�تغـــــذويا

ً
ــا ـــي،�كمـــــا�يقـــــدم�ال��نـــــامج�دعمـــ ــاد�ا�حxــ ــيولة��ـــــي�fقتصـــ مـــــا�قـــــد�يـــــوفر�الســـ

�ليصل�إ�ي�
ً
ولÍطفال�دون�سن�الخامسة،�وس��تفع�ذلك�العدد�تدريجيا

تقديمuالخدماتuاللوجستية-

ـــوي� ــــدم��مــــــم�ا�تحــــــدة�خــــــدمات�النقــــــل�الجـــ تقــ

�عxــــى�تســــي���
ً
ــالم\،�ويســــتخدمها�لنقــــل�مــــوظفي�Sغاثــــة�Sنســــانية�بــــ�ن�صــــنعاء�وجيبــــوتي�وعمــــان،�عــــHوة العــ

عبارة�بحرية�أسبوعية�لنقل�العامل�ن��ي�ا�جال�Sنساني�ب�ن�جيبوتي

��شك�أن�هناك�جهود�تبذل�من�قبل�برنامج�الغذاء�

�وإدارة�وممارســـة،�وال[ـــ\�
ً
ــة�عxـــى�ال��نـــامج�أســـلوبا ــة؛�لكـــن�هنـــاك�مHحظـــات�عميقـ �مميـــة�Sنســـانية�والخ��يـ

ن
ُ
تنكــر�ال��نــامج�فbcــا�لÍهــداف�ال[ــ\�مــن�أجلهــا�أ

أداء�ال��نــامج�وفــق�شــروط�

حوثية�بحته�للم��رات�التالية

حصر�عمله��ي�مناطق�تواجد�الحو�-

رفض�fنتقال�للعاصمة�ا�وقتة�عدن�أو�أي�مدينة�أخرى �-

ــوثي�ن،�ودعــــم�ج�- ــامج�الغــــذاء�العــــالم\�لصــــالح�الحــ ــوارد�برنــ ســــخر�مــ

ـــك�مـــــن�خــــHل�اع¨ـــــ�اف�صـــــريح�مــــن�ال��نـــــامج�بالعمـــــل��ــــي�منـــــاطق�الحـــــوثي�ن،� ،�وذلــ
ً
ــرا الســــكان��كþـــــ��فقــ
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ضـــمن�وتمويـــل�ا�شـــاريع�فbcـــا�بشـــكل�واضـــح،�ولقـــد�ورد�ذلـــك��ـــي�التقريـــر�الـــذي�قدمـــه�ال��نـــامج�والـــذي�ت

ــة��ــــي�العاصــــمة� أســــتأنف�برنــــامج�الغــــذاء�العــــالم\�التــــابع�لÍمــــم�ا�تحــــدة�توزيــــع�ا�ســــاعدات�الغذائيــ

م�بعــد�الوصــول��تفـــاقمع�ا�ســؤول�ن��ــي�صــنعاء�حـــول�

 �-ـــجيل�ا�ســـتفيدين،�وتقـــارير�SعـــHم�العـــالم\،�ستســـمح�fتفاقيـــة
ً
ــامج��-أيضـــا ل��نـ

��ـــــي�ا�نـــــاطق�الخاضـــــعة�
ً
مHيـــــ�ن�شخصـــــا

�للشــك��ــي�
ً
�،�وهــو�اع¨ــ�اف�صــريح�وواضــح�مــن�قبــل�ال��نــامج�بمــا���يــدع�مجــا

أهمهـــا�إطالـــة�أمـــد�،�ومـــن�Øهـــدافuسياســـية

الحــرب�واســتمرار�جلــب�ا�ســاعدات،�والتــذرع�بالحالــة�Sنســانية،�وتحويــل�fنقــHب�إ�ــى�حكومــة�أمــر�واقــع،�

وبيـــع�الســـHح�مـــن�قبـــل�الـــدول�النافـــذة��ـــي�الشـــؤون�اليمنيـــة،�وتفكيـــك�ا�نطقـــة�بـــالحروب�ا�ســـتمرة��عـــادة�

ــل�القــــوة�العســــكري ة،�والسياســــية،�وfقتصــــادية��ــــي�رســــم�خــــرائط�جديــــدة�للمنطقــــة،�والقضــــاء�عxــــى�عوامــ

تمنع�fتفاقيات�ا���مة�ب�ن�ال��نامج،�والحوثي�ن�الطـرف�ن�مـن�التنـازع�حيـث�نشـب�خـHف�

بي¬bمـا،�تبـادلوا�عxـى�إثرهــا�b�fامـات�بالفسـاد�وســوء�اسـتغHل�ا�سـاعدات�Sنســانية،�فقـد�أ�bـم�الحوثيــون�

تجويـــع�اليمنيـــ�ن،�والعمـــل�لصـــالح�أجنـــدة�اســـتخبارية�نتيجـــة�اتســـاع�

نشــاط�منظمــات�ا�جتمــع�ا�ــدني�ا�رتبطــة�با�نظمــات�الخارجيــة��ــي�العمــل�عxــى�تنفيــذ�مشــاريع�وبــرامج�م¬bــا�

ال¨ـــ�ويج�للقبـــول�بمكونـــات�جديـــدة��ـــي�الســـاحة�اليمنيـــة��ـــي�إطـــار�ال¨�ك�ـــ��وfهتمـــام�بالشـــباب�وا�ـــرأة،�وقتـــل�

مـــواد�غذائيـــة�منbµيـــة�الصـــHحية،�فقـــد�قامـــت�منظمـــة�الغـــذاء�العـــالم\��ـــي�الـــيمن،�وبالتحديـــد��ـــي�

ـ\�الصـHحية�بعـد�إعـHن�ال��نـامج�تعليـق�جزئـي��نشـطته�
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وتمويـــل�ا�شـــاريع�فbcـــا�بشـــكل�واضـــح،�ولقـــد�ورد�ذلـــك��ـــي�التقريـــر�الـــذي�قدمـــه�ال��نـــامج�والـــذي�ت

ــاعدات�الغذائيــــة��ــــي�العاصــــمة� ــذاء�العــــالم\�التــــابع�لÍمــــم�ا�تحــــدة�توزيــــع�ا�ســ أســــتأنف�برنــــامج�الغــ

م�بعــد�الوصــول��تفـــاقمع�ا�ســؤول�ن��ــي�صــنعاء�حـــول�2019صــنعاء��ــي�الحــادي�والعشــرين�مـــن�أغســطس�

ــتقلة،�وتســـجيل�ا�ســـتفيدين،�وتقـــارير�SعـــHم�العـــالم\،�ستســـمح�fتفاقيـــة �هـــداف�ا�سـ

ــدء��ـــــي�إجـــــراءات�أســـــbµدف�وتســــجيل�قرابـــــة� ��ـــــي�ا�نـــــاطق�الخاضـــــعة��9الغــــذاء�العـــــالم\�بالبـــ
ً
مHيـــــ�ن�شخصـــــا

�للشــك��ــي�)1("لســيطرة�مســؤو�ي�صــنعاء
ً
�،�وهــو�اع¨ــ�اف�صــريح�وواضــح�مــن�قبــل�ال��نــامج�بمــا���يــدع�مجــا

Øهـــدافuسياســـيةتح�ـــ�ه��ـــي�تنفيـــذ�أنشـــطته��ـــي�منـــاطق�تواجـــد�ســـلطة�الحـــوثي�ن�

الحــرب�واســتمرار�جلــب�ا�ســاعدات،�والتــذرع�بالحالــة�Sنســانية،�وتحويــل�fنقــHب�إ�ــى�حكومــة�أمــر�واقــع،�

وبيـــع�الســـHح�مـــن�قبـــل�الـــدول�النافـــذة��ـــي�الشـــؤون�اليمنيـــة،�وتفكيـــك�ا�نطقـــة�بـــالحروب�ا�ســـتمرة��عـــادة�

ــرائط�جديــــدة�للمنطقــــة،�والقضــــاء�عxــــى�عوامــــل�القــــوة�العســــكري ة،�والسياســــية،�وfقتصــــادية��ــــي�رســــم�خــ

تمنع�fتفاقيات�ا���مة�ب�ن�ال��نامج،�والحوثي�ن�الطـرف�ن�مـن�التنـازع�حيـث�نشـب�خـHف�

بي¬bمـا،�تبـادلوا�عxـى�إثرهــا�b�fامـات�بالفسـاد�وســوء�اسـتغHل�ا�سـاعدات�Sنســانية،�فقـد�أ�bـم�الحوثيــون�

تجويـــع�اليمنيـــ�ن،�والعمـــل�لصـــالح�أجنـــدة�اســـتخبارية�نتيجـــة�اتســـاع��برنـــامج�الغـــذاء�العـــالم\�با�شـــاركة��ـــي

نشــاط�منظمــات�ا�جتمــع�ا�ــدني�ا�رتبطــة�با�نظمــات�الخارجيــة��ــي�العمــل�عxــى�تنفيــذ�مشــاريع�وبــرامج�م¬bــا�

ال¨ـــ�ويج�للقبـــول�بمكونـــات�جديـــدة��ـــي�الســـاحة�اليمنيـــة��ـــي�إطـــار�ال¨�ك�ـــ��وfهتمـــام�بالشـــباب�وا�ـــرأة،�وقتـــل�

مـــواد�غذائيـــة�منbµيـــة�الصـــHحية،�فقـــد�قامـــت�منظمـــة�الغـــذاء�العـــالم\��ـــي�الـــيمن،�وبالتحديـــد��ـــي�

طـن�مـن�الـدقيق�ا�نت	ـ\�الصـHحية�بعـد�إعـHن�ال��نـامج�تعليـق�جزئـي��نشـطته��71مدينة�الحديدة�بإتHف�
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وتمويـــل�ا�شـــاريع�فbcـــا�بشـــكل�واضـــح،�ولقـــد�ورد�ذلـــك��ـــي�التقريـــر�الـــذي�قدمـــه�ال��نـــامج�والـــذي�ت

  :التا�ي

ــمة�"   ــة��ــــي�العاصــ ــاعدات�الغذائيــ ــم�ا�تحــــدة�توزيــــع�ا�ســ ـــابع�لÍمــ أســــتأنف�برنــــامج�الغــــذاء�العــــالم\�التـ

صــنعاء��ــي�الحــادي�والعشــرين�مـــن�أغســطس�

�هـــداف�ا�ســـتقلة،�وتســـجيل�ا�ســـتفيدين،�وتقـــارير�SعـــHم�العـــالم\،�ستســـمح�fتفاقيـــة

ـــذاء�العـــــالم\�بالبـــــدء��ـــــي�إجـــــراءات�أســـــbµدف�وت الغـ

لســيطرة�مســؤو�ي�صــنعاء

تح�ـــ�ه��ـــي�تنفيـــذ�أنشـــطته��ـــي�منـــاطق�تواجـــد�ســـلطة�الحـــوثي�ن�

الحــرب�واســتمرار�جلــب�ا�ســاعدات،�والتــذرع�بالحالــة�Sنســانية،�وتحويــل�fنقــHب�إ�ــى�حكومــة�أمــر�واقــع،�

وبيـــع�الســـHح�مـــن�قبـــل�الـــدول�النافـــذة��ـــي�الشـــؤون�اليمنيـــة،�وتفكيـــك�ا�نطقـــة�بـــالحروب�ا�ســـتمرة��عـــادة�

ــاء�عxــــى�عوامــــل�القــــوة�العســــكري ــة،�والقضــ ــدة�للمنطقــ ــم�خــــرائط�جديــ رســ

  .اليمن

تمنع�fتفاقيات�ا���مة�ب�ن�ال��نامج،�والحوثي�ن�الطـرف�ن�مـن�التنـازع�حيـث�نشـب�خـHف��لم�مع�ذلك

بي¬bمـا،�تبـادلوا�عxـى�إثرهــا�b�fامـات�بالفسـاد�وســوء�اسـتغHل�ا�سـاعدات�Sنســانية،�فقـد�أ�bـم�الحوثيــون�

ــاركة��ـــي برنـــامج�الغـــذاء�العـــالم\�با�شـ

نشــاط�منظمــات�ا�جتمــع�ا�ــدني�ا�رتبطــة�با�نظمــات�الخارجيــة��ــي�العمــل�عxــى�تنفيــذ�مشــاريع�وبــرامج�م¬bــا�

ال¨ـــ�ويج�للقبـــول�بمكونـــات�جديـــدة��ـــي�الســـاحة�اليمنيـــة��ـــي�إطـــار�ال¨�ك�ـــ��وfهتمـــام�بالشـــباب�وا�ـــرأة،�وقتـــل�

مـــواد�غذائيـــة�منbµيـــة�الصـــHحية،�فقـــد�قامـــت�منظمـــة�الغـــذاء�العـــالم\��ـــي�الـــيمن،�وبالتحديـــد��ـــي�اليمنيـــ�ن�ب

مدينة�الحديدة�بإتHف�
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الشـــرعية�كافـــة�وقـــد�طالـــب�وزيـــر�Sدارة�ا�حليـــة�رئـــيس�اللجنـــة�العليـــا��ـــي�الحكومـــة�

�كبـــديل�عـــن�العوائـــق�
ً
�متاحــا

ً
منفـــذا

ال[ــ\�تضــعها�ا�ليشــيا�أمــام�ا�ســاعدات،�وكــان�قــرار�برنــامج�الغــذاء�العــالم\�بتحويــل�ا�ســاعدات�Sغاثيــة�إ�ــى�

ــل�ا�ســــاعدات� عية�ال[ــــ\�ا�bمــــت�ال��نــــامج�بتحويــ

،�وأن�مـا�أقـدم�عليـه�ال��نـامج�يعت�ــ��

سفينة�تحمـل�Sغاثـة�والتجـارة،�والـنفط�

سـفينة�احتجـزت��ـدة�) 34(م،�م¬bـا

ـــون�قـــــد�احتجـــــزوا� ـــان�الحوثيــ ــــ�ن��697ســـــتة�أشـــــهر��مـــــر�الـــــذي�أدى�إ�ـــــى�تلـــــف�الســـــلع،�وكــ شـــــاحنة�إغاثيـــــة�بـ

) 51(أ�ف�طـــن�مـــن�القمـــح�واحتجـــزت�

�ارتكبbµــــا�ا�ليشـــيا��ــــي�الحديــــدة�فقــــط؛�
ً
انbµاكــــا

ــالم\،�كــــل�هــــذه�الفضــــائح ــا�أحــــداث�قتــــل،�واختطــــاف،�و�bــــب،�وإحــــراق�مخــــازن�برنــــامج�الغــــذاء�العــ �)3(أبرزهــ

ـــيم� ـــد�موقــــف�رســــم\�مــــن��مــــم�ا�تحــــدة��عاقبــــة�مرتك«ــــ\�هــــذه�الجــــرائم،�ولقــــد�أدرك�زعـ تحــــدث�دون�تحديـ

�عــــن�
ً
Hي،�خطــــورة�أعمــــال�جماعتــــه،�وتصــــرفها�حيــــال�ا�ســــاعدات،�وبــــدأ�متنصــــ

�الجهـــات�الحكوميـــة�كامـــل�ا�ســـؤولية،�كـــإقرار�مـــبطن�عـــن�ســـلوك�الجماعـــة�الفاÜـــ·\،�و�ـــي�
ً
Hا�ســـؤولية�محمـــ

ــــع،�ويظهـــــر�مـــــدى�تبـــــادل�ا�نـــــافع�مـــــع�ال��نـــــامج�الـــــذي�لـــــم�يصـــــدر�أي�موقـــــف�عقـــــابي� ـــريحة�للواقـ ــة�صــ مغالطـــ

�مـــن��bـــب�ا�ســـاعدات،�وتحويلهـــا�إ�ـــى�مجهـــود�حربـــي�يخـــدم�ا�ليشـــيا�حســـب�
ً
ة�عxـــى�مـــا�بـــات�واضـــحا

ـــرئيس�هــــادي�مــــن� ــه�قــــوات�الشــــرعية�بقيــــادة�الـ ـــد�ذلــــك�fتجــــاه�مــــا�وجدتــ ،�يؤكـ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــة�.  ــا��ـــي�الحكومـ ــة�رئـــيس�اللجنـــة�العليـ وقـــد�طالـــب�وزيـــر�Sدارة�ا�حليـ

�كبـــديل�عـــن�العوائـــق��22ا�نظمــات�الدوليـــة�باســـتخدام�كافــة�ا�ـــوانئ،�وا�عـــابر�ال��يــة�البالغـــة�
ً
�متاحــا

ً
منفـــذا

ال[ــ\�تضــعها�ا�ليشــيا�أمــام�ا�ســاعدات،�وكــان�قــرار�برنــامج�الغــذاء�العــالم\�بتحويــل�ا�ســاعدات�Sغاثيــة�إ�ــى�

ــار�حفيظــــة�الحكومــــة�الشــــر  ــوثي�ن�قــــد�أثــ ــة�لســــلطة�الحــ عية�ال[ــــ\�ا�bمــــت�ال��نــــامج�بتحويــــل�ا�ســــاعدات�نقديــ

،�وأن�مـا�أقـدم�عليـه�ال��نـامج�يعت�ــ��)S)2نسـانية��ـي�شـكل�إعانـات�ماليـة�ممـا�يزيـد�مـن�عمــر�التمـرد��ـي�الـبHد

سفينة�تحمـل�Sغاثـة�والتجـارة،�والـنفط��88فضيحة�دولية�بامتياز،�وكانت�ا�ليشيا�الحوثية�قد�احتجزت�

م،�م¬bـا2018ديسـم����2015ف�خHل�الف¨�ة�من�مايو��ي�ميناء�الحديدة�والصلي

ــــهر��مـــــر�الـــــذي�أدى�إ�ـــــى�تلـــــف�الســـــلع،�وكـــــان�الحوثيـــــون�قـــــد�احتجـــــزوا� ســـــتة�أشـ

أ�ف�طـــن�مـــن�القمـــح�واحتجـــزت�) 4(الحديـــدة�وصـــنعاء�وإب�وتعـــز�وحجـــة�وذمـــار،�كمـــا��bبـــت�ا�ليشـــيا�

ــاحنات�غــــرب�مـــأرب،�و�، ــيا��ــــي�الحديــــدة�فقــــط؛�) 185(وأربــــع�شــ �ارتكبbµــــا�ا�ليشـ
ً
انbµاكــــا

ــائح أبرزهــــا�أحــــداث�قتــــل،�واختطــــاف،�و�bــــب،�وإحــــراق�مخــــازن�برنــــامج�الغــــذاء�العــــالم\،�كــــل�هــــذه�الفضــ

ــيم� ـــد�أدرك�زعــ ــد�موقــــف�رســــم\�مــــن��مــــم�ا�تحــــدة��عاقبــــة�مرتك«ــــ\�هــــذه�الجــــرائم،�ولقـ تحــــدث�دون�تحديــ

�عــــن�
ً
Hــدا�لك�الحــــوثي،�خطــــورة�أعمــــال�جماعتــــه،�وتصــــرفها�حيــــال�ا�ســــاعدات،�وبــــدأ�متنصــــ عبــ

�الجهـــات�الحكوميـــة�كامـــل�ا�ســـؤولية،�كـــإقرار�مـــبطن�عـــن�ســـلوك�الجماعـــة�الفاÜـــ·\،�و�ـــي�
ً
Hا�ســـؤولية�محمـــ

ــــامج�الـــــذي�لـــــم�يصـــــدر�أي�موقـــــف�عقـــــابي� ــــدى�تبـــــادل�ا�نـــــافع�مـــــع�ال��نـ ـــع،�ويظهـــــر�مـ مغالطـــــة�صـــــريحة�للواقــ

�مـــن��bـــب�ا�ســـاعدات،�وتحويلهـــا�إ�ـــى�مجهـــود�حربـــي�يخـــدم�ا�ليشـــيا�حســـب�
ً
ة�عxـــى�مـــا�بـــات�واضـــحا

ــؤو�ي�ال��نــــامج�نفســــه ـــادة�الــــرئيس�هــــادي�مــــن�)4(مســ ــد�ذلــــك�fتجــــاه�مــــا�وجدتــــه�قــــوات�الشــــرعية�بقيـ ،�يؤكــ
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

. )1(�ـــي�منـــاطق�الحـــوثي،

ا�نظمــات�الدوليـــة�باســـتخدام�كافــة�ا�ـــوان

ال[ــ\�تضــعها�ا�ليشــيا�أمــام�ا�ســاعدات،�وكــان�قــرار�برنــامج�الغــذاء�العــالم\�بتحويــل�ا�ســاعدات�Sغاثيــة�إ�ــى�

ــلطة�الحــــوثي�ن�قــــد�أثــــار�حفيظــــة�الحكومــــة�الشــــر  نقديــــة�لســ

Sنسـانية��ـي�شـكل�إعانـات�ماليـة�ممـا�يزيـد�مـن�عمــر�التمـرد��ـي�الـبHد

فضيحة�دولية�بامتياز،�وكانت�ا�ليشيا�الحوثية�قد�احتجزت�

�ي�ميناء�الحديدة�والصلي

ـــلع،�وكـــــان�الحوثيـــــون�قـــــد�احتجـــــزوا� ــــف�الســ ـــى�تلـ ــــتة�أشـــــهر��مـــــر�الـــــذي�أدى�إ�ــ سـ

الحديـــدة�وصـــنعاء�وإب�وتعـــز�وحجـــة�وذمـــار،�كمـــا��bبـــت�ا�ليشـــيا�

،ألـــف�طــــن�مــــن�القمـــح

ــداث�قتــــل،�واختطــــاف،�و�bــــب،�وإحــــراق�مخــــازن�برنــــامج�الغــــذاء�العــــالم\،�كــــل�هــــذه�الفضــــائح أبرزهــــا�أحــ

ـــيم� ـــدة��عاقبــــة�مرتك«ــــ\�هــــذه�الجــــرائم،�ولقــــد�أدرك�زعـ ــم\�مــــن��مــــم�ا�تحـ تحــــدث�دون�تحديــــد�موقــــف�رســ

�عــــن�الحــــوثي�ن�
ً
Hــورة�أعمــــال�جماعتــــه،�وتصــــرفها�حيــــال�ا�ســــاعدات،�وبــــدأ�متنصــــ عبــــدا�لك�الحــــوثي،�خطــ

�الجهـــات�الحكوميـــة�كامـــل�ا�ســـؤولية،�كـــإقرار�مـــبطن�عـــن�ســـلوك�الجماعـــة�الفاÜـــ·\،�و�ـــي�
ً
Hا�ســـؤولية�محمـــ

ــــم�يصـــــدر�أي�موقـــــف�عقـــــابي� ـــامج�الـــــذي�لـ مغالطـــــة�صـــــريحة�للواقـــــع،�ويظهـــــر�مـــــدى�تبـــــادل�ا�نـــــافع�مـــــع�ال��نــ

�مـــن��bـــب�ا�ســـاعدات،�وتحويلهـــا�إ�ـــى�مجهـــود�حربـــي�يخـــدم�ا�ليشـــيا�حســـب�للجماعـــ
ً
ــحا ة�عxـــى�مـــا�بـــات�واضـ

ـــامج�نفســــه مســــؤو�ي�ال��نـ
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كميــات�كب�ـــ�ة�مـــن��غذيـــة�ا�خصصــة�للمســـاعدات�Sنســـانية��ـــي�ا�واقـــع�العســكرية�ال[ـــ\�تـــم�تحريرهـــا�مـــن�

عxـــى�رضـــا��مـــم�ا�تحـــدة�عـــن�تصـــرفات�الحـــوثي،�

واستغHله�لهذه�ا�ساعدات��عماله�العسكرية،�وحرمان�مHي�ن�ا�دني�ن�الذين�يحصـدهم�الجـوع�وا�ـرض�

ا�بســـبب�وجـــود�كواحـــدة�مـــن�فضـــائح��مـــم�ا�تحـــدة�ومؤسســـا�bا�العاملـــة��ـــي�الـــيمن�ال[ـــ\���تســـتطيع�نكرا�bـــ

با�ضـــافة��ــا�يتواكــب�مـــع�ذلــك�الســلوك�مـــن�أعمــال�تضـــر�

الخHصــة�إنـــه�وبعـــد�اســـتعراض�جـــزء�مـــن�أنشـــطة�هــذه�ا�نظمـــات�الـــثHث�يتضـــح�الخلـــل��ـــي�ممارســـات�

قــع،�وشــكك��ــي�الحياديــة�والشــفافية�ال[ــ\�

�مـــر�الـــذي�أظهـــر�التنـــاقض�الواضـــح�مـــا�بـــ�ن�ســـلوكها�وشـــعارا�bا�يعكـــس�ذلـــك�صـــمbµا�ا�طبـــق�عxـــى�مـــا�

يجــري�مــن��bــب�لقــوت�الجــوùى�مــن�أبنــاء�الــيمن،�وعــدم�ردعهــا�أو�اســتنكارها�لســلوك�جماعــة�الحــوثي،��مــر�

�أهمهـا،��ـاذا�اتفقـت�هـذه�ا�نظمـات�مـع�
ً
�مشـروعا

ً
ل�طـرح�العديـد�مـن��سـئلة��ـي�هـذا�ا�قـام�أمـرا

ــــداعم��عظـــــم�أنشـــــطbµا؟،�و�ـــــاذا�تـــــم�تحويـــــل�ا�ـــــواد� ــالف�الـ ـــة�الشـــــرعية�والتحـــ ـــم�الحكومــ ــــوثي�ن�دون�علــ الحـ

  .Sغاثية�الطارئة�ا�خصصة�للجانب�Sنساني�إ�ى�مواد�نقدية�تستفيد�م¬bا�جماعة�الحوثي؟

كما�أن�الدعم��مريكـي�لبقـاء�الحركـة،�ونموهـا�لـم�يعـد�خـاٍف�عxـى�أي�متـابع�لÍحـداث��ـي�الـيمن�فجـل�

�عxـى�الـدعم��مريكـي�بواسـطة�هـذه�
ً
�كب�ـ�ا

ً
تمويل�هذه�ا�نظمـات�أمريكـي،�فالحركـة�الحوثيـة�تعتمـد�اعتمـادا

الحركــة،�وقــد�أعــد�محـــرر��ا�نظمــات،�وال[ــ\�تقــع�مقرا�bــا�الرئيســـية��ــي�العاصــمة�صــنعاء�ال[ــ\�تســـيطر�علbcــا

تقريـر�متكامـل�عـن�مـدى�اسـتفادة�الحـوثي�ن�مـن�ا�سـاعدات��مميـة�ال[ـ\�تـدعمها�

وإن�هـــذه�ا�ســـاعدات�¾ـــي�"الو�يـــات�ا�تحـــدة،�وحالـــت�دون�وصـــولها�إ�ـــى�ا�ـــدني�ن�ا�تضـــررين�مـــن�الحـــرب،�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

كميــات�كب�ـــ�ة�مـــن��غذيـــة�ا�خصصــة�للمســـاعدات�Sنســـانية��ـــي�ا�واقـــع�العســكرية�ال[ـــ\�تـــم�تحريرهـــا�مـــن�

عxـــى�رضـــا��مـــم�ا�تحـــدة�عـــن�تصـــرفات�الحـــومؤكـــد�،�كـــدليل�)1(م2020ي��ـــي�شـــهر�إبريـــل�

واستغHله�لهذه�ا�ساعدات��عماله�العسكرية،�وحرمان�مHي�ن�ا�دني�ن�الذين�يحصـدهم�الجـوع�وا�ـرض�

كواحـــدة�مـــن�فضـــائح��مـــم�ا�تحـــدة�ومؤسســـا�bا�العاملـــة��ـــي�الـــيمن�ال[ـــ\���تســـتطيع�نكرا�bـــ

با�ضـــافة��ــا�يتواكــب�مـــع�ذلــك�الســلوك�مـــن�أعمــال�تضـــر��أدلــة�دامغــة�تؤيـــد�ذلــك�كشــفbµا�وســـائل�SعــHم�

  

الخHصــة�إنـــه�وبعـــد�اســـتعراض�جـــزء�مـــن�أنشـــطة�هــذه�ا�نظمـــات�الـــثHث�يتضـــح�الخلـــل��ـــي�ممارســـات�

قــع،�وشــكك��ــي�الحياديــة�والشــفافية�ال[ــ\�هــذه�ا�نظمــات�بشــكل�قــاطع�ممــا�أثــر�عxــى�مهامهــا�عxــى�أرض�الوا

  .من�ا�ف¨�ض�أن�تل¨�م�¤bا�هذه�ا�نظمات

ــا�بـــ�ن�ســـلوكها�وشـــعارا�bا�يعكـــس�ذلـــك�صـــمbµا�ا�طبـــق�عxـــى�مـــا� �مـــر�الـــذي�أظهـــر�التنـــاقض�الواضـــح�مـ

يجــري�مــن��bــب�لقــوت�الجــوùى�مــن�أبنــاء�الــيمن،�وعــدم�ردعهــا�أو�اســتنكارها�لســلوك�جماعــة�الحــو

�أهمهـا،��ـاذا�اتفقـت�هـذه�ا�نظمـات�مـع�
ً
�مشـروعا

ً
ل�طـرح�العديـد�مـن��سـئلة��ـي�هـذا�ا�قـام�أمـرا

ــــواد� ــــل�ا�ـ ــــم�أنشـــــطbµا؟،�و�ـــــاذا�تـــــم�تحويـ ـــداعم��عظـ ــة�الشـــــرعية�والتحـــــالف�الــ ـــوثي�ن�دون�علـــــم�الحكومـــ الحــ

Sغاثية�الطارئة�ا�خصصة�للجانب�Sنساني�إ�ى�مواد�نقدية�تستفيد�م¬bا�جماعة�الحو

كما�أن�الدعم��مريكـي�لبقـاء�الحركـة،�ونموهـا�لـم�يعـد�خـاٍف�عxـى�أي�متـابع�لÍحـداث��ـي�الـيمن�فجـل�

�عxـى�الـدعم��مريكـي�بواسـطة�هـذه�
ً
�كب�ـ�ا

ً
تمويل�هذه�ا�نظمـات�أمريكـي،�فالحركـة�الحوثيـة�تعتمـد�اعتمـادا

ا�نظمــات،�وال[ــ\�تقــع�مقرا�bــا�الرئيســـية��ــي�العاصــمة�صــنعاء�ال[ــ\�تســـيطر�علbcــا

BBتقريـر�متكامـل�عـن�مـدى�اسـتفادة�الحـوثي�ن�مـن�ا�سـاعدات��مميـة�ال[ـ\�تـدعمها��

الو�يـــات�ا�تحـــدة،�وحالـــت�دون�وصـــولها�إ�ـــى�ا�ـــدني�ن�ا�تضـــررين�مـــن�الحـــرب،�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

كميــات�كب�ـــ�ة�مـــن��غذيـــة�ا�خصصــة�للمســـاعدات�Sنســـانية��ـــي�ا�واقـــع�العســكرية�ال[ـــ\�تـــم�تحريرهـــا�مـــن�

قبضـــة�الحـــوثي��ـــي�شـــهر�إبريـــل�

واستغHله�لهذه�ا�ساعدات��عماله�العسكرية،�وحرمان�مHي�ن�ا�دني�ن�الذين�يحصـدهم�الجـوع�وا�ـرض�

كواحـــدة�مـــن�فضـــائح��مـــم�ا�تحـــدة�ومؤسســـا�bا�العاملـــة��ـــي�الـــيمن�ال[ـــ\���تســـتطيع�نكرا�bـــ

أدلــة�دامغــة�تؤيـــد�ذلــك�كشــفbµا�وســـائل�SعــHم�

  .با�من�القومي�لليمن

الخHصــة�إنـــه�وبعـــد�اســـتعراض�جـــزء�مـــن�أنشـــطة�هــذه�ا�نظمـــات�الـــثHث�يتضـــح�الخلـــل��ـــي�ممارســـات�

هــذه�ا�نظمــات�بشــكل�قــاطع�ممــا�أثــر�عxــى�مهامهــا�عxــى�أرض�الوا

من�ا�ف¨�ض�أن�تل¨�م�¤bا�هذه�ا�نظمات

�مـــر�الـــذي�أظهـــر�التنـــاقض�الواضـــح�مـــا�بـــ�ن�ســـلوكها�وشـــعارا�bا�يعكـــس�ذلـــك�صـــمbµا�ا�طبـــق�عxـــى�مـــا�

يجــري�مــن��bــب�لقــوت�الجــوùى�مــن�أبنــاء�الــيمن،�وعــدم�ردعهــا�أو�اســتنكارها�لســلوك�جماعــة�الحــو

�أهمهـا،��ـاذا�اتفقـت�هـذه�ا�نظمـات�مـع�الذي�يجعـ
ً
�مشـروعا

ً
ل�طـرح�العديـد�مـن��سـئلة��ـي�هـذا�ا�قـام�أمـرا

ـــم�أنشـــــطbµا؟،�و�ـــــاذا�تـــــم�تحويـــــل�ا�ـــــواد� الحـــــوثي�ن�دون�علـــــم�الحكومـــــة�الشـــــرعية�والتحـــــالف�الـــــداعم��عظــ

Sغاثية�الطارئة�ا�خصصة�للجانب�Sنساني�إ�ى�مواد�نقدية�تستفيد�م¬bا�جماعة�الحو

كما�أن�الدعم��مريكـي�لبقـاء�الحركـة،�ونموهـا�لـم�يعـد�خـاٍف�عxـى�أي�متـابع�لÍحـداث��ـي�الـيمن�فجـل�

�عxـى�الـدعم��مريكـي�بواسـطة�هـذه�
ً
�كب�ـ�ا

ً
تمويل�هذه�ا�نظمـات�أمريكـي،�فالحركـة�الحوثيـة�تعتمـد�اعتمـادا

ا�نظمــات،�وال[ــ\�تقــع�مقرا�bــا�الرئيســـية��ــي�العاصــمة�صــنعاء�ال[ــ\�تســـيطر�علbcــا

BBCالشئون�اليمنية��ي�

الو�يـــات�ا�تحـــدة،�وحالـــت�دون�وصـــولها�إ�ـــى�ا�ـــدني�ن�ا�تضـــررين�مـــن�الحـــرب،�
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عوا�مــن�قبولهــا�ح[ــ�kلــو�أعلنــوا�خــHف�ذلــك�ع�ــ��

،�وأن�الحـوثي�ن�يسـتلمون�ا�سـاعدات�ال[ـ\�علbcـا�شـعار�الوكالـة��مريكيـة�للتنميـة�الدوليـة�

،�وح[ـــ�kهـــذه�اللحظـــة�تتقـــدم�الو�يـــات�ا�تحـــدة��ــــي�
ً
ــمنيا �ضـ

ً
رغـــم�شـــعار�ا�ـــوت��مريكـــا،�وهـــو�مـــا�يعت�ـــ��دعمـــا

كجماعــة�إرهابيــة�خطــوة�وت¨�اجــع�خطــوت�ن،�وإ�ــى�ذلــك�أشــارت�الباحثــة�ا�صـــرية�

��ـــي�مـــؤتمر�
ً
أن�إدارة�أوبامـــا�حرصـــت�عxـــى�أن�تنـــال�الجماعـــة�أكþـــ��مـــن�ثHثـــ�ن�عضـــوا

دة�عxــى�ذلــك�بطــرح�الســف����مريكــي�ج��الــد�فايرســتاين�ا�ســتمر�الــذي�يؤكــد�فيــه�أن�

ــ\،�و�بـــد�مـــن�مشـــاركته��ـــي�الحيـــاه�السياســـية ،�وتشـــ���)2("ي�ن�مـــن�وجهـــة�نظـــرهم�فصـــيل�سيا¸ـــ·\�يم�ـ

م�ومائــــة�2019وســــبعمائة�مليــــون�دو�ر�عــــام��

�ــي���تــذهب��نظمــات�شــريكة�تعمــل

ــوال� ــــه�لÍمــــــ ـــــــاده�و�bبــــ ــــــالم\�ا�عــــــــروف�بفسـ ــــــذاء�العــ ــــامج�الغــ ـــل�برنــــ ـــــة�الحوثيــــــــة�مثـــــ ـــــــيطرة�الجماعـــ ــــــاطق�سـ منــ

ـــ��� ــع�معلومـــــات�تضـــــر�بـــــا�من�القـــــومي�اليم�ـــــ\،�ويشــ ــات�إ�ـــــى�مخ�ـــــ��يجمـــ وقـــــد�تحـــــول�بعـــــض�هـــــذه�ا�نظمـــ

ــم�العثـــور�عxـــ ى�اســــتمارة��حـــدى�ا�نظمــــات�بوضـــوح�إ�ـــى�صــــHت�هـــذه�ا�نظمــــات�مـــع�جهـــات�أجنبيــــة،�وقـــد�تــ

بقصد�جمع�معلومـات�غايـة��ـي�الخطـورة�تحتـوي�مفـردات�fسـتمارة�عxـى��سـئلة�حـول�القـادة�الرئيسـيون�

عxى�ا�ستوى�ا�حxى�،ومدى�قدر�bم�عxى�التأث���والسيطرة�عxى�ا�جموعات�وعن�مـدى�القـدرات�العسـكرية�

ــاط�تفتـــــيش��ــــــي� مجموعــــــة�قواعـــــد�أو�نقــــ

والسؤال�ا�هم�والجـوهري�وا�شـروع�الـذي�يتبـادر�إ�ـى�ذهـن�كـل�مـواطن،�مـا�عHقـة�هـذه�ا�نظمـات�ال[ـ\�

�أم�أن�وراء��كمــة�
ً
Hوتفصــي�

ً
تــزعم�أ�bــا�إنســانية�بمثــل�هــذه�ا�علومــات�ال[ــ\�تتنــا�ى�مــع�طبيعــة�عملهــا�جملــة
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

،�وبالتــا�ي�فلــن�يمــان
ً
عوا�مــن�قبولهــا�ح[ــ�kلــو�أعلنــوا�خــHف�ذلــك�ع�ــ��ال[ــ\�تجعــل�بقــاءهم��ــي�الســلطة�ممكنــا

،�وأن�الحـوثي�ن�يسـتلمون�ا�سـاعدات�ال[ـ\�علbcـا�شـعار�الوكالـة��مريكيـة�للتنميـة�الدوليـة�

ــات�ا�تحـــدة��ــــي� ــ�kهـــذه�اللحظـــة�تتقـــدم�الو�يـ ،�وح[ـ
ً
�ضـــمنيا

ً
رغـــم�شـــعار�ا�ـــوت��مريكـــا،�وهـــو�مـــا�يعت�ـــ��دعمـــا

كجماعــة�إرهابيــة�خطــوة�وت¨�اجــع�خطــوت�ن،�وإ�ــى�ذلــك�أشــارت�الباحثــة�ا�صـــرية�اتجــاه�تصــنيف�الحــوثي�ن�

��ـــي�مـــؤتمر�: " 
ً
أن�إدارة�أوبامـــا�حرصـــت�عxـــى�أن�تنـــال�الجماعـــة�أكþـــ��مـــن�ثHثـــ�ن�عضـــوا

دة�عxــى�ذلــك�بطــرح�الســف����مريكــي�ج��الــد�فايرســتاين�ا�ســتمر�الــذي�يؤكــد�فيــه�أن�

ي�ن�مـــن�وجهـــة�نظـــرهم�فصـــيل�سيا¸ـــ·\�يم�ـــ\،�و�بـــد�مـــن�مشـــاركته��ـــي�الحيـــاه�السياســـية

ــى�2015دعــــم�واشــــنطن�مــــن وســــبعمائة�مليــــون�دو�ر�عــــام���ار بلــــغ�مليــــ�2018م�إ�ــ

م،�كــل�هــذه�ا�بــالغ�تــذهب��نظمــات�شــريكة�تعمــل2020وواحــد�خمســون�مليــون�دو�ر�ح[ــb��kايــة�ابريــل�

ـــه�لÍمــــــــوال� ــــــاده�و�bبـــــ ـــــــروف�بفســ ـــــالم\�ا�عـ ـــــذاء�العـــ ـــامج�الغـــ ـــــــة�مثــــــــل�برنـــــ ــــة�الحوثيـ ــــــيطرة�الجماعــــ ـــــاطق�ســ منـــ

  . وا�ساعدات�وتمويل�الحوثي�ن

ــ��� ـــا�من�القـــــومي�اليم�ـــــ\،�ويشـــ ـــر�بــ وقـــــد�تحـــــول�بعـــــض�هـــــذه�ا�نظمـــــات�إ�ـــــى�مخ�ـــــ��يجمـــــع�معلومـــــات�تضــ

بوضـــوح�إ�ـــى�صــــHت�هـــذه�ا�نظمــــات�مـــع�جهـــات�أجنبيــــة،�وقـــد�تــــم�العثـــور�عxـــ

بقصد�جمع�معلومـات�غايـة��ـي�الخطـورة�تحتـوي�مفـردات�fسـتمارة�عxـى��سـئلة�حـول�القـادة�الرئيسـيون�

عxى�ا�ستوى�ا�حxى�،ومدى�قدر�bم�عxى�التأث���والسيطرة�عxى�ا�جموعات�وعن�مـدى�القـدرات�العسـكرية�

ـــل�لكـــــل� ــــى�وتســــــاؤ�ت�حـــــول�هـــ ـــتوي�ا�حxـ ــــة�عxـــــى�ا�ســـ ــــي�لكـــــل�مجموعــ ــــد�أو�نقــــــاط�تفتـــــيش��ــ مجموعــــــة�قواعـ

  .؟)3(ومانوع�السHح�الذي�يمتلكونه

والسؤال�ا�هم�والجـوهري�وا�شـروع�الـذي�يتبـادر�إ�ـى�ذهـن�كـل�مـواطن،�مـا�عHقـة�هـذه�ا�نظمـات�ال[ـ\�

�أم�أن�وراء��كمــة�
ً
Hوتفصــي�

ً
تــزعم�أ�bــا�إنســانية�بمثــل�هــذه�ا�علومــات�ال[ــ\�تتنــا�ى�مــع�طبيعــة�عملهــا�جملــة
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

،�وبالتــا�ي�فلــن�يمــان
ً
ال[ــ\�تجعــل�بقــاءهم��ــي�الســلطة�ممكنــا

،�وأن�الحـوثي�ن�يسـتلمون�ا�سـاعدات�ال[ـ\�علbcـا�شـعار�الوكالـة��مريكيـة�للتنميـة�الدوليـة�)1(وسائل�SعHم

،�وح[ـــ�kهـــذه�اللحظـــة�تتقـــدم�الو�يـــات�ا�تحـــدة��ــــي�
ً
�ضـــمنيا

ً
رغـــم�شـــعار�ا�ـــوت��مريكـــا،�وهـــو�مـــا�يعت�ـــ��دعمـــا

اتجــاه�تصــنيف�الحــوثي�ن�

: " شـــيماء�حســـن�بقولهـــا

دة�عxــى�ذلــك�بطــرح�الســف����مريكــي�ج��الــد�فايرســتاين�ا�ســتمر�الــذي�يؤكــد�فيــه�أن�نالحــوار�الــوط�\،�مســت

ي�ن�مـــن�وجهـــة�نظـــرهم�فصـــيل�سيا¸ـــ·\�يم�ـــ\،�و�بـــد�مـــن�مشـــاركته��ـــي�الحيـــاه�السياســـيةالحـــوث

دعــــم�واشــــنطن�مــــن"التقــــارير�أن�

وواحــد�خمســون�مليــون�دو�ر�ح[ــb��kايــة�ابريــل�

ــــه�لÍمــــــــوال� ـــــــاده�و�bبــــ ـــــــروف�بفسـ ـــــالم\�ا�عـ ــــذاء�العـــ ـــــــل�برنــــــــامج�الغــــ ـــــة�مثـ ـــيطرة�الجماعــــــــة�الحوثيـــ منــــــــاطق�ســـــ

وا�ساعدات�وتمويل�الحوثي�ن

ـــ��� ـــا�من�القـــــومي�اليم�ـــــ\،�ويشــ ــر�بــ وقـــــد�تحـــــول�بعـــــض�هـــــذه�ا�نظمـــــات�إ�ـــــى�مخ�ـــــ��يجمـــــع�معلومـــــات�تضـــ

ــات�مـــع�جهـــات�أجنبيــــة،�وقـــد�تــــم�العثـــور�عxـــ بوضـــوح�إ�ـــى�صــــHت�هـــذه�ا�نظمــ

بقصد�جمع�معلومـات�غايـة��ـي�الخطـورة�تحتـوي�مفـردات�fسـتمارة�عxـى��سـئلة�حـول�القـادة�الرئيسـيون�

عxى�ا�ستوى�ا�حxى�،ومدى�قدر�bم�عxى�التأث���والسيطرة�عxى�ا�جموعات�وعن�مـدى�القـدرات�العسـكرية�

ــــل� ـــول�هــــــل�لكـ ــى�وتســــــاؤ�ت�حــ ـــى�ا�ســــــتوي�ا�حxـــ ــــل�مجموعــــــة�عxــ لكـ

ومانوع�السHح�الذي�يمتلكونها�نطقة

والسؤال�ا�هم�والجـوهري�وا�شـروع�الـذي�يتبـادر�إ�ـى�ذهـن�كـل�مـواطن،�مـا�عHقـة�هـذه�ا�نظمـات�ال[ـ\�

�أم�أن�وراء��كمــة�
ً
Hوتفصــي�

ً
تــزعم�أ�bــا�إنســانية�بمثــل�هــذه�ا�علومــات�ال[ــ\�تتنــا�ى�مــع�طبيعــة�عملهــا�جملــة
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و�قـــد�وصـــل��مـــر�بمنظمـــات��مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�تقـــديم�معلومـــات�مضـــللة�عـــن�وجهـــة�الºـــ�وح،�وتقـــديم�

ــى�الكــــذب،�وقلــــب�الحقــــائق��حيــــث�اعتمــــدت��مــــم�ا�تحــــدة�مكتــــب� ــة�للحــــوثي�ن�تقــــوم�عxــ ( خــــدمات�مجانيــ

ــا�منظمـــة�محليـــة�حوثيـــة�شـــريكة�تـــد مؤسســـة�( ùى�م�عxـــى�معلومـــات�كاذبـــة�أورد�bـ

ــاطق�خاضــــــعة� ــــى�منــــ ـــن�مــــــأرب�إ�ــ ــــرة�مـــ أســ

وأن�عـــدد�النـــازح�ن�إ�ـــى�محافظـــة�الجـــوف�الواقعـــة�تحـــت�ســـيطرة�الحـــوثي�ن�وصـــل�إ�ـــى�مليـــون�ومـــائت�ن�

ــأرب،�وأن�ا�فوضـــــية� ــــعدة،�ومـــ ن�محافظـــــات�حجـــــة،�والحديـــــدة،�وصـ

السامية�لÍمم�ا�تحدة،�وشريكها�ا�حxي�تقدم�تسـع�ن�ألـف�حالـة�نقديـة�للنـازح�ن��ـي�ا�حافظـة�مـن�بدايـة�

ــة��ــــــي�كــــــل�محافظــــــة�مــــــأرب� ــه�الســــــلطات�ا�حليــــ م،�وهــــــو�مــــــا�اع¨�ضــــــت�عليــــ

ـــاز� ـــــك�اســــــتمرار�لHنحيـــ ــيمن�معت�ــــــ�ة�ذلـ ــــة��ــــــي�الــــ ـــــدة�العاملــ ت��مــــــم�ا�تحـ

ـــاز�للمليشــــــيا�وعــــــدم� ـــــدة�ا�نحـــ ـــات��مــــــم�ا�تحـ ـــــف�منظمـــ ��واقـ
ً
ـــتمرارا ــأتي�ذلــــــك�اســـ ـــــة،�ويــــ للمليشــــــيات�الحوثيـ

  .ي��ي�تنفيذ�برامج��مم�ا�تحدة

  :هود�uممuا�تحدةuللجانب�uنسانيXuيuاليمنuمنuوجهةuنظرuالباحثuماuيÀي

أن�هناك�فجوة�كب��ة�ب�ن�ما�تم�وضعه�من�أهداف�وموارد�مالية�ودعـم�لوجسـ[\�وف�ـ\�لهـذه�الخطـط،�

. 

الشــــرعية�مــــن�fســــتفادة�مــــن�هــــذه�الخطــــط�وا�ـــــوارد�

ناء�محـافظ[\�مــأرب�والجـوف�مـن�بــرامج�دعـم�وإغاثـة�النــازح�ن�ال[ـ\�تـأوي�مــا�يقـارب�أربعـة�مليــون�

ـــــرامج�التــــــدخل�ا�ع�ــــــ\�باســــــتقرار� ــــن�بـ ـــــانية،�ومحرومــــــون�مــ ــاعدات�Sنسـ نــــــازح،�يفتقــــــرون��بســــــط�ا�ســــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

و�قـــد�وصـــل��مـــر�بمنظمـــات��مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�تقـــديم�معلومـــات�مضـــللة�عـــن�وجهـــة�الºـــ�وح،�وتقـــديم�

ــة�للحــــوثي�ن�تقــــوم�عxــــى�الكــــذب،�وقلــــب�الحقــــائق��حيــــث�اعتمــــدت��مــــم�ا�تحــــدة�مكتــــب� خــــدمات�مجانيــ

م�عxـــى�معلومـــات�كاذبـــة�أورد�bـــا�منظمـــة�محليـــة�حوثيـــة�شـــريكة�تـــد2021

ــة�والتنميــــــة� ـــ��مــــــن�)  yardغاثــــ ـــى�منــــــاطق�خاضــــــعة��4600عــــــن�نــــــزوح�أكþـــ ـــرة�مــــــن�مــــــأرب�إ�ـــ أســـ

  .)1(م2021للحوثي�ن��ي�الجوف�خHل�الربع��ول�من�العام�

وأن�عـــدد�النـــازح�ن�إ�ـــى�محافظـــة�الجـــوف�الواقعـــة�تحـــت�ســـيطرة�الحـــوثي�ن�وصـــل�إ�ـــى�مليـــون�ومـــائت�ن�

ـــ �مــ
ً
ـــف�شخصـــــا ــــون�ألــ ـــة�وخمسـ ــــية�وخمســ ـــعدة،�ومـــــأرب،�وأن�ا�فوضـ ن�محافظـــــات�حجـــــة،�والحديـــــدة،�وصــ

السامية�لÍمم�ا�تحدة،�وشريكها�ا�حxي�تقدم�تسـع�ن�ألـف�حالـة�نقديـة�للنـازح�ن��ـي�ا�حافظـة�مـن�بدايـة�

ـــــل�محافظــــــة�مــــــأرب�2021م�إ�ــــــى�ف��ايــــــر� ــة��ــــــي�كـ ـــــلطات�ا�حليــــ م،�وهــــــو�مــــــا�اع¨�ضــــــت�عليــــــه�السـ

ــا ــــاد��نظمــــ ــــوف،�ووجهــــــت�انتقــ ــاز�والجــ ــــك�اســــــتمرار�لHنحيــــ ـــة��ــــــي�الــــــيمن�معت�ــــــ�ة�ذلــ ــــدة�العاملـــ ت��مــــــم�ا�تحــ

ــاز�للمليشــــــيا�وعــــــدم� ـــــدة�ا�نحــــ ــات��مــــــم�ا�تحـ ــــف�منظمــــ ��واقــ
ً
ــتمرارا ــــة،�ويــــــأتي�ذلــــــك�اســــ للمليشــــــيات�الحوثيــ

fع¨�اف�بمحافظة�مأرب�كوجهة�نزوح��Hي�ن�الفارين�من�بطش�الحوثي��ي�تنفيذ�برامج��مم�ا�تحدة

هود�uممuا�تحدةuللجانب�uنسانيXuيuاليمنuمنuوجهةuنظرuالباحثuماuيÀي

أن�هناك�فجوة�كب��ة�ب�ن�ما�تم�وضعه�من�أهداف�وموارد�مالية�ودعـم�لوجسـ[\�وف�ـ\�لهـذه�الخطـط،�

.وب�ن�تنفيذها�عxى�أرض�الواقع�حيث�لم�ينفذ�م¬bا�إ��الجزء�اليس��

ـــم��ــــي�منــــاطق� ـــن�هــــذه�الخطــــط�وا�ـــــوارد�حرمــــان�أغلــــب�النــــازح�ن�الــــذين�هـ ـــن�fســــتفادة�مـ الشــــرعية�مـ

 .وتنفيذها��ي�مناطق�سيطرة�الحوثي

ناء�محـافظ[\�مــأرب�والجـوف�مـن�بــرامج�دعـم�وإغاثـة�النــازح�ن�ال[ـ\�تـأوي�مــا�يقـارب�أربعـة�مليــون�

ــــرامج�التــــــدخل�ا�ع�ــــــ\�باســــــتقرار� ـــن�بــ ـــــون�مـــ ــــانية،�ومحرومـ نــــــازح،�يفتقــــــرون��بســــــط�ا�ســــــاعدات�Sنســ

 .الذي�تنفذه�منظمة�الهجرة�الدولية��ي�اليمن

                                         

,�F� �� ��	�A ��3  h����� �V��3A� �	����
 #�P
29/6/2021# .  

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

  .ما�وراءها؟

و�قـــد�وصـــل��مـــر�بمنظمـــات��مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�تقـــديم�معلومـــات�مضـــللة�عـــن�وجهـــة�الºـــ�وح،�وتقـــديم�

خــــدمات�مجانيــــة�للحــــوثي�ن�تقــــوم�عxــــى�الكــــذب،�وقلــــب�الحقــــائق��حيــــث�اعتمــــدت��مــــم�ا�تحــــدة�مكتــــب�

2021أبريـــل��f (29وتشـــأ

ـــة� يمــــــن�الخ�ــــــ��ل�غاثــــــة�والتنميـــ

للحوثي�ن��ي�الجوف�خHل�الربع��ول�من�العام�

وأن�عـــدد�النـــازح�ن�إ�ـــى�محافظـــة�الجـــوف�الواقعـــة�تحـــت�ســـيطرة�الحـــوثي�ن�وصـــل�إ�ـــى�مليـــون�ومـــائت�ن�

وخمســـــة�وخمســـــون�ألـــــف�

السامية�لÍمم�ا�تحدة،�وشريكها�ا�حxي�تقدم�تسـع�ن�ألـف�حالـة�نقديـة�للنـازح�ن��ـي�ا�حافظـة�مـن�بدايـة�

ــــام� ـــــر�2020العــ ــــى�ف��ايـ م�إ�ــ

ـــت�انتقــــــاد��نظمــــــا والجــــــوف،�ووجهـــ

ـــاز�للمليشــــــيا�وعــــــدم� ــــدة�ا�نحـــ ـــف�منظمــــــات��مــــــم�ا�تحــ ��واقـــ
ً
ـــك�اســــــتمرارا ـــيات�الحوثيــــــة،�ويــــــأتي�ذلـــ للمليشـــ

fع¨�اف�بمحافظة�مأرب�كوجهة�نزوح��Hي�ن�الفارين�من�بطش�الحو

هود�uممuا�تحدةuللجانب�uنسانيXuيuاليمنuمنuوجهةuنظرuالباحثuماuيÀيخ�صةuتقييمuج

أن�هناك�فجوة�كب��ة�ب�ن�ما�تم�وضعه�من�أهداف�وموارد�مالية�ودعـم�لوجسـ[\�وف�ـ\�لهـذه�الخطـط،� -1

وب�ن�تنفيذها�عxى�أرض�الواقع�حيث�لم�ينفذ�م¬bا�إ��الجزء�اليس��

حرمــــان�أغلــــب�النــــازح�ن�الــــذين�هــــم��ــــي�منــــاطق� -2

وتنفيذها��ي�مناطق�سيطرة�الحو

اسـتثناء�محـافظ[\�مــأرب�والجـوف�مـن�بــرامج�دعـم�وإغاثـة�النــازح�ن�ال[ـ\�تـأوي�مــا�يقـارب�أربعـة�مليــون�� -3

ـــرامج�التــــــدخل�ا�ع�ــــــ\�باســــــتقرار� ــن�بـــ ــــون�مــــ ـــانية،�ومحرومــ ــــرون��بســــــط�ا�ســــــاعدات�Sنســـ ـــازح،�يفتقــ نـــ

الذي�تنفذه�منظمة�الهجرة�الدولية��ي�اليمنا�جتمعات�
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 .)1(�الحياد�والشفافية�عند�تنفيذ�الخطط

 .ي�القتالية

بـــ�ن�ا�نظمـــات�الفســـاد�ا�ـــا�ي�وSداري��ـــي�أعمـــال�Sغاثـــة�Sنســـانية،�وخطـــط�الطـــوارئ�يـــتم�بالشـــراكة�

 .ي�مع�غياب�أي�جهة�تتو�ى�محاسبة�الفاسدين

ــــ��موظفbcـــــا�والقـــــائم�ن�عxـــــى�توزيـــــع�ا�عونـــــات��ـــــي�اســـــتقطاب�العديـــــد�مـــــن� ســـــاهمت�هـــــذه�ا�نظمـــــات�ع�ـ

 .للتجنيد�الخارÔي،�وSضرار�با�من�القومي�اليم�\

لها�إ�ــى�البنــك�ا�ركــزي�اليم�ــ\�بعمليــات�صــرف��ــي�الســوق�الســوداء�

لـــو�تـــم�تحويـــل�ا�ســـاعدات�ع�ـــ��البنـــك�بشـــكل�كامـــل؛�لســـاهم��ـــي�الحفـــاظ�عxـــى�اســـتقرار�قيمـــة�العملـــة�

. 

ات�الدوليــة�الســكان�ا�حليــ�ن�مــن�اكتســاب�مهــارات�وفــرص�للعمــل�تحفــظ�كــرامbµم�

 . بل�زرعت�فbcم�روح�الكسل�وfتكال�عxى�fخر�وتغييب�عملية�Sنتاج
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

عدم�ال¨�ام�ا�نظمات�الدولية�بمبادئ�الحياد�والشفافية�عند�تنفيذ�الخطط

�من�هذه�ا�ساعدات�لخدمة�عناصر�الحوثي�القتالية
ً
�كب��ا

ً
وجهت�جزءا

الفســـاد�ا�ـــا�ي�وSداري��ـــي�أعمـــال�Sغاثـــة�Sنســـانية،�وخطـــط�الطـــوارئ�يـــتم�بالشـــراكة�

الدولية،�وجماعة�الحوثي�مع�غياب�أي�جهة�تتو�ى�محاسبة�الفاسدين

ــــات��ـــــي�اســـــتقطاب�العديـــــد�مـــــن� ــــع�ا�عونـ ـــ��موظفbcـــــا�والقـــــائم�ن�عxـــــى�توزيـ ســـــاهمت�هـــــذه�ا�نظمـــــات�ع�ــ

للتجنيد�الخارÔي،�وSضرار�با�من�القومي�اليم�\) رجال�ونساء

لها�إ�ــى�البنــك�ا�ركــزي�اليم�ــ\�بعمليــات�صــرف��ــي�الســوق�الســوداء�تمــر�ا�ســاعدات�الدوليــة�قبــل�وصــو 

 .من�قيمbµا��ساسية

لـــو�تـــم�تحويـــل�ا�ســـاعدات�ع�ـــ��البنـــك�بشـــكل�كامـــل؛�لســـاهم��ـــي�الحفـــاظ�عxـــى�اســـتقرار�قيمـــة�العملـــة�

.ا�نظمات�الدولية�بتعاون�مع�الحوثي�ساهمة��ي�خلق�اقتصاد�حرب

ات�الدوليــة�الســكان�ا�حليــ�ن�مــن�اكتســاب�مهــارات�وفــرص�للعمــل�تحفــظ�كــرامbµم�لــم�تمكــن�ا�ســاعد

بل�زرعت�فbcم�روح�الكسل�وfتكال�عxى�fخر�وتغييب�عملية�Sنتاج
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عدم�ال¨�ام�ا�نظمات�الدولية�بمباد� -4

�من�هذه�ا�ساعدات�لخدمة�عناصر�الحو -5
ً
�كب��ا

ً
وجهت�جزءا

ــانية،�وخطـــط�الطـــوار -6 ــا�ي�وSداري��ـــي�أعمـــال�Sغاثـــة�Sنسـ الفســـاد�ا�ـ

الدولية،�وجماعة�الحوث

ــــات��ـــــي�اســـــتقطاب�العديـــــد�مـــــن� -7 ــــع�ا�عونـ ــــائم�ن�عxـــــى�توزيـ ـــا�والقـ ــــات�ع�ـــــ��موظفbcــ ـــذه�ا�نظمـ ــــاهمت�هــ سـ

رجال�ونساء(ا�واطن�ن�

تمــر�ا�ســاعدات�الدوليــة�قبــل�وصــو � -8

من�قيمbµا��ساسية% 50يفقدها�

لـــو�تـــم�تحويـــل�ا�ســـاعدات�ع�ـــ��البنـــك�بشـــكل�كامـــل؛�لســـاهم��ـــي�الحفـــاظ�عxـــى�اســـتقرار�قيمـــة�العملـــة�� -9

 .الوطنية

ا�نظمات�الدولية�بتعاون�مع�الحو -10

لــم�تمكــن�ا�ســاعد -11

بل�زرعت�فbcم�روح�الكسل�وfتكال�عxى�fخر�وتغييب�عملية�Sنتاج
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مطلـع�العشـرية�الثانيـة�مـن�كان�اليمن�كغ��ة�ضـمن�عـدد�مـن�دول�ا�نطقـة�قـد�حملـت�رايـة�التغي�ـ���ـي�

بانتقــــاٍل�ســــلٍس�للســــلطة،�لحــــل�أزمــــة�الحكــــم�ال[ــــ\�ظــــل�

ــم،� ،�غ�ــــ��أنــــه�لــــم�تتــــأخر�الثــــورة�ا�ضــــادة��جهــــاض�هــــذا�الحلــ

مـن�دمـاء�أبناbªـا،�)2(ته�الباهظة�كـل�يـوم�إ�ـى�اللحظـة

ــــــ��جماعـــــــات�بـــــــHك�ووتـــــــر� ـــ�ن�الخصـــــــوم�ع�ـ ــــابات�بــــ ـــفية�حســـ ــــاحٍة�لتصــــ ـــــى�ســـ ـــbcا�إ�ــ وثـــــــروا�bم،�وتحولـــــــت�أراضــــ

والجماعــات�الطائفيــة�والجماعــات�ال[ــ\�تســتخدم�العنــف�بمختلــف�مســميا�bا�ومرتــع�للتجاذبــات�Sقليميــة�

bا�العديد�من�خرائط�الحل��ي�اليمن،�وقد�تمثل�ذلـك��ـي�عـدد�مـن�

fتفاقيــات�ا�وقعــة�بــ�ن��طــراف�اليمنيــة،�وم¬bــا�مــا�كــان�بحضــور�دو�ــي�عــا�ي�ا�ســتوى،�ومدعومــة�بقــرارات�

،�ثـــــم�
ً
حمايـــــة�fنتقـــــال�السيا¸ـــــ·\�بدايـــــة

  .الحفاظ�عxى�الشرعية�الدستورية،�وإجازة�التدخل�العسكري�لحمايbµا�فيما�بعد

تعددت�أدوار��مـم�ا�تحـدة�السياسـية��ـي�الـيمن،�وتقلبـت�مواقفهـا�بـ�ن�السـلب�

ار�أمامهــا�عxــى�الســاحة�اليمنيــة�وSيجــاب،�وخضــعت��عتبــارات�داخليــة�وخارجيــة،�وتقاطعــت�مصــالح�الكبــ

ــة�ال[ـــ\�¾ـــي��ـــي��ســـاس�أفكـــار� ــدة��مـــن�خـــHل�تأييـــدها�للمبـــادرة�الخليجيـ �موقـــف��مـــم�ا�تحـ
ً
ظهـــر�جليـــا

ـــــي� ـــــس�التعــــــاون�الخليÏــ ــد�تب�ــــــk،�مجلــ ـــيمن،�وقــــ ـــية��ــــــي�الــــ ـــوى�السياســــ ــا�القـــ ـــة،�وضـــــــعت�مفردا�bــــ ـــة�يمنيـــ ورؤيـــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

 .الدورuالسياu¨©ªل»ممuا�تحدةXuيuاليمن

كان�اليمن�كغ��ة�ضـمن�عـدد�مـن�دول�ا�نطقـة�قـد�حملـت�رايـة�التغي�ـ���ـي�

 
ً
�ســــلميا

ً
ــة�الثالثــــة،�وقــــد�حققــــت�إنجــــازا ــة�الحكــــم�ال[ــــ\�ظــــل��تمثــــل��لفيــ بانتقــــاٍل�ســــلٍس�للســــلطة،�لحــــل�أزمــ

ــأخر�الثــــورة�ا�ضــــادة��جهــــاض�هــــذا�الحلــــم،�)1(اليمنيـــون�يعــــانون�م¬bــــا�أكþــــ��مــــن�ألــــف�ســــنة ،�غ�ــــ��أنــــه�لــــم�تتــ

ته�الباهظة�كـل�يـوم�إ�ـى�اللحظـةلتدخل�البHد�مرحلة�fح¨�اب��هxي�الذي�تدفع�فاتور 

ــــــر� ـــــات�بـــــــHك�ووتـ ــــــ��جماعــ ـــ�ن�الخصـــــــوم�ع�ـ ـــابات�بــــ ــفية�حســــ ـــاحٍة�لتصـــــ ــــى�ســــ ــbcا�إ�ـــ وثـــــــروا�bم،�وتحولـــــــت�أراضـــــ

والجماعــات�الطائفيــة�والجماعــات�ال[ــ\�تســتخدم�العنــف�بمختلــف�مســميا�bا�ومرتــع�للتجاذبــات�Sقليميــة�

  .خدرات،�وتقاسم�النفوذوالدولية،�وصفقات�بيع�السHح،�وتجارة�ا�

سبق�هذه��حداث�ا�ؤسفة�وواك�bا�العديد�من�خرائط�الحل��ي�اليمن،�وقد�تمثل�ذلـك��ـي�عـدد�مـن�

fتفاقيــات�ا�وقعــة�بــ�ن��طــراف�اليمنيــة،�وم¬bــا�مــا�كــان�بحضــور�دو�ــي�عــا�ي�ا�ســتوى،�ومدعومــة�بقــرارات�

ـــن،�وال[ـــــ\��bـــــدف�إ�ـــــى ــادرة�عـــــن�مجلـــــس��مــ ،�ثـــــم��الشـــــرعية�الدوليـــــة�الصـــ
ً
ـــ·\�بدايـــــة حمايـــــة�fنتقـــــال�السيا¸ــ

الحفاظ�عxى�الشرعية�الدستورية،�وإجازة�التدخل�العسكري�لحمايbµا�فيما�بعد

تعددت�أدوار��مـم�ا�تحـدة�السياسـية��ـي�الـيمن،�وتقلبـت�مواقفهـا�بـ�ن�السـلب�و�ي�إطار�هذه�الجهود

وSيجــاب،�وخضــعت��عتبــارات�داخليــة�وخارجيــة،�وتقاطعــت�مصــالح�الكبــ

�Hدوار�التاليةف��ز�دور��مم�ا�تحدة��ي�الجانب�السيا¸·\�من�خ�:  

  .دعمuورعايةuا�بادرةuالخليجية

ــار� ــة�ال[ـــ\�¾ـــي��ـــي��ســـاس�أفكـ �موقـــف��مـــم�ا�تحـــدة��مـــن�خـــHل�تأييـــدها�للمبـــادرة�الخليجيـ
ً
ظهـــر�جليـــا

ــــي� ــــس�التعــــــاون�الخليÏـــ ــيمن،�وقــــــد�تب�ــــــk،�مجلـــ ــية��ــــــي�الـــــ ـــــعت�مفردا�bــــــا�القــــــوى�السياســـــ ــة،�وضــ ــة�يمنيــــ ورؤيــــ
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

الدورuالسياu¨©ªل»ممuا�تحدةXuيuاليمن: ا�بحثuالثاني

كان�اليمن�كغ��ة�ضـمن�عـدد�مـن�دول�ا�نطقـة�قـد�حملـت�رايـة�التغي�ـ���ـي�

 
ً
�ســــلميا

ً
ــازا ــة،�وقــــد�حققــــت�إنجــ �لفيــــة�الثالثــ

اليمنيـــون�يعــــانون�م¬bــــا�أكþــــ��مــــن�ألــــف�ســــنة

لتدخل�البHد�مرحلة�fح¨�اب��هxي�الذي�تدفع�فاتور 

ــــــ��جماعـــــــات�بـــــــHك�ووتـــــــر� ــ�ن�الخصـــــــوم�ع�ـ ــابات�بـــــ ــى�ســـــــاحٍة�لتصـــــــفية�حســـــ ــــروا�bم،�وتحولـــــــت�أراضـــــــbcا�إ�ـــــ وثـــ

والجماعــات�الطائفيــة�والجماعــات�ال[ــ\�تســتخدم�العنــف�بمختلــف�مســميا�bا�ومرتــع�للتجاذبــات�Sقليميــة�

والدولية،�وصفقات�بيع�السHح،�وتجارة�ا�

سبق�هذه��حداث�ا�ؤسفة�وواك

fتفاقيــات�ا�وقعــة�بــ�ن��طــراف�اليمنيــة،�وم¬bــا�مــا�كــان�بحضــور�دو�ــي�عــا�ي�ا�ســتوى،�ومدعومــة�بقــرارات�

الشـــــرعية�الدوليـــــة�الصـــــادرة�عـــــن�مجلـــــس��مـــــن،�وال[ـــــ\��bـــــدف�إ�ـــــى

الحفاظ�عxى�الشرعية�الدستورية،�وإجازة�التدخل�العسكري�لحمايbµا�فيما�بعد

و�ي�إطار�هذه�الجهود�

وSيجــاب،�وخضــعت��عتبــارات�داخليــة�وخارجيــة،�وتقاطعــت�مصــالح�الكبــ

�Hف��ز�دور��مم�ا�تحدة��ي�الجانب�السيا¸·\�من�خ

Cالخليجية: أوuا�بادرةuورعايةuدعم

ــادرة�الخليجيـــة�ال[ـــ\�¾ـــي��ـــي��ســـاس�أفكـــار� �موقـــف��مـــم�ا�تحـــدة��مـــن�خـــHل�تأييـــدها�للمبـ
ً
ظهـــر�جليـــا

ــــس�التعــــــاون�الخليÏـــــــي� ورؤيــــــة�يمنيــــــة،�وضـــــــعت�مفردا�bــــــا�القــــــوى�السياســـــــية��ــــــي�الـــــــيمن،�وقــــــد�تب�ــــــk،�مجلـــ
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�من�الدول�الخمـس�دائمـة�العضـوية�لتصـبح�فيمـا�بعـد�مبـادرة�أمميـة�تشـرف�
ً
عxـى�إخراجهاواكتسبت�تأييدا

ــه�إ�ـــى�الـــيمن�¤bــــدف� �لــ
ً
�خاصـــا

ً
�الـــذي�كلــــف�مبعوثـــا

ً
خصـــيا

وممــا�يجــب�Sشــارة�إليــه�كمــا�ســلف�فــإن�ا�بــادرة�الخليجيــة�مشــروع�سيا¸ــ·\�تبنتــه�الــدول�الخليجيــة�يــوم�

م،�كأحـــد�وأهـــم�إفـــرازات�الثـــورة�الشـــعبية��ـــي�الـــيمن،�وقـــد�أســـهمت��ـــي�

Sعـداد��ــؤتمر�الحـوار�الــوط�\�بشــكل�جيـد،�كمــا�أشــار�إ�ـى�ذلــك�أحـد�البــاحث�ن،�ونشــأ�بوج�bـا�قــرار�جمهــوري�

،�وضـمت�)1(م،�بشأن�اللجنـة�الفنيـة�لÍعـداد�والتحضـ����ـؤتمر�الحـوار�الـوط�\�الشـامل

�ــي�عضــويbµا�مختلــف�القــوى�والفعاليــات�السياســية،�و�حــزاب،�وا�ــرأة،�والشــباب،�وممثلــ�ن�عــن�منظمــات�

،�وقــــد�توســــعت�لتصــــل�إ�ــــى�
ً
عضــــوا�31عضــــوا

xي��للمـؤتمر�وتحديـد�لتتو�ى�مهام�إعداد�مشروع�جدول�أعمال�ا�ؤتمر�وموضوعاته�ومشـروع�النظـام�الـداخ

مكــان�انعقــاده�وم��انيتــه،�كمــا�عملــت�قبــل�ذلــك�عxــى��bيئــة�ا�نــاخ��جــراء�انتخابــات�رئاســية�تتــو�ى�التحضــ���

ــة�واليا�bــــــا� �للمبــــــادرة�الخليجيــــ
ً
ـــة�وفقــــــا ــــة�الثانيـــ ــ�ة�fنتقاليــ ــــــ�kالف¨ــــ

،�وقـد�)2(م2014انتخابـات�بر�انيـة�ورئاسـية��ـي�ف��ايـر�

الشـــع«\��ا�ـــؤتمر نصـــت�الوثيقـــة�بتشـــكيل�حكومـــة�وفـــاق�وط�ـــ\�ترأســـها�ا�عارضـــة�وتكـــون�مناصـــفة�بـــ�ن�

ـــ ـــوتر�سياسـ ــة�عناصــــر�التــ ــاق�وإزالـــ ــ¨�ك،�وعلbcـــــا�تــــوف���الوفـــ �ضــــمن�جـــــدول�زم�ـــــ\�العــــام�واللقـــــاء�ا�شــ
ً
ـــا �وأمنيــ

ً
يا

ـــر�مجلـــــس�النـــــواب�بمـــــا�فيـــــه�ا�عارضــــة�قـــــوان�ن�الحصـــــانة�ضـــــد�ا�Hحقـــــة�القانونيـــــة�والقضـــــائية� محــــدد،�ويقــ

ا�وجهــة�للــرئيس�صــالح،�ومــن�عملــوا�معــه�أثنــاء�ف¨ــ�ة�حكمــه،�أمــا��ــي�اليــوم�الثHثــ�ن�مباشــرة�يقــدم�الــرئيس�

 ���� )����%�� -.��/2011� 2016&( 2 1��>��

 .  

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

�من�الدول�الخمـس�دائمـة�العضـوية�لتصـبح�فيمـا�بعـد�مبـادرة�أمميـة�تشـرف�
ً
إخراجهاواكتسبت�تأييدا

�لــــه�إ�ـــى�الـــيمن�¤bــــدف�
ً
�خاصـــا

ً
�الـــذي�كلــــف�مبعوثـــا

ً
ــام�شخصـــيا ــدة،�ويرعاهـــا��مـــ�ن�العــ تنفيـــذها��مـــم�ا�تحــ

  .ا�تابعة�ا�ستمرة،�والتنفيذ�الزم��kللمبادرة�حسب�ما�خطط�له�

وممــا�يجــب�Sشــارة�إليــه�كمــا�ســلف�فــإن�ا�بــادرة�الخليجيــة�مشــروع�سيا¸ــ·\�تبنتــه�الــدول�الخليجيــة�يــوم�

م،�كأحـــد�وأهـــم�إفـــرازات�الثـــورة�الشـــعبية��ـــي�الـــيمن،�وقـــد�أســـهمت��ـــي�2011أبريـــل�مـــن�العـــام�

Sعـداد��ــؤتمر�الحـوار�الــوط�\�بشــكل�جيـد،�كمــا�أشــار�إ�ـى�ذلــك�أحـد�البــاحث�ن،�ونشــأ�بوج

م،�بشأن�اللجنـة�الفنيـة�لÍعـداد�والتحضـ����ـؤتمر�الحـوار�الـوط�\�الشـامل

�ــي�عضــويbµا�مختلــف�القــوى�والفعاليــات�السياســية،�و�حــزاب،�وا�ــرأة،�والشــباب،�وممثلــ�ن�عــن�منظمــات�

ــوية� ــدني،�والحــــراك�الجنــــوبي�والحــــوثي�ن�وبعضــ ــل�إ�ــــى�25ا�جتمــــع�ا�ــ ــد�توســــعت�لتصــ ،�وقــ
ً
عضــــوا

لتتو�ى�مهام�إعداد�مشروع�جدول�أعمال�ا�ؤتمر�وموضوعاته�ومشـروع�النظـام�الـداخ

مكــان�انعقــاده�وم��انيتــه،�كمــا�عملــت�قبــل�ذلــك�عxــى��bيئــة�ا�نــاخ��جــراء�انتخابــات�رئاســية�تتــو�ى�التحضــ���

�للمبــــــادرة�الخليجيــــــة�واليا�bــــــا�
ً
ــة�وفقــــــا ـــة�الثانيــــ للمــــــؤتمر،�وهيكلــــــة�الجــــــيش�عxــــــى�أن�تنت	ــــــ�kالف¨ــــــ�ة�fنتقاليـــ

انتخابـات�بر�انيـة�ورئاسـية��ـي�ف��ايـر�التنفيذية�با�ستفتاء�عxى�الدسـتور�الجديـد،�وإجـراء�

  :حددت�ا�بادرة�خط�الس���الزم�\�التنفيذي�الشامل�كما�يأتي

نصـــت�الوثيقـــة�بتشـــكيل�حكومـــة�وفـــاق�وط�ـــ\�ترأســـها�ا�عارضـــة�وتكـــون�مناصـــفة�بـــ�ن�

ــ ــة�عناصــــر�التـــــوتر�سياســ ــاق�وإزالـــ العــــام�واللقـــــاء�ا�شــــ¨�ك،�وعلbcـــــا�تــــوف���الوفـــ

ـــس�النـــــواب�بمـــــا�فيـــــه�ا�عارضــــة�قـــــوان�ن�الحصـــــانة�ضـــــد�ا�Hحقـــــة�القانونيـــــة�والقضـــــائية� ــر�مجلــ محــــدد،�ويقـــ

ا�وجهــة�للــرئيس�صــالح،�ومــن�عملــوا�معــه�أثنــاء�ف¨ــ�ة�حكمــه،�أمــا��ــي�اليــوم�الثHثــ�ن�مباشــرة�يقــدم�الــرئيس�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

�من�الدول�الخمـس�دائمـة�العضـوية�لتصـبح�فيمـا�بعـد�مبـادرة�أمميـة�تشـرف�
ً
إخراجهاواكتسبت�تأييدا

ــا��مـــ�ن�العــــام� تنفيـــذها��مـــم�ا�تحــــدة،�ويرعاهـ

ا�تابعة�ا�ستمرة،�والتنفيذ�الزم��kللمبادرة�حسب�ما�خطط�له�

وممــا�يجــب�Sشــارة�إليــه�كمــا�ســلف�فــإن�ا�بــادرة�الخليجيــة�مشــروع�سيا¸ــ·\�تبنتــه�الــدول�الخليجيــة�يــوم��

أبريـــل�مـــن�العـــام�الثالـــث�مـــن�

Sعـداد��ــؤتمر�الحـوار�الــوط�\�بشــكل�جيـد،�كمــا�أشــار�إ�ـى�ذلــك�أحـد�البــاحث�ن،�ونشــأ�بوج

م،�بشأن�اللجنـة�الفنيـة�لÍعـداد�والتحضـ����ـؤتمر�الحـوار�الـوط�\�الشـامل2012للعام��30رقم�

�ــي�عضــويbµا�مختلــف�القــوى�والفعاليــات�السياســية،�و�حــزاب،�وا�ــرأة،�والشــباب،�وممثلــ�ن�عــن�منظمــات�

ــراك�الجنــــوبي�والحــــوثي�ن�وبعضــــوية� ا�جتمــــع�ا�ــــدني،�والحــ

لتتو�ى�مهام�إعداد�مشروع�جدول�أعمال�ا�ؤتمر�وموضوعاته�ومشـروع�النظـام�الـداخ

مكــان�انعقــاده�وم��انيتــه،�كمــا�عملــت�قبــل�ذلــك�عxــى��bيئــة�ا�نــاخ��جــراء�انتخابــات�رئاســية�تتــو�ى�التحضــ���

ــــى�أن�تنت ـــــيش�عxــ ـــة�الجـ ـــــؤتمر،�وهيكلـــ للمـ

التنفيذية�با�ستفتاء�عxى�الدسـتور�الجديـد،�وإجـراء�

حددت�ا�بادرة�خط�الس���الزم�\�التنفيذي�الشامل�كما�يأتي

نصـــت�الوثيقـــة�بتشـــكيل�حكومـــة�وفـــاق�وط�ـــ\�ترأســـها�ا�عارضـــة�وتكـــون�مناصـــفة�بـــ�ن�

ــ ـــر�التـــــوتر�سياســ ـــام�واللقـــــاء�ا�شــــ¨�ك،�وعلbcـــــا�تــــوف���الوفـــــاق�وإزالـــــة�عناصـ العـ

ـــا�فيـــــه�ا�عارضــــة�قـــــوان�ن�الحصـــــانة�ضـــــد�ا�Hحقـــــة�القانونيـــــة�والقضـــــائية� محــــدد،�ويقـــــر�مجلـــــس�النـــــواب�بمــ

ا�وجهــة�للــرئيس�صــالح،�ومــن�عملــوا�معــه�أثنــاء�ف¨ــ�ة�حكمــه،�أمــا��ــي�اليــوم�الثHثــ�ن�مباشــرة�يقــدم�الــرئيس�
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ùي�للبHد�بعد�مصـادقة�مجلـس�النـواب،�ويقـوم�

�ــي�هــذه��ثنــاء�يشــكل�الــرئيس�لجنــة�دســتورية��عــداد�دســتور�جديــد�عxــى�أن�يــتم�عرضــه�لHســتفتاء�

عxـى�أن�رئـيس�الحـزب�الشع«\�العام،�ويوضع�جدول�لHنتخابات�ال���انية�بعد�fسـتفتاء�مـن�قبـل�الشـعب�

ـــذ� ـــــى�تنفيـــ ـــاد��وربــــــي�شــــــهود�عxـ ــي،�والو�يــــــات�ا�تحــــــدة،�وfتحـــ ــــاون�الخليÏــــ تســــــتمر�دول�مجلــــــس�التعــ

�وإحـــدى�ا�رجعيـــات�الـــثHث�لحـــل�
ً
ــا ــا�للقـــوى�السياســـية�ا�وقعـــة�عليـــه�وملزمـ �مهمـ

ً
fتفـــاق�الـــذي�ُعـــد�مرجعـــا

  .م2014

وقــد�وقـــع�عxـــى�هـــذه�البنـــود�الــرئيس�الســـابق�عxـــى�عبـــد�هللا�صـــالح،�ا�ســbµدف�مـــن�ا�بـــادرة�وإ�ـــى�جانبـــه�

  .الدكتور�عبد�الكريم��رياني�نائب�رئيس�ا�ؤتمر�أحد�أبرز�قيادات�الحزب�الحاكم�ا�ؤتمر�الشع«\�العام

حمـــد�ســـالم�باســـندوة،�رئـــيس�اللجنـــة�التحضـــ��ية�للحـــوار�الـــوط�\�مـــع�ســــته�

ـــي�تنفيـــــذ�مضـــــام�ن� ــتقبل�تتمثـــــل��ــ خصـــــية�يمنيـــــة�عامـــــة،�أنـــــيط�¤bـــــا�وضـــــع�خارطـــــة�طريـــــق�للمســـ

،�)2(س�هـــاديودعـــت�ا�بـــادرة�الخليجيـــة�إ�ـــى�آليـــة�تنفيذيـــة�تمثلـــت��ـــي�اللجنـــة�العســـكرية�برئاســـة�الـــرئي

إ�bــاء�fنقســـام�بــالقوات�ا�ســـلحة،�وجميــع�ال�ºاعـــات�ا�ســلحة،�وعـــودة�كافــة�الوحـــدات�العســكرية�إ�ـــى�

معســكرا�bا،�وإزالـــة�الحـــواجز�والنقـــاط�والتحصـــينات�ا�ســتحدثة،�ونقـــاط�التفتـــيش�الجديـــدة،�وكـــذا�إعـــادة�

ــــدف�اســــــتيعاب�الشــــــباب� ــــن�¤bــ ا�ســــــلحة�و�مــ

ــــة� ــة�اللجنــــــة�العســــــكرية�أيــ ــــمية،�وقــــــد�خولــــــت�الوثيقــــ ــــات�الرســ ــــذه�ا�ؤسســــــات�ضــــــمن�ا�ؤسســ ا�لتحقــــــ�ن�¤bــ

                                       .  
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ùي�للبHد�بعد�مصـادقة�مجلـس�النـواب،�ويقـوم�استقالته�إ�ى�مجلس�النواب،�ويصبح�النائب�الرئيس�الشر 

�من�تاريخه
ً
  .بالدعوة�إ�ى�انتخابات�رئاسية��ي�غضون�ست�ن�يوما

�ــي�هــذه��ثنــاء�يشــكل�الــرئيس�لجنــة�دســتورية��عــداد�دســتور�جديــد�عxــى�أن�يــتم�عرضــه�لHســتفتاء�

الشع«\�العام،�ويوضع�جدول�لHنتخابات�ال���انية�بعد�fسـتفتاء�مـن�قبـل�الشـعب�

  .)1(الفايز�هومن�يشكل�الحكومة�القادمة

ــذ� ــــى�تنفيــــ ــاد��وربــــــي�شــــــهود�عxــ ـــاون�الخليÏــــــي،�والو�يــــــات�ا�تحــــــدة،�وfتحــــ تســــــتمر�دول�مجلــــــس�التعـــ

�وإحـــدى�ا�رجعيـــات�الـــثHث�لحـــل�
ً
�مهمـــا�للقـــوى�السياســـية�ا�وقعـــة�عليـــه�وملزمـــا

ً
fتفـــاق�الـــذي�ُعـــد�مرجعـــا

2014سبتم���21فيما�بعد�انقHب�الحوثي�ن�وصالح��ي�ال�ºاع�ا�سلح��ي�اليمن�

وقــد�وقـــع�عxـــى�هـــذه�البنـــود�الــرئيس�الســـابق�عxـــى�عبـــد�هللا�صـــالح،�ا�ســbµدف�مـــن�ا�بـــادرة�وإ�ـــى�جانبـــه�

الدكتور�عبد�الكريم��رياني�نائب�رئيس�ا�ؤتمر�أحد�أبرز�قيادات�الحزب�الحاكم�ا�ؤتمر�الشع«\�العام

ــا�وقـــع�عـــن�ا�عارضـــة�م ــندوة،�رئـــيس�اللجنـــة�التحضـــ��ية�للحـــوار�الـــوط�\�مـــع�ســــته�كمـ حمـــد�ســـالم�باسـ

ـــام�ن� ــي�تنفيـــــذ�مضــ ـــل��ـــ ـــا�وضـــــع�خارطـــــة�طريـــــق�للمســـــتقبل�تتمثــ خصـــــية�يمنيـــــة�عامـــــة،�أنـــــيط�¤bــ

  .ا�بادرة�الخليجية�وآليا�bا�التنفيذية

ودعـــت�ا�بـــادرة�الخليجيـــة�إ�ـــى�آليـــة�تنفيذيـــة�تمثلـــت��ـــي�اللجنـــة�العســـكرية�برئاســـة�الـــرئي

  ـ: 

إ�bــاء�fنقســـام�بــالقوات�ا�ســـلحة،�وجميــع�ال�ºاعـــات�ا�ســلحة،�وعـــودة�كافــة�الوحـــدات�العســكرية�إ�ـــى�

معســكرا�bا،�وإزالـــة�الحـــواجز�والنقـــاط�والتحصـــينات�ا�ســتحدثة،�ونقـــاط�التفتـــيش�الجديـــدة،�وكـــذا�إعـــادة�

ــــي�القــــــوات ــــم�تنطبــــــق�عليــــــه�شــــــروط�الخدمــــــة��ــ ــــن�لــ ـــدف�اســــــتيعاب�الشــــــباب��تأهيــــــل�مــ ـــن�¤bـــ ا�ســــــلحة�و�مـــ

ـــة� ــــت�الوثيقــــــة�اللجنــــــة�العســــــكرية�أيـــ ـــمية،�وقــــــد�خولــ ـــات�الرســـ ــــمن�ا�ؤسســـ ـــذه�ا�ؤسســــــات�ضــ ا�لتحقــــــ�ن�¤bـــ

.                                       إجراءات�من�شأ�bا�أن�تمنع�أي�مواجهات�جديدة��ي�البHد

  :اوقدuمرتuا�بادرةuبعددuمنuالخطواتuوا�راحلuم¥�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

استقالته�إ�ى�مجلس�النواب،�ويصبح�النائب�الرئيس�الشر 

�من�تاريخه
ً
بالدعوة�إ�ى�انتخابات�رئاسية��ي�غضون�ست�ن�يوما

�ــي�هــذه��ثنــاء�يشــكل�الــرئيس�لجنــة�دســتورية��عــداد�دســتور�جديــد�عxــى�أن�يــتم�عرضــه�لHســتفتاء�

الشع«\�العام،�ويوضع�جدول�لHنتخابات�ال���انية�بعد�fسـتفتاء�مـن�قبـل�الشـعب�

الفايز�هومن�يشكل�الحكومة�القادمة

ـــذ� ـــــى�تنفيـــ ــاد��وربــــــي�شــــــهود�عxـ ــــات�ا�تحــــــدة،�وfتحــــ ــتمر�دول�مجلــــــس�التعــــــاون�الخليÏــــــي،�والو�يــ تســــ

�وإحـــدى�ا�رجعيـــات�الـــثHث�لحـــل�
ً
�مهمـــا�للقـــوى�السياســـية�ا�وقعـــة�عليـــه�وملزمـــا

ً
fتفـــاق�الـــذي�ُعـــد�مرجعـــا

ال�ºاع�ا�سلح��ي�اليمن�

وقــد�وقـــع�عxـــى�هـــذه�البنـــود�الــرئيس�الســـابق�عxـــى�عبـــد�هللا�صـــالح،�ا�ســbµدف�مـــن�ا�بـــادرة�وإ�ـــى�جانبـــه�

الدكتور�عبد�الكريم��رياني�نائب�رئيس�ا�ؤتمر�أحد�أبرز�قيادات�الحزب�الحاكم�ا�ؤتمر�الشع«\�العام

كمـــا�وقـــع�عـــن�ا�عارضـــة�م

ــي�تنفيـــــذ�مضـــــام�ن� ـــة،�أنـــــيط�¤bـــــا�وضـــــع�خارطـــــة�طريـــــق�للمســـــتقبل�تتمثـــــل��ـــ ــة�عامــ وعشـــــرين�شخصـــــية�يمنيـــ

ا�بادرة�الخليجية�وآليا�bا�التنفيذية

ــي�اللجنـــة�العســـكرية�برئاســـة�الـــرئي ودعـــت�ا�بـــادرة�الخليجيـــة�إ�ـــى�آليـــة�تنفيذيـــة�تمثلـــت��ـ

: ومهمbµا�تتضمن�7تي

إ�bــاء�fنقســـام�بــالقوات�ا�ســـلحة،�وجميــع�ال�ºاعـــات�ا�ســلحة،�وعـــودة�كافــة�الوحـــدات�العســكرية�إ�ـــى�

معســكرا�bا،�وإزالـــة�الحـــواجز�والنقـــاط�والتحصـــينات�ا�ســتحدثة،�ونقـــاط�التفتـــيش�الجديـــدة،�وكـــذا�إعـــادة�

ـــي�القــــــوات ـــروط�الخدمــــــة��ـــ ــــه�شـــ ــم�تنطبــــــق�عليــ تأهيــــــل�مــــــن�لــــ

ــــة� ــــت�الوثيقــــــة�اللجنــــــة�العســــــكرية�أيــ ــات�ضــــــمن�ا�ؤسســــــات�الرســــــمية،�وقــــــد�خولــ ـــ�ن�¤bــــــذه�ا�ؤسســــ ا�لتحقـــ

إجراءات�من�شأ�bا�أن�تمنع�أي�مواجهات�جديدة��ي�البHد

وقدuمرتuا�بادرةuبعددuمنuالخطواتuوا�راحلuم¥�
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�
ً
��فعــا

ً
التحضــ����جــراء�fنتخابــات�العامــة��ــي��bايــة�العمليــة�fنتقاليــة،�وقــد�لعبــت��مــم�ا�تحــدة�دورا

الحــــوار،�وبعــــد�عمليــــة�تفاوضــــية�اســــتمرت�عشــــرة�أشــــهر�

م،�2014هـــذه�كانــــت�أهـــم�مــــا�تضـــمنته�ا�بــــادرة�الخليجيـــةغ���أن�انقــــHب�الحـــوثي�ن،�وشــــريكهم�صــــالح�

إعـــHن�عاصـــفة�الحـــزم�قـــوض�كافـــة�الجهـــود�ا�حليـــة�والدوليـــة،�لتتطـــور��مـــور�بســـرعة�هائلـــة�للوصـــول�إ�ـــى�

ــورات�أمميــــة�هامــــة�كــــان�أبرزهــــا�صــــدور� ــتمرة�ح[ــــ7�kن،�وقــــد�رافقهــــا�تطــ ــزال�مســ ضــــد�الحــــوثي�ن،�وال[ــــ\��تــ

��14بأجماع�مجلس��من�تحت�البند�السابع،�وقـد�تتابعـت�هـذه�القـرارات�لتصـبح�
ً
�امميـا

ً
قـرارا

ــوارات�والنقاشــــات�ا�عمقــــة�بالــــدفع� ــدة�ســــاهمت�ومــــن�خــــHل�الحــ �مــــم�ا�تحــ

ـــق�إجــــراء� ــتورية،�وفـ ــة�التحــــول�السيا¸ــــ·\،�وfنتقــــال�مــــن�الحالــــة�الثوريــــة�إ�ــــى�حالــــة�الشــــرعية�الدســ بعمليــ

انتخابات�حرة�تجسد�مبدأ�fنتقال�السلس�للسلطة،�وهذا�ما�دفع��مم�ا�تحـدة�إ�ـى�تقـديم�العـون�الف�ـ\�

يا�لHنتخابات،�وتقديم�برامج�التدريب�للعامل�ن�فbcا،�¤bدف�تطـوير�مهـارا�bم�الفنيـة�لنجـاح�هـذه�

Sعــداد�وال¨�تيــب��جــراء�أول�انتخابــات�رئاســية�

ـــة،�وكانــــت�عمليــــة�ناجحــــة�ت ـــيمن�وبمباركــــة�دوليـ ـــي�الـ ـــلطة��ـ ــد�لHنتقــــال�الســــلم\�للسـ ــد�كب�ــــ��تمهــ شــــبه�إ�ــــى�حــ

صــوت�أكþــ��مــن�ســبعه�مليــون�ناخــب�يم�ــ\�

ـــرئيس� ــ�،�ولــــيس�لشــــخص�الـ ــويت�للتغي�ــ ــي��ســــاس�كــــان�التصــ ــرئيس�عبدربــــه�منصــــور�هــــادي،�و�ــ لصــــالح�الــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

  . ـ�مرحلة�تحض���مؤتمر�الحوار�الوط�\�الشامل

  . ـ�عقد�مؤتمر�الحوار�الوط�\�الشامل

  . ـ�صياغة�الدستور�بواسطة�اللجنة�الدستورية

�
ً
��فعــا

ً
التحضــ����جــراء�fنتخابــات�العامــة��ــي��bايــة�العمليــة�fنتقاليــة،�وقــد�لعبــت��مــم�ا�تحــدة�دورا

ــ��ات�وال¨�تيبــــات�ال[ــــ\�ســــبقت� ــتمرت�عشــــرة�أشــــهر��ــــي�التحضــ الحــــوار،�وبعــــد�عمليــــة�تفاوضــــية�اســ

��ي�أواخر�شهر�يناير�
ً
  .)1(م2014اختتم�ا�ؤتمر�أعماله�رسميا

ــريكهم�صــــالح� ــمنته�ا�بــــادرة�الخليجيـــةغ���أن�انقــــHب�الحـــوثي�ن،�وشــ هـــذه�كانــــت�أهـــم�مــــا�تضـ

قـــوض�كافـــة�الجهـــود�ا�حليـــة�والدوليـــة،�لتتطـــور��مـــور�بســـرعة�هائلـــة�للوصـــول�إ�ـــى�

ــورات�أمميــــة�هامــــة�كــــان�أبرزهــــا�صــــدور� ــوثي�ن،�وال[ــــ\��تــــزال�مســــتمرة�ح[ــــ7�kن،�وقــــد�رافقهــــا�تطــ ــد�الحــ ضــ

بأجماع�مجلس��من�تحت�البند�السابع،�وقـد�تتابعـت�هـذه�القـرارات�لتصـبح�

  يدعم�الحلول�السياسية�للقضية�اليمنية

ــوارات�والنقاشــــات�ا�عمقــــة�بالــــدفع�عليــــه�يمكــــن�القــــول�بــــأن� �مــــم�ا�تحــــدة�ســــاهمت�ومــــن�خــــHل�الحــ

ــق�إجــــراء� بعمليــــة�التحــــول�السيا¸ــــ·\،�وfنتقــــال�مــــن�الحالــــة�الثوريــــة�إ�ــــى�حالــــة�الشــــرعية�الدســــتورية،�وفــ

انتخابات�حرة�تجسد�مبدأ�fنتقال�السلس�للسلطة،�وهذا�ما�دفع��مم�ا�تحـدة�إ�ـى�تقـديم�العـون�الف�ـ\�

يا�لHنتخابات،�وتقديم�برامج�التدريب�للعامل�ن�فbcا،�¤bدف�تطـوير�مهـارا�bم�الفنيـة�لنجـاح�هـذه�

Sعــداد�وال¨�تيــب��جــراء�أول�انتخابــات�رئاســية�) �يفــس()2(التجربــة،�وتولــت�ا�ؤسســة�الدوليــة�لHنتخابــات

ـــة�ت ــة،�وكانــــت�عمليــــة�ناجحـ ــيمن�وبمباركــــة�دوليــ ــي�الــ ــلطة��ــ ـــال�الســــلم\�للســ تمهــــد�لHنتقـ

صــوت�أكþــ��مــن�ســبعه�مليــون�ناخــب�يم�ــ\�إذ�دفعــة�قويــة�لÍمامــ�)f)3ســتفتاء،�منحــت�التحــول�الــديمقراطي

ــالح�الــــرئيس�عبدربــــه�منصــــور�هــــادي،�و�ــــي��ســــاس�كــــان�التصــــويت�للتغي�ــــ�،�ولــــيس�ل لصــ
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ـ�مرحلة�تحض���مؤتمر�الحوار�الوط�\�الشامل

ـ�عقد�مؤتمر�الحوار�الوط�\�الشامل

ـ�صياغة�الدستور�بواسطة�اللجنة�الدستورية

�
ً
��فعــا

ً
التحضــ����جــراء�fنتخابــات�العامــة��ــي��bايــة�العمليــة�fنتقاليــة،�وقــد�لعبــت��مــم�ا�تحــدة�دورا

ــ\�ســــبقت� ـــات�ال[ــ �ــــي�التحضــــ��ات�وال¨�تيبـ

��ي�أواخر�شهر�يناير�
ً
اختتم�ا�ؤتمر�أعماله�رسميا

ــريكهم�صــــالح� هـــذه�كانــــت�أهـــم�مــــا�تضـــمنته�ا�بــــادرة�الخليجيـــةغ���أن�انقــــHب�الحـــوثي�ن،�وشــ

قـــوض�كافـــة�الجهـــود�ا�حليـــة�والدوليـــة،�لتتطـــور��مـــور�بســـرعة�هائلـــة�للوصـــول�إ�ـــى�

ضــــد�الحــــوثي�ن،�وال[ــــ\��تــــزال�مســــتمرة�ح[ــــ7�kن،�وقــــد�رافقهــــا�تطــــورات�أمميــــة�هامــــة�كــــان�أبرزهــــا�صــــدور�

بأجماع�مجلس��من�تحت�البند�السابع،�وقـد�تتابعـت�هـذه�القـرارات�لتصـبح��2216القرار

يدعم�الحلول�السياسية�للقضية�اليمنية

عليــــه�يمكــــن�القــــول�بــــأن�

ـــق�إجــــراء� ــتورية،�وفـ ـــة�الثوريــــة�إ�ــــى�حالــــة�الشــــرعية�الدســ ـــن�الحالـ ـــال�مـ ـــ·\،�وfنتقـ بعمليــــة�التحــــول�السيا¸ـ

انتخابات�حرة�تجسد�مبدأ�fنتقال�السلس�للسلطة،�وهذا�ما�دفع��مم�ا�تحـدة�إ�ـى�تقـديم�العـون�الف�ـ\�

يا�لHنتخابات،�وتقديم�برامج�التدريب�للعامل�ن�فbcا،�¤bدف�تطـوير�مهـارا�bم�الفنيـة�لنجـاح�هـذه�للجنة�العل

التجربــة،�وتولــت�ا�ؤسســة�الدوليــة�لHنتخابــات

ـــة�ت ـــة�دوليــــة،�وكانــــت�عمليــــة�ناجحـ ـــلم\�للســــلطة��ــــي�الــــيمن�وبمباركـ تمهــــد�لHنتقــــال�السـ

fســتفتاء،�منحــت�التحــول�الــديمقراطي

ــاس�كــــان�التصــــويت�للتغي�ــــ�،�ولــــيس�ل لصــــالح�الــــرئيس�عبدربــــه�منصــــور�هــــادي،�و�ــــي��ســ
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ــادرة�أمميــــة�بامتيــــاز،�وتــــو�ى�مبعــــوث��مـــ�ن�العــــام�جمــــال�بــــن�عمــــر� هـــادي،�وأصــــبحت�ا�بــــادرة�الخليجيــــة�مبـ

ــية��ـــي�الــــيمن�بشــــكل�كب�ـــ��مــــا�لبـــث�أن�قلــــص�مــــن� آنـــذاك�قيــــادة�هـــذا�التحــــول،�وتوســــعت�أنشـــطته�السياســ

أحـــد��الـــدور�الخليÏـــي�ليتحـــول�دور�مجلـــس�التعـــاون�لـــدول�الخلـــيج�العربيـــة�مـــن�صـــاحب�ا�بـــادرة�إ�ـــى�مجـــرد

الرعـــاة�الـــداعم�ن�للمبـــادرة،�و¾ـــي�أحـــدى��خطـــاء�ال[ـــ\�وقـــع�فbcـــا�مجلـــس�التعـــاون�الخليÏـــي�دفـــع�ثم¬bـــا�فيمـــا�

��ــ�ن�و ــم�تــــراع�مصــــالح�اليمنيــ ــيمن�ولــ ــي�الــ ــدة�بتســــي����وضــــاع�السياســــية��ــ بعــــد،�فقــــد�انفــــردت��مــــم�ا�تحــ

�Sقليم�ا�تمثل��ي�دول�مجلـس�التعـاون�الخليÏـي،�وصـاغت�اتفاقيـة�السـلم�وا
ً
لشـراكة�ال[ـ\�اعت�ـ�ت�اع¨�افـا

بــا�نقHب�الطــائفي�ا�ــدعوم�مــن�إيــران،�والــذي�أســهم�بشــكل�فعــال��ــي�زعزعــت��وضــاع��ــي�ا�نطقــة،�وقــاد�
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ــادي،�وأصــــبحت�ا�بــــادرة�الخليجيــــة�مبـــادرة�أمميــــة�بامتيــــاز،�وتــــو�ى�مبعــــوث��مـــ�ن�العــــام�جمــــال�بــــن�عمــــر� هـ

ــيمن�بشــــكل�كب�ـــ��مــــا�لبـــث�أن�قلــــص�مــــن� ــي�الــ ــادة�هـــذا�التحــــول،�وتوســــعت�أنشـــطته�السياســــية��ـ آنـــذاك�قيــ

الـــدور�الخليÏـــي�ليتحـــول�دور�مجلـــس�التعـــاون�لـــدول�الخلـــيج�العربيـــة�مـــن�صـــاحب�ا�بـــادرة�إ�ـــى�مجـــرد

الرعـــاة�الـــداعم�ن�للمبـــادرة،�و¾ـــي�أحـــدى��خطـــاء�ال[ـــ\�وقـــع�فbcـــا�مجلـــس�التعـــاون�الخليÏـــي�دفـــع�ثم¬bـــا�فيمـــا�

��ــم�تــــراع�مصــــالح�اليمنيــــ�ن�و بعــــد،�فقــــد�انفــــردت��مــــم�ا�تحــــدة�بتســــي����وضــــاع�السياســــية��ــــي�الــــيمن�ولــ

Sقليم�ا�تمثل��ي�دول�مجلـس�التعـاون�الخليÏـي،�وصـاغت�اتفاقيـة�السـلم�وا

بــا�نقHب�الطــائفي�ا�ــدعوم�مــن�إيــران،�والــذي�أســهم�بشــكل�فعــال��ــي�زعزعــت��وضــاع��ــي�ا�نطقــة،�وقــاد�

  . إ�ى�الحرب�الدائرة��ي�اليمن�إ�ى�7ن
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ــة�بامتيــــاز،�وتــــو�ى�مبعــــوث��مـــ�ن�العــــام�جمــــال�بــــن�عمــــر� هـــادي،�وأصــــبحت�ا�بــــادرة�الخليجيــــة�مبـــادرة�أمميــ

ــي�الــــيمن�بشــــكل�كب�ـــ��مــــا�لبـــث�أن�قلــــص�مــــن� آنـــذاك�قيــــادة�هـــذا�التحــــول،�وتوســــعت�أنشـــطته�السياســــية��ـ

الـــدور�الخليÏـــي�ليتحـــول�دور�مجلـــس�التعـــاون�لـــدول�الخلـــيج�العربيـــة�مـــن�صـــاحب�ا�بـــادرة�إ�ـــى�مجـــرد

الرعـــاة�الـــداعم�ن�للمبـــادرة،�و¾ـــي�أحـــدى��خطـــاء�ال[ـــ\�وقـــع�فbcـــا�مجلـــس�التعـــاون�الخليÏـــي�دفـــع�ثم¬bـــا�فيمـــا�

��ــ�ن�و بعــــد،�فقــــد�انفــــردت��مــــم�ا�تحــــدة�بتســــي����وضــــاع�السياســــية��ــــي�الــــيمن�ولــــم�تــــراع�مصــــالح�اليمنيــ

Sقليم�ا�تمثل��ي�دول�مجلـس�التعـاون�الخليÏـي،�وصـاغت�اتفاقيـة�السـلم�وا

بــا�نقHب�الطــائفي�ا�ــدعوم�مــن�إيــران،�والــذي�أســهم�بشــكل�فعــال��ــي�زعزعــت��وضــاع��ــي�ا�نطقــة،�وقــاد�

إ�ى�الحرب�الدائرة��ي�اليمن�إ�ى�7ن
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  .دورcuممuا�تحدةuمنuخ�لuإدارةuالحوارuوالتواصلuمعuأطرافcuزمة

قمه��ـي�الـيمن�مرحلـة�طويلـة�وشـاقة�مـع�كـل�أطـراف��زمـة�،�فقـد�كانـت�

ـــار� ــــة�وfجتماعيـــــة�والقبائـــــل،�وكبــ ـــوى�الدينيـ ــ\���تتوقـــــف�مـــــع�ممثxـــــي��حـــــزاب،�والقــ ــاءات�الفريـــــق��ممـــ لقـــ

ا�سؤول�ن،�وقادة�الجيش�والقطاعات�الشبابية،�والنسوية،�ومنظمات�ا�تجمـع�ا�ـدني�للوصـول�إ�ـى�توافـق�

تخابـــات��ـــي�جـــو�تتـــوفر�فيـــه�شـــروط�ال�ºاهـــة�والحيـــاد��ؤسســـات�الدولـــة،�وت�ـــ�Ûالطريـــق�لHنتقـــال�

ــــة،� ــــات�العســــــكرية�الدمويــ ــــل�مــــــن�العنــــــف،�والعنــــــف�ا�ضــــــاد،�وfنقHبــ ــاريخ�طويــ ـــد�تــــ ـــــلطة�بعـــ الســــــلم\�للسـ

والتصـــفيات�ا�روعـــة�للمنـــاوين�السياســـي�ن،�خـــHل�مراحـــل�التـــاريخ�اليم�ـــ�kا�حكـــوم�بقـــوة�العســـكر�مـــدعوم�

من�القبيلة،�والقرية�وقبلها�ا�ذهب�القائم�عxى�fصطفاء��ي�العرق�والنسـل�والنظـرة�الدونيـة�لبقيـة�أفـراد�

  : دورcuممuا�تحدةuمنuخ�لuإستصدارuقراراتuع��uمجلسcuمنuبشأنcuزمةuاليمنية

 الليبيـــة�والســـورية الثـــورت�ن مقارنـــةب

 وفـرت�ماأشـبه تسـوية�سياسـية مـن

ـــــ·\�الســــــلم\ ـــلطة،ورعايةا�رحلة السيا¸ـ  للســـ

ــة ــرارات�دوليــــ ــاءت بشـــــــأن قـــــ ــــرارات اليمن،جـــــ  القـــ

ـــــــةبإحتجاز ـــــذ�bا�الحركةالحوثيـــ ــــــرئيس اتخـــــ ــا�ي الــــ  Sنتقــــــــ

 �طـراف جميـع السـابع الفصـل وبموجـب

ـــــةال[\ ـــن fنفراديـــــــ ـــــــ ـــوض أن يمكــ ـــــــ  تقــ

شـــرط،� أو ونقيــد العنفــود اســتخدام

 �ســـلحةال[\ ععـــن�جميـــ العاصـــمة،والتخxي

  .)2(الشرعية سلطة�الحكومة

������� ��,7� -� '( �6�	*	 ��7� A �� +����; �1>�� % �J�F� .��6 .  
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

دورcuممuا�تحدةuمنuخ�لuإدارةuالحوارuوالتواصلuمعuأطرافcuزمة

قمه��ـي�الـيمن�مرحلـة�طويلـة�وشـاقة�مـع�كـل�أطـراف��زمـة�،�فقـد�كانـت�خاض�ممثل��م�ن�العام�وطا

ــار� ـــة�وfجتماعيـــــة�والقبائـــــل،�وكبـــ ــــع�ممثxـــــي��حـــــزاب،�والقـــــوى�الدينيــ ــاءات�الفريـــــق��ممـــــ\���تتوقـــــف�مـ لقـــ

ا�سؤول�ن،�وقادة�الجيش�والقطاعات�الشبابية،�والنسوية،�ومنظمات�ا�تجمـع�ا�ـدني�للوصـول�إ�ـى�توافـق�

تخابـــات��ـــي�جـــو�تتـــوفر�فيـــه�شـــروط�ال�ºاهـــة�والحيـــاد��ؤسســـات�الدولـــة،�وت

ـــة،� ـــات�العســــــكرية�الدمويـــ ـــل�مــــــن�العنــــــف،�والعنــــــف�ا�ضــــــاد،�وfنقHبـــ ــد�تــــــاريخ�طويـــ ــــلطة�بعــــ الســــــلم\�للســ

والتصـــفيات�ا�روعـــة�للمنـــاوين�السياســـي�ن،�خـــHل�مراحـــل�التـــاريخ�اليم�ـــ�kا�حكـــوم�بقـــوة�العســـكر�مـــدعوم�

من�القبيلة،�والقرية�وقبلها�ا�ذهب�القائم�عxى�fصطفاء��ي�العرق�والنسـل�والنظـرة�الدونيـة�لبقيـة�أفـراد�

  .)1(الشعب�باعتبار�أ�bم�مجرد�أدوات�للوصول�للسلطة

دورcuممuا�تحدةuمنuخ�لuإستصدارuقراراتuع��uمجلسcuمنuبشأنcuزمةuاليمنية

مقارنـــةب الـــدو�ي �مـــن قـــرارات�مجلـــس �ك�ـــ�من بالنصـــيب

عن دو�ـي
ً
Hمـن يـهإل الثورةاليمنيـةوماآلت أن حولهما،فضـ

ــــس ــــاون  �جلــ ــــذfنتقال الخليÏــــــي التعــ ــــ·\�الســــــلم\ لتنفيــ السيا¸ــ

ــــن وقدصـــــــدر ــــس عــ ـــدو�ي �مـــــــن مجلـــ ــتة الـــ قـــــــرارات�دوليــــــة ســـــ

ـــــــى عxـــ
ً
ــــــة�خرى�ردا ــــــراءات الثHثــــ ـــةال[\ Sجــــ ــــــةبإحتجاز Sنفراديـــــــ ــــذ�bا�الحركةالحوثيــــ اتخــــــ

وبموجـب يطالـب م،�والـذي2015أبريـل� �ي) 2216 ( والحكومة،وآخرهاالقرار

ــــاع ـــــــ ـــيماالحوثي�ن�Sمتنـ ـــــــ ـــن اليمنيةو�ســ ــــــــ ــــــــــدمن عـ ـــــراءات اتخاذا�زيــ ــــةال[\ Sجـــــــ ـــــــ fنفراديـ

بــالكف بالقيــام القرارالحــوثي�ن العمليةالسياســية،�كماطالــب
ً
اســتخدام عــن فورا

العاصـــمة،والتخxي ذلـــك اســتولواعلbcابما�ي ال[ـــ\ ا�نـــاطق جميـــع

سلطة�الحكومة نطاق ضمن تندرج ال[\ �عمال عن استولواعلbcا،والتوقف
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ً
دورcuممuا�تحدةuمنuخ�لuإدارةuالحوارuوالتواصلuمعuأطرافcuزمة:ثانيا

خاض�ممثل��م�ن�العام�وطا

ـــار� ـــة�وfجتماعيـــــة�والقبائـــــل،�وكبــ ــع�ممثxـــــي��حـــــزاب،�والقـــــوى�الدينيــ لقـــــاءات�الفريـــــق��ممـــــ\���تتوقـــــف�مـــ

ا�سؤول�ن،�وقادة�الجيش�والقطاعات�الشبابية،�والنسوية،�ومنظمات�ا�تجمـع�ا�ـدني�للوصـول�إ�ـى�توافـق�

تخابـــات��ـــي�جـــو�تتـــوفر�فيـــه�شـــروط�ال�ºاهـــة�والحيـــاد��ؤسســـات�الدولـــة،�وت�جـــراء�fن

ــــة،� ـــات�العســــــكرية�الدمويــ ــــن�العنــــــف،�والعنــــــف�ا�ضــــــاد،�وfنقHبـــ ـــــاريخ�طويــــــل�مــ ـــلم\�للســــــلطة�بعــــــد�تـ الســـ

والتصـــفيات�ا�روعـــة�للمنـــاوين�السياســـي�ن،�خـــHل�مراحـــل�التـــاريخ�اليم�ـــ�kا�حكـــوم�بقـــوة�العســـكر�مـــدعوم�

من�القبيلة،�والقرية�وقبلها�ا�ذهب�القائم�عxى�fصطفاء��ي�العرق�والنسـل�والنظـرة�الدونيـة�لبقيـة�أفـراد�

الشعب�باعتبار�أ�bم�مجرد�أدوات�للوصول�للسلطة

-uاليمنيةuزمةcuبشأنuمنcuمجلسu��دورcuممuا�تحدةuمنuخ�لuإستصدارuقراراتuع

بالنصـــيب الـــيمن اســـتأثر

دو�ـي وجودإجماع لعدم

ـــالتفويض ـــــدو�ي بـــ �جلــــــس الـ

ــــة ــــدر .fنتقاليــ وقدصـــ

ـــــى عxـــــ
ً
الثHثــــــــــة�خرى�ردا

والحكومة،وآخرهاالقرار

ـــــــــاع ـــــــيماالحوثي�ن�Sمتنـــ اليمنيةو�ســـــ

العمليةالسياســية،�كماطالــب

جميـــع مـــن قـــوا�bم وســحب

استولواعلbcا،والتوقف
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uاليمنيـــةuللقضـــيةuالسياســـيةuالحلـــولuيـــدعمu
ً
uامميـــا

ً
قـــرارا

uورعاي �ـــاuبنودهـــاuÊتبـــuبعـــدuضـــامي¥�ا�u
ً
ا�جتمـــعuالـــدوÇي،uقـــراراتuبشـــأنuا�بـــادرةuالخليجيـــةuتنفيـــذا

،�وينص�عxى�تطبيق�الحل�السيا¸·\�القـائم�عxـى�ا�بـادرة�الخليجيـة،�ويطلـب�

مــن��مــ�ن�العــام�مواصــلة�مســاعيه�الحميــدة�مــن�أجــل�ذلــك،�وقــد�صــدر�هــذا�القــرار��ــي�مرحلــة�مبكــرة�أثنــاء�

  . م2011اكتوبر�21تحول�السيا¸·\�ولقد�صدر�بتاريخ�

م�و�يـــدعو�إ�ـــى�الحاجـــة�إ�ـــى�2012يونيـــو

التطبيق�الفوري�لHنتقال�السيا¸·\،�ويش���إ�ـى�إمكانيـة�فـرض�عقوبـات�عxـى�معرقxـي�fنتقـال�السيا¸ـ·\��ـي�

ـــيم� ــــرار�مــــــن�أجــــــل�مواجهــــــة�تنظـــ ،�وقــــــد�صــــــمم�القــ

القاعـــدة،�الـــذي�اســـتو�ى�عxـــى�بعـــض�ا�ـــدن��ـــي�بعـــض�ا�حافظـــات�الجنوبيـــة�دون�ذكـــر�الوســـائل�و�ســـاليب�

يعت�ــــ��أكþـــ��القــــرارات�خطـــورة؛��نــــه�يســـتدùي�التــــدخل،�وفـــرض�عقوبــــات�تحـــت�البنــــد�

الـــذي�) 2140(ــجم�مـــع�القــرار�الســـابع�رقــم��

م،�ويـــدعم�تطبيـــق�مخرجـــات�الحـــوار�الـــوط�\،�ويعيـــد�التأكيـــد�عxـــى�التطبيـــق�

أمــا�القــرار�الــذي�يضــع�الــيمن�تحــت�البنــد�الســادس�وهــو�قــرار�غ�ــ��ملــزم؛��نــه�عبــارة�عــن�

ــجب�Sجــراءات�ال[ــ\�يتخــذها�الحوثيــون�لحــل�ال���ــان،�وfســتيHء�عxــى�ا�ؤسســات�الحكوميــة��ــي�الــيمن،�

ويع�ـــ��عـــن�قلقـــه�مـــن�اســـتخدام��طفـــال�كجنـــود،�ويحـــث�جميـــع��طـــراف�عxـــى�مواصـــلة�fنتقـــال�الســـلم\،�

يؤكـد�أكþـ��مـن�سـت�مـرات�عxــى�اعتبـار�اتفـاق�السـلم�والشـراكة�إحــدى�مرجعيـات�الحـل��ـي�الـيمن،�كتأكيــد�

�2201عxى�تورط�ا�بعوث��مم\�جمال�بن�عمر��ي�نسف�الحل�السلم\�لÍزمـة�مـن�أساسـه�هـو�القـرار�رقـم�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

uلتصـــبحuالقـــراراتuهـــذهuتتابعـــتu14وقـــدuuاليمنيـــةuللقضـــيةuالسياســـيةuالحلـــولuيـــدعمu
ً
uامميـــا

ً
قـــرارا

uورعاي �ـــاuبنودهـــاuÊتبـــuبعـــدuضـــامي¥�ا�u
ً
قـــراراتuبشـــأنuا�بـــادرةuالخليجيـــةuتنفيـــذا

،�وينص�عxى�تطبيق�الحل�السيا¸·\�القـائم�عxـى�ا�بـادرة�الخليجيـة،�ويطلـب�2014برقم�

مــن��مــ�ن�العــام�مواصــلة�مســاعيه�الحميــدة�مــن�أجــل�ذلــك،�وقــد�صــدر�هــذا�القــرار��ــي�مرحلــة�مبكــرة�أثنــاء�

تحول�السيا¸·\�ولقد�صدر�بتاريخ�س����مور�بشكل�طبيáي�نحو�استكمال�عملية�ال

يونيـــو12،�والـــذي�صـــدر�بتـــاريخ�2051وهـــو�القـــرار�رقـــم�

التطبيق�الفوري�لHنتقال�السيا¸·\،�ويش���إ�ـى�إمكانيـة�فـرض�عقوبـات�عxـى�معرقxـي�fنتقـال�السيا¸ـ·\��ـي�

ــــدةالــــــرئيس�صــــــالح،�والحــــــوثي�ن ـــيم�القاعــ ــيم�)،�وتنظـــ ــــل�مواجهــــــة�تنظــــ ـــرار�مــــــن�أجــ ،�وقــــــد�صــــــمم�القـــ

القاعـــدة،�الـــذي�اســـتو�ى�عxـــى�بعـــض�ا�ـــدن��ـــي�بعـــض�ا�حافظـــات�الجنوبيـــة�دون�ذكـــر�الوســـائل�و�ســـاليب�

ــد� يعت�ــــ��أكþـــ��القــــرارات�خطـــورة؛��نــــه�يســـتدùي�التــــدخل،�وفـــرض�عقوبــــات�تحـــت�البنــ

ر�ممانعـــة�لــبعض��طـــراف،�وهــو�ينســجم�مـــع�القــرار�الســـابع�رقــم��الســابع�للميثــاق�بعـــد�ظهــو 

م،�ويـــدعم�تطبيـــق�مخرجـــات�الحـــوار�الـــوط�\،�ويعيـــد�التأكيـــد�عxـــى�التطبيـــق�2014ف��ايـــر�

  . )1(الفوري�والكامل�لHنتقال�السيا¸·\

أمــا�القــرار�الــذي�يضــع�الــيمن�تحــت�البنــد�الســادس�وهــو�قــرار�غ�ــ��ملــزم؛��نــه�عبــارة�عــن�

ــجب�Sجــراءات�ال[ــ\�يتخــذها�الحوثيــون�لحــل�ال���ــان،�وfســتيHء�عxــى�ا�ؤسســات�الحكوميــة��ــي�الــيمن،�

ويع�ـــ��عـــن�قلقـــه�مـــن�اســـتخدام��طفـــال�كجنـــود،�ويحـــث�جميـــع��طـــراف�عxـــى�مواصـــلة�fنتقـــال�الســـلم\،�

يؤكـد�أكþـ��مـن�سـت�مـرات�عxــى�اعتبـار�اتفـاق�السـلم�والشـراكة�إحــدى�مرجعيـات�الحـل��ـي�الـيمن،�كتأكيــد�

عxى�تورط�ا�بعوث��مم\�جمال�بن�عمر��ي�نسف�الحل�السلم\�لÍزمـة�مـن�أساسـه�هـو�القـرار�رقـم�
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uلتصـــبحuالقـــراراتuهـــذهuتتابعـــتuوقـــد

uوم¥�ـــاuورعاي �ـــاuبنودهـــاuÊتبـــuبعـــدuضـــامي¥�ا�u
ً
قـــراراتuبشـــأنuا�بـــادرةuالخليجيـــةuتنفيـــذا

  :اÇيعÀىuالنحوuكالت

برقم��:القرارcuول 

مــن��مــ�ن�العــام�مواصــلة�مســاعيه�الحميــدة�مــن�أجــل�ذلــك،�وقــد�صــدر�هــذا�القــرار��ــي�مرحلــة�مبكــرة�أثنــاء�

س����مور�بشكل�طبيáي�نحو�استكمال�عملية�ال

وهـــو�القـــرار�رقـــم��:القـــرارuالثـــاني

التطبيق�الفوري�لHنتقال�السيا¸·\،�ويش���إ�ـى�إمكانيـة�فـرض�عقوبـات�عxـى�معرقxـي�fنتقـال�السيا¸ـ·\��ـي�

ــــوثي�ن(الــــــيمن� ــــالح،�والحــ الــــــرئيس�صــ

القاعـــدة،�الـــذي�اســـتو�ى�عxـــى�بعـــض�ا�ـــدن��ـــي�بعـــض�ا�حافظـــات�الجنوبيـــة�دون�ذكـــر�الوســـائل�و�ســـاليب�

  .ا�تبعة

ــ��القــــرارات�خطـــورة؛��نــــه�يســـتدùي�التــــدخل،�وفـــرض�عقوبــــات�تحـــت�البنــــد��:القـــرارuالثالـــث يعت�ــــ��أكþـ

الســابع�للميثــاق�بعـــد�ظهــو 

ف��ايـــر���26صـــدر�بتـــاريخ�

الفوري�والكامل�لHنتقال�السيا¸·\

أمــا�القــرار�الــذي�يضــع�الــيمن�تحــت�البنــد�الســادس�وهــو�قــرار�غ�ــ��ملــزم؛��نــه�عبــارة�عــن��:القــرارuالرابــع

شــجب�Sجــراءات�ال[ــ\�يتخــذها�الحوثيــون�لحــل�ال���ــان،�وfســتيHء�عxــى�ا�ؤسســات�الحكوميــة��ــي�الــيمن،�

ويع�ـــ��عـــن�قلقـــه�مـــن�اســـتخدام��طفـــال�كجنـــود،�ويحـــث�جميـــع��طـــراف�عxـــى�مواصـــلة�fنتقـــال�الســـلم\،�

يؤكـد�أكþـ��مـن�سـت�مـرات�عxــى�اعتبـار�اتفـاق�السـلم�والشـراكة�إحــدى�مرجعيـات�الحـل��ـي�الـيمن،�كتأكيــد�و 

عxى�تورط�ا�بعوث��مم\�جمال�بن�عمر��ي�نسف�الحل�السلم\�لÍزمـة�مـن�أساسـه�هـو�القـرار�رقـم�
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ــاريخ� ــر�24ي�ــــ\�صــــدر�بتــ م،�ليــــنص�عxــــى�2015ف��ايــ

خاص�ا�عرقل�ن،�وأبرزهم�الـرئيس�صـالح،�ويمـدد�و�يـة�الخ�ـ�اء�ح[ـ�kاذار�مـارس�

�14من�ا�رجعيات��ساسية�للحـل��ـي�الـيمن،�وصـدر�بتـاريخ�

ــرورة�استصــــدار�هــــذا� م،�جــــاء�بعــــد�العاصــــفة�حيــــث�أقنــــع�التحــــالف�العربــــي�مجلــــس��مــــن�بضــ

القــرار�لتــدخل�العســكري��ــي�الــيمن�لحمايــة�الشــرعية�الدســتورية،�مســتند�إ�ــى�مشــروع�عربــي�يج�ــ��التــدخل�

�م،�كمـا�يحظـر�اسـتخدام201 �2عاقبة�fنقHب�ن�تحـت�البنـد�السـابع�ويحـث�جميـع��طـراف�تطبيـق�القـرار

الســHح�عxــى�عــدد�مــن��فــراد،�ويطلــب�مــن��مــ�ن�العــام�أن�يكثــف�مســاعيه�الحميــدة�مــن�أجــل�اســتئناف�

, م�وضــع�حــد�لÍزمــة�ال[ــ\��bــدد�العمليــة�fنتقاليـــة

, ول�تحت�الفصل�السابع�وهـو�غ�ـ��ملـزم

وكـان�موقـف�مجلـس��مـن�سـل«\�, 

وحيــدها�مــن�, ونجــح��ــي�تكبيــل�القــوى�السياســية�مــن�مواجهــة�الحــوثي

  .)2(ويفرض�عقوبات�دولية

ـــ\�القـــرارات�ال[ـــ\�تتعلـــق�بتجميـــد��مـــوال�

ــ\�تحمــــل��رقــــام�� الصــــادر��2266و¾ــــي�القــــرارات�ال[ــ

ـــرار�العاشـــــر�2017 بـــــرقم�م،�وكـــــذلك�القــ

 ��� )���%�� -.�/2011� 2016&( 2 1�>�� .���

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

  .)1(م2015ف��اير

ــ\�صــــدر�بتــــاريخ�أمــــا�القــــرار�الخــــامس�فهــــو�قــــرار�روت� ي�ــ

تمديد�العقوبات�عxى��شخاص�ا�عرقل�ن،�وأبرزهم�الـرئيس�صـالح،�ويمـدد�و�يـة�الخ�ـ�اء�ح[ـ�kاذار�مـارس�

  .2204م�وهو�القرار�رقم�

من�ا�رجعيات��ساسية�للحـل��ـي�الـيمن،�وصـدر�بتـاريخ��2216ويعت���القرار�رقم�

م،�جــــاء�بعــــد�العاصــــفة�حيــــث�أقنــــع�التحــــالف�العربــــي�مجلــــس��مــــن�بضــــرورة�استصــــدار�هــــذا�

القــرار�لتــدخل�العســكري��ــي�الــيمن�لحمايــة�الشــرعية�الدســتورية،�مســتند�إ�ــى�مشــروع�عربــي�يج�ــ��التــدخل�

�عاقبة�fنقHب�ن�تحـت�البنـد�السـابع�ويحـث�جميـع��طـراف�تطبيـق�القـرار

الســHح�عxــى�عــدد�مــن��فــراد،�ويطلــب�مــن��مــ�ن�العــام�أن�يكثــف�مســاعيه�الحميــدة�مــن�أجــل�اســتئناف�

م�وضــع�حــد�لÍزمــة�ال[ــ\��bــدد�العمليــة�fنتقاليـــة2015للعــام�) 2140(رقــم�هــو�القــرار�

ول�تحت�الفصل�السابع�وهـو�غ�ـ��ملـزمويعت���القرار�� , واعت���مخرجات�مؤتمر�الحوار�خارطة�طريق�للحل

, وتجميد��موال�عxى�بعـض��شـخاص, ناء�حضر�السفر

ونجــح��ــي�تكبيــل�القــوى�السياســية�مــن�مواجهــة�الحــو, ومخيــب�لJمــال

ويفرض�عقوبات�دولية, هات�الرئاسةجة�أ�bا�قد�تعارض�أعمال�وتوج

ف	ـــ\�القـــرارات�ال[ـــ\�تتعلـــق�بتجميـــد��مـــوال�) الثـــامن�والتاســـع�والعاشـــر�(أمـــا�القـــرارات�

ــدد�مــــن��فــــراد�والكيانـــات� و¾ــــي�القــــرارات�ال[ــــ\�تحمــــل��رقــــام��.وحظـــر�الســــفر�و�ســــلحة�لعــ

ـــرار�2016 2017ف��ايـــــر��23صـــــادر�بتـــــاريخ��2342م،��والقــ

  .م،عxى�التوا�ي�2018ف��اير��26فقد�صدر�بتاريخ�
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ف��اير�15الصادر�بتاريخ�

ــرارuالخــــامس �:القــ

تمديد�العقوبات�عxى��شخاص�ا�عرقل�ن،�وأبرزهم�الـرئيس�صـالح،�ويمـدد�و�يـة�الخ�ـ�اء�ح[ـ�kاذار�مـارس�

م�وهو�القرار�رقم�2016

ويعت���القرار�رقم��:القرارuالسادس

م،�جــــاء�بعــــد�العاصــــفة�حيــــث�أقنــــع�التحــــالف�العربــــي�مجلــــس��مــــن�بضــــرورة�استصــــدار�هــــذا�2015أبريــــل�

القــرار�لتــدخل�العســكري��ــي�الــيمن�لحمايــة�الشــرعية�الدســتورية،�مســتند�إ�ــى�مشــروع�عربــي�يج�ــ��التــدخل�

�عاقبة�fنقHب�ن�تحـت�البنـد�السـابع�ويحـث�جميـع��طـراف�تطبيـق�القـرار

الســHح�عxــى�عــدد�مــن��فــراد،�ويطلــب�مــن��مــ�ن�العــام�أن�يكثــف�مســاعيه�الحميــدة�مــن�أجــل�اســتئناف�

  .العملية�السياسية

هــو�القــرار�:القــرارuالســابع

واعت���مخرجات�مؤتمر�الحوار�خارطة�طريق�للحل

ولم�ينفذ�باستثناء�حضر�السفر

ومخيــب�ل, بعــد�تطــور��حــداث

الوقوف��ي�وجهه�بحجة�أ�bا�قد�تعارض�أعمال�وتوج

أمـــا�القـــرارات��:القـــرارuالثـــامن

وحظـــر�الســــفر�و�ســــلحة�لعــــدد�مــــن��فــــراد�والكيانـــات�

ــاريخ� 2016ف��ايـــــر�24بتـــ

فقد�صدر�بتاريخ��2402
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ــرر�تمديــــد�تجميــــد��مــــوال�و�صــــول�ا�اليــــة�وا�ــــوارد�fقتصــــداية� وبنــــاء�عxــــى��تلــــك�القــــرارات�فقــــد�تقــ

ــذه�القــــرارات�دورهــــا�ا�طلــــوب؛��ن�عبــــدا�لك�الحــــوثي���يســــافر� وحظــــر�الســــفرعxى�ا�عــــرقل�ن�ولــــم�تــــؤدي�هــ

  .  

ــاق�2018ديســــم���21بتــــاريخ� م،�أّيــــد�اتفــ

ســـتوكهولم�،�وناشـــد�جميـــع��طـــراف�اح¨ـــ�ام�وقـــف�إطـــHق�النـــار��ـــي�الحديـــدة�بشـــكل�كامـــل،�وفـــوض��مـــ�ن�

ـــ��� ـــه�دعــــم��وتيســ ـــكل�أو�ــــى�لتكــــون�مهمتـ �بشـ
ً
ـــا يومـ

ـــــرارuالثالـــــــثuعشـــــــر بتـــــــاريخ��2481بـــــــرقم�والقــ

ـــى�إنشـــــاء�بعثـــــه�خاصـــــة�لـــــدعم�اتفـــــاق�الحديـــــدة�كأحـــــد�بنـــــود�اتفـــــاق�ســـــتوكهولم� م،�ينصـــــان�عxــ

يــنص�عxــى�تمديــد�العقوبــات�ضــد�قيــادي�ن�مــن�قيــادات�الجماعــة�الحوثيــة،�وال[ــ\�

م�با�ضــافة�إ�ـــى�تمديـــد�تفــويض�لجنـــة�الخ�ـــ�اء�

كــــل�مــــن�دولــــة�لصــــالح�القــــرار،�بينمــــا�امتنعــــت�

  .روسيا�والص�ن،�وهو���يشكل�أهمية�كب��ة؛��نه�يجدد�العقوبات�ويمدد�و�ية�الخ��اء��ي�اليمن

ــدار�هـــذه�القـــرارات�ا�توافــــق� ــا�أن�هنـــاك�جهــــود�دوليـــة�مقـــدرة�وراء�إصـ ــد�مـــن�ذكرهـ والحقيقـــة�ال[ـــ\��بـ

fنتقـــال�السيا¸ـــ·\��ـــي��علbcـــا�بـــ�ن�الـــدول�الك�ـــ�ى،�كـــدليل�مـــادي�للعنايـــة�ال[ـــ\�يولbcـــا�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�لعمليـــة

اليمن،�ويتضح�ذلك�من�خHل�ا�فردات�الواردة��ي��القرارات�الصـادرة�عـن�مجلـس��مـن�،غ�ـ��أن�ا�شـكلة�

الكب��ة�تكمن��ي�التطبيق�العمxي�لهذه�القرارات�ف�Hتوجد�جهة�تتو�ى�تنفيـذها�عxـى�أرض�الواقـع،�وتخضـع�

ب�هــذه�القــرارات�عــادة���تــتم�إ��بمقابــل�عمليــات�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــد�تقــــرر�تمديــــد�تجميــــد��مــــوال�و�صــــول�ا�اليــــة�وا�ــــوارد�fقتصــــداية� وبنــــاء�عxــــى��تلــــك�القــــرارات�فقــ

ـــا�ا�طلــــوب؛��ن�عبــــدا�لك�الحــــو وحظــــر�الســــفرعxى�ا�عــــرقل�ن�ولــــم�تــــؤدي�هــــذه�القــــرارات�دورهـ

.  )1(أرصدة��ي�الدول��خرى،�و¾ي�قرارات�روتينية�خارج�البHد،�و��يمتلك

بتــــاريخ��2451وهــــوالقرار�الــــذي�يحمــــل�الــــرقم��:القــــرارuالحــــاديuعشــــر

ســـتوكهولم�،�وناشـــد�جميـــع��طـــراف�اح¨ـــ�ام�وقـــف�إطـــHق�النـــار��ـــي�الحديـــدة�بشـــكل�كامـــل،�وفـــوض��مـــ�ن�

ــ����30رض��ــــدة�العــــام�بتشــــكيل�ونشــــر�فريــــق�مراقبــــة�عxــــى��  ـــه�دعــــم��وتيســـ �بشــــكل�أو�ــــى�لتكــــون�مهمتـ
ً
ـــا يومـ

  .)2(التطبيق�الكامل��تفاق�الحديدة

ـــــر ـــاريخ��2452 :القـــــــرارuالثـــــــانيuعشــ ـــاير��16بتــــ ــــرارuالثالـــــــثuعشـــــــرم،�2019ينــــ والقـــ

ـــد�بنـــــود�اتفـــــاق�ســـــتوكهولم� ـــدة�كأحــ ـــاء�بعثـــــه�خاصـــــة�لـــــدعم�اتفـــــاق�الحديــ ــى�إنشــ م،�ينصـــــان�عxـــ

يــنص�عxــى�تمديــد�العقوبــات�ضــد�قيــادي�ن�مــن�قيــادات�الجماعــة�الحوثيــة،�وال[ــ\��:القــرارuالرابــعuعشــر

م�با�ضــافة�إ�ـــى�تمديـــد�تفــويض�لجنـــة�الخ�ـــ�اء�2014عـــام��2140تــم�فرضـــها��ــي�وقـــت�ســـابق�بموجــب�القـــرار

�kــد�صــــوتت�2021مــــارس��28الخاصــــة�بــــاليمن�ح[ــــ دولــــة�لصــــالح�القــــرار،�بينمــــا�امتنعــــت��13م،�وقــ

روسيا�والص�ن،�وهو���يشكل�أهمية�كب��ة؛��نه�يجدد�العقوبات�ويمدد�و�ية�الخ��اء��ي�اليمن

والحقيقـــة�ال[ـــ\��بـــد�مـــن�ذكرهـــا�أن�هنـــاك�جهــــود�دوليـــة�مقـــدرة�وراء�إصـــدار�هـــذه�القـــرارات�ا�توافــــق�

علbcـــا�بـــ�ن�الـــدول�الك�ـــ�ى،�كـــدليل�مـــادي�للعنايـــة�ال[ـــ\�يولbcـــا�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�لعمليـــة

اليمن،�ويتضح�ذلك�من�خHل�ا�فردات�الواردة��ي��القرارات�الصـادرة�عـن�مجلـس��مـن�،غ�ـ��أن�ا�شـكلة�

الكب��ة�تكمن��ي�التطبيق�العمxي�لهذه�القرارات�ف�Hتوجد�جهة�تتو�ى�تنفيـذها�عxـى�أرض�الواقـع،�وتخضـع�

ب�هــذه�القــرارات�عــادة���تــتم�إ��بمقابــل�عمليــات�لحســابات�الــربح�والخســارة�بــ�ن�القــوى�العظمــk؛��ن�أغلــ
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

وبنــــاء�عxــــى��تلــــك�القــــرارات�فقــــد�تقــــرر�تمديــــد�تجميــــد��مــــوال�و�صــــول�ا�اليــــة�وا�ــــوارد�fقتصــــداية�

ـــا�ا�طلــــوب؛��ن�عبــــدا�لك�الحــــو وحظــــر�الســــفرعxى�ا�عــــرقل�ن�ولــــم�تــــؤدي�هــــذه�القــــرارات�دورهـ

خارج�البHد،�و��يمتلك

ــرارuالحــــاديuعشــــر القــ

ســـتوكهولم�،�وناشـــد�جميـــع��طـــراف�اح¨ـــ�ام�وقـــف�إطـــHق�النـــار��ـــي�الحديـــدة�بشـــكل�كامـــل،�وفـــوض��مـــ�ن�

ـــق�مراقبــــة�عxــــى��  ـــام�بتشــــكيل�ونشــــر�فريـ العـ

التطبيق�الكامل��تفاق�الحديدة

ـــــانيuعشـــــــر ـــــرارuالثــ القــ

ـــد�بنـــــود�اتفـــــاق�ســـــتوكهولم�2019يوليـــــو ــة�لـــــدعم�اتفـــــاق�الحديـــــدة�كأحــ م،�ينصـــــان�عxـــــى�إنشـــــاء�بعثـــــه�خاصـــ

  .)3(هاوتمديد

القــرارuالرابــعuعشــر

تــم�فرضـــها��ــي�وقـــت�ســـابق�بموجــب�القـــرار

�kــاليمن�ح[ــــ الخاصــــة�بــ

روسيا�والص�ن،�وهو���يشكل�أهمية�كب��ة؛��نه�يجدد�العقوبات�ويمدد�و�ية�الخ��اء��ي�اليمن

ــة�مقـــدرة�وراء�إصـــدار�هـــذه�القـــرارات�ا�توافــــق� والحقيقـــة�ال[ـــ\��بـــد�مـــن�ذكرهـــا�أن�هنـــاك�جهــــود�دوليـ

علbcـــا�بـــ�ن�الـــدول�الك�ـــ�ى،�كـــدليل�مـــادي�للعنايـــة�ال[ـــ\�يولbcـــا�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�لعمليـــة

اليمن،�ويتضح�ذلك�من�خHل�ا�فردات�الواردة��ي��القرارات�الصـادرة�عـن�مجلـس��مـن�،غ�ـ��أن�ا�شـكلة�

الكب��ة�تكمن��ي�التطبيق�العمxي�لهذه�القرارات�ف�Hتوجد�جهة�تتو�ى�تنفيـذها�عxـى�أرض�الواقـع،�وتخضـع�

لحســابات�الــربح�والخســارة�بــ�ن�القــوى�العظمــk؛��ن�أغلــ
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رشــاوي�كب�ــ�ة،�ومقايضــات،�وتبــادل�مصــالح�بــ�ن�الفــاعل�ن��ــي�الشــأن�اليم�ــ\،�وبــالرغم�مــن�النوايــا�الحســنة�

للـبعض�ال[ــ\�تكمــن�خلــف�صــدور�مثــل�هـذه�القــرارات،�إ��أن�تنفيــذها�عxــى�أرض�الواقــع�يخضــع�لحســابات�

  .القادرة�عxى�تكييف�قرارات�مجلس��من

وربما�يعود�هذا�إ�ى�خلل�بنيوي��ي�نظام��مم�ا�تحدة�القائم�عxى�التوافـق��ـي�الشـأن�الـدو�ي،�وغيـاب�

الجهـــة�ا�نفـــذة،�وهـــذا�مـــا�أشـــار�لـــه�الباحـــث�الحســـ�\��ـــي�أطروحتـــه�العلميـــة�إلزاميـــة�قـــرارات�مجلـــس��مـــن،�

ــي�اتفاقيــــة�تــــم�توقيعهــــا�بــــ�ن�كافــــة�ا�كونــــات�السياســــية�برعايــــة��مــــم�ا�تحــــدة،�وخضــــعت�لهندســــة� و¾ــ

ــامي¬bا�إ��قبـــــل�لحظـــــات�مـــــن� ــر�الـــــذي�لـــــم�يطلـــــع�القـــــوى�اليمنيـــــة�عxـــــى�مضـــ bـــــا�الخـــــاص�جمـــــال�بـــــن�عمـــ

جتمـع�الــدو�ي،�وال[ـ\���يسـع�الجميــع�معهـا�الخــروج�

ــؤتمر�الحــــوار� ــة��ــــي�مــ ـــع�ا�كونــــات�ا�مثلــ يجــــري�رئــــيس�الجمهوريــــة�مشــــاورات�شــــاملة�وشــــفافة�مــــع�جميـ

�ــــى�تشــــكيل�حكومــــة�كفــــاءات��ــــي�مــــدة�اقصــــاها�

شـــهر،�وتكلـــف�الحكومـــة�الحاليـــة�بتصـــريف�الشـــؤون�العامـــة�ح[ـــ�kتشـــكيل�الحكومـــة�الجديـــدة،�ويعتمـــد��ـــي�

�الكفــاءة�وال�ºاهــة،�والشــراكة�الوطنيــة�عxــى�أن�تضــمن�مشــاركة�واســعة�

يع�يع�ن�رئيس�الجمهوريـة�مستشـارين�سياسـي�ن�مـن�أنصـار�هللا،�والحـراك�

ــة�مهــــام�مستشــــاريه�السياســــي�ن،�وصــــHحيا�bمبحيث�تســــتوعب� ــوبي�الســــلم\،�ويحــــدد�رئــــيس�الجمهوريــ الجنــ

ــة�محايـــــدة،�وغ�ـــــ��حزبيـــــة�وي ــــع�خصـــــية�وطنيـــ تمتـ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

رشــاوي�كب�ــ�ة،�ومقايضــات،�وتبــادل�مصــالح�بــ�ن�الفــاعل�ن��ــي�الشــأن�اليم�ــ\،�وبــالرغم�مــن�النوايــا�الحســنة�

للـبعض�ال[ــ\�تكمــن�خلــف�صــدور�مثــل�هـذه�القــرارات،�إ��أن�تنفيــذها�عxــى�أرض�الواقــع�يخضــع�لحســابات�

�kى�تكييف�قرارات�مجلس��مندولية�معقدة�ب�ن�هذه�القوى�العظمxالقادرة�ع

وربما�يعود�هذا�إ�ى�خلل�بنيوي��ي�نظام��مم�ا�تحدة�القائم�عxى�التوافـق��ـي�الشـأن�الـدو�ي،�وغيـاب�

الجهـــة�ا�نفـــذة،�وهـــذا�مـــا�أشـــار�لـــه�الباحـــث�الحســـ�\��ـــي�أطروحتـــه�العلميـــة�إلزاميـــة�قـــرارات�مجلـــس��مـــن،�

  .)1(ودورها��ي�حل��زمة�اليمنية

  . رعايةuاتفاقيةuالسلمuوالشراكة

ــة�تــــم�توقيعهــــا�بــــ�ن�كافــــة�ا�كونــــات�السياســــية�برعايــــة��مــــم�ا�تحــــدة،�وخضــــعت�لهندســــة� و¾ــــي�اتفاقيــ

ـــات�مـــــن� ـــوى�اليمنيـــــة�عxـــــى�مضـــــامي¬bا�إ��قبـــــل�لحظــ ـــم�يطلـــــع�القــ ـــال�بـــــن�عمـــــر�الـــــذي�لــ bـــــا�الخـــــاص�جمــ

�لوجـه�مــع�ا�
ً
جتمـع�الــدو�ي،�وال[ـ\���يسـع�الجميــع�معهـا�الخــروج�توقيعهـا،�ليضـعهم�أمــام�مـأزق�تــأري¿ي�وجهـا

  .                                عن�تعليمات�الرعاة�قيد�أنملة

ــع�ا�كونــــات�ا�مثلــــة��ــــي�مــــؤتمر�الحــــوار� ـــفافة�مــــع�جميــ يجــــري�رئــــيس�الجمهوريــــة�مشــــاورات�شــــاملة�وشـ

�ــــى�تشــــكيل�حكومــــة�كفــــاءات��ــــي�مــــدة�اقصــــاها�الــــوط�\�الشــــامل�فــــور�توقيــــع�fتفــــاق،�و�bــــدف�ا�شــــاورات�إ

شـــهر،�وتكلـــف�الحكومـــة�الحاليـــة�بتصـــريف�الشـــؤون�العامـــة�ح[ـــ�kتشـــكيل�الحكومـــة�الجديـــدة،�ويعتمـــد��ـــي�

تشــكيل�الحكومــة�الجديــدة�مبــادئ�الكفــاءة�وال�ºاهــة،�والشــراكة�الوطنيــة�عxــى�أن�تضــمن�مشــاركة�واســعة�

  .من�ا�كونات�السياسية

يع�يع�ن�رئيس�الجمهوريـة�مستشـارين�سياسـي�ن�مـن�أنصـار�هللا،�والحـراك�وخHل�ثHثة�أيام�من�التوق

ــيس�الجمهوريــــة�مهــــام�مستشــــاريه�السياســــي�ن،�وصــــHحيا�bمبحيث�تســــتوعب� الجنــــوبي�الســــلم\،�ويحــــدد�رئــ

  .مهامهم�ا�نصوص�علbcا��ي�هذا�fتفاق

ــــة�وي ــــدة،�وغ�ـــــ��حزبيـ ــــ�ن�رئـــــيس�حكومـــــة�جديـــــدة�عxـــــى�أن�يكـــــون�شخصـــــية�وطنيـــــة�محايـ ــــتم�تعيـ يـ
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رشــاوي�كب�ــ�ة،�ومقايضــات،�وتبــادل�مصــالح�بــ�ن�الفــاعل�ن��ــي�الشــأن�اليم�ــ\،�وبــالرغم�مــن�النوايــا�الحســنة�

للـبعض�ال[ــ\�تكمــن�خلــف�صــدور�مثــل�هـذه�القــرارات،�إ��أن�تنفيــذها�عxــى�أرض�الواقــع�يخضــع�لحســابات�

�kدولية�معقدة�ب�ن�هذه�القوى�العظم

وربما�يعود�هذا�إ�ى�خلل�بنيوي��ي�نظام��مم�ا�تحدة�القائم�عxى�التوافـق��ـي�الشـأن�الـدو�ي،�وغيـاب�

الجهـــة�ا�نفـــذة،�وهـــذا�مـــا�أشـــار�لـــه�الباحـــث�الحســـ�\��ـــي�أطروحتـــه�العلميـــة�إلزاميـــة�قـــرارات�مجلـــس��مـــن،�

ودورها��ي�حل��زمة�اليمنية

رعايةuاتفاقيةuالسلمuوالشراكة: ثانيا

و¾ــــي�اتفاقيــــة�تــــم�توقيعهــــا�بــــ�ن�كافــــة�ا�كونــــات�السياســــية�برعايــــة��مــــم�ا�تحــــدة،�وخضــــعت�لهندســــة�

ـــاص�جمـــــال�بـــــن�عمـــــر�الـــــذي�لـــــم�يطلـــــع�القـــــوى�اليمنيـــــة�عxـــــى�مضـــــامي¬bا�إ��قبـــــل�لحظـــــات�مـــــن� مبعو�bـــــا�الخــ

�لوجـه�مــع�ا�
ً
توقيعهـا،�ليضـعهم�أمــام�مـأزق�تــأري¿ي�وجهـا

عن�تعليمات�الرعاة�قيد�أنملة

  :وتش&�uإÇى�uتي

ــوار�" ــؤتمر�الحــ ــع�ا�كونــــات�ا�مثلــــة��ــــي�مــ ـــة�مشــــاورات�شــــاملة�وشــــفافة�مــــع�جميــ يجــــري�رئــــيس�الجمهوريـ

الــــوط�\�الشــــامل�فــــور�توقيــــع�fتفــــاق،�و�bــــدف�ا�شــــاورات�إ

شـــهر،�وتكلـــف�الحكومـــة�الحاليـــة�بتصـــريف�الشـــؤون�العامـــة�ح[ـــ�kتشـــكيل�الحكومـــة�الجديـــدة،�ويعتمـــد��ـــي�

تشــكيل�الحكومــة�الجديــدة�مبــاد

من�ا�كونات�السياسية

وخHل�ثHثة�أيام�من�التوق

الجنــــوبي�الســــلم\،�ويحــــدد�رئــــيس�الجمهوريــــة�مهــــام�مستشــــاريه�السياســــي�ن،�وصــــHحيا�bمبحيث�تســــتوعب�

مهامهم�ا�نصوص�علbcا��ي�هذا�fتفاق

ـــدة�عxـــــى�أن�يكـــــون� ـــة�جديــ يـــــتم�تعيـــــ�ن�رئـــــيس�حكومــ
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ً
ـــدر�رئـــــيس�الجمهوريـــــة�قـــــرارا ــع،�ويصــ ــى�بـــــدعم�سيا¸ـــــ·\�واســـ ـــاءة،�ويحظـــ ــة،�والكفــ ـــف�رئـــــيس��)1(بال�ºاهـــ بتكليــ

ــار�أعضــــاء�الحكومــــة،�وال[ــــ\�تتضــــمن� ـــاي���اختيــ ــارو�الــــرئيس�معـ ــد�بتشــــكيلها،�ويضــــع�مستشــ الحكومــــة�الجديــ

ايـــة�حقـــوق�Sنســـان،�ال�ºاهـــة،�والكفـــاءة،�وتتحxـــى�بـــالخ��ات�الHزمـــة���دارة�للحقائـــب�الوزاريـــة،�وال¨ـــ�ام�حم

يرفــع�ا�ستشــارون�توصــيات�إ�ــى�كــل�مــن�الــرئيس،ورئيس�الحكومــة�حــول�توزيــع�حقائــب�الحكومــة�عxــى�

ن�رئـيس�الجمهوريـة�شـحbcا�إ�ـى�كـل�مـ

ـحbcا��ـي�الثHثـة�أيـام�يحـق�لـرئيس�الجمهوريـة��

ورئــيس�الحكومــة�تســمية�مــن�يــرو�bم�مناســب�ن�لشــغل�تلــك�الحقائــب��عxــى�أن�تتــوفر�فــbcم�ا�عــاي���ا�درجــة�

يختـــار�رئـــيس�الجمهوريـــة�وزراء�الـــدفاع�وا�اليـــة�والخارجيـــة،�والداخليـــة،�شـــرط�

  ".توافقهم�مع�ا�عاي���ا�درجة�أعHه،�إضافة�إ�ى�عدم�انتماbªم�أو�و�bªم��ي�طرف�سيا¸·\

�بصـورة�رئيســيه�تنفيــذ�
ً
�متضــمنا

ً
�مـن�تشــكيلها�برنــامج�عملهـا�توافقيــا

ً
تعـد�الحكومــة��خـHل�ثHثــ�ن�يومــا

�بتوســيع�مجلــس�الشــورى�
ً
بعــد�خمســة�أيــام�مــن�توقيــع�هــذا�fتفــاق�يصــدر�رئــيس�الجمهوريــة�مرســوما

\�مسـؤولية�مشـ¨�كة،�وتتطلـب�عxى�أن�تخفيـف�ا�عانـاة�عxـى�الشـعب�اليم�ـ

تظـافر�كـل�الجهـود�لـذلك�تشـكل�الحكومـة�الجديــدة�لجنـة�اقتصـادية�تضـم�خ�ـ�اء�مـؤهل�ن�واقتصـادي�ن�مــن�

ــــة� ــــــــريع�وSدارة�ا�اليـــــ ـــــــي�مجـــــــــال�التشـ ـــ�ة��ــ ــــــــة�لـــــــــدbèم�خ�ــــــ ــــية،�والـــــــــوزارات�ا�عنيـ ــات�السياســـــ ــــف�ا�كونـــــــ مختلـــــ

 1>��J�F� .��% �23 .  
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

 
ً
ــاءة،�ويحظـــــى�بـــــدعم�سيا¸ـــــ·\�واســـــع،�ويصـــــدر�رئـــــيس�الجمهوريـــــة�قـــــرارا بال�ºاهـــــة،�والكفـــ

ـــاي���اختيــــار�أعضــــاء�الحكومــــة،�وال[ــــ\�تتضــــمن� ــع�مستشــــارو�الــــرئيس�معـ الحكومــــة�الجديــــد�بتشــــكيلها،�ويضــ

ال�ºاهـــة،�والكفـــاءة،�وتتحxـــى�بـــالخ��ات�الHزمـــة���دارة�للحقائـــب�الوزاريـــة،�وال¨ـــ�ام�حم

  .وسيادة�القانون��ي�إدارة�شئون�البHد

يرفــع�ا�ستشــارون�توصــيات�إ�ــى�كــل�مــن�الــرئيس،ورئيس�الحكومــة�حــول�توزيــع�حقائــب�الحكومــة�عxــى�

  .ا�كونات�السياسية�مع�ضمان�تمثيل�ا�رأة�والشباب

بعد�ثHثة�أيام�من�إعHن�رئيس�الحكومة�الجديد�ترفع�أسماء�مرشـحbcا�إ�ـى�كـل�مـ

ورئيس�الحكومة،�و�ي�حال�عـدم�تقـديمأي�مـن�ا�كونـات�مرشـحbcا��ـي�الثHثـة�أيـام�يحـق�لـرئيس�الجمهوريـة��

ورئــيس�الحكومــة�تســمية�مــن�يــرو�bم�مناســب�ن�لشــغل�تلــك�الحقائــب��عxــى�أن�تتــوفر�فــbcم�ا�عــاي���ا�درجــة�

  .)2(أعHه،�وبما�يعزز�الشراكة�الوطنية

يختـــار�رئـــيس�الجمهوريـــة�وزراء�الـــدفاع�وا�اليـــة�والخارجيـــة،�والداخليـــة،�شـــرط��بعـــد�إجـــراء�ا�شـــاورات

توافقهم�مع�ا�عاي���ا�درجة�أعHه،�إضافة�إ�ى�عدم�انتماbªم�أو�و�bªم��ي�طرف�سيا¸·\

�بصـورة�رئيســيه�تنفيــذ�
ً
�متضــمنا

ً
�مـن�تشــكيلها�برنــامج�عملهـا�توافقيــا

ً
تعـد�الحكومــة��خـHل�ثHثــ�ن�يومــا

  .)3(ار�الوط�\،�ويرفع�إ�ى�مجلس�النواب�للمصادقة�عليه

�بتوســيع�مجلــس�الشــورى�
ً
بعــد�خمســة�أيــام�مــن�توقيــع�هــذا�fتفــاق�يصــدر�رئــيس�الجمهوريــة�مرســوما

  .بناًء�عxى�توصيات�مؤتمر�الحوار�الوط�\،�وبما�يكفل�تحقق�الشراكة

 �-كما�نصت�الوثيقة
ً
عxى�أن�تخفيـف�ا�عانـاة�عxـى�الشـعب�اليم�ـ�-أيضا

تظـافر�كـل�الجهـود�لـذلك�تشـكل�الحكومـة�الجديــدة�لجنـة�اقتصـادية�تضـم�خ�ـ�اء�مـؤهل�ن�واقتصـادي�ن�مــن�

ـــة� ـــــــريع�وSدارة�ا�اليــــــ ــــــــال�التشــ ــــــي�مجـ ــ�ة��ـــ ــــــــدbèم�خ�ـــــــ ـــــــة�لـ ــــــــوزارات�ا�عنيــ ـــية،�والـ ـــف�ا�كونـــــــــات�السياســــــ مختلــــــ
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ً
ــــيس�الجمهوريـــــة�قـــــرارا ــــ·\�واســـــع،�ويصـــــدر�رئـ ــــدعم�سيا¸ـ بال�ºاهـــــة،�والكفـــــاءة،�ويحظـــــى�بـ

ــاي���اختيــــار�أعضــــاء�الحكومــــة،�وال[ــــ\�تتضــــمن� ــكيلها،�ويضــــع�مستشــــارو�الــــرئيس�معــ الحكومــــة�الجديــــد�بتشــ

ال�ºاهـــة،�والكفـــاءة،�وتتحxـــى�بـــالخ��ات�الHزمـــة���دارة�للحقائـــب�الوزاريـــة،�وال¨ـــ�ام�حم

وسيادة�القانون��ي�إدارة�شئون�البHد

يرفــع�ا�ستشــارون�توصــيات�إ�ــى�كــل�مــن�الــرئيس،ورئيس�الحكومــة�حــول�توزيــع�حقائــب�الحكومــة�عxــى�

ا�كونات�السياسية�مع�ضمان�تمثيل�ا�رأة�والشباب

بعد�ثHثة�أيام�من�إعHن�رئيس�الحكومة�الجديد�ترفع�أسماء�مر

ورئيس�الحكومة،�و�ي�حال�عـدم�تقـديمأي�مـن�ا�كونـات�مر

ورئــيس�الحكومــة�تســمية�مــن�يــرو�bم�مناســب�ن�لشــغل�تلــك�الحقائــب��عxــى�أن�تتــوفر�فــbcم�ا�عــاي���ا�درجــة�

أعHه،�وبما�يعزز�الشراكة�الوطنية

بعـــد�إجـــراء�ا�شـــاورات

توافقهم�مع�ا�عاي���ا�درجة�أعHه،�إضافة�إ�ى�عدم�انتماbªم�أو�و�bªم��ي�طرف�سيا¸·\

�بصـورة�رئيســيه�تنفيــذ�
ً
�متضــمنا

ً
�مـن�تشــكيلها�برنــامج�عملهـا�توافقيــا

ً
تعـد�الحكومــة��خـHل�ثHثــ�ن�يومــا

ار�الوط�\،�ويرفع�إ�ى�مجلس�النواب�للمصادقة�عليهمخرجات�الحو 

�بتوســيع�مجلــس�الشــورى�
ً
بعــد�خمســة�أيــام�مــن�توقيــع�هــذا�fتفــاق�يصــدر�رئــيس�الجمهوريــة�مرســوما

بناًء�عxى�توصيات�مؤتمر�الحوار�الوط�\،�وبما�يكفل�تحقق�الشراكة

كما�نصت�الوثيقة

تظـافر�كـل�الجهـود�لـذلك�تشـكل�الحكومـة�الجديــدة�لجنـة�اقتصـادية�تضـم�خ�ـ�اء�مـؤهل�ن�واقتصـادي�ن�مــن�

ــــة� ـــــــريع�وSدارة�ا�اليـــــ ـــــــال�التشــ ــــــي�مجــ ــــــــ�ة��ـــ ـــــــدbèم�خ�ـ ــــــة�لــ ــــــوزارات�ا�عنيـــ ــــــــية،�والـــ ـــــات�السياسـ ــــــف�ا�كونــــ مختلـــ
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ــى�أن�يكــــون�لهــــا�برنــــامج�شــــامل،�ومفصــــل�وواضــــح،�ومز  �¤bــــدف�fصــــHح�fقتصــــادي،�وfقتصــــادية�عxــ
ً
ـــا منـ

  .وتجفيف�منابع�الفساد�وحددت�fتفاقية�مهام�اللجنة�fقتصادية�وا�الية

�عxـــى�ضـــرورة�زيـــادة�نفقـــات�صـــندوق�الضـــمان�fجتمـــاùي،�وأجـــور�الخدمـــة�
ً
وقـــد�نصـــت�الوثيقـــة�أيضـــا

بمكافحـة�الفسـاد،��ا�دنية�والجيش�و�مـن�عxـى�أن�تل¨ـ�م�الحكومـة�بتنفيـذ�مخرجـات�مـؤتمر�الحـوار�ا�تعلـق

وتش���Sتفاقية�لضرورة�أن�يمارس�الرئيس�صـHحياته�الدسـتورية،�لضـمان�تمثيـل�عـادل�لجميـع�ا�كونـات�

ـــــي� ـــات��ــ ــة�ا�كونــــ ــــمل�كافـــــ ــــــاركة�لتشـــ ـــــتح�ا�شـ ــــــزي�وا�حافظـــــــات�،وتفــ ـــات�التنفيذيـــــــة�وا�ســـــــتوي�ا�ركـ ــي�الهيئــــ �ـــــ

هورية�بأن�يعمل�عن�كثـب�مـع�جميـع�

�لضــمان�تمثيــل�عــادل،�وحــددت�
ً
يومــا

آليــة�عمــل�الهيئــة�الوطنيــة�ع�ــ��لجنــة�صــياغة�الدســتور،�ونوهــت�إ�ــى�تنفيــذ�مخرجــات�فريــق�الجــيش�و�مــن�

بوضـــوح�عxـــى�أهميـــة�أن�تعـــالج�اللجنـــة�العســـكرية�و�منيـــة�القضـــايا�ا�تعلقـــة�بعمـــران،�ومـــأرب�

وأشــارت�إ�ــى�أنــه��فــور�توقيــع�fتفــاق،�واعتمــاد�الســعر�الجديــد�

�bائيـة�تلـزم��طـراف�بحـل�أي�خـHف�ع�ـ��الحـوار�والتفـاوض�مـن�

خـــHل�لجنـــة�مشـــ¨�كة�تؤســـس�بـــدعم�مـــن��مـــم�ا�تحـــدة،�عxـــى�أن�تطلـــب��طـــراف�مـــن��مـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�

عمــران،�وصــنعاء،�ومــأرب�والجــوف،�وأي�

وســـوف�يـــتم�تناولهـــا�بالتفصـــيل��ـــي�الجـــزء�ا�خـــتص�

ــوتر�السيا¸ــــ·\�و�م�ــــ\،�وبســــط�ســــلطة� ــع�عناصــــر�التــ ــراف�بإزالــــة�جميــ ــد�كافــــة��طــ تتنــــاول�ا�بــــادرة�تعهــ

ة�وهيمنbµــا�عxــى�كافــة�ا�نــاطق،�وfتفــاق�عxــى�آليــة�بمســاعدة��مــم�ا�تحــدة�لتنفيــذ�مخرجــات�مــؤتمر�
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ــح،�ومز  ــادية�عxــــى�أن�يكــــون�لهــــا�برنــــامج�شــــامل،�ومفصــــل�وواضــ �¤bــــدف�fصــــHح�fقتصــــادي،�وfقتصــ
ً
ــا منــ

وتجفيف�منابع�الفساد�وحددت�fتفاقية�مهام�اللجنة�fقتصادية�وا�الية

�عxـــى�ضـــرورة�زيـــادة�نفقـــات�صـــندوق�الضـــمان�fجتمـــاùي،�وأجـــور�الخدمـــة�
ً
وقـــد�نصـــت�الوثيقـــة�أيضـــا

ا�دنية�والجيش�و�مـن�عxـى�أن�تل¨ـ�م�الحكومـة�بتنفيـذ�مخرجـات�مـؤتمر�الحـوار�ا�تعلـق

وتش���Sتفاقية�لضرورة�أن�يمارس�الرئيس�صـHحياته�الدسـتورية،�لضـمان�تمثيـل�عـادل�لجميـع�ا�كونـات�

ــــي� ــات��ـــ ـــمل�كافـــــــة�ا�كونـــــ ـــــاركة�لتشــــ ــــتح�ا�شــ ــــــات�،وتفـــ ـــــزي�وا�حافظـ ـــات�التنفيذيـــــــة�وا�ســـــــتوي�ا�ركــ �ـــــــي�الهيئــــ

هورية�بأن�يعمل�عن�كثـب�مـع�جميـع�جل�fنتخابي�الجديد�وfستفتاء،�وتلزم�رئيس�الجم

  .  ا�كونات�عxى�إيجاد�دستور�جديد

�عxــى�مراجعــة�عضــوية�الهيئــة�الوطنيــة�خــHل�
ً
�لضــمان�تمثيــل�عــادل،�وحــددت�) 15(ونصــت�أيضــا

ً
يومــا

آليــة�عمــل�الهيئــة�الوطنيــة�ع�ــ��لجنــة�صــياغة�الدســتور،�ونوهــت�إ�ــى�تنفيــذ�مخرجــات�فريــق�الجــيش�و�مــن�

بوضـــوح�عxـــى�أهميـــة�أن�تعـــالج�اللجنـــة�العســـكرية�و�منيـــة�القضـــايا�ا�تعلقـــة�بعمـــران،�ومـــأرب�

وأشــارت�إ�ــى�أنــه��فــور�توقيــع�fتفــاق،�واعتمــاد�الســعر�الجديــد�.والجــوف،�وصــنعاء،�وأي�محافظــات�أخــرى 

  .)1(للمحروقات؛�تزال�ا�خيمات��الواقعة��ي�محيط�العاصمة

�bائيـة�تلـزم��طـراف�بحـل�أي�خـHف�ع�ـ��الحـوار�والتفـاوض�مـن�كمـا�أ�حـت�إ�ـى�تشـكيل�جهـة�مرجعيـة�

خـــHل�لجنـــة�مشـــ¨�كة�تؤســـس�بـــدعم�مـــن��مـــم�ا�تحـــدة،�عxـــى�أن�تطلـــب��طـــراف�مـــن��مـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�

  .ا�تحدة،�ومبعوثه�إ�ى�اليمن�ا�ساعدة��ي�تنفيذ�بنود�هذه�fتفاقية

�ملحــق�أم�ــ\�وعســكري�للمحافظــات�
ً
عمــران،�وصــنعاء،�ومــأرب�والجــوف،�وأي�تضــمنت�fتفاقيــة�أيضــا

وســـوف�يـــتم�تناولهـــا�بالتفصـــيل��ـــي�الجـــزء�ا�خـــتص�. محافظـــات�أخـــرى�تجـــري�فbcـــا�حـــروب�ونزاعـــات�أخـــرى 

  .بدور��مم�ا�تحدة��ي�ا�جال�ن��م�\�والعسكري 

ــاول�ا�بــــادرة�تعهــــد�كافــــة��طــــراف�بإزالــــة�جميــــع�عناصــــر�التــــوتر�السيا¸ــــ·\�و�م�ــــ\،�وبســــط�ســــلطة� تتنــ

ة�وهيمنbµــا�عxــى�كافــة�ا�نــاطق،�وfتفــاق�عxــى�آليــة�بمســاعدة��مــم�ا�تحــدة�لتنفيــذ�مخرجــات�مــؤتمر�
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وfقتصــــادية�عxــــى�أن�يكــــون�لهــــا�برنــــامج�شــــامل،�ومفصــــل�وواضــــح،�ومز 

وتجفيف�منابع�الفساد�وحددت�fتفاقية�مهام�اللجنة�fقتصادية�وا�الية

�عxـــى�ضـــرورة�زيـــادة�نفقـــات�صـــندوق�الضـــمان�fجتمـــاùي،�وأجـــور�الخدمـــة�
ً
ــا وقـــد�نصـــت�الوثيقـــة�أيضـ

ا�دنية�والجيش�و�مـن�عxـى�أن�تل¨ـ�م�الحكومـة�بتنفيـذ�مخرجـات�مـؤتمر�الحـوار�ا�تعلـق

وتش���Sتفاقية�لضرورة�أن�يمارس�الرئيس�صـHحياته�الدسـتورية،�لضـمان�تمثيـل�عـادل�لجميـع�ا�كونـات�

ــــــي� ـــات��ـ ـــمل�كافـــــــة�ا�كونــــ ـــــاركة�لتشــــ ـــتح�ا�شــ ـــــات�،وتفــــ ـــزي�وا�حافظــ ــــتوي�ا�ركــــ ــــة�وا�ســـ ــــــات�التنفيذيـــ ــــي�الهيئـ �ـــ

التحض��ات�للسجل�fنتخابي�الجديد�وfستفتاء،�وتلزم�رئيس�الجم

ا�كونات�عxى�إيجاد�دستور�جديد

�عxــى�مراجعــة�عضــوية�الهيئــة�الوطنيــة�خــHل�
ً
ونصــت�أيضــا

آليــة�عمــل�الهيئــة�الوطنيــة�ع�ــ��لجنــة�صــياغة�الدســتور،�ونوهــت�إ�ــى�تنفيــذ�مخرجــات�فريــق�الجــيش�و�مــن�

  . �ي�مؤتمر�الحوار

بوضـــوح�عxـــى�أهميـــة�أن�تعـــالج�اللجنـــة�العســـكرية�و�منيـــة�القضـــايا�ا�تعلقـــة�بعمـــران،�ومـــأرب��نصـــت

والجــوف،�وصــنعاء،�وأي�محافظــات�أخــرى 

للمحروقات؛�تزال�ا�خيمات��الواقعة��ي�محيط�العاصمة

كمـا�أ�حـت�إ�ـى�تشـكيل�جهـة�مرجعيـة�

خـــHل�لجنـــة�مشـــ¨�كة�تؤســـس�بـــدعم�مـــن��مـــم�ا�تحـــدة،�عxـــى�أن�تطلـــب��طـــراف�مـــن��مـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�

ا�تحدة،�ومبعوثه�إ�ى�اليمن�ا�ساعدة��ي�تنفيذ�بنود�هذه�fتفاقية

�ملحــق�أم�ــ\�وعســكري�للمحافظــات�
ً
تضــمنت�fتفاقيــة�أيضــا

محافظـــات�أخـــرى�تجـــري�فbcـــا�حـــروب�ونزاعـــات�أخـــرى 

بدور��مم�ا�تحدة��ي�ا�جال�ن��م�\�والعسكري 

ــر�التــــوتر�السيا¸ــــ·\�و�م�ــــ\،�وبســــط�ســــلطة� ــة�جميــــع�عناصــ ــادرة�تعهــــد�كافــــة��طــــراف�بإزالــ تتنــــاول�ا�بــ

ة�وهيمنbµــا�عxــى�كافــة�ا�نــاطق،�وfتفــاق�عxــى�آليــة�بمســاعدة��مــم�ا�تحــدة�لتنفيــذ�مخرجــات�مــؤتمر�الدولــ
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ــي�ا�نـــــاطق�ال[ـــــ\� ـــوار�فيمـــــا�يخـــــص�نـــــزع�الســـــHح،�واســـــتعادة�ســـــHح�الدولـــــة�ا�¬bـــــوب،�وإعـــــادة���وضـــــاع��ـــ الحــ

 
ً
  .احتضنت�ا�خيمات�إ�ى�طبيعbµا،�ووقف�إطHق�النار��ي�الجوف،�ومأرب�فورا

خــHل�مضــام�ن�تلــك�fتفاقيــة�أ�bــا�اســتخدمت�فــرض�سياســة�أمــر�الواقــع،�وأن�مؤسســة�

ـــة�ا�ليشــــــيا�بأشــــــراف،� ـــــت�رحمـــ ـــبحت�رهينــــــة�تحـ ـــة�أصـــ ـــــة�مؤسســــــات�الدولـــ ـــة�ومجلــــــس�النــــــواب،�وكافـ الرئاســـ

ــم� ـــب�هـــــذه�fتفاقيـــــة�أصـــــبحت��مـــ ،�وبموجــ

،�ولقـد�
ً
�وإنسـانيا

ً
�واقتصـاديا

ً
،�وعسـكريا

ً
ض�الدولة�اليمنية،�وما�ترتب�علbcا�سياسيا

�kى�ممارسة�الرئاسة��هامها�لصالح�استحداث�مواقع�جديـدة�تحـت�مسـمxهائلة�ع�
ً
فرضت�fتفاقية�قيودا

ـــا�فطـــــن�لـــــه� ـــي�الجهــــاز�Sداري�للدولـــــة،�وهـــــو�مـ ـــاري�الـــــرئيس�ونوايــــاهم��ـــــي�إحـــــداث�تغي�ــــ�ات�واســـــعة��ــ مستشـ

وكمــا¾ي�العــادة�فقــد�تــزامن�مــع�هــذه��حــداث�ا�تســارعة�إشــارات�واضــحة�مــن��مــم�ا�تحــدة�كمــا�ورد�

ــــا�فيـــــه�الجماعــــــات�ا�ســـــلحة�بالســـــماح��ــــــوظفي��مـــــم�ا�تحــــــدة� ،�الـــــذي�دعــ

[\�اعت��هـا�الـبعض�بمثابـة�fع¨ـ�اف�الضـم�\�بـا�نقHب،�

ودون�أن�يتخـــذ�أي�إجـــراء�رادع،�وهـــو�أمـــر�رحـــب�بـــه�الحوثيـــون�والحـــراك�ا�ســـلح�الجنـــوبي،�واعت�ـــ�اه�بمثابـــة�

  . ضوء�أخضر��وتفويض�لهما��ستمرار�التوسع�عxى�حساب�الدولة�القائمة

بعض�القوى�الدوليـة�ال[ـ\���تـرى��ـي�وحـدة�الـيمن�

�مهمــا؛���bــا�تبنــت�مطالــب�SانقHبــ�ن�ا�ــدعوم�ن�مــن�إيــران�وأدت�إ�ــي�تقــوض�الدولــة�
ً
وأمنــه�واســتقراه�أمــرا

اليمنيــة،�وفرضــت�شــروط�ا�نتصــر�عxــى�بقيــت�القــوى�السياســية��ــي�الــبHد�ومــع�ذلــك�فلــم�تصــمد�بقــدر�مــا�

م�2015ف��ايــر��6ففــي�" علbcــاالحوثيون،�وحلفــاءهم�مــن�النظــام�الســابق�

قام�الحوثيون�بإصدار�إعHن�دستوري�يتضمن�حل�مجلس�النواب،�وSعHن�عن�تشـكيل�اللجنـة�الثوريـة�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــاطق�ال[ـــــ\� ـــHح،�واســـــتعادة�ســـــHح�الدولـــــة�ا�¬bـــــوب،�وإعـــــادة���وضـــــاع��ـــــي�ا�نــ ــوار�فيمـــــا�يخـــــص�نـــــزع�الســ الحـــ

 
ً
احتضنت�ا�خيمات�إ�ى�طبيعbµا،�ووقف�إطHق�النار��ي�الجوف،�ومأرب�فورا

خــHل�مضــام�ن�تلــك�fتفاقيــة�أ�bــا�اســتخدمت�فــرض�سياســة�أمــر�الواقــع،�وأن�مؤسســة�

ـــــراف،� ــة�ا�ليشــــــيا�بأشـ ــــت�رحمــــ ــة�أصــــــبحت�رهينــــــة�تحــ ــــة�مؤسســــــات�الدولــــ ــة�ومجلــــــس�النــــــواب،�وكافــ الرئاســــ

ــال�بـــــن�عمـــــر ـــذه�fتفاقيـــــة�أصـــــبحت��مـــــم�)1(وهندســـــة�ا�بعـــــوث�الخـــــاص�لÍمـــــ�ن�العـــــام�جمـــ ،�وبموجـــــب�هــ

،�ولقـد�ا�تحدة�ضالعة��ي�تقوي
ً
�وإنسـانيا

ً
�واقتصـاديا

ً
،�وعسـكريا

ً
ض�الدولة�اليمنية،�وما�ترتب�علbcا�سياسيا

�kى�ممارسة�الرئاسة��هامها�لصالح�استحداث�مواقع�جديـدة�تحـت�مسـمxهائلة�ع�
ً
فرضت�fتفاقية�قيودا

ـــه� ــا�فطـــــن�لــ ـــة،�وهـــــو�مــ ــي�الجهــــاز�Sداري�للدولــ ـــعة��ـــ ــاري�الـــــرئيس�ونوايــــاهم��ـــــي�إحـــــداث�تغي�ــــ�ات�واســ مستشــ

  . )2(لرئيس�وجعله�يسارع�بتقديم�استقالته

وكمــا¾ي�العــادة�فقــد�تــزامن�مــع�هــذه��حــداث�ا�تســارعة�إشــارات�واضــحة�مــن��مــم�ا�تحــدة�كمــا�ورد�

ــــرار�مجلــــــس��مـــــن� ــــم�ا�تحــــــدة�)2117قـ ــــات�ا�ســـــلحة�بالســـــماح��ــــــوظفي��مـ ـــا�فيـــــه�الجماعــ ،�الـــــذي�دعـــ

[\�اعت��هـا�الـبعض�بمثابـة�fع¨ـ�اف�الضـم�\�بـا�نقHب،�بالدخول�إ�ى��راå·\�ال[\�¾ي�تحت�سيطر�bم،�وال

ودون�أن�يتخـــذ�أي�إجـــراء�رادع،�وهـــو�أمـــر�رحـــب�بـــه�الحوثيـــون�والحـــراك�ا�ســـلح�الجنـــوبي،�واعت�ـــ�اه�بمثابـــة�

ضوء�أخضر��وتفويض�لهما��ستمرار�التوسع�عxى�حساب�الدولة�القائمة

بعض�القوى�الدوليـة�ال[ـ\���تـرى��ـي�وحـدة�الـيمن�هذه�fتفاقية�ال[\�جاءت�ملبية�للرغبة�Sيرانية،�و 

�مهمــا؛���bــا�تبنــت�مطالــب�SانقHبــ�ن�ا�ــدعوم�ن�مــن�إيــران�وأدت�إ�ــي�تقــوض�الدولــة�
ً
وأمنــه�واســتقراه�أمــرا

اليمنيــة،�وفرضــت�شــروط�ا�نتصــر�عxــى�بقيــت�القــوى�السياســية��ــي�الــبHد�ومــع�ذلــك�فلــم�تصــمد�بقــدر�مــا�

علbcــاالحوثيون،�وحلفــاءهم�مــن�النظــام�الســابق��يجــف�ح��هــا،�وكــان�أول�ا�نقلبــ�ن

قام�الحوثيون�بإصدار�إعHن�دستوري�يتضمن�حل�مجلس�النواب،�وSعHن�عن�تشـكيل�اللجنـة�الثوريـة�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

ـــتعادة�ســـــHح�الدولـــــة�ا�¬bـــــوب،�وإعـــــادة���وضـــــاع��ـــــي�ا�نـــــاطق�ال[ـــــ\� ـــا�يخـــــص�نـــــزع�الســـــHح،�واســ الحـــــوار�فيمــ

 
ً
احتضنت�ا�خيمات�إ�ى�طبيعbµا،�ووقف�إطHق�النار��ي�الجوف،�ومأرب�فورا

خــHل�مضــام�ن�تلــك�fتفاقيــة�أ�bــا�اســتخدمت�فــرض�سياســة�أمــر�الواقــع،�وأن�مؤسســة��يتضــح�مــن�

ــة�ا�ليشــــــيا�بأشــــــراف،� ــــت�رحمــــ ـــــات�الدولــــــة�أصــــــبحت�رهينــــــة�تحــ ــــواب،�وكافــــــة�مؤسسـ ـــــس�النــ الرئاســــــة�ومجلـ

ــام�جمـــــال�بـــــن�عمـــــر ـــوث�الخـــــاص�لÍمـــــ�ن�العـــ وهندســـــة�ا�بعــ

ا�تحدة�ضالعة��ي�تقوي

�kى�ممارسة�الرئاسة��هامها�لصالح�استحداث�مواقع�جديـدة�تحـت�مسـمxهائلة�ع�
ً
فرضت�fتفاقية�قيودا

ـــا�فطـــــن�لـــــه� ـــة،�وهـــــو�مـ ــعة��ـــــي�الجهــــاز�Sداري�للدولــ ــ�ات�واســـ مستشــــاري�الـــــرئيس�ونوايــــاهم��ـــــي�إحـــــداث�تغي�ــ

لرئيس�وجعله�يسارع�بتقديم�استقالتها

وكمــا¾ي�العــادة�فقــد�تــزامن�مــع�هــذه��حــداث�ا�تســارعة�إشــارات�واضــحة�مــن��مــم�ا�تحــدة�كمــا�ورد�

ــي� قـــــرار�مجلــــــس��مـــــن�(�ـــ

بالدخول�إ�ى��راå·\�ال[\�¾ي�تحت�سيطر�bم،�وال

ودون�أن�يتخـــذ�أي�إجـــراء�رادع،�وهـــو�أمـــر�رحـــب�بـــه�الحوثيـــون�والحـــراك�ا�ســـلح�الجنـــوبي،�واعت�ـــ�اه�بمثابـــة�

ضوء�أخضر��وتفويض�لهما��ستمرار�التوسع�عxى�حساب�الدولة�القائمة

هذه�fتفاقية�ال[\�جاءت�ملبية�للرغبة�Sيرانية،�و 

�مهمــا؛���bــا�تبنــت�مطالــب�SانقHبــ�ن�ا�ــدعوم�ن�مــن�إيــران�وأدت�إ�ــي�تقــوض�الدولــة�
ً
وأمنــه�واســتقراه�أمــرا

اليمنيــة،�وفرضــت�شــروط�ا�نتصــر�عxــى�بقيــت�القــوى�السياســية��ــي�الــبHد�ومــع�ذلــك�فلــم�تصــمد�بقــدر�مــا�

يجــف�ح��هــا،�وكــان�أول�ا�نقلبــ�ن

قام�الحوثيون�بإصدار�إعHن�دستوري�يتضمن�حل�مجلس�النواب،�وSعHن�عن�تشـكيل�اللجنـة�الثوريـة�
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ــال�وحشــــدت�لهـــا�الـــدعم�الــــدو�ي� فعـ

�أي�طرف�يرفض�التوقيع�علbcا،�وقـد�جـرى�الحـديث�عـن�تفاصـيلها�والوقـوف�عxـى�
ً
وا�حxي،�وهددت�ضمنيا

  .أهم�البنود�فbcا،�وما�ترمي�إليه،�وما�ترتب�علbcا�من�مخاطر�أفضت�إ�ى�الحرب�الدائرة�7ن��ي�اليمن

ــــة� ــيمن،�وبحضــــــور�وفــــــدي�الحكومــــــة�اليمنيــ ــى�ســـــHم��ــــــي�الــــ ــــدة�للتوصــــــل�إ�ــــ تحــ

والحـوثي�ن،�وبحضــور��مــ�ن�العـام�لÍمــم�ا�تحــدة�انطونيـو�غــوت��يش�تــم�توقيـع�اتفــاق�ســتوكهولم�أو�اتفــاق�

م،�بـ�ن�أطـراف��زمـة�اليمنيـة�2018

ــــــراف� ــــــة��طـــ ـــــكري�لكافـــ ـــــحاب�عســــ ســــ

ـــة،�وهــــــــو�مــــــــا� ـــي�ا�دينـــــ ــــــام��ـــــ ــــى�النظــ ـــــمن�fتفــــــــاق�أشــــــــراف�قــــــــوى�محليــــــــة�عxــــ ــة�الحديــــــــدة،�وتضـــ ــــــن�محافظــــــ مــ

ــــــحاب�مليشــــــــيات� ــــاق�انسـ ــــن�fتفـــ ــــــتج�عـــ ــــــرف،�ونـ ـــــل�طـ ــــب�كــ ـــــن�جانــــ ــــــذا�البنـــــــد�مــ ــــــ��ات�لهـ ـــدد�التفسـ أتـــــــاح�تعــــ

ـــــات�تحـــــــــول�دون� ــــق�أو�عقبــــ ــــــــة�عوائـــــ ــــاق�إزالـــــــــة�أيـ ـــا�Sتفـــــ ــــــاء،�وألزمهــــــ ــــــة�وا�ينـــ دينـــ

ـــليف،� ــــــــ ــــــ·�kوالصــ ـــــــن�رأس�عي�ــــــ ـــــحا¤bا�مــــــ ـــــــ

ــــــوات� ــــع�القـــ ــــــــمن�تراجـــــ ـــــبوع�ن،�وتضـ ســــ
ُ
ـــHل�أ ـــى�خــــــ ــــة�أو�ــــــ ـــــي�مرحلـــــ ــــــنعاء��ــــ ــــق�صـــ ــمال�طريـــــ ــــــــى�شـــــــ ــال�إ�ـ وfنتقـــــــ

  .)S)2تفاق�عxى�إدار�bا�من�قبل�قوة�محلية

كمـــا�نـــص�fتفـــاق�عxـــى�نشـــر�مـــراقب�ن�أمميـــ�ن�لتنفيـــذ�البنـــود�ا�تفـــق�علbcـــا�مـــن�قبـــل�جميـــع��طـــراف،�

�الحديـــدة�والصـــليف�ورأس�عي�ـــ·��kـــي�البنـــك�

  . ساهمة��ي�دفع�ا�رتبات��وظفي�الخدمة�ا�دنية

ــــز�ا�حاصــــــرة،�وإطــــــHق�جميــــــع��ســــــراء� ــــة�تعــ ـــــاص��دينــ ـــار�إ�ــــــى�وضــــــع�خـ ــــد�أشـــ ـــان�قــ ــــذكور�كـــ ــــاق�ا�ــ fتفــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

  .)1("العليا��دارة�شؤون�الدولة�تقوم�بمهام�الرئيس

ــياغة�بنـــود�هــــذه�fتفاقيـــة�بشـــكل� ــدو�ي�ســـاهمت���مـــم�ا�تحـــدة��ــــي�صـ فعـــال�وحشــــدت�لهـــا�الـــدعم�الــ

�أي�طرف�يرفض�التوقيع�علbcا،�وقـد�جـرى�الحـديث�عـن�تفاصـيلها�والوقـوف�عxـى�
ً
وا�حxي،�وهددت�ضمنيا

أهم�البنود�فbcا،�وما�ترمي�إليه،�وما�ترتب�علbcا�من�مخاطر�أفضت�إ�ى�الحرب�الدائرة�7ن��ي�اليمن

  : اتفاقuستوكهولم

ــــود��مــــــم�ا� ـــة��ـــــي�إطــــــار�جهــ ــــل�إ�ــــــى�ســـــHم��ــــــي�الــــــيمن،�وبحضــــــور�وفــــــدي�الحكومــــــة�اليمنيـــ ـــدة�للتوصــ تحـــ

والحـوثي�ن،�وبحضــور��مــ�ن�العـام�لÍمــم�ا�تحــدة�انطونيـو�غــوت��يش�تــم�توقيـع�اتفــاق�ســتوكهولم�أو�اتفــاق�

2018ديسـم����13السويد�أو�اتفـاق�الحديـدة�كمـا�يسـميه�الـبعض،�وذلـك��ـي�

ـــــراف� ـــــة��طــــ ــــكري�لكافــــ ــــحاب�عســـــ ــــــار،�وانســـــ ـــــــHق�النـــ ـــف�كامـــــــــل��طــ ــــن�وقــــــ ـــاق�عـــــ ـــــض�fتفــــــ ـــد�تمخــــ وقــــــ

ــــــو�مــــــــا� ــة،�وهــ ـــي�ا�دينــــــ ـــــام��ـــــ ـــى�النظـــ ــــــة�عxـــــ ــــمن�fتفــــــــاق�أشــــــــراف�قــــــــوى�محليــ ــــــدة،�وتضــــ ـــــن�محافظــــــــة�الحديــ مـــ

ـــاق�ان ــــن�fتفــــ ـــــتج�عـــ ــــــرف،�ونــ ــــل�طـ ـــب�كـــ ــــن�جانـــــ ـــــذا�البنـــــــد�مـــ ـــــ��ات�لهــ ـــدد�التفســ أتـــــــاح�تعــــ

ــــــن�ا� �مـــ
ً
ـــــوريا ـــــــوثي�ن�صــــ ــــــــول�دون�الحــ ــــات�تحـ ــــق�أو�عقبـــــ ـــــــة�عوائـــــ ــــــــة�أيــ ــــاق�إزالـ ــا�Sتفـــــ ـــــاء،�وألزمهـــــــ ـــــة�وا�ينــــ دينــــ

ــــــن�رأس�عي ــــحا¤bا�مـــــــ ـــــــذا�انســــــــ ــــا،�وكـــــ ـــــــ ـــا،�ووظائفهــ ـــــــ ــــــة�بواجبا�bــ ــــــــات�ا�حليـــــــ ــام�ا�ؤسســــ ـــــــ قيـــ

ـــــوات� ـــع�القــــ ـــــــمن�تراجــــــ ــــبوع�ن،�وتضــ ســـــ
ُ
ــى�خـــــــــHل�أ ـــة�أو�ـــــــ ــــي�مرحلــــــ ـــــنعاء��ـــــ ـــق�صــــ ــــــــمال�طريــــــ ـــــــى�شـ وfنتقـــــــــال�إ�ــ

Sتفاق�عxى�إدار�bا�من�قبل�قوة�محليةالحكومية�إ�ى�خارج�ا�دينة�ال[\�نص�

كمـــا�نـــص�fتفـــاق�عxـــى�نشـــر�مـــراقب�ن�أمميـــ�ن�لتنفيـــذ�البنـــود�ا�تفـــق�علbcـــا�مـــن�قبـــل�جميـــع��طـــراف،�

�تـــم�fتفـــاق�عxـــى�أن�تـــودع�جميـــع�Sيـــرادات�مـــن�مـــوانئ�الحديـــدة�والصـــليف�ورأس�عي
ً
أيضـــا

ساهمة��ي�دفع�ا�رتبات��وظفي�الخدمة�ا�دنيةا�ركزي�اليم�\�من�خHل�فرعه�بالحديدة؛�للم

ـــز�ا�حاصــــــرة،�وإطــــــHق�جميــــــع��ســــــراء� ـــة�تعـــ ــــاص��دينـــ ـــــى�وضــــــع�خــ ــار�إ�ـ ـــد�أشــــ ـــذكور�كــــــان�قـــ ـــاق�ا�ـــ fتفـــ

 
ً
  .وا�عتقل�ن�وهو��مر�الذي�لم�يتحقق�عxى�أرض�الواقع�منه�شئيا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

العليا��دارة�شؤون�الدولة�تقوم�بمهام�الرئيس

ســـاهمت���مـــم�ا�تحـــدة��ــــي�صـــياغة�بنـــود�هــــذه�fتفاقيـــة�بشـــكل�

�أي�طرف�يرفض�التوقيع�علbcا،�وقـد�جـرى�الحـديث�عـن�تفاصـيلها�والوقـوف�عxـى�
ً
وا�حxي،�وهددت�ضمنيا

أهم�البنود�فbcا،�وما�ترمي�إليه،�وما�ترتب�علbcا�من�مخاطر�أفضت�إ�ى�الحرب�الدائرة�7ن��ي�اليمن

اتفاقuستوكهولم: ثالثا

ــم�ا� ــار�جهــــــود��مــــ �ـــــي�إطــــ

والحـوثي�ن،�وبحضــور��مــ�ن�العـام�لÍمــم�ا�تحــدة�انطونيـو�غــوت��يش�تــم�توقيـع�اتفــاق�ســتوكهولم�أو�اتفــاق�

السويد�أو�اتفـاق�الحديـدة�كمـا�يسـميه�الـبعض،�وذلـك��ـي�

  .دو�يبحضور�أمم\�و 

ـــــار،�وان� ـــــHق�النــــ ـــــــل��طــــ ــــــد�تمخـــــــــض�fتفـــــــــاق�عـــــــــن�وقـــــــــف�كامــ وقـــ

ـــة،�وهــــــــو�مــــــــا� ـــي�ا�دينـــــ ـــــام��ـــــ ــى�النظـــ ـــــة�عxــــــ ــــــراف�قــــــــوى�محليـــ ـــــاق�أشــ ـــدة،�وتضــــــــمن�fتفـــ ـــــة�الحديـــــ مــــــــن�محافظـــ

ـــاق�ان ـــن�fتفــــ ـــــتج�عــــ ــــرف،�ونــ ـــل�طـــ ــــــد�مـــــــن�جانــــــــب�كــــ ــذا�البنـ ــ��ات�لهـــــ ــــــدد�التفســـــ ـــاح�تعـ أتــــ

ـــن�ا� �مــــــ
ً
ـــوثي�ن�صـــــــــوريا الحــــــ

ــــــذا�ان ـــا،�وكــــــ ـــــــ ــــــــا،�ووظائفهـــ ـــة�بواجبا�bــــ ـــــــ ــــات�ا�حليـــ ـــــام�ا�ؤسســــــــ قيـــــــ

ــــــوات� ــــع�القـــ ـــــــمن�تراجـــــ ـــبوع�ن،�وتضــ ســــــ
ُ
ـــــــــى�خـــــــــHل�أ ــة�أو� ــي�مرحلـــــــ ــنعاء��ـــــــ ــــــــق�صـــــــ ـــــمال�طريـ ــــى�شــــ ـــــال�إ�ـــــ وfنتقــــ

الحكومية�إ�ى�خارج�ا�دينة�ال[\�نص�

كمـــا�نـــص�fتفـــاق�عxـــى�نشـــر�مـــراقب�ن�أمميـــ�ن�لتنفيـــذ�البنـــود�ا�تفـــق�علbcـــا�مـــن�قبـــل�جميـــع��طـــراف،�

�تـــم�fتفـــاق�عxـــى�أن�تـــودع�جميـــع�Sيـــرادات�مـــن�مـــوان
ً
أيضـــا

ا�ركزي�اليم�\�من�خHل�فرعه�بالحديدة؛�للم

ـــز�ا�حاصــــــرة،�وإطــــــHق�جميــــــع��ســــــراء� ــة�تعـــ ـــاص��دينــــ ــــع�خـــ ـــى�وضــ ـــ fتفــــــاق�ا�ــــــذكور�كــــــان�قــــــد�أشــــــار�إ�

 
ً
وا�عتقل�ن�وهو��مر�الذي�لم�يتحقق�عxى�أرض�الواقع�منه�شئيا
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متفرعة�عـن��زمـة��م�و¾ـي�أزمـة�fنقـHب�

�لطــول�مــدة�
ً
،�وهــذا�مــا�تــم�بالفعــل،�فنظــرا

ً
عxــى�الدولــة�حيــث�أن��زمــات��ــي�الــيمن�يســتدùي�بعضــها�بعضــا

ـــرغم�مـــــن� ــى�الــ ،�عxـــ
ً
ـــكريا ــا�الســـــابع�وعـــــدم�حســـــمها�عســ ــى��bايـــــة�عامهـــ ــارفت�عxـــ ي�ال[ـــــ\�شـــ

لسياسـية،�حــدث�تغ�ـ��حقيقــي��ـي�موقــف�بعـض�الفــاعل�ن��ــي�

التحــالف�ا�ســاند�للشــرعية�بقيــادة�الــرئيس�هــادي�وبــا�خص�دولــة�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�ال[ــ\�ناصـــبت�

الشـرعية�اليمنيـة�العـداء��ــي�ذات�الوقـت�الـذي�تــدùي�فيـه�أ�bـا�جــاءت��عـادة�الشـرعية�إ�ــى�صـنعاء،�وهـو�مــا�

وإعــــداد�نخـــب�مواليــــه�لهــــا،�وشـــيدت�ســــجون�ســــرية،�

ــــbµدفت�قيــــــادات�وعناصــــــر� ــــرموت،�واســ ـــي�حضــ ـــــان��ـــ ــــدن�والريـ ـــاء�ومطــــــاري�عــ ــــرة�ومينـــ ـــة�الحــ ــــت�ا�نطقـــ وعطلــ

ـــت�تواجـــــد�أبنـــــاء� ـــادة�العســـــكري�ن،�بـــــل�ومنعــ ــاء�والقــ ـــة�والخطبـــ ـــن�العلمـــــاء�و�ئمــ �مــ
ً
ــددا ـــة،�وقتلـــــت�عـــ ا�قاومــ

ـــرور�م¬bــــــا،�وذلــــــك�ع�ــــــ��وكbªHــــــا�ا�حليــــــ�ن�مــــــن�fنفصــــــالي�ن� دن�أو�ا�ـــ

والشـــركات��منيـــة��جنبيـــة�ا�تمرســـة��ـــي�القتـــل�و�جـــرام�مـــن�متقاعـــدي�الجـــيش��مريكـــي،�وهـــو�مـــا�عطـــل�

��نتـاج�أزمـات�أخـرى�نسـبة�لت
ً
عـدد�أطـراف�ولقد�كان�من�الطبيáي�تعقد��زمة�اليمنية�وجعلها�مصدرا

ــة�والدوليــــة�ال[ــــ\�تــــدùي�أ�bـــا�تــــدخلت�مــــن�أجــــل�ا�ســــاعدة��ــــي�حــــل��زمــــة،� �زمـــة،�وتعــــدد��طــــراف�Sقليميــ

�k]ــى�تحقيقهــــا�بشــــ ــل�م¬bــــا�مصــــالحه�ال[ــــ\�يعمــــل�عxــ ــل�لكــ ــارعة،�بينمــــا��ــــي��صــ والخـــHف�بــــ�ن��طــــراف�ا�تصــ

ه�عxـــى�حســـاب�ا�صـــلحة�الســـبل�ح[ـــ�kولـــو�اســـتدùى�ذلـــك�دعـــم�طـــرف�مـــن��طـــراف�ا�تنازعـــة�تقويـــة�لشـــوكت

ــالف�إ�ــــى�تعـــدد�ا�صــــالح�وتباي¬bــــا� ــات�ال[ــــ\�تشـــكل�م¬bــــا�التحـ العليـــا�للــــيمن�وSقلـــيم،�وقــــد�شـــكل�تعــــدد�الجهـ

ــة�الخارجيــــة� ــم�صــــنع�القــــرار��ــــي�السياســ مــــا�ورد��ــــي�كتــــاب�فهــ

�
ً
ثنائيـة��طـراف؛��ن�التحـالف�يضـم�عـددا

�مــا�يكــون�لــدbèم�أجنــدات�
ً
�مــن�الHعبــ�ن�الــذين�تجــب�استشــار�bم،�والHعبــون�ضــمن�أي�تحــالف�غالبــا

ً
كب�ــ�ا
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

متفرعة�عـن��زمـة��م�و¾ـي�أزمـة�fنقـHب�م،��عالجة�أزمة��2019ي��bاية�العام�)1(جاء�اتفاق�الرياض

�لطــول�مــدة�
ً
،�وهــذا�مــا�تــم�بالفعــل،�فنظــرا

ً
عxــى�الدولــة�حيــث�أن��زمــات��ــي�الــيمن�يســتدùي�بعضــها�بعضــا

،�عxـــــى�الـــــرغم�مـــــن�
ً
ي�ال[ـــــ\�شـــــارفت�عxـــــى��bايـــــة�عامهـــــا�الســـــابع�وعـــــدم�حســـــمها�عســـــكريا

لسياسـية،�حــدث�تغ�ـ��حقيقــي��ـي�موقــف�بعـض�الفــاعل�ن��ــي�تـداعيا�bا��منيــة�والعسـكرية�وfقتصــادية�وا

التحــالف�ا�ســاند�للشــرعية�بقيــادة�الــرئيس�هــادي�وبــا�خص�دولــة�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�ال[ــ\�ناصـــبت�

الشـرعية�اليمنيـة�العـداء��ــي�ذات�الوقـت�الـذي�تــدùي�فيـه�أ�bـا�جــاءت��عـادة�الشـرعية�إ�ــى�صـنعاء،�وهـو�مــا�

وإعــــداد�نخـــب�مواليــــه�لهــــا،�وشـــيدت�ســــجون�ســــرية،��،xــــى�إنشـــاء�معســــكراتيكذبـــه�الواقــــع�حيـــث�عملــــت�ع

ـــــادات�وعناصــــــر� ـــbµدفت�قيـ ـــرموت،�واســـ ــي�حضـــ ــــان��ــــ ـــدن�والريــ ــاء�ومطــــــاري�عـــ ـــرة�ومينــــ ــة�الحـــ ـــت�ا�نطقــــ وعطلـــ

ــــد�أبنـــــاء� ــادة�العســـــكري�ن،�بـــــل�ومنعـــــت�تواجـ ــة�والخطبـــــاء�والقـــ ــــاء�و�ئمـــ �مـــــن�العلمـ
ً
ــة،�وقتلـــــت�عـــــددا ا�قاومـــ

ـــــن�fنفصــــــالي�ن�ا�حافظــــــات�الشــــــمالية�مــــــن�دخــــــول�عــــــ ــــ�ن�مـ ــــا،�وذلــــــك�ع�ــــــ��وكbªHــــــا�ا�حليــ دن�أو�ا�ــــــرور�م¬bــ

والشـــركات��منيـــة��جنبيـــة�ا�تمرســـة��ـــي�القتـــل�و�جـــرام�مـــن�متقاعـــدي�الجـــيش��مريكـــي،�وهـــو�مـــا�عطـــل�

  .وأعاق�مسار�الحل��ي�اليمن

��نتـاج�أزمـات�أخـرى�نسـبة�لت
ً
ولقد�كان�من�الطبيáي�تعقد��زمة�اليمنية�وجعلها�مصدرا

ــي�حــــل��زمــــة،� ــراف�Sقليميــــة�والدوليــــة�ال[ــــ\�تــــدùي�أ�bـــا�تــــدخلت�مــــن�أجــــل�ا�ســــاعدة��ــ �زمـــة،�وتعــــدد��طــ

�k]ــــى�تحقيقهــــا�بشــــxــــا�مصــــالحه�ال[ــــ\�يعمــــل�عb¬ــ�ن��طــــراف�ا�تصــــارعة،�بينمــــا��ــــي��صــــل�لكــــل�م والخـــHف�بــ

الســـبل�ح[ـــ�kولـــو�اســـتدùى�ذلـــك�دعـــم�طـــرف�مـــن��طـــراف�ا�تنازعـــة�تقويـــة�لشـــوكت

العليـــا�للــــيمن�وSقلـــيم،�وقــــد�شـــكل�تعــــدد�الجهـــات�ال[ــــ\�تشـــكل�م¬bــــا�التحـــالف�إ�ــــى�تعـــدد�ا�صــــالح�وتباي¬bــــا�

ـــة� ـــي�السياســــة�الخارجيـ ــم�صــــنع�القــــرار��ـ ــد�أشــــار�إ�ــــى�هــــذا�ا�عنىمــــا�ورد��ــــي�كتــــاب�فهــ ،�ولقــ
ً
وتقاطعهــــا�أحيانــــا

��إن�حرب�التحالف�أك��þصـعوبة�مـن�الحـروب
ً
ثنائيـة��طـراف؛��ن�التحـالف�يضـم�عـددا

�مــا�يكــون�لــدbèم�أجنــدات�
ً
�مــن�الHعبــ�ن�الــذين�تجــب�استشــار�bم،�والHعبــون�ضــمن�أي�تحــالف�غالبــا

ً
كب�ــ�ا
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جاء�اتفاق�الرياض

�لطــول�مــدة�
ً
،�وهــذا�مــا�تــم�بالفعــل،�فنظــرا

ً
عxــى�الدولــة�حيــث�أن��زمــات��ــي�الــيمن�يســتدùي�بعضــها�بعضــا

ــى�الـــــرغم�مـــــن� ،�عxـــ
ً
ـــ\�شـــــارفت�عxـــــى��bايـــــة�عامهـــــا�الســـــابع�وعـــــدم�حســـــمها�عســـــكريا الحـــــرب�عxـــــى�الحـــــوثي�ال[ــ

تـداعيا�bا��منيــة�والعسـكرية�وfقتصــادية�وا

التحــالف�ا�ســاند�للشــرعية�بقيــادة�الــرئيس�هــادي�وبــا�خص�دولــة�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�ال[ــ\�ناصـــبت�

الشـرعية�اليمنيـة�العـداء��ــي�ذات�الوقـت�الـذي�تــدùي�فيـه�أ�bـا�جــاءت��عـادة�الشـرعية�إ�ــى�صـنعاء،�وهـو�مــا�

يكذبـــه�الواقــــع�حيـــث�عملــــت�ع

ـــــادات�وعناصــــــر� ـــbµدفت�قيـ ــان��ــــــي�حضــــــرموت،�واســـ ــــاري�عــــــدن�والريــــ وعطلــــــت�ا�نطقــــــة�الحــــــرة�ومينــــــاء�ومطــ

ـــت�تواجـــــد�أبنـــــاء� ــاء�و�ئمـــــة�والخطبـــــاء�والقـــــادة�العســـــكري�ن،�بـــــل�ومنعــ �مـــــن�العلمـــ
ً
ــــت�عـــــددا ا�قاومـــــة،�وقتلـ

ـــن�دخــــــول�عــــــ ـــمالية�مـــ ــات�الشـــ ا�حافظــــ

والشـــركات��منيـــة��جنبيـــة�ا�تمرســـة��ـــي�القتـــل�و�جـــرام�مـــن�متقاعـــدي�الجـــيش��مريكـــي،�وهـــو�مـــا�عطـــل�

وأعاق�مسار�الحل��ي�اليمن

��نتـاج�أزمـات�أخـرى�نسـبة�لت
ً
ولقد�كان�من�الطبيáي�تعقد��زمة�اليمنية�وجعلها�مصدرا

ــا�تــــدخلت�مــــن�أجــــل�ا�ســــاعدة��ــــي�حــــل��زمــــة،� ــة�ال[ــــ\�تــــدùي�أ�bـ �زمـــة،�وتعــــدد��طــــراف�Sقليميــــة�والدوليــ

�k]ــى�تحقيقهــــا�بشــــ ــي��صــــل�لكــــل�م¬bــــا�مصــــالحه�ال[ــــ\�يعمــــل�عxــ والخـــHف�بــــ�ن��طــــراف�ا�تصــــارعة،�بينمــــا��ــ

الســـبل�ح[ـــ�kولـــو�اســـتدùى�ذلـــك�دعـــم�طـــرف�مـــن��طـــراف�ا�تنازعـــة�تقويـــة�لشـــوكت

العليـــا�للــــيمن�وSقلـــيم،�وقــــد�شـــكل�تعــــدد�الجهـــات�ال[ــــ\�تشـــكل�م¬bــــا�التحـــالف�إ�ــــى�تعـــدد�ا�صــــالح�وتباي¬bــــا�

،�ولقــــد�أشــــار�إ�ــــى�هــــذا�ا�عن
ً
وتقاطعهــــا�أحيانــــا

إن�حرب�التحالف�أك��þصـعوبة�مـن�الحـروب" �مريكية��بقوله

�مــا�يكــون�لــدbèم�أجنــدات�
ً
�مــن�الHعبــ�ن�الــذين�تجــب�استشــار�bم،�والHعبــون�ضــمن�أي�تحــالف�غالبــا

ً
كب�ــ�ا
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،�هـذه��ســباب�وغ��هـا�دفعـت��وضـاع��ـي�منـاطق�الشـرعية�إ�ــى�

،�والجــيش�
ً
�بــ�ن�قــوات�fنفصــال�ا�دعومــة�إماراتيــا

ً
وقــف�عســكريا

م،�لــيعلن�محمــد�صــالح�بــن�عــديو�محــافظ�محافظــة�

-قـــــوات�ا�جلـــــس�fنتقـــــا�ي�الجنـــــوبي�الـــــداùي�لHنفصـــــال�

ــــد�أصـــــدرت�وزارة�الــــــدفاع� ــــلحة�مــــــع�قـــــوات�الحكومـــــة�الشـــــرعية،�وقـ سـ

اليمنية�بيان�تعهدت�فيه�بالتصدي�الحازم��ا�وصفته�بالتمرد�الذي�قام�به�fنتقا�ي�للسـيطرة�عxـى�مدينـة�

ــى�اتفـــــاق�يعـــــ ـــ�ة�مـــــن�أجـــــل�التوصـــــل�إ�ـــ ـــعودية�جهـــــود�كب�ــ ـــذلت�ا�ملكـــــة�العربيـــــة�الســ ــة�لـــــذلك�بــ الج�نتيجـــ

�
ً
ــاق�ملبيـــــا ـــ\��ــــي�ا�حافظــــات�الجنوبيـــــة،�وقــــد�جــــاء�fتفــ ـــكري�و�م�ـ ـــ·\�وfقتصــــادي�والعســ ـــHف�السيا¸ـ الخـ

لرغبــات�ا�جلــس�fنتقــا�ي�الــذي�راهــن�عxــى�تــدويل�القضــية�الجنوبيــة�منــذ�مــدة�طويلــة،�بعــدما�بــات�يفتقــد�

ــ�الجنـوبي،�ورغبــة�نقســام�ال جنـوبي�ــ

�بعـد�ظهـور�ال�ºعـة�ا�ناطقيـة�لقـادة�fنفصـال،�
ً
مواط�\�الجنوب�البقاء�تحت�مظلة�دولة�الوحـدة�خصوصـا

وممارســا�bم�ا�شــينة�بحــق�أبنــاء�الشــمال،�وبعــض�ا�حافظــات�الجنوبيــة��خــرى،�كمــا�هــو�الحــال�مــع��أبنــاء�

�لعقــود�
ً
نطقــة�الشــرقية،�ويــأتي�ذلــك�اج¨ــ�ارا

م،�ال[ـــ\�قتـــل�فbcـــا�أكþـــ��مـــن�عشـــرين�ألـــف�مـــواطن�

 .إ�bاء�ال�ºاع�السيا¸·\،�والعسكري�الذي�اندلع��ي�بعض�ا�حافظات�اليمنية�الجنوبية

 2������7� �����/�� ������� '( ���$�� ��� &#(J�F� .�� 1>�� �%140 .  
 ����������������3 R	��������������A 1��������������C��15  ?�����������������
2020 �#

https://adennews.net/92370  .  

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

،�هـذه��ســباب�وغ��هـا�دفعـت��وضـاع��ـي�منـاطق�الشـرعية�إ�ــى�)1("وأهـداف�مختلفـة�إن�لـم�تكـن�متضـاربة

،�والجــيش�حافــة�الخطــر،�وهــو�مــا�أدى�إ�ــى�تفج�ــ��ا�
ً
�بــ�ن�قــوات�fنفصــال�ا�دعومــة�إماراتيــا

ً
وقــف�عســكريا

م،�لــيعلن�محمــد�صــالح�بــن�عــديو�محــافظ�محافظــة�2019أغســطس��25الــوط�\�بقيــادة�الــرئيس�هــادي��ــي�

ـــداùي�لHنفصـــــال�هزيمـــــة�م�2019أغســـــطس��26 قـــــوات�ا�جلـــــس�fنتقـــــا�ي�الجنـــــوبي�الــ

ــد�ا�واجهـــــات�ا� ــــدرت�وزارة�الــــــدفاع�بعـــ ـــد�أصـ ــــة�الشـــــرعية،�وقــ ـــلحة�مــــــع�قـــــوات�الحكومـ ســ

اليمنية�بيان�تعهدت�فيه�بالتصدي�الحازم��ا�وصفته�بالتمرد�الذي�قام�به�fنتقا�ي�للسـيطرة�عxـى�مدينـة�

  . )2(عتـق�عاصمة�محافظة�شبوة

ــ�ة�مـــــن�أجـــــل�التوصـــــل�إ�ـــــى�اتفـــــاق�يعـــــ نتيجـــــة�لـــــذلك�بـــــذلت�ا�ملكـــــة�العربيـــــة�الســـــعودية�جهـــــود�كب�ـــ

�
ً
ـــي�ا�حافظــــات�الجنوبيـــــة،�وقــــد�جــــاء�fتفــــاق�ملبيـــــا ــ\��ـ ــ·\�وfقتصــــادي�والعســـــكري�و�م�ــ الخــــHف�السيا¸ــ

لرغبــات�ا�جلــس�fنتقــا�ي�الــذي�راهــن�عxــى�تــدويل�القضــية�الجنوبيــة�منــذ�مــدة�طويلــة،�بعــدما�بــات�يفتقــد�

إ�ـى�التأييـد�الشـع«\�الــذي�كـان�يتمتـع�بـه��ــي�السـابق،�كنتيجـة�حتميـة�ل�نقســام�ال

�بعـد�ظهـور�ال�ºعـة�ا�ناطقيـة�لقـادة�fنفصـال،�
ً
مواط�\�الجنوب�البقاء�تحت�مظلة�دولة�الوحـدة�خصوصـا

وممارســا�bم�ا�شــينة�بحــق�أبنــاء�الشــمال،�وبعــض�ا�حافظــات�الجنوبيــة��خــرى،�كمــا�هــو�الحــال�مــع��أبنــاء�

�لعقــود�محــافظ[\�شــبوة�وأبــ�ن�والتــوجس�والشــك�تجــاه�حضــرموت�وا�
ً
نطقــة�الشــرقية،�ويــأتي�ذلــك�اج¨ــ�ارا

م،�ال[ـــ\�قتـــل�فbcـــا�أكþـــ��مـــن�عشـــرين�ألـــف�مـــواطن�1986ينـــاير13مــن�fقتتـــال�الـــداخxي�كـــان�أبرزهـــا�محطـــة�

  .ينتمون�لجنوب�اليمن���ي�إطار�الصراع�ا�ناطقي�عxى�السلطة

  :)3(وقدuهدفuاتفاقuالرياضuإÇى�uتي
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 .إعادة�تشكيل�الحكومة�الشرعية�مناصفة�ب�ن�الشمال�والجنوب
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وأهـداف�مختلفـة�إن�لـم�تكـن�متضـاربة

حافــة�الخطــر،�وهــو�مــا�أدى�إ�ــى�تفج�ــ��ا�

الــوط�\�بقيــادة�الــرئيس�هــادي��ــي�

26شـــــبوة�يـــــوم��ثنـــــ�ن�

بعـــــد�ا�واجهـــــات�ا��-بتمويـــــل�إمـــــاراتي

اليمنية�بيان�تعهدت�فيه�بالتصدي�الحازم��ا�وصفته�بالتمرد�الذي�قام�به�fنتقا�ي�للسـيطرة�عxـى�مدينـة�

عتـق�عاصمة�محافظة�شبوة

ــى�اتفـــــاق�يعـــــ ــ�ة�مـــــن�أجـــــل�التوصـــــل�إ�ـــ ـــود�كب�ـــ ــة�العربيـــــة�الســـــعودية�جهــ نتيجـــــة�لـــــذلك�بـــــذلت�ا�ملكـــ

�
ً
ــاق�ملبيـــــا ـــات�الجنوبيـــــة،�وقــــد�جــــاء�fتفــ ــي�ا�حافظـ الخــــHف�السيا¸ــــ·\�وfقتصــــادي�والعســـــكري�و�م�ــــ\��ــ

لرغبــات�ا�جلــس�fنتقــا�ي�الــذي�راهــن�عxــى�تــدويل�القضــية�الجنوبيــة�منــذ�مــدة�طويلــة،�بعــدما�بــات�يفتقــد�

إ�ـى�التأييـد�الشـع«\�الــذي�كـان�يتمتـع�بـه��ــي�السـابق،�كنتيجـة�حتميـة�ل

�بعـد�ظهـور�ال�ºعـة�ا�ناطقيـة�لقـادة�fنفصـال،�
ً
مواط�\�الجنوب�البقاء�تحت�مظلة�دولة�الوحـدة�خصوصـا

وممارســا�bم�ا�شــينة�بحــق�أبنــاء�الشــمال،�وبعــض�ا�حافظــات�الجنوبيــة��خــرى،�كمــا�هــو�الحــال�مــع��أبنــاء�

محــافظ[\�شــبوة�وأبــ�ن�والتــوجس�والشــك�تجــاه�حضــرموت�وا�

مــن�fقتتـــال�الـــداخxي�كـــان�أبرزهـــا�محطـــة�

ينتمون�لجنوب�اليمن���ي�إطار�الصراع�ا�ناطقي�عxى�السلطة

وقدuهدفuاتفاقuالرياضuإÇى�uتي

إ�bاء�ال�ºاع�السيا¸·\،�والعسكري�الذي�اندلع��ي�بعض�ا�حافظات�اليمنية�الجنوبية� -1

إعادة�تشكيل�الحكومة�الشرعية�مناصفة�ب�ن�الشمال�والجنوب� -2
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ــ\�تعمـــــل� ـــي�ا�حافظـــــات�الجنوبيـــــة،�والســـــاحل�الغربـــــي�للـــــيمن،�وال[ـــ تنظـــــيم�عمـــــل�القـــــوات�العســـــكرية��ــ

 .تفعيل�دور�كافة�سلطات�ومؤسسات�الدولة�اليمنية�حسب�ال¨�تيبات�السياسية�وfقتصادية

fل¨ـــ�ام�بحقـــوق�ا�واطنـــة�الكاملـــة�لكافـــة�أبنـــاء�الشـــعب�اليم�ـــ\�ونبـــذ�التمي�ـــ��ا�نـــاطقي،�وا�ـــذه«\�ونبـــذ�

واجهــة�توحيــد�الجهــود�تحــت�قيــادة�تحــالف�دعــم�الشــرعية�باســتعادة��مــن�وfســتقرار��ــي�الــيمن،�وم

تشكيل�لجنـة�تحـت�إشـراف�تحـالف�دعـم�الشـرعية��ـي�الـيمن�بقيـادة�ا�ملكـة�تخـتص�بمتابعـة�وتنفيـذ�

 . مشاركة�مجلس�fنتقا�ي�الجنوبي��ي�وفد�الحكومة��شاورات�الحل�السيا¸·\�ال¬bائي

 .fتفاق�توجbcاته�لكافة�أجهزة�الدولة�بتنفيذ�fتفاق�وأحكامه

11/2019# .  
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــاحل�الغربـــــي�للـــــيمن،�وال[ـــــ\�تعمـــــل� ـــات�الجنوبيـــــة،�والســـ ــي�ا�حافظــ ـــيم�عمـــــل�القـــــوات�العســـــكرية��ـــ تنظــ

 .بإستقHلية�عن�ا�ؤسسات�الرسمية

 .عمل�مؤسسات�الدولة��ي�العاصمة�عدن

  :نصوص�uتفاقية

  :تنصuنصوص�uتفاقيةuعÀى�uتي

تفعيل�دور�كافة�سلطات�ومؤسسات�الدولة�اليمنية�حسب�ال¨�تيبات�السياسية�وfقتصادية

 .إعادة�تنظيم�القوات�العسكرية�تحت�قيادة�وزارة�الدفاع

 .يةإعادة�تنظيم�القوات��منية�تحت�وزارة�الداخل

fل¨ـــ�ام�بحقـــوق�ا�واطنـــة�الكاملـــة�لكافـــة�أبنـــاء�الشـــعب�اليم�ـــ\�ونبـــذ�التمي�ـــ��ا�نـــاطقي،�وا�ـــذه«\�ونبـــذ�

. 

 .إيقاف�الحمHت�SعHمية�ا�سيئة�بكافة�أنواعها�ب�ن��طراف

توحيــد�الجهــود�تحــت�قيــادة�تحــالف�دعــم�الشــرعية�باســتعادة��مــن�وfســتقرار��ــي�الــيمن،�وم

 .التنظيمات�fرهابية

تشكيل�لجنـة�تحـت�إشـراف�تحـالف�دعـم�الشـرعية��ـي�الـيمن�بقيـادة�ا�ملكـة�تخـتص�بمتابعـة�وتنفيـذ�

 .وتحقيق�أحكام�هذا�fتفاق�وملحقاته

مشاركة�مجلس�fنتقا�ي�الجنوبي��ي�وفد�الحكومة��شاورات�الحل�السيا¸·\�ال¬bائي

fتفاق�توجbcاته�لكافة�أجهزة�الدولة�بتنفيذ�fتفاق�وأحكامهيصدر�الرئيس�اليم�\�فور�توقيع�هذا�

  : وقد�تضمن�fتفاق�ا�Hحق�التالية

 .ال¨�تيبات�السياسية�وfقتصادية

 .ال¨�تيبات�العسكرية
(. 
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ــ\�تعمـــــل�� -3 ــات�الجنوبيـــــة،�والســـــاحل�الغربـــــي�للـــــيمن،�وال[ـــ تنظـــــيم�عمـــــل�القـــــوات�العســـــكرية��ـــــي�ا�حافظـــ

بإستقHلية�عن�ا�ؤسسات�الرسمية

عمل�مؤسسات�الدولة��ي�العاصمة�عدنتفعيل�� -4

نصوص�uتفاقية

تنصuنصوص�uتفاقيةuعÀى�uتي

تفعيل�دور�كافة�سلطات�ومؤسسات�الدولة�اليمنية�حسب�ال¨�تيبات�السياسية�وfقتصادية� -1

إعادة�تنظيم�القوات�العسكرية�تحت�قيادة�وزارة�الدفاع -2

إعادة�تنظيم�القوات��منية�تحت�وزارة�الداخل -3

fل¨ـــ�ام�بحقـــوق�ا�واطنـــة�الكاملـــة�لكافـــة�أبنـــاء�الشـــعب�اليم�ـــ\�ونبـــذ�التمي�ـــ��ا�نـــاطقي،�وا�ـــذه«\�ونبـــذ�� -4

.الفرقة�وfنقسام

إيقاف�الحمHت�SعHمية�ا�سيئة�بكافة�أنواعها�ب�ن��طراف -5

توحيــد�الجهــود�تحــت�قيــادة�تحــالف�دعــم�الشــرعية�باســتعادة��مــن�وfســتقرار��ــي�الــيمن،�وم� -6

التنظيمات�fرهابية

تشكيل�لجنـة�تحـت�إشـراف�تحـالف�دعـم�الشـرعية��ـي�الـيمن�بقيـادة�ا�ملكـة�تخـتص�بمتابعـة�وتنفيـذ�� -7

وتحقيق�أحكام�هذا�fتفاق�وملحقاته

مشاركة�مجلس�fنتقا�ي�الجنوبي��ي�وفد�الحكومة��شاورات�الحل�السيا¸·\�ال¬bائي -8

يصدر�الرئيس�اليم�\�فور�توقيع�هذا� -9

وقد�تضمن�fتفاق�ا�Hحق�التالية�

ال¨�تيبات�السياسية�وfقتصادية� -1

ال¨�تيبات�العسكرية -2

)1(ال¨�تيبات��منية -3
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�يعــ�ن�الــرئيس�هــادي�أعضــاها�بالتشــاور�
ً
وزيــرا

�45مــن�حقائ�bــا��ــي�مــدة���تتجــاوز�

اشــ¨�ط�Sتفاقإختيـــار�ذوي�ال�ºاهــة�والكفـــاءة�ممــن�لـــم�ينخرطــوا��ـــي��عمــال�القتاليـــة�أو�التحريضـــية�

أن�يـؤدوا�اليمـ�ن�الدسـتورية�أمـام�الـرئيس�

تباشــر�الحكومــة�أعمالهــا�مــن�العاصــمة�ا�ؤقتــة�عــدن�خــHل�مــدة���تتجــاوز�ســبعة�أيــام�مــن�تــاريخ�توقيــع�

ــي�ا�حافظـــات�ا�حـــررة�والعمـــل�عxـــى�صـــرف�الرواتـــب�لكافـــة�الوحـــدات� fتفـــاق،�لتفعيلمؤسســـات�الدولـــة��ـ

تفعيــــل�مـــــوارد�الدولـــــة�وإيـــــداعها��ـــــي�البنـــــك�ا�ركــــزي�بعـــــدن،�والصـــــرف�بموجـــــب�ا���انيـــــة�ا�عتمـــــدة�وفـــــق�

خصــــيات�نزbèــــة،�وتفعيــــل�هيئــــة�مكافحــــة�

وربطــة�بـرئيس�الــوزراء�لـدعم�السياســات�النقديــة،�

يعت�ـــ��هـــذا�fتفـــاق�ملـــزم�لجميـــع��طـــراف�اليمنيـــة�ا�وقعـــة�عليـــه،�وتتـــو�ى�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�

والـذي�لـم�يشـهد�جديـة��ـي�تطبـق�وتنفيـذ�بنـوده�مـن�قبـل�الرعـاة�

�مر�الذي�أداء�إ�ى�تأزم��وضاع��ي�ا�حافظات�الجنوبية،�ووسع�مـن�دائـرة�الصـراع،�وقـد�اسـتغل�ا�جلـس�

5/11/2019# .  
#  4����
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

�يعــ�ن�الــرئيس�هــادي�أعضــاها�بالتشــاور��24ملحــق�نــص�عxــى�تشــكيل�حكومــة�كفــاءات���تتعــدى�
ً
وزيــرا

مــن�حقائ% 50رئــيس�الــوزراء،�وا�كونــات�السياســية،�مــع�مــنح�الجنــوبي�ن�

  .Sتفاق

اشــ¨�ط�Sتفاقإختيـــار�ذوي�ال�ºاهــة�والكفـــاءة�ممــن�لـــم�ينخرطــوا��ـــي��عمــال�القتاليـــة�أو�التحريضـــية�

أن�يـؤدوا�اليمـ�ن�الدسـتورية�أمـام�الـرئيس�وأب�ن،�وشـبوة،�و �،خHل��حداث�ال[\�جرت��ي�محافظات�عدن

  .هادي��ي�اليوم�التا�ي�لتشكيل�الحكومة

تباشــر�الحكومــة�أعمالهــا�مــن�العاصــمة�ا�ؤقتــة�عــدن�خــHل�مــدة���تتجــاوز�ســبعة�أيــام�مــن�تــاريخ�توقيــع�

fتفـــاق،�لتفعيلمؤسســـات�الدولـــة��ـــي�ا�حافظـــات�ا�حـــررة�والعمـــل�عxـــى�صـــرف�الرواتـــب�لكافـــة�الوحـــدات�

  

ـــدن،�والصـــــرف�بموجـــــب�ا���انيـــــة�ا�عتمـــــدة�وفـــــق� ـــك�ا�ركــــزي�بعــ ـــوارد�الدولـــــة�وإيـــــداعها��ـــــي�البنــ تفعيــــل�مــ

ـــة� ـــة�مكافحـ ـــيات�نزbèــــة،�وتفعيــــل�هيئـ تفعيــــل�الجهــــاز�ا�ركــــزي�للرقابــــة�وا�حاســــبة،�وتطعيمــــه�بشخصـ

وربطــة�بـرئيس�الــوزراء�لـدعم�السياســات�النقديــة،�الفسـاد،�وإعــادة�تشـكيل�وتفعيــل�ا�جلـس�fقتصــادي،�

  .وا�الية،�ومكافحة�الفساد

  

يعت�ـــ��هـــذا�fتفـــاق�ملـــزم�لجميـــع��طـــراف�اليمنيـــة�ا�وقعـــة�عليـــه،�وتتـــو�ى�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�

  .رعايته،�وSشراف�عxى�تنفيذه

  

والـذي�لـم�يشـهد�جديـة��ـي�تطبـق�وتنفيـذ�بنـوده�مـن�قبـل�الرعـاة�مر�عامان�عxى�توقيع�اتفاق�الريـاض،�

�مر�الذي�أداء�إ�ى�تأزم��وضاع��ي�ا�حافظات�الجنوبية،�ووسع�مـن�دائـرة�الصـراع،�وقـد�اسـتغل�ا�جلـس�
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ملحــق�نــص�عxــى�تشــكيل�حكومــة�كفــاءات���تتعــدى� -4

رئــيس�الــوزراء،�وا�كونــات�السياســية،�مــع�مــنح�الجنــوبي�ن��مــع

Sتفاق)1(يوما�من�توقيع

اشــ¨�ط�Sتفاقإختيـــار�ذوي�ال�ºاهــة�والكفـــاءة�ممــن�لـــم�ينخرطــوا��ـــي��عمــال�القتاليـــة�أو�التحريضـــية��-

خHل��حداث�ال[\�جرت��ي�محافظات�عدن

هادي��ي�اليوم�التا�ي�لتشكيل�الحكومة

تباشــر�الحكومــة�أعمالهــا�مــن�العاصــمة�ا�ؤقتــة�عــدن�خــHل�مــدة���تتجــاوز�ســبعة�أيــام�مــن�تــاريخ�توقيــع��-   

fتفـــاق،�لتفعيلمؤسســـات�الدولـــة��ـــي�ا�حافظـــات�ا�حـــررة�والعمـــل�عxـــى�صـــرف�الرواتـــب�لكافـــة�الوحـــدات�

  .)2(ا�دنية�والعسكرية

ـــداعها��ـــــي�البنـــــك�ا�ركــــزي�بعـــــدن،�والصـــــرف�بموجـــــب�ا���انيـــــة�ا�عتمـــــدة�وفـــــق�� -  تفعيــــل�مـــــوارد�الدولـــــة�وإيــ

  .القانون 

ـــه�ب�- ـــبة،�وتطعيمـ ــل�الجهــــاز�ا�ركــــزي�للرقابــــة�وا�حاسـ تفعيــ

الفسـاد،�وإعــادة�تشـكيل�وتفعيــل�ا�جلـس�fقتصــادي،�

وا�الية،�ومكافحة�الفساد

  .الزامية�uتفاق

يعت�ـــ��هـــذا�fتفـــاق�ملـــزم�لجميـــع��طـــراف�اليمنيـــة�ا�وقعـــة�عليـــه،�وتتـــو�ى�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�

رعايته،�وSشراف�عxى�تنفيذه

  .تقييم�uتفاقية

مر�عامان�عxى�توقيع�اتفاق�الريـاض،�

�مر�الذي�أداء�إ�ى�تأزم��وضاع��ي�ا�حافظات�الجنوبية،�ووسع�مـن�دائـرة�الصـراع،�وقـد�اسـتغل�ا�جلـس�
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ـــوبي�الفرصــــة�لــــيعلن�Sدارة�الذاتيــــة�لحكـــــم�الجنــــوب��ــــي�تجاهــــل�صــــريح��خرجــــات�وقـــــرارات� ـــا�ي�الجنـ Sنتقـ

ل�التحشيد�العسكري��جتياح�بقية�ا�ناطق�الجنوبية،�وهـو�مـا�دعـا�الجـيش�لتحمـل�

مسـؤولياته�التاريخيـة�للـدفاع�عـن�وحـدة�الـيمن�للمــرة�الثانيـة،�وزحـف�لتطه�ـ��العاصـمة�ا�ؤقتـة�عـدن�يــوم�

ــو�عـــدن،�وكـــذلك��bديـــدات� م،�لكـــن�فرمـــان�التحـــالف�كـــان�لـــه�با�رصـــاد��نعـــه�مـــن�التقـــدم�نحـ

،�و¾ـــي�أســـاليب�معتـــادة�طا�ـــا�مورســـت�ضـــد�القـــوات�الحكوميـــة�
ً
جلـــس�Sنتقـــا�ي�ا�دعومـــة�إماراتيـــا

رحبت��مم�ا�تحدة�بالتطورات�Sيجابية��ي�تنفيذ�الرياض�بما��ي�ذلك�تشـكيل�الحكومـة�الجديـدة،�

وقــد�هنــأ�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�الــيمن�مــارتن�غريفيــث�الــرئيس�اليم�ــ\�وأطــراف�اتفــاق�الريــاض�

 " جـاح�ا�فاوضـات�وكافة��حزاب�وا�كونات�السياسية�ال[\�دعمـت�هـذا�fتفـاق،�كمـا�هنـأ�ا�ملكـة�بن
ً
Hقـائ :

أن�هــذه�خطــوة�مهمــة�لتعزيــز�fســتقرار،�وتحســ�ن�مؤسســات�الدولــة،�ورفــع�مســتوى�الشــراكة�السياســية،�

إن�ا�Hحــق��منيــة�والعســكرية؛�¾ــي�حجــر�الزاويــة��ــي�fتفــاق،�والــداùي�الحقيقــي�و�بــرز�لهــا،�وســيتم�

،�وب�ن�الحكومـة�الشـرعية�)fنفصا�ي

ــارات ـــعودية،�وSمـــ ــاع�بالحكومـــــة�الشـــــرعية،�) الســ ل�يقـــ

وتقويضــها�وإســقاط�شــرعية�الــرئيس�هــادي،�والبحــث�عــن�بــديل�لتمريــر�مشــاريع�الــدولت�ن�ال[ــ\�تحولــت�إ�ــى�

ــررة،�وتكامــــل��دوار�بي¬bمــــا،� ــ\،�مــــن�خــــHل�تقاســــم�النفــــوذ��ــــي�ا�نــــاطق�ا�حــ ـــي�لHســــتعمار��جن«ــ كيــــل�محxـ

وfبتعـــاد�عـــن�معركـــة�إعـــادة�الشـــرعية،�وهزيمـــة�الحـــوثي�ن�بـــل�عملـــت�عxـــى��تقـــويض�الشـــرعية��ـــي�منـــاطق�

بصـورة�جليـة،��تواجدها،�وضـاعفت�رصـيد��زمـات��ـي�الـيمن،�وهـو�مـا�bèـدد،�وحـدة�الـبHد�وسـHمة�أراضـbcا
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــرارات� ـــريح��خرجــــات�وقــ ـــة�لحكـــــم�الجنــــوب��ــــي�تجاهــــل�صـ ـــة�لــــيعلن�Sدارة�الذاتيـ ــوبي�الفرصـ ــا�ي�الجنــ Sنتقــ

ل�التحشيد�العسكري��جتياح�بقية�ا�ناطق�الجنوبية،�وهـو�مـا�دعـا�الجـيش�لتحمـل�

مسـؤولياته�التاريخيـة�للـدفاع�عـن�وحـدة�الـيمن�للمــرة�الثانيـة،�وزحـف�لتطه�ـ��العاصـمة�ا�ؤقتـة�عـدن�يــوم�

ــاد��نعـــه�مـــن�التقـــدم�نحـــو�عـــدن،�وكـــذلك��bديـــدات� م،�لكـــن�فرمـــان�التحـــالف�كـــان�لـــه�با�رصـ

،�و¾ـــي�أســـاليب�معتـــادة�طا�ـــا�مورســـت�ضـــد�القـــوات�الحكوميـــة�
ً
جلـــس�Sنتقـــا�ي�ا�دعومـــة�إماراتيـــا

  .)1(والحكومة�الشرعية��ي�ا�واقف�الحرجة�من�التحالف

  .موقفcuممuا�تحدةuمنuاتفاقuالرياض

رحبت��مم�ا�تحدة�بالتطورات�Sيجابية��ي�تنفيذ�الرياض�بما��ي�ذلك�تشـكيل�الحكومـة�الجديـدة،�

وقــد�هنــأ�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�الــيمن�مــارتن�غريفيــث�الــرئيس�اليم�ــ\�وأطــراف�اتفــاق�الريــاض�

وكافة��حزاب�وا�كونات�السياسية�ال[\�دعمـت�هـذا�fتفـاق،�كمـا�هنـأ�ا�ملكـة�بن

أن�هــذه�خطــوة�مهمــة�لتعزيــز�fســتقرار،�وتحســ�ن�مؤسســات�الدولــة،�ورفــع�مســتوى�الشــراكة�السياســية،�

  ).2("وخطوة�محورية�نحو�حل�سيا¸·\�دائم��ي�اليمن

إن�ا�Hحــق��منيــة�والعســكرية؛�¾ــي�حجــر�الزاويــة��ــي�fتفــاق،�والــداùي�الحقيقــي�و�بــرز�لهــا،�وســيتم�

  . �م�\�من�هذا�البحثا�بحث�ا�تعلق�بالجانب�

fنفصا�ي(اتفاق�الرياض�ب�ن�ا�جلس�fنتقا�ي�الجنوبي��

ــــالف�العربـــــي� ــــاخ�ال[ـــــ\�ينصـــــ�bا�التحـ الســـــعودية،�وSمـــــارات(أنـــــه�أحـــــد�الفخـ

وتقويضــها�وإســقاط�شــرعية�الــرئيس�هــادي،�والبحــث�عــن�بــديل�لتمريــر�مشــاريع�الــدولت�ن�ال[ــ\�تحولــت�إ�ــى�

ـــم�النفــــوذ��ــــي�ا�نــــاطق�ا�حــــررة،�وتكامــــل��دوار�بي¬bمــــا،� ــي�لHســــتعمار��جن«ــــ\،�مــــن�خــــHل�تقاسـ كيــــل�محxــ

وfبتعـــاد�عـــن�معركـــة�إعـــادة�الشـــرعية،�وهزيمـــة�الحـــوثي�ن�بـــل�عملـــت�عxـــى��تقـــويض�الشـــرعية��ـــي�منـــاطق�

تواجدها،�وضـاعفت�رصـيد��زمـات��ـي�الـيمن،�وهـو�مـا�bèـدد،�وحـدة�الـبHد�وسـHمة�أراضـbcا
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ـــريح��خرجــــات�وقـــــرارات� ـــيعلن�Sدارة�الذاتيــــة�لحكـــــم�الجنــــوب��ــــي�تجاهــــل�صـ Sنتقــــا�ي�الجنــــوبي�الفرصــــة�لـ

ل�التحشيد�العسكري��جتياح�بقية�ا�ناطق�الجنوبية،�وهـو�مـا�دعـا�الجـيش�لتحمـل�مؤتمر�الرياض،�وواص

مسـؤولياته�التاريخيـة�للـدفاع�عـن�وحـدة�الـيمن�للمــرة�الثانيـة،�وزحـف�لتطه�ـ��العاصـمة�ا�ؤقتـة�عـدن�يــوم�

ــان�التحـــالف�كـــان�لـــه�با�رصـــاد��نعـــه�مـــن�التقـــدم�نحـــو�عـــدن،�وكـــذلك��bديـــدات�10/5/2020 م،�لكـــن�فرمـ

،�و¾ـــي�أســـاليب�معتـــادة�طا�ـــا�مورســـت�ضـــد�القـــوات�الحكوميـــة�قـــوات�ا�
ً
جلـــس�Sنتقـــا�ي�ا�دعومـــة�إماراتيـــا

والحكومة�الشرعية��ي�ا�واقف�الحرجة�من�التحالف

موقفcuممuا�تحدةuمنuاتفاقuالرياض

رحبت��مم�ا�تحدة�بالتطورات�Sيجابية��ي�تنفيذ�الرياض�بما��ي�ذلك�تشـكيل�الحكومـة�الجديـدة،��

وقــد�هنــأ�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�الــيمن�مــارتن�غريفيــث�الــرئيس�اليم�ــ\�وأطــراف�اتفــاق�الريــاض�

وكافة��حزاب�وا�كونات�السياسية�ال[\�دعمـت�هـذا�fتفـاق،�كمـا�هنـأ�ا�ملكـة�بن

أن�هــذه�خطــوة�مهمــة�لتعزيــز�fســتقرار،�وتحســ�ن�مؤسســات�الدولــة،�ورفــع�مســتوى�الشــراكة�السياســية،�

وخطوة�محورية�نحو�حل�سيا¸·\�دائم��ي�اليمن

إن�ا�Hحــق��منيــة�والعســكرية؛�¾ــي�حجــر�الزاويــة��ــي�fتفــاق،�والــداùي�الحقيقــي�و�بــرز�لهــا،�وســيتم�

ا�بحث�ا�تعلق�بالجانب�تناولها��ي�

�إن: ويمكن�القول 

ــ ـــد�الفخـــــاخ�ال[ـــــ\�ينصـــ أنـــــه�أحــ

وتقويضــها�وإســقاط�شــرعية�الــرئيس�هــادي،�والبحــث�عــن�بــديل�لتمريــر�مشــاريع�الــدولت�ن�ال[ــ\�تحولــت�إ�ــى�

ـــي�ا�نــــاطق�ا�حــــررة،�وتكامــــل��دوار�بي¬bمــــا،�و  ـــHل�تقاســــم�النفــــوذ��ـ ـــن�خـ كيــــل�محxــــي�لHســــتعمار��جن«ــــ\،�مـ

وfبتعـــاد�عـــن�معركـــة�إعـــادة�الشـــرعية،�وهزيمـــة�الحـــوثي�ن�بـــل�عملـــت�عxـــى��تقـــويض�الشـــرعية��ـــي�منـــاطق�

تواجدها،�وضـاعفت�رصـيد��زمـات��ـي�الـيمن،�وهـو�مـا�bèـدد،�وحـدة�الـبHد�وسـHمة�أراضـbcا
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  .)1(وستكون�ا�ملكة�العربية�السعودية�أك���الخاسرين�منه��ي�ا�ستقبل�ا�نظور 

وقــــد�خضــــع�هــــذا�fتفــــاق�للتHعــــب�بالوقــــت�مــــن�قبــــل�ا�جلــــس�fنتقــــا�ي�الجنــــوبي،�والــــذي�إتخــــذ�مــــن�

الصــيغة��جانبــه�قــرار�بــإعHن�Sدارة�الذاتيــة�للجنــوب�كخطــوة�أو�ــى�نحــو�fنفصــال�قبــل�أن�ي¨�اجــع�ع¬bــا��ــي

م،�بعـد�ثمانيـة�أشـهر�مـن�توقيـع�fتفـاق��صـxي�ا�وقـع�بـ�ن�

م،�وهــو�مـــا�أعت�ــ�ه�كث�ــ��مــن�اليمنيـــ�ن�

�بعـــض�القضـــايا�الدســـتورية�وا�دنيـــة،�ورغـــم�أهميbµـــا�لك¬bـــا�لـــم�تأخـــذ�

�م¬bـا�ولحساسـية�الحالـة�السياسـية�و�منيـة�ال[ـ\�تمـر�¤bـا�
ً
�لوجود�قضـايا�أكþـ��إلحاحـا

ً
البعد�السيا¸·\،�نظرا

�14القانونيــــة�الخاصــــة�بمنظمــــات�ا�جتمــــع�ا�ــــدني�

  

�رغـــم�ســـHمة�مقاصـــد�أغل�bــا،�ونبـــل�القـــيم�ال[ـــ\�
ً
فــا

�،
ً
تتحـــدث�ع¬bـــا�إ��أ�bـــا�لـــم�تHمـــس�الواقـــع،�ولـــم�يكـــن�لهـــا�نصـــيب��ـــي�التطبيـــق�عxـــى�الواقـــع�ا�لغـــوم�سياســـيا

ـــذ� ــي�التنفيـ ،�وفــــوق�ذلــــك�كلــــه�غيــــاب�الجهــــة�الضــــامنة�ل�تفــــاق��ــ
ً
،�وجهويــــا

ً
ــاديا ،�واقتصــ

ً
،�وفكريــــا

ً
واجتماعيــــا

 	�	��������������������� *��������������������� l����������������������3�� ������������������������2>�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

وستكون�ا�ملكة�العربية�السعودية�أك���الخاسرين�منه��ي�ا�ستقبل�ا�نظور 

ــل�ا�جلــــس�fنتقــــا�ي�الجنــــوبي،�والــــذي�إتخــــذ�مــــن� وقــــد�خضــــع�هــــذا�fتفــــاق�للتHعــــب�بالوقــــت�مــــن�قبــ

جانبــه�قــرار�بــإعHن�Sدارة�الذاتيــة�للجنــوب�كخطــوة�أو�ــى�نحــو�fنفصــال�قبــل�أن�ي¨�اجــع�ع¬bــا��ــي

م،�بعـد�ثمانيـة�أشـهر�مـن�توقيـع�fتفـاق��صـxي�ا�وقـع�بـ�ن�2020ا�عدلة�من�اتفـاق�الريـاض��ـي�شـهر�يوليـو�

م،�وهــو�مـــا�أعت�ــ�ه�كث�ــ��مــن�اليمنيـــ�ن�2019نــوفم����5بــ�ن�الحكومــة�الشــرعية�وfنتقــا�ي��ـــي�الريــاض�بتــاريخ�

  .مجرد�تأجيل�لÍزمة�وليس�حل��bائي�لها

  .اتفاقياتuلمuتنفذ

�اتفاقيـــات�جـــاءت�ل¨�ســـخ�بعـــض�القضـــايا�الدســـتورية�وا�دنيـــة،�ورغـــم�أهميbµـــا�لك¬bـــا�لـــم�تأخـــذ�
ً
ك�أيضـــا

�م¬bـا�ولحساسـية�الحالـة�السياسـية�و�منيـة�ال[ـ\�تمـر�¤bـا�
ً
�لوجود�قضـايا�أكþـ��إلحاحـا

ً
البعد�السيا¸·\،�نظرا

  : البHد��ي�تلك�الف¨�ة�وم¬bا

ــة�ال[ــــ\�تع�ــــ�kبا�وجهــــات�الدســــتورية،�و  ـــدني�fتفاقيــ القانونيــــة�الخاصــــة�بمنظمــــات�ا�جتمــــع�ا�ـ

  . م2014مخرجات�الحوار�الوط�\�الشامل�

  .م2011ـ�آلية�تنفيذ�العملية�fنتقالية��ي�اليمن�ديسم���

  . )2(م2014ـ�ا�وجهات�الدستورية�الخاصة�بالشباب�حزيران�يونيو�

�رغـــم�ســـHمة�مقاصـــد�أغلكـــل�هــذه�fتفاقيـــات�ا�شـــار�إلbcـــا�أن
ً
فــا

�،
ً
تتحـــدث�ع¬bـــا�إ��أ�bـــا�لـــم�تHمـــس�الواقـــع،�ولـــم�يكـــن�لهـــا�نصـــيب��ـــي�التطبيـــق�عxـــى�الواقـــع�ا�لغـــوم�سياســـيا

ــامنة�ل ،�وفــــوق�ذلــــك�كلــــه�غيــــاب�الجهــــة�الضــ
ً
،�وجهويــــا

ً
،�واقتصــــاديا

ً
،�وفكريــــا

ً
واجتماعيــــا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

وستكون�ا�ملكة�العربية�السعودية�أك���الخاسرين�منه��ي�ا�ستقبل�ا�نظور 

ــاق�للتHعــــب�بالوقــــت�مــــن�قبــــل�ا�جلــــس�fنتقــــا�ي�الجنــــوبي،�والــــذي�إتخــــذ�مــــن�� ــذا�fتفــ ــع�هــ وقــــد�خضــ

جانبــه�قــرار�بــإعHن�Sدارة�الذاتيــة�للجنــوب�كخطــوة�أو�ــى�نحــو�fنفصــال�قبــل�أن�ي¨�اجــع�ع¬bــا��ــي

ا�عدلة�من�اتفـاق�الريـاض��ـي�شـهر�يوليـو�

بــ�ن�الحكومــة�الشــرعية�وfنتقــا�ي��ـــي�الريــاض�بتــاريخ�

مجرد�تأجيل�لÍزمة�وليس�حل��bائي�لها

اتفاقياتuلمuتنفذ � 

�اتفاقيـــات�جـــاءت�ل¨�ســـهنـــا
ً
ك�أيضـــا

�م¬bـا�ولحساسـية�الحالـة�السياسـية�و�منيـة�ال[ـ\�تمـر�¤bـا�
ً
�لوجود�قضـايا�أكþـ��إلحاحـا

ً
البعد�السيا¸·\،�نظرا

البHد��ي�تلك�الف¨�ة�وم¬bا

Z  ــتورية،�و fتفاقيــــة�ال[ــــ\�تع�ــــ�kبا�وجهــــات�الدســ

  .م2014اغسطس

مخرجات�الحوار�الوط�\�الشامل��-

ـ�آلية�تنفيذ�العملية�fنتقالية��ي�اليمن�ديسم���

ـ�ا�وجهات�الدستورية�الخاصة�بالشباب�حزيران�يونيو�

كـــل�هــذه�fتفاقيـــات�ا�شـــار�إلbcـــا�أنإن: ويمكــن�القـــول 

�،
ً
تتحـــدث�ع¬bـــا�إ��أ�bـــا�لـــم�تHمـــس�الواقـــع،�ولـــم�يكـــن�لهـــا�نصـــيب��ـــي�التطبيـــق�عxـــى�الواقـــع�ا�لغـــوم�سياســـيا

ــامنة�ل ،�وفــــوق�ذلــــك�كلــــه�غيــــاب�الجهــــة�الضــ
ً
،�وجهويــــا

ً
،�واقتصــــاديا

ً
،�وفكريــــا

ً
واجتماعيــــا
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ـــوص�)  14 ــرار��جلـــــس��مـــــن�بخصــ قـــ

�وضــاع��ـــي�الــيمن،�وكلمـــا�صـــدر�قــرار�أتســـع�عـــدد�ا�عــرقل�ن�لـــه�لعــدم�رغبـــbµم��ـــي�انتقــال�سيا¸ـــ·\�حقيقـــي�و�

ــ�اء�الــــــدولي�ن�أن� ــــض�الخ�ـــ ــــث�يـــــرى�بعـ حيــ

ـــذ� ــدة��ــــي�تنفيـ ـــات��مــــم�ا�تحــ ـــل�وال¨ــــ�دد�والتحــــوط�والعجــــز�الغ�ــــ��ا��ــــ�ر�مــــن�مؤسسـ �الهائـ

ال¨�اما�bــا�أدى�إ�ــى�تعــدد�التــأويHت�والتفســ��ات��ضــام�ن�هــذه�fتفاقيــات�والقــرارات،�وبالتــا�ي�تÜHــ·\�أثرهــا�

�مثxــي��مــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة�

ـــــاني�والسيا¸ــــــ·\� ـــع�Sنسـ ـــا�الواقـــ ــــي�الــــــيمن�بينمـــ ـــا��ــ جهودهـــ

والحقوÎي�والعسكري�يكذبذلك،تقييم�حقيقي��دوار�ا�بعوث�ن�الخاص�ن�لÍم�ن�العام�إ�ى�اليمن�بـل�أن�مـا�

ارتكبــوه�مــن�أخطــاء�قــادت�إ�ــى�تقــويض�وبــالرغم�مــن�عــدم�وجــود�الدولــة�اليمنيــة�وعقــدت�مســارات�الحلــول�

عــدم�مبــا�ت��مــم�ا�تحــدة�بمــا�لحــق�الشــعب�اليم�ــ\�مــن�ويــHت�الحــرب�والتشــرد�

والºـــ�وح،�كــــل�ذلــــك�يجــــري�والعـــالم�يغــــض�الطــــرف�عــــن�ممارســــات�مجموعـــات�صــــغ��ة،�تعبــــث�بــــأمن�البلــــد�

واســـتقراره،�وتحولـــه�إ�ـــى�أك�ـــ��ســـجن��ـــي�العـــالم�يزيـــد�فيـــه�ا�هـــددون�با�جاعـــة�عxـــى�خمســـة�وعشـــرين�مليـــون�

�مع�قرارات�مجلس��مـن��مـر�الـذي�يشـ���بوجـود�
ً
رض�هذه�ا�ليشيات��ي�عقوبات�اتساقا

مصـــالح�لـــبعض�القـــوى�الدوليـــة،�مســـتفيدة�مـــن�تقـــويض�الدولـــة�اليمنيـــة�والقضـــاء�عxـــى�النظـــام�السيا¸ـــ·\�

برمتــه�وإحــHل�العصــابات�وا�ليشــيات�محــل�الدولــة�الوطنيــة�ممــا�حــدا�بــا�بعوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــي�

الــيمن�جمــال�بــن�عمــر�أن�يصــف�ا�ــدافع�ن�عــن�الدولــة�والعاصــمة�صــنعاء�بالحركــات�ا�ســلحة��ــي�إحاطتــه�

 ���� )����%�� -.��/2011� 2016&( 2 1��>��
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

�وم
ً
ـــامينه�زمانيـــــا ــي��ضــ ـــدر�أكþـــــ��مـــــن�الفعxـــ ـــذا�صــ ،�ولهــ

ً
�وموضـــــوعا

ً
14(كانيـــــا

�وضــاع��ـــي�الــيمن،�وكلمـــا�صـــدر�قــرار�أتســـع�عـــدد�ا�عــرقل�ن�لـــه�لعــدم�رغبـــbµم��ـــي�انتقــال�سيا¸ـــ·\�حقيقـــي�و�

ــــخة�بعـــــدم�وجــــــود�أي�إجـــــراءات�فعليـــــة�تطـــــالهم� ـــض�الخ�ـــــ�اء�الــــــدولي�ن�أن�"لقنـــــاعbµم�الراسـ ــــث�يـــــرى�بعــ حيــ

  .)1("ي�ن�مآ��bا�كارثية

ــذ� ــات��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�تنفيــ ـــوط�والعجــــز�الغ�ــــ��ا��ــــ�ر�مــــن�مؤسســ ـــ�دد�والتحـ �الهائــــل�وال¨ـ

ال¨�اما�bــا�أدى�إ�ــى�تعــدد�التــأويHت�والتفســ��ات��ضــام�ن�هــذه�fتفاقيــات�والقــرارات،�وبالتــا�ي�تÜHــ·\�أثرهــا�

�مثxــي��مــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة�بتصــريحات��،)2(مــ�ن�ــي�الواقــع�السيا¸ــ·\�اليم�ــ\�،�كمــا�يشــ���بعــض�ا�هت

ــ�ن ـــض�ا�ســــــؤول�ن�اليمنيــــ ــــدحون �وبعـــ ـــــ·\��الــــــذين�يمتــ ــــاني�والسيا¸ـ ــا�الواقــــــع�Sنســ ـــــيمن�بينمــــ ـــي�الـ ــا��ـــ جهودهــــ

والحقوÎي�والعسكري�يكذبذلك،تقييم�حقيقي��دوار�ا�بعوث�ن�الخاص�ن�لÍم�ن�العام�إ�ى�اليمن�بـل�أن�مـا�

ارتكبــوه�مــن�أخطــاء�قــادت�إ�ــى�تقــويض�وبــالرغم�مــن�عــدم�وجــود�الدولــة�اليمنيــة�وعقــدت�مســارات�الحلــول�

عــدم�مبــا�ت��مــم�ا�تحــدة�بمــا�لحــق�الشــعب�اليم�ــ\�مــن�ويــHت�الحــرب�والتشــرد�: ح

ــد� والºـــ�وح،�كــــل�ذلــــك�يجــــري�والعـــالم�يغــــض�الطــــرف�عــــن�ممارســــات�مجموعـــات�صــــغ��ة،�تعبــــث�بــــأمن�البلــ

واســـتقراره،�وتحولـــه�إ�ـــى�أك�ـــ��ســـجن��ـــي�العـــالم�يزيـــد�فيـــه�ا�هـــددون�با�جاعـــة�عxـــى�خمســـة�وعشـــرين�مليـــون�

�مع�قرارات�مجلس��مـن��مـر�الـذي�يشـ���بوجـود�
ً
رض�هذه�ا�ليشيات��ي�عقوبات�اتساقا

مصـــالح�لـــبعض�القـــوى�الدوليـــة،�مســـتفيدة�مـــن�تقـــويض�الدولـــة�اليمنيـــة�والقضـــاء�عxـــى�النظـــام�السيا¸ـــ·\�

برمتــه�وإحــHل�العصــابات�وا�ليشــيات�محــل�الدولــة�الوطنيــة�ممــا�حــدا�بــا�بعوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــي�

الــيمن�جمــال�بــن�عمــر�أن�يصــف�ا�ــدافع�ن�عــن�الدولــة�والعاصــمة�صــنعاء�بالحركــات�ا�ســلحة��ــي�إحاطتــه�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

�وم
ً
الفعxـــــي��ضـــــامينه�زمانيـــــا

�وضــاع��ـــي�الــيمن،�وكلمـــا�صـــدر�قــرار�أتســـع�عـــدد�ا�عــرقل�ن�لـــه�لعــدم�رغبـــbµم��ـــي�انتقــال�سيا¸ـــ·\�حقيقـــي�و�

ــــة�تطـــــالهم� ــــدم�وجــــــود�أي�إجـــــراءات�فعليـ لقنـــــاعbµم�الراســـــخة�بعـ

ي�ن�مآ��bا�كارثيةا�واجهة�مع�الحوث

ـــذ� ــدة��ــــي�تنفيـ ــات��مــــم�ا�تحــ ـــن�مؤسســ ـــ�ر�مـ هــــذا�الفــــراغ�الهائــــل�وال¨ــــ�دد�والتحــــوط�والعجــــز�الغ�ــــ��ا��ـ

ال¨�اما�bــا�أدى�إ�ــى�تعــدد�التــأويHت�والتفســ��ات��ضــام�ن�هــذه�fتفاقيــات�والقــرارات،�وبالتــا�ي�تÜHــ·\�أثرهــا�

�ــي�الواقــع�السيا¸ــ·\�اليم�ــ\�،�كمــا�يشــ���بعــض�ا�هت

وبعــــــض�ا�ســــــؤول�ن�اليمنيــــــ�ن

والحقوÎي�والعسكري�يكذبذلك،تقييم�حقيقي��دوار�ا�بعوث�ن�الخاص�ن�لÍم�ن�العام�إ�ى�اليمن�بـل�أن�مـا�

ارتكبــوه�مــن�أخطــاء�قــادت�إ�ــى�تقــويض�وبــالرغم�مــن�عــدم�وجــود�الدولــة�اليمنيــة�وعقــدت�مســارات�الحلــول�

  .  )3(السلمية

حوممــا�ســبق�يتضــ

ــالم�يغــــض�الطــــرف�عــــن�ممارســــات�مجموعـــات�صــــغ��ة،�تعبــــث�بــــأمن�البلــــد� ــل�ذلــــك�يجــــري�والعـ والºـــ�وح،�كــ

واســـتقراره،�وتحولـــه�إ�ـــى�أك�ـــ��ســـجن��ـــي�العـــالم�يزيـــد�فيـــه�ا�هـــددون�با�جاعـــة�عxـــى�خمســـة�وعشـــرين�مليـــون�

�مع�قرارات�مجلس��مـن��مـر�الـذي�يشـ���بوجـود�نسمة،�ولم�تتع
ً
رض�هذه�ا�ليشيات��ي�عقوبات�اتساقا

مصـــالح�لـــبعض�القـــوى�الدوليـــة،�مســـتفيدة�مـــن�تقـــويض�الدولـــة�اليمنيـــة�والقضـــاء�عxـــى�النظـــام�السيا¸ـــ·\�

برمتــه�وإحــHل�العصــابات�وا�ليشــيات�محــل�الدولــة�الوطنيــة�ممــا�حــدا�بــا�بعوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــي�

الــيمن�جمــال�بــن�عمــر�أن�يصــف�ا�ــدافع�ن�عــن�الدولــة�والعاصــمة�صــنعاء�بالحركــات�ا�ســلحة��ــي�إحاطتــه�
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،�و¾ــي�مــن�ا�ؤشــرات�ا�همــة�ال[ــ\�كشــفت�نوايــا��مــم�ا�تحــدة�تجــاه��زمــة�اليمنيــة��ــي�وقــت�

مـــل�Üـــ·\ء�مـــا�تجـــاه�مبكـــر�لـــم�ينتبـــه�لهـــا�أحـــد،�أن�تغ�ـــ��لهجـــة�وتصـــرف�ا�بعـــوث�الخـــاص�إ�ـــى�الـــيمن�يـــو�ي�بع

ــار�ا�خططــــات�الدوليــــة��عــــادة�تقســــيم�ا�نطقــــة� ـــي�إطــ ــا�يجــــري�ذلــــك��ـ الــــيمن،�وهومــــا�حــــدث�بالفعــــل،�وربمــ

ــــــــالحروب� ـــــــرف�بـ ـــــــروب�أو�مـــــــــا�يعــ ـــــــن�الحــ ـــع�مــ ــــل�رابــــــ ـــــــات�ا�حليـــــــــة�كجيـــــ ــــذه�ا�جموعــ ـــــــدي�هـــــ ــى�أيــ ـــذ�عxـــــــ والتنفيــــــ

تباطـــات�خـــارج�الحـــدود،�،�ويتمثـــل��ـــي�الجماعـــات�ا�حليـــة�ا�وغلـــة��ـــي�العنـــف�وfرهـــاب�ولهـــا�ار 

هـــذه�القــــوى�لــــم�تجهــــض�أحــــHم�اليمنيــــ�ن��ــــي�التغي�ــــ��وfنتقــــال�الســــلم\�فحســــب،�بــــل�أضــــاعت�وطــــن�

ودولــة�وجلبــت�عxــى�الــيمن�واليمنيــ�ن�مصــائب���حصــر�لهــا،�وأصــبح�الــيمن�حديقــة�خلفيــة��لتصــفية�كافــة�

  .)3()تفرقت�أيدى�سبأ( ات�وال�ºاعات�Sقليمية�والدولية،�وحل�باليمني�ن�ا�ثل�ا�عروف�والشه���

كل�هذا�يجرى�تحت�سمع�وبصر��مـم�ا�تحـدة�ال[ـ\�ظلـت�تراقـب�الوضـع�دون�اتخـاذ�إجـراء�رادٍع�ضـد�

�مـن�
ً
�طراف�ا�عرقلة��ي�بداية��مر،�أو�ا�نقلبة�عxى�الشرعية�الدستورية�والدولية؛�عـدا�استصـدار�عـددا

ــ��أقــــرت�بحــــق�الكيــــان�الــــذي�يمثــــل�جانــــب�ال ــة�ال[ــــ\�عxــــى�مســــتوى�التنظ�ــ شــــرعية�ورئيســــها�القــــرارات�الدوليــ

ا�نتخـب�لك¬bـا��ـي�ا�قابـل�تفتقـد�إ�ـى�آليـات�تنفيذيــة��عاقبـة�ا�عـرقل�ن�ولـم�يتلقـى�الحوثيـون�أي�تحـذير�بعــد�

ا�bيــار�الدولــة�بــل�تــم�مخــاطبbµم�كــان�Üــ·\ء�لــم�يكــن،�واســتمرت�الشــراكة�إ�ــى�يومنــا�هــذا،�بــل�تعــج�العاصــمة�

ــرة،�وتعــــدد�ا�قـــابHت�للمســـؤول�ن�الحــــوثي�ن،� ئـ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

،�و¾ــي�مــن�ا�ؤشــرات�ا�همــة�ال[ــ\�كشــفت�نوايــا��مــم�ا�تحــدة�تجــاه��زمــة�اليمنيــة��ــي�وقــت�

مبكـــر�لـــم�ينتبـــه�لهـــا�أحـــد،�أن�تغ�ـــ��لهجـــة�وتصـــرف�ا�بعـــوث�الخـــاص�إ�ـــى�الـــيمن�يـــو�ي�بع

ـــة� ـــة��عــــادة�تقســــيم�ا�نطقـ ـــات�الدوليـ ــي�إطــــار�ا�خططـ الــــيمن،�وهومــــا�حــــدث�بالفعــــل،�وربمــــا�يجــــري�ذلــــك��ــ

ـــــــالحروب� ــــــرف�بــ ـــــــا�يعـــ ــــــروب�أو�مــ ــــــن�الحـــ ــع�مـــ ـــل�رابـــــــ ــــــات�ا�حليـــــــــة�كجيــــــ ـــذه�ا�جموعـــ ــــــدي�هــــــ ــذ�عxـــــــــى�أيـــ والتنفيـــــــ

،�ويتمثـــل��ـــي�الجماعـــات�ا�حليـــة�ا�وغلـــة��ـــي�العنـــف�وfرهـــاب�ولهـــا�ار 

  .لدولة،�وتأجيج�كل�أنواع�الصراعاتو�bدف�إ�ى�قتل�الروح�ا�عنوية�ل

ــل�أضــــاعت�وطــــن� ــلم\�فحســــب،�بــ ــ�ن��ــــي�التغي�ــــ��وfنتقــــال�الســ هـــذه�القــــوى�لــــم�تجهــــض�أحــــHم�اليمنيــ

ودولــة�وجلبــت�عxــى�الــيمن�واليمنيــ�ن�مصــائب���حصــر�لهــا،�وأصــبح�الــيمن�حديقــة�خلفيــة��لتصــفية�كافــة�

ات�وال�ºاعات�Sقليمية�والدولية،�وحل�باليمني�ن�ا�ثل�ا�عروف�والشه���

كل�هذا�يجرى�تحت�سمع�وبصر��مـم�ا�تحـدة�ال[ـ\�ظلـت�تراقـب�الوضـع�دون�اتخـاذ�إجـراء�رادٍع�ضـد�

�مـن�
ً
�طراف�ا�عرقلة��ي�بداية��مر،�أو�ا�نقلبة�عxى�الشرعية�الدستورية�والدولية؛�عـدا�استصـدار�عـددا

ــان�الــــذي�يمثــــل�جانــــب�ال ــق�الكيــ ــى�مســــتوى�التنظ�ــــ��أقــــرت�بحــ القــــرارات�الدوليــــة�ال[ــــ\�عxــ

ا�نتخـب�لك¬bـا��ـي�ا�قابـل�تفتقـد�إ�ـى�آليـات�تنفيذيــة��عاقبـة�ا�عـرقل�ن�ولـم�يتلقـى�الحوثيـون�أي�تحـذير�بعــد�

ا�bيــار�الدولــة�بــل�تــم�مخــاطبbµم�كــان�Üــ·\ء�لــم�يكــن،�واســتمرت�الشــراكة�إ�ــى�يومنــا�هــذا،�بــل�تعــج�العاصــمة�

ــنعاء�كـــل�يـــوم�بعــــدد�مـــن�الوفـــود��وربيــــة�و�مريكيـــة�الزا ئـــرة،�وتعــــدد�ا�قـــابHت�للمســـؤول�ن�الحــــوثي�ن،�صـ
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،�و¾ــي�مــن�ا�ؤشــرات�ا�همــة�ال[ــ\�كشــفت�نوايــا��مــم�ا�تحــدة�تجــاه��زمــة�اليمنيــة��ــي�وقــت�)1(�جلــس��مــن

مبكـــر�لـــم�ينتبـــه�لهـــا�أحـــد،�أن�تغ�ـــ��لهجـــة�وتصـــرف�ا�بعـــوث�الخـــاص�إ�ـــى�الـــيمن�يـــو�ي�بع

ـــة��عــــادة�تقســــيم�ا�نطقــــة� ـــات�الدوليـ ـــل،�وربمــــا�يجــــري�ذلــــك��ــــي�إطــــار�ا�خططـ ـــا�حــــدث�بالفعـ الــــيمن،�وهومـ

ــــــــالحروب� ــــــرف�بـ ـــــــا�يعـــ ــــــروب�أو�مــ ـــــن�الحـــ ــع�مــــ ــــــة�كجيـــــــــل�رابـــــــ ــــات�ا�حليـــ ـــــى�أيـــــــــدي�هـــــــــذه�ا�جموعـــــ ــــــذ�عxــــ والتنفيـــ

،�ويتمثـــل��ـــي�الجماعـــات�ا�حليـــة�ا�وغلـــة��ـــي�العنـــف�وfرهـــاب�ولهـــا�ار )2(الHمتماثلـــة

و�bدف�إ�ى�قتل�الروح�ا�عنوية�ل

ــ��وfنتقــــال�الســــلم\�فحســــب،�بــــل�أضــــاعت�وطــــن� ــم�تجهــــض�أحــــHم�اليمنيــــ�ن��ــــي�التغي�ــ هـــذه�القــــوى�لــ

ودولــة�وجلبــت�عxــى�الــيمن�واليمنيــ�ن�مصــائب���حصــر�لهــا،�وأصــبح�الــيمن�حديقــة�خلفيــة��لتصــفية�كافــة�

ات�وال�ºاعات�Sقليمية�والدولية،�وحل�باليمني�ن�ا�ثل�ا�عروف�والشه���الخصوم

كل�هذا�يجرى�تحت�سمع�وبصر��مـم�ا�تحـدة�ال[ـ\�ظلـت�تراقـب�الوضـع�دون�اتخـاذ�إجـراء�رادٍع�ضـد�

�مـن�
ً
�طراف�ا�عرقلة��ي�بداية��مر،�أو�ا�نقلبة�عxى�الشرعية�الدستورية�والدولية؛�عـدا�استصـدار�عـددا

ــان�الــــذي�يمثــــل�جانــــب�ال ــرارات�الدوليــــة�ال[ــــ\�عxــــى�مســــتوى�التنظ�ــــ��أقــــرت�بحــــق�الكيــ القــ

ا�نتخـب�لك¬bـا��ـي�ا�قابـل�تفتقـد�إ�ـى�آليـات�تنفيذيــة��عاقبـة�ا�عـرقل�ن�ولـم�يتلقـى�الحوثيـون�أي�تحـذير�بعــد�

ا�bيــار�الدولــة�بــل�تــم�مخــاطبbµم�كــان�Üــ·\ء�لــم�يكــن،�واســتمرت�الشــراكة�إ�ــى�يومنــا�هــذا،�بــل�تعــج�العاصــمة�

ــل�يـــوم�بعــــدد�مـــن�الوفـــود��وربيــــة�و�مريكيـــة�الزا صـــنعاء�كـ
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وتوجيه�الدعوات�لزيارة�بلدا�bم�للتباحث،�ولقد�منحت�الدبلوماسية�الشـعبية،�ومنظمـات�ا�جتمـع�ا�ـدني�

�أك�ــ���ــي�إيصــال�وجهــة�نظــر�الحـــوثي�ن�إ�ــى�صــناع�القــرار��ــي�العــالم،�وقــد�تمثــل�ذلـــك�
ً
ا�واليــة�للحــوثي�ن�دورا

ــات�النســــوية،�والشــــبابية،�ومنظمــــات�حقــــوق�Sنســــان،� ــدني�والقطاعــ �جتمــــع�ا�ــ

ــا،�وأ�انيــــا،�وفرنســـا،�وعمــــان،�و�ردن،�وتب�ــــ\� وا�ـــؤتمرات�العديــــدة��ــــي�كـــل�مــــن�الو�يــــات�ا�تحـــدة،�وبريطانيــ

بعـــض�بر�انـــات�تلـــك�الـــدول�مواقـــف�الحـــوثي�ن،�وظهـــرت�أصـــوات�عديـــدة�تطالـــب�بمنـــع�بيـــع�الســـHح�لكيـــاني�

،�كــل�ذلــك�يحــدث��ــي�ظــل�عجــز�رهيــب�لدبلوماســية�الــرئيس�هــادي�وحكومتــه،�وال[ــ\�

��ــي�عكــس�وإيصــال��معانــاة�اليمنيــ�ن�إ�ــى�ا�حافــل�الدوليــة؛�بســبب�ســوء�اختيــار�ممثxــي�
ً
�ذريعــا

ً
Hفشــلت�فشــ

ــذه�الدبلوماســــية�اليمنيــــة�بنــــاء�عxــــى�معيــــار�القرابــــة�وا�ناطقيــــة�وا�حســــوبية�وfنbµازيــــة؛�حيــــث�ت¨�ع رعــــت�هــ

القيـــادات�وا�جموعـــات�وظهرتأثنـــاء�الحـــروب،�وال[ـــ\�يكـــون��كفـــاء��ـــي�هـــذه�اللحظـــات�العصـــيبة�منشـــغلون�

بالدفاع�عن�أسوار�الوطن،�يسـتغل�fنbµـازيون�والنفعيـون�الفـرص�السـانحة،�ويتصـيدون�ا�واقـع�القياديـة�

ي�قـدموه�وشـاركوه�بـه��ـي�الشاغرة�دون�أن�يكون�لهم�مواقف�سابقة�مشهودة�تب�ن�حجم�ومدى�الـدور�الـذ

النضــال�لحمايــة�الدولــة،�ومــن�هنــا�تظهــر�الفجــوة�بــ�ن�مــا�يجــري�عxــي��رض�مــن�تضــحيات�هائلــة،�وبــ�ن�مــا�

ينفـــذ��ـــي�أروقـــة�السياســـة�الخارجيـــة،�وعxـــى�رأســـها�الدبلوماســـية،�ومختلـــف�ا�ناصـــب�الرســـمية،�وهـــو�الفـــخ�

ــاع��ـــــي� ــة�ومـــــا�آلـــــت�إليـــــه��وضـــ مرحلـــ

�من�ا�بعوث�ن�الدولي�ن�إ�ى�اليمن
ً
  :وهم�كالتا�ي�شهدت��زمة�اليمنية�تعاقب�عددا

م،�عــ�ن�موظــف�بــا�مم�ا�تحــدة�1957

 �����
 
��F� ��F� #�Y3 ��F�0� u��A33 L�����
 1�� )8��3Q ������ 
�6F� 4���;�>�
 V
	�P 	*��
 
��6� ���3���
 ���*��
 ?�C �� L���6� 456��
 ?���3�� #;����5� 	3��

4���3�Q�
 4������
 :���
 X���>�
 V
	���� )��G ?��Q���� )��3
 )������
 	����� 	�;���
 ?���Q�0 ���� �����3 ���:C ���� #;3���G )�����/�
 K������
 
���;� 
�	��A� ������
 �
����P
 ������
 �+���>��

�n
 ��@ K����
 
�< 4;>
�� )G 4�
��
 ?��� ?
2�� �� ��QF�
 #<��E� )6�
��
 ���
 V
�6�
� �	
	�
 ,��
	��� .  

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

وتوجيه�الدعوات�لزيارة�بلدا�bم�للتباحث،�ولقد�منحت�الدبلوماسية�الشـعبية،�ومنظمـات�ا�جتمـع�ا�ـدني�

�أك�ــ���ــي�إيصــال�وجهــة�نظــر�الحـــوثي�ن�إ�ــى�صــناع�القــرار��ــي�العــالم،�وقــد�تمثــل�ذلـــك�
ً
ا�واليــة�للحــوثي�ن�دورا

ــان،�بــــا�دوار�الهائلــــة��نظمــــات�ا �جتمــــع�ا�ــــدني�والقطاعــــات�النســــوية،�والشــــبابية،�ومنظمــــات�حقــــوق�Sنســ

وا�ـــؤتمرات�العديــــدة��ــــي�كـــل�مــــن�الو�يــــات�ا�تحـــدة،�وبريطانيــــا،�وأ�انيــــا،�وفرنســـا،�وعمــــان،�و�ردن،�وتب�ــــ\�

بعـــض�بر�انـــات�تلـــك�الـــدول�مواقـــف�الحـــوثي�ن،�وظهـــرت�أصـــوات�عديـــدة�تطالـــب�بمنـــع�بيـــع�الســـHح�لكيـــاني�

،�كــل�ذلــك�يحــدث��ــي�ظــل�عجــز�رهيــب�لدبلوماســية�الــرئيس�هــادي�وحكومتــه،�وال[ــ\�

��ــي�عكــس�وإيصــال��معانــاة�اليمنيــ�ن�إ�ــى�ا�حافــل�الدوليــة؛�بســبب�ســوء�اختيــار�ممثxــي�
ً
�ذريعــا

ً
Hفشــلت�فشــ

ــاء�عxــــى�معيــــار�القرابــــة�وا�ناطقيــــة�وا�حســــوبية�وfنbµازيــــة؛�حيــــث�ت¨�ع الدبلوماســــية�اليمنيــــة�بنــ

القيـــادات�وا�جموعـــات�وظهرتأثنـــاء�الحـــروب،�وال[ـــ\�يكـــون��كفـــاء��ـــي�هـــذه�اللحظـــات�العصـــيبة�منشـــغلون�

بالدفاع�عن�أسوار�الوطن،�يسـتغل�fنbµـازيون�والنفعيـون�الفـرص�السـانحة،�ويتصـيدون�ا�واقـع�القياديـة�

الشاغرة�دون�أن�يكون�لهم�مواقف�سابقة�مشهودة�تب�ن�حجم�ومدى�الـدور�الـذ

النضــال�لحمايــة�الدولــة،�ومــن�هنــا�تظهــر�الفجــوة�بــ�ن�مــا�يجــري�عxــي��رض�مــن�تضــحيات�هائلــة،�وبــ�ن�مــا�

ينفـــذ��ـــي�أروقـــة�السياســـة�الخارجيـــة،�وعxـــى�رأســـها�الدبلوماســـية،�ومختلـــف�ا�ناصـــب�الرســـمية،�وهـــو�الفـــخ�

ــادي�لل ــــي�الـــــذي�وقعـــــت�فيـــــه�الشـــــرعية�اليمنيـــــة�نتيجـــــة�قيـــــادة�الـــــرئيس�هـــ مرحلـــــة�ومـــــا�آلـــــت�إليـــــه��وضـــــاع��ـ

  .أدوارuمبعوثوcuم&نuالعامuالخاص&نuإÇىuاليمن

�من�ا�بعوث�ن�الدولي�ن�إ�ى�اليمن
ً
شهدت��زمة�اليمنية�تعاقب�عددا

1957جمــال�بــن�عمــر�دبلوما¸ــ·\�مغربــي�مــن�مواليــد�أبريــل�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

وتوجيه�الدعوات�لزيارة�بلدا�bم�للتباحث،�ولقد�منحت�الدبلوماسية�الشـعبية،�ومنظمـات�ا�جتمـع�ا�ـدني�

�أك�ــ���ــي�إيصــال�وجهــة�نظــر�الحـــوثي�ن�إ�ــى�صــناع�القــرار��ــي�العــالم،�وقــد�تمثــل�ذلـــك�
ً
ا�واليــة�للحــوثي�ن�دورا

ــة��نظمــــات�ا بــــا�دوار�الهائلــ

ــا،�وفرنســـا،�وعمــــان،�و�ردن،�وتب�ــــ\� ــات�ا�تحـــدة،�وبريطانيــــا،�وأ�انيــ ــن�الو�يــ وا�ـــؤتمرات�العديــــدة��ــــي�كـــل�مــ

بعـــض�بر�انـــات�تلـــك�الـــدول�مواقـــف�الحـــوثي�ن،�وظهـــرت�أصـــوات�عديـــدة�تطالـــب�بمنـــع�بيـــع�الســـHح�لكيـــاني�

،�كــل�ذلــك�يحــدث��ــي�ظــل�عجــز�رهيــب�لدبلوماســية�الــرئيس�هــادي�وحكومتــه،�وال[ــ\�"ة�والتحــالفالشــرعي"

��ــي�عكــس�وإيصــال��معانــاة�اليمنيــ�ن�إ�ــى�ا�حافــل�الدوليــة؛�بســبب�ســوء�اختيــار�ممثxــي�
ً
�ذريعــا

ً
Hفشــلت�فشــ

ــوبية�وfنbµازيــــة؛�حيــــث�ت¨�ع ــية�اليمنيــــة�بنــــاء�عxــــى�معيــــار�القرابــــة�وا�ناطقيــــة�وا�حســ الدبلوماســ

القيـــادات�وا�جموعـــات�وظهرتأثنـــاء�الحـــروب،�وال[ـــ\�يكـــون��كفـــاء��ـــي�هـــذه�اللحظـــات�العصـــيبة�منشـــغلون�

بالدفاع�عن�أسوار�الوطن،�يسـتغل�fنbµـازيون�والنفعيـون�الفـرص�السـانحة،�ويتصـيدون�ا�واقـع�القياديـة�

الشاغرة�دون�أن�يكون�لهم�مواقف�سابقة�مشهودة�تب�ن�حجم�ومدى�الـدور�الـذ

النضــال�لحمايــة�الدولــة،�ومــن�هنــا�تظهــر�الفجــوة�بــ�ن�مــا�يجــري�عxــي��رض�مــن�تضــحيات�هائلــة،�وبــ�ن�مــا�

ينفـــذ��ـــي�أروقـــة�السياســـة�الخارجيـــة،�وعxـــى�رأســـها�الدبلوماســـية،�ومختلـــف�ا�ناصـــب�الرســـمية،�وهـــو�الفـــخ�

ــادي�لل ــه�الشـــــرعية�اليمنيـــــة�نتيجـــــة�قيـــــادة�الـــــرئيس�هـــ الـــــذي�وقعـــــت�فيـــ

  .)1(البHد

أدوارuمبعوثوcuم&نuالعامuالخاص&نuإÇىuاليمن

�من�ا�بعوث�ن�الدولي�ن�إ�ى�اليمن
ً
شهدت��زمة�اليمنية�تعاقب�عددا

جمــال�بــن�عمــر�دبلوما¸ــ·\�مغربــي�مــن�مواليــد�أبريــل�: ا�بعــوثcuول 
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م،�وسط�ترحيبمن�كل��طراف�اليمنيـة،�وبـدأ�يفقـد�ثقتـه�مـن�بعـض��طـراف�بعـد�اجتيـاح�

ســــبتم���مــــن�نفــــس�العــــام،�وقــــد�أ�bمتــــه�بعضــــها�

ـــد� ــــ¨�اتيجية�ماجــــــ ــــات�fســـــ ــــــنعاء�للدراســـــ ــــز�صـــ ــــــدير�مركـــــ ــــــاه�مـــ ـــــذا�fتجـــ ـــــد�هــــ ــــوثي�ن،�ويؤيــــ ـــــــع�الحـــــ ــــالتواطؤ�مــ بـــــ

�من�ا�تخصص�ن��ـي�الشـئون�السياسـية�اليمنيـة��الـذين�يـرون�أن�ابـن�عمـر�
ً
ذحجيويوافقه��ي�ذلك�عددا

فشــل��ــي�مهمتــه،�وقــدم�اســتقالته�كــدليل�بعــدم�ال¨�امــه�بالحياديــة�كوســيط،�وتحــول�إ�ــي�منســق�للحــوثي�ن،�

خلــيط�مـــن�ويتحمــل�جــزء�مـــن�مســؤولية�مـــا�آلــت�إليــه�أوضـــاع�الــيمن�بعـــد�تســويقه�للــوهم�الـــذي�انbµــاء�إ�ـــى�

�لســلطة��مــر�الواقــع�الحوثيــة،�وكأنــه�طــرف�محxــي�ينحــاز�إ�ــى�
ً
Hالحــرب��هليــة�با�قليميــة،�وأنــه�أصــبح�ممــث

،�ووصـل�بـه��مـر�إ�ـى�شـرعنة�ا�سـار�الـذي�أعقـب�دخـول�الحـوثي�ن�دار�
ً
�محايـدا

ً
من�يحكم،�ولـم�يعـد�وسـيطا

�ن،�وقــد�جــاء�ا�bامــه�واضــح�للتحــالف�

ـ·\�للرئاسـة�مـن�خـHل�ا�فهـوم�الـوط�\�الجـامع�ا�تمثـل��ـي�مخرجـات�

�عxـى�إلغـاء�اتفاقيـة�الســلم�
ً
الحـوار�الشـامل�والدولـة�fتحاديـة�وفــق�رويتـه�ا�قدمـة��جلـس��مـن،�وذلــك�ردا

لت�الــبHد�ا�ــى�الحــرب�الطائفيــة،�وقــد�اجهضــها�تــدخل�التحــالف�

ـــ·�kعقوبـــة�ضـــد�بـــن�عمـــر،�بعـــدما�ضـــاقا�التحـــالف�

ســـاهم�ابـــن�عمـــر��ـــي�عمليـــة�fنتقـــال�السيا¸ـــ·\�بشـــكل�جيـــد��ـــي�بدايـــة��مـــر،�وتب�ـــ�kمـــع��مـــم�ا�تحـــدة�

ــة�با�شــــاركة��ــــي�مــــؤتمر�الحــــوار� ــع�جميــــع��طــــراف�اليمنيــ تنفيــــذ�ا�بــــادرة�الخليجيــــة�وآليا�bــــا�التنفيذيــــة،�واقنــ

ل�أعـHه�مرجعيـه�الوط�\�الذي�أشرف�عليـه�بنفسـه،�واسـتمر�عشـرة�أشـهر�ولكنـه�أضـاف�إ�ـى�مرجعيـات�الحـ

�بنودها�بتفاهم�مع�الحـوثي�ن،�وأظهـرت�تح�ـ�ه�لصـالح�

�غ���مرغوب�فيه�لدى�التحالف�والحكومة�اليمنية
ً
  .  خصا
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

م،�وسط�ترحيبمن�كل��طراف�اليمنيـة،�وبـدأ�يفقـد�ثقتـه�مـن�بعـض��طـراف�بعـد�اجتيـاح�

ــد�أ�bمتــــه�بعضــــها��21م،�ثــــم�صــــنعاء�2014الحــــوثي�ن�محافظــــة�عمــــران�يوليــــو ســــبتم���مــــن�نفــــس�العــــام،�وقــ

ـــ¨�اتيجية�ماجـــــــــد� ـــات�fســــــ ــــــنعاء�للدراســــــ ـــز�صـــ ـــــدير�مركــــــ ـــــاه�مــــ ــــذا�fتجــــ ــــد�هـــــ ـــوثي�ن،�ويؤيـــــ ــــــع�الحــــــ ـــالتواطؤ�مـــ بــــــ

�من�ا�تخصص�ن��ـي�الشـئون�السياسـية�اليمنيـة��الـذين�يـرون�أن�ابـن�عمـر�
ً
ذحجيويوافقه��ي�ذلك�عددا

فشــل��ــي�مهمتــه،�وقــدم�اســتقالته�كــدليل�بعــدم�ال¨�امــه�بالحياديــة�كوســيط،�وتحــول�إ�ــي�منســق�للحــوثي�ن،�

ويتحمــل�جــزء�مـــن�مســؤولية�مـــا�آلــت�إليــه�أوضـــاع�الــيمن�بعـــد�تســويقه�للــوهم�الـــذي�انbµــاء�إ�ـــى�

�لســلطة��مــر�الواقــع�الحوثيــة،�وكأنــه�طــرف�محxــي�ينحــاز�إ�ــى�
ً
Hالحــرب��هليــة�با�قليميــة،�وأنــه�أصــبح�ممــث

،�ووصـل�بـه��مـر�إ�ـى�شـرعنة�ا�سـار�الـذي�أعقـب�دخـول�الحـوثي�ن�دار�
ً
�محايـدا

ً
من�يحكم،�ولـم�يعـد�وسـيطا

�ن،�وقــد�جــاء�ا�bامــه�واضــح�للتحــالف�،�بعــد�مــؤتمر�الحــوار�لصــالح�الحــوثي)1(الرئاســة�بصــنعاء�وتغ�ــ��موقفــه

بأفشال�جهـوده��ـي�إعـادة�البنـاء�ا�ؤس�ـ·\�للرئاسـة�مـن�خـHل�ا�فهـوم�الـوط�\�الجـامع�ا�تمثـل��ـي�مخرجـات�

�عxـى�إلغـاء�اتفاقيـة�الســلم�
ً
الحـوار�الشـامل�والدولـة�fتحاديـة�وفــق�رويتـه�ا�قدمـة��جلـس��مـن،�وذلــك�ردا

لت�الــبHد�ا�ــى�الحــرب�الطائفيــة،�وقــد�اجهضــها�تــدخل�التحــالف�والشــراكة�ال[ــ\�صــاغها�هــو�بنفســه،�وأوصــ

�للحـــل��ـــي�الـــيمن�كأق�ـــ·�kعقوبـــة�ضـــد�بـــن�عمـــر،�بعـــدما�ضـــاقا�التحـــالف�
ً
م،�ولـــم�تعـــد�أساســـا

  

  .رؤيةuابنuعمرuلحلcuزمةuاليمنية

ســـاهم�ابـــن�عمـــر��ـــي�عمليـــة�fنتقـــال�السيا¸ـــ·\�بشـــكل�جيـــد��ـــي�بدايـــة��مـــر،�وتب�ـــ�kمـــع��مـــم�ا�تحـــدة�

ــؤتمر�الحــــوار� ــة�وآليا�bــــا�التنفيذيــــة،�واقنــــع�جميــــع��طــــراف�اليمنيــــة�با�شــــاركة��ــــي�مــ تنفيــــذ�ا�بــــادرة�الخليجيــ

الوط�\�الذي�أشرف�عليـه�بنفسـه،�واسـتمر�عشـرة�أشـهر�ولكنـه�أضـاف�إ�ـى�مرجعيـات�الحـ

جديدة�تتمثل��ي�اتفاقية�السلم�والشراكة�ال[\�صاغ�بنودها�بتفاهم�مع�الحـوثي�ن،�وأظهـرت�تح�ـ�ه�لصـالح�

�غ���مرغوب�فيه�لدى�التحالف�والحكومة�اليمنية
ً
شخصا
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

م،�وسط�ترحيبمن�كل��طراف�اليمنيـة،�وبـدأ�يفقـد�ثقتـه�مـن�بعـض��طـراف�بعـد�اجتيـاح�2011أبريل��ي�

ــة�عمــــران�يوليــــو الحــــوثي�ن�محافظــ

ـــد� ـــ¨�اتيجية�ماجــــــ ـــات�fســــــ ـــــنعاء�للدراســــــ ــز�صــــ ــــدير�مركـــــــ ـــاه�مـــــ ــد�هـــــــــذا�fتجــــــ ــــــــوثي�ن،�ويؤيـــــــ ـــع�الحـ ــــــالتواطؤ�مــــــ بـــ

�من�ا�تخصص�ن��ـي�الشـئون�السياسـية�اليمنيـة��الـذين�يـرون�أن�ابـن�عمـر�ا�
ً
ذحجيويوافقه��ي�ذلك�عددا

فشــل��ــي�مهمتــه،�وقــدم�اســتقالته�كــدليل�بعــدم�ال¨�امــه�بالحياديــة�كوســيط،�وتحــول�إ�ــي�منســق�للحــوثي�ن،�

ويتحمــل�جــزء�مـــن�مســؤولية�مـــا�آلــت�إليــه�أوضـــاع�الــيمن�بعـــد�تســويقه�للــوهم�الـــذي�انbµــاء�إ�ـــى�

�لســلطة��مــر�الواقــع�الحوثيــة،�وكأنــه�طــرف�محxــي�ينحــاز�إ�ــى�
ً
Hالحــرب��هليــة�با�قليميــة،�وأنــه�أصــبح�ممــث

،�ووصـل�بـه��مـر�إ�ـى�شـرعنة�ا�سـار�الـذي�أعقـب�دخـول�الحـوثي�ن�دار�
ً
�محايـدا

ً
من�يحكم،�ولـم�يعـد�وسـيطا

الرئاســة�بصــنعاء�وتغ�ــ��موقفــه

بأفشال�جهـوده��ـي�إعـادة�البنـاء�ا�ؤس

�عxـى�إلغـاء�اتفاقيـة�الســلم�
ً
الحـوار�الشـامل�والدولـة�fتحاديـة�وفــق�رويتـه�ا�قدمـة��جلـس��مـن،�وذلــك�ردا

والشــراكة�ال[ــ\�صــاغها�هــو�بنفســه،�وأوصــ

�للحـــل��ـــي�الـــيمن�كأق2015العربـــي�
ً
م،�ولـــم�تعـــد�أساســـا

  . )2(والشرعية�به�ذرعا

رؤيةuابنuعمرuلحلcuزمةuاليمنية

ســـاهم�ابـــن�عمـــر��ـــي�عمليـــة�fنتقـــال�السيا¸ـــ·\�بشـــكل�جيـــد��ـــي�بدايـــة��مـــر،�وتب�ـــ�kمـــع��مـــم�ا�تحـــدة�

ــوار� ــؤتمر�الحــ تنفيــــذ�ا�بــــادرة�الخليجيــــة�وآليا�bــــا�التنفيذيــــة،�واقنــــع�جميــــع��طــــراف�اليمنيــــة�با�شــــاركة��ــــي�مــ

الوط�\�الذي�أشرف�عليـه�بنفسـه،�واسـتمر�عشـرة�أشـهر�ولكنـه�أضـاف�إ�ـى�مرجعيـات�الحـ

جديدة�تتمثل��ي�اتفاقية�السلم�والشراكة�ال[\�صا

�غ���مرغوب�فيه�لدى�التحالف�والحكومة�اليمنية
ً
fنقHب�مما�جعله�شخصا
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ً
ــ�ن�نائبـــا �بعـــوث��ولـــد�الشـــيخ�احمـــد�اقتصـــادي�ودبلوما¸ـــ·\�موريتـــاني�عـ

�مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�ليبيـــا،�وشـــغل�منصـــب�ا�نســـق�ا�قـــيم�ل��نـــامج��مـــم�ا�تحـــدة�Sنمـــائي��ـــي�ســـوريا،�وتـــو�ى�

��بعـوث��مـ�ن�العـام�إ�ـى�ليبيـا�ثـم�أختـاره��مـ�ن�العـام�
ً
م،�كذلك�عـ�ن�نائبـا

�مــن�الــدول�و�ــي�
ً
عــ�ن�. م2015أبريــل��25ح�عــددا

�للمغربــي�ابــن�عمــر،�لــم�يــتمكن�ا�بعــوث�الجديــد�مــن�أنجــاز�مهمتــه،�وقــدم�اســتقالته�بعــد�ثHثــة�أشــهر�
ً
خلفــا

مـــن�تعيينـــه��ـــي�الـــيمن�دون�أحـــراز�تقـــدم�يـــذكر���bـــاء�الºـــ�اع�الـــدائر�لتمســـك��طـــراف�ا�تصـــارعة�بمواقفهـــا�

ستقالة�بحسب�رغبته�فيما�تبادل�الطرفان�الشـرعية�والتحـالف�مـن�جهـة�

  .م2018

فهـو��وســيط�دو�ـي�بريطــاني�يعمـل�مـدير�تنفيــذي�للمعهـد��وربــي�

ــيمن��ـــــي�العـــــام� �للـــ
ً
�أمميـــــا

ً
ـــم�عـــــ�ن�مبعوثـــــا �2018ســـــوريا،�ثــ

ً
م��خلفـــــا

�مــــن�شــــهر�يوليــــو
ً
م،�فقــــد�زار�أبــــرز�أطــــراف��2018ســــماعيل�ولــــد�الشــــيخ،�وقــــد�تعــــددت�نشــــاطاته�خصوصــــا

الºـــ�اع��ـــي�مســـáى�لتجنـــب�معركـــة�الحديـــدة�ال[ـــ\�يســـيطر�علbcـــا�الحوثيـــون،�وقـــد�منحـــت�الحكومـــة�الشـــرعية�

ــو�ممثــــل� �غريفيــــت�عxــــى�قاعــــدة�صــــلبة�فهــ

�
ً
،�وتقـــف�خلفـــه�دولتـــه�بريطانيـــا�ذات�اليـــد�الطـــو�ى��ـــي�ا�شـــرق�العربـــي،�و¾ـــي�أيضـــا

سـند�إلbcـا�قلـم�مجلـس��مـن�بشـأن�الـيمن،�ف	ـ\�ا�سـؤولة�عـن�صـياغة�
ُ
دولة�فاعلة��ي�مجلس��من،�وقد�أ

�مــن�ا�تعلقــة�بــاليمن،�وتســتطيع�أن�تحشــد�للمبعــوث��مميــالكث���مــن�الفــاعل�ن،�وممــا�

قامــت�بــه�حشــد�ا�جتمـــع�ا�ــدني،�ووســائل��عـــHم�والدبلوماســي�ن�الــذين�تقـــاطروا�لزيــارة�القيــادة�الحوثيـــة�

ضـمن��وكـان�مـنم�الجماعـة�مباشـرة،�

ـــاني�ن،�وجنســــيات�أخــــرى�واعت�ــــ�� ــى�ال��يطـ ــر�ســــويدي،�با�ضــــافة�إ�ــ ــ·\�وأخــ ــ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

 �)1(إســـماعيل
ً
ولـــد�الشـــيخ�احمـــد�اقتصـــادي�ودبلوما¸ـــ·\�موريتـــاني�عـــ�ن�نائبـــا

�مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�ليبيـــا،�وشـــغل�منصـــب�ا�نســـق�ا�قـــيم�ل��نـــامج��مـــم�ا�تحـــدة�Sنمـــائي��ـــي�ســـوريا،�وتـــو�ى�

��بعـوث��مـ�ن�العـام�إ�ـى�ليبيـا�ثـم�أختـاره��مـ�ن�العـام�2014ا�همة�نفسها��ي�اليمن��ي�
ً
م،�كذلك�عـ�ن�نائبـا

�لتنســيق�مكافحــة�ف�ــ�وس�أيبــو��الــذي�اجتــا
ً
�خاصــا

ً
�مــن�الــدول�و�ــي�مبعوثــا

ً
ح�عــددا

�للمغربــي�ابــن�عمــر،�لــم�يــتمكن�ا�بعــوث�الجديــد�مــن�أنجــاز�مهمتــه،�وقــدم�اســتقالته�بعــد�ثHثــة�أشــهر�
ً
خلفــا

مـــن�تعيينـــه��ـــي�الـــيمن�دون�أحـــراز�تقـــدم�يـــذكر���bـــاء�الºـــ�اع�الـــدائر�لتمســـك��طـــراف�ا�تصـــارعة�بمواقفهـــا�

 fستقالة�بحسب�رغبته�فيما�تبادل�الطرفان�الشـرعية�والتحـالف�مـن�جهـة�ا�سبقة،�وقد�برر�ابن�الشيخ�

2018وfنقHبيون�من�جهة�أخرى�b�fامات�حول�أسباب�fستقالة��ي�ف��اير

فهـو��وســيط�دو�ـي�بريطــاني�يعمـل�مـدير�تنفيــذي�للمعهـد��وربــي���)2(مــارتن�غريفيـت��

�لÍمـــــ�ن�العـــــام�ب
ً
ـــي�العـــــام�للســـــHم�وعـــــ�ن�مستشـــــارا �للـــــيمن��ــ

ً
ــــا �أمميـ

ً
ــم�عـــــ�ن�مبعوثـــــا ســـــوريا،�ثـــ

�مــــن�شــــهر�يوليــــو
ً
ــماعيل�ولــــد�الشــــيخ،�وقــــد�تعــــددت�نشــــاطاته�خصوصــــا �ســ

الºـــ�اع��ـــي�مســـáى�لتجنـــب�معركـــة�الحديـــدة�ال[ـــ\�يســـيطر�علbcـــا�الحوثيـــون،�وقـــد�منحـــت�الحكومـــة�الشـــرعية�

ــد�فرصــــة�للمفاوضــــات ــن��يوليــــو��ا�بعــــوث�الجديــ ــدة�صــــلبة�فهــــو�ممثــــل�م2018مــ ــى�قاعــ ،�يتكــــئ�غريفيــــت�عxــ

()3(�
ً
،�وتقـــف�خلفـــه�دولتـــه�بريطانيـــا�ذات�اليـــد�الطـــو�ى��ـــي�ا�شـــرق�العربـــي،�و¾ـــي�أيضـــا

سـند�إلbcـا�قلـم�مجلـس��مـن�بشـأن�الـيمن،�ف
ُ
دولة�فاعلة��ي�مجلس��من،�وقد�أ

�مــن�ا�تعلقــة�بــاليمن،�وتســتطيع�أن�تحشــد�للمبعــوث��مميــالكث���مــن�الفــاعل�ن،�وممــا�

قامــت�بــه�حشــد�ا�جتمـــع�ا�ــدني،�ووســائل��عـــHم�والدبلوماســي�ن�الــذين�تقـــاطروا�لزيــارة�القيــادة�الحوثيـــة�

م�الجماعـة�مباشـرة،�بصنعاء�كمساندة�للمبعـوث�الجديـد،�والتقـوا�بعبـدا�لك�الحـوثي�زعـي

ــيات�أخــــرى�واعت�ــــ�� ــاني�ن،�وجنســ ــافة�إ�ــــى�ال��يطــ ــويدي،�با�ضــ ــ�ة�الزائــــرة�وفــــد�فرن�ــــ·\�وأخــــر�ســ الوفــــود�الكث�ــ
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إســـماعيل: ا�بعـــوثuالثـــاني

�مـــم�ا�تحـــدة�إ�ـــى�ليبيـــا،�وشـــغل�منصـــب�ا�نســـق�ا�قـــيم�ل��نـــامج��مـــم�ا�تحـــدة�Sنمـــائي��ـــي�ســـوريا،�وتـــو�ى�

ا�همة�نفسها��ي�اليمن��ي�

�لتنســيق�مكافحــة�ف�ــ�وس�أيبــو��الــذي�اجتــا
ً
�خاصــا

ً
مبعوثــا

�للمغربــي�ابــن�عمــر،�لــم�يــتمكن�ا�بعــوث�الجديــد�مــن�أنجــاز�مهمتــه،�وقــدم�اســتقالته�بعــد�ثHثــة�أشــهر�
ً
خلفــا

مـــن�تعيينـــه��ـــي�الـــيمن�دون�أحـــراز�تقـــدم�يـــذكر���bـــاء�الºـــ�اع�الـــدائر�لتمســـك��طـــراف�ا�تصـــارعة�بمواقفهـــا�

 fا�سبقة،�وقد�برر�ابن�الشيخ�

وfنقHبيون�من�جهة�أخرى�b�fامات�حول�أسباب�fستقالة��ي�ف��اير

��:ا�بعـوثuالثالـث

ـــام�ب �لÍمـــــ�ن�العــ
ً
ـــارا للســـــHم�وعـــــ�ن�مستشــ

�مــــن�شــــهر�يوليــــو
ً
�ســــماعيل�ولــــد�الشــــيخ،�وقــــد�تعــــددت�نشــــاطاته�خصوصــــا

الºـــ�اع��ـــي�مســـáى�لتجنـــب�معركـــة�الحديـــدة�ال[ـــ\�يســـيطر�علbcـــا�الحوثيـــون،�وقـــد�منحـــت�الحكومـــة�الشـــرعية�

ا�بعــــوث�الجديــــد�فرصــــة�للمفاوضــــات

)أوروبـــا( القـــارة�العجـــوز 

سـند�إلbcـا�قلـم�مجلـس��مـن�بشـأن�الـيمن،�ف
ُ
دولة�فاعلة��ي�مجلس��من،�وقد�أ

�مــن�ا�تعلقــة�بــاليمن،�وتســتطيع�أن�تحشــد�للمبعــوث��مميــالكث���مــن�الفــاعل�ن،�وممــا�مخرجــات�مجلــس�

قامــت�بــه�حشــد�ا�جتمـــع�ا�ــدني،�ووســائل��عـــHم�والدبلوماســي�ن�الــذين�تقـــاطروا�لزيــارة�القيــادة�الحوثيـــة�

بصنعاء�كمساندة�للمبعـوث�الجديـد،�والتقـوا�بعبـدا�لك�الحـو

الوفــــود�الكث�ــــ�ة�الزائــــرة�وفــــد�فرن
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��ندوب�بريطانيا�بامتيـاز،�وأن�هنـاك�عوامـل�ستسـاعده�عxـى�النجـاح��وهـو�مـالم�يتـوفر�
ً
البعض�ذلك�نجاحا

ات�الســويد�لين¨ــ�ع�مــ¬bم�لســابقيه�م¬bــا�تفاؤلــه�ا�فــرط�فقــد�تمكــن�مــن�جمــع��طــراف،�ودفعهــم�إ�ــى�مفاوضــ

  . )1(بشأن�الحديدة�وتعز�وميناء�الحديدة�والصليف

خطـــوات�غريفيـــت�لقيـــت�مواقـــف�حـــادة�مـــن�كـــل��طـــراف�فقـــد�اشـــتكي�وزيـــر�الخارجيـــة�اليم�ـــ\�خالـــد�

ص�لÍمــ�ن��مــن�مــا�أســماها�تجــاوزت�ا�بعــوث�الخــا

العام�لÍمم�ا�تحدة�إ�ي�اليمن�عxى�خلفيـة�مناقشـات�أجراهـا�ا�بعـوث��ممـ\�بشـأن�كيفيـة�تطبيـق�تفتـيش�

�Sستياء�مـداه�مـن�تصـرفات�غريفيـت��مـر�الـذي�دفـع�الـرئيس�عبدربـه�

ت��يش�ضــم¬bا�جملــة�مــن�b�Sامــات�

ضـــد�ا�بعـــوث�إ�ـــى�الـــيمن�مـــارتن�غريفيـــت�بارتكـــاب�تجـــاوزات،�وصـــفت�بغ�ـــ��ا�ســـبوقة،�وم¬bـــا�أنـــه�يصـــر�عxـــى�

التعامل�مع�fنقHب�ن�كحكومة�أمر�واقع�ومساوا�bا�بالحكومـة�الشـرعية،�وجـاءت�رسـالة�الـرئيس�تعب�ـ��عـن�

،�وأعلـــن�2216مـــا�أعت�ــ��تنصــل�مــن�قــرار�مجلــس��مــن�

ــــي�الـــــيمن،�و¾ـــــي� ــــات��ساســـــية�للحـــــل��ـ ــــل�با�رجعيـ ـــ�ام�الكامـ ـــن�fل¨ــ ـــل�معـــــه�ح[ـــــ�kيعلــ الـــــرئيس�عـــــدم�التعامــ

  .)2(ا�شار�إليه�أعHه،�وا�بادرة�الخليجية،�ونتائج�مؤتمر�الحوار�الوط�\�الشامل

�اسـتجابة�أو�تصـديق�لخطـاب�الـرئيس�اليم�ـ\؛��ن�ذلـك�يع�ـ\�تحميـل�

�مـم�ا�تحــدة�الفشـل��ــي�إ�bـاء�الºــ�اع،�والعمـل�عxــى�تثبيــت�سـلطة�الحــوثي�ن،�وهـو�مــا���تريـد��مــم�ا�تحــدة�

فلـم�يمـر�وقـت�طويـل�ح[ـf�kع¨�اف�به،�وقد�جاءت�الخطوة�التالية�من��مم�ا�تحدة�لتثبت�هـذه�النظريـة�

مركبــة�لل��نــامج�الــوط�\�لºــ�ع��لغــام،�وهــو�واحــد�مــن�

ال��امج�الحكومية�ا�وازية�ال[\�تسيطر�علbcا�ا�ليشيات،��ي�الوقت�الذي���تقوم�أي�جهة��ي�الـيمن�بزراعـة�

�لهجــوم�مماثــل�مــن�الحــوثي�ن،�
ً
تعــرض�مــارتن�غريفيــت�أيضــا

18/2/2018 %�12 .  
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

��ندوب�بريطانيا�بامتيـاز،�وأن�هنـاك�عوامـل�ستسـاعده�عxـى�النجـاح��وهـو�مـالم�يتـوفر�
ً
البعض�ذلك�نجاحا

لســابقيه�م¬bــا�تفاؤلــه�ا�فــرط�فقــد�تمكــن�مــن�جمــع��طــراف،�ودفعهــم�إ�ــى�مفاوضــ

بشأن�الحديدة�وتعز�وميناء�الحديدة�والصليف�اتفاق�عرف�باتفاق�ستوكهلم

ــادة�مـــن�كـــل��طـــراف�فقـــد�اشـــتكي�وزيـــر�الخارجيـــة�اليم�ـــ\�خالـــد� خطـــوات�غريفيـــت�لقيـــت�مواقـــف�حـ

�لÍمــ�ن�العــام�انطونيــو�غــوي¨�ش�مــن�مــا�أســماها�تجــاوزت�ا�بعــوث�الخــا
ً
اليمــاني��ــي�رســالة�وجههــا

العام�لÍمم�ا�تحدة�إ�ي�اليمن�عxى�خلفيـة�مناقشـات�أجراهـا�ا�بعـوث��ممـ\�بشـأن�كيفيـة�تطبيـق�تفتـيش�

�الحديدة،�وقد�بلغ�Sستياء�مـداه�مـن�تصـرفات�غريفيـت��مـر�الـذي�دفـع�الـرئيس�عبدربـه�

ت��يش�ضــم¬bا�جملــة�مــن�b�Sامــات�منصـور�هــادي��لتوجيــه�رســالة�لÍمـ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة�انطونيــو�غـو 

ضـــد�ا�بعـــوث�إ�ـــى�الـــيمن�مـــارتن�غريفيـــت�بارتكـــاب�تجـــاوزات،�وصـــفت�بغ�ـــ��ا�ســـبوقة،�وم¬bـــا�أنـــه�يصـــر�عxـــى�

التعامل�مع�fنقHب�ن�كحكومة�أمر�واقع�ومساوا�bا�بالحكومـة�الشـرعية،�وجـاءت�رسـالة�الـرئيس�تعب�ـ��عـن�

مـــا�أعت�ــ��تنصــل�مــن�قــرار�مجلــس��مــن��قلــِق�الســلطة�العليــا�والحكومــة�اليمنيــة،�وتضــمنت

ــــي� ــــيمن،�و¾ـ ـــي�الـ ــــل��ــ ــــية�للحـ ـــات��ساسـ ـــل�با�رجعيــ ــ�ام�الكامــ الـــــرئيس�عـــــدم�التعامـــــل�معـــــه�ح[ـــــ�kيعلـــــن�fل¨ـــ

ا�شار�إليه�أعHه،�وا�بادرة�الخليجية،�ونتائج�مؤتمر�الحوار�الوط�\�الشامل

�م�ن�العام�من�جهتـه�لـم�يبـدئ�اسـتجابة�أو�تصـديق�لخطـاب�الـرئيس�اليم�ـ\؛��ن�ذلـك�يع�ـ\�تحميـل�

�مـم�ا�تحــدة�الفشـل��ــي�إ�bـاء�الºــ�اع،�والعمـل�عxــى�تثبيــت�سـلطة�الحــوثي�ن،�وهـو�مــا���تريـد��مــم�ا�تحــدة�

fع¨�اف�به،�وقد�جاءت�الخطوة�التالية�من��مم�ا�تحدة�لتثبت�هـذه�النظريـة�

مركبــة�لل��نــامج�الــوط�\�لºــ�ع��لغــام،�وهــو�واحــد�مــن��20أعلــن�برنــامج��مــم�ا�تحــدة�Sنمــائي�عــن�تقديمــه�

ال��امج�الحكومية�ا�وازية�ال[\�تسيطر�علbcا�ا�ليشيات،��ي�الوقت�الذي���تقوم�أي�جهة��ي�الـيمن�بزراعـة�

�لهجــوم�مماثــل�مــن�الحــوثي�ن،�. )3(�لغــام�ســوى�الحــوثي�ن��ــي�مفارقــة�عجيبــة�
ً
تعــرض�مــارتن�غريفيــت�أيضــا
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��ندوب�بريطانيا�بامتيـاز،�وأن�هنـاك�عوامـل�ستسـاعده�عxـى�النجـاح��وهـو�مـالم�يتـوفر�
ً
البعض�ذلك�نجاحا

لســابقيه�م¬bــا�تفاؤلــه�ا�فــرط�فقــد�تمكــن�مــن�جمــع��طــراف،�ودفعهــم�إ�ــى�مفاوضــ

اتفاق�عرف�باتفاق�ستوكهلم

خطـــوات�غريفيـــت�لقيـــت�مواقـــف�حـــادة�مـــن�كـــل��طـــراف�فقـــد�اشـــتكي�وزيـــر�الخارجيـــة�اليم�ـــ\�خالـــد�

�لÍمــ�ن�العــام�انطونيــو�غــوي¨�
ً
اليمــاني��ــي�رســالة�وجههــا

العام�لÍمم�ا�تحدة�إ�ي�اليمن�عxى�خلفيـة�مناقشـات�أجراهـا�ا�بعـوث��ممـ\�بشـأن�كيفيـة�تطبيـق�تفتـيش�

السفن��ي�موانئ�الحديدة،�وقد�بل

منصـور�هــادي��لتوجيــه�رســالة�لÍمـ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة�انطونيــو�غـو 

ضـــد�ا�بعـــوث�إ�ـــى�الـــيمن�مـــارتن�غريفيـــت�بارتكـــاب�تجـــاوزات،�وصـــفت�بغ�ـــ��ا�ســـبوقة،�وم¬bـــا�أنـــه�يصـــر�عxـــى�

التعامل�مع�fنقHب�ن�كحكومة�أمر�واقع�ومساوا�bا�بالحكومـة�الشـرعية،�وجـاءت�رسـالة�الـرئيس�تعب�ـ��عـن�

قلــِق�الســلطة�العليــا�والحكومــة�اليمنيــة،�وتضــمنت

ــــي�الـــــيمن،�و¾ـــــي� ــــل��ـ ــــية�للحـ ـــ�kيعلـــــن�fل¨ـــــ�ام�الكامـــــل�با�رجعيـــــات��ساسـ ــــدم�التعامـــــل�معـــــه�ح[ــ الـــــرئيس�عـ

ا�شار�إليه�أعHه،�وا�بادرة�الخليجية،�ونتائج�مؤتمر�الحوار�الوط�\�الشامل�2216القرار

�م�ن�العام�من�جهتـه�لـم�يبـد

�مـم�ا�تحــدة�الفشـل��ــي�إ�bـاء�الºــ�اع،�والعمـل�عxــى�تثبيــت�سـلطة�الحــوثي�ن،�وهـو�مــا���تريـد��مــم�ا�تحــدة�

fع¨�اف�به،�وقد�جاءت�الخطوة�التالية�من��مم�ا�تحدة�لتثبت�هـذه�النظريـة�

أعلــن�برنــامج��مــم�ا�تحــدة�Sنمــائي�عــن�تقديمــه�

ال��امج�الحكومية�ا�وازية�ال[\�تسيطر�علbcا�ا�ليشيات،��ي�الوقت�الذي���تقوم�أي�جهة��ي�الـيمن�بزراعـة�

�لغــام�ســوى�الحــوثي�ن��ــي�مفارقــة�عجيبــة�
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ومــن�قبــل�النــاطق�باســم�أنصــار�هللا،�محمــد�عبدالســHم�ورئــيس�الوفــد�الحــوثي�ا�فــاوض�مbµمــ�ن�إيــاه�بأنــه�

ــ �بـــــ�ن�نيويـــ
ً
Hـــددة�متـــــنق ـــ�ن�العـــــام�إ�ـــــى�الـــــيمن�زيـــــارات�متعــ ورك�ولنـــــدن�والريـــــاض�وقـــــد�نفـــــذ�مبعـــــوث��مــ

ـــى� وطهــــران�وواشــــنطن�وعمــــان�وصــــنعاء�وعــــدن�ومســــقط،�وعواصــــم�أخــــرى�معنيــــة�با�زمــــة�اليمنيــــة،�والتقـ

كث���مـــن�ا�ســـؤول�ن�الــــدولي�ن،�وعـــدد�مـــن��طــــراف�ا�حليـــة�ا�شـــتبكة�عxــــى��رض،�وحمـــل�العديـــد�مــــن�

اف�إ�ــى�طاولــة�حــوار�تقــرر�حــد�التصــريحات�ا�تفائلــة�عــن�أحــراز�تقــدم��ــي�العمليــة�التفاوضــية،�وجلــب��طــر 

�خطــــورة�الوضــــع�
ً
ــ�را ـــدة�م�ــ ئ�الحديـ

ــدة�وا�نظمــــات�Sنســــانية،�والــــدول��عضــــاء،�والعديــــد�مــــن�ا�ــــراقب�ن� ــي�الــــيمن،�وأن��مــــم�ا�تحــ ــاني��ــ Sنســ

بصــورة�غ�ــ��قابلــة�للجــدل؛��ن�معظــم�واردات�

،�و¾ــــي�أســــطوانة�مشــــروخة�ترددهــــا��مــــم�ا�تحــــدة�كلمــــا�اق¨�بــــت�الحكومــــة�الشــــرعية�مــــن�

ــم� ـــراخ��مــ ــع�صـ ،�يرتفــ
ً
تحقيــــق�إحــــراز�نصــــر�أو�ظهــــرت�محــــاو�ت�جــــادة��لطــــرد�الحــــوثي�ن�وهــــزيمbµم�عســــكريا

كــان�مــن�أهــم�الزيــارات�ال[ــ\�قــام�¤bــا�مــارتن�غريفيــت�زيارتــه�إ�ــى�محافظــة�مــأرب�أهــم�معاقــل�الشــرعية،�

و¾ـــي�ا�ـــرة��و�ـــى�ال[ـــ\�يـــزور�فbcـــا�مســـؤول�أممـــ\�¤bـــذا�ا�ســـتوى�منـــذ�انـــد�ع��زمـــة�والحـــرب��ـــي�الـــيمن،�وقـــد�

شــرعية��ـــي�الــيمن،�وقــد�رحـــب�اســتقبله�الشــيخ�ســلطان�العـــرادة�محــافظ�ا�حافظــة،�وأحـــد�أبــرز�رجــا�ت�ال

بـــا�بعوث،�والوفـــد�ا�رافـــق�لـــه،�وقـــال��ـــي�كلمـــة�مقتضـــبة�نحـــن�مـــع�الســـHم�الحقيقـــي�وا�شـــرف�و��يشـــرفنا�

ـــى�ا�ســـــؤول�ن�والشـــــباب،� ـــا�والتقــ ــازح�ن�إلbcــ ـــوال�مـــــأرب�والنـــ ا�بعـــــوث�الخـــــاص�كـــــان�قـــــد�أطلـــــع�عxـــــى�أحــ

،�وأشـاد�با�سـتقرار��م�ــ\�)2(حليـة�تجـاه�النـازح�ن

وfقتصـــادي��ـــي�ا�حافظـــة،�وطالـــب�بـــالوقف�الفـــوري�وغ�ـــ��ا�شـــروط�لÍنشـــطة�العســـكرية،�وبـــدء�خفـــض�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ومــن�قبــل�النــاطق�باســم�أنصــار�هللا،�محمــد�عبدالســHم�ورئــيس�الوفــد�الحــوثي�ا�فــاوض�مbµمــ�ن�إيــاه�بأنــه�

�fستعمارية
ً
  .ليس�مبعوث�أمم\�بل�مبعوث�بريطانيا

�بـــــ�ن�نيويـــــ
ً
Hــ�ن�العـــــام�إ�ـــــى�الـــــيمن�زيـــــارات�متعـــــددة�متـــــنق ـــوث��مـــ وقـــــد�نفـــــذ�مبعــ

ــى� ـــرى�معنيــــة�با�زمــــة�اليمنيــــة،�والتقــ وطهــــران�وواشــــنطن�وعمــــان�وصــــنعاء�وعــــدن�ومســــقط،�وعواصــــم�أخـ

ــتبكة�عxــــى��رض،�وحمـــل�العديـــد�مــــن� كث���مـــن�ا�ســـؤول�ن�الــــدولي�ن،�وعـــدد�مـــن��طــــراف�ا�حليـــة�ا�شـ

التصــريحات�ا�تفائلــة�عــن�أحــراز�تقــدم��ــي�العمليــة�التفاوضــية،�وجلــب��طــر 

ـــع� ـــورة�الوضـ �خطـ
ً
ــع�خــــاص��ــــوانئ�الحديــــدة�م�ــــ�را للمأســــاة�Sنســــانية��ــــي�الــــيمن�كمــــا�يراهــــا�تبــــدأ�مــــن�وضــ

Sنســــاني��ــــي�الــــيمن،�وأن��مــــم�ا�تحــــدة�وا�نظمــــات�Sنســــانية،�والــــدول��عضــــاء،�والعديــــد�مــــن�ا�ــــراقب�ن�

بصــورة�غ�ــ��قابلــة�للجــدل؛��ن�معظــم�واردات�) الحديــدة�والصــليف( يــرون�ضــرورة�إســتئناف�عمــل�ا�ينــاء�

،�و¾ــــي�أســــطوانة�مشــــروخة�ترددهــــا��مــــم�ا�تحــــدة�كلمــــا�اق¨�بــــت�الحكومــــة�الشــــرعية�مــــن�

ــراخ��مــــم� ،�يرتفــــع�صــ
ً
تحقيــــق�إحــــراز�نصــــر�أو�ظهــــرت�محــــاو�ت�جــــادة��لطــــرد�الحــــوثي�ن�وهــــزيمbµم�عســــكريا

  .ق�ال�ºاعا�تحدة�حول�خطورة�الوضع�Sنساني��ي�مناط

كــان�مــن�أهــم�الزيــارات�ال[ــ\�قــام�¤bــا�مــارتن�غريفيــت�زيارتــه�إ�ــى�محافظــة�مــأرب�أهــم�معاقــل�الشــرعية،�

ــد� و¾ـــي�ا�ـــرة��و�ـــى�ال[ـــ\�يـــزور�فbcـــا�مســـؤول�أممـــ\�¤bـــذا�ا�ســـتوى�منـــذ�انـــد�ع��زمـــة�والحـــرب��ـــي�الـــيمن،�وقـ

اســتقبله�الشــيخ�ســلطان�العـــرادة�محــافظ�ا�حافظــة،�وأحـــد�أبــرز�رجــا�ت�ال

ــع�الســـHم�الحقيقـــي�وا�شـــرف�و��يشـــرفنا� بـــا�بعوث،�والوفـــد�ا�رافـــق�لـــه،�وقـــال��ـــي�كلمـــة�مقتضـــبة�نحـــن�مـ

ــى�ا�ســـــؤول�ن�والشـــــباب،� ــا�والتقـــ ــــأرب�والنـــــازح�ن�إلbcـــ ا�بعـــــوث�الخـــــاص�كـــــان�قـــــد�أطلـــــع�عxـــــى�أحـــــوال�مـ

حليـة�تجـاه�النـازح�نوالنسـاء،�والقـوى�السياسـية،�وقـد�ثمـن�جهـود�الســلطة�ا�

وfقتصـــادي��ـــي�ا�حافظـــة،�وطالـــب�بـــالوقف�الفـــوري�وغ�ـــ��ا�شـــروط�لÍنشـــطة�العســـكرية،�وبـــدء�خفـــض�
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ومــن�قبــل�النــاطق�باســم�أنصــار�هللا،�محمــد�عبدالســHم�ورئــيس�الوفــد�الحــو

�fستعمارية
ً
ليس�مبعوث�أمم\�بل�مبعوث�بريطانيا

�بـــــ�ن�نيويـــــ
ً
Hوقـــــد�نفـــــذ�مبعـــــوث��مـــــ�ن�العـــــام�إ�ـــــى�الـــــيمن�زيـــــارات�متعـــــددة�متـــــنق

ـــى� ـــنعاء�وعــــدن�ومســــقط،�وعواصــــم�أخــــرى�معنيــــة�با�زمــــة�اليمنيــــة،�والتقـ ــران�وواشــــنطن�وعمــــان�وصـ وطهــ

كث���مـــن�ا�ســـؤول�ن�الــــدولي�ن،�وعـــدد�مـــن��طــــراف�ا�حليـــة�ا�شـــتبكة�عxــــى��رض،�وحمـــل�العديـــد�مــــن�البـــ

التصــريحات�ا�تفائلــة�عــن�أحــراز�تقــدم��ــي�العمليــة�التفاوضــية،�وجلــب��طــر 

ــاة�Sنســــانية��ــــي�الــــيمن�كمــــا�يراهــــا�تبــــدأ�مــــن�وضــــع�خــــاص��ــــوان للمأســ

ــانية،�والــــدول��عضــــاء،�والعديــــد�مــــن�ا�ــــراقب�ن� Sنســــاني��ــــي�الــــيمن،�وأن��مــــم�ا�تحــــدة�وا�نظمــــات�Sنســ

يــرون�ضــرورة�إســتئناف�عمــل�ا�ينــاء�

ــا ــدة�كلمــــا�اق¨�بــــت�الحكومــــة�الشــــرعية�مــــن�)1(الــــيمن�ع��همــ ،�و¾ــــي�أســــطوانة�مشــــروخة�ترددهــــا��مــــم�ا�تحــ

ـــم� ـــراخ��مـ ــع�صـ ،�يرتفــ
ً
ــاو�ت�جــــادة��لطــــرد�الحــــوثي�ن�وهــــزيمbµم�عســــكريا ــق�إحــــراز�نصــــر�أو�ظهــــرت�محــ تحقيــ

ا�تحدة�حول�خطورة�الوضع�Sنساني��ي�مناط

كــان�مــن�أهــم�الزيــارات�ال[ــ\�قــام�¤bــا�مــارتن�غريفيــت�زيارتــه�إ�ــى�محافظــة�مــأرب�أهــم�معاقــل�الشــرعية،�

ــا�مســـؤول�أممـــ\�¤bـــذا�ا�ســـتوى�منـــذ�انـــد�ع��زمـــة�والحـــرب��ـــي�الـــيمن،�وقـــد� ــى�ال[ـــ\�يـــزور�فbcـ و¾ـــي�ا�ـــرة��و�ـ

اســتقبله�الشــيخ�ســلطان�العـــرادة�محــافظ�ا�حافظــة،�وأحـــد�أبــرز�رجــا�ت�ال

ــه،�وقـــال��ـــي�كلمـــة�مقتضـــبة�نحـــن�مـــع�الســـHم�الحقيقـــي�وا�شـــرف�و��يشـــرفنا� بـــا�بعوث،�والوفـــد�ا�رافـــق�لـ

  .سHم�كاذب

ــى�ا�ســـــؤول�ن�والشـــــباب،� ــا�والتقـــ ــأرب�والنـــــازح�ن�إلbcـــ ــــع�عxـــــى�أحـــــوال�مـــ ــد�أطلـ ـــوث�الخـــــاص�كـــــان�قـــ ا�بعــ

والنسـاء،�والقـوى�السياسـية،�وقـد�ثمـن�جهـود�الســلطة�ا�

وfقتصـــادي��ـــي�ا�حافظـــة،�وطالـــب�بـــالوقف�الفـــوري�وغ�ـــ��ا�شـــروط�لÍنشـــطة�العســـكرية،�وبـــدء�خفـــض�
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التصـعيد�بشـكل�شـامل،�وقـد�جـاءت�دعوتـه�بعـد�إحـراز�الحـوثي�ن�تقـدم�وإسـقاط�بعـض�ا�ـدن��ـي�الجــوف،�

ي�إقــرار�ضـــم�\�با�كاســب�ال[ـــ\�حصــل�الحوثيـــون�

م،�التقــى�مبعــوث��مــم�ا�تحــدة�غريفيــت�بقيــادات�الحــوثي�ن��ــي�صــنعاء،�ومكــث�

الوصـول�إ�ـى�تسـوية��تلخص��ي�تقديم�إحاطة��جلس��من�،وطلب�دعم�جهوده�من�أجل�الوصول��ـي

وجــدت�تلــك�الجهــود�استحســان�وقبــول�مــن�مختلــف��طــراف�اليمنيــة�كمــا�أبــدت�موافقbµــا�الصــريحة�

للتفــاوض�تحــت�رعايــة�ودعــم��مــ�ن�العــام�مباشــرة�مــن�أجــل�ضــمان��نتقــال�الســلم\��ــي�الــيمن،�ولتحقيــق�

  .القصف�الجوي�من�قبل�التحالف

ــــة� ــــية�لحــــــل��زمـــــة�اليمنيــ ـــات��ساســ ـــأن�اعتمــــــاد�ا�رجعيــ ـــث�غـــــامض�بشـــ ا�بــــــادرة�(ظـــــل�موقــــــف�غريفيـــ

،�ولــم�يولbcـــا�fهتمـــام�الــHزم�بـــل�ظهـــر�

ــل� م،�تقــــدم�ا�بعــــوث�2020ففــــي�بدايــــة�شــــهر�أبريــ

وقــف�إطـHق�النــار�يشــمل�عمــوم�( الخـاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ـى�الــيمن�بمبــادرة�جديـدة�مكونــة�مــن�عـدة�محــاور�

اليمن،�مجموعة�من�Sجراءات�fقتصـادية�وSنسـانية��ساسـية�لتخفيـف�معانـاة�اليمنيـ�ن،�وبنـاء�الثقـة�

ـ·\�أزمـة�كورونـا،�fسـتئناف�العاجـل�للعمليـة�

،�الحكومة�اليمنيـة�رفضـت�ا�بـادرة�كو�bـا�تجـاوزت�ا�رجعيـات�الـثHث�للحـل��ـي�الـيمن،�ا�شـار�

ــدة� ،�و�هــــم�فbcــــا�أ�bــــا�تؤســــس�لشــــرعية�جديــ

2020�#https://cutt.us/2r5pg .  
 �Zhttps://www.albayan.ae/one
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

التصـعيد�بشـكل�شـامل،�وقـد�جـاءت�دعوتـه�بعـد�إحـراز�الحـوثي�ن�تقـدم�وإسـقاط�بعـض�ا�ـدن��ـي�الجــوف،�

ن�للحـــوثي�إقــرار�ضـــم�\�با�كاســب�ال[ـــ\�حصــل�الحوثيـــون�وبعــض�ا�نــاطق��ـــي�مــأرب،�وهـــو�مــا�عـــده�مناهضــو 

م،�التقــى�مبعــوث��مــم�ا�تحــدة�غريفيــت�بقيــادات�الحــوثي�ن��ــي�صــنعاء،�ومكــث�2018

  .فbcا�ثHثة�أيام�وأجرى�حوارات�مطولة�مع�قيادة�الجماعة

تلخص��ي�تقديم�إحاطة��جلس��من�،وطلب�دعم�جهوده�من�أجل�الوصول��ـي

  .سياسية�تعيد�استئناف�ا�فاوضات

وجــدت�تلــك�الجهــود�استحســان�وقبــول�مــن�مختلــف��طــراف�اليمنيــة�كمــا�أبــدت�موافقbµــا�الصــريحة�

للتفــاوض�تحــت�رعايــة�ودعــم��مــ�ن�العــام�مباشــرة�مــن�أجــل�ضــمان��نتقــال�الســلم\��ــي�الــيمن،�ولتحقيــق�

القصف�الجوي�من�قبل�التحالفذلك�اش¨�ط�الحوثيون�التوقف�التام�عن�

  .رؤيةuا�بعوثuالخاصuمارتنuغريقيث

ـــة� ـــية�لحــــــل��زمـــــة�اليمنيـــ ــأن�اعتمــــــاد�ا�رجعيـــــات��ساســـ ــــامض�بشــــ ــــف�غريفيــــــث�غـ ــــل�موقــ ظـ

،�ولــم�يولbcـــا�fهتمـــام�الــHزم�بـــل�ظهـــر�)الخليجيــة،�ومخرجـــات�الحــوار�الـــوط�\�الشـــامل،�وقــرار�مجلـــس��مـــن

ــذ ففــــي�بدايــــة�شــــهر�أبريــــل�ه�ا�رجعيــــات�مــــن�أساســــها�منــــه�تب�ــــ\�مواقــــف�تنســــف�هــ

الخـاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ـى�الــيمن�بمبــادرة�جديـدة�مكونــة�مــن�عـدة�محــاور�

اليمن،�مجموعة�من�Sجراءات�fقتصـادية�وSنسـانية��ساسـية�لتخفيـف�معانـاة�اليمنيـ�ن،�وبنـاء�الثقـة�

ف،�ودعم�قدرة�الـيمن�عxـى�fسـتجابة��واجهـة�تف�ـ·\�أزمـة�كورونـا،�fسـتئناف�العاجـل�للعمليـة�

،�الحكومة�اليمنيـة�رفضـت�ا�بـادرة�كو�bـا�تجـاوزت�ا�رجعيـات�الـثHث�للحـل��ـي�الـيمن،�ا�شـار�

ــد�الدراســــة�والتقيــــيم ،�و�هــــم�فbcــــا�أ�bــــا�تؤســــس�لشــــرعية�جديــــدة�)2(إلbcــــا�أعــــHه�وأ�bــــا��تــــزال�مشــــروع��قيــ
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التصـعيد�بشـكل�شـامل،�وقـد�جـاءت�دعوتـه�بعـد�إحـراز�الحـوثي�ن�تقـدم�وإسـقاط�بعـض�ا�ـدن��ـي�الجــوف،�

وبعــض�ا�نــاطق��ـــي�مــأرب،�وهـــو�مــا�عـــده�مناهضــو 

  .علbcا

�2018ــي�شــهر�يوليــو�

فbcا�ثHثة�أيام�وأجرى�حوارات�مطولة�مع�قيادة�الجماعة

تلخص��ي�تقديم�إحاطة��جلس��من�،وطلب�دعم�جهوده�من�أجل�الوصول��ـي

سياسية�تعيد�استئناف�ا�فاوضات

وجــدت�تلــك�الجهــود�استحســان�وقبــول�مــن�مختلــف��طــراف�اليمنيــة�كمــا�أبــدت�موافقbµــا�الصــريحة�

للتفــاوض�تحــت�رعايــة�ودعــم��مــ�ن�العــام�مباشــرة�مــن�أجــل�ضــمان��نتقــال�الســلم\��ــي�الــيمن،�ولتحقيــق�

ذلك�اش¨�ط�الحوثيون�التوقف�التام�عن�

رؤيةuا�بعوثuالخاصuمارتنuغريقيث

ــــة� ـــية�لحــــــل��زمـــــة�اليمنيــ ــامض�بشــــــأن�اعتمــــــاد�ا�رجعيـــــات��ساســـ ظـــــل�موقــــــف�غريفيــــــث�غـــ

الخليجيــة،�ومخرجـــات�الحــوار�الـــوط�\�الشـــامل،�وقــرار�مجلـــس��مـــن

منــــه�تب�ــــ\�مواقــــف�تنســــف�هــــذ

الخـاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ـى�الــيمن�بمبــادرة�جديـدة�مكونــة�مــن�عـدة�محــاور�

اليمن،�مجموعة�من�Sجراءات�fقتصـادية�وSنسـانية��ساسـية�لتخفيـف�معانـاة�اليمنيـ�ن،�وبنـاء�الثقـة�

ف،�ودعم�قدرة�الـيمن�عxـى�fسـتجابة��واجهـة�تفب�ن��طرا

،�الحكومة�اليمنيـة�رفضـت�ا�بـادرة�كو�bـا�تجـاوزت�ا�رجعيـات�الـثHث�للحـل��ـي�الـيمن،�ا�شـار�)1()السياسية

ــا��تــــزال�مشــــروع��قيــــد�الدراســــة�والتقيــــيم ـــا�أعــــHه�وأ�bــ إلbcـ
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تتجاوز�شرعية�الرئيس�هادي�لخلق�وضع�سيا¸·\�جديـد�يمهـد�لتقسـيم�الـيمن�واسـقاط�الشـرعية�القائمـة�

ا�مثلــة�بــالرئيس�هــادي،�وقــد�ظهــر�هــذا�التوجــه�مــن�خــHل�تصــريح�ا�بعــوث�الخــاص�إ�ــى�الــيمن�أن�ا�بــادرة�

ون��ـــي�العواصـــم�العا�يـــة�الك�ـــ�ى�يعملـــون�لصـــالح�

�ع¬bــــــا�مــــــن�قبــــــل�
ً
�ـــــد ــاوض�بـ ـــ\�تغييــــــب�الحكومــــــة�الشــــــرعية،�والتفــــ ـــــيمن�ممــــــا�يع�ـــ ـــة�لوحــــــدة�الـ أجنــــــدة�معاديـــ

التحــالف،�والرعــاة�الــدولي�ن��مــر�الــذي�bèــدد�بنســف�مشــروعية�الحكومــة�مــن�أساســها�لصــالح�ا�ليشــيات�

م�من�تعدد�الزيارات�واللقاءات�والجهود�ال[\�يقوم�¤bا�ا�بعوث��ختلـف�الفـاعل�ن؛�

إ��أ�bــا�عديمــة�الجــدوى�فــال�ºاع�وصــل�إ�ــى�طريــق�مســدود�بســب�الخــHف�حــول�مــوارد�الحديــدة�وإدار�bــا��ــي�

�الدبلوما¸ـ·\�السـويدي�هـانز�جرنـد�ب�ـ�غ�بتـاريخ�
ً
عام�لÍمم�ا�تحدة�مؤخرا

عملــه��)1(م،�ولـم�يمـارس�ا�ـذكور 2011

ح[f�kنbµاء�من�هذه��طروحة�عدا�رسالة�شكر�لÍم�ن�العام�عxـى�اختيـاره�با�ضـافة�إ�ـى�عـدد�مـن�لقـاءات�

كمـــا�عينـــت�إدارة�الــرئيس�جوبايـــدن�تيمـــوني�

.  

  .جوCتuالتفاوضuب&نuأطرافuالÁÂاعuومدىuال�Áامuالحوثي&نuببنودuالصلح

�مـــن�
ً
م���ـــي�منطقـــة�صـــعدة�،�شـــمل�عـــددا

التنـــاز�ت�قـــدمbµا�الحكومـــة،�كـــان�مـــن�أهمهـــا�fع¨ـــ�اف�بالحركـــة�الحوثيـــة�ا�تمـــردة�وfســـتفادة�م¬bـــا�لكســـب�

فــس�العــام�ضــمن�أصــوات�النــاخب�ن�ا�ــوال�ن�للجماعــة��ــي�fنتخابــات�الرئاســية،�وا�حليــة��ــي�ســبتم���مــن�ن

ـــية�عــــــام� ـــرئيس�صـــــالح��ـــــي�fنتخابـــــات�الرئاســ ـــاء�منافســـــة�ا�عارضـــــة�للــ ــــلطة�أثنــ ــى�السـ ــيناريو�الصـــــراع�عxـــ ســـ

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

تتجاوز�شرعية�الرئيس�هادي�لخلق�وضع�سيا¸·\�جديـد�يمهـد�لتقسـيم�الـيمن�واسـقاط�الشـرعية�القائمـة�

ا�مثلــة�بــالرئيس�هــادي،�وقــد�ظهــر�هــذا�التوجــه�مــن�خــHل�تصــريح�ا�بعــوث�الخــاص�إ�ــى�الــيمن�أن�ا�بــادرة�

ون��ـــي�العواصـــم�العا�يـــة�الك�ـــ�ى�يعملـــون�لصـــالح��مـــع�مجموعـــات�يمنيـــة،�وهـــم�ناشـــط

ــــن�قبــــــل� �ع¬bــــــا�مــ
ً
�ــــد ــــة�الشــــــرعية،�والتفــــــاوض�بــ ــ\�تغييــــــب�الحكومــ ــــيمن�ممــــــا�يع�ــــ ــة�لوحــــــدة�الــ أجنــــــدة�معاديــــ

التحــالف،�والرعــاة�الــدولي�ن��مــر�الــذي�bèــدد�بنســف�مشــروعية�الحكومــة�مــن�أساســها�لصــالح�ا�ليشــيات�

  

م�من�تعدد�الزيارات�واللقاءات�والجهود�ال[\�يقوم�¤bا�ا�بعوث��ختلـف�الفـاعل�ن؛�الخHصة�إنه�بالرغ

إ��أ�bــا�عديمــة�الجــدوى�فــال�ºاع�وصــل�إ�ــى�طريــق�مســدود�بســب�الخــHف�حــول�مــوارد�الحديــدة�وإدار�bــا��ــي�

  .موقف�تتساوى�فيه�الشرعية�مع�fنقHب�تحت�رعاية��مم�ا�تحدة

�الدبلوما¸ـ·\�السـويدي�هـانز�جرنـد�ب�ـ�ع�ن��م�ن�ال
ً
عام�لÍمم�ا�تحدة�مؤخرا

2011م،�كمبعـوث�رابـع�لÍمـم�ا�تحــدة�للـيمن�منـذ�بدايـة��زمــة�

ح[f�kنbµاء�من�هذه��طروحة�عدا�رسالة�شكر�لÍم�ن�العام�عxـى�اختيـاره�با�ضـافة�إ�ـى�عـدد�مـن�لقـاءات�

كمـــا�عينـــت�إدارة�الــرئيس�جوبايـــدن�تيمـــوني�.  ،وزيـــارة�محافظـــة�تعــزتعــارف�مـــع�بعـــض�ا�ســؤول�ن�ا�عني�ن

�لحل�ال�ºاع�اليم�\�إ�ى�جانب�ا�بعوث��مم\
ً
�أمريكيا

ً
.)2(�مبعوثا

جوCتuالتفاوضuب&نuأطرافuالÁÂاعuومدىuال�Áامuالحوثي&نuببنودuالصلح

uصعدةuيXuصلحuأولuم2006ـ.  

�مـــن�2006ف��ايـــر��28وقـــع�أول�صـــلح�بـــ�ن�الحكومـــة�والحـــوثي�ن��ـــي�
ً
م���ـــي�منطقـــة�صـــعدة�،�شـــمل�عـــددا

التنـــاز�ت�قـــدمbµا�الحكومـــة،�كـــان�مـــن�أهمهـــا�fع¨ـــ�اف�بالحركـــة�الحوثيـــة�ا�تمـــردة�وfســـتفادة�م¬bـــا�لكســـب�

أصــوات�النــاخب�ن�ا�ــوال�ن�للجماعــة��ــي�fنتخابــات�الرئاســية،�وا�حليــة��ــي�ســبتم���مــن�ن

ــــام� ــية�عــ ــــالح��ـــــي�fنتخابـــــات�الرئاســـ ــاء�منافســـــة�ا�عارضـــــة�للـــــرئيس�صـ ـــلطة�أثنـــ ســـــيناريو�الصـــــراع�عxـــــى�الســ
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تتجاوز�شرعية�الرئيس�هادي�لخلق�وضع�سيا¸·\�جديـد�يمهـد�لتقسـيم�الـيمن�واسـقاط�الشـرعية�القائمـة�

ا�مثلــة�بــالرئيس�هــادي،�وقــد�ظهــر�هــذا�التوجــه�مــن�خــHل�تصــريح�ا�بعــوث�الخــاص�إ�ــى�الــيمن�أن�ا�بــادرة�

جـــاءت�نتيجـــة�نقـــاش�مـــع�مجموعـــات�يمنيـــة،�وهـــم�ناشـــط

�ع¬bــــــا�مــــــن�قبــــــل�
ً
�ــــد ـــة�الشــــــرعية،�والتفــــــاوض�بــ ــــب�الحكومـــ ـــا�يع�ــــــ\�تغييــ ــــدة�الــــــيمن�ممـــ أجنــــــدة�معاديــــــة�لوحــ

التحــالف،�والرعــاة�الــدولي�ن��مــر�الــذي�bèــدد�بنســف�مشــروعية�الحكومــة�مــن�أساســها�لصــالح�ا�ليشــيات�

  .والقبول�با�مر�الواقع

الخHصة�إنه�بالرغ

إ��أ�bــا�عديمــة�الجــدوى�فــال�ºاع�وصــل�إ�ــى�طريــق�مســدود�بســب�الخــHف�حــول�مــوارد�الحديــدة�وإدار�bــا��ــي�

موقف�تتساوى�فيه�الشرعية�مع�fنقHب�تحت�رعاية��مم�ا�تحدة

ع�ن��م�ن�ال: ا�بعوثuالرابع

م،�كمبعـوث�رابـع�لÍمـم�ا�تحــدة�للـيمن�منـذ�بدايـة��زمــة�2/7/2021

ح[f�kنbµاء�من�هذه��طروحة�عدا�رسالة�شكر�لÍم�ن�العام�عxـى�اختيـاره�با�ضـافة�إ�ـى�عـدد�مـن�لقـاءات�

تعــارف�مـــع�بعـــض�ا�ســؤول�ن�ا�عني�نال

�لحل�ال�ºاع�اليم�\�إ�ى�جانب�ا�بعوث��مم\
ً
�أمريكيا

ً
ليندركينغ�مبعوثا

جوCتuالتفاوضuب&نuأطرافuالÁÂاعuومدىuال�Áامuالحوثي&نuببنودuالصلح

uصعدةuيXuصلحuأولuـ

وقـــع�أول�صـــلح�بـــ�ن�الحكومـــة�والحـــوثي�ن��ـــي�

التنـــاز�ت�قـــدمbµا�الحكومـــة،�كـــان�مـــن�أهمهـــا�fع¨ـــ�اف�بالحركـــة�الحوثيـــة�ا�تمـــردة�وfســـتفادة�م¬bـــا�لكســـب�

أصــوات�النــاخب�ن�ا�ــوال�ن�للجماعــة��ــي�fنتخابــات�الرئاســية،�وا�حليــة��ــي�ســبتم���مــن�ن

ـــية�عــــــام� ــــالح��ـــــي�fنتخابـــــات�الرئاســ ــــراع�عxـــــى�الســـــلطة�أثنـــــاء�منافســـــة�ا�عارضـــــة�للـــــرئيس�صـ ســـــيناريو�الصـ
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ــــت�بـــــالوطن�نتيجـــــة�الجـــــو�ت� ــ\�لحقـ ـــائر�ا�اديـــــة�والبشـــــرية�ال[ـــ ـــرف�عـــــن�الخســ ــــا�غـــــض�الطــ م،�وتـــــم�فbcـ

ــة�تتضـــــمن��إجـــــراءات� ــــى�وثيقـــ م،�عxـ

م�بــ�ن�الحــوثي�ن�والقــوات�الحكوميــة،�

�لتنـــدلع�
ً
Hتفـــاق�طـــويfزمـــة�اليمنيـــة،�ولـــم�يصـــمد�Íـــاء��الجولـــة�الرابعـــة�مـــن�الحـــرب�كـــأول�تـــدويل�لbµبعـــد�ان

ــــوم� ـــامل�يــــ ــى�مخرجـــــــات�الحــــــــوار�الـــــــوط�\�الشــــ ـــــع�عxـــــ ــــد�التوقيـــ ــال�بعـــ �25اك�الحـــــ

م�الـــذي�أنقلـــب�عليـــه�الحوثيـــون�والـــرئيس�صـــالح�ونـــتج�عـــن�ذلـــك�ســـقوط�العاصـــمة�صـــنعاء��ـــي�

ــا�بـــ�ن�كـــل�مـــن�الحكومـــة�والحـــوثي�ن�بتـــاريخ� م�بغـــرض�2014م���ســـبت21و¾ـــي�fتفاقيـــة�ال[ـــ\�تـــم�توقيعهـ

  .إ�bاء��زمة�بي¬bما�بعد�احتHل�العاصمة،�وخرقها�الحوثيون�قبل�أن�يجف�ح���ا�داد�الذي�كتب�به

ــا�كــــان� ـــفة�الحــــزم�بينمــ ـــن�انطــــHق�عاصـ ـــة�أشــــهر�مـ ــد�ثHثـ م�بعــ

شـبوة،�ولحـج،�وأبـ�ن،�والضـالع،�وتعـز،�

ـ·\�إ�ــى�اتفـاق،�وقــد�بـدأ�م�ــ�ان�القـوى�يميــل�

  .عدن�وأغلب�ا�حافظات�الجنوبية
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــت�بـــــالوطن�نتيجـــــة�الجـــــو�ت� ــائر�ا�اديـــــة�والبشـــــرية�ال[ـــــ\�لحقــ ـــا�غـــــض�الطـــــرف�عـــــن�الخســـ م،�وتـــــم�فbcــ

.  

  .م2008

ـــة ـــت�الحكومـــــة�بالعاصـــــمة�القطريــ ــــي�وقعــ ــــى�وثيقـــــة�تتضـــــمن��إجـــــراءات�2008ف��ايـــــر��1الدوحـــــة��ـ م،�عxـ

م�بــ�ن�الحــوثي�ن�والقــوات�الحكوميــة،�2007يونيــو�16لتطبيــق�اتفــاق�ا�صــالحة�مــن�أجــل�وقــف�إطــHق�النــار�

�لتنـــدلع�
ً
Hتفـــاق�طـــويfزمـــة�اليمنيـــة،�ولـــم�يصـــمد�Íـــاء��الجولـــة�الرابعـــة�مـــن�الحـــرب�كـــأول�تـــدويل�لbµبعـــد�ان

ـــــذ ـــوم�،�وكـــ ــامل�يـــــ ــــــوط�\�الشـــــ ــــــوار�الـ ــــــات�الحــ ــــع�عxـــــــى�مخرجـ ـــد�التوقيــــ اك�الحـــــــال�بعــــ

م�الـــذي�أنقلـــب�عليـــه�الحوثيـــون�والـــرئيس�صـــالح�ونـــتج�عـــن�ذلـــك�ســـقوط�العاصـــمة�صـــنعاء��ـــي�

  . ـuاتفاقيةuالسلمuوالشراكة

و¾ـــي�fتفاقيـــة�ال[ـــ\�تـــم�توقيعهـــا�بـــ�ن�كـــل�مـــن�الحكومـــة�والحـــوثي�ن�بتـــاريخ�

إ�bاء��زمة�بي¬bما�بعد�احتHل�العاصمة،�وخرقها�الحوثيون�قبل�أن�يجف�ح���ا�داد�الذي�كتب�به

  . ـuمفاوضاتuجنيف

ــفة�الحــــزم�بينمــــا�كــــان�2015عقــــدت�تلــــك�ا�فاوضــــات��ــــي�يونيــــو ــن�انطــــHق�عاصــ ــة�أشــــهر�مــ م�بعــــد�ثHثــ

شـبوة،�ولالحوثيون�يفرضون�سيطر�bم�عxى�أغلب�أحياء�عـدن،�ومحافظـات�

�كسـابقbµا��ــي�الخـروج�بنتــائج�تف
ـ·\�إ�ــى�اتفـاق،�وقــد�بـدأ�م�ــ�ان�القـوى�يميــل�
ً
فشـلت�هــذه�ا�فاوضـات�أيضــا

عدن�وأغلب�ا�حافظات�الجنوبيةالعاصمة�لصالح�الحكومة،�بعد�تحرير�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

ـــت�بـــــالوطن�نتيجـــــة�الجـــــو�ت�2006 ــــة�والبشـــــرية�ال[ـــــ\�لحقــ ــم�فbcـــــا�غـــــض�الطـــــرف�عـــــن�الخســـــائر�ا�اديـ م،�وتـــ

.)1(السابقة�من�الحرب

uالدوحةuاتفاقu2008ـ

ـــمة�القطريـــــة وقعـــــت�الحكومـــــة�بالعاصــ

لتطبيــق�اتفــاق�ا�صــالحة�مــن�أجــل�وقــف�إطــHق�النــار�

�لتنـــدلع�
ً
Hتفـــاق�طـــويfزمـــة�اليمنيـــة،�ولـــم�يصـــمد�Íـــاء��الجولـــة�الرابعـــة�مـــن�الحـــرب�كـــأول�تـــدويل�لbµبعـــد�ان

ــــة ،�وكــــــــذ)2(الحـــــــرب�الخامســـ

م�الـــذي�أنقلـــب�عليـــه�الحوثيـــون�والـــرئيس�صـــالح�ونـــتج�عـــن�ذلـــك�ســـقوط�العاصـــمة�صـــنعاء��ـــي�2014ينـــاير

  .م2014سبتم���21

ـuاتفاقيةuالسلمuوالشراكة

و¾ـــي�fتفاقيـــة�ال[ـــ\�تـــم�توقيعهـــا�بـــ�ن�كـــل�مـــن�الحكومـــة�والحـــوثي�ن�بتـــاريخ�

إ�bاء��زمة�بي¬bما�بعد�احتHل�العاصمة،�وخرقها�الحوثيون�قبل�أن�يجف�ح���ا�داد�الذي�كتب�به

ـuمفاوضاتuجنيف

عقــــدت�تلــــك�ا�فاوضــــات��ــــي�يونيــــو

الحوثيون�يفرضون�سيطر�bم�عxى�أغلب�أحياء�عـدن،�ومحافظـات�

�كسـابقbµا��ــي�الخـروج�بنتــائج�تف
ً
فشـلت�هــذه�ا�فاوضـات�أيضــا

لصالح�الحكومة،�بعد�تحرير�
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ـــــا�مفاوضـــــــات�جنيـــــــف� ـــــي�2علbcــ ،�وذلـــــــك��ــ

ــم� ــى�حــــل،�ثــ ،�وانbµــــت�ا�شــــاورات�دون�التوصــــل�إ�ــ
ً
ــ�ا ــمد�كث�ــ م،�بعــــد�إعــــHن�هدنــــة�لــــم�تصــ

م�جو�ت�أخرى�من�ا�فاوضـات�ولكـن�أسـدل�السـتار�دون�

�فشـــلها�بســـبب�عـــدم�حضـــور�
ً
بعـــوث�الـــدو�ي�مـــارتن�غريفيـــت�رســـميا

ــــود�bم�إ�ــــــى�صــــــنعاء�بعــــــد�انbµــــــاء� ــــة�لعــ ــمانات�كافيــ ــى�ضــــ ــــذرعوا�بعــــــدم�الحصــــــول�عxــــ ــــد�الحــــــوثي�ن�الــــــذين�تــ وفــ

م،�ورغـم�قصـر�ا�ــدة�فقـد�تـم�التوصــل�

  . �حاطاتuالu¨Ëتقدم�ìuاuا�بعوثونuالخاصونuل»م&نuالعامuإÇىuمجلسcuمن

اســتمع�مجلــس��مــن�إ�ــى�العديــد�مــن�Sحاطــات�ال[ــ\�تقــدم�¤bــا�ا�بعوثــون�الخاصــون�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�

وجـه�عxى�الرغم�من�ا�صاعب�الكب�ـ�ة�ال[ـ\�تمـر�¤bـا�الـبHد�،ولقد

ــــــراف������������������������������������������������������������������������� ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــل�لÍطــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــداء�عاجــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــدة�نـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــم�ا�تحـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــام�لÍمـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــ�ن�العـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ �مـــ

ـــن�ط ــية�عـ ريــــق�ال¨�ك�ــــ��عxــــى�تســــوية�سياســ

مناقشـــة�مق¨ـــ�ح�جديـــد�يتضـــمن�مبـــادرات�إنســـانية��عـــادة�بنـــاء�الثقـــة،�وبـــ�ن��طـــراف��عاد�bـــا�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

uجنيفu1(2مفاوضات(.  

ـــات�أطلـــــــق� ــــــل�السويســـــــرية�عـــــــدة�مفاوضــــ ــــــات�جنيـــــــف�شـــــــهدت�مدينـــــــة�بيـ ــــا�مفاوضـ علbcـــ

ـــل،�ثــــم� ،�وانbµــــت�ا�شــــاورات�دون�التوصــــل�إ�ــــى�حـ
ً
م،�بعــــد�إعــــHن�هدنــــة�لــــم�تصــــمد�كث�ــــ�ا

م�جو�ت�أخرى�من�ا�فاوضـات�ولكـن�أسـدل�السـتار�دون�2016أبريل�21انطلقت��ي�العاصمة�الكويتية��ي�

�فشـــلها�بســـبب�عـــدم�حضـــور�انbµـــت�قبـــل�أن�تبـــدأ�حيـــث�أعلـــن�ا�
ً
بعـــوث�الـــدو�ي�مـــارتن�غريفيـــت�رســـميا

ـــود�bم�إ�ــــــى�صــــــنعاء�بعــــــد�انbµــــــاء� ـــة�لعـــ ـــذرعوا�بعــــــدم�الحصــــــول�عxــــــى�ضــــــمانات�كافيـــ ـــد�الحــــــوثي�ن�الــــــذين�تـــ وفـــ

  .اتفاقuاستوكهولم

م،�ورغـم�قصـر�ا�ــدة�فقـد�تـم�التوصــل�2018ديســم���6انطلقـت�مشـاورات�اسـتوكهولم��ــي�السـويد��ـي�

  .سم�kباتفاق�استوكهولهم

�حاطاتuالu¨Ëتقدم�ìuاuا�بعوثونuالخاصونuل»م&نuالعامuإÇىuمجلسcuمن

اســتمع�مجلــس��مــن�إ�ــى�العديــد�مــن�Sحاطــات�ال[ــ\�تقــدم�¤bــا�ا�بعوثــون�الخاصــون�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�

  :اليمن�وكان�أبرز�ما�جاء�فbcا�التا�ي

عxى�الرغم�من�ا�صاعب�الكب�ـ�ة�ال[ـ\�تمـر�¤bـا�الـبHد�،ولقدهناك�فرصة�سانحة�للسHم��ي�اليمن،�

ـــــراف������������������������������������������������������������������������� ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــل�لÍطـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــداء�عاجـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــدة�نــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــم�ا�تحـ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــام�لÍمــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ�ن�العـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ �مــــ

ـــيمنللوقــــف�الفــــوري�لكــــل��  ـــي�الـ ـــال�العدائيــــة��ـ ـــى�تســــوية�سياســــية�عــــن�طمــــع�ضــــرورة��عمـ ال¨�ك�ــــ��عxـ

مناقشـــة�مق¨ـــ�ح�جديـــد�يتضـــمن�مبـــادرات�إنســـانية��عـــادة�بنـــاء�الثقـــة،�وبـــ�ن��طـــراف��عاد�bـــا�
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مفاوضاتuجنيفuuـ

ــات�أطلـــــــق� ـــــرية�عـــــــدة�مفاوضـــــ ـــل�السويســ ــــة�بيــــ ـــــهدت�مدينـــ شــ

ـــم���15 ـــم�2015ديسـ ــى�حــــل،�ثـ ،�وانbµــــت�ا�شــــاورات�دون�التوصــــل�إ�ــ
ً
م،�بعــــد�إعــــHن�هدنــــة�لــــم�تصــــمد�كث�ــــ�ا

انطلقت��ي�العاصمة�الكويتية��ي�

  .نتائج�تذكر

  3 ـuجنيف

انbµـــت�قبـــل�أن�تبـــدأ�حيـــث�أعلـــن�ا�

ـــود�bم�إ�ــــــى�صــــــنعاء�بعــــــد�انbµــــــاء� ـــة�لعـــ ــوثي�ن�الــــــذين�تــــــذرعوا�بعــــــدم�الحصــــــول�عxــــــى�ضــــــمانات�كافيـــ وفــــــد�الحــــ

  .)2(ا�شاورات

اتفاقuاستوكهولم-

انطلقـت�مشـاورات�اسـتوكهولم��ــي�السـويد��ـي�

سم�kباتفاق�استوكهولهم�إ�ى�ما

�حاطاتuالu¨Ëتقدم�ìuاuا�بعوثونuالخاصونuل»م&نuالعامuإÇىuمجلسcuمن

اســتمع�مجلــس��مــن�إ�ــى�العديــد�مــن�Sحاطــات�ال[ــ\�تقــدم�¤bــا�ا�بعوثــون�الخاصــون�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�

اليمن�وكان�أبرز�ما�جاء�فbcا�التا�ي

هناك�فرصة�سانحة�للسHم��ي�اليمن،�أن�

ــــــراف������������������������������������������������������������������������� ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــل�لÍطــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــداء�عاجـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــدة�نــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــم�ا�تحـــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــام�لÍمـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ�ن�العـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ �مــــــــ

ـــوري�لكــــل��  للوقــــف�الفـ

مناقشـــة�مق¨ـــ�ح�جديـــد�يتضـــمن�مبـــادرات�إنســـانية��عـــادة�بنـــاء�الثقـــة،�وبـــ�ن��طـــراف��عاد�bـــا�.)3(التفـــاوض
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ــــة�ـــــحابات�العســـــكرية،� ــــداب����منيـ والتـ

 .وا�وقوف�ن�ومسائل�سياسية�وتعزيز�السHم�والوضع�fقتصادي�وSنساني�وإطHق��سرى 

ي��مم�ا�تحدة�بشأن�اليمن�وال[\�يتم�عرضها�عxـى��مـ�ن�العـام�

ـــع��طــــراف� كþــــ�ة�اللقــــاءات�ا�تكــــررة�والدائمــــة�مـ

أنــه�بــالرغم�مــن�كــل�ذلــك،�ورغــم�تعلــق�آمــال�

ن�يتحقـق�م¬bـا�Üـ·\ء�غ�ـ��أن�تلـك�الوعـود�لـم�تثمـر�غ�ـ��التسـويف�

ـــدفاع�عــــن�الشـــــرعية� ــي�الغالــــب�للـ ـــدة����bــــدف��ــ ـــت�الوقــــائع�التاريخيــــة�أن��مــــم�ا�تحـ أثبتـ

ي�ن�أهـــم�هـــدف�ن�أسســـت�مـــن�أجلهمـــا��مـــم�ا�تحـــدة،�يتضـــح�ذلـــك�

�عنـــدما�ٌتضـــّيق�الســـلطات�الشـــرعية�ا�ســـنودة�بقـــرارات�مجلـــس��مـــن�الخنـــاق�عxـــى�ا�تمـــردين�
ً
تتعـــا�ى�،جليـــا

ــى�الســــHم�ومراعــــاة� ــدة��ــــي�أعxـــى�هــــرم��مــــم�ا�تحــــدة�بوجـــوب�وقــــف�إطــــHق�النــــار،�والجنـــوح�إ�ــ أصـــوات�عديــ

ســـف�دعـــوات�حـــق�يـــراد�¤bـــا�باطـــل،�وتســـتغل�الجماعـــات�ا�تمـــردة�وا�نقلبـــة�عxـــى�

الشــرعية�هـــذه�الـــدعوات��عــادة�ترتيـــب�صـــفوفها�وجلــب�مزيـــد�مـــن�عتــاد�الحـــرب�وهـــذا�مــا�تكـــرر�حدوثـــة��ـــي�

زج�-إيرانيـــة�)2(تحــت�مســم\�الكمـــوم�و¾ــي�نظريــة

ا��ف�مــن�ا�قــاتل�ن�إ�ــى�محــارق�ا�ــوت��ســقاط�مركــز�محافظــة�الجــوف�ومــديرات��ــي�محافظــة�

مأرب،�تسببت��ـي�نـزوح�نتيجـة�هـذه�الهجمـات�أكþـ��مـن�خمسـة�وعشـرين�ألـف�أسـرة�إ�ـى�مدينـة�مـأرب،�ولـم�

�تطالب�فيه�الحوثي�ن�بالتوقف�عن�القتـل�والتهج�ـ�،�
ً
ْحّرك��مم�ا�تحدة�ساكن،�ولم�تصدر�بيانا

ُ
وعنـدما�ت

تحرك�الجيش��وا�قاومة�الشعبية�بتوجbcات�الرئيس�هادي�للدفاع�عـن�الشـرعية�واسـتطاع�إسـقاط�رهـان�

تقـــدم�الحـــوثي�ن�عxـــى�بقيـــة�ا�نـــاطق،�تحركـــت�ا�ؤسســـة��مميـــة��ربـــاك�ا�شـــهد�ككـــل�مـــرة،�متحججـــة�هـــذه�

أكþـ��مـن�ثمانيـة�أشـهر�مـن��ا�رة�بانتشار�كورونـا�ا�سـتجد،�وا�Hحـظ�أنـه�ذات��سـلوب�يجـري��ـي�ليبيـا�فبعـد
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــائل�دقيقـــــة ــا�تناولـــــت�Sحاطـــــات�مســ ــــحابات�العســـــكرية،�: كمـــ م¬bـــــا�fنسـ

ومسائل�سياسية�وتعزيز�السHم�والوضع�fقتصادي�وSنساني�وإطHق��سرى 

وبنظرة�فاحصة�لتصريحات�جميع�مبعوثي��مم�ا�تحدة�بشأن�اليمن�وال[\�يتم�عرضها�عxـى��مـ�ن�العـام�

ــع��طــــراف��-أيضــــا�-ومجلــــس��مــــن�بصــــورة�روتينيــــة،�وتعــــددت�معهــــا ـــة�مــ كþــــ�ة�اللقــــاءات�ا�تكــــررة�والدائمـ

أنــه�بــالرغم�مــن�كــل�ذلــك،�ورغــم�تعلــق�آمــال�: إن: ويمكــن�القــول ،�ا�حليــة�والدوليــة�ا�عنيــة�با�زمــة�اليمنيــة

ن�يتحقـق�م¬bـا�Üـ·\ء�غ�ـ��أن�تلـك�الوعـود�لـم�تثمـر�غ�ـ��التسـويف�ع�ـ·�kأالشعب�اليم�\�الذي�عـانى��مـرين�

ــي�الغالــــب�للــــدفاع�عــــن�الشـــــرعية� أثبتــــت�الوقــــائع�التاريخيــــة�أن��مــــم�ا�تحــــدة����bــــدف��ــ

ي�ن�أهـــم�هـــدف�ن�أسســـت�مـــن�أجلهمـــا��مـــم�ا�تحـــدة،�يتضـــح�ذلـــك�الدوليـــة،�وحمايـــة�الســـلم�و�مـــن�الـــدول

�عنـــدما�ٌتضـــّيق�الســـلطات�الشـــرعية�ا�ســـنودة�بقـــرارات�مجلـــس��مـــن�الخنـــاق�عxـــى�ا�تمـــردين�
ً
جليـــا

ــى�الســــHم�ومراعــــاة� ــى�هــــرم��مــــم�ا�تحــــدة�بوجـــوب�وقــــف�إطــــHق�النــــار،�والجنـــوح�إ�ــ أصـــوات�عديــــدة��ــــي�أعxـ

 Íنســـاني،�و¾ـــي�لSـــى�الجانـــب�xـــا�باطـــل،�وتســـتغل�الجماعـــات�ا�تمـــردة�وا�نقلبـــة�عb¤ســـف�دعـــوات�حـــق�يـــراد�

الشــرعية�هـــذه�الـــدعوات��عــادة�ترتيـــب�صـــفوفها�وجلــب�مزيـــد�مـــن�عتــاد�الحـــرب�وهـــذا�مــا�تكـــرر�حدوثـــة��ـــي�

تحــت�مســم\�الكمـــوم�و¾ــي�نظريــة-الــيمن�وليبيــا،�فخــHل�ثHثـــة�أشــهر�مــن�الهجمـــات�ا�تتاليــة�

ا��ف�مــن�ا�قــاتل�ن�إ�ــى�محــارق�ا�ــوت��ســقاط�مركــز�محافظــة�الجــوف�ومــديرات��ــي�محافظــة�

مأرب،�تسببت��ـي�نـزوح�نتيجـة�هـذه�الهجمـات�أكþـ��مـن�خمسـة�وعشـرين�ألـف�أسـرة�إ�ـى�مدينـة�مـأرب،�ولـم�

�تطالب�فيه�الحوثي�ن�بالتوقف�عن�القتـل�والتهج�ـ�،�
ً
ْحّرك��مم�ا�تحدة�ساكن،�ولم�تصدر�بيانا

ُ
ت

تحرك�الجيش��وا�قاومة�الشعبية�بتوجbcات�الرئيس�هادي�للدفاع�عـن�الشـرعية�واسـتطاع�إسـقاط�رهـان�

تقـــدم�الحـــوثي�ن�عxـــى�بقيـــة�ا�نـــاطق،�تحركـــت�ا�ؤسســـة��مميـــة��ربـــاك�ا�شـــهد�ككـــل�مـــرة،�مت

ا�رة�بانتشار�كورونـا�ا�سـتجد،�وا�Hحـظ�أنـه�ذات��سـلوب�يجـري��ـي�ليبيـا�فبعـد
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

ــائل�دقيقـــــة. )1(للمفاوضـــــات ـــات�مســـ ـــت�Sحاطــ كمـــــا�تناولــ

ومسائل�سياسية�وتعزيز�السHم�والوضع�fقتصادي�وSنساني�وإطHق��سرى ،

وبنظرة�فاحصة�لتصريحات�جميع�مبعو

ومجلــــس��مــــن�بصــــورة�روتينيــــة،�وتعــــددت�معهــــا

ا�حليــة�والدوليــة�ا�عنيــة�با�زمــة�اليمنيــة

الشعب�اليم�\�الذي�عـانى��مـرين�

ـــة�أن��مــــم�ا�تحــــدة����bــــدف��ــــي�الغالــــب�للــــدفاع�عــــن�الشـــــرعية��فلقــــد،وا�ماطلة أثبتــــت�الوقــــائع�التاريخيـ

الدوليـــة،�وحمايـــة�الســـلم�و�مـــن�الـــدول

�عنـــدما�ٌتضـــّيق�الســـلطات�الشـــرعية�ا�ســـنودة�بقـــرارات�مجلـــس��مـــن�الخنـــاق�عxـــى�ا�تمـــردين�
ً
جليـــا

ــى�الســــHم�ومراعــــاة� ــي�أعxـــى�هــــرم��مــــم�ا�تحــــدة�بوجـــوب�وقــــف�إطــــHق�النــــار،�والجنـــوح�إ�ــ أصـــوات�عديــــدة��ــ

 Íنســـاني،�و¾ـــي�لSالجانـــب�

الشــرعية�هـــذه�الـــدعوات��عــادة�ترتيـــب�صـــفوفها�وجلــب�مزيـــد�مـــن�عتــاد�الحـــرب�وهـــذا�مــا�تكـــرر�حدوثـــة��ـــي�

الــيمن�وليبيــا،�فخــHل�ثHثـــة�أشــهر�مــن�الهجمـــات�ا�تتاليــة�

ا��ف�مــن�ا�قــاتل�ن�إ�ــى�محــارق�ا�ــوت��ســقاط�مركــز�محافظــة�الجــوف�ومــديرات��ــي�محافظــة�الحوثيــون�بــ

مأرب،�تسببت��ـي�نـزوح�نتيجـة�هـذه�الهجمـات�أكþـ��مـن�خمسـة�وعشـرين�ألـف�أسـرة�إ�ـى�مدينـة�مـأرب،�ولـم�

�تطالب�فيه�الحوثي�ن�بالتوقف�عن�القتـل�والتهج�ـ�،�
ً
ْحّرك��مم�ا�تحدة�ساكن،�ولم�تصدر�بيانا

ُ
ت

تحرك�الجيش��وا�قاومة�الشعبية�بتوجbcات�الرئيس�هادي�للدفاع�عـن�الشـرعية�واسـتطاع�إسـقاط�رهـان�

تقـــدم�الحـــوثي�ن�عxـــى�بقيـــة�ا�نـــاطق،�تحركـــت�ا�ؤسســـة��مميـــة��ربـــاك�ا�شـــهد�ككـــل�مـــرة،�مت

ا�رة�بانتشار�كورونـا�ا�سـتجد،�وا�Hحـظ�أنـه�ذات��سـلوب�يجـري��ـي�ليبيـا�فبعـد
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حصار�العاصمة�طرابلس�وتدم���ا�ستشفيات�وا�رافق�العامة،�والحصار�وا�قابر�الجماعيـة�وقتـل�ا�ـدني�ن�

�تمثــــل��ــــي�
ً
�ســــاحقا

ً
ــن�قبــــل�قــــوات�fنقHبــــي�حف¨ــــ��اســــتطاعت�قــــوات�الحكومــــة�الشــــرعية�تحقيــــق�انتصــــارا مــ

ر�حفيظــة��مــم�ا�تحــدة،��مــر�الــذي�دعــا�مكت�bــا�

الخاص�بتنسيق�الشـؤون�Sنسـانية��ـي�ليبيـا�لتقـديم�نداءاتـه�لÍطـراف�ا�تنازعـة�بضـرورة�Sيقـاف�الفـوري�

ــار�ف�ـــــ�وس ــ\�ذلـــــك�)1(جـــــة�انتشـــ كورونـــــا�و��يع�ـــ

. ر�ما�يبعث�الشكوك�حول�مدى�مصداقية��مم�ا�تحـدة��ـي�حـل�ال�ºاعـات

أن�هـذه��لفـاظ�ا�كـررة،�وغ��هـا�مـن�العبـارات�حمالـة��وجـه�تؤكـد�صـراحة�غيــاب�

مـا�يقـوم�بـه�منـدوب��مـ�ن�العـام�الجهة�الضامنة�للسHم،�والقادرة�عxى�تطبيق�قرارات�مجلس��من،�وأن�

وهــذا�أحــد�ال�ــ�اه�ن�ا�ؤكــدة�عxــى�عــدم�قــدرة��مــم�ا�تحــدة�عxــى�حســم�ال�ºاعــات�الدوليــة،�وال[ــ\�عــادة�

�عxى�حساب�القضايا�Sنسـانية�ا�لحـة،�
ً
�ما�تأتي�خصما

ً
وإ��كيـف�ما�تخضع��صالح�الدول�العظمk،�دائما

عامهــا�الســابع،�وتعــدت�آثارهــا�ا�حــيط�الــداخxي��لتتمــدد�

إ�ــى�دول�الجــوار،�وأحــدثت�تفــاعHت�هائلــة�عxــى�مســتوى�Sقلــيم،�و��تــزال��زمــة�اليمنيــة��ــي�تصــاعد�عxــى�

وfجتماعيـة،�والصــحية،�والنفسـية،�مــا�

كـــان�لهـــذه�الحـــرب�أن�تســـتمر��ـــي�ظـــل�قـــرارات�الشـــرعية�الدوليـــة�لـــو�لـــم�يكـــن�هنـــاك�تقـــاعس�لÍمـــم�ا�تحـــدة�

وا�ؤسسات�ا�نبثقة�ع¬bا�عن�القيـام�بواجبا�bـا�Sنسـانية،�وعـن�مـا�يمليـه�علbcـا�ميثاقهـا�ا�ن�ـ·�Ûلهـا،�والـذي�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

حصار�العاصمة�طرابلس�وتدم���ا�ستشفيات�وا�رافق�العامة،�والحصار�وا�قابر�الجماعيـة�وقتـل�ا�ـدني�ن�

�تمثــــل��ــــي�
ً
�ســــاحقا

ً
ــة�الشــــرعية�تحقيــــق�انتصــــارا ــ��اســــتطاعت�قــــوات�الحكومــ ــل�قــــوات�fنقHبــــي�حف¨ــ مــــن�قبــ

�مــن�مــدن�الســاحل�الغربــي�اللي«ــ\،�وهــو�مــا�أثــا
ً
ر�حفيظــة��مــم�ا�تحــدة،��مــر�الــذي�دعــا�مكتتحريــر�عــددا

الخاص�بتنسيق�الشـؤون�Sنسـانية��ـي�ليبيـا�لتقـديم�نداءاتـه�لÍطـراف�ا�تنازعـة�بضـرورة�Sيقـاف�الفـوري�

�بحجـــــة�انتشـــــار�ف�ـــــ�وس
ً
ـــا ـــزة�الطبيـــــة�بـــــأداء�مهامهـــــا،�أيضــ ــماح�لÍجهــ للقتـــــال،�والســـ

ر�ما�يبعث�الشكوك�حول�مدى�مصداقية��مم�ا�تحـدة��ـي�حـل�ال�ºاعـاتالتقليل�من�خطر�الف��وس�بقد

  . )2(وإحHل�السHم�وحماية�الشرعية�الدولية

أن�هـذه��لفـاظ�ا�كـررة،�وغ��هـا�مـن�العبـارات�حمالـة��وجـه�تؤكـد�صـراحة�غيــاب�: 

الجهة�الضامنة�للسHم،�والقادرة�عxى�تطبيق�قرارات�مجلس��من،�وأن�

�þأك��  .هو�دور�ا�يسر��ي�مجموعات�النقاش�ا�جتمعية�

وهــذا�أحــد�ال�ــ�اه�ن�ا�ؤكــدة�عxــى�عــدم�قــدرة��مــم�ا�تحــدة�عxــى�حســم�ال�ºاعــات�الدوليــة،�وال[ــ\�عــادة�

�عxى�حساب�القضايا�Sنسـانية�ا�لحـة،�
ً
�ما�تأتي�خصما

ً
ما�تخضع��صالح�الدول�العظمk،�دائما

عامهــا�الســابع،�وتعــدت�آثارهــا�ا�حــيط�الــداخxي��لتتمــدد�انقضــاء�يفســر�اســتمرار�الحــرب�ال[ــ\�شــارفت�عxــى�

إ�ــى�دول�الجــوار،�وأحــدثت�تفــاعHت�هائلــة�عxــى�مســتوى�Sقلــيم،�و��تــزال��زمــة�اليمنيــة��ــي�تصــاعد�عxــى�

وfجتماعيـة،�والصــحية،�والنفسـية،�مــا�كافـة�ا�سـتويات�الجوانــب�Sنسـانية،�وfقتصــادية،�والسياسـية،�

كـــان�لهـــذه�الحـــرب�أن�تســـتمر��ـــي�ظـــل�قـــرارات�الشـــرعية�الدوليـــة�لـــو�لـــم�يكـــن�هنـــاك�تقـــاعس�لÍمـــم�ا�تحـــدة�

وا�ؤسسات�ا�نبثقة�ع¬bا�عن�القيـام�بواجبا�bـا�Sنسـانية،�وعـن�مـا�يمليـه�علbcـا�ميثاقهـا�ا�ن

  .)3(ة��من�والسلم��ي�العالميجعل�م¬bا�مؤسسة�دولية�معنية�بحماي
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حصار�العاصمة�طرابلس�وتدم���ا�ستشفيات�وا�رافق�العامة،�والحصار�وا�قابر�الجماعيـة�وقتـل�ا�ـدني�ن�

�تمثــــل��ــــي�
ً
�ســــاحقا

ً
ــي�حف¨ــــ��اســــتطاعت�قــــوات�الحكومــــة�الشــــرعية�تحقيــــق�انتصــــارا مــــن�قبــــل�قــــوات�fنقHبــ

�مــن�مــدن�الســاحل�الغربــي�اللي«ــ\،�وهــو�مــا�أثــا
ً
تحريــر�عــددا

الخاص�بتنسيق�الشـؤون�Sنسـانية��ـي�ليبيـا�لتقـديم�نداءاتـه�لÍطـراف�ا�تنازعـة�بضـرورة�Sيقـاف�الفـوري�

�ب
ً
ـــأداء�مهامهـــــا،�أيضـــــا ــال،�والســـــماح�لÍجهـــــزة�الطبيـــــة�بــ للقتـــ

التقليل�من�خطر�الف��وس�بقد

وإحHل�السHم�وحماية�الشرعية�الدولية

: ويتضـح�للباحـث�

الجهة�الضامنة�للسHم،�والقادرة�عxى�تطبيق�قرارات�مجلس��من،�وأن�

هو�دور�ا�يسر��ي�مجموعات�النقا

وهــذا�أحــد�ال�ــ�اه�ن�ا�ؤكــدة�عxــى�عــدم�قــدرة��مــم�ا�تحــدة�عxــى�حســم�ال�ºاعــات�الدوليــة،�وال[ــ\�عــادة�

�عxى�حساب�القضايا�Sنسـانية�ا�لحـة،�
ً
�ما�تأتي�خصما

ً
ما�تخضع��صالح�الدول�العظمk،�دائما

يفســر�اســتمرار�الحــرب�ال[ــ\�شــارفت�عxــى�

إ�ــى�دول�الجــوار،�وأحــدثت�تفــاعHت�هائلــة�عxــى�مســتوى�Sقلــيم،�و��تــزال��زمــة�اليمنيــة��ــي�تصــاعد�عxــى�

كافـة�ا�سـتويات�الجوانــب�Sنسـانية،�وfقتصــادية،�والسياسـية،�

كـــان�لهـــذه�الحـــرب�أن�تســـتمر��ـــي�ظـــل�قـــرارات�الشـــرعية�الدوليـــة�لـــو�لـــم�يكـــن�هنـــاك�تقـــاعس�لÍمـــم�ا�تحـــدة�

وا�ؤسسات�ا�نبثقة�ع¬bا�عن�القيـام�بواجبا�bـا�Sنسـانية،�وعـن�مـا�يمليـه�علbcـا�ميثاقهـا�ا�ن

يجعل�م¬bا�مؤسسة�دولية�معنية�بحماي
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نعــــرف�العHقــــات�بــــ�ن�القــــوى�العظمــــ��kــــي�

��ي�مجلس��من�الدو�ي
ً
�صعبا

ً
  " )1(العالم�اليوم�تعاني�من�عدم�انتظام�ما�يجعل�اتخاذ�القرارات�أمرا

ة�عـــــن�حفـــــظ�الســـــلم�و�مـــــن�الـــــدولي�ن،�ومـــــن�

ـــــا�bا� ـــــي�اختصاصــ ـــــدة��ــ ـــم�ا�تحـــــــدة��مقيــ ــالرغم�مـــــــن��مــــ ــــن�شـــــــأ�bا��bديـــــــدهما،�وبـــــ ــال�مـــ ــع�أي�أعمـــــ ـــــا�منـــــ مهامهــ

�و�هداف�واجبة�التحقيق�داخل�ميثاقها،�كما�أنه�قـد�يسـمح�لهـا�بممارسـة�

åـــ·\�بحكـــم�الحاجـــة�أو�الضـــرورة��ـــي�أي�مســـالة��bـــدد�

  :إuCأنuتحقيقuتلكcuهدافuوا�بادئuوال�Áامuا�نظمةuuباختصاصا�Ýاuتواجههuصعوباتuعديدةuأهمها

أنه�يتقاطع�مع�مصالح�الدول�العظم�kال[\�تعمل�عxـى�تقويـة�نفوذهـا�ورعايـة�مصـالحها�وتحالفا�bـا�ح[ـ�kلـو�

وقـــد�أســـرفت�الـــدول�دائمـــة�العضـــوية��ـــي�اســـتخدام�الفيتـــو�

،�)3(ونكثـــت�بكـــل�ال¨�اما�bـــا�الدوليـــة،�وقـــدمت�مصـــالحها�عxـــى�مصـــالح�وأمـــن�واســـتقرار�بقيـــة�شـــعوب�العـــالم

عxــى�إطالــة��bــا�بمصــالح�الشــعوب،�والعمــل

،�ومـــا�قالـــه�أحـــد�دبلوما¸ـــ·\�
ً
حروبـــه�وأزماتـــه�وصـــنع�عقبـــات�أمـــام�الســـHم�مـــن�هـــذه�ا�جموعـــة�لـــم�يعـــد�ســـرا

bـــا�إ�ـــى�ليبيـــا��ـــي�أقـــوى�تصـــريح�أممـــ\�يؤكـــد�صـــحة�مـــا�تـــذهب�إليـــه�الدراســـة�وذلـــك��ـــي�

ــراب ــة�حف¨ـــ��عxــــى�العاصــــمة�طــ لس،�وأن�قــــادة�دول�معظــــم�أعضــــاء�مجلــــس��مـــن�أيــــدوا�هجــــوم�خليفــ

�متوافـــق�
ً
مهمــة�لــيس�لــدbèم�ضــم��،�وأن�النظــام�الــدو�ي�متضعضــع،�وأن�مجلــس��مــن�رفــض�إصــدار�قــرارا

وأنــه�قــد�تعــرض�للطعــن��ــي��"،بالســلبية

مســـاهمة��ـــي�إطالـــة�الحـــرب،�الظهـــر�مـــن�جانـــب�مجلـــس��مـــن�محـــدد�تســـع�دول�متدخلـــة��ـــي�الشـــأن�اللي«ـــ\�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

نعــــرف�العHقــــات�بــــ�ن�القــــوى�العظمــــ��kــــي�: "وقــــد�أكــــد�ذلــــك��مــــ�ن�العــــام�لÍمــــم�ا�تحــــدة��ــــي�تصــــريحه

��ي�مجلس��من�الدو�ي
ً
�صعبا

ً
العالم�اليوم�تعاني�من�عدم�انتظام�ما�يجعل�اتخاذ�القرارات�أمرا

ـــة�الدوليـــــة�ا�ســـــؤول ـــظ�الســـــلم�و�مـــــن�الـــــدولي�ن،�ومـــــن�ن��مـــــم�ا�تحـــــدة�بوصـــــفها�ا�نظمــ ة�عـــــن�حفــ

ــــا�bا� ــــي�اختصاصـــ ــــدة��ـــ ــم�ا�تحـــــــدة��مقيـــ ـــــن��مـــــ ـــــدهما،�وبـــــــالرغم�مــ ـــن�شـــــــأ�bا��bديــ ــــا�منـــــــع�أي�أعمـــــــال�مــــ مهامهـــ

وصHحيا�bا�بما�جاء��ي�ا�بادئ�و�هداف�واجبة�التحقيق�داخل�ميثاقها،�كما�أنه�قـد�يسـمح�لهـا�بممارسـة�

ــالة��bـــدد�اختصاصـــات�يمكـــن�أن�تحـــدد�بشـــكل�ضـــم�\�أو�اف¨�ا åـــ·\�بحكـــم�الحاجـــة�أو�الضـــرورة��ـــي�أي�مسـ

  " )2(�من�والسلم�الدولي�ن

إuCأنuتحقيقuتلكcuهدافuوا�بادئuوال�Áامuا�نظمةuuباختصاصا�Ýاuتواجههuصعوباتuعديدةuأهمها

أنه�يتقاطع�مع�مصالح�الدول�العظم�kال[\�تعمل�عxـى�تقويـة�نفوذهـا�ورعايـة�مصـالحها�وتحالفا�bـا�ح[ـ�kلـو�

وقـــد�أســـرفت�الـــدول�دائمـــة�العضـــوية��ـــي�اســـتخدام�الفيتـــو�"ذلـــك�إ�ـــى��bديـــد��مـــن�والســـلم�الـــدولي�ن�

ونكثـــت�بكـــل�ال¨�اما�bـــا�الدوليـــة،�وقـــدمت�مصـــالحها�عxـــى�مصـــالح�وأمـــن�واســـتقرار�بقيـــة�شـــعوب�العـــالم

و�شــك�أن�تحكــم�القــوى�الك�ــ�ى��ــي�قــرارات��مــم�ا�تحــدة�وتHع�bــا�بمصــالح�الشــعوب،�والعمــل

،�ومـــا�قالـــه�أحـــد�دبلوما¸ـــ·\�
ً
حروبـــه�وأزماتـــه�وصـــنع�عقبـــات�أمـــام�الســـHم�مـــن�هـــذه�ا�جموعـــة�لـــم�يعـــد�ســـرا

�bـــا�إ�ـــى�ليبيـــا��ـــي�أقـــوى�تصـــريح�أممـــ\�يؤكـــد�صـــحة�مـــا�تـــذهب�إليـــه�الدراســـة�وذلـــك��ـــي�

̈ـــ��عxــــى�العاصــــمة�طــــراب معظــــم�أعضــــاء�مجلــــس��مـــن�أيــــدوا�هجــــوم�خليفــــة�حف

�متوافـــق�
ً
مهمــة�لــيس�لــدbèم�ضــم��،�وأن�النظــام�الــدو�ي�متضعضــع،�وأن�مجلــس��مــن�رفــض�إصــدار�قــرارا

�دول�العــالم�
ً
بالســلبيةيــدين�هجــوم�حف¨ــ��عxــى�العاصــمة�الليبيــة�مbµمــا

الظهـــر�مـــن�جانـــب�مجلـــس��مـــن�محـــدد�تســـع�دول�متدخلـــة��ـــي�الشـــأن�اللي«ـــ\�
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

ــم�ا�تحــــدة��ــــي�تصــــريحه ــام�لÍمــ ــد�ذلــــك��مــــ�ن�العــ وقــــد�أكــ

��ي�مجلس��من�الدو�ي
ً
�صعبا

ً
العالم�اليوم�تعاني�من�عدم�انتظام�ما�يجعل�اتخاذ�القرارات�أمرا

ـــؤولإ" ــة�الدوليـــــة�ا�ســ ن��مـــــم�ا�تحـــــدة�بوصـــــفها�ا�نظمـــ

ـــــي�اختصاصـــــــا�bا� ـــــدة��ــ ــــن��مـــــــم�ا�تحـــــــدة��مقيــ ـــدهما،�وبـــــــالرغم�مـــ ــــأ�bا��bديــــ ـــــع�أي�أعمـــــــال�مـــــــن�شـــ مهامهـــــــا�منــ

وصHحيا�bا�بما�جاء��ي�ا�باد

اختصاصـــات�يمكـــن�أن�تحـــدد�بشـــكل�ضـــم�\�أو�اف¨�ا

�من�والسلم�الدولي�ن

إuCأنuتحقيقuتلكcuهدافuوا�بادئuوال�Áامuا�نظمةuuباختصاصا�Ýاuتواجههuصعوباتuعديدةuأهمها

أنه�يتقاطع�مع�مصالح�الدول�العظم�kال[\�تعمل�عxـى�تقويـة�نفوذهـا�ورعايـة�مصـالحها�وتحالفا�bـا�ح[ـ�kلـو�

ذلـــك�إ�ـــى��bديـــد��مـــن�والســـلم�الـــدولي�ن��أدى

ــا�الدوليـــة،�وقـــدمت�مصـــالحها�عxـــى�مصـــالح�وأمـــن�واســـتقرار�بقيـــة�شـــعوب�العـــالم ونكثـــت�بكـــل�ال¨�اما�bـ

و�شــك�أن�تحكــم�القــوى�الك�ــ�ى��ــي�قــرارات��مــم�ا�تحــدة�وتHع

،�ومـــا�قالـــه�أحـــد�دبلوما¸ـــ·\�
ً
حروبـــه�وأزماتـــه�وصـــنع�عقبـــات�أمـــام�الســـHم�مـــن�هـــذه�ا�جموعـــة�لـــم�يعـــد�ســـرا

ــا��ـــي�أقـــوى�تصـــريح�أممـــ\�يؤكـــد�صـــحة�مـــا�تـــذهب�إليـــه�الدراســـة�وذلـــك��ـــي� �مـــم�ا�تحـــدة�ومبعو�bـــا�إ�ـــى�ليبيـ

ــدوا�هجــــوم�خليفــــة�حف¨ـــ��عxــــى�العاصــــمة�طــــراب: "قولـــه معظــــم�أعضــــاء�مجلــــس��مـــن�أيــ

�متوافـــق�
ً
مهمــة�لــيس�لــدbèم�ضــم��،�وأن�النظــام�الــدو�ي�متضعضــع،�وأن�مجلــس��مــن�رفــض�إصــدار�قــرارا

�دول�العــالم��،عليــه
ً
يــدين�هجــوم�حف¨ــ��عxــى�العاصــمة�الليبيــة�مbµمــا

الظهـــر�مـــن�جانـــب�مجلـــس��مـــن�محـــدد�تســـع�دول�متدخلـــة��ـــي�الشـــأن�اللي«ـــ\�
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ــيمن�وســـــوريا�وغ��هـــــا�مـــــن� ــي�الـــ ،�وهـــــذا�الســـــيناريو�يتكـــــرر��ـــ

البلدان�العربية�وSسHمية�ال[ـ\�أصـبحت�سـاحة��للصـراعات�الدوليـة،�ال[ـ\�تنفيـذ��جنـدة�الخارجيـة�عxـى�

خHفــات�الــدول�الك�ــ�ى�الو�يــات�ا�تحــدة��مريكيــة�وأوروبــا�مــن�جهــة�وروســيا�

والصــ�ن�مــن�جهــة�أخــرى،�ولكــن�هــذه�الخHفــات���تمــنعهم�مــن�Sتفــاق�عxــى�إطالــة�أمــد�الصــراع��ــي�الــيمن�

وغ�ــ�ه�مــن�البلــدان�ا�نكوبــة�وقــد�شــكلت�الحــرب�فرصــة�ك�ــ�ى�لــوكHء�الحــروب�مــن��مــريكي�ن�وال��يطــاني�ن�

ــذه�الحــــروب�بعشــــرات�ا�ليــــارات�مــــن� وفــــرت�شــــركا�bم�الســــHح�وا�عــــدات�الحربيــــة،�متكســــب�ن�مــــن�هــ

ــدو�ي�تحــــت� ــات��ســــلحة،�وهكــــذا�يتضــــح�أن��مــــم�ا�تحــــدة�ومبعوثbcــــا�ومجلســــها�الــ الــــدو�رات�بفضــــل�مبيعــ

��ــي�العــالم�العربــي،�ويت
ً
�-ضــحســيطرة�الــدول�الك�ــ�ى�الــذين�يتحكمــون��ــي�أزمــات�العــالم�ويــديرو�bا�خصوصــا

أن�هـــذه�الــدول�تتـــوزع��دوار�فيمـــا�بي¬bــا�وتســـáى�لزراعـــة�الفــ¨ن�وبـــذر�بـــذورها�ع�ــ��أدوا�bـــا�التخريبيـــة�

و¾ــــي�ا�ســـــؤولة��و�ـــــى�عـــــن�معظـــــم��زمـــــات��ـــــي�العـــــالم�والحـــــروب�أينمـــــا�كانـــــت،�ويمارســـــون�أعمـــــالهم�تحـــــت�

م�ا�تحـدة�وأجهز�bـا�ومكات�bـا،�مظHت�عديدة،�وم¬bا�مظلة�العمل�Sنساني�ويستغلون�ما�توفره�منظمة��م

ع�ـــ��زرع�العمـــHء�وأجهـــزة�fســـتخبارات�ومـــن�بي¬bـــا�مجموعـــة�fيكونومســـت�ال��يطانيـــة�عxـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�

وهـــذه�ا�جموعـــة�مـــن�أك�ـــ��الشـــركات�fســـتخبارية�الخاصـــة��ـــي�العـــالم،�وتصـــدر�تقاريرهـــا�الســـرية�مـــن�قلـــب�

ريطانيــا�ومــن�واقــع�خ���bــا�fســتعمارية�الطويلــة�

عxــى�توظيــف�الطائفيــة�والقبليــة،�ومــن�ذلــك�رفــض�بريطانيــا�وحلفاbªــا�القضــاء�عxــى�مليشــيا�الحــوثي�بشــكل�

ــم� ــم؛���bــ ــن�الوصــــول�إ�ــــى�الحكــ �bــــائي�¤bــــدف�منــــع�التيــــارات�الوطنيــــة�والقوميــــة��وتيــــار�SســــHم�السيا¸ــــ·\�مــ

فاbªـا�علـbcم،�كمـا�تعمـل�عxـى�إضـعاف�كافـة�القـوى�الوطنيـة�ا�تصـارعة�

ــــا�رمـــــــت�بكامـــــــل�ثقلهـــــــا�الـــــــدو�ي�وخ���bـــــــا� بحيـــــــث���يمكـــــــن�لطـــــــرف�أن�يحقـــــــق�نصـــــــر�عxـــــــى�خصـــــــمه،�ومـــــــن�هنـــ

 �����S�
 V
�� ���� l����3�� �����2>�
 ����3C �������� ����@ �	������
 #[��� #�����
 �����[� %���S�
 W�������
 �4�*��� �����E2 V������+


عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ـــي��ســـــنت�ن�ونصـــــف ،�وهـــــذا�الســـــيناريو�يتكـــــرر��ـــــي�الـــــيمن�وســـــوريا�وغ��هـــــا�مـــــن�")1(ونســـــفت�جهـــــود�الســـــHم��ــ

البلدان�العربية�وSسHمية�ال[ـ\�أصـبحت�سـاحة��للصـراعات�الدوليـة،�ال[ـ\�تنفيـذ��جنـدة�الخارجيـة�عxـى�

  .حساب�أمن�واستقرار�هذه�الشعوب�الضحية

خHفــات�الــدول�الك�ــ�ى�الو�يــات�ا�تحــدة��مريكيــة�وأوروبــا�مــن�جهــة�وروســيا��لقــد�أوضــحت��حــداث

والصــ�ن�مــن�جهــة�أخــرى،�ولكــن�هــذه�الخHفــات���تمــنعهم�مــن�Sتفــاق�عxــى�إطالــة�أمــد�الصــراع��ــي�الــيمن�

وغ�ــ�ه�مــن�البلــدان�ا�نكوبــة�وقــد�شــكلت�الحــرب�فرصــة�ك�ــ�ى�لــوكHء�الحــروب�مــن��مــريكي�ن�وال��يطــاني�ن�

وفــــرت�شــــركا�bم�الســــHح�وا�عــــدات�الحربيــــة،�متكســــب�ن�مــــن�هــــذه�الحــــروب�بعشــــرات�ا�ليــــارات�مــــن�

ــم�ا�تحــــدة�ومبعوثbcــــا�ومجلســــها�الــــدو�ي�تحــــت� ــذا�يتضــــح�أن��مــ ــلحة،�وهكــ الــــدو�رات�بفضــــل�مبيعــــات��ســ

��ــي�العــالم�العربــي،�ويت
ً
ســيطرة�الــدول�الك�ــ�ى�الــذين�يتحكمــون��ــي�أزمــات�العــالم�ويــديرو�bا�خصوصــا

أن�هـــذه�الــدول�تتـــوزع��دوار�فيمـــا�بي¬bــا�وتســـáى�لزراعـــة�الفــ¨ن�وبـــذر�بـــذورها�ع�ــ��أدوا�bـــا�التخريبيـــة�

ـــالهم�تحـــــت� ـــون�أعمــ ـــا�كانـــــت،�ويمارســ ـــي�العـــــالم�والحـــــروب�أينمــ ـــات��ــ و¾ــــي�ا�ســـــؤولة��و�ـــــى�عـــــن�معظـــــم��زمــ

مظHت�عديدة،�وم¬bا�مظلة�العمل�Sنساني�ويستغلون�ما�توفره�منظمة��م

ــال،� ع�ـــ��زرع�العمـــHء�وأجهـــزة�fســـتخبارات�ومـــن�بي¬bـــا�مجموعـــة�fيكونومســـت�ال��يطانيـــة�عxـــى�ســـبيل�ا�ثـ

وهـــذه�ا�جموعـــة�مـــن�أك�ـــ��الشـــركات�fســـتخبارية�الخاصـــة��ـــي�العـــالم،�وتصـــدر�تقاريرهـــا�الســـرية�مـــن�قلـــب�

ريطانيــا�ومــن�واقــع�خ���bــا�fســتعمارية�الطويلــة��حــداث،�و�ــي�قضــية�الــيمن�عxــى�وجــه�التحديــد�حرصــت�ب

عxــى�توظيــف�الطائفيــة�والقبليــة،�ومــن�ذلــك�رفــض�بريطانيــا�وحلفاbªــا�القضــاء�عxــى�مليشــيا�الحــو

�bــــائي�¤bــــدف�منــــع�التيــــارات�الوطنيــــة�والقوميــــة��وتيــــار�SســــHم�السيا¸ــــ·\�مــــن�الوصــــول�إ�ــــى�الحكــــم؛���bــــم�

��ي�نظر�بريطانيا�وحل
ً
فاbªـا�علـbcم،�كمـا�تعمـل�عxـى�إضـعاف�كافـة�القـوى�الوطنيـة�ا�تصـارعة�يشكلون�خطرا

ـــــل�ثقلهـــــــا�الـــــــدو�ي�وخ���bـــــــا� ـــا�رمـــــــت�بكامــ ـــــن�هنــــ ـــــن�لطـــــــرف�أن�يحقـــــــق�نصـــــــر�عxـــــــى�خصـــــــمه،�ومــ بحيـــــــث���يمكــ
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

ــــنت�ن�ونصـــــف ـــود�الســـــHم��ـــــي��سـ ـــفت�جهــ ونســ

البلدان�العربية�وSسHمية�ال[ـ\�أصـبحت�سـاحة��للصـراعات�الدوليـة،�ال[ـ\�تنفيـذ��جنـدة�الخارجيـة�عxـى�

حساب�أمن�واستقرار�هذه�الشعوب�الضحية

لقــد�أوضــحت��حــداث

والصــ�ن�مــن�جهــة�أخــرى،�ولكــن�هــذه�الخHفــات���تمــنعهم�مــن�Sتفــاق�عxــى�إطالــة�أمــد�الصــراع��ــي�الــيمن�

وغ�ــ�ه�مــن�البلــدان�ا�نكوبــة�وقــد�شــكلت�الحــرب�فرصــة�ك�ــ�ى�لــوكHء�الحــروب�مــن��مــريكي�ن�وال��يطــاني�ن�

وفــــرت�شــــركا�bم�الســــHح�وا�عــــدات�الحربيــــة،�متكســــب�ن�مــــن�هــــذه�الحــــروب�بعشــــرات�ا�ليــــارات�مــــن��الــــذين

ــدو�ي�تحــــت� ــل�مبيعــــات��ســــلحة،�وهكــــذا�يتضــــح�أن��مــــم�ا�تحــــدة�ومبعوثbcــــا�ومجلســــها�الــ الــــدو�رات�بفضــ

��ــي�العــالم�العربــي،�ويت
ً
ســيطرة�الــدول�الك�ــ�ى�الــذين�يتحكمــون��ــي�أزمــات�العــالم�ويــديرو�bا�خصوصــا

 
ً
أن�هـــذه�الــدول�تتـــوزع��دوار�فيمـــا�بي¬bــا�وتســـáى�لزراعـــة�الفــ¨ن�وبـــذر�بـــذورها�ع�ــ��أدوا�bـــا�التخريبيـــة��-أيضــا

ـــالهم�تحـــــت� ـــون�أعمــ ــا�كانـــــت،�ويمارســ ــي�العـــــالم�والحـــــروب�أينمـــ ـــن�معظـــــم��زمـــــات��ـــ ـــى�عــ ـــؤولة��و�ــ و¾ــــي�ا�ســ

مظHت�عديدة،�وم¬bا�مظلة�العمل�Sنساني�ويستغلون�ما�توفره�منظمة��م

ع�ـــ��زرع�العمـــHء�وأجهـــزة�fســـتخبارات�ومـــن�بي¬bـــا�مجموعـــة�fيكونومســـت�ال��يطانيـــة�عxـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�

وهـــذه�ا�جموعـــة�مـــن�أك�ـــ��الشـــركات�fســـتخبارية�الخاصـــة��ـــي�العـــالم،�وتصـــدر�تقاريرهـــا�الســـرية�مـــن�قلـــب�

�حــداث،�و�ــي�قضــية�الــيمن�عxــى�وجــه�التحديــد�حرصــت�ب

عxــى�توظيــف�الطائفيــة�والقبليــة،�ومــن�ذلــك�رفــض�بريطانيــا�وحلفاbªــا�القضــاء�عxــى�مليشــيا�الحــو

ـــم� �bــــائي�¤bــــدف�منــــع�التيــــارات�الوطنيــــة�والقوميــــة��وتيــــار�SســــHم�السيا¸ــــ·\�مــــن�الوصــــول�إ�ــــى�الحكــــم؛���bـ

��ي�نظر�بريطانيا�وحل
ً
يشكلون�خطرا

ـــــل�ثقلهـــــــا�الـــــــدو�ي�وخ���bـــــــا� ــا�رمـــــــت�بكامــ ــــن�هنـــــ ـــــى�خصـــــــمه،�ومـــ ــــر�عxــ ـــــق�نصـــ ـــرف�أن�يحقــ بحيـــــــث���يمكـــــــن�لطــــ
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fســتعمارية�خلــف�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�الــيمن�مــارتن�غريفيــت�ال��يطــاني�ا�تمــرس��ــي�أزمــات�

 .خاسر

يأتي�ذلك��ي�ظل�عجز��مم�ا�تحدة�عن�تنفيذ�قرارات�الشرعية�الدوليـة�الصـادرة�بحـق�fنقـHب�مـن�

جهــــة،�ومــــن�جهــــة�ثانيــــة�تواطــــؤ�وشــــرعنة�fنقــــHب�بمســــميات،�وأشــــكال�مختلفــــة�تصــــب��ــــي�ال¬bايــــة�لخدمــــة�

وإغراقهــــا��ــــي�مســــتنقع�الحــــروب��هليــــة�والطائفيــــة��ــــي�

الوقــت�الــذي�يعــاني�فيــه�مجلــس��مــن�الــدو�ي�مــن�تقــويض�لســلطاته،�وfنحــراف�¤bــا�بســبب�هيمنــة�الــدول�

،�)2(دائمـة�العضــوية،�وعxــى�رأســها�الو�يــات�ا�تحــدة�وقـدر�bا�عxــى�تكييــف�القــرارات�الصــادرة�عنــه�وتعطيلهــا

��ـــي�أشـــهر�تصـــريح��ســؤول�أممـــ\��يعلـــن�عجـــز�

�مـــم�ا�تحــــدة��ـــي�الحــــد�مــــن�ال�ºاعـــات��ــــي�العـــالم،�وتنفيــــذ�قــــرارات�مجلـــس��مــــن�بســـبب�تعــــارض�ا�صــــالح�

وبا�خص�م¬bا�ما�يحدث��ي�كل�من�اليمن�وليبيا�موجها�دعوته�إ�ى�إصHح�هياكل��مـم�ا�تحـدة�وفـق�نظـام�

��ــــي�
ً
�أو�ســـلبيا

ً
و�ـــا��جلـــس��مــــن�مـــن�قــــوة��ـــي�استصــــدار�القـــرارات�وإلزاميــــة�تنفيـــذها�فقــــد�بـــدأ�مقصــــرا

��صــالح�الــدول�الخمســة�وهــذا���ينطبــق�عxــى�موقــف�مجلـــس�

��من�تجاه�اليمن�وحده�بل�كل�منـاطق�الصـراع�ا�لbµبـة��ـي�الـوطن�العربـي،�ولـم�يكلـف�ا�
ً
جلـس�نفسـه�يومـا

بتنفيــذ�أي�قــرار�تجــاه�منطقتنــا�العربيــة،�أن�مــا�يلفــت�fنتبــاه�إ�ــى�تقصــ���مجلــس��مــن�تجــاه�الــيمن�إنــه�لــم�

بطريقــة�تلقائيــة�بحكــم�أنــه�ا�ســئول��ول�وا�باشــر�عxــى�عــدم�SخــHل�بالســلم،�

مـا�آلـت�إليـه��مـور��ـي�الـيمن�مـن�حـرب�طاحنـة،�

�عــــن�تجاهلــــه�الضــــحايا�
ً
Hـــة،�فضــــ ـــن�fطــــراف�ا�تنازعـ ـــحيbµا�الكث�ــــ��مـ ـــى�7ن�ويــــروح�ضـ ــتمرة�إ�ـ ومازالــــت�مســ

�kـــدمار�الهائــــل��ــــي�الُب�ــــ ــوائي،�والـ ـــال�والنســــاء�جــــراء�القصــــف�العشــ ـــهداء�مــــن��طفـ ا�ــــدني�ن�ح[ــــ�kســــقط�شـ

ـــ��آ�ف��ســـــر�مـــــن�منـــــازلهم�جـــــراء� كمـــــا�عملـــــت�الحـــــرب�عxـــــى�تهج�ــ

سـقوط�القـذائف�العشـوائية�علـbcم�وانbµـاك�حقـوقهم،�وعجـز�ا�ؤسسـات�الدوليـة��ـي�كـبح�جماعـة�متطرفــة�
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

fســتعمارية�خلــف�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�الــيمن�مــارتن�غريفيــت�ال��يطــاني�ا�تمــرس��ــي�أزمــات�

خاسر/�زمة�اليمنية�بموجب�مبدأ�الكل�خاسر�عادة�هندسة�

يأتي�ذلك��ي�ظل�عجز��مم�ا�تحدة�عن�تنفيذ�قرارات�الشرعية�الدوليـة�الصـادرة�بحـق�fنقـHب�مـن�

ــميات،�وأشــــكال�مختلفــــة�تصــــب��ــــي�ال¬bايــــة�لخدمــــة� ــة�تواطــــؤ�وشــــرعنة�fنقــــHب�بمســ جهــــة،�ومــــن�جهــــة�ثانيــ

ــروع�إطالــــة�أمــــد�الصــــراعات،�وتفتيــــت�ا�نطقــــة ــة��ــــي��مشــ ــتنقع�الحــــروب��هليــــة�والطائفيــ وإغراقهــــا��ــــي�مســ

الوقــت�الــذي�يعــاني�فيــه�مجلــس��مــن�الــدو�ي�مــن�تقــويض�لســلطاته،�وfنحــراف�¤bــا�بســبب�هيمنــة�الــدول�

دائمـة�العضــوية،�وعxــى�رأســها�الو�يــات�ا�تحــدة�وقـدر�bا�عxــى�تكييــف�القــرارات�الصــادرة�عنــه�وتعطيلهــا

لÍمـــم�ا�تحـــدة�انطونيـــوا�غــوي¨�ش��ـــي�أشـــهر�تصـــريح��ســؤول�أممـــ\��يعلـــن�عجـــز�وهــو�مـــا�حـــدا�بـــا�م�ن�العــام�

ــارض�ا�صــــالح� ــرارات�مجلـــس��مــــن�بســـبب�تعــ �مـــم�ا�تحــــدة��ـــي�الحــــد�مــــن�ال�ºاعـــات��ــــي�العـــالم،�وتنفيــــذ�قــ

وبا�خص�م¬bا�ما�يحدث��ي�كل�من�اليمن�وليبيا�موجها�دعوته�إ�ى�إصHح�هياكل��مـم�ا�تحـدة�وفـق�نظـام�

��ــــي�
ً
ــلبيا �أو�سـ

ً
ــدأ�مقصــــرا ــي�استصــــدار�القـــرارات�وإلزاميــــة�تنفيـــذها�فقــــد�بـ و�ـــا��جلـــس��مــــن�مـــن�قــــوة��ـ

أغلــب��حيــان�تجــاه��زمــة�اليمنيــة،�ورضــخ��صــالح�الــدول�الخمســة�وهــذا���ينطبــق�عxــى�موقــف�مجلـــس�

�من�تجاه�اليمن�وحده�بل�كل�منـاطق�الصـراع�ا�لbµبـة��ـي�الـوطن�العربـي،�ولـم�يكلـف�ا�

بتنفيــذ�أي�قــرار�تجــاه�منطقتنــا�العربيــة،�أن�مــا�يلفــت�fنتبــاه�إ�ــى�تقصــ���مجلــس��مــن�تجــاه�الــيمن�إنــه�لــم�

بطريقــة�تلقائيــة�بحكــم�أنــه�ا�ســئول��ول�وا�باشــر�عxــى�عــدم�SخــHل�بالســلم،�) 2216

مـا�آلـت�إليـه��مـور��ـي�الـيمن�مـن�حـرب�طاحنـة،�و�من�الدولي�ن،�وأن�عدم�جديته�¾ي�السبب�الـرئيس��ـي�

�عــــن�تجاهلــــه�الضــــحايا�
ً
Hــة،�فضــــ ــحيbµا�الكث�ــــ��مــــن�fطــــراف�ا�تنازعــ ــتمرة�إ�ــــى�7ن�ويــــروح�ضــ ومازالــــت�مســ

�kــال�والنســــاء�جــــراء�القصــــف�العشــــوائي،�والــــدمار�الهائــــل��ــــي�الُب�ــــ ــهداء�مــــن��طفــ ا�ــــدني�ن�ح[ــــ�kســــقط�شــ

ــة�وا�قـــــدرات�fقتصـــــادية�للـــــبHد، ــ��آ�ف��ســـــر�مـــــن�منـــــازلهم�جـــــراء��التحتيـــ ـــى�تهج�ـــ ـــرب�عxــ ـــت�الحــ كمـــــا�عملــ

سـقوط�القـذائف�العشـوائية�علـbcم�وانbµـاك�حقـوقهم،�وعجـز�ا�ؤسسـات�الدوليـة��ـي�كـبح�جماعـة�متطرفــة�
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fســتعمارية�خلــف�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�الــيمن�مــارتن�غريفيــت�ال��يطــاني�ا�تمــرس��ــي�أزمــات�

�عادة�هندسة�)1(ا�نطقة

يأتي�ذلك��ي�ظل�عجز��مم�ا�تحدة�عن�تنفيذ�قرارات�الشرعية�الدوليـة�الصـادرة�بحـق�fنقـHب�مـن�

ــة،�ومــــن�جهــــة�ثانيــــة�تواطــــؤ�وشــــرعنة�fنقــــHب�بمســــميات،�وأشــــكال�مختلفــــة�تصــــب��ــــي�ال¬bايــــة�لخدمــــة� جهــ

مشــــروع�إطالــــة�أمــــد�الصــــراعات،�وتفتيــــت�ا�نطقــــة

الوقــت�الــذي�يعــاني�فيــه�مجلــس��مــن�الــدو�ي�مــن�تقــويض�لســلطاته،�وfنحــراف�¤bــا�بســبب�هيمنــة�الــدول�

دائمـة�العضــوية،�وعxــى�رأســها�الو�يــات�ا�تحــدة�وقـدر�bا�عxــى�تكييــف�القــرارات�الصــادرة�عنــه�وتعطيلهــا

وهــو�مـــا�حـــدا�بـــا�م�ن�العــام�

ــد�مــــن�ال�ºاعـــات��ــــي�العـــالم،�وتنفيــــذ�قــــرارات�مجلـــس��مــــن�بســـبب�تعــــارض�ا�صــــالح� �مـــم�ا�تحــــدة��ـــي�الحــ

وبا�خص�م¬bا�ما�يحدث��ي�كل�من�اليمن�وليبيا�موجها�دعوته�إ�ى�إصHح�هياكل��مـم�ا�تحـدة�وفـق�نظـام�

  .)3(جديد

��ــــي�
ً
�أو�ســـلبيا

ً
و�ـــا��جلـــس��مــــن�مـــن�قــــوة��ـــي�استصــــدار�القـــرارات�وإلزاميــــة�تنفيـــذها�فقــــد�بـــدأ�مقصــــرا

أغلــب��حيــان�تجــاه��زمــة�اليمنيــة،�ورضــ

�من�تجاه�اليمن�وحده�بل�كل�منـاطق�الصـراع�ا�لbµبـة��ـي�الـوطن�العربـي،�ولـم�يكلـف�ا�

بتنفيــذ�أي�قــرار�تجــاه�منطقتنــا�العربيــة،�أن�مــا�يلفــت�fنتبــاه�إ�ــى�تقصــ���مجلــس��مــن�تجــاه�الــيمن�إنــه�لــم�

2216(يصــدر�هــذا�القــرار�

و�من�الدولي�ن،�وأن�عدم�جديته�¾ي�السبب�الـرئيس��ـي�

�عــــن�تجاهلــــه�الضــــحايا�
ً
Hــة،�فضــــ ومازالــــت�مســــتمرة�إ�ــــى�7ن�ويــــروح�ضــــحيbµا�الكث�ــــ��مــــن�fطــــراف�ا�تنازعــ

�kـــراء�القصــــف�العشــــوائي،�والــــدمار�الهائــــل��ــــي�الُب�ــــ ـــاء�جـ ــ�kســــقط�شــــهداء�مــــن��طفــــال�والنسـ ــدني�ن�ح[ــ ا�ــ

ـــادية�للـــــبHد، التحتيـــــة�وا�قـــــدرات�fقتصــ

سـقوط�القـذائف�العشـوائية�علـbcم�وانbµـاك�حقـوقهم،�وعجـز�ا�ؤسسـات�الدوليـة��ـي�كـبح�جماعـة�متطرفــة�
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،�وهـذا�سـلوك�عـام�لÍمـم�)b¤)1وية�طائفية�من�اختطـاف�الدولـة��ـي�الـيمن،�وتقـويض�النظـام�السيا¸ـ·\�فbcـا

العربيـــة�ممـــا�جعـــل��صـــوات�ا�نـــددة�بتقاعســـها��عـــن�حمايـــة��مـــن�الـــدو�ي�

�إ�ــى�تخxــي�
ً
إن�مـن�الطبيáــي�أن�تفقــد�الشــعوب��ـي�ا�شــرق�العربــي�إيما�bــا�بمنظومــة��مـم�ا�تحــدة�نظــرا

�غربيـة�بـارزة�باتـت�توجـه�سـهام�النقـد�العل�ـ\�
ً
�ث�ـ��اليـوم�أن�أصـواتا

،�كمـا�فعـل�الـرئيس���ـاني�
ً
Hم�ا�جتمع�الدو�ي�بالشراكة��ي�جرائم�الحرب��ي�سوريا�مـثbµمم�ا�تحدة،�وتÍل

الـــذي�وصـــف�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�بالفشـــل�الـــذريع��ـــي�معالجـــة��زمـــة�الســـورية،�وا�شـــاركة��ـــي�

ــان�ونتيجــــة�لعجــــز� ؤولية�فضــــائع�الحــــرب،�وكــــذا�اع¨ــــ�ف��مــــ�ن�العــــام�الســــابق�لÍمــــم�ا�تحــــدة�كــــو�ي�عنــ

��ــي�مجلــس��مــن،�و�مــم�ا�تحــدة�ارتفعــت��صــوات�ا�طالبــة�بضــرورة�إصــHح�
ً
Hجتمع�الــدو�ي�ممــث�Hوفشــ

نجـاح�محـدود�متفـاوت،�وهــذا���لـم�تحقـق��مـم�ا�تحـدة�نجاحـات�كب�ـ�ة�طـوال�تاريخهـا��ـي�العـادة�سـوى 

أحد��سباب�الناتجة�عن�الهيكل�غ���ا�توازن،�والذي�تم�تصميمه�عxى�مقاس�الـدول�ا�نتصـرة��ـي�الحـرب�

العا�ية�الثانية،�وبموجب�بنود�هذ�ا�يثاق�منحت�لنفسـها�الحـق��ـي�إدارة�العـالم،�واسـتخدام�حـق�الـنقض�

ل�اليمن�وا�نطقة�بعيـدة�عـن�تفك�ـ��هـذه�القـوى�الك�ـ�ى،�

�،
ً
،�وسياســيا

ً
،�واجتماعيــا

ً
�مــا�تفشــل�الحلــول�الجــاهزة��لقضــايا�الــيمن��وا�نطقــة�ككــل�ا�عقــدة�ثقافيــا

ً
وغالبــا

وإ�ـــى�ذلـــك�أشـــار�الباحـــث�ال��يطـــاني�أوركـــابي�الـــذي�أكـــد�عxـــى�أن�ســـبب�فشـــل��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�

�ح[ــــ\��ــــي�
ً
�اســــتثنائيا

ً
ــدا ــدم�اســــتيعاب�خصوصــــية�الــــيمن�وتعقيــــدات�أزماتــــه�ال[ــــ\�تجعــــل�منــــه�بلــ ــى�عــ يعــــود�إ�ــ

ـــارت�إ�ـــــى�أن��مــــم�ا� ـــة�حـــــ�ن�أشـ ــات�الدوليـ ــو�مــــا�ذهبـــــت�إليــــه�مجموعـــــة��زمــ ـــكHته�وحروبــــه،�وهـــ تحـــــدة�مشـ
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

¤bوية�طائفية�من�اختطـاف�الدولـة��ـي�الـيمن،�وتقـويض�النظـام�السيا¸ـ·\�فbcـا

��ـــي�ا�نطقـــة
ً
العربيـــة�ممـــا�جعـــل��صـــوات�ا�نـــددة�بتقاعســـها��عـــن�حمايـــة��مـــن�الـــدو�ي��ا�تحـــدة�خصوصـــا

�بعد�يوم�ح[�kمن��الدول�الغربية�نفسها
ً
  .والسلم�العالم\�تتعا�ى�يوما

�إ�ــى�تخxــي�
ً
إن�مـن�الطبيáــي�أن�تفقــد�الشــعوب��ـي�ا�شــرق�العربــي�إيما�bــا�بمنظومــة��مـم�ا�تحــدة�نظــرا

�غربيـة�بـارزة�باتـت�توجـه�سـهام�النقـد�العل�ـ\�ا�جتمع�الدو�ي�عن�إنصافها،�فأن�من�ا
ً
�ث�ـ��اليـوم�أن�أصـواتا

،�كمـا�فعـل�الـرئيس���ـاني�
ً
Hم�ا�جتمع�الدو�ي�بالشراكة��ي�جرائم�الحرب��ي�سوريا�مـثbµمم�ا�تحدة،�وتÍل

الـــذي�وصـــف�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�بالفشـــل�الـــذريع��ـــي�معالجـــة��زمـــة�الســـورية،�وا�شـــاركة��ـــي�

ــة�لعجــــز� ؤولية�فضــــائع�الحــــرب،�وكــــذا�اع¨ــــ�ف��مــــ�ن�العــــام�الســــابق�لÍمــــم�ا�تحــــدة�كــــو�ي�عنــــان�ونتيجــ

��ــي�مجلــس��مــن،�و�مــم�ا�تحــدة�ارتفعــت��صــوات�ا�طالبــة�بضــرورة�إصــHح�
ً
Hجتمع�الــدو�ي�ممــث�Hوفشــ

لـم�تحقـق��مـم�ا�تحـدة�نجاحـات�كب�ـ�ة�طـوال�تاريخهـا��ـي�العـادة�سـوى 

أحد��سباب�الناتجة�عن�الهيكل�غ���ا�توازن،�والذي�تم�تصميمه�عxى�مقاس�الـدول�ا�نتصـرة��ـي�الحـرب�

العا�ية�الثانية،�وبموجب�بنود�هذ�ا�يثاق�منحت�لنفسـها�الحـق��ـي�إدارة�العـالم،�واسـتخدام�حـق�الـنقض�

ل�اليمن�وا�نطقة�بعيـدة�عـن�تفك�ـ��هـذه�القـوى�الك�ـ�ى،�لكل�ما�قد�تراه�bèدد�مصالحها،�ولهذا�تبدو�مشاك

�،
ً
،�وسياســيا

ً
،�واجتماعيــا

ً
�مــا�تفشــل�الحلــول�الجــاهزة��لقضــايا�الــيمن��وا�نطقــة�ككــل�ا�عقــدة�ثقافيــا

ً
وغالبــا

،���bا���تراùي�خصوصيات�تلك�ا�جتمعات�واحتياجا�bا
ً
  . )2(وجغرافيا

وإ�ـــى�ذلـــك�أشـــار�الباحـــث�ال��يطـــاني�أوركـــابي�الـــذي�أكـــد�عxـــى�أن�ســـبب�فشـــل��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�

�اســــت
ً
يعــــود�إ�ــــى�عــــدم�اســــتيعاب�خصوصــــية�الــــيمن�وتعقيــــدات�أزماتــــه�ال[ــــ\�تجعــــل�منــــه�بلــــدا

ــارت�إ�ـــــى�أن��مــــم�ا� ــة�حـــــ�ن�أشــ مشــــكHته�وحروبــــه،�وهـــــو�مــــا�ذهبـــــت�إليــــه�مجموعـــــة��زمــــات�الدوليــ
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

¤bوية�طائفية�من�اختطـاف�الدولـة��ـي�الـيمن،�وتقـويض�النظـام�السيا¸ـ·\�فbcـا

��ـــي�ا�نطقـــة
ً
ا�تحـــدة�خصوصـــا

�بعد�يوم�ح[�kمن��الدول�الغربية�نفسها
ً
والسلم�العالم\�تتعا�ى�يوما

�إ�ــى�تخxــي�
ً
إن�مـن�الطبيáــي�أن�تفقــد�الشــعوب��ـي�ا�شــرق�العربــي�إيما�bــا�بمنظومــة��مـم�ا�تحــدة�نظــرا

ا�جتمع�الدو�ي�عن�إنصافها،�فأن�من�ا

،�كمـا�فعـل�الـرئيس���ـاني�
ً
Hم�ا�جتمع�الدو�ي�بالشراكة��ي�جرائم�الحرب��ي�سوريا�مـثbµمم�ا�تحدة،�وتÍل

الـــذي�وصـــف�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�بالفشـــل�الـــذريع��ـــي�معالجـــة��زمـــة�الســـورية،�وا�شـــاركة��ـــي�" يـــواخيم�غـــاوك"

ــابق�لÍمــــم�ا�تحــــدة�كــــو�ي�عنــــان�ونتيجــــة�لعجــــز�مســــ ــام�الســ ــائع�الحــــرب،�وكــــذا�اع¨ــــ�ف��مــــ�ن�العــ ؤولية�فضــ

��ــي�مجلــس��مــن،�و�مــم�ا�تحــدة�ارتفعــت��صــوات�ا�طالبــة�بضــرورة�إصــHح�
ً
Hجتمع�الــدو�ي�ممــث�Hوفشــ

  ".�مم�ا�تحدة

لـم�تحقـق��مـم�ا�تحـدة�نجاحـات�كب�ـ�ة�طـوال�تاريخهـا��ـي�العـادة�سـوى 

أحد��سباب�الناتجة�عن�الهيكل�غ���ا�توازن،�والذي�تم�تصميمه�عxى�مقاس�الـدول�ا�نتصـرة��ـي�الحـرب�

العا�ية�الثانية،�وبموجب�بنود�هذ�ا�يثاق�منحت�لنفسـها�الحـق��ـي�إدارة�العـالم،�واسـتخدام�حـق�الـنقض�

لكل�ما�قد�تراه�bèدد�مصالحها،�ولهذا�تبدو�مشاك

�،
ً
،�وسياســيا

ً
،�واجتماعيــا

ً
�مــا�تفشــل�الحلــول�الجــاهزة��لقضــايا�الــيمن��وا�نطقــة�ككــل�ا�عقــدة�ثقافيــا

ً
وغالبــا

،���bا���تراùي�خصوصيات�تلك�ا�جتمعات�واحتياجا�bا
ً
وجغرافيا

وإ�ـــى�ذلـــك�أشـــار�الباحـــث�ال��يطـــاني�أوركـــابي�الـــذي�أكـــد�عxـــى�أن�ســـبب�فشـــل��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�

�اســــت
ً
ــه�ال[ــــ\�تجعــــل�منــــه�بلــــدا ــيمن�وتعقيــــدات�أزماتــ يعــــود�إ�ــــى�عــــدم�اســــتيعاب�خصوصــــية�الــ

ــارت�إ�ـــــى�أن��مــــم�ا� ـــة��زمــــات�الدوليــــة�حـــــ�ن�أشــ ـــه�مجموعــ مشــــكHته�وحروبــــه،�وهـــــو�مــــا�ذهبـــــت�إليـ
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ـــ�ن�العــــام�إ�ــــى�الــــيمن� ـــوث��مـ ـــبق�أن�تب�ــــ�kمبعـ ،�وسـ

مق¨�حــات�خطــة�ك�ــ�ي�وزيــر�الخارجيــة��مريكــي��ــي�لقــاء�عمــان�والراميــة�إ�ــى�عــزل�الــرئيس�هــادي�وfلتفــاف�

،�ليظهـــر�مـــدى�)2(م31/10/2016عxـــى�ا�رجعيـــات�الـــثHث�كمـــا�جـــاء��ـــي�إحاطتـــه�أمـــام�مجلـــس��مـــن�بتـــاريخ�

تHعب�مبعوث��م�ن�العام�وا�ؤسسة�الدولية�با�زمة�اليمنية،�ولم�يأت�هذا�ا�وقف�من�فراغ�بـل�سـبقته�

الكث�ـــ��مـــن�الخطـــوات�ال[ـــ\�تـــو�ي�بتغ�ـــ��واضـــح��ـــي�موقـــف��مـــم�ا�تحـــدة�تجـــاه�الـــيمن�دون�مراعـــاة�لقـــرارات�

تHب�ال[ــ\�تعــاني�م¬bــا��مــم�ا�تحــدة�لــيس�

م؛�بــل�ســبق�ذلــك�بكث�ــ��2011وليــد��زمــات�ال[ــ\�نتجــت�عــن�الثــورات�ا�ضــادة�للربيــع�العربــي�مطلــع�العــام�

ــا�عxـــى� تعكـــس�ذلـــك�ا�واقـــف�الكث�ـــ�ة�ال[ـــ\�تبـــ�ن�مـــدى�ضـــعف�قـــرارات��مـــم�ا�تحـــدة�وعـــدم�فاعليbµـــا،�وم¬bـ

ن�يوثقــا�ألـيكس�مينـتس�وكـارل�دي�رويـن��بـن��ـي�كتا¤bمـا�ذائــع�

الصــيت�فهــم�صــنع�القــرار��ــي�السياســة�الخارجيــة��مريكيــة�اللــذان�وضــحان�بجــHء�تمــرد�الو�يــات�ا�تحــدة�

ـــة�بــــامتHك�العــــراق�لســــHح� م،�متحججـ

ــــتطرد�الكاتـــــب��ـــــي� ــى�مـــــن�بيـــــت�العنكبـــــوت،�ويسـ ــج�أو¾ـــ ـــ

ــادة�إ�ـــــى�اختيـــــار�تفضـــــيل�فـــــوق� ـــل�القـــ ويميــ

�للعمــل،�وعxــى�ســبيل�ا�ثــال�عxــى�الــرغم�مــن�أن�مفت�ــ·\��ســلحة�التــابع�ن�
ً
Hبــدي�

ً
تفضــيل�آخــر�ليكــون�مســارا

م�أ�bـم�لـم�يعþـ�وا�عxـى�دليـل�2003

�بصــورة�عامــة�تقريــر�ا�فتشــ�ن؛��ن�

�مــا�يعــزوا�تلــك�التقــارير�تعارضــت�مــع�تفضــيHت�Sدارة�fمريكيــة�وأجنــد�bا،�وخططهــا�لغــزو�العــراق،�وغا
ً
لبــا

،�وهـو�سـلوك�)3("القادة�والشعب�السلوك�الشرير�إ�ى�الدول�غ���الديمقراطية�وإ�ى�قادة�تلك�الـدول�خاصـة
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المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

ــد�لــــدbèا�نفــــوذ ــم�يعــ ــيمن�إذ�لــ ــي�الــ ــ�ن�العــــام�إ�ــــى�الــــيمن�)1(أضــــعفت�موقفهــــا��ــ ـــوث��مــ ـــ�kمبعـ ـــبق�أن�تب�ـ ،�وسـ

مق¨�حــات�خطــة�ك�ــ�ي�وزيــر�الخارجيــة��مريكــي��ــي�لقــاء�عمــان�والراميــة�إ�ــى�عــزل�الــرئيس�هــادي�وfلتفــاف�

ــاريخ� ــام�مجلـــس��مـــن�بتـ عxـــى�ا�رجعيـــات�الـــثHث�كمـــا�جـــاء��ـــي�إحاطتـــه�أمـ

تHعب�مبعوث��م�ن�العام�وا�ؤسسة�الدولية�با�زمة�اليمنية،�ولم�يأت�هذا�ا�وقف�من�فرا

الكث�ـــ��مـــن�الخطـــوات�ال[ـــ\�تـــو�ي�بتغ�ـــ��واضـــح��ـــي�موقـــف��مـــم�ا�تحـــدة�تجـــاه�الـــيمن�دون�مراعـــاة�لقـــرارات�

تHب�ال[ــ\�تعــاني�م¬bــا��مــم�ا�تحــدة�لــيس�مجلــس��مــن�الــدو�ي�¤bــذا�الخصــوص،�والحقيقــة�أن�حالــة�fســ

وليــد��زمــات�ال[ــ\�نتجــت�عــن�الثــورات�ا�ضــادة�للربيــع�العربــي�مطلــع�العــام�

تعكـــس�ذلـــك�ا�واقـــف�الكث�ـــ�ة�ال[ـــ\�تبـــ�ن�مـــدى�ضـــعف�قـــرارات��مـــم�ا�تحـــدة�وعـــدم�فاعليbµـــا،�وم¬bـــا�عxـــى�

ن�يوثقــا�ألـيكس�مينـتس�وكـارل�دي�رويـن��بـن��ـي�كتا¤bمـا�ذائــع�سـبيل�ا�ثـال���الحصـر�مـا�ذهـب�إليـه�كـل�مـ

الصــيت�فهــم�صــنع�القــرار��ــي�السياســة�الخارجيــة��مريكيــة�اللــذان�وضــحان�بجــHء�تمــرد�الو�يــات�ا�تحــدة�

ــام� ـــزو�العــــراق�عــ ـــ���لغـ ـــى�قــــرارات��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�التحضـ ــة�بــــامتHك�العــــراق�لســــHح�2003عxـ م،�متحججــ

ـــواء� ــــي�الـــــدمار�الشـــــامل�وإيــ ـــتطرد�الكاتـــــب��ـ ـــة،�وكلهـــــا�حجـــــج�أو¾ـــــى�مـــــن�بيـــــت�العنكبـــــوت،�ويســ ــــر�إرهابيــ عناصـ

ـــرارات�بقولـــــه ــي�اتخـــــاذ�القــ ــه�لشـــــرح�تح�ـــــ�ات�القـــــادة��ـــ ـــيل�فـــــوق�: "استعراضـــ ويميـــــل�القـــــادة�إ�ـــــى�اختيـــــار�تفضــ

�للعمــل،�وعxــى�ســبيل�ا�ثــال�عxــى�الــرغم�مــن�أن�مفت
ً
Hبــدي�

ً
تفضــيل�آخــر�ليكــون�مســارا

2003حدة�ذكروا��ي�تقريرهم��ي�الشـهور�السـابقة�لغـزو�العـراق�عـام�

يؤكــد�وجــود�أســلحة�دمــار�شــامل��ــي�العــراق،�فقــد�تجاهلــت�إدارة�بــوش�بصــورة�عامــة�تقريــر�ا�فتشــ�ن؛��ن�

تلــك�التقــارير�تعارضــت�مــع�تفضــيHت�Sدارة�fمريكيــة�وأجنــد�bا،�وخططهــا�لغــزو�العــراق،�وغا

القادة�والشعب�السلوك�الشرير�إ�ى�الدول�غ���الديمقراطية�وإ�ى�قادة�تلك�الـدول�خاصـة
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صدارات المركز الديمقراطي العرإ             

أضــــعفت�موقفهــــا��ــــي�الــــيمن�إذ�لــــم�يعــــد�لــــدbèا�نفــــوذ

مق¨�حــات�خطــة�ك�ــ�ي�وزيــر�الخارجيــة��مريكــي��ــي�لقــاء�عمــان�والراميــة�إ�ــى�عــزل�الــرئيس�هــادي�وfلتفــاف�

ــاريخ� ــاء��ـــي�إحاطتـــه�أمـــام�مجلـــس��مـــن�بتـ عxـــى�ا�رجعيـــات�الـــثHث�كمـــا�جـ

تHعب�مبعوث��م�ن�العام�وا�ؤسسة�الدولية�با�زمة�اليمنية،�ولم�يأت�هذا�ا�وقف�من�فرا

الكث�ـــ��مـــن�الخطـــوات�ال[ـــ\�تـــو�ي�بتغ�ـــ��واضـــح��ـــي�موقـــف��مـــم�ا�تحـــدة�تجـــاه�الـــيمن�دون�مراعـــاة�لقـــرارات�

مجلــس��مــن�الــدو�ي�¤bــذا�الخصــوص،�والحقيقــة�أن�حالــة�fســ

وليــد��زمــات�ال[ــ\�نتجــت�عــن�الثــورات�ا�ضــادة�للربيــع�العربــي�مطلــع�العــام�

ــا�عxـــى� تعكـــس�ذلـــك�ا�واقـــف�الكث�ـــ�ة�ال[ـــ\�تبـــ�ن�مـــدى�ضـــعف�قـــرارات��مـــم�ا�تحـــدة�وعـــدم�فاعليbµـــا،�وم¬bـ

سـبيل�ا�ثـال���الحصـر�مـا�ذهـب�إليـه�كـل�مـ

الصــيت�فهــم�صــنع�القــرار��ــي�السياســة�الخارجيــة��مريكيــة�اللــذان�وضــحان�بجــHء�تمــرد�الو�يــات�ا�تحــدة�

عxــــى�قــــرارات��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�التحضــــ���لغــــزو�العــــراق�عــــام�

ـــامل�وإيـــــواء� الـــــدمار�الشــ

ـــرح�تح�ـــــ�ات�القـــــادة��ـــــي�اتخـــــاذ�القـــــرارات�بقولـــــه استعراضـــــه�لشــ

�للعمــل،�وعxــى�ســبيل�ا�ثــال�عxــى�الــرغم�مــن�أن�مفت
ً
Hبــدي�

ً
تفضــيل�آخــر�ليكــون�مســارا

حدة�ذكروا��ي�تقريرهم��ي�الشـهور�السـابقة�لغـزو�العـراق�عـام�لÍمم�ا�ت

يؤكــد�وجــود�أســلحة�دمــار�شــامل��ــي�العــراق،�فقــد�تجاهلــت�إدارة�بــو

تلــك�التقــارير�تعارضــت�مــع�تفضــيHت�Sدارة�fمريكيــة�وأجنــد�bا،�وخططهــا�لغــزو�العــراق،�وغا

القادة�والشعب�السلوك�الشرير�إ�ى�الدول�غ���الديمقراطية�وإ�ى�قادة�تلك�الـدول�خاصـة
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درجت�عليه�القوة��عظـم�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�منـذ�انbµـاء�الحـرب�البـاردة،�وذلـك�لتنفيـذ�سياسـا�bا�

ـــا�bا�ا�ختلفــــة� ــم�ا�تحــــدة�ومؤسسـ فيــــه��مــ

�للتغ�ـ�ات�والتحـو�ت��ـي�م�ـ�ان�القـوى�بعـد��bايـة�الحـرب�البــاردة،�
ً
نظـرا

وتفكـــك�fتحـــاد�الســـوفيي[\�فأصـــبح�النظـــام�الـــدو�ي�أحـــادي�القطبيـــة�برعايـــة�الو�يـــات�ا�تحـــدة��مريكيـــة،�

ـــق�مأر¤bـــــا� ــأداة�لتحقيــ ـــس��مـــــن�كـــ ــالم\،�مســـــتخدمة�مجلــ xـــــى�النظـــــام�العـــ

ـــــا��ــــــي�نظــــــام��مــــــن� ـــدول�ثقbµـ ــي�أن�تفقــــــد�الـــ ــــة�فكــــــان�مــــــن�الطبيáــــ ــة��صــــــالح�الــــــدول�الغربيــ الذاتيــــــة،�وخدمــــ

ــم� ــايا�الحديثــــة�بــــل�هــــو�شــــعور�بالضــــعف�يســــاور��مــ ــم�ا�تحــــدة�لــــيس�وليــــد�القضــ ،�وعجــــز��مــ

جـزت��ـي�حـل�قضـايا�كـأدت�تعصـف�بالعـالم�مثـل�قضـية�كوبـا�وقضـية�الصـراع�

العربــــي�Sســــرائيxي،�وا�وقــــف�مــــن�ســــحق�fتحــــاد�الســــوفيي[\�لهنغاريــــا�ا�طالبــــة�بالديمقراطيــــة،�وقــــد�حــــال�

ــــال�الشـــــعب�الهنغـــــاري��ـــــي� ــاء�عxـــــى�آمـ ــى�القضـــ ـــدة�والســـــوفييت،�وقbµـــــا�إ�ـــ ـــات�ا�تحــ ــــ�ن�الو�يــ تـــــوازن�الرعـــــب�بـ

ــتقHل ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ .)f)2ســـ

-��%���	 B��� ���  ���	*�� +�8�,��� '( ��
� A �� �	* ,�J�F� .�� 1>�� %120 .  
2��*����� H����� &��������  ����� o��4���6<P
  ���36�

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / بي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية صدارات المركز الديمقراطي العر

درجت�عليه�القوة��عظـم�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�منـذ�انbµـاء�الحـرب�البـاردة،�وذلـك�لتنفيـذ�سياسـا�bا�

ـــة��وأهــــدافها�التوســــعية،�وفــــرض�الهيمنــــة�عxــــى�العــــالم�بأســــره�بمــــا ــا�bا�ا�ختلفـ ـــه��مــــم�ا�تحــــدة�ومؤسســ فيـ

�للتغ�ـ�ات�والتحـو�ت��ـي�م�ـ�ان�القـوى�بعـد��bايـة�الحـرب�البــاردة،�"نتيجـة�فشـل�نظـام��مـن�الجمـاùي،�
ً
نظـرا

وتفكـــك�fتحـــاد�الســـوفيي[\�فأصـــبح�النظـــام�الـــدو�ي�أحـــادي�القطبيـــة�برعايـــة�الو�يـــات�ا�تحـــدة��مريكيـــة،�

ـــردة�ع ـــيمن�منفــ ــأداة�لتحقيـــــق�مأر¤bـــــا�وال[ـــــ\�أرادت�أن��bــ xـــــى�النظـــــام�العـــــالم\،�مســـــتخدمة�مجلـــــس��مـــــن�كـــ

ـــــي�نظــــــام��مــــــن� ـــــا��ـ ـــــد�الــــــدول�ثقbµـ ـــــان�مــــــن�الطبيáــــــي�أن�تفقـ ـــة�فكـ ـــــالح�الــــــدول�الغربيـــ ـــــة،�وخدمــــــة��صـ الذاتيـ

ــة�بــــل�هــــو�شــــعور�بالضــــعف�يســــاور��مــــم� ،�وعجــــز��مــــم�ا�تحــــدة�لــــيس�وليــــد�القضــــايا�الحديثــ

جـزت��ـي�حـل�قضـايا�كـأدت�تعصـف�بالعـالم�مثـل�قضـية�كوبـا�وقضـية�الصـراع�ا�تحدة�منذ�نشأ�bا،�وقد�ع

ــال� ــوفيي[\�لهنغاريــــا�ا�طالبــــة�بالديمقراطيــــة،�وقــــد�حــ ــرائيxي،�وا�وقــــف�مــــن�ســــحق�fتحــــاد�الســ العربــــي�Sســ

ــــي� ـــال�الشـــــعب�الهنغـــــاري��ـ ـــــى�القضـــــاء�عxـــــى�آمــ ــات�ا�تحـــــدة�والســـــوفييت،�وقbµـــــا�إ� ـــ�ن�الو�يـــ تـــــوازن�الرعـــــب�بــ

ــــــــتقHل ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ fســــ
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درجت�عليه�القوة��عظـم�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�منـذ�انbµـاء�الحـرب�البـاردة،�وذلـك�لتنفيـذ�سياسـا�bا�

ـــره�بمــــا ـــالم�بأسـ وأهــــدافها�التوســــعية،�وفــــرض�الهيمنــــة�عxــــى�العـ

نتيجـة�فشـل�نظـام��مـن�الجمـاùي،�

وتفكـــك�fتحـــاد�الســـوفيي[\�فأصـــبح�النظـــام�الـــدو�ي�أحـــادي�القطبيـــة�برعايـــة�الو�يـــات�ا�تحـــدة��مريكيـــة،�

وال[ـــــ\�أرادت�أن��bـــــيمن�منفـــــردة�ع

ـــــا��ــــــي�نظــــــام��مــــــن� ــــد�الــــــدول�ثقbµـ ــــان�مــــــن�الطبيáــــــي�أن�تفقــ ــــدول�الغربيــــــة�فكــ ــالح�الــ الذاتيــــــة،�وخدمــــــة��صــــ

ـــم�)1("الجمــــاùي ــدة�لــــيس�وليــــد�القضــــايا�الحديثــــة�بــــل�هــــو�شــــعور�بالضــــعف�يســــاور��مـ ،�وعجــــز��مــــم�ا�تحــ

ا�تحدة�منذ�نشأ�bا،�وقد�ع

ــاد�الســــوفيي[\�لهنغاريــــا�ا�طالبــــة�بالديمقراطيــــة،�وقــــد�حــــال� العربــــي�Sســــرائيxي،�وا�وقــــف�مــــن�ســــحق�fتحــ

ـــال�الشـــــعب�الهنغـــــاري��ـــــي� ـــــى�القضـــــاء�عxـــــى�آمــ ـــا�إ� ـــب�بـــــ�ن�الو�يـــــات�ا�تحـــــدة�والســـــوفييت،�وقbµــ تـــــوازن�الرعــ

ــتقHل ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ fســــــــ
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uالحقو®يuالجانبuيXuاليمنuيXuا�تحدةuممcuم¨دورcو.  

: يتناول�هذا�الفصل�قضيت�ن�من�أهـم�القضـايا�ال[ـ\�يعـاني�م¬bـا�اليمنـ�ن،�بحيـث�يتنـاول�ا�بحـث��ول 

�مــن�fنbµاكــات�ال[ــ\�تتعــرض�لهــا�كافــة�الفئــات�دون�تمي�ــ���ــا�قــد�ي¨�تــب�عxــى�ذلــك�مــن�أضــرار�صــحية،�
ً
عــددا

معــال¨�ك���عxــى�الجوانــب�الحقوقيــة�ال[ــ\�تحــد�مــن�تلــك�fنbµاكــات�وتمنــع�

يتناول�رصد���ا�يتعلـق�بـدور��مـم�ا�تحـدة�إزاء�fنbµاكـات��منيـة�والعسـكرية�ال[ـ\�

ــــة� �مـــــن��bـــــب��قـــــدرات�الدولـ
ً
ـــاني�أيضـــــا والسياســـــية�يعــ

لجلـب�ا�زيــد�مـن�الســHحح[�kتحـول�الــيمن�

مــم�ا�تحــدة�� إ�ــى�ســوق�رائــج�لعــدد�مــن�الشــركات�ا�صــدرة�للســHحعليه�يحــاول�هــذا�الفصــل�بيــان�موقــف�

  .اu¨©ôبحمايةuا�دني&نuوفقuتشريعاتcuممuا�تحدة

نصت��ديان�السماوية،�وfتفاقيـات�الدوليـة�وا�واثيـق�والعهـود�الصـادرة�مـن��مـم�ا�تحـدة�ومـا�سـبقها�و�

قواعــد�القــانون�الـــدو�ي�Sنســاني�fعتـــداء�عxــى�ا�ـــدني�ن�وتلــزم�جميــع��طـــراف�اتخــاذ�تـــداب���ا�ناســبة�ال[ـــ\�

بمعـزل�عـن�تـأث���بالعمليـات�الحربيـة،�كمـا�ورد��ـي�اتفاقيـة�جنيـف�الرابعـة،�وا�صـادق�علbcـا�

ــــة�1949 ــة�عامـ م،�وال[ـــــ\�تع¨ـــــ�ف�بحمايـــ

ــي��عمـــــال�العدائيـــــة،�وتع¨ـــــ�ف�لهـــــم ـــاركون��ـــ ــدني�ن���يشــ �مـــ
ً
 �-خاصـــــا

ً
�بحمايـــــة�-أيضـــــا

م،�وSضـــافيان�1977خاصـــة�وردت��ـــي�ســـبع�عشـــرة�مـــادة�عxـــى��قـــل�و�ـــا�كـــان�ال��وتكـــو�ن�ا�ؤرخـــان�عـــام�

�عـــن�التقـــدم�الهـــام�الخـــاص��ـــي�القـــانون�الـــدو�ي�Sنســـاني�فإ�bمـــا�
ً
م�يمـــثHن�تعب�ـــ�ا

�ــي�البــاب�) 13(رقــم��يمنحــان��طفــال�حمايــة�خاصــة�وم¨�ايــدة�ضــد�آثــار��عمــال�العدائيــة�كمــا�نصــت�ا�ــادة
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دورcuممuا�تحدةXuيuاليمنXuيuالجانبuالحقو®يu:الفصلuالرابع

  .دورcuممuا�تحدةXuيuالجانبuالحقو®ي

يتناول�هذا�الفصل�قضيت�ن�من�أهـم�القضـايا�ال[ـ\�يعـاني�م¬bـا�اليمنـ�ن،�بحيـث�يتنـاول�ا�بحـث��ول 

�مــن�fنbµاكــات�ال[ــ\�تتعــرض�لهــا�كافــة�الفئــات�دون�تمي�ــ���ــا�قــد�ي¨�تــب�عxــى�ذلــك�مــن�أضــرار�صــحية،�
ً
عــددا

معــال¨�ك���عxــى�الجوانــب�الحقوقيــة�ال[ــ\�تحــد�مــن�تلــك�fنbµاكــات�وتمنــع�.عيــة،�ونفســية،�واقتصــادية

  

يتناول�رصد���ا�يتعلـق�بـدور��مـم�ا�تحـدة�إزاء�fنbµاكـات��منيـة�والعسـكرية�ال[ـ\�: أما�ا�بحث�الثاني

ــيمن�الـــــذي�بجانـــــب��زمـــــة�Sنســـــانية� ــــا�الـــ ـــة�يتعـــــرض�لهـ �مـــــن��bـــــب��قـــــدرات�الدولــ
ً
ــاني�أيضـــــا ـــية�يعـــ والسياســ

لجلـب�ا�زيــد�مـن�الســHحح[�kتحـول�الــيمن�العسـكرية��ـي�الوقــت�الـذي�تفــتح�أبـواب�وطــرق�عديـدة�الحوثيين

إ�ــى�ســوق�رائــج�لعــدد�مــن�الشــركات�ا�صــدرة�للســHحعليه�يحــاول�هــذا�الفصــل�بيــان�موقــف�

اu¨©ôبحمايةuا�دني&نuوفقuتشريعاتcuممuا�تحدةالتوصيفuالقانونيuالق

نصت��ديان�السماوية،�وfتفاقيـات�الدوليـة�وا�واثيـق�والعهـود�الصـادرة�مـن��مـم�ا�تحـدة�ومـا�سـبقها�و�

قواعــد�القــانون�الـــدو�ي�Sنســاني�fعتـــداء�عxــى�ا�ـــدني�ن�وتلــزم�جميــع��طـــراف�اتخــاذ�تـــداب���ا�ناســبة�ال[ـــ\�

بمعـزل�عـن�تـأث���بالعمليـات�الحربيـة،�كمـا�ورد��ـي�اتفاقيـة�جنيـف�الرابعـة،�وا�صـادق�علbcـا�

ـــام� ـــة�ا�ـــــدني�ن�وقـــــت�الحـــــرب�عــ ــــة�اليمنيـــــة�بشـــــأن�حمايــ 1949مـــــن�الحكومـ

ـــال�العدائيـــــة،�وتع¨ـــــ�ف�لهـــــم ــاركون��ـــــي��عمــ �مـــــدني�ن���يشـــ
ً
شخاصـــــا

خاصـــة�وردت��ـــي�ســـبع�عشـــرة�مـــادة�عxـــى��قـــل�و�ـــا�كـــان�ال��وتكـــو�ن�ا�ؤرخـــان�عـــام�

�عـــن�التقـــدم�الهـــام�الخـــاص��ـــي�القـــانون�الـــدو�ي�Sنســـاني�فإ�bمـــا�1949
ً
م�يمـــثHن�تعب�ـــ�ا

يمنحــان��طفــال�حمايــة�خاصــة�وم¨�ايــدة�ضــد�آثــار��عمــال�العدائيــة�كمــا�نصــت�ا�ــادة
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الفصلuالرابع

دورcuممuا�تحدةXuيuالجانبuالحقو®ي: ا�بحثcuول 

  :تمهيد

يتناول�هذا�الفصل�قضيت�ن�من�أهـم�القضـايا�ال[ـ\�يعـاني�م¬bـا�اليمنـ�ن،�بحيـث�يتنـاول�ا�بحـث��ول 

�مــن�fنbµاكــات�ال[ــ\�تتعــرض�لهــا�كافــة�الفئــات�دون�تمي�ــ���ــا�قــد�ي¨�تــب�عxــى�ذلــك�مــن�أضــرار�صــحية،�
ً
عــددا

عيــة،�ونفســية،�واقتصــاديةواجتما

 
ً
Hا�مستقبbتكرار�حدو�  

أما�ا�بحث�الثاني

ــــانية� ــــة�Sنسـ يتعـــــرض�لهـــــا�الـــــيمن�الـــــذي�بجانـــــب��زمـ

العسـكرية��ـي�الوقــت�الـذي�تفــتح�أبـواب�وطــرق�عديـدة�الحوثيين

إ�ــى�ســوق�رائــج�لعــدد�مــن�الشــركات�ا�صــدرة�للســHحعليه�يحــاول�هــذا�الفصــل�بيــان�موقــف�

  .حيال�القضيت�ن

التوصيفuالقانونيuالق

نصت��ديان�السماوية،�وfتفاقيـات�الدوليـة�وا�واثيـق�والعهـود�الصـادرة�مـن��مـم�ا�تحـدة�ومـا�سـبقها�و�

قواعــد�القــانون�الـــدو�ي�Sنســاني�fعتـــداء�عxــى�ا�ـــدني�ن�وتلــزم�جميــع��طـــراف�اتخــاذ�تـــداب���ا�ناســبة�ال[ـــ\�

بمعـزل�عـن�تـأث���بالعمليـات�الحربيـة،�كمـا�ورد��ـي�اتفاقيـة�جنيـف�الرابعـة،�وا�صـادق�علbcـا�تجعل�ا�ـدني�ن�

ـــام� ــأن�حمايـــــة�ا�ـــــدني�ن�وقـــــت�الحـــــرب�عــ ــــة�بشـــ مـــــن�الحكومـــــة�اليمنيـ

ــال�العدائيـــــة،�وتع¨ـــــ�ف�لهـــــم �مـــــدني�ن���يشـــــاركون��ـــــي��عمـــ
ً
لÍطفـــــال�باعتبـــــارهم�أشخاصـــــا

خاصـــة�وردت��ـــي�ســـبع�عشـــرة�مـــادة�عxـــى��قـــل�و�ـــا�كـــان�ال��وتكـــو�ن�ا�ؤرخـــان�عـــام�

1949�تفاقيـــات�جنيـــف�

يمنحــان��طفــال�حمايــة�خاصــة�وم¨�ايــدة�ضــد�آثــار��عمــال�العدائيــة�كمــا�نصــت�ا�ــادة
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م�ا�تعلقـــة�1949أغســـطس�/ 11م�إ�ـــى�اتفاقيـــات�جنيـــف�ا�عقـــودة�

ــــخاص�ا�ــــدنيون�بحمايــــة�عامــــة�مــــن��خطــــار�الناجمــــة�عــــن�العمليــــات�

�للهجـوم�
ً
Hأعمـال�وتحظر ـخاص�ا�ـدنيون�محـ

�إ�ى�بث�الذعر�ب�ن�السكان�ا�دني�ن
ً
 .العنف�أو�الbµديد�به�الرامية�أساسا

مـا�لـم�يقومـوا�بـدور�مباشـر��توفرها�هذه�القوان�ن�والضوابط

 .�ي��عمال�العدائية�عxى�مدى�الوقت�الذي�يقومون�خHله�¤bذا�الدور 

ـــا�ي�إ�ـــــى�اتفاقيـــــات�جنيـــــف� ـــن�ا�لحـــــق�الثـــــاني�Sضــ ـــع�مــ كمـــــا�نصـــــت�ا�ـــــادة�الربعـــــة�عشـــــر��ـــــي�البـــــاب�الرابــ

ــي�ا�نازعــــات�ا�ســــلحة�الدوليــــة�وعxــــى� م�ا�تعلــــق�بحــــق�حمايــــة�الضــــحايا��ــ

دني�ن�كأسـلوب�حماية��عيان�ال[\���غ��kع¬bا�لبقـاء�السـكان�ا�ـدني�ن�عxـى�قيـد�الحيـاة،�ويحظـر�تجويـع�ا�ـ

مــن�أســاليب�القتــال،�ومــن�ثــم�يحظــر�مهاجمــة�أو�تــدم���أو�نقــل�أو�تعطيــل��عيــان�وا�ــواد�ال[ــ\���غ�ــ�kع¬bــا�

لبقــاء�الســكان�عxــى�قــد�الحيــاة،�ومثالهــا�ا�ــواد�الغذائيــة،�وا�نــاطق�الزراعيــة�وا�حاصــيل�وا�اشــية،�ومرافــق�

ــا�الســـابع�نتيجـــة�الحـــرب�ال[ـــ\�شـــنbµا�مليشـــيا�الحـــوثي�عxـــى�مختلـــف� ـــ·�kعامهـ

ــف�ضــحايا�
ّ
م،�وال[ــ\�خلفــت�و�زلــت�تخل

جـــدد�كـــل�يـــوم�وطالـــت�هـــذه�fنbµاكـــات�كافـــة�الفئـــات�العمريـــة،�وكـــان�أكþـــ��ضـــحاياها�هـــم��طفـــال�والنســـاء�

السن�وا�رk·å،�وذوي�fحتياجات�الخاصـة،�ومـن�ذلـك�الحـ�ن�ووت�ـ�ة�fنbµاكـات�الخط�ـ�ة��ـي�تصـاعد�

مستمر،�وشملت�كافة�منظومة�الحقوق،�والحريات�العامـة�والخاصـة�ال[ـ\�نصـت�علbcـا��ديـان�السـماوية،�

ــذه�وfتفاقيــــات�الدوليــــة�وا�واثيــــق�والعهــــود�الصــــادرة�مــــن��مــــم�ا�تحــــدة�ومــــا�ســــبقها،�ووصــــل ــداء�هــ ت�أصــ
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م�إ�ـــى�اتفاقيـــات�جنيـــف�ا�عقـــودة�1977الرابـــع�مـــن�ا�لحـــق�الثـــاني�Sضـــا�ي�

  : )1(بحماية�ضحايا�ا�نازعات�ا�سلحة�غ���الدولية�عxى�7تي

يتمتــــع�الســــكان�ا�ــــدنيون،�و�شــــخاص�ا�ــــدنيون�بحمايــــة�عامــــة�مــــن��خطــــار�الناجمــــة�عــــن�العمليــــات�

�للهجـوم�
ً
Hشـخاص�ا�ـدنيون�محـ�����يجوز�أن�يكون�السـكان�مـدنيون�بوصـفهم�هـذا�و

�إ�ى�بث�الذعر�ب�ن�السكان�ا�دني�ن
ً
العنف�أو�الbµديد�به�الرامية�أساسا

توفرها�هذه�القوان�ن�والضوابطخاص�ا�دنيون�بالحماية�ال[\�

�ي��عمال�العدائية�عxى�مدى�الوقت�الذي�يقومون�خHله�¤bذا�الدور 

ــا�ي�إ�ـــــى�اتفاقيـــــات�جنيـــــف� ــع�مـــــن�ا�لحـــــق�الثـــــاني�Sضـــ ـــادة�الربعـــــة�عشـــــر��ـــــي�البـــــاب�الرابـــ كمـــــا�نصـــــت�ا�ــ

م�ا�تعلــــق�بحــــق�حمايــــة�الضــــحايا��ــــي�ا�نازعــــات�ا�ســــلحة�الدوليــــة�وعxــــى�1949أغســــطس�

حماية��عيان�ال[\���غ��kع¬bا�لبقـاء�السـكان�ا�ـدني�ن�عxـى�قيـد�الحيـاة،�ويحظـر�تجويـع�ا�ـ

مــن�أســاليب�القتــال،�ومــن�ثــم�يحظــر�مهاجمــة�أو�تــدم���أو�نقــل�أو�تعطيــل��عيــان�وا�ــواد�ال[ــ\���غ�ــ�kع¬bــا�

لبقــاء�الســكان�عxــى�قــد�الحيــاة،�ومثالهــا�ا�ــواد�الغذائيــة،�وا�نــاطق�الزراعيــة�وا�حاصــيل�وا�اشــية،�ومرافــق�

  .    مياه�الشرب،�وشبكا�bا،�واشغال�الري 

ــنbµا�مليشـــيا�الحـــو د�عxـــى�انق
ـــ·�kعامهـــا�الســـابع�نتيجـــة�الحـــرب�ال[ـــ\�شـ

ــف�ضــحايا�2014ســبتم����21منــاطق�وقــرى�الجمهوريــة�منــذ�إســقاط�الدولــة��ــي�
ّ
م،�وال[ــ\�خلفــت�و�زلــت�تخل

جـــدد�كـــل�يـــوم�وطالـــت�هـــذه�fنbµاكـــات�كافـــة�الفئـــات�العمريـــة،�وكـــان�أكþـــ��ضـــحاياها�هـــم��طفـــال�والنســـاء�

السن�وا�رk·å،�وذوي�fحتياجات�الخاصـة،�ومـن�ذلـك�الحـ�ن�ووت�ـ�ة�fنbµاكـات�الخط�ـ�ة��ـي�تصـاعد�

مستمر،�وشملت�كافة�منظومة�الحقوق،�والحريات�العامـة�والخاصـة�ال[ـ\�نصـت�علbcـا��ديـان�السـماوية،�

وfتفاقيــــات�الدوليــــة�وا�واثيــــق�والعهــــود�الصــــادرة�مــــن��مــــم�ا�تحــــدة�ومــــا�ســــبقها،�ووصــــل
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الرابـــع�مـــن�ا�لحـــق�الثـــاني�Sضـــا�ي�

بحماية�ضحايا�ا�نازعات�ا�سلحة�غ���الدولية�عxى�7تي

يتمتــــع�الســــكان�ا�ــــدنيون،�و� -1

 .ريةالعسك

2- �����يجوز�أن�يكون�السـكان�مـدنيون�بوصـفهم�هـذا�و

�إ�ى�بث�الذعر�ب�ن�السكان�ا�دني�ن
ً
العنف�أو�الbµديد�به�الرامية�أساسا

يتمتع��شخاص�ا�دنيون�بالحماية�ال[\�� -3

�ي��عمال�العدائية�عxى�مدى�الوقت�الذي�يقومون�خHله�¤bذا�الدور 

ــا�ي�إ�ـــــى�اتفاقيـــــات�جنيـــــف� ـــاني�Sضـــ ــة�عشـــــر��ـــــي�البـــــاب�الرابـــــع�مـــــن�ا�لحـــــق�الثــ كمـــــا�نصـــــت�ا�ـــــادة�الربعـــ

أغســــطس�/ 12ا�عقــــودة��ــــي�

حماية��عيان�ال[\���غ��kع¬bا�لبقـاء�السـكان�ا�ـدني�ن�عxـى�قيـد�الحيـاة،�ويحظـر�تجويـع�ا�ـ

مــن�أســاليب�القتــال،�ومــن�ثــم�يحظــر�مهاجمــة�أو�تــدم���أو�نقــل�أو�تعطيــل��عيــان�وا�ــواد�ال[ــ\���غ�ــ�kع¬bــا�

لبقــاء�الســكان�عxــى�قــد�الحيــاة،�ومثالهــا�ا�ــواد�الغذائيــة،�وا�نــاطق�الزراعيــة�وا�حاصــيل�وا�اشــية،�ومرافــق�

مياه�الشرب،�وشبكا�bا،�واشغال�الري 

 Hـــى�انقشـــارفت�الـــبxد�ع

منــاطق�وقــرى�الجمهوريــة�منــذ�إســقاط�الدولــة��ــي�

جـــدد�كـــل�يـــوم�وطالـــت�هـــذه�fنbµاكـــات�كافـــة�الفئـــات�العمريـــة،�وكـــان�أكþـــ��ضـــحاياها�هـــم��طفـــال�والنســـاء�

السن�وا�رk·å،�وذوي�fحتياجات�الخاصـة،�ومـن�ذلـك�الحـ�ن�ووت�ـ�ة�fنbµاكـات�الخط�ـ�ة��ـي�تصـاعد��وكبار 

مستمر،�وشملت�كافة�منظومة�الحقوق،�والحريات�العامـة�والخاصـة�ال[ـ\�نصـت�علbcـا��ديـان�السـماوية،�

ــادرة�مــــن��مــــم�ا�تحــــدة�ومــــا�ســــبقها،�ووصــــل وfتفاقيــــات�الدوليــــة�وا�واثيــــق�والعهــــود�الصــ
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مـا�موقـف��مـم�ا�تحـدة�مـن�هـذه�

يتضح�ذلك�من�خHل�تناول��ليات�و�دوات�ال[\�تبنت�تنفيـذها��مـم�ا�تحـدة��ـي�الجانـب�الحقـوÎي�

 :موقفcuممuا�تحدةuمنuاستخدامuالحوثيونuللمناطقcuهلةuبالسكانuكدروعuبشرية

استخدم�الحوثيون��ي�إطار�انقb¤Hم�عxـى�الشـرعية�الحـرب�كوسـيلة�لتقنـ�ن�وضـعهم�واكسـا¤bم�صـفة�

�عـــن�الشـــرعية��ـــي�الــــيمن�بمســـاندة�وتعـــاون�مــــن�
ً
ــا لهـــا�اليمنيـــون�دفاعــ

ــواع�الســــHح� ــتغل�الحوثيــــون�ذلــــك��مــــر،�وذلــــك�بتوجيــــه�ضــــربات�متعــــددة�بكــــل�أنــ ـــالف�العربــــي،�واســ التحـ

ــع��طـــــHق�الصـــــواريخ�واتخـــــاذ� الثقيـــــل�والهجمـــــات�البشـــــرية�وتمكنـــــوا�مـــــن�اســـــتخدام�ا�رافـــــق�العامـــــة�كمواقـــ

ــــي�معســـــــكر�الشـــــــرطة� ــــدث��ـــ ــا�حـــ ،�كمـــــ

ـــة��ـــــي�مديريـــــة�ا�صـــــلوب�يـــــوم�الســـــبت� ـــدث�مـــــع�أهـــــا�ي�قريــ ـــا�حــ وأخرهـــــا�مــ

�عxـــــى�ط�ـــــ�ان�التحـــــالف
ً
ـــدما�أطلـــــق�الحوثيـــــون�صـــــاروخا ـــي�محافظـــــة�الجـــــوف�عنــ , �ــ

�مــن�ط�ــ�ان�التحــالف�أدى�إ�ــى�
ً
�عنيفـا

ً
�جويــا

ً
لقريــة�،��مـر�الــذي�تطلــب�قصــفا

�
ً
ــواريخ،�واتخــــاذ�الســــكان�دروعــــا ـــHق�الصــ عxــــى�الــــرغم�مــــن�أن�اســــتخدام�ا�رافــــق�العامــــة�كمواقــــع��طـ

وترÎـى�إ�ـى�جـرائم�حـرب�ضـد�Sنسـانية،�إ��إن�ذلـك�
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ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

مـا�موقـف��مـم�ا�تحـدة�مـن�هـذه�إ�ى�مسامع�كث���من�الجهات�ا�عنية�بحقوق�Sنسان،ولكن�

  ؟وأيدها�الواقع�التقارير �وضاع�ال[\�عكسbµا�تلك�

يتضح�ذلك�من�خHل�تناول��ليات�و�دوات�ال[\�تبنت�تنفيـذها��مـم�ا�تحـدة��ـي�الجانـب�الحقـوÎي�

  .هذا�ا�بحث�

  :آلياتuوأدواتcuممuا�تحدةXuيuالجانبuالحقو®ي

موقفcuممuا�تحدةuمنuاستخدامuالحوثيونuللمناطقcuهلةuبالسكانuكدروعuبشرية

استخدم�الحوثيون��ي�إطار�انقb¤Hم�عxـى�الشـرعية�الحـرب�كوسـيلة�لتقنـ�ن�وضـعهم�واكسـا¤bم�صـفة�

�عـــن�الشـــرعية��ـــي�الــــيمن�بمســـاندة�وتعـــاون�مــــن�الشـــرعية،�تلـــك�الحـــرب�ال[ــــ\�تصـــدى�
ً
لهـــا�اليمنيـــون�دفاعــــا

ــالف�العربــــي،�واســــتغل�الحوثيــــون�ذلــــك��مــــر،�وذلــــك�بتوجيــــه�ضــــربات�متعــــددة�بكــــل�أنــــواع�الســــHح� التحــ

ـــق�العامـــــة�كمواقـــــع��طـــــHق�الصـــــواريخ�واتخـــــاذ� ـــوا�مـــــن�اســـــتخدام�ا�رافــ ـــرية�وتمكنــ الثقيـــــل�والهجمـــــات�البشــ

ــــرية �بشـــ
ً
ــا ـــــكان،�و)2(الســـــــكان�دروعـــــ ــة�بالســ ـــــرطة�)f)3حتمـــــــاء�با�نـــــــاطق��هلـــــ ــــي�معســـــــكر�الشــ ـــدث��ـــ ،�كمـــــــا�حــــ

ــار ــنعاء�وســـــجن�ذمـــ ــة��ـــــي�مديريـــــة�ا�صـــــلوب�يـــــوم�الســـــبت�, العســـــكرية�بصـــ ـــا�ي�قريـــ ــا�حـــــدث�مـــــع�أهــ وأخرهـــــا�مـــ

�عxـــــى�ط�ـــــ�ان�التحـــــالف, م2020
ً
ـــق�الحوثيـــــون�صـــــاروخا ــي�محافظـــــة�الجـــــوف�عنـــــدما�أطلــ �ـــ

�مــن�ط�ــ�ان�التحــالف�أدى�إ�ــى�وقـاموا�با�حتمــاء�بالســكان��ــي�ا
ً
�عنيفـا

ً
�جويــا

ً
لقريــة�،��مـر�الــذي�تطلــب�قصــفا

  .)4(مواطن�مدني�جلهم�من�النساء�و�طفال

�
ً
ـــتخدام�ا�رافــــق�العامــــة�كمواقــــع��طــــHق�الصــــواريخ،�واتخــــاذ�الســــكان�دروعــــا عxــــى�الــــرغم�مــــن�أن�اسـ

وترÎـى�إ�ـى�جـرائم�حـرب�ضـد�Sنسـانية،�إ��إن�ذلـك�, ةجريمة�تعاقب�علbcا�القوان�ن�ا�حلية�والدوليـ
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إ�ى�مسامع�كث���من�الجهات�ا�عنية�بحقوق�Sنسان،ولكن��)f)1نbµاكات

�وضاع�ال[\�عكسbµا�تلك�

يتضح�ذلك�من�خHل�تناول��ليات�و�دوات�ال[\�تبنت�تنفيـذها��مـم�ا�تحـدة��ـي�الجانـب�الحقـوÎي�

هذا�ا�بحث��كما�يتضح��ي

آلياتuوأدواتcuممuا�تحدةXuيuالجانبuالحقو®ي

u
ً
Cبشرية:أوuكدروعuبالسكانuهلةcuللمناطقuالحوثيونuاستخدامuمنuا�تحدةuممcuموقف

استخدم�الحوثيون��ي�إطار�انقb¤Hم�عxـى�الشـرعية�الحـرب�كوسـيلة�لتقنـ�ن�وضـعهم�واكسـا¤bم�صـفة�

ــ\�تصـــدى� الشـــرعية،�تلـــك�الحـــرب�ال[ــ

ــواع�الســــHح� ـــك�بتوجيــــه�ضــــربات�متعــــددة�بكــــل�أنــ التحــــالف�العربــــي،�واســــتغل�الحوثيــــون�ذلــــك��مــــر،�وذلـ

الثقيـــــل�والهجمـــــات�البشـــــرية�وتمكنـــــوا�مـــــن�اســـــتخدام�ا�رافـــــق�العامـــــة�كمواقـــــع��طـــــHق�الصـــــواريخ�واتخـــــاذ�

�بشـــــــرية
ً
ـــكان�دروعـــــــا الســــ

العســـــكرية�بصـــــنعاء�وســـــجن�ذمـــــار

2020منتصـــــف�ف��ايـــــر�

وقـاموا�با�حتمــاء�بالســكان��ــي�ا

مواطن�مدني�جلهم�من�النساء�و�طفال�14وجرح��30مقتل�

�
ً
ـــع��طــــHق�الصــــواريخ،�واتخــــاذ�الســــكان�دروعــــا عxــــى�الــــرغم�مــــن�أن�اســــتخدام�ا�رافــــق�العامــــة�كمواقـ

جريمة�تعاقب�علbcا�القوان�ن�ا�حلية�والدوليـ, بشرية
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وهــذا�, )1(لـم�يقابــل�بشـكل�مــن�أشــكال�Sدانـة�أو�fســتنكار�مــن�قبـل�هيئــات��مـم�ا�تحــدة�العاملــة��ـي�الــيمن

وينســف�الحــق��ــي�الحيـــاة،�, أمــر���يمكــن�تفســ��ه�بغ�ــ��تواطـــؤ��مــم�ا�تحــدة�مــع�منbµكــي�الحقـــوق�والحريــات

��ـــي�اســـتجHب�الـــدعم�
ً
إطالـــة�أمـــد�الحـــرب�وإلحـــاق�أك�ـــ��قـــدر�مـــن��ذى�بـــا�واطن�ن�طمعـــا

وقــد�, �حيــانتعــرض�اليمنيــون�لصــنوف�مــن�Sذ�ل،�والقهــر،�والعنــف�الجســدي�والجن�ــ·\��ــي�بعــض�

إ�ـى�وجـود�انbµاكـات�, أشار�محققو��مم�ا�تحدة��ـي�لجنـة�الخ�ـ�اء�البـارزين��ـي�عـدد�مـن�تقـاريرهم�عـن�الـيمن

fنbµاكـــات�لحقـــوق�Sنســـان�كانـــت�جســـيمة�بمـــا��ـــي�

غتصـــاب،�وغ�ـــ�ه�مـــن�أشـــكال�العنـــف�

وبريطانيـا�وفرنسـا�وإيـران�مـن�أ�bـا�قـد�تتحمـل�مسـؤولية�

ـــروط�التواطـــــؤ� ـــت�أن�شــ ـــدو�ي�إذا�ثبــ ــــاب�انbµاكـــــات�بحـــــق�القـــــانون�الــ ـــي�ارتكـ ـــاعدة��ــ تقـــــديم�ا�ســـــاعدة�أو�ا�ســ

�2017جلس�حقـوق�Sنسـان�التـابع�لÍمـم�ا�تحـدة�العـام�
ً
م�أفـرادا

بعيــ¬bم�قــد�يكونــوا�مســؤول�ن�عــن�ارتكــاب�جــرائم�دوليــة،�وقــدموا�قائمــة�ســرية�بتلــك��ســماء�إ�ــى�مفوضــية�

ــ�اء�البــــارزين�أنــــه��ــــي�حــــال�أكــــدت�محكمــــة� ـــان�لجنــــة�الخ�ــ ــي�بيـ ــاء��ــ ـــي��مــــم�ا�تحــــدة،�وجــ حقــــوق�Sنســــان��ـ

مــن�fنbµاكـــات�ال[ــ\�تــم�توصــيفها،�فأ�bــا�قـــد�تــؤدي�إ�ــى�تحميــل�أفــراد�مســـؤولية�

�لدى�رئيس�فريق�الخ��اء�البارزين�Sقليمي�ن�والـدولي�ن�بخصـوص�الـيمن�
ً
وقد�كان�ذلك��مر�واضحا

ــــن�هـــــذه ـــف�عـــــن�غـــــض�الطـــــرف�عـ �أنـــــه�عxـــــى�ا�جتمـــــع�الـــــدو�ي�أن�يكــ

وكـان�الخ�ـ�اء�قـد�اسـتندوا��ـي�نتـائجهم�إ�ـى�أكþــ��
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

لـم�يقابــل�بشـكل�مــن�أشــكال�Sدانـة�أو�fســتنكار�مــن�قبـل�هيئــات��مـم�ا�تحــدة�العاملــة��ـي�الــيمن

أمــر���يمكــن�تفســ��ه�بغ�ــ��تواطـــؤ��مــم�ا�تحــدة�مــع�منbµكــي�الحقـــوق�والحريــات

��ـــي�اســـتجHب�الـــدعم�
ً
إطالـــة�أمـــد�الحـــرب�وإلحـــاق�أك�ـــ��قـــدر�مـــن��ذى�بـــا�واطن�ن�طمعـــا

  .الدو�ي،�وخلق�كيانات�موازية�بديلة�عن�الدولة�الوطنية

  :موقفcuممuا�تحدةuمنuالتعذيبuومناهضةuالعنف

تعــرض�اليمنيــون�لصــنوف�مــن�Sذ�ل،�والقهــر،�والعنــف�الجســدي�والجن

أشار�محققو��مم�ا�تحدة��ـي�لجنـة�الخ�ـ�اء�البـارزين��ـي�عـدد�مـن�تقـاريرهم�عـن�الـيمن

fنbµاكـــات�لحقـــوق�Sنســـان�كانـــت�جســـيمة�بمـــا��ـــي��طـــراف،قـــد�ترÎـــى�إ�ـــى�جـــرائم�حـــرب،�ارتكبbµـــا�مختلـــف�� 

 fغتصـــاب،�وغ�ـــ�ه�مـــن�أشـــكال�العنـــف�ذلـــك�مـــن�أعمـــال�القتـــل�التعســـفي،�والتعـــذيب،�وتجنيـــد��طفـــال،�و

وبريطانيـا�وفرنسـا�وإيـران�مـن�أ�bـا�قـد�تتحمـل�مسـؤولية�, وحذرت�التقرير�كل�من�الو�يات�ا�تحدة

ـــاب�انbµاكـــــات�بحـــــق�القـــــانون�الـــــدو�ي�إذا�ثبـــــت�أن�شـــــروط�التواطـــــؤ� ــي�ارتكــ ــاعدة��ـــ ــــاعدة�أو�ا�ســـ تقـــــديم�ا�سـ

جلس�حقـوق�Sنسـان�التـابع�لÍمـم�ا�تحـدة�العـام�وقد�حدد�ا�حققون�الذين�عي¬bم�م

بعيــ¬bم�قــد�يكونــوا�مســؤول�ن�عــن�ارتكــاب�جــرائم�دوليــة،�وقــدموا�قائمــة�ســرية�بتلــك��ســماء�إ�ــى�مفوضــية�

ـــة� ـــي�حــــال�أكــــدت�محكمـ ــان�لجنــــة�الخ�ــــ�اء�البــــارزين�أنــــه��ـ ـــدة،�وجــــاء��ــــي�بيــ ــي��مــــم�ا�تحـ حقــــوق�Sنســــان��ــ

مــن�fنbµاكـــات�ال[ــ\�تــم�توصــيفها،�فأ�bــا�قـــد�تــؤدي�إ�ــى�تحميــل�أفــراد�مســـؤولية��مســتقلة�ومختصــة�العديــد

�لدى�رئيس�فريق�الخ��اء�البارزين�Sقليمي�ن�والـدولي�ن�بخصـوص�الـيمن�
ً
وقد�كان�ذلك��مر�واضحا

 
ً
ــــراحة ــــدوبي�الـــــذي�ذكـــــر�صـ ـــن�هـــــذه: كامـــــل�الجنـ ــــع�الـــــدو�ي�أن�يكـــــف�عـــــن�غـــــض�الطـــــرف�عــ أنـــــه�عxـــــى�ا�جتمـ

وكـان�الخ�ـ�اء�قـد�اسـتندوا��ـي�نتـائجهم�إ�ـى�أكþــ��, وعـن�الوضـع�Sنسـاني��ـي�الـيمن�والـذي���يطــاق
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لـم�يقابــل�بشـكل�مــن�أشــكال�Sدانـة�أو�fســتنكار�مــن�قبـل�هيئــات��مـم�ا�تحــدة�العاملــة��ـي�الــيمن

أمــر���يمكــن�تفســ��ه�بغ�ــ��تواطـــؤ��مــم�ا�تحــدة�مــع�منbµكــي�الحقـــوق�والحريــات

��ـــي�اســـتجHب�الـــدعم�ويـــدعم�الرغبـــة��ـــي�
ً
إطالـــة�أمـــد�الحـــرب�وإلحـــاق�أك�ـــ��قـــدر�مـــن��ذى�بـــا�واطن�ن�طمعـــا

الدو�ي،�وخلق�كيانات�موازية�بديلة�عن�الدولة�الوطنية

 
ً
موقفcuممuا�تحدةuمنuالتعذيبuومناهضةuالعنف: ثانيا

تعــرض�اليمنيــون�لصــنوف�مــن�Sذ�ل،�والقهــر،�والعنــف�الجســدي�والجن

أشار�محققو��مم�ا�تحدة��ـي�لجنـة�الخ�ـ�اء�البـارزين��ـي�عـدد�مـن�تقـاريرهم�عـن�الـيمن

قـــد�ترÎـــى�إ�ـــى�جـــرائم�حـــرب،�ارتكبbµـــا�مختلـــف�� 

 fذلـــك�مـــن�أعمـــال�القتـــل�التعســـفي،�والتعـــذيب،�وتجنيـــد��طفـــال،�و

وحذرت�التقرير�كل�من�الو�يات�ا�تحدة, الجن�·\

ـــروط�التواطـــــؤ� ــــق�القـــــانون�الـــــدو�ي�إذا�ثبـــــت�أن�شــ ــــات�بحـ تقـــــديم�ا�ســـــاعدة�أو�ا�ســـــاعدة��ـــــي�ارتكـــــاب�انbµاكـ

 .)2(متوافرة

وقد�حدد�ا�حققون�الذين�عي¬bم�م

بعيــ¬bم�قــد�يكونــوا�مســؤول�ن�عــن�ارتكــاب�جــرائم�دوليــة،�وقــدموا�قائمــة�ســرية�بتلــك��ســماء�إ�ــى�مفوضــية�

ـــي�حــــال�أكــــدت�محكمــــة� ـــة�الخ�ــــ�اء�البــــارزين�أنــــه��ـ ــان��ــــي��مــــم�ا�تحــــدة،�وجــــاء��ــــي�بيــــان�لجنـ حقــــوق�Sنســ

مســتقلة�ومختصــة�العديــد

 .ارتكاب�جرائم�حرب

�لدى�رئيس�فريق�الخ��اء�البارزين�Sقليمي�ن�والـدولي�ن�بخصـوص�الـيمن�
ً
وقد�كان�ذلك��مر�واضحا

 
ً
ـــر�صـــــراحة كامـــــل�الجنـــــدوبي�الـــــذي�ذكــ

وعـن�الوضـع�Sنسـاني��ـي�الـيمن�والـذي���يطــاق, fنbµاكـات
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�عن�ا�واد�الوثائقية�وا�فتوحة�ا�صدر
ً
H1(من�ستمائة�مقابلة�للضحايا�والشهود�فض( .  

ــة�تتبــــع�مجلــــس�حقــــوق�Sنســــان� بــــا�مم�و¾ــــي�لجــــان�دوليــ

�مــن�fنbµاكــات�الجســيمة�ضــد�حقــوق�
ً
عــددا

  :·\ء�من�Sيجاز�بعض�م¬bا�

 . م2020

م،�وركــز�أكþــ��عxــى��بعــض�2019للتحقيــق��ــي�fنbµاكــات�ال[ــ\�تحــدث�مــن�منتصــف�

أنواع�fنbµاكات�ال[\�لم�يتم�التطرق�إلbcا�بشكل�موسع��ي�تقـارير�الفريـق�السـابقة،�مـع�تأكيـده�بـأن�أطـراف�

�ي�الºـــ�اع�مســـؤولة�عـــن�انتشـــار�fنbµاكـــات�واســـتمرارها،�و¾ـــي�انbµاكـــات�خط�ـــ�ة�مـــن�وجهـــة�نظـــر�القـــانون�الـــدو 

ــــة�بأســــــماء�هــــــؤ�ء��فــــــراد�إ�ــــــى� ـــد�حــــــدد�الفريــــــق�قائمــ ،�وقـــ

ــائلbµم�للمســـاعدة��ـــي� مفوضـــية��مـــم�ا�تحـــدة�الســـامية�لحقـــوق�Sنســـان�بســـرية�تامـــة�كـــي�تـــتمكن�مـــن�مسـ

ــر�أوضــــح�منهجيــــة�عملــــه�بقيامــــه�حيــــث�قــــام�بــــإجراء�أ �400كþــــ��مـــــن�التقريــ

مقابلــة�مــع�الضــحايا�والشــهود�رغــم�التحــديات�ال[ــ\�واجهــت�الفريــق�بعــد�أن�وصــف�الºــ�اع��ــي�الــيمن�بــال�ºاع�

�لطبيعـة�fنbµاكــات،�وفظاعbµـا�وطــول�مـدة�الحــرب،�ونسـيان�العــالم��ـا�يجــري��ـي�الــيمن�،وأشــار�
ً
ـ·\�نظــرا

والتناســـــب�أو�تـــــو!ي�الحيطـــــة�والحـــــذر�

ـــة�ا�ــــوارد� ـــات�الثقافيـ ـــدني�ن�وا�متلكـ ــي�اتخــــاذ�التــــداب���الHزمــــة�لحمايــــة�ا�ـ ـــق��ــ �أن�التحــــالف�قــــد�أخفـ
ً
مؤكــــدا

نــــاتج�عــــن�ضــــربات�الحــــوثي�ن�ال[ــــ\�تلحــــق�الضــــرر�با�ــــدني�ن،�والبنيــــة�التحتيــــة�

ــــة،� ــلحة�الفتاكــ ــــا�مــــــن��ســــ ــام،�وغ��هــ ــــاون�و�لغــــ ــــدافع�الهــ ن�ا�ســــــ��،�ومــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�عن�ا�واد�الوثائقية�وا�فتوحة�ا�صدر
ً
Hمن�ستمائة�مقابلة�للضحايا�والشهود�فض

ــ�اء� ــع�مجلــــس�حقــــوق�Sنســــان�(ولقــــد�بينــــت�ورصــــدت�تقــــارير�لجــــان�الخ�ــ و¾ــــي�لجــــان�دوليــــة�تتبــ

�مــن�fنbµاكــات�الجســيمة�ضــد�حقــوق�) ا�تحــدة،�وتتم�ــ��باح¨�افيــة،�وتقــدم�لهــا�الــدعم�الف�ــ\�وا�ــادي
ً
عــددا

Sنسان�من�كافة��طرافتستعرض�الدراسة�ب�·\ء�من�Sيجاز�بعض�م¬bا�

uاليمنuبشأنuو�قليمي&نuالدولي&نuالبارزينuاء��2020تقريرuفريقuالخ

للتحقيــق��ــي�fنbµاكــات�ال[ــ\�تحــدث�مــن�منتصــف��مــنح�هــذا�التقريــر�أولويــة

أنواع�fنbµاكات�ال[\�لم�يتم�التطرق�إلbcا�بشكل�موسع��ي�تقـارير�الفريـق�السـابقة،�مـع�تأكيـده�بـأن�أطـراف�

الºـــ�اع�مســـؤولة�عـــن�انتشـــار�fنbµاكـــات�واســـتمرارها،�و¾ـــي�انbµاكـــات�خط�ـــ�ة�مـــن�وجهـــة�نظـــر�القـــانون�الـــدو 

ـــاني،�والقــــــانون�الــــــدو�ي�لحقــــــوق�Sنســــــان ــــى�)S)2نســـ ـــة�بأســــــماء�هــــــؤ�ء��فــــــراد�إ�ــ ــد�حــــــدد�الفريــــــق�قائمـــ ،�وقــــ

ــان�بســـرية�تامـــة�كـــي�تـــتمكن�مـــن�مســـائلbµم�للمســـاعدة��ـــي� مفوضـــية��مـــم�ا�تحـــدة�الســـامية�لحقـــوق�Sنسـ

ــائلة��ــــي�ا�ســــتقبل ـــه�حيــــث�قــــام�بــــإجراء�أ.الوصــــول�ا�ســ ـــة�عملــــه�بقيامـ التقريــــر�أوضــــح�منهجيـ

مقابلــة�مــع�الضــحايا�والشــهود�رغــم�التحــديات�ال[ــ\�واجهــت�الفريــق�بعــد�أن�وصــف�الºــ�اع��ــي�الــيمن�بــال�ºاع�

�لطبيعـة�fنbµاكــات،�وفظاعbµـا�وطــول�مـدة�الحــرب،�ونسـيان�العــالم��ـا�يجــري��ـي�الــيمن�،وأشــار�
ً
ـ·\�نظــرا

ــى�أن�ضـــــربات�ط�ـــــ�ان�التحـــــالف�تنفـــــذ�دون�مراعـــــاة��بـــــادئ�التمي�ـــــ�  والتناســـــب�أو�تـــــو�إ�ـــ

ــة�ا�ــــوارد� ــات�الثقافيــ ــدني�ن�وا�متلكــ ــق��ــــي�اتخــــاذ�التــــداب���الHزمــــة�لحمايــــة�ا�ــ �أن�التحــــالف�قــــد�أخفــ
ً
مؤكــــدا

 
ً
ــا ــق�الضــــرر�با�ــــدني�ن،�والبنيــــة�التحتيــــة��-أيضــ ــربات�الحــــوثي�ن�ال[ــــ\�تلحــ نــــاتج�عــــن�ضــ

ـــتخدامهم�للط�ــــــ�ا ـــن�اســـ ـــة،�الناتجــــــة�عـــ ـــا�مــــــن��ســــــلحة�الفتاكـــ ـــاون�و�لغــــــام،�وغ��هـــ ـــدافع�الهـــ ن�ا�ســــــ��،�ومـــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
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�عن�ا�واد�الوثائقية�وا�فتوحة�ا�صدر
ً
Hمن�ستمائة�مقابلة�للضحايا�والشهود�فض

ــان�الخ�ــــ�اء� ولقــــد�بينــــت�ورصــــدت�تقــــارير�لجــ

ا�تحــدة،�وتتم�ــ��باح¨�افيــة،�وتقــدم�لهــا�الــدعم�الف�ــ\�وا�ــادي

Sنسان�من�كافة��طرافتستعرض�الدراسة�ب

 � uاليمنuبشأنuو�قليمي&نuالدولي&نuالبارزينuاء��تقريرuفريقuالخ

مــنح�هــذا�التقريــر�أولويــة

أنواع�fنbµاكات�ال[\�لم�يتم�التطرق�إلbcا�بشكل�موسع��ي�تقـارير�الفريـق�السـابقة،�مـع�تأكيـده�بـأن�أطـراف�

الºـــ�اع�مســـؤولة�عـــن�انتشـــار�fنbµاكـــات�واســـتمرارها،�و¾ـــي�انbµاكـــات�خط�ـــ�ة�مـــن�وجهـــة�نظـــر�القـــانون�الـــدو 

ـــانون�الــــــدو�ي�لحقــــــوق�Sنســــــان Sنســــــاني،�والقـــ

ــائلbµم�للمســـاعدة��ـــي� ــم�ا�تحـــدة�الســـامية�لحقـــوق�Sنســـان�بســـرية�تامـــة�كـــي�تـــتمكن�مـــن�مسـ مفوضـــية��مـ

الوصــــول�ا�ســــائلة��ــــي�ا�ســــتقبل

مقابلــة�مــع�الضــحايا�والشــهود�رغــم�التحــديات�ال[ــ\�واجهــت�الفريــق�بعــد�أن�وصــف�الºــ�اع��ــي�الــيمن�بــال�ºاع�

�لطبيعـة�fنbµاكــات،�وفظاعbµـا�وطــول�مـدة�الحــرب،�ونسـيان�العــالم��ـا�يجــري��ـي�الــيمن�،وأشــار�
ً
ا�ن�ـ·\�نظــرا

ـــذ�دون�مراعـــــاة��بـــــاد إ�ـــــى�أن�ضـــــربات�ط�ـــــ�ان�التحـــــالف�تنفــ

ـــة�ا�ــــوارد� ـــات�الثقافيـ ــالف�قــــد�أخفــــق��ــــي�اتخــــاذ�التــــداب���الHزمــــة�لحمايــــة�ا�ــــدني�ن�وا�متلكـ �أن�التحــ
ً
مؤكــــدا

  . )3(الطبيعية

ــال  �-كمــــا�هــــو�الحــ
ً
أيضــــا

ــــة�عــــــن�اســــــتخدامهم�للط�ــــــ�ا الناتجــ
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�
ً
وأشــارت�إ�ــى�أن�هنــاك�افتقــار�متــؤطن�للعدالــة�بالنســبة�للنــاج�ن،�وأن�SفــHت�مــن�العقــاب��يــزال�مســتمرا

�بشــأن��العديــد�مــن�2019
ً
م�تقريــر�مهمــا

وطالــــب��طــــراف�فيــــه�, fنbµاكــــات�ا�خالفــــة�للقــــانون�Sنســــاني�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــدو�ي�ا�رتكبــــة��ــــي�الــــيمن

ل�وكــان�الفريــق�الــدو�ي�قــ, وضــمان�العدالــة�لجميــع�الضــحايا
َّ
ــك
ُ
د�ش

م�بقـــرار�مجلـــس�حقـــوق�Sنســـان�مـــن�نفـــس�العـــام�الصـــادر�عـــن�مفـــوض��مـــم�

ا�تحدة�السامي�لحقـوق�Sنسـان،�وأنشـأ�فريـق�مـن�الخ�ـ�اء�البـارزين�الـدولي�ن�وSقليميـ�ن�مـن�أجـل�رصـد�

رصـــد�فريـــق�الخ�ـــ�اء�جميـــع�fنbµاكـــات�والتجـــاوزات�للقـــانون�

وحـرر�التقريـر��،م2014الدو�ي�لحقوق�Sنسان�وال[\�ارتكبbµا�مختلف�أطراف�الºـ�اع��ـي�الـيمن�منـذ�سـبتم���

�من�جـرائم�الحـرب�بـ�ن�أطـراف�الºـ�اع�طيلـة�خمـس�
ً
�ي�أك��þمن�ثHثمائة�وخمسون�صفحة�فصل�فيه�عددا

والقتــل�وfحتجــاز��،والقناصــة�و�لغــام��رضــية

ــــة� ـــل��زمـ ــي��ظــ ــانية��ـــ ــى�ا�ســـــاعدات�Sنســـ ــــول�إ�ـــ وإعاقـــــة�الوصـ

ـــارات�العربيـــــة�ا�تحـــــدة،�وا�ملكـــــة� ـــيمن�وSمــ ــة�الــ ــر�إ�ـــــى�أن�حكومـــ وخلـــــص�التقريـــ

ـــتفادوا�مـــــن�غيــــاب�ا�ســـــألة�حـــــول� ــة�لهــــم�قـــــد�اسـ ـــان�الشــــعبية�التابعـــ والحــــوثي�ن�واللجــ

ـــان، ـــوق�Sنســــ ـــدو�ي�لحقــــ ــــانون�الـــــ ــــن�انbµاكــــــــات��،�والقـــ ــــــاذج�مـــ وأورد�نمــ

ـــــانون  ــــي�القتــــــل�خــــــارج�القـ ــــوى�تمثلــــــت��ــ ــــد�ســ ــــة�عxــــــى�حــ ــــذيب�وSخفــــــاء��،وSمــــــارات�العربيــ والتعــ

ـــه�جبــــ�ن�Sنســــانية، ويــــدعو��ر�ينــــدى�لـ

ويحــث�الــدول��خــرى�با�متنــاع��،التقريــر�إ�ــى�وقــف�فــورى�لجميــع�أعمــال�العنــف�ال[ــ\�ارتكبــت�ضــد�ا�ــدني�ن

تـــداب���ا�عقولـــة�عــن�تـــوف����ســـلحة�ال[ـــ\�يمكـــن�اســـتخدامها��ـــي�الºــ�اع،�ويـــذكرها�بال¨�امهـــا�وباتخـــاذ�جميـــع�ال

وقـــد�صـــرح��والقـــانون�الــدو�ي�لحقـــوق�fنســـان،
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�
ً
وأشــارت�إ�ــى�أن�هنــاك�افتقــار�متــؤطن�للعدالــة�بالنســبة�للنــاج�ن،�وأن�SفــHت�مــن�العقــاب��يــزال�مســتمرا

  .دون�هوادة�بالنسبة��ولئك�الذين�يرتكبون�انbµاكات�جسيمة

uلعامuاء��  م2019تقريرuلجنةuالخ

Sمــم�ا�تحــدة��ــي�العــام�أصــدر�مجلــس�حقــوق�Í2019نســان�التــابع�ل

ــاني�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــدو�ي�ا�رتكبــــة��ــــي�الــــيمن ــانون�Sنســ fنbµاكــــات�ا�خالفــــة�للقــ

وضــمان�العدالــة�لجميــع�الضــحايا, باتخــاذ�كافــة�Sجــراءات�لحمايــة�ا�ــدني�ن

م�بقـــرار�مجلـــس�حقـــوق�Sنســـان�مـــن�نفـــس�العـــام�الصـــادر�عـــن�مفـــوض��مـــم�2017أيلـــول�ســـبتم���

ا�تحدة�السامي�لحقـوق�Sنسـان،�وأنشـأ�فريـق�مـن�الخ�ـ�اء�البـارزين�الـدولي�ن�وSقليميـ�ن�مـن�أجـل�رصـد�

رصـــد�فريـــق�الخ�ـــ�اء�جميـــع�fنbµاكـــات�والتجـــاوزات�للقـــانون��،ووضـــع�تقـــارير�بشـــأ�bا�نســـان،

الدو�ي�لحقوق�Sنسان�وال[\�ارتكبbµا�مختلف�أطراف�الºـ�اع��ـي�الـيمن�منـذ�سـبتم���

�من�جـرائم�الحـرب�بـ�ن�أطـراف�الºـ�اع�طيلـة�خمـس�
ً
�ي�أك��þمن�ثHثمائة�وخمسون�صفحة�فصل�فيه�عددا

والقناصــة�و�لغــام��رضــية�،والقصــف�العشــوائي�،لجــوي ســنوات،�وتنــاول�القصــف�ا

ـــة��،والعنـــــف�الجن�ـــــ·\�، ــــول�إ�ـــــى�ا�ســـــاعدات�Sنســـــانية��ـــــي��ظـــــل��زمــ ــــة�الوصـ وإعاقـ

ـــة��نســـــانية�يشـــــهدها�العـــــالم، ــارات�العربيـــــة�ا�تحـــــدة،�وا�ملكــ ـــيمن�وSمـــ وخلـــــص�التقريـــــر�إ�ـــــى�أن�حكومـــــة�الــ

ـــتفادوا�مـــــن�غيــــاب�ا�ســـــألة�حـــــول� ــان�الشــــعبية�التابعـــــة�لهــــم�قـــــد�اسـ والحــــوثي�ن�واللجـــ

ــــدو�ي�Sنســـــــاني ـــــانون�الــــ ـــات�القــ ــان،انbµاكــــ ـــانون�الــــــــدو�ي�لحقـــــــوق�Sنســـــ ،�والقــــ

ــــانون  ـــي�القتــــــل�خــــــارج�القــ ـــوى�تمثلــــــت��ـــ ـــد�ســـ ـــة�عxــــــى�حـــ وSمــــــارات�العربيـــ

ــي�الســــجون�للبــــالغ�ن�و�طفــــال ــاب��ــ ـــو�أمــــ�،)1(وfغتصــ ــه�جبــــ�ن�Sنســــانية،وهـ ر�ينــــدى�لــ

التقريــر�إ�ــى�وقــف�فــورى�لجميــع�أعمــال�العنــف�ال[ــ\�ارتكبــت�ضــد�ا�ــدني�ن

عــن�تـــوف����ســـلحة�ال[ـــ\�يمكـــن�اســـتخدامها��ـــي�الºــ�اع،�ويـــذكرها�بال¨�امهـــا�وباتخـــاذ�جميـــع�ال

والقـــانون�الــدو�ي�لحقـــوق�fنســـان،�لضــمان�اح¨ـــ�ام�جميـــع��طـــراف�للقــانون�الـــدو�ي�Sنســـاني،
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ً
وأشــارت�إ�ــى�أن�هنــاك�افتقــار�متــؤطن�للعدالــة�بالنســبة�للنــاج�ن،�وأن�SفــHت�مــن�العقــاب��يــزال�مســتمرا

دون�هوادة�بالنسبة��ولئك�الذين�يرتكبون�انbµاكات�جسيمة

 � uلعامuاء��تقريرuلجنةuالخ

Sأصــدر�مجلــس�حقــوق�

fنbµاكــــات�ا�خالفــــة�للقــــانون�Sنســــاني�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــدو�ي�ا�رتكبــــة��ــــي�الــــيمن

باتخــاذ�كافــة�Sجــراءات�لحمايــة�ا�ــدني�ن

أيلـــول�ســـبتم���/ �31ـــي�

ا�تحدة�السامي�لحقـوق�Sنسـان،�وأنشـأ�فريـق�مـن�الخ�ـ�اء�البـارزين�الـدولي�ن�وSقليميـ�ن�مـن�أجـل�رصـد�

Sنســـان،حالـــة�حقـــوق�

الدو�ي�لحقوق�Sنسان�وال[\�ارتكبbµا�مختلف�أطراف�الºـ�اع��ـي�الـيمن�منـذ�سـبتم���

�من�جـرائم�الحـرب�بـ�ن�أطـراف�الºـ�اع�طيلـة�خمـس�
ً
�ي�أك��þمن�ثHثمائة�وخمسون�صفحة�فصل�فيه�عددا

ســنوات،�وتنــاول�القصــف�ا

ــــفي ،والتعـــــذيب�،التعسـ

ــالم،إ ــهدها�العـــ نســـــانية�يشـــ

ـــع ــتفادوا�مـــــن�غيــــاب�ا�ســـــألة�حـــــول��،وديةالعربيــــة�الســ ـــم�قـــــد�اســ والحــــوثي�ن�واللجـــــان�الشــــعبية�التابعـــــة�لهـ

ــــاني ــانون�الــــــــدو�ي�Sنســـ ــــــات�القـــــ انbµاكـ

ــــانون �،الحــــــوثي�ن ــي�القتــــــل�خــــــارج�القــ ـــــت��ــــ ــــى�حــــــد�ســــــوى�تمثلـ ـــارات�العربيــــــة�عxــ وSمـــ

ـــر  وfغتصــــاب��ــــي�ال�،ي القسـ

التقريــر�إ�ــى�وقــف�فــورى�لجميــع�أعمــال�العنــف�ال[ــ\�ارتكبــت�ضــد�ا�ــدني�ن

عــن�تـــوف����ســـلحة�ال[ـــ\�يمكـــن�اســـتخدامها��ـــي�الºــ�اع،�ويـــذكرها�بال¨�امهـــا�وباتخـــاذ�جميـــع�ال

لضــمان�اح¨ـــ�ام�جميـــع��طـــراف�للقــانون�الـــدو�ي�Sنســـاني،
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بعد�مرور�خمس�سـنوات�عxـى�الºـ�اع��تـزال�

يــاب�أي�إجــراءات�دوليــة��حاســبة�أطــراف�

الصــراع،�فإنــه�يجــب�عxــى�ا�جتمــع�الــدو�ي�أن�يضــاعف�جهــوده�لتحريــر�الشــعب�اليم�ــ\�مــن�الظلــم�ا�ســتمر�

ــ�اء� والحكومـــة�اليمنيـــة�تمكــــن�فريـــق�الخ�ــ

مقابلـة�مــع�الضـحايا�والشــهود�ومراجعــة�

�عـــن�التحقيـــق��ـــي�حـــا�ت�رمزيـــة��لتحديـــد��نمـــاط�الســـلوكية�ال[ـــ\�
ً
Hومفتوحـــة�ا�صـــدر�فضـــ

�معقولــــة�
ً
ـــ�اء�أســــبابا وقــــد�وجــــد�الخ�ـ

عمــال�العدائيــة�ال[ــ\�يقودهــا�أطــراف�الºــ�اع�خــHل�الغــارات�الجويــة�والقصــف�مازالــت�تــؤثر�

ومـن�هـذه�الهجمـات�مـا�قـد�يرÎـى�إ�ـى�انbµاكـات�جسـيمة�للقـانون�الـدو�ي�Sنسـاني،�

�معقولــة�لHعتقــاد�بــأن�أطــراف�الºــ�اع�ا�ســلح��ــي�الــيمن�مســؤولون�عــن�
ً
كمــا�وجــد�فريــق�الخ�ــ�اء�أســبابا

ـــف�الجن�ـــــ·\�والتعـــــذيب ـــري،�والعنــ ــاء�القســ ــفي�مـــــن�الحـــــق��ـــــي�الحيـــــاة�وfختفـــ �،fحتجـــــازو�الحرمـــــان�التعســـ

ــــــادية،� ـــــوق�fقتصــــ ــــــــاك�الحقـــــ ــــــية،�وانbµـ ــــــــات��ساســــ ــــــال،�وانbµاكــــــــــات�الحريـ ـــة�وتجنيـــــــــد��طفــــ ــــــوء�ا�عاملـــــــ وســـ

ـــدو�ي�لحقـــــوق�Sنســـــان ــى�انbµاكـــــات�للقـــــانون�الــ ــى�إ�ـــ والقـــــانون�Sنســـــاني��،و¾ـــــي�ترÎـــ

ة�عــن�جــرائم�الحــرب�الــدو�ي،�وقــد�يــؤدي�العديــد�مــن�هــذه�fنbµاكــات�إ�ــى�تحميــل��فــراد�ا�عينــ�ن�ا�ســؤولي

كما�حدد�فريق�الخ��اء��فـراد�ا�سـؤول�ن�عxـى��رجـح�عـن�

  .)2(وقدمت�قائمة�سرية��فراد�إ�ى�مفوض��مم�ا�تحدة�السامي�لحقوق�Sنسان
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Hتـزال�: رئيس�فريق�الخ��اء�بشأن�اليمن�السيد�كمال�الجندوبي�قائ�بعد�مرور�خمس�سـنوات�عxـى�الºـ�اع�

يــاب�أي�إجــراءات�دوليــة��حاســبة�أطــراف�fنbµاكــات�ضــد�ا�ــدني�ن�اليمنيــ�ن�مســتمرة�بــ�Hهــوادة�و�ــي�ظــل�غ

الصــراع،�فإنــه�يجــب�عxــى�ا�جتمــع�الــدو�ي�أن�يضــاعف�جهــوده�لتحريــر�الشــعب�اليم�ــ\�مــن�الظلــم�ا�ســتمر�

ــالف ــر�أنــــه�عxـــى�الـــرغم�مــــن�عـــدم�تعـــاون�التحــ والحكومـــة�اليمنيـــة�تمكــــن�فريـــق�الخ�ــــ�اء��،ويفيـــد�التقريـ

مقابلـة�مــع�الضـحايا�والشــهود�ومراجعــة��600العـام�مــن�إجـراء�أكþــ��مــن�خـHل�الف¨ــ�ة�القصـ��ة�ا�تاحــة�هــذا�

�عـــن�التحقيـــق��ـــي�حـــا�ت�رمزيـــة��لتحديـــد��نمـــاط�الســـلوكية�ال[ـــ\�
ً
Hومفتوحـــة�ا�صـــدر�فضـــ

ـــة��م،2014زعومــــة��ــــي�الــــيمن�منــــذ�ســــبتم���تشــــ���إ�ــــى�حصــــول�انbµاكــــات�م �معقولـ
ً
ــ�اء�أســــبابا وقــــد�وجــــد�الخ�ــ

عمــال�العدائيــة�ال[ــ\�يقودهــا�أطــراف�الºــ�اع�خــHل�الغــارات�الجويــة�والقصــف�مازالــت�تــؤثر�

ومـن�هـذه�الهجمـات�مـا�قـد�يرÎـى�إ�ـى�انbµاكـات�جسـيمة�للقـانون�الـدو�ي�Sنسـاني،��،بشكل�كب���عxى�ا�ـدني�ن

  .)1(وكذلك�إ�ى�جانب�fنbµاكات�ذات�الصلة�بس����عمال�العدائية

¨õمرتكuمنuاللجنةuموقفuالجرائم:  

�معقولــة�لHعتقــاد�بــأن�أطــراف�الºــ�اع�ا�ســلح��ــي�الــيمن�مســؤولون�عــن�
ً
كمــا�وجــد�فريــق�الخ�ــ�اء�أســبابا

ـــان�التعســـــفي�مـــــن�الحـــــق��ـــــي�الحيـــــاة�وfختفـــــاء�القســـــري،�والعنـــــف�الجن fحتجـــــازو�الحرمــ

ـــــادية،� ــــوق�fقتصـــــ ـــــــاك�الحقــــــ ـــــية،�وانbµــ ـــــــات��ساســـــ ــــــــات�الحريــ ـــــال،�وانbµاكــ ــة�وتجنيـــــــــد��طفـــــ ـــــوء�ا�عاملــــــــ وســــ

ــــة،�الثقافيـــــة ـــــى�انbµاكـــــات�للقـــــانون�الـــــدو�ي�لحقـــــوق�Sنســـــان, وfجتماعيـ و¾ـــــي�ترÎـــــى�إ�

الــدو�ي،�وقــد�يــؤدي�العديــد�مــن�هــذه�fنbµاكــات�إ�ــى�تحميــل��فــراد�ا�عينــ�ن�ا�ســؤولي

حيلت�إ�ى�محكمة�مستقلة�ومختصة
ُ
كما�حدد�فريق�الخ��اء��فـراد�ا�سـؤول�ن�عxـى��رجـح�عـن��،فيما�لو�أ

وقدمت�قائمة�سرية��فراد�إ�ى�مفوض��مم�ا�تحدة�السامي�لحقوق�Sنسان
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Hرئيس�فريق�الخ��اء�بشأن�اليمن�السيد�كمال�الجندوبي�قائ

fنbµاكــات�ضــد�ا�ــدني�ن�اليمنيــ�ن�مســتمرة�بــ�Hهــوادة�و�ــي�ظــل�غ

الصــراع،�فإنــه�يجــب�عxــى�ا�جتمــع�الــدو�ي�أن�يضــاعف�جهــوده�لتحريــر�الشــعب�اليم�ــ\�مــن�الظلــم�ا�ســتمر�

  .الذي�يعاني�منه

ويفيـــد�التقريـــر�أنــــه�عxـــى�الـــرغم�مــــن�عـــدم�تعـــاون�التحــــالف

خـHل�الف¨ــ�ة�القصـ��ة�ا�تاحــة�هــذا�

�عـــن�التحقيـــق��ـــي�حـــا�ت�رمزيـــة��لتحديـــد��نمـــاط�الســـلوكية�ال[ـــ\��،مـــواد�وثائقيـــة
ً
Hومفتوحـــة�ا�صـــدر�فضـــ

ــول�انbµاكــــات�م ــ���إ�ــــى�حصــ تشــ

عمــال�العدائيــة�ال[ــ\�يقودهــا�أطــراف�الºــ�اع�خــHل�الغــارات�الجويــة�والقصــف�مازالــت�تــؤثر�لHعتقــاد�بــأن�� 

بشكل�كب���عxى�ا�ـدني�ن

وكذلك�إ�ى�جانب�fنbµاكات�ذات�الصلة�بس����عمال�العدائية

 � ¨õمرتكuمنuاللجنةuموقف

�معقولــة�لHعتقــاد�بــأن�أطــراف�الºــ�اع�ا�ســلح��ــي�الــيمن�مســؤولون�عــن�
ً
كمــا�وجــد�فريــق�الخ�ــ�اء�أســبابا

fحتجـــــازو�الحرمـــــان�التعســـــفي�مـــــن�الحـــــق��ـــــي�الحيـــــاة�وfختفـــــاء�القســـــري،�والعنـــــف�الجن

ــــــادية،� ــــوق�fقتصــــ ـــــــاك�الحقــــــ ــــية،�وانbµــ ــــــات��ساســــــ ــــــات�الحريـــ ـــال،�وانbµاكــــ ــــــد��طفـــــــ ــــــة�وتجنيـــ وســـــــــوء�ا�عاملــــ

وfجتماعيـــــة،�الثقافيـــــة

الــدو�ي،�وقــد�يــؤدي�العديــد�مــن�هــذه�fنbµاكــات�إ�ــى�تحميــل��فــراد�ا�عينــ�ن�ا�ســؤولي

حيلت�إ�ى�محكمة�مستقلة�ومختصة
ُ
فيما�لو�أ

وقدمت�قائمة�سرية��فراد�إ�ى�مفوض��مم�ا�تحدة�السامي�لحقوق�Sنسان�،الجرائم�الدولية
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ــــد�مـــــن�إخضـــــاعهم� ـــه��بـ ـــامح�مـــــع�ا�نbµكـــــ�ن،�وأنــ ــــدم�التســ ــح�بخصـــــوص�عـ اللجنـــــة�قـــــوي�وواضـــ

ــــة� ـــن�الحالــ ـــرة�عـــ ،�وأن�ا�ســــــؤولية�ا�باشـــ
ً
Hـــاني�لــــــم�يعــــــد�محــــــتم أن�الوضــــــع�Sنســـ

ــ�اع،�معت�ـــــ�ة�أن�تفـــــاقم��زمـــــة�Sنســـــانية�نـــــاتج�عـــــن�الهجمـــــات� ــــراف�الºـــ ـــى�أطـ ــــيمن�تقـــــع�عxــ ـــي�الـ ـــانية��ــ Sنســ

ة�وا�ستمرة�عxى�البنية�التحتية�ا�دنية�مثل�ا�ستشفيات،�وا�رافـق�ا�ائيـة،�ونقـل�الغـذاء،�وا�ـزارع�

�،والحــرب�الشــبbcة�بالحصــار�ال[ــ\�تعــوق�وصــول�ا�ســاعدات�Sنســانية

�يصـــارعون�البقـــاء�عxـــى�قيـــد�الحيـــاة
ً
, خصـــا

وتســود�مخــاوف�كب�ــ�ة�لــدى�الفريــق�مــن�أن�يكــون�أطــراف�الºــ�اع�قــد�اســتخدموا�الجــوع�كوســيلة�حــرب،�إذ�

  . )2(ساهمت�هذه��عمال��ي�حرمان�السكان�من��شياء�ال[\�ليس�لهم�غ��kع¬bا

وبخاصــــة�جهــــود�ا�بعــــوث�الخــــاص�لÍمــــ�ن�العــــام�

ويحــث�التقريــر�مجلــس�حقــوق�Sنســان�عxــى�ضــمان�

بقــاء�حالــة�حقــوق�Sنســان��ــي�الــيمن�عxــى�جــدول�إعمالــه�مــن�خــHل�تجديــد�فريــق�الخ�ــ�اء�عxــى�أن�يطلــب�

ن�يعزز�ا�جلس�و�يته�بمكافحـة�SفـHت�مـن�العقـاب�عـن�

  .)3(طريق�ا�طالبة�بجمع��دلة�عxى�fنbµاكات�مع�ضرورة�fحتفاظ�بتلك��دلة

�م¨�ايد�مـن�الجهـات�ا�عنيـة�برصـد�fنbµاكـات�ال[ـ\�طالـت�العديـد�مـن�
ً
هناك�اهتماما

م�ا�تحـدة�معلومـات�دقيقـة،�ووافيـة�عـن�كث�ـ��مـن�هـذه�الجـرائم�

الجسـيمة،�وقـد�تحظـى�بتغطيـة�إعHميـة�جيـدة،�لكنـه�بــالرغم�مـن��هميـة�البالغـة��ـا�ورد��ـي�هـذا��التقــارير�

ــــاين� ـــع�التبـ ـــه�مــ ـــيمة�تجـــــاه�الشـــــعب�اليم�ـــــ\�بمختلـــــف�أطرافــ �مميـــــة،�وغ�ـــــ�ه�وذكـــــره�لقضـــــايا�وانbµاكـــــات�جســ

ودولــة�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�مــن�جهــة،�وبقيـــة�
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ــــن�إخضـــــاعهم� ـــد�مـ ــه��بــ ــــع�ا�نbµكـــــ�ن،�وأنـــ ــامح�مـ ـــدم�التســـ اللجنـــــة�قـــــوي�وواضـــــح�بخصـــــوص�عــ

��ـــة�،إذ�تــــــذهب��إ ــرة�عــــــن�الحالـــ ،�وأن�ا�ســــــؤولية�ا�باشــــ
ً
Hــــم�يعــــــد�محــــــتم ــاني�لــ أن�الوضــــــع�Sنســــ

ـــراف�الºـــــ�اع،�معت�ـــــ�ة�أن�تفـــــاقم��زمـــــة�Sنســـــانية�نـــــاتج�عـــــن�الهجمـــــات� ــى�أطــ ـــيمن�تقـــــع�عxـــ ــي�الــ ــانية��ـــ Sنســـ

ة�وا�ستمرة�عxى�البنية�التحتية�ا�دنية�مثل�ا�ستشفيات،�وا�رافـق�ا�ائيـة،�ونقـل�الغـذاء،�وا�ـزارع�

والحــرب�الشــبbcة�بالحصــار�ال[ــ\�تعــوق�وصــول�ا�ســاعدات�Sنســانية�،وكــذلك�حــا�ت�الحظــر

  .)1(وغ��ها�من�التداب���ا�ماثلة

�يصـــارعون�البقـــاء�عxـــى�قيـــد�الحيـــاة�24إعطـــاء��ولويـــة�لبقـــاء�تـــرى�اللجنـــة�
ً
مليـــون�شخصـــا

وتســود�مخــاوف�كب�ــ�ة�لــدى�الفريــق�مــن�أن�يكــون�أطــراف�الºــ�اع�قــد�اســتخدموا�الجــوع�كوســيلة�حــرب،�إذ�

ساهمت�هذه��عمال��ي�حرمان�السكان�من��شياء�ال[\�ليس�لهم�غ��kع¬bا

ــات�إ�ــــى�تعزيــــز�كافــــة�الجهــــود ــود�ا�بعــــوث�الخــــاص�لÍمــــ�ن�العــــام��،يوûــــ·\�الــــدول�وا�نظمــ وبخاصــــة�جهــ

ويحــث�التقريــر�مجلــس�حقــوق�Sنســان�عxــى�ضــمان��حــل�مســتدام�وشــامل�للمســألة�اليمنيــة،

بقــاء�حالــة�حقــوق�Sنســان��ــي�الــيمن�عxــى�جــدول�إعمالــه�مــن�خــHل�تجديــد�فريــق�الخ�ــ�اء�عxــى�أن�يطلــب�

ن�يعزز�ا�جلس�و�يته�بمكافحـة�SفـHت�مـن�العقـاب�عـن�وأ�تقارير�دورية�عن�الحالة�اليمنية،

طريق�ا�طالبة�بجمع��دلة�عxى�fنbµاكات�مع�ضرورة�fحتفاظ�بتلك��دلة

�م¨�ايد�مـن�الجهـات�ا�عنيـة�برصـد�fنbµاكـات�ال[ـ\�طالـت�العديـد�مـن��إن
ً
هناك�اهتماما

دمت�للجهات�ا�عنية��ـي��مـ
ُ
م�ا�تحـدة�معلومـات�دقيقـة،�ووافيـة�عـن�كث�ـ��مـن�هـذه�الجـرائم�ا�واطن�ن،�وق

الجسـيمة،�وقـد�تحظـى�بتغطيـة�إعHميـة�جيـدة،�لكنـه�بــالرغم�مـن��هميـة�البالغـة��ـا�ورد��ـي�هـذا��التقــارير�

ـــاين� ــع�التبــ ــه�مـــ ــيمة�تجـــــاه�الشـــــعب�اليم�ـــــ\�بمختلـــــف�أطرافـــ ـــره�لقضـــــايا�وانbµاكـــــات�جســـ ـــ�ه�وذكــ �مميـــــة،�وغ�ــ

ودولــة�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة�مــن�جهــة،�وبقيـــة��،ات�ال[ــ\�تقــوم�¤bــا�جماعــة�الحـــوثي
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ــــن�إخضـــــاعهم��موقـــــف ـــد�مـ ــه��بــ ـــع�ا�نbµكـــــ�ن،�وأنـــ ــــوي�وواضـــــح�بخصـــــوص�عـــــدم�التســـــامح�مــ ــــة�قـ اللجنـ

،إذ�تــــــذهب��إ��للمحاســـــبة

ــــاقم��زمـــــة�Sنســـــانية�نـــــاتج�عـــــن�الهجمـــــات� Sنســـــانية��ـــــي�الـــــيمن�تقـــــع�عxـــــى�أطـــــراف�الºـــــ�اع،�معت�ـــــ�ة�أن�تفـ

ة�وا�ستمرة�عxى�البنية�التحتية�ا�دنية�مثل�ا�ستشفيات،�وا�رافـق�ا�ائيـة،�ونقـل�الغـذاء،�وا�ـزارع�الشديد

وكــذلك�حــا�ت�الحظــر�،و�ســواق

وغ��ها�من�التداب���ا�ماثلة

اللجنـــة� عليـــه�فـــإن

وتســود�مخــاوف�كب�ــ�ة�لــدى�الفريــق�مــن�أن�يكــون�أطــراف�الºــ�اع�قــد�اســتخدموا�الجــوع�كوســيلة�حــرب،�إذ�

ساهمت�هذه��عمال��ي�حرمان�السكان�من��شياء�ال[\�ليس�لهم�غ��kع¬bا

يوûــــ·\�الــــدول�وا�نظمــــات�إ�ــــى�تعزيــــز�كافــــة�الجهــــود

حــل�مســتدام�وشــامل�للمســألة�اليمنيــة،للتوصــل�إ�ــي�

بقــاء�حالــة�حقــوق�Sنســان��ــي�الــيمن�عxــى�جــدول�إعمالــه�مــن�خــHل�تجديــد�فريــق�الخ�ــ�اء�عxــى�أن�يطلــب�

تقارير�دورية�عن�الحالة�اليمنية،م¬bم�تقديم�

طريق�ا�طالبة�بجمع��دلة�عxى�fنbµاكات�مع�ضرورة�fحتفاظ�بتلك��دلة

إن: ويمكن�القول 

دمت�للجهات�ا�عنية��ـي��مـ
ُ
ا�واطن�ن،�وق

الجسـيمة،�وقـد�تحظـى�بتغطيـة�إعHميـة�جيـدة،�لكنـه�بــالرغم�مـن��هميـة�البالغـة��ـا�ورد��ـي�هـذا��التقــارير�

ــــاين� ـــع�التبـ ـــه�مــ �مميـــــة،�وغ�ـــــ�ه�وذكـــــره�لقضـــــايا�وانbµاكـــــات�جســـــيمة�تجـــــاه�الشـــــعب�اليم�ـــــ\�بمختلـــــف�أطرافــ

ات�ال[ــ\�تقــوم�¤bــا�جماعــة�الحـــوالواضــح�بــ�ن�fنbµاكــ
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ـــارات� ــــون�الحـــــوثي�ن�وSمــ ــا�كـ ــــه���يمكـــــن�ا�قارنـــــة�بي¬bمـــ فإنـ

ـــا�أدوات� ـــــة،�وم¬bــــ ــــتخدمون�أدوات�ممنهجــ ــلحية�يســـ ــــة�ومصـــــ ـــــية�ودينيـــ ــة�و�عتبـــــــارات�سياســ ـــــورة�ممنهجـــــ وبصـ

ـــل�fنbµاكـــــات�أســـــاليب�مرفوضـــــة�مـــــن�أي�جهـــــة�أتـــــت ــــري،�وتظــ ــاء�القسـ ـــ����،تعـــــذيب،�وfخفـــ يشــ

ــــ�ن� ـــا�تتمثــــــل�با�ســـــاواة�بــ ــــف�هيئا�bــ ـــى�قضــــــية�خط�ـــــ�ة�درجــــــت�علbcـــــا��مــــــم�ا�تحـــــدة�بمختلــ �إ�ــ
ً
التقـــــارير�أيضــــــا

ــــة� ـــرعية�الدوليـــ ـــــ�ن�ا�تمــــــردون�عxـــــــى�الشـــ وبــ

  .والذين�تسببوا�فيما�آلت�إليه�أوضاع�البHد�من�حروب�ودمار�وأزمات

أنــه�بعــد�: حالــة�حقــوق�Sنســان��ــي�الــيمن�بالســيئة،�وقــال

�مــن�أن�تكــون��و�ــى�عــن�الوجــود،
ً
�وأشــار�إ�ــى�أنــه�بــد

ـــات�الـــــدعم� ولـــــيس�لـــــدى�أي�مـــــن�هـــــذه�الكيانــ

  .)1(السيا¸·\�أو�القوة�العسكرية�ال[\�تمك¬bا�من�إعادة�توحيد�اليمن�وتحقيق�نصر��ي�ميدان�القتال

أنه�قد�تم�إضـعاف�حكومـة�الـرئيس�عبدربـه�منصـور�هـادي�

 
ً
وبـدعم�سـ¿ي��،بانشقاق�عدد�من�ا�حافظ�ن�وانضمامهم�إ�ى�ا�جلس�fنتقـا�ي�الجنـوبي�الـذي�شـكل�مـؤخرا

أشــار�التقريــر�إ�ــى�وجــود�قــوات�كمــا�

�تقـــوده�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية،

�ممـــا�يعقـــد�جهـــود�الحســـم
ً
نشـــوء�جماعـــات��ويســـاعد�عxـــى, وتســـáي�إ�ـــى�تحقيـــق�أهـــداف�خاصـــة�¤bـــا�ميـــدانيا

ـــى�خطـــــورة��لغـــــام�البحريـــــة��ـــــي�البحـــــر� ـــى�دعـــــم�إيـــــران�إ�ــ ـــرق�التقريـــــر�بوضـــــوح�إ�ــ وتطــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــارات��والتحـــــالف�مـــــن�جهـــــة�أخـــــرى، ـــون�الحـــــوثي�ن�وSمـــ ــــه���يمكـــــن�ا�قارنـــــة�بي¬bمـــــا�كــ فإنـ

ــا�أدوات� ــــة،�وم¬bـــــ ـــتخدمون�أدوات�ممنهجـــ ـــة�ومصـــــــلحية�يســــ ــــية�ودينيــــ ـــــورة�ممنهجـــــــة�و�عتبـــــــارات�سياســـ وبصـ

ــــة�أتـــــت ـــري،�وتظـــــل�fنbµاكـــــات�أســـــاليب�مرفوضـــــة�مـــــن�أي�جهـ تعـــــذيب،�وfخفـــــاء�القســ

ـــ�ن� ــــاواة�بـــ ــــل�با�سـ ــا�تتمثــ ـــف�هيئا�bـــ ــى�قضــــــية�خط�ـــــ�ة�درجــــــت�علbcـــــا��مــــــم�ا�تحـــــدة�بمختلـــ �إ�ـــ
ً
التقـــــارير�أيضــــــا

ـــن ــا�وا�دعومــــــة�بقـــــــرارات�مجلــــــس��مـــ ـــدى�علbcـــــ ـــة��،الشــــــرعية�ا�عتـــ ـــــردون�عxـــــــى�الشــــــرعية�الدوليــــ ــــ�ن�ا�تمـ وبـــ

والذين�تسببوا�فيما�آلت�إليه�أوضاع�البHد�من�حروب�ودمار�وأزمات�،رجون�عن�fجماع�الوط�\

  .م2018لجنةuالخ��اءuالبارزين

حالــة�حقــوق�Sنســان��ــي�الــيمن�بالســيئة،�وقــال2018وصــف�تقريــر�لجنــة�الخ�ــ�اء�البــارزين�

و�ــى�عــن�الوجــود،ون�الــيمن�كدولــة�قــد�ثــHث�ســنوات�مــن�الºــ�اع�يكــاد�يكــ

ــة ـــبح�هنـــــاك�عـــــدة�دويـــــHت�متحاربـــ ـــاك�دولـــــة�واحـــــدة،�أصــ ــات�الـــــدعم��،هنــ ولـــــيس�لـــــدى�أي�مـــــن�هـــــذه�الكيانـــ

السيا¸·\�أو�القوة�العسكرية�ال[\�تمك¬bا�من�إعادة�توحيد�اليمن�وتحقيق�نصر��ي�ميدان�القتال

�
ً
Hوضاع�قائÍل�

ً
أنه�قد�تم�إضـعاف�حكومـة�الـرئيس�عبدربـه�منصـور�هـادي�" :ولقد�قدم�التقرير�وصفا

 
ً
بانشقاق�عدد�من�ا�حافظ�ن�وانضمامهم�إ�ى�ا�جلس�fنتقـا�ي�الجنـوبي�الـذي�شـكل�مـؤخرا

كمــا�،"والــذي�يــدعو�إ�ــى�إنشــاء�جنــوب�مســتقل�،مــن�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة

تقـــوده�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية،�وتســـلحها�الـــدول��عضـــاء��ـــي�التحـــالف�الـــذيوتمولهـــا�

�ممـــا�يعقـــد�جهـــود�الحســـم
ً
وتســـáي�إ�ـــى�تحقيـــق�أهـــداف�خاصـــة�¤bـــا�ميـــدانيا

،k]ـــة�شـــــ ــى�خطـــــورة��لغـــــام�البحريـــــة��ـــــي�البحـــــر��إرهابيـــــة�بأقنعــ ــى�دعـــــم�إيـــــران�إ�ـــ وتطـــــرق�التقريـــــر�بوضـــــوح�إ�ـــ

                                         

�����C� P	�$�� '����� )*����� &�
� b	%�� 	���� ���$��� –  ����3M
 .���� 7�6>�� ���Q*Q�
� 4������
 4��6>�

�@ ?A�� )��
 ��>�S��
 �T� ������� )�3���
 ��2�����
 ������6CM
� �����	�
 V
��S�
 .��G �;�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

والتحـــــالف�مـــــن�جهـــــة�أخـــــرى،أطـــــراف�الشـــــرعية�

ـــا�أدوات� ـــــة،�وم¬bــــ ــية�ودينيـــــــة�ومصـــــــلحية�يســـــــتخدمون�أدوات�ممنهجــ ـــارات�سياســـــ ـــــة�و�عتبــــ وبصــــــورة�ممنهجــ

ـــف،�وال ــــة�أتـــــتالعنــ ـــذيب،�وfخفـــــاء�القســـــري،�وتظـــــل�fنbµاكـــــات�أســـــاليب�مرفوضـــــة�مـــــن�أي�جهـ تعــ

ــــ�ن� ــــاواة�بــ ـــا�تتمثــــــل�با�سـ ـــف�هيئا�bــ ــــدة�بمختلـــ ـــا��مــــــم�ا�تحـ ــــ�ة�درجــــــت�علbcــ ــية�خط�ـ �إ�ـــــى�قضــــ
ً
ــا ـــارير�أيضــــ التقــ

ـــــس��مــــــن ـــــة�بقـــــــرارات�مجلـ ـــرعية�ا�عتــــــدى�علbcـــــــا�وا�دعومـ الشـــ

رجون�عن�fجماع�الوط�\والخا

 � uالبارزينتقريرuاء��لجنةuالخ

وصــف�تقريــر�لجنــة�الخ�ــ�اء�البــارزين��

ثــHث�ســنوات�مــن�الºــ�اع�يكــاد�يكــ

ــــHت�متحاربـــــة ـــدة�دويـ ـــاك�عــ ـــة�واحـــــدة،�أصـــــبح�هنــ هنـــــاك�دولــ

السيا¸·\�أو�القوة�العسكرية�ال[\�تمك¬bا�من�إعادة�توحيد�اليمن�وتحقيق�نصر��ي�ميدان�القتال

�
ً
Hوضاع�قائÍل�

ً
ولقد�قدم�التقرير�وصفا

 
ً
بانشقاق�عدد�من�ا�حافظ�ن�وانضمامهم�إ�ى�ا�جلس�fنتقـا�ي�الجنـوبي�الـذي�شـكل�مـؤخرا

مــن�Sمــارات�العربيــة�ا�تحــدة

وتمولهـــا�, تعمـــل�بالوكالـــة

�ممـــا�يعقـــد�جهـــود�الحســـم
ً
وتســـáي�إ�ـــى�تحقيـــق�أهـــداف�خاصـــة�¤bـــا�ميـــدانيا

،k]إرهابيـــــة�بأقنعـــــة�شـــــ
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��يوجـــد�أمـــامهم�ســـوى�خيـــارين�إمـــا�

ـــا�منـــــذ�ثHثـــــة�أعـــــوام�أو�اســـــتمرار� ــــ\�يقاتلو�bــ ــــعودية�ال[ـ ـــادة�السـ ــــالف�بقيــ fنضـــــمام�لقـــــوات�الشـــــرعية�والتحـ

�أن�وقـــادة�عســـكري�ن�كبـــار،
ً
مقاومـــة��معت�ـــ�ا

عxـى�مختلـف�الج�bــات�) 2(هـؤ�ء�الجنـود�للحـوثي�ن�متعسـر�بسـبب�الطريقـة�ال[ــ\�تـم�تشـتيت�الجنـود�بموج�bـا

ـــانون��،م2017 ــــى�نطــــــاق�واســـــع�للقـــ عxـ

�جديــــد�بــــل�
ً
ســــلوك��مــــم�ا�تحــــدة�تجــــاه�قضــــايا�التعــــذيب،�وfنbµاكــــات�لــــيس�أمــــرا

, سـلوك�درجـت�عليـه��مـم�ا�تحـدة�منـذ�تأسيسـها؛��ن�هنـاك�خلـل�بنيـوي��ـي�هياكلهـا�ومواقـع�أتخـاذ�القـرار

مـرت�بالعديـد�, وق�SنسـانخـHل�العقـود�السـته�لوجـود�لجنـة�حقـ

من�مراحل�التطور�ال[\�عكسـت�التغ�ـ��Sجمـا�ي�الـذي�شـهدته��مـم�ا�تحـدة��فخـHل�العقـدين��ولـ�ن�مـن�

وســـميت��دانــة�fنbµاكــات�لهـــذه�الحقــوق،

�ام�الصــارم�بميثـاق��مــم�ا�تحـدة�بمبــدأ�الســيادة�

م�صــراحة�عxـى�أن�اللجنـة�ليســت�1947

ــاذ�أي�فعــــل�بخصــــوص�أي�شـــكوى��تخــــص�حقـــوق�Sنســــان��بعبــــارة�أخـــرى�كانــــت�الشــــكوى�� لهـــا�ســــلطة�اتخـ
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قتصادية 

��يوجـــد�أمـــامهم�ســـوى�خيـــارين�إمـــا�: وقـــال�،تطـــرق�التقريـــر�إ�ـــى�الحـــرس�الجمهـــوري�والحـــرس�الخـــاص

ــــذ�ثHثـــــة�أعـــــوام�أو�اســـــتمرار� ــا�منـ ـــ\�يقاتلو�bـــ ـــعودية�ال[ــ ــادة�الســ ـــالف�بقيـــ ــــمام�لقـــــوات�الشـــــرعية�والتحــ fنضـ

ــالح ــى�عبـــدهللا�صـ وقـــادة�عســـكري�ن�كبـــار،�,التحـــالف�مـــع�انصـــار�هللا��الـــذين�اعـــدموا�عxـ

هـؤ�ء�الجنـود�للحـوثي�ن�متعسـر�بسـبب�الطريقـة�ال[ــ\�تـم�تشـتيت�الجنـود�بموج

  . من�قبل�الحوثي�ن�وبرضا�من�صالح

ـــام� ــــHل�العـــ ـــات�خـ ــر�كافـــــة��طــــــراف�بارتكـــــاب�انbµاكـــ ــــم�التقريــــ 2017وأ�bـ

Sنساني�الدو�ي�والقانون�الدو�ي�لحقوق�S3(نسان(.  

�جديــــد�بــــل��إن
ً
ــلوك��مــــم�ا�تحــــدة�تجــــاه�قضــــايا�التعــــذيب،�وfنbµاكــــات�لــــيس�أمــــرا ســ

سـلوك�درجـت�عليـه��مـم�ا�تحـدة�منـذ�تأسيسـها؛��ن�هنـاك�خلـل�بنيـوي��ـي�هياكلهـا�ومواقـع�أتخـاذ�القـرار

خـHل�العقـود�السـته�لوجـود�لجنـة�حقـ: "وهو�ما�أشار�إليه�أحد�الباحث�ن�بقوله

من�مراحل�التطور�ال[\�عكسـت�التغ�ـ��Sجمـا�ي�الـذي�شـهدته��مـم�ا�تحـدة��فخـHل�العقـدين��ولـ�ن�مـن�

Sــى�التعزيــز�العـــام�لحقــوق�xـــى�إ�نســان،عمــر�اللجنــة�ركـــزت�عxع��دانــة�fنbµاكــات�لهـــذه�الحقــوق،

�ام�الصــارم�بميثـاق��مــم�ا�تحـدة�بمبــدأ�الســيادة�هـذه�السياســة�باسـم�مHئــم�سياسـة�التغيــب�وبــررت�fل¨ـ

�عxـى�ذلــك،�نـص�قـرار�صـادر�عــن��مـم�ا�تحـدة�عـام�
ً
1947القوميـة�عـHوة

ــارة�أخـــرى�كانــــت�الشــــكوى�� ــاذ�أي�فعــــل�بخصــــوص�أي�شـــكوى��تخــــص�حقـــوق�Sنســــان��بعبــ لهـــا�ســــلطة�اتخـ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

  . )1(�حمر

تطـــرق�التقريـــر�إ�ـــى�الحـــرس�الجمهـــوري�والحـــرس�الخـــاص

ــــذ�ثHثـــــة�أعـــــوام�أو�اســـــتمرار� ــا�منـ ــ\�يقاتلو�bـــ ــــرعية�والتحـــــالف�بقيـــــادة�الســـــعودية�ال[ـــ fنضـــــمام�لقـــــوات�الشـ

التحـــالف�مـــع�انصـــار�هللا��الـــذين�اعـــدموا�عxـــى�عبـــدهللا�صـــالح

هـؤ�ء�الجنـود�للحـوثي�ن�متعسـر�بسـبب�الطريقـة�ال[ــ\�تـم�تشـتيت�الجنـود�بموج

من�قبل�الحوثي�ن�وبرضا�من�صالح

ــام� ـــHل�العــــ وأ�bـــــم�التقريــــــر�كافـــــة��طــــــراف�بارتكـــــاب�انbµاكــــــات�خــ

Sنساني�الدو�ي�والقانون�الدو�ي�لحقوق�S

إن: ويمكــــن�القــــول 

سـلوك�درجـت�عليـه��مـم�ا�تحـدة�منـذ�تأسيسـها؛��ن�هنـاك�خلـل�بنيـوي��ـي�هياكلهـا�ومواقـع�أتخـاذ�القـرار

وهو�ما�أشار�إليه�أحد�الباحث�ن�بقوله

من�مراحل�التطور�ال[\�عكسـت�التغ�ـ��Sجمـا�ي�الـذي�شـهدته��مـم�ا�تحـدة��فخـHل�العقـدين��ولـ�ن�مـن�

Sــى�التعزيــز�العـــام�لحقــوق�xعمــر�اللجنــة�ركـــزت�ع

هـذه�السياســة�باسـم�مHئــم�سياسـة�التغيــب�وبــررت�fل¨ـ

�عxـى�ذلــك،�نـص�قـرار�صـادر�عــن��مـم�ا�تحـدة�عـام�
ً
القوميـة�عـHوة

لهـــا�ســــلطة�اتخـــاذ�أي�فعــــل�بخصــــوص�أي�شـــكوى��تخــــص�حقـــوق�Sنســــان��بعبــــارة�أخـــرى�كانــــت�الشــــكوى��
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�بشــكل�أك�ــ��أثنـاء�الوجــود�الســوفيي[\�الـذي�يتعامــل�بقســوة�
ً
ا

وأن�كانـت��،مع�معارضيه�السياسي�ن�والعنصرية�الرائجة��ي�الو�يات�ا�تحدة�خصوصا�الو�يات�الجنوبيـة

�بعـد�غيـاب�الحـرب�البـاردة؛�لك¬bـا�تظـل�بعيـدة�عـن�ا�ـأمول�م¬bـا،�نتيجـة�اسـتمرار�
ً
الحالة�قد�تحسـنت�نسـبيا

وتظـل�لجنـة�الخ�ـ�اء�, ظام��مم�ا�تحدة�ا�وجه�مـن�قبـل��طـراف�الفاعلـة��ـي�مجلـس��مـن

ـــائ ـــــدة�تجمــــــــع��الحقـــــ ـــــم�ا�تحـــ ــــابع�لÍمـــ ــــــان�التــــ ـــــوق�Sنســ ـــول�جــــــــرائم�fنbµاكــــــــات�البــــــــارزين�بمجلــــــــس�حقـــ ق�حـــــ

ــة�مرتك«ــــ\�fنbµاكــــات�ال[ــــ ــاوز�ا�ؤسســــة�الدوليــــة�بعــــض�العوائــــق�ال[ــــ\�تمنــــع�معاقبــ ــي�تجــ ��ــ
ً
Hأمــــ�\

  

�
ً
ن�شهادات�وتقارير�لجنة�الخ��اء�با�مم�ا�تحدة�تحظـى�بدرجـة�عاليـة�مـن�ا�صـداقية�نظـرا

�مــا�تHمــس�
ً
�مــن�أدوات�التــأث���الــدو�ي،�وغالبــا

ً
ــخاص�القــائم�ن�علbcــا،�ولتحــررهم�نســبيا

وكشـف�الفاعــل�مهمـا�كانــت�قوتــه�, 

غ�ـ��أن�مـا�يقلـل�مـن�قيمـة��وا�تـابع�ن�لتقـارير�لجنـة�الخ�ـ�اء،

ــا�واتخــــاذ�التــــداب��� دة�بــــالوقوف�علbcــ

�،وبالتــا�ي�يصــبح�مصــ��ها��رشــيف�بعــد�أول�مــؤتمر�يعقــد�لHســتماع�إلbcــا

�وهــذه�مــن��دلــة�البــارزة�عxــى�عجــز��مــم�ا�تحــدة�عــن�حمايــة�حقــوق�Sنســان��ــي�كث�ــ��مــن�منــاطق�العــالم،

معنيـــة�بحمايـــة�حقـــوق�القـــوى�) �مـــم�ا�تحـــدة

الدوليــة�النافــذة��ــي�العــالم�فقــط�أمــا�بقيــة�شــعوب�العــالم،�وبــا�خص�شــعوب�العــالم�الثالــث�ال[ــ\�تتقــاطع�

�اء�التابعـة��جلـس�حقـوق�Sنســان،

فأ�bـا���تخلـو�مـن�جانـب�سيا¸ـ·\�يتمثـل�

وبــ�ن��،وبــ�ن�ا�عتــدي�وا�عتــدى�عليــه

�لقـرارات�الشـرعية�الدوليـة�الصـادرة�
ً
تحالف،�من�أجـل�إعاد�bـا�تنفيـذا

 .  
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�بشــكل�أك�ــ��أثنـاء�الوجــود�الســوفيي[\�الـذي�يتعامــل�بقســوة�،�كــان�ذلــك�سـائد)1("للجنـة���طائــل�مــن�وراbªـا
ً
ا

مع�معارضيه�السياسي�ن�والعنصرية�الرائجة��ي�الو�يات�ا�تحدة�خصوصا�الو�يات�الجنوبيـة

�بعـد�غيـاب�الحـرب�البـاردة؛�لك¬bـا�تظـل�بعيـدة�عـن�ا�ـأمول�م¬bـا،�نتيجـة�اسـتمرار�
ً
الحالة�قد�تحسـنت�نسـبيا

ظام��مم�ا�تحدة�ا�وجه�مـن�قبـل��طـراف�الفاعلـة��ـي�مجلـس��مـن

ــائ ــــــع��الحقــــــ ــــدة�تجمــ ــــم�ا�تحــــ ـــابع�لÍمــــ ـــــان�التـــــ ــــوق�Sنســـ ــــــس�حقــــ ــــــارزين�بمجلــ البــ

��ــــي�تجــــاوز�ا�ؤسســــة�الدوليــــة�بعــــض�العوائــــق�ال[ــــ\�تمنــــع�معاقبــــة�مرتك«ــــ\�fنbµاكــــات�ال[ــــ
ً
Hأمــــ

  .تمارسها�دول،�وجماعات��ي�كث���من�مناطق�الصراع�واليمن�واحدة�م¬bا

�
ً
ن�شهادات�وتقارير�لجنة�الخ��اء�با�مم�ا�تحدة�تحظـى�بدرجـة�عاليـة�مـن�ا�صـداقية�نظـرا

�مــا�تHمــس�
ً
�مــن�أدوات�التــأث���الــدو�ي،�وغالبــا

ً
ــخاص�القــائم�ن�علbcــا،�ولتحــررهم�نســبيا

, تقـارير�هــذه�اللجنـة�الواقــع�اليم�ـ\�بغيــة�الوصـول�إ�ــى�الضــحية�أينمـا�كــان

وا�تـابع�ن�لتقـارير�لجنـة�الخ�ـ�اء،وهو�ما�بـات�يدركـه�الكث�ـ��مـن�ا�هتمـ�ن�

ــدم�قيــــام�الجهــــات�ا�عنيــــة��ــــي��مــــم�ا�تحــــ ــذه�التقــــارير�الجريئــــة�هــــو�عــ ــداب���هــ دة�بــــالوقوف�علbcــــا�واتخــــاذ�التــ

وبالتــا�ي�يصــبح�مصــ��ها��رشــيف�بعــد�أول�مــؤتمر�يعقــد�لHســتماع�إلbcــا�،العمليــة�لتنفيــذ�هــذه�التوصــيات

وهــذه�مــن��دلــة�البــارزة�عxــى�عجــز��مــم�ا�تحــدة�عــن�حمايــة�حقــوق�Sنســان��ــي�كث�ــ��مــن�منــاطق�العــالم،

�مـــم�ا�تحـــدة(هـــذه�ا�نظمـــة�وذلـــك�كنتيجـــة�حتميـــة�عxـــى�أن�

الدوليــة�النافــذة��ــي�العــالم�فقــط�أمــا�بقيــة�شــعوب�العــالم،�وبــا�خص�شــعوب�العــالم�الثالــث�ال[ــ\�تتقــاطع�

  .فإ�bا�غائبة�من�اهتمام�هذه�ا�نظمة�

اء�التابعـة��جلـس�حقـوق�Sنســان،�ـ� بـرغم�أهميـة�التقـارير�الصـادرة�عـن�لجنـة�الخنـه�

فأ�bـا���تخلـو�مـن�جانـب�سيا¸ـ·\�يتمثـل��bcا�من�توثيـق�لHنbµاكـات�الجسـيمة،�وانحيازهـا�ل�نسـان،

وبــ�ن�ا�عتــدي�وا�عتــدى�عليــه�والشــرعية،�وبــ�ن�fنقHبــ�ن�ســاواة�اللجنــة�بــ�ن�الجــHد�والضــحية،

�لقـرارات�الشـرعية�الدوليـة�الصـادرة�الحوثي�ن�ا�نقلب�ن�عxى�الشرعية�وال
ً
تحالف،�من�أجـل�إعاد�bـا�تنفيـذا
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للجنـة���طائــل�مــن�وراbªـا

مع�معارضيه�السياسي�ن�والعنصرية�الرائجة��ي�الو�يات�ا�تحدة�خصوصا�الو�يات�الجنوبيـة

�بعـد�غيـاب�الحـرب�البـاردة؛�لك¬bـا�تظـل�بعيـدة�عـن�ا�ـأمول�م¬bـا،�نتيجـة�اسـتمرار�
ً
الحالة�قد�تحسـنت�نسـبيا

ظام��مم�ا�تحدة�ا�وجه�مـن�قبـل��طـراف�الفاعلـة��ـي�مجلـس��مـنالخلل��ي�بنية�ن

ــائ ــــــع��الحقــــــ ـــدة�تجمــ ـــم�ا�تحـــــ ـــان�التــــــــابع�لÍمـــــ ـــس�حقــــــــوق�Sنســـــ ـــارزين�بمجلـــــ البـــــ

ــذيب، ��ــــي�تجــــاوز�ا�ؤسســــة�الدوليــــة�بعــــض�العوائــــق�ال[ــــ\�تمنــــع�معاقبــــة�مرتك«ــــ\�fنbµاكــــات�ال[ــــ�والتعــ
ً
Hأمــــ

تمارسها�دول،�وجماعات��ي�كث���من�مناطق�الصراع�واليمن�واحدة�م¬bا

�فإ�مع�ذلك
ً
ن�شهادات�وتقارير�لجنة�الخ��اء�با�مم�ا�تحدة�تحظـى�بدرجـة�عاليـة�مـن�ا�صـداقية�نظـرا

�مــا�تHمــس�
ً
�مــن�أدوات�التــأث���الــدو�ي،�وغالبــا

ً
لســ��ة�ومــؤهHت��شــخاص�القــائم�ن�علbcــا،�ولتحــررهم�نســبيا

تقـارير�هــذه�اللجنـة�الواقــع�اليم�ـ\�بغيــة�الوصـول�إ�ــى�الضــحية�أينمـا�كــان

وهو�ما�بـات�يدركـه�الكث�ـ��مـن�ا�هتمـ�ن��،وتأث��ه

هــــذه�التقــــارير�الجريئــــة�هــــو�عــــدم�قيــــام�الجهــــات�ا�عنيــــة��ــــي��مــــم�ا�تحــــ

العمليــة�لتنفيــذ�هــذه�التوصــيات

وهــذه�مــن��دلــة�البــارزة�عxــى�عجــز��مــم�ا�تحــدة�عــن�حمايــة�حقــوق�Sنســان��ــي�كث�ــ��مــن�منــاطق�العــالم،

وذلـــك�كنتيجـــة�حتميـــة�عxـــى�أن�وم¬bـــا�الـــيمن،�

الدوليــة�النافــذة��ــي�العــالم�فقــط�أمــا�بقيــة�شــعوب�العــالم،�وبــا�خص�شــعوب�العــالم�الثالــث�ال[ــ\�تتقــاطع�

�كبار،حولها�مصالح�ال

نـه�إ: ويمكـن�القـول 

bcا�من�توثيـق�لHنbµاكـات�الجسـيمة،�وانحيازهـا�لوما�ورد�ف

ســاواة�اللجنــة�بــ�ن�الجــHد�والضــحية،�ــي�م

الحوثي�ن�ا�نقلب�ن�عxى�الشرعية�وال
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جيم�تلك�الجماعـة�العنيفـة�وا�تطرفـة�والطائفيـة�ال[ـ\�اسـتباحت�كـل�

وهــو�مــا�يضــع�عHمــات�اســتفهام�عديــدة�حــول�حياديــة�هــذه�اللجــان�وشــفافيbµا�عxــى�الــرغم�

�،وتــدوين�حـــا�ت�fنbµــاك�ال[ــ\�ترÎــى�إ�ـــى�جــرائم�ضــد�Sنســـانية

وتحديـــــد�العديـــــد�مـــــن�ا�نbµكـــــ�ن�لحقـــــوق�

ــان،�وهــــو�مــــا�يحســــب�للجنــــة�وأعضــــاbªا�والفــــرق�ا�حليــــة�العاملــــة�معهــــا يثبــــت�وجــــود�شــــهود�يتحلــــون��،Sنســ

عدالــة�وا�صـــداقية�إ�ـــى�حـــد�كب�ـــ���ـــي�هـــذه�ا�ؤسســات�الدوليـــة�ولكـــن�يظـــل�الخلـــل��ـــي�الهياكـــل�السياســـية�

وال[ــ\�بإصــHحها�ستســاهم�ا�نظمــة�الدوليــة��ــي�مشــاكل�العــالم�ا�تجــددة�بصــورة�أكþــ��

تعت�ــ��قضــايا��ســر�وfختطــاف�مــن�أشــد�القضــايا�قســوة�ســواء�عxــى��ســرى�وا�ختطفــ�ن�أنفســهم�أو�

ــدية� ـــة�وجـــــوع،�وأمـــــراض�جســـ ـــا�مـــــن�حاجــ ــــق�¤bــ ـــرامbµم،�ومـــــا�يلحـ ــان�لكــ ــــون�لـــــه�مـــــن�امbµـــ �ـــــا�يتعرضـ

ومـــا�يتبعهـــا�مـــن�أذى�نف�ـــ·\�وجســـدي��ـــي�كث�ـــ��مـــن�

�وانعكـاس�ذلــك�عxــى�الحالـة�fجتماعيــة�لÍســرة�
ً
ومعنويــا

مـن�ضـياع،�وتشــرد�لÍطفـال،�ولÍسـرة�ال[ــ\�فقـدت�معيلهــا،�وتحمـل�الزوجـة�أو��ب�أو�الولــد�إعالـة�fســرة،�

  .و�ي�ظل�ظروف�اقتصادية�شديدة�الوطأة

ـــرى�وا�ختطفـــــ�ن� ـــن��ســ ارات���ف�مــ

�،والعلمـــاء،�وا�حـــام�ن،�و�طبـــاء،�والـــوزراء،�والضـــباط،�والصـــف،�والجنـــود
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وال[\��bدف�إ�ى�تحجيم�تلك�الجماعـة�العنيفـة�وا�تطرفـة�والطائفيـة�ال[ـ\�اسـتباحت�كـل�

وهــو�مــا�يضــع�عHمــات�اســتفهام�عديــدة�حــول�حياديــة�هــذه�اللجــان�وشــفافيbµا�عxــى�الــرغم�

وتــدوين�حـــا�ت�fنbµــاك�ال[ــ\�ترÎــى�إ�ـــى�جــرائم�ضــد�Sنســـانية�،ذول�للوصـــول�إ�ــى�الضــحايا

ــي ــــا�¾ـــ ــي�الوصـــــول�إ�ـــــى�الحقيقـــــة�كمـ وتحديـــــد�العديـــــد�مـــــن�ا�نbµكـــــ�ن�لحقـــــوق��،�والـــــدقيق��ـــ

Sنســــان،�وهــــو�مــــا�يحســــب�للجنــــة�وأعضــــاbªا�والفــــرق�ا�حليــــة�العاملــــة�معهــــا

عدالــة�وا�صـــداقية�إ�ـــى�حـــد�كب�ـــ���ـــي�هـــذه�ا�ؤسســات�الدوليـــة�ولكـــن�يظـــل�الخلـــل��ـــي�الهياكـــل�السياســـية�

وال[ــ\�بإصــHحها�ستســاهم�ا�نظمــة�الدوليــة��ــي�مشــاكل�العــالم�ا�تجــددة�بصــورة�أكþــ��

  .جدوى�مما�¾ي�عليه�7ن

uسرىcuقضيةuمنuا�تحدةuممcuموقفuوا�عتقل&ن:  

 :cسرىuوا�ختطف&ن

تعت�ــ��قضــايا��ســر�وfختطــاف�مــن�أشــد�القضــايا�قســوة�ســواء�عxــى��ســرى�وا�ختطفــ�ن�أنفســهم�أو�

 :  

ــة�وجـــــوع،�وأمـــــراض�جســـــدية� ــا�مـــــن�حاجـــ ـــق�¤bـــ ــرامbµم،�ومـــــا�يلحــ ــــن�امbµـــــان�لكـــ ــــه�مـ ـــون�لـ �ـــــا�يتعرضــ

ومـــا�يتبعهـــا�مـــن�أذى�نف, ونفســـية،�وســـوء�ظـــروف�fعتقـــال،�والتغييـــب�القســـري 

  . �حيان،�ومن�أبسطها�حرما�bم�من�fتصال�بذوbèم

 
ً
�وانعكـاس�ذلــك�عxــى�الحالـة�fجتماعيــة�لÍســرة��الضــرر�الـذي�يلحــق�بأســر��سـرى�ماديــا

ً
ومعنويــا

مـن�ضـياع،�وتشــرد�لÍطفـال،�ولÍسـرة�ال[ــ\�فقـدت�معيلهــا،�وتحمـل�الزوجـة�أو��ب�أو�الولــد�إعالـة�fســرة،�

و�ي�ظل�ظروف�اقتصادية�شديدة�الوطأة, وما�يتطلبه�ذلك�من�جهود�شاقة

ـــ�ن�م�يقبـــــع�خلـــــف�قضـــــبان�الحـــــوثي،�وSمـــــ2014ســـــبتم�� ارات���ف�مـــــن��ســـــرى�وا�ختطفــ

�مـــن�القـــادة�السياســـي�ن
ً
والعلمـــاء،�وا�حـــام�ن،�و�طبـــاء،�والـــوزراء،�والضـــباط،�والصـــف،�والجنـــود, قســـريا
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وال[\��bدف�إ�ى�ت, عن�مجلس��من

وهــو�مــا�يضــع�عHمــات�اســتفهام�عديــدة�حــول�حياديــة�هــذه�اللجــان�وشــفافيbµا�عxــى�الــرغم�, Üــ·\ء��ــي�الــبHد

ذول�للوصـــول�إ�ــى�الضــحايامــن�الجهــد�ا�بــ

ــــا�¾ـــــي ــــى�الحقيقـــــة�كمـ ـــالغ�والـــــدقيق��ـــــي�الوصـــــول�إ�ـ ـــ·\�البــ والتق�ــ

Sنســــان،�وهــــو�مــــا�يحســــب�للجنــــة�وأعضــــاbªا�والفــــرق�ا�حليــــة�العاملــــة�معهــــا

عدالــة�وا�صـــداقية�إ�ـــى�حـــد�كب�ـــ���ـــي�هـــذه�ا�ؤسســات�الدوليـــة�ولكـــن�يظـــل�الخلـــل��ـــي�الهياكـــل�السياســـية�بال

وال[ــ\�بإصــHحها�ستســاهم�ا�نظمــة�الدوليــة��ــي�مشــاكل�العــالم�ا�تجــددة�بصــورة�أكþــ��, العليــا�لÍمــم�ا�تحــدة

جدوى�مما�¾ي�عليه�7ن

u
ً
موقفcuممuا�تحدةuمنuقضيةcuسرىu:ثالثا

cسرىuوا�ختطف&ن.1

تعت�ــ��قضــايا��ســر�وfختطــاف�مــن�أشــد�القضــايا�قســوة�ســواء�عxــى��ســرى�وا�ختطفــ�ن�أنفســهم�أو�

: )1(عxى�أهالbcم،�وذلك

 
ً
�ــدية�: أو ــة�وجـــــوع،�وأمـــــراض�جســـ ــــن�حاجـــ ــا�يتعرضـــــون�لـــــه�مـــــن�امbµـــــان�لكـــــرامbµم،�ومـــــا�يلحـــــق�¤bـــــا�مـ �ـــ

ونفســـية،�وســـوء�ظـــروف�fعتقـــال،�والتغييـــب�القســـري 

�حيان،�ومن�أبسطها�حرما�bم�من�fتصال�بذوbèم

 : ثانيـا
ً
الضــرر�الـذي�يلحــق�بأســر��سـرى�ماديــا

مـن�ضـياع،�وتشــرد�لÍطفـال،�ولÍسـرة�ال[ــ\�فقـدت�معيلهــا،�وتحمـل�الزوجـة�أو��ب�أو�الولــد�إعالـة�fســرة،�

وما�يتطلبه�ذلك�من�جهود�شاقة

ســـــبتم���21ومنـــــذ

�مـــن�القـــادة�السياســـي�ن
ً
قســـريا

                                                          

(1) ��	3� �#����
 )G ���3+
 .��� 4��� ����� �4���	�
 �/��
 4�Y3� ,�F�



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري 

 Page 221 برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  

ــة�مــــن�مختلــــف�شــــرائح� جمــــوع�هائلــ

ي�ا�نــــاهض�لقــــيم�التعــــايش�وا�ســــتند�إ�ــــى�مــــا�

ــ\��ــي�الحكـم�القــائم�عxــى�نظريــة�fصــطفاء�والجينـات�ا�قدســة،�با�ضــافة�إ�ــى�fخــتHف�

  . xى��فرض�إرادة��ا�ستعمر

و�ي�بعـض��حيـان�يتعـرض�العديـد�مـن��سـرى�وا�ختطفـ�ن�إ�ـى�التصـفية�الجسـدية�داخـل�معـتقHت�

والـــبعض��خـــر�أفـــرج�عنـــه�, ســـbµداف�الجـــوي�لط�ـــ�ان�التحـــالف

ي�وفــق�تقــارير��راكــز�متخصصــة��تعــج�بــا��ف�مــن�الشــباب�ونشــطاء�مواقــع�

�يـــــتم�احتجـــــازهم��ـــــي�
ً
ـــاء�ا�ســـــاجد�والعلمـــــاء�والناشـــــط�ن�سياســـــيا والصـــــحفي�ن�وخطبــ

ض�و�ـي�طوابـق�تحـت��ر �)2()�مـن�السيا¸ـ·\�والقـومي

̈ـ�اوح�مـن� �ت
ً
فـرد�مــن��200فـرد�إ�ـى�100وقائمـة�fعتقـا�ت�يوميـا

تقــــوم�بتعــــذيب�الســــجناء�الحــــوثي��

ــي�انbµـــــاك�الخصوصـــــية�بشـــــكل�مخـــــالف�لكـــــل� وتســـــتخدمها��ـــ

وتعمـــل�عxـــى�اب¨ـــ�از�ا�ختطفـــ�ن�و�ســـرى،�وتفـــرض�علـــbcم�

ألــف�دو�ر�أمريكــي�بعــد�تلفيــق��bــم�خط�ــ�ة�لهــم�تــؤدى�إ�ــى�Sعــدام��ــن�يــرفض�
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جمــــوع�هائلــــة�مــــن�مختلــــف�شــــرائح��،)1(�طفــــال�،والشــــباب،�وعــــدد�مــــن�النســــاء�،والناشــــط�ن

ــيم�التعــــايش�وا�ســــتند�إ�ــــى�مــــا� ا�جتمــــع���ذنــــب�لهــــم�إ��fخــــتHف�الفكــــري�مــــع�الفكــــر�الحــــوثي�ا�نــــاهض�لقــ

ــ\��ــي�الحكـم�القــائم�عxــى�نظريــة�fصــطفاء�والجينـات�ا�قدســة،�با�ضــافة�إ�ــى�fخــتHف�

. xى��فرض�إرادة��ا�ستعمرمع�أساليب�Sمارات�العربية�ا�تحدة�القائم�ع

و�ي�بعـض��حيـان�يتعـرض�العديـد�مـن��سـرى�وا�ختطفـ�ن�إ�ـى�التصـفية�الجسـدية�داخـل�معـتقHت�

وبعضـــهم�يتخـــذ�كـــُدروع�بشـــرية�ل�ســـbµداف�الجـــوي�لط�ـــ�ان�التحـــالف

  .لكن؛�بعد�إصابته�بعاهات�مستديمة�ومزمنة�كلية�أو�جزئية

معــتقHت�الحــوثي�وفــق�تقــارير��راكــز�متخصصــة��تعــج�بــا��ف�مــن�الشــباب�ونشــطاء�مواقــع�

�يـــــتم�احتجـــــازهم��ـــــي��
ً
ـــط�ن�سياســـــيا ـــاجد�والعلمـــــاء�والناشــ ــاء�ا�ســ والصـــــحفي�ن�وخطبـــ

�مـن�السيا¸ـ·\�والقـومي( سجون��من�الدولة�التابعـة�للمليشـيات�fنقHبيـة�

̈ـ�اوح�مـن��وbèـم�عـ¬bم�شـيئا�لسـنوات�طويلـة، �ت
ً
وقائمـة�fعتقـا�ت�يوميـا

�)3(ن�مليشــــياهــــذه�ا�راكــــز��ــــي�شــــهاد�bا�إمختلــــف�الفئــــات�العمريــــة،�وأفادة

ـــالف�لكـــــل�, وتقـــــوم�بتفتـــــيش�الجـــــوfت وتســـــتخدمها��ـــــي�انbµـــــاك�الخصوصـــــية�بشـــــكل�مخــ

وتعمـــل�عxـــى�اب¨ـــ�از�ا�ختطفـــ�ن�و�ســـرى،�وتفـــرض�علـــbcم�, والتقاليـــد،�والقـــوان�ن�ا�حليـــة�والدوليـــة

ألــف�دو�ر�أمريكــي�بعــد�تلفيــق��bــم�خط�ــ�ة�لهــم�تــؤدى�إ�ــى�Sعــدام��ــن�يــرفض���3000ماليــة�تصــل�إ�ــى�
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والناشــــط�ن�،والصــــحفي�ن

ــر�الحــــو ــع�الفكــ ا�جتمــــع���ذنــــب�لهــــم�إ��fخــــتHف�الفكــــري�مــ

يدعيـه�بــالحق�Sل	ــ\��ــي�الحكـم�القــائم�عxــى�نظريــة�fصــطفاء�والجينـات�ا�قدســة،�با�ضــافة�إ�ــى�fخــتHف�

مع�أساليب�Sمارات�العربية�ا�تحدة�القائم�ع

و�ي�بعـض��حيـان�يتعـرض�العديـد�مـن��سـرى�وا�ختطفـ�ن�إ�ـى�التصـفية�الجسـدية�داخـل�معـتقHت�

وبعضـــهم�يتخـــذ�كـــُدروع�بشـــرية�ل�،الحـــوثي

لكن؛�بعد�إصابته�بعاهات�مستديمة�ومزمنة�كلية�أو�جزئية

معــتقHت�الحــوســجون�و �

ـــل�fجتمـــــاùي �،التواصــ

سجون��من�الدولة�التابعـة�للمليشـيات�fنقHبيـة�

وbèـم�عـ¬bم�شـيئا�لسـنوات�طويلـة،��يعلـم�ذ

ــة،�وأفادة مختلــــف�الفئــــات�العمريــ

ــة�وحشـــــية وتقـــــوم�بتفتـــــيش�الجـــــوfت�،بطريقـــ

والتقاليـــد،�والقـــوان�ن�ا�حليـــة�والدوليـــة��عـــراف

مبــالغ�ماليــة�تصــل�إ�ــى�

  .)4(سليم�ا�بلغت
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وهـو��ـي�حالـة��،ي�بمحافظـة�إب�وسـط�الـبHد

وقــد�بــرزت�إ�ــي�الخــارج�عظـــام�, إنســانية�بالغــة�الســوء�والتــدهور،�ويظهـــر�جســمه��ــي�غايــة�الهــزال�والضـــعف

�أن�
ً
هـــذه�حالـــة�الكث�ـــ�ين�مـــن�ونشـــر�الناشـــط�الحســـ�ن�خالـــد�الرصـــ�ن�الصـــورة�مؤكـــدا

 
ً
Hأن�الهـدف�مـن�نشـر�هـذه�: وتحرمهم�من�الرعاية�الصـحية�قـائ

  

 
ً
جبـــارة��ـــي��تبـــذل�العديـــد�مـــن�منظمـــات�ا�جتمـــع�ا�ـــدني�ا�هتمـــة�بمناهضـــة�fنbµاكـــات��ـــي�الـــيمن�جهـــودا

�اختطفــــوا�مــــن�قبــــل�مليشــــيا�الحــــوثي��ــــي�
ً
يمنيــــا

امـــرأه،��109حالـــة�اختطـــاف�منـــه��

ـــادر�عـــــن� ـــاف�م¬bـــــا�امـــــرأت�ن،�وتضـــــمن�التقريـــــر�الســـــنوي�الصــ ــة�اختطــ حالـــ

ــام� , م2018،�إحصــــائيات��نbµاكــــات�جماعــــة�الحــــوثي�للعــ

�داخل�سجون�ومراكز�اعتقال�الجماعة
ً
  . بحق�ا�ئات�من�ا�ختطف�ن�وا�خفي�ن�قسريا

�33م،�حيــــث�رصــــدت�الرابطــــة�2018

, لة�اعتقال�قامت�¤bا�الجماعـة��ـي�منـاطق�سـيطر�bا

وقـال�التقريـر�أن�عـدد�, معتقل�بي¬bم�نساء�وأطفـال

  .تصدر�bا�عxى�التوا�ي�محافظات�الحديدة،�تعز،�صعدة

ــة�تعـــــذيب�مارســـــbµا�ا�ليشـــــيا�بحـــــق�ا�ختطفـــــ�ن�وا�خفيـــــ�ن� حالـــ

ـــجون��28التقريــــر�إ�bـــــا�بلغــــت� حالــــة��ــــي�ســ
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ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

كما�أوردت�قناة�العربية�صورة��حد�نز�ء�سجون�الحوثي�بمحافظـة�إب�وسـط�الـبHد

إنســانية�بالغــة�الســوء�والتــدهور،�ويظهـــر�جســمه��ــي�غايــة�الهــزال�والضـــعف

�أن�
ً
ونشـــر�الناشـــط�الحســـ�ن�خالـــد�الرصـــ�ن�الصـــورة�مؤكـــدا

 
ً
 �،ي�الذين�يموتون�جوعا

ً
Hوتحرمهم�من�الرعاية�الصـحية�قـائ

  .   )1(الصور�ليعرف�الناس�ما�يمارسه�الحوثي�ضد�ا�عتقل�ن��ي�سجونه

 
ً
تبـــذل�العديـــد�مـــن�منظمـــات�ا�جتمـــع�ا�ـــدني�ا�هتمـــة�بمناهضـــة�fنbµاكـــات��ـــي�الـــيمن�جهـــودا

  :سبيل�الدفاع�عن�الضحايا،�ومن�أهم�هذه�ا�نظمات

ــوا�مــــن�قبــــل�مليشــــيا�الحــــو1442أن��بينــــت��رابطــــة�أمهــــات�ا�ختطفــــ�ن�اليمنيــــ�ن �اختطفــ
ً
يمنيــــا

�401امـــرأة�وحلـــت�صـــنعاء��ـــي�ا�رتبـــة��و�ـــى�ب��114

ــة�الحديـــــدة�ب� ــادر�عـــــن��190تلbcـــــا�محافظـــ ــــمن�التقريـــــر�الســـــنوي�الصـــ ــاف�م¬bـــــا�امـــــرأت�ن،�وتضـ حالـــــة�اختطـــ

ــات�عxــــى�أبــــواب� ،�إحصــــائيات��نbµاكــــات�جماعــــة�الحــــو"الســــجون�أمهــ

�داخل�سجون�ومراكز�اعتقال�الجماعة
ً
بحق�ا�ئات�من�ا�ختطف�ن�وا�خفي�ن�قسريا

ـــور�ظــــاهرة�fختطــــاف�خــــHل�العــــام�النظر  2018إ�ــــى�ظهـ

لة�اعتقال�قامت�¤bا�الجماعـة��ـي�منـاطق�سـيطر�bاحم�29حملة�اختطافات،�واعتقا�ت�جماعية�من�بي¬bا�

معتقل�بي¬bم�نساء�وأطفـال�450ووصل�عدد�من�تم�اعتقالهم��ي�تلك�الحمHت�إ�ى�

تصدر�bا�عxى�التوا�ي�محافظات�الحديدة،�تعز،�صعدة�294حا�ت�fختفاء�القسري�ال[\�رصدها�بلغت�

ـــك ـــ�ن��709 كمـــــا�أشـــــار�التقريـــــر�إ�ـــــى�أن�هنالــ حالـــــة�تعـــــذيب�مارســـــbµا�ا�ليشـــــيا�بحـــــق�ا�ختطفـــــ�ن�وا�خفيــ

ـــا�بلغــــت�: وعــــن�القتـــــل�تحــــت�التعــــذيب�قــــال, م2018 التقريــــر�إ�bــ
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كما�أوردت�قناة�العربية�صورة��حد�نز�ء�سجون�الحو

إنســانية�بالغــة�الســوء�والتــدهور،�ويظهـــر�جســمه��ــي�غايــة�الهــزال�والضـــعف

�أن�, هيكلـــه�بشـــكل�قا¸ـــ·\
ً
ونشـــر�الناشـــط�الحســـ�ن�خالـــد�الرصـــ�ن�الصـــورة�مؤكـــدا

 
ً
نز�ء�سجون�الحوثي�الذين�يموتون�جوعا

الصور�ليعرف�الناس�ما�يمارسه�الحو

 
ً
تبـــذل�العديـــد�مـــن�منظمـــات�ا�جتمـــع�ا�ـــدني�ا�هتمـــة�بمناهضـــة�fنbµاكـــات��ـــي�الـــيمن�جهـــودا

سبيل�الدفاع�عن�الضحايا،�ومن�أهم�هذه�ا�نظمات

ــات�ا�ختطفــــ�ن�اليمنيــــ�نكــــذلك� بينــــت��رابطــــة�أمهــ

114بيـــ¬bم�, م2018العـــام�

تلbcـــــا�محافظـــــة�الحديـــــدة�ب�

ــة�بعنــــوان أمهــــات�عxــــى�أبــــواب�: " الرابطــ

�داخل�سجون�ومراكز�اعتقال�الجماعة
ً
بحق�ا�ئات�من�ا�ختطف�ن�وا�خفي�ن�قسريا

النظر ولفــــت�التقريــــر�

حملة�اختطافات،�واعتقا�ت�جماعية�من�بي¬bا�

ووصل�عدد�من�تم�اعتقالهم��ي�تلك�الحمHت�إ�ى�

حا�ت�fختفاء�القسري�ال[\�رصدها�بلغت�

ــى�أن�هنالـــــك ــا�أشـــــار�التقريـــــر�إ�ـــ كمـــ

ــام� �خــــHل�العــ
ً
2018قســــريا

  .)2(ومعتقHت�الحوثي
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ــة�إ�ـــى�أخـــرى،�والســـبب�يعـــود�إ�ـــى�قـــدرت�هـــذه�ا�نظمـــات�مــــن� ــد�تتبـــاين�أرقـــام�fنbµاكـــات�مـــن�منظمـ وقـ

�حـول�مـا�يـدور�
ً
��مطـو

ً
نشرت�صحيفة�اليـوم�السـابع�ا�صـرية�تحقيقـا

ي�كشفوا�عن�أسـرار�fنbµاكـات،�كمـا�أشـارت�

النـاس�ماتـت�مـن��bـش�الكـHب�: ( ف�مختطـف�لـدى�الجماعـة�يقـول�أحـد�الضـحايا

كمـا�تـم�, ولـدغ�الحشـرات, �جسامهم�حيث�يضعوا�عليه�قطعة�لحم�فتقوم�الكHب�بتمزيق�جسد�الضحية

عب�اليم�ــ\�فهــم���يكتفــون�ــجون�الحوثيــة�مــن�أبــرز�جــرائم�الحــوثي�ن�بحــق�أبنــاء�الشــ

�kم�ح[ــــb�ــذي ــة�مــــن�تعــ بــــل�يرتكبــــون�جــــرائم�عديــــدة�بحقهــــم�بدايــ

ـــ¬bم�أو� ــــث�ا�ـــــوتى�مـــ ــــى�ا�تـــــاجرة�بجثـ �إ�ـ
ً
�ــــتلهم،�ووصـــــو ـــــجون�أو�بقـ

ــــة� ـــب�أهميـ ــا�حســ �ماليـــــة�تختلـــــف�قيمbµـــ

وقــد�تصـــل�ا�ســـاومة�إ�ـــى�طلــب�مبـــالغ�طائلـــة�كمـــا�

�عـدد�ا�تـوف�ن�تحـت�التعـذيب�حسـب�التحقيـق�

�)1(مقابل�مبـالغ�طائلـة�وأورد�التقريـر

ومورسـت�ضـدهم�أبشـع�الجـرائم��ـي�

ظل�صـمت�مطبـق�لÍمـم�ا�تحـدة،�ومنظمـات�حقـوق�Sنسـان�التابعـة�لهـا�عمـا�يجـرى�مـن�انbµاكـات�صـارخة�

, ال[ــ\�طا�ــا�تغنــت�بــالحقوق�ا�دنيــة

إزاء�هـــذه��وضـــاع�ا�أســـاوُية�عقـــدت�عـــدة�اتفاقيـــات�بشـــأن�إطـــHق��ســـرى�وا�ختطفـــ�ن،�تـــم�fتفـــاق�

ـــه�¤bــــذا� ــاق�عليـ ــا�تــــم��Sتفــ ــ�ن�الحكومــــة�الشــــرعية�والحــــوثي�ن،�ومــــن�ذلــــك�مــ ـــرى�بــ ــى�تبــــادل��سـ bــــا�عxــ

ـــة�الشـــــــرعية� ــ�ن�الحكومــــ ـــــادل��ســـــــرى�بـــــ ــ·�kبتبــ ـــــ
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وقـــد�تتبـــاين�أرقـــام�fنbµاكـــات�مـــن�منظمـــة�إ�ـــى�أخـــرى،�والســـبب�يعـــود�إ�ـــى�قـــدرت�هـــذه�ا�نظمـــات�مــــن�

  .ى�الضحايا،�والهامش�الذي�تتمتع�به��ي�رصد�fنbµاكات

��صداقية�تلك�التقارير
ً
�حـول�مـا�يـدور��،تأكيدا

ً
��مطـو

ً
نشرت�صحيفة�اليـوم�السـابع�ا�صـرية�تحقيقـا

أن�ا�عذب�ن��ي�سجون�الحوثي�كشفوا�عن�أسـرار�fنbµاكـات،�كمـا�أشـارت�: وقالت, جون�الحوثية

ف�مختطـف�لـدى�الجماعـة�يقـول�أحـد�الضـحاياألـ

�جسامهم�حيث�يضعوا�عليه�قطعة�لحم�فتقوم�الكHب�بتمزيق�جسد�الضحية

  ). تحويل�مدارس�صنعاء�إ�ى�سجون�سرية�للتعذيب

ســجون�الحوثيــة�مــن�أبــرز�جــرائم�الحــوثي�ن�بحــق�أبنــاء�الشــ

ــري  ــاء�القســ بــــل�يرتكبــــون�جــــرائم�عديــــدة�بحقهــــم�بدايــــة�مــــن�تعــــذي, با�ختطافــــات�ا�تعــــددة�وSخفــ

ــ¬bم�أو� ـــث�ا�ـــــوتى�مــــ ـــى�ا�تـــــاجرة�بجثــ �إ�ــ
ً
�ـــتلهم،�ووصـــــو ــــة�جزئـــــة�أودائمـــــةداخل�الســـــجون�أو�بقــ ـــابوا�بإعاقـ يصــ

ــــل�مبـــــال ســـــرهم�بـــــا�فراج�عـــــ¬bم�مقابـ
ُ
ـــاومة�عـــــائHت�الضـــــحايا�وأ ـــة�مســ غ�ماليـــــة�تختلـــــف�قيمbµـــــا�حســـــب�أهميــ

وقــد�تصـــل�ا�ســـاومة�إ�ـــى�طلــب�مبـــال, الضــحية�ومكانتـــه،�وبنـــاء�عxــى�الوضـــع�fجتمـــاùي�لعائلتـــه

وقـد�بلـغ�عـدد�ا�تـوف�ن�تحـت�التعـذيب�حسـب�التحقيـق�, يتبعون�أساليب�ممنهجة��ـي�التعـذيب�ح[ـ�kا�ـوت

 �-�ساومة�علbcاويتم�ا, حالة�ثم�تحتجز�جث�bم
ً
مقابل�مبـال�-أيضا

ومورسـت�ضـدهم�أبشـع�الجـرائم��ـي�, نماذج�متعددة�لHنbµاكات�ال[\�طالت�العديد�مـن�ا�ختطفـ�ن�ا�ـدني�ن

ظل�صـمت�مطبـق�لÍمـم�ا�تحـدة،�ومنظمـات�حقـوق�Sنسـان�التابعـة�لهـا�عمـا�يجـرى�مـن�انbµاكـات�صـارخة�

ال[ــ\�طا�ــا�تغنــت�بــالحقوق�ا�دنيــة�-بــه�أ�bــا�وصــمة�عــار��ــي�جبــ�ن��مــم�ا�تحــدةأقــل�مــا�يمكــن�أن�توصــف�

  .أن�لم�تكن�شريكة�فيما�يحدث

إزاء�هـــذه��وضـــاع�ا�أســـاوُية�عقـــدت�عـــدة�اتفاقيـــات�بشـــأن�إطـــHق��ســـرى�وا�ختطفـــ�ن،�تـــم�fتفـــاق�

ــه�¤bــــذا� ـــن�ذلــــك�مــــا�تــــم��Sتفــــاق�عليــ ــرى�بــــ�ن�الحكومــــة�الشــــرعية�والحــــوثي�ن،�ومـ ــادل��ســ bــــا�عxــــى�تبــ

ــة�الشـــــــرعية� ــــادل��ســـــــرى�بـــــــ�ن�الحكومـــــ ــــــذي�ق
ـــــــ·�kبتبـــ ــــــاق�اســـــــتوكهولهم�بالســـــــويد�،الـ الخصـــــــوص��ـــــــي�اتفـ
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وقـــد�تتبـــاين�أرقـــام�fنbµاكـــات�مـــن�منظمـــة�إ�ـــى�أخـــرى،�والســـبب�يعـــود�إ�ـــى�قـــدرت�هـــذه�ا�نظمـــات�مــــن�

ى�الضحايا،�والهامش�الذي�تتمتع�به��ي�رصد�fنbµاكاتالوصول�إ�

��صداقية�تلك�التقارير
ً
تأكيدا

داخل�السجون�الحوثية

ألـ�18إ�ى�وجود�أكþـ��مـن�

�جسامهم�حيث�يضعوا�عليه�قطعة�لحم�فتقوم�الكHب�بتمزيق�جسد�الضحية

تحويل�مدارس�صنعاء�إ�ى�سجون�سرية�للتعذيب

التعــذيب��ــي�الســجون�الحوثيــة�مــن�أبــرز�جــرائم�الحــوثي�ن�بحــق�أبنــاء�الشــ

با�ختطافــــات�ا�تعــــددة�وSخفــــاء�القســــري 

ــــة�أودائمـــــةداخل�ال يصـــــابوا�بإعاقـــــة�جزئـ

ـــل�مبـــــال ـــرهم�بـــــا�فراج�عـــــ¬bم�مقابــ ســ
ُ
ـــحايا�وأ ــائHت�الضــ مســـــاومة�عـــ

الضــحية�ومكانتـــه،�وبنـــاء�عxــى�الوضـــع�fجتمـــاùي�لعائلتـــه

يتبعون�أساليب�ممنهجة��ـي�التعـذيب�ح[ـ�kا�ـوت

حالة�ثم�تحتجز�جث) 126(ا�ذكور�إ�ى�

نماذج�متعددة�لHنbµاكات�ال[\�طالت�العديد�مـن�ا�ختطفـ�ن�ا�ـدني�ن

ظل�صـمت�مطبـق�لÍمـم�ا�تحـدة،�ومنظمـات�حقـوق�Sنسـان�التابعـة�لهـا�عمـا�يجـرى�مـن�انbµاكـات�صـارخة�

أقــل�مــا�يمكــن�أن�توصــف�

أن�لم�تكن�شريكة�فيما�يحدث�-ومناهضة�التعذيب

إزاء�هـــذه��وضـــاع�ا�أســـاوُية�عقـــدت�عـــدة�اتفاقيـــات�بشـــأن�إطـــHق��ســـرى�وا�ختطفـــ�ن،�تـــم�fتفـــاق�

ـــه�¤bــــذا� ـــك�مــــا�تــــم��Sتفــــاق�عليـ ــن�ذلـ ــوثي�ن،�ومــ بموج�bــــا�عxــــى�تبــــادل��ســــرى�بــــ�ن�الحكومــــة�الشــــرعية�والحــ

ـــــذي�ق ــــــويد�،الــ ــــتوكهولهم�بالسـ ـــاق�اســـ ـــــي�اتفــــ ـــــوص��ــ الخصــ
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ـــوث� ـــدة�وا�بعـ ــاق�برعايــــة��مــــم�ا�تحـ ـــرف�ن،�حظــــي�Sتفــ ألــــف�أســــ���مــــن�الطـ

غ�ــ��أن�الحــوثي�ن�أفشــلوا�. وتــم�فيــه�تبــادل�قــوائم��ســماء

ن�اح¨ــ�ام�ا�بــادئ�عxــى�الــرغم�مــن�أن�Sتفاقيــة�هــدفت�إ�ــى�ضــما

ـــخاص� ــــوطن�جميـــــع��شـــ ـــى�الـ ــــادة�إ�ــ ـــل�أو�Sعـ ــهل�عمليـــــة��فـــــراج�عــــــن�أو�نقــ ــــية�ال[ـــــ\�تســـ ــــانية��ساسـ Sنسـ

نجحـــت��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�إطـــHق�ألـــف�و�ثمـــان�ن�

م،�ونــتج�عــن�تلــك�الصــفقة�فــك�2020

�يتبعـــون�إ�ـــى�جنـــاح�الحكومـــة�
ً
فـــردا

�
ً
وتعـــدد�ا�فاوضـــاتلتتمخض�عـــن�موافقـــة�جديـــدة�نصـــت�عxـــى�ضـــرورة�Sل¨ـــ�ام�بحســـن�النوايـــا،�وتعزيـــزا

عxــى�إجــراء�تبــادل�شــامل�وكامــل�لجميــع���ســرى�

،�وا�وضـوع�ن�تحـت�Sقامـة�الج��يـة�عxــى�
ً
،�وا�خفيـ�ن�قسـريا

ً
وا�عتقلـ�ن،�وا�فقـودين،�وا�حتجـزين�تعسـفيا

�وا�ختفيـ�ن�
ً
جميع��سرى�وا�عتقلـ�ن،�وا�فقـودين،�وا�حتجـزين�تعسـفيا

�وا�وضوع�ن�تحت�Sقامة�الج��يـة�عxـى�ذمـة��حـداث�لـدى�جميـع��طـراف�بـدون�أي�اسـتثناءات�أو�
ً
قسريا

م�أســره�أو�اعتقالــه�أو�احتجــازه�أو�القــبض�

ــــه،� ــــراه،�ومحتجزيـــ ـــــوفات�أســـ ـــــر�كشـ ــــليم�الطــــــرف�7خــ ـــــرف�تســـ ــــل�طـ ـــــى�كـــ ـــة�التنفيـــــــذ�عxـ ـــــد�نصـــــــت�آليـــ وقـ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــدة�وا�بعــــوث���16عــــددهم� ــرف�ن،�حظــــي�Sتفــــاق�برعايــــة��مــــم�ا�تحــ ألــــف�أســــ���مــــن�الطــ

وتــم�فيــه�تبــادل�قــوائم��ســماء, وبإشــراك�منظمــة�الصــليب��حمــر�الــدو�ي

عxــى�الــرغم�مــن�أن�Sتفاقيــة�هــدفت�إ�ــى�ضــما, م2019ديســم���13الصــفقة�قبــل�أن�تبــدأ�

ــــوطن�جميـــــع�� ـــى�الـ ـــادة�إ�ــ ــــن�أو�نقـــــل�أو�Sعــ ـــية�ال[ـــــ\�تســـــهل�عمليـــــة��فـــــراج�عــ ـــانية��ساســ Sنســ

نجحـــت��مـــم�ا�تحـــدة��ـــي�إطـــHق�ألـــف�و�ثمـــان�ن�ا�جـــردين�مـــن�حـــريbµم�عxـــى�ذمـــة��حـــداث��ـــي�الـــيمن،�وقـــد�

�بنــاء�عxــى�مــا�تــم�التوصــل�إليــه��ــي�اســتوكهولهم�بتــاريخ�
ً
15/10/020أســ��ا

�يتبعـــون�إ�ـــى�جنـــاح�الحكومـــة�) 379(أفـــراد�مـــن�الســـودان�) 4(فـــرد�مـــن�ا�ملكـــة�الســـعودية�و
ً
فـــردا

  .)1( ينتمون�إ�ى�جماعة�الحوثي�ن

�
ً
وتعـــدد�ا�فاوضـــاتلتتمخض�عـــن�موافقـــة�جديـــدة�نصـــت�عxـــى�ضـــرورة�Sل¨ـــ�ام�بحســـن�النوايـــا،�وتعزيـــزا

عxــى�إجــراء�تبــادل�شــامل�وكامــل�لجميــع���ســرى�, الســHم�اتفقــت��طــراف�اليمنيــة�والتحــالف�العربــي

،�وا�وضـوع�ن�تحـت�Sقامـة�الج��يـة�عxــى�
ً
،�وا�خفيـ�ن�قسـريا

ً
وا�عتقلـ�ن،�وا�فقـودين،�وا�حتجـزين�تعسـفيا

  :ووفقا�للمبادئ�التالية, 

�وا�ختفيـ�ن��يتم�fتفاق�عxى�إطHق
ً
جميع��سرى�وا�عتقلـ�ن،�وا�فقـودين،�وا�حتجـزين�تعسـفيا

�وا�وضوع�ن�تحت�Sقامة�الج��يـة�عxـى�ذمـة��حـداث�لـدى�جميـع��طـراف�بـدون�أي�اسـت
ً
قسريا

  . )2(شروط،�وذلك�¤bدف�حل�القضية�بشكل�كامل�و�bائي

م�أســره�أو�اعتقالــه�أو�احتجــازه�أو�القــبض���يحــق��ي�طــرف�Sمتنــاع�عــن�تســليم�أي�شــخص�تــ

ـــه،� ـــراه،�ومحتجزيــــ ــــوفات�أســــ ــــر�كشــ ـــــرف�7خـــ ـــليم�الطـ ــــرف�تســــ ـــل�طــ ــــى�كــــ ــة�التنفيـــــــذ�عxــ ــــد�نصـــــــت�آليــــ وقــ
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الحــــوثي�ن،�وبلــــغ�عــــددهم�و 

وبإشــراك�منظمــة�الصــليب��حمــر�الــدو�ي, �ممــ\

الصــفقة�قبــل�أن�تبــدأ�

ــــوطن�جميـــــع�� ــى�الـ ـــادة�إ�ـــ ــ\�تســـــهل�عمليـــــة��فـــــراج�عــــــن�أو�نقـــــل�أو�Sعــ Sنســـــانية��ساســـــية�ال[ـــ

ا�جـــردين�مـــن�حـــريbµم�عxـــى�ذمـــة��حـــداث��ـــي�الـــيمن،�وقـــد�

�بنــاء�عxــى�مــا�تــم�التوصــل�إليــه��ــي�اســتوكهولهم�بتــاريخ�
ً
أســ��ا

فـــرد�مـــن�ا�ملكـــة�الســـعودية�و) 15(أســـر�

ينتمون�إ�ى�جماعة�الحوثي�ن) 681(اليمنية�

�
ً
وتعـــدد�ا�فاوضـــاتلتتمخض�عـــن�موافقـــة�جديـــدة�نصـــت�عxـــى�ضـــرورة�Sل¨ـــ�ام�بحســـن�النوايـــا،�وتعزيـــزا

الســHم�اتفقــت��طــراف�اليمنيــة�والتحــالف�العربــي�ســار�

،�وا�وضـوع�ن�تحـت�Sقامـة�الج��يـة�عxــى�
ً
،�وا�خفيـ�ن�قسـريا

ً
وا�عتقلـ�ن،�وا�فقـودين،�وا�حتجـزين�تعسـفيا

, ذمة��حداث�القائمة

 
ً
�يتم�fتفاق�عxى�إطHق: أو

�وا�وضوع�ن�تحت�Sقامة�الج��يـة�عxـى�ذمـة��حـداث�لـدى�جميـع��طـراف�بـدون�أي�اسـت
ً
قسريا

شروط،�وذلك�¤bدف�حل�القضية�بشكل�كامل�و�bائي

�
ً
��يحــق��ي�طــرف�Sمتنــاع�عــن�تســليم�أي�"ثانيــا

  .)3(عليه

ــــه،� ـــراه،�ومحتجزيـــ ــــوفات�أســــ ــــر�كشــ ــــرف�7خـــ ــليم�الطــ ــى�كـــــــل�طــــــرف�تســـــ ــــذ�عxــــ ــــت�آليــــــة�التنفيـــ وقــــــد�نصـــ
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ومعتقليه،�ومختطفيه،�وكل�من�تم�القبض�عليه�عxى�ذمـة��حـداث�لـدى�الطـرف�7خـر�خـHل�أسـبوع�مـن�

ات�مــن�خــHل�مكتــب�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�

بــاليمن،�ويل¨ــ�م�الجميــع�برفــع�كشــوفات�صــحيحة،�ودقيقــة،�ومســتكملة�البيانــات�تشــمل�fســم�الربــاùي�مــع�

جن�إن�وجـد؛�لتسـهيل�عمليـة�البحـث،�والتق�ـ·\،�

ا�سـلمة�لـه�مـن�الطـرف�7خـر��ـي�مـدة���تزيـد�عـن�أسـبوع�مـن�

تاريخ�استHم�الكشوف،�وعxـى�كـل�طـرف�تقـديم�مHحظاتـه�مكتوبـة�أن�وجـدت�عxـى�كشـوف�الطـرف��خـر،�

عxـــى�أن�يـــتم�التوقيـــع�عxـــى�ويــتم�الـــرد�علbcـــا�وفـــق�البنـــد�الرابـــع�خـــHل�أســـبوع�مــن�تـــاريخ�اســـتHم�ا�Hحظـــات،�

يـــع��طـــراف،�وتســـلم�إ�ـــى�مكتـــب�ا�بعـــوث�الخـــاص،�ومنظمـــة�الصـــليب��حمـــر�

الــدو�ي�ليقومــا�بعمليــة�التحضــ���للتبــادل،�ويجــرى�ذلــك�خــHل�عشــرة�أيــام�مــن�تــاريخ�التوقيــع،�عxــى�أن�تــتم�

عمليــة�التبــادل��ــي�وقــت�واحــد��ــي�محافظــة�الجــوف�أو�أي�مكــان�يتفــق�عليــه�الطرفــان،�كــذلك�يــتم�تأســيس�

لجميـع��طـراف،�ومكتـب�ا�بعـوث�الخـاص�والصـليب��حمـر،�ويركـز�بشـكل�خـاص�عxـى�

�وجــه�التنفيذيــة،�واللوجســتية�للتبــادل�كمــا�نصــت�7ليــة�عxــى�تشــكيل�لجنــة�مــن�الطــرف�ن�تباشــر�عملهــا�

bـــات�وا�نــــاطق�وعxــــى�الطـــرف�ن�تســــهيل�عمــــل�

ــ¨�اطا�bم�ونقضـــهم�لHتفاقيـــات�جـــزء�مـــن�ثقافـــة� ــ\�واشـ ـ

علbcــا،�وقســاوة�الحــوثي�ن�تجــاه��ســرى�لــم�يتوقــف�عxــى�تعــاملهم�غ�ــ��Sنســاني�مــع�

كــل�مــن�تطالــه�أيــدbèم�ممــن�يعت�ــ�و�bم�أعــداء�ســواء�كــان�أســ���حــرب�أو�مختطــف،�بــل�تعــداه�إ�ــى�ممارســة�

Sرهاب�ضد�كل�من�يناصرهم،�أو�يحاول�يطالب�بأطHق�أسـ��ه�بـأي�صـيغة�تبادليـة�مـع�الشـرعية،�أو�يرفـع�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ومعتقليه،�ومختطفيه،�وكل�من�تم�القبض�عليه�عxى�ذمـة��حـداث�لـدى�الطـرف�7خـر�خـHل�أسـبوع�مـن�

ات�مــن�خــHل�مكتــب�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�تــاريخ�التوقيــع�عxــى�هــذا�fتفــاق،�ويــتم�تبــادل�الكشــوف

بــاليمن،�ويل¨ــ�م�الجميــع�برفــع�كشــوفات�صــحيحة،�ودقيقــة،�ومســتكملة�البيانــات�تشــمل�fســم�الربــاùي�مــع�

اللقب،�وا�حافظة�وا�ديرية،�ومكان�القبض�ومكان�السجن�إن�وجـد؛�لتسـهيل�عمليـة�البحـث،�والتق

ا�سـلمة�لـه�مـن�الطـرف�7خـر��ـي�مـدة���تزيـد�عـن�أسـبوع�مـن��وعxى�كل�طرف�تقديم�Sفادة�عن�الكشـوف

تاريخ�استHم�الكشوف،�وعxـى�كـل�طـرف�تقـديم�مHحظاتـه�مكتوبـة�أن�وجـدت�عxـى�كشـوف�الطـرف��خـر،�

ويــتم�الـــرد�علbcـــا�وفـــق�البنـــد�الرابـــع�خـــHل�أســـبوع�مــن�تـــاريخ�اســـتHم�ا�Hحظـــات،�

يـــع��طـــراف،�وتســـلم�إ�ـــى�مكتـــب�ا�بعـــوث�الخـــاص،�ومنظمـــة�الصـــليب��حمـــر�الكشـــوفات�ال¬bائيـــة�مـــن�جم

الــدو�ي�ليقومــا�بعمليــة�التحضــ���للتبــادل،�ويجــرى�ذلــك�خــHل�عشــرة�أيــام�مــن�تــاريخ�التوقيــع،�عxــى�أن�تــتم�

عمليــة�التبــادل��ــي�وقــت�واحــد��ــي�محافظــة�الجــوف�أو�أي�مكــان�يتفــق�عليــه�الطرفــان،�كــذلك�يــتم�تأســيس�

لجميـع��طـراف،�ومكتـب�ا�بعـوث�الخـاص�والصـليب��حمـر،�ويركـز�بشـكل�خـاص�عxـى�

�وجــه�التنفيذيــة،�واللوجســتية�للتبــادل�كمــا�نصــت�7ليــة�عxــى�تشــكيل�لجنــة�مــن�الطــرف�ن�تباشــر�عملهــا�

ــهيل�عمــــل� فـــور�توقيــــع�Sتفـــاق��نتشــــال�وتبــــادل�الجثـــث�مــــن�جميــــع�الج�bـــات�وا�نــــاطق�وعxــــى�الطـــرف�ن�تســ

  .)1(تأمي¬bا�والتعاون�معها

  . موقفuالحوثي&نuو�ماراتuمنuملفcuسرىuوا�عتقل&ن

تعقيـــدات�الحـــوثي�ن�تجـــاه�هـــذا�ا�لـــف���تنت	ـــ\�واشـــ¨�اطا�bم�ونقضـــهم�لHتفاقيـــات�جـــزء�مـــن�ثقافـــة�
علbcــا،�وقســاوة�الحــوثي�ن�تجــاه��ســرى�لــم�يتوقــف�عxــى�تعــاملهم�غ�ــ��Sنســاني�مــع��)2

كــل�مــن�تطالــه�أيــدbèم�ممــن�يعت�ــ�و�bم�أعــداء�ســواء�كــان�أســ���حــرب�أو�مختطــف،�بــل�تعــداه�إ�ــى�ممارســة�

Sرهاب�ضد�كل�من�يناصرهم،�أو�يحاول�يطالب�بأطHق�أسـ��ه�بـأي�صـيغة�تبادليـة�مـع�الشـرعية،�أو�يرفـع�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
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قتصادية إ                         

ومعتقليه،�ومختطفيه،�وكل�من�تم�القبض�عليه�عxى�ذمـة��حـداث�لـدى�الطـرف�7خـر�خـHل�أسـبوع�مـن�

تــاريخ�التوقيــع�عxــى�هــذا�fتفــاق،�ويــتم�تبــادل�الكشــوف

بــاليمن،�ويل¨ــ�م�الجميــع�برفــع�كشــوفات�صــحيحة،�ودقيقــة،�ومســتكملة�البيانــات�تشــمل�fســم�الربــاùي�مــع�

اللقب،�وا�حافظة�وا�ديرية،�ومكان�القبض�ومكان�ال

وعxى�كل�طرف�تقديم�Sفادة�عن�الكشـوف

تاريخ�استHم�الكشوف،�وعxـى�كـل�طـرف�تقـديم�مHحظاتـه�مكتوبـة�أن�وجـدت�عxـى�كشـوف�الطـرف��خـر،�

ويــتم�الـــرد�علbcـــا�وفـــق�البنـــد�الرابـــع�خـــHل�أســـبوع�مــن�تـــاريخ�اســـتHم�ا�Hحظـــات،�

الكشـــوفات�ال¬bائيـــة�مـــن�جم

الــدو�ي�ليقومــا�بعمليــة�التحضــ���للتبــادل،�ويجــرى�ذلــك�خــHل�عشــرة�أيــام�مــن�تــاريخ�التوقيــع،�عxــى�أن�تــتم�

عمليــة�التبــادل��ــي�وقــت�واحــد��ــي�محافظــة�الجــوف�أو�أي�مكــان�يتفــق�عليــه�الطرفــان،�كــذلك�يــتم�تأســيس�

لجميـع��طـراف،�ومكتـب�ا�بعـوث�الخـاص�والصـليب��حمـر،�ويركـز�بشـكل�خـاص�عxـى��عمل�تق�\�مش¨�ك

�وجــه�التنفيذيــة،�واللوجســتية�للتبــادل�كمــا�نصــت�7ليــة�عxــى�تشــكيل�لجنــة�مــن�الطــرف�ن�تباشــر�عملهــا�

ــع�الج فـــور�توقيــــع�Sتفـــاق��نتشــــال�وتبــــادل�الجثـــث�مــــن�جميــ

تأمي¬bا�والتعاون�معهااللجنة�و 

موقفuالحوثي&نuو�ماراتuمنuملفcuسرىuوا�عتقل&ن .1

تعقيـــدات�الحـــوثي�ن�تجـــاه�هـــذا�ا�لـــف���تنت�

2(الجماعــة�ال[ــ\�نشــأت

كــل�مــن�تطالــه�أيــدbèم�ممــن�يعت�ــ�و�bم�أعــداء�ســواء�كــان�أســ���حــرب�أو�مختطــف،�بــل�تعــداه�إ�ــى�ممارســة�

Sرهاب�ضد�كل�من�يناصرهم،�أو�يحاول�يطالب�بأطHق�أسـ��ه�بـأي�صـيغة�تبادليـة�مـع�الشـرعية،�أو�يرفـع�
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¤bـــذا�الخصـــوص�حيـــث�تـــم�العثـــور�عxـــى�وثيقـــة�رســـمية�صـــادرة�عـــن�مـــدير�مكتـــب�رئـــيس�الجمهوريـــة�

ــ·\�جهــازي��مــن�السيا¸ــ·\�و�مــن�القــومي�

ــد�مــــن�حديــــد��نــــع�أي�مســــ��ات�أو�مظــــاهر� بضــــرورة�التعامــــل�بحــــزم�والضــــرب�بيــ

،�)الشـــرعية�اليمنيـــة(احتجاجيـــة�قـــد�يقـــدم�علbcـــا�أهـــا�ي��ســـرى�الـــذين�يرزحـــون��ـــي�ســـجون�العـــدوان�تع�ـــ\�

وهكـــذا�يـــتم�إســـكات�كـــل�أصـــوات�ا�ظلـــوم�ن�ا�طـــالب�ن�بـــأطHق�ســـراح�أبنـــاbªم،�وهـــو�نفـــس��ســـلوب�الـــذي�

bµنfا،�وتمارس�كافة�أنواع�bمارات�العربية�ا�تحدة�ضد�ا�عتقل�ن��ي�سجو�fاكات�بحقهمتمارسه�.  

أعضـاء�لجنـة��سـرى�وا�ختطفـ�ن،�وممثـل��مـم�ا�تحـدة�قـد�بـذلوا�جهـودا�مضـنية�

�ـــي�التوصـــل�إ�ـــى�هـــذا�fتفـــاق�الهـــادف�إ�ـــى�معالجـــة�أهـــم�القضـــايا�Sنســـانية�وfجتماعيـــة�ا�لحـــة��ـــي�الـــيمن�

,جــزين�عxــى�ذمــة�الحــرب�الــدائرة
)2(�،

ــحيحة،� ــبب�تعنــــت�الحــــوثي�ن�الــــذين�قــــدموا�قــــوائم�بأســــماء�غ�ــــ��صــ ــاق�النــــور�بســ ــذا�fتفــ ــن�لــــم�يــــرى�هــ ولكــ

تعþـ��fتفـاق�عطـل�العمليـة�التفاوضـية،�

�فشــــلت��مــــم�ا�تحــــدة�ممثلــــة��ــــي�بــــا�بعوث�الخــــاص�لÍمــــ�ن�العــــام�الســــيد�مــــارتن�غريفيــــت�إ�ــــى�
ً
أيضــــا

ـ·\�إ�ــى�إلـزام�الحـوثي�ن�بمـا�تـم�fتفــاق�

ــاق�عليـــه�مـــن�قبـــل�جميـــع��طـــراف�مـــع�قـــدر�bا�الكاملـــة��ـــي�إلـــزام�أي�طـــرف�يتنصـــل�عـــن�ت نفيـــذ�مـــا�تـــم�fتفـ

عليه،��مر�الـذي�يعت�ـ��أحـد��دلـة�عxـى�انحيـاز��مـم�ا�تحـدة�ممثلـة��ـي�ا�بعـوث�الخـاص�بـاليمن�للحـوثي�ن�

دون�, والتغطيــــة�عxــــى�هــــذا�الســــلوك�بــــالقفز�نحــــو�مفاوضــــات�جديــــدة

ــا�أن�الجميـــع�بـــات�يـــدرك�أن��مـــم� كمـ

  .ا�تحدة�تفتقد�قرارا�bا�إ�ى�القدرة�عxى�التنفيذ�عxى�أرض�الواقع�وهو�ما�يفقدها�عنصر�ا�صداقية
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

¤bـــذا�الخصـــوص�حيـــث�تـــم�العثـــور�عxـــى�وثيقـــة�رســـمية�صـــادرة�عـــن�مـــدير�مكتـــب�رئـــيس�الجمهوريـــة�

التــابع�للمليشــيا�الحوثيــة�موجهــة�لكــل�مــن�وزيــر�الداخليــة�ورئي�ــ·\�جهــازي��مــن�السيا¸ــ·\�و�مــن�القــومي�

ــد��نــــع�أي�مســــ��ات�أو�مظــــاهر�. )1(ــــ·\ ــد�مــــن�حديــ بضــــرورة�التعامــــل�بحــــزم�والضــــرب�بيــ

احتجاجيـــة�قـــد�يقـــدم�علbcـــا�أهـــا�ي��ســـرى�الـــذين�يرزحـــون��ـــي�ســـجون�العـــدوان�تع�ـــ\�

وهكـــذا�يـــتم�إســـكات�كـــل�أصـــوات�ا�ظلـــوم�ن�ا�طـــالب�ن�بـــأطHق�ســـراح�أبنـــاbªم،�وهـــو�نفـــس��ســـلوب�الـــذي�

bµنfا،�وتمارس�كافة�أنواع�bمارات�العربية�ا�تحدة�ضد�ا�عتقل�ن��ي�سجو�fتمارسه�

أعضـاء�لجنـة��سـرى�وا�ختطفـ�ن،�وممثـل��مـم�ا�تحـدة�قـد�بـذلوا�جهـودا�مضـنية��إن

�ـــي�التوصـــل�إ�ـــى�هـــذا�fتفـــاق�الهـــادف�إ�ـــى�معالجـــة�أهـــم�القضـــايا�Sنســـانية�وfجتماعيـــة�ا�لحـــة��ـــي�الـــيمن�

�وا�حت, ا�تمثــل��ــي�اطــHق�ســراح��ســرى�وا�ختطفــ�ن
ً
جــزين�عxــى�ذمــة�الحــرب�الــدائرةوا�خفيــ�ن�قســرا

ــ��صــــحيحة،� ــدموا�قــــوائم�بأســــماء�غ�ــ ــذا�fتفــــاق�النــــور�بســــبب�تعنــــت�الحــــوثي�ن�الــــذين�قــ ولكــــن�لــــم�يــــرى�هــ

تعþـ��fتفـاق�عطـل�العمليـة�التفاوضـية،�, ورفضوا�قوائم�الحكومـة�الشـرعية،�وانكـروا��سـماء�الـواردة�فbcـا

  .�طرافوزاد�الفجوة�وتزعزعت�الثقة�ب�ن�مختلف�

ــي�بــــا�بعوث�الخــــاص�لÍمــــ�ن�العــــام�الســــيد�مــــارتن�غريفيــــت�إ�ــــى� �فشــــلت��مــــم�ا�تحــــدة�ممثلــــة��ــ
ً
أيضــــا

ومنظمـة�الصـليب��حمـر�الــدو�ي��ـي�ممارسـة�أي�ضـغوط�تف
ـ·\�إ�ــى�إلـزام�الحـوثي�ن�بمـا�تـم�fتفــاق�

عليـــه�مـــن�قبـــل�جميـــع��طـــراف�مـــع�قـــدر�bا�الكاملـــة��ـــي�إلـــزام�أي�طـــرف�يتنصـــل�عـــن�ت

عليه،��مر�الـذي�يعت�ـ��أحـد��دلـة�عxـى�انحيـاز��مـم�ا�تحـدة�ممثلـة��ـي�ا�بعـوث�الخـاص�بـاليمن�للحـوثي�ن�

ــذا�الســــلوك�بــــالقفز�نحــــو�مفاوضــــات�جديــــدة, وشــــرعنه�نقضــــهم�لHتفاقيــــات�ا���مــــة والتغطيــــة�عxــــى�هــ

كمـــا�أن�الجميـــع�بـــات�يـــدرك�أن��مـــم�, تحقـــق�نتـــائج�ملموســـة�عxـــى��رض�تف
ـــ·\�إ�ـــى�ســـHم�شـــامل�منتظـــر

ا�تحدة�تفتقد�قرارا�bا�إ�ى�القدرة�عxى�التنفيذ�عxى�أرض�الواقع�وهو�ما�يفقدها�عنصر�ا�صداقية
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¤bـــذا�الخصـــوص�حيـــث�تـــم�العثـــور�عxـــى�وثيقـــة�رســـمية�صـــادرة�عـــن�مـــدير�مكتـــب�رئـــيس�الجمهوريـــة�صـــوته�

التــابع�للمليشــيا�الحوثيــة�موجهــة�لكــل�مــن�وزيــر�الداخليــة�ورئي

ــوثي�ن�تق
ــــ·\ التــــابع�للحــ

احتجاجيـــة�قـــد�يقـــدم�علbcـــا�أهـــا�ي��ســـرى�الـــذين�يرزحـــون��ـــي�ســـجون�العـــدوان�تع�ـــ\�

ــالب�ن�بـــأطHق�ســـراح�أبنـــاbªم،�وهـــو�نفـــس��ســـلوب�الـــذي� وهكـــذا�يـــتم�إســـكات�كـــل�أصـــوات�ا�ظلـــوم�ن�ا�طـ

bµنfا،�وتمارس�كافة�أنواع�bمارات�العربية�ا�تحدة�ضد�ا�عتقل�ن��ي�سجو�fتمارسه�

إن: ويمكن�القول 

�ـــي�التوصـــل�إ�ـــى�هـــذا�fتفـــاق�الهـــادف�إ�ـــى�معالجـــة�أهـــم�القضـــايا�Sنســـانية�وfجتماعيـــة�ا�لحـــة��ـــي�الـــيمن�

ا�تمثــل��ــي�اطــHق�ســراح��ســرى�وا�ختطفــ�ن

ــحيحة،� ـــوائم�بأســــماء�غ�ــــ��صــ ــوثي�ن�الــــذين�قــــدموا�قـ ــور�بســــبب�تعنــــت�الحــ ولكــــن�لــــم�يــــرى�هــــذا�fتفــــاق�النــ

ورفضوا�قوائم�الحكومـة�الشـرعية،�وانكـروا��سـماء�الـواردة�فbcـا

وزاد�الفجوة�وتزعزعت�الثقة�ب�ن�مختلف�

ــ�ن�العــــام�الســــيد�مــــارتن�غريفيــــت�إ�ــــى�� ــا�بعوث�الخــــاص�لÍمــ �فشــــلت��مــــم�ا�تحــــدة�ممثلــــة��ــــي�بــ
ً
ــا أيضــ

ومنظمـة�الصـليب��حمـر�الــدو�ي��ـي�ممارسـة�أي�ضـغوط�تف, الـيمن

عليـــه�مـــن�قبـــل�جميـــع��طـــراف�مـــع�قـــدر�bا�الكاملـــة��ـــي�إلـــزام�أي�طـــرف�يتنصـــل�عـــن�ت

عليه،��مر�الـذي�يعت�ـ��أحـد��دلـة�عxـى�انحيـاز��مـم�ا�تحـدة�ممثلـة��ـي�ا�بعـوث�الخـاص�بـاليمن�للحـوثي�ن�

ــهم�لHتفاقيــــات�ا���مــــة وشــــرعنه�نقضــ

تحقـــق�نتـــائج�ملموســـة�عxـــى��رض�تف

ا�تحدة�تفتقد�قرارا�bا�إ�ى�القدرة�عxى�التنفيذ�عxى�أرض�الواقع�وهو�ما�يفقدها�عنصر�ا�صداقية
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ديمها�ا�Hحــظ��ـــي�هـــذا�الجانــب�هـــو�fنحيـــاز�الكب�ــ��للمنظمـــات�Sنســـانية�التابعــة�لÍمـــم�ا�تحـــدة،�وتقـــ

ونقــــل�أعــــداد�كب�ــــ�ة�مــــن�جر�ــــى�الحــــوثي�ن�للخــــارج�للعــــHج�عxــــى�

،وعxـــى�الـــرغم�مـــن�عـــدم�وجـــود�)1(وقـــد�تـــم�نقلهـــم�ع�ـــ��مطــار�صـــنعاء،�وبط�ـــ�ان��مـــم�ا�تحـــدة�نفســها

فقــد�تــم�العثــور�عxــى�بعــض��،ــ·\�القتxــى�إ��أنــه�يبــدو�أن�هنالــك�تزايــد�مريــع��ــي�أعــدادهم�

بحســـب�إفـــادة�منظمـــة�, م2017وديســـم���

�مصــاب�بســبب�) 7229( غاثــة�والطبيــة�Sنســانية�ال[ــ\�ذكــرت�فbcــا�أ�bــا�عالجــت
ً
شخصــا

ويــHت�تHحــق�جر�ــى�: " ¸ــ·\�تحــت�عنــوان

�،ونقــــل�صــــور�مروعــــة�لحالــــة�الجر�ــــى

وغ�ـــ���،وكيـــف�يعيشـــون��ـــي�غـــرف�ضـــيقة

ومجـــوهرات�زوجتـــه�أو��،ببيـــع�مقتنياتـــه�الشخصـــية

�،أمــه�وأخواتــه�بغــرض�الســفر�إ�ــى�مصــر�للعــHج،�خلــف�كــل�ذلــك�آثــار�نفســية�عميقــة�بجانــب�7ثــار�الصــحية

وغ��هـا�فلـم�يكونـوا�أحسـن�حـا��مـن�

وقد�سـاهمت�الحكومـة��ارج،لم�يحالفهم�الحظ�السفر�للعHج��ي�الخ

ووفــرت�لهـم�الحــد��دنـى�مــن�تكــاليف�العـHج��ــي�الخـارج��ــي�الســن�ن�

،�و�زالـــت��ـــي�خدمـــة�الحـــا�ت�الحرجـــة�
ً
�مقـــدرا

ً
�قـــدمت�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�جهـــدا

ً
كمـــا�أيضـــا

ـــويره�فعـــــــHج�� ـــــه�وتطــــ ـــة�لزيادتــ ـــة�ماســــ ولكـــــــن�الحاجــــ

وهـو��،وبـا�خص�السـعودية�،الجر�ى،�والعناية�بإسر�الشهداء�مقياس�الوفاء�الحقيقـي�للشـرعية�والتحـالف

ــــة� �عxــــــى�تكــــــدس�كافــ
ً
ــــوثي،�فعــــــHوة حــ

ا�ساعدات�Sنسـانية��ـي�منـاطق�سـيطرة�الجماعـة،�ي�ـ�ز�اهتمـام�أخـر�يتمثـل��ـي�تقـديم�الخـدمات�العHجيـة�
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ا�Hحــظ��ـــي�هـــذا�الجانــب�هـــو�fنحيـــاز�الكب�ــ��للمنظمـــات�Sنســـانية�التابعــة�لÍمـــم�ا�تحـــدة،�وتقـــ

ــداد�كب�ــــ�ة�مــــن�جر�ــــى�الحــــوثي�ن�للخــــارج�للعــــHج�عxــــى��،للمســــاعدات�الطبيــــة�والعHجيــــة�للمليشــــيا ونقــــل�أعــ

وقـــد�تـــم�نقلهـــم�ع�ـــ��مطــار�صـــنعاء،�وبط�ـــ�ان��مـــم�ا�تحـــدة�نفســها

ــ·\�القتxــى�إ��أنــه�يبــدو�أن�هنالــك�تزايــد�مريــع��ــي�أعــدادهم�

وديســـم����-م2015ا�علومـــات�عـــن�أعـــداد�الجر�ـــى�خـــHل�الف¨ـــ�ة�بـــ�ن�مـــارس�

غاثــة�والطبيــة�Sنســانية�ال[ــ\�ذكــرت�فbcــا�أ�bــا�عالجــت

¸ــ·\�تحــت�عنــوانوقــد�أظهــر�اســتطHع�أجرتــه�قنــاة�ال«ــ\�بــي��،أحــداث�العنــف�الــدائرة

ـــاهرة ـــى�اليمنيــــ�ن��ــــي�القـ ـــن�الجر�ـ ـــد�مـ ـــة�لحالــــة�الجر�ــــى�،شــــمل�العديـ ونقــــل�صــــور�مروعـ

وكيـــف�يعيشـــون��ـــي�غـــرف�ضـــيقة�،والظـــروف�ال[ـــ\�يعيشـــون�فbcـــا�وأعبـــاء�الســـفر�والعـــHج��ـــي�الخـــارج

،�وبأعـــداد�كب�ـــ�ة
ً
ببيـــع�مقتنياتـــه�الشخصـــيةوكيـــف�قـــام�العديـــد�مـــ¬bم�, �ئقـــة�صـــحيا

أمــه�وأخواتــه�بغــرض�الســفر�إ�ــى�مصــر�للعــHج،�خلــف�كــل�ذلــك�آثــار�نفســية�عميقــة�بجانــب�7ثــار�الصــحية

وغ��هـا�فلـم�يكونـوا�أحسـن�حـا��مـن��،وهذا�الحال�ينطبق�عxـى�جر�ـى�الـيمن��ـي�الهنـد،�و�ردن،�والسـودان

لم�يحالفهم�الحظ�السفر�للعHج��ي�الخو �،زمbªHم��ي�مصر�أو�من�بقوا�باليمن

ووفــرت�لهـم�الحــد��دنـى�مــن�تكــاليف�العـHج��ــي�الخـارج��ــي�الســن�ن��،اليمنيـة���ــي�عـHج�العديــد�مـن�الجر�ــى

،�و�زالـــت��ـــي�خدمـــة�الحـــا�ت�الحرجـــة�
ً
�مقـــدرا

ً
�قـــدمت�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�جهـــدا

ً
كمـــا�أيضـــا

ــــة ـــــة�الشـــــــرعية�،العHجيـــ ـــــة�للحكومــ ـــــHج���،والطبيــ ــــه�وتطـــــــويره�فعــ ــة�لزيادتـــ ــة�ماســـــ ولكـــــــن�الحاجـــــ

الجر�ى،�والعناية�بإسر�الشهداء�مقياس�الوفاء�الحقيقـي�للشـرعية�والتحـالف

  .ما�لم�يصل�بعد�إ�ى�حالة�الرضا�ا�نشود

ــة�ال ــــدة�العديــــــد�مــــــن�الخــــــدمات�لصــــــالح�جماعــــ ـــة�تقــــــدم��مــــــم�ا�تحــ �عxــــــى�تكــــــدس�كافـــ
ً
ـــوثي،�فعــــــHوة حـــ

ا�ساعدات�Sنسـانية��ـي�منـاطق�سـيطرة�الجماعـة،�ي�ـ�ز�اهتمـام�أخـر�يتمثـل��ـي�تقـديم�الخـدمات�العHجيـة�
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ا�Hحــظ��ـــي�هـــذا�الجانــب�هـــو�fنحيـــاز�الكب�ــ��للمنظمـــات�Sنســـانية�التابعــة�لÍمـــم�ا�تحـــدة،�وتقـــ

ــة�للمليشــــيا للمســــاعدات�الطبيــــة�والعHجيــ

وقـــد�تـــم�نقلهـــم�ع�ـــ��مطــار�صـــنعاء،�وبط�ـــ�ان��مـــم�ا�تحـــدة�نفســها�،نفقbµــا

أرقــام�دقيقــة�تح�ــ·\�القتxــى�إ��أنــه�يبــدو�أن�هنالــك�تزايــد�مريــع��ــي�أعــدادهم�

ا�علومـــات�عـــن�أعـــداد�الجر�ـــى�خـــHل�الف¨ـــ�ة�بـــ�ن�مـــارس�

أطبــاء�بــ�Hحــدود�ل�غاثــة�والطبيــة�Sنســانية�ال[ــ\�ذكــرت�فbcــا�أ�bــا�عالجــت

أحــداث�العنــف�الــدائرة

ـــارج� ــاهرة" الــــيمن�بالخـ ـــ�ن��ــــي�القــ ــى�اليمنيـ ـــمل�العديــــد�مــــن�الجر�ــ شـ

والظـــروف�ال[ـــ\�يعيشـــون�فbcـــا�وأعبـــاء�الســـفر�والعـــHج��ـــي�الخـــارج

،�وبأعـــداد�كب�ـــ�ة
ً
�ئقـــة�صـــحيا

أمــه�وأخواتــه�بغــرض�الســفر�إ�ــى�مصــر�للعــHج،�خلــف�كــل�ذلــك�آثــار�نفســية�عميقــة�بجانــب�7ثــار�الصــحية

وهذا�الحال�ينطبق�عxـى�جر�ـى�الـيمن��ـي�الهنـد،�و�ردن،�والسـودان

زمbªHم��ي�مصر�أو�من�بقوا�باليمن

اليمنيـة���ــي�عـHج�العديــد�مـن�الجر�ــى

،�و�زالـــت��ـــي�خدمـــة�الحـــا�ت�الحرجـــة��خ�ـــ�ة،� 
ً
�مقـــدرا

ً
�قـــدمت�ا�ملكـــة�العربيـــة�الســـعودية�جهـــدا

ً
كمـــا�أيضـــا

العHجيـــــــة�وا�ســـــــاعدات

الجر�ى،�والعناية�بإسر�الشهداء�مقياس�الوفاء�الحقيقـي�للشـرعية�والتحـالف

ما�لم�يصل�بعد�إ�ى�حالة�الرضا�ا�نشود

ـــدمات�لصــــــالح�جماعــــــة�ال ــــد�مــــــن�الخـــ ـــم�ا�تحــــــدة�العديــ تقــــــدم��مـــ

ا�ساعدات�Sنسـانية��ـي�منـاطق�سـيطرة�الجماعـة،�ي�ـ�ز�اهتمـام�أخـر�يتمثـل��ـي�تقـديم�الخـدمات�العHجيـة�
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ــدة� ــاب��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�دول�عــ والرعايــــة�الصــــحية�لجر�ــــى�الجماعــــة،�ونقــــل�أعــــداد�كب�ــــ�ة�مــــ¬bم�عxــــى�حســ

تســـ���" ل��اجرانـــدي"منســـقة�لشـــؤون�Sنســـانية��ـــي�الـــيمن�

وال[ـ\�بموج�bـا��،عxى�خطى�سلفها�fيرلندي�جيم\�ماكجولدريك�حينمـا�وقعـت�مـذكرة�تفـاهم�مـع�الحـوثي�ن

يــتم�إنشــاء�جســر�جــوي�لنقــل�جر�ــى�ا�ليشــيا��ــي�خطــوة�أثــارت�fســتغراب�خاصــة�أ�bــا�جــاءت�بعــد�أيــام�مــن�

�ـــي�جنيـــف،��مـــر�الـــذي�جعـــل�وزيـــر�SعـــHم��ـــي�الحكومـــة�اليمنيـــة�ينتقـــد�

وال[ـ\�بموج�bـا�سـيتم�تسـي���رحـHت�

بـالتواطؤ�الخط�ـ��واعت��هـا�بمثابـة�مكافـأة�للمليشـيا�عxـى�تعطيلهـا�

�إ�ــى�أن�توقيــع�ا�ـــذكرة،��والحــرب�الــدائرة،
ً
مشــ��ا

��،وســلوك�ا�نســقية�يكشــف�بجــHء�مســتوى�الــدعم�الــذي�تقدمــه�ا�نســقية�للحــوثي�ن
ً
�واضــحا

ً
ويعت�ــ��تحــديا

ت�الوقـت�مـع�قـرارات�مجلـس�وتتنـاقض��ـي�ذا
مـــن�وجهـــة�نظـــر��ريـــاني�سيســـهل��)

للمليشــيا��bريــب�خ�ــ�اء�تــابع�ن�لحــزب�هللا�وإيــران�مــن�الــيمن�بعــد�أن�فشــل�الحوثيــون��ــي�الضــغط��قايضــة�

ن�حـــزب�هللا�ومـــن�إيـــران�وصـــنعاء،�هـــذا�

التنــاقض�لÍمــم�ا�تحـــدة�هــو�الخلـــيط�ا�ســتحيل�الـــذي�ع�ــ��عنـــه�داج�همــر�شـــولد�أمــ�ن�عـــام��مــم�ا�تحـــدة�

لـــم�يكـــن�موقـــف�ل��اجرانـــدي�مختلـــف�عـــن�ســـابقbcا��ـــي�نفـــس�ا�نصـــب،�فقـــد�أصـــدر�ا�نســـق�الســـابق�جي�ـــ\�

وصـــفه�التحـــالف�العربـــي�با�نحـــاز�حيـــث�اشـــتمل�عxـــى�تعب�ـــ�ات�مخالفـــة�

الــــذي���مــــر , ي��بســــلطات��مــــر�الواقــــع
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والرعايــــة�الصــــحية�لجر�ــــى�الجماعــــة،�ونقــــل�أعــــداد�كب�ــــ�ة�مــــ¬bم�عxــــى�حســــاب��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�دول�عــــدة�

منســـقة�لشـــؤون�Sنســـانية��ـــي�الـــيمن��فقـــد�أوردت�والوســـائل�SعـــHم�العا�يـــة�أن

عxى�خطى�سلفها�fيرلندي�جيم\�ماكجولدريك�حينمـا�وقعـت�مـذكرة�تفـاهم�مـع�الحـوثي�ن

يــتم�إنشــاء�جســر�جــوي�لنقــل�جر�ــى�ا�ليشــيا��ــي�خطــوة�أثــارت�fســتغراب�خاصــة�أ�bــا�جــاءت�بعــد�أيــام�مــن�

�ـــي�جنيـــف،��مـــر�الـــذي�جعـــل�وزيـــر�SعـــHم��ـــي�الحكومـــة�اليمنيـــة�ينتقـــد��إفشـــال�الحـــوثي�ن��ســـاùي�الســـHم

�التوقيع�عxى�ا�ـذكرة
ً
وال[ـ\�بموج�-منسقة�الشؤون�Sنسانية�لÍمم�ا�تحدة�واصفا

بـالتواطؤ�الخط�ـ��واعت��هـا�بمثابـة�مكافـأة�للمليشـيا�عxـى�تعطيلهـا�-من�صنعاء�ع���الجسر�الجوي�إ�ـى�الخـارج

والحــرب�الــدائرة،وتســب�bم��ــي�إطالــة�أمــد��زمـــة�اليمنيــة�

وســلوك�ا�نســقية�يكشــف�بجــHء�مســتوى�الــدعم�الــذي�تقدمــه�ا�نســقية�للحــوثي�ن

وتتنـاقض��ـي�ذا, لكل�القوان�ن�والقرارات�الدولية�ذات�الصلة�با�زمـة�اليمنيـة

)2(حيـــث�أن�توقيـــع�fتفاقيـــة�،2216و�ـــي�مقدمـــة�ذلـــك�القـــرار�رقـــم�

للمليشــيا��bريــب�خ�ــ�اء�تــابع�ن�لحــزب�هللا�وإيــران�مــن�الــيمن�بعــد�أن�فشــل�الحوثيــون��ــي�الضــغط��قايضــة�

ن�حـــزب�هللا�ومـــن�إيـــران�وصـــنعاء،�هـــذا�حضـــور�وفـــدهم�مشـــاورات�جنيـــف��خ�ـــ�ة�مقابـــل��bريـــب�عناصـــر�مـــ

التنــاقض�لÍمــم�ا�تحـــدة�هــو�الخلـــيط�ا�ســتحيل�الـــذي�ع�ــ��عنـــه�داج�همــر�شـــولد�أمــ�ن�عـــام��مــم�ا�تحـــدة�

  .عن�أداء��مم�ا�تحدة�)3(م�كتعب���عن�إحباطه

لـــم�يكـــن�موقـــف�ل��اجرانـــدي�مختلـــف�عـــن�ســـابقbcا��ـــي�نفـــس�ا�نصـــب،�فقـــد�أصـــدر�ا�نســـق�الســـابق�جي�ـــ\�

وصـــفه�التحـــالف�العربـــي�با�نحـــاز�حيـــث�اشـــتمل�عxـــى�تعب�ـــ�ات�مخالفـــة�, ماكجولـــدريك�بيانـــا�العـــام�ا�اåـــ·\

وصــــفه�جماعــــة�الحــــوثي��بســــلطات��مــــر�الواقــــع: لقــــرارات�مجلــــس��مــــن�و�مــــم�ا�تحــــدة�مثــــل
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ــدة� ــى�الجماعــــة،�ونقــــل�أعــــداد�كب�ــــ�ة�مــــ¬bم�عxــــى�حســــاب��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�دول�عــ والرعايــــة�الصــــحية�لجر�ــ

  .)1(للعHج

فقـــد�أوردت�والوســـائل�SعـــHم�العا�يـــة�أن

عxى�خطى�سلفها�fيرلندي�جيم\�ماكجولدريك�حينمـا�وقعـت�مـذكرة�تفـاهم�مـع�الحـوثي�ن

يــتم�إنشــاء�جســر�جــوي�لنقــل�جر�ــى�ا�ليشــيا��ــي�خطــوة�أثــارت�fســتغراب�خاصــة�أ�bــا�جــاءت�بعــد�أيــام�مــن�

إفشـــال�الحـــوثي�ن��ســـاùي�الســـHم

�التوقيع�عxى�ا�ـذكرة
ً
منسقة�الشؤون�Sنسانية�لÍمم�ا�تحدة�واصفا

من�صنعاء�ع���الجسر�الجوي�إ�ـى�الخـارج

وتســب�bم��ــي�إطالــة�أمــد��زمـــة�اليمنيــة��،حادثــات�الســHمم

وســلوك�ا�نســقية�يكشــف�بجــHء�مســتوى�الــدعم�الــذي�تقدمــه�ا�نســقية�للحــوثي�ن

لكل�القوان�ن�والقرارات�الدولية�ذات�الصلة�با�زمـة�اليمنيـة

و�ـــي�مقدمـــة�ذلـــك�القـــرار�رقـــم�, �مـــن

للمليشــيا��bريــب�خ�ــ�اء�تــابع�ن�لحــزب�هللا�وإيــران�مــن�الــيمن�بعــد�أن�فشــل�الحوثيــون��ــي�الضــغط��قايضــة�

حضـــور�وفـــدهم�مشـــاورات�جنيـــف��خ�ـــ�ة�مقابـــل��bريـــب�عناصـــر�مـــ

التنــاقض�لÍمــم�ا�تحـــدة�هــو�الخلـــيط�ا�ســتحيل�الـــذي�ع�ــ��عنـــه�داج�همــر�شـــولد�أمــ�ن�عـــام��مــم�ا�تحـــدة�

م�كتعب���عن�إحباطه1955عام�

لـــم�يكـــن�موقـــف�ل��اجرانـــدي�مختلـــف�عـــن�ســـابقbcا��ـــي�نفـــس�ا�نصـــب،�فقـــد�أصـــدر�ا�نســـق�الســـابق�جي�ـــ\�

ــ·\ ــام�ا�اåـ ماكجولـــدريك�بيانـــا�العـ

لقــــرارات�مجلــــس��مــــن�و�مــــم�ا�تحــــدة�مثــــل
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��ـي�تضـليل�
ً
إعت��ه�التحـالف�حي¬bـا�بأنـه�محاولـة��ضـفاء�صـفة�الشـرعية�عxـى�الحـوثي�ن��ـي�الـيمن�واسـتمرارا

لحوثي�ن�وما�ي¨�دد��ي�مواقع�التواصل�fجتماùي�من�تغطيـة�عxـى�

ــــــفيات�الجســـــــــدية،�و ـــــعب�اليم�ـــــــــ\،�مثـــــــــل�التصـــ ـــــد�الشــــ ــــات�ضــــ ـــــــرائم�وfنbµاكـــــ ـــال�الجــ ــــات،�وfعتقــــــ fختطافـــــ

��فاوضــــات�الســــويد�ال[ـــ\�ترعاهــــا��مــــم�ا�تحــــدة�
ً
وتمهيـــدا

�مـــــن�
ً
ـــ�ن�جريحـــــا ــــب�تســـــهيل�إجـــــراءات�نقـــــل�خمســ ـــت�بطلـ ـــارتن�غريفيــ ــــي�الـــــيمن�مــ تقـــــدم�ا�بعـــــوث�الخـــــاص�إ�ـ

وقــد�أظهــر�ذلــك�الســلوك�وفــاء��مــم�ا�تحــدة�

هـــذه�fســـتجابة�مـــن�قبـــل��مـــم�ا�تحـــدة�لنقـــل�جر�ـــى�الحـــوثي�ن�للعـــHج��ـــي�الخـــارج،�جـــاءت�كنـــوع�مـــن�

ى�ا�داراة�وfس¨�ضـاء�للجماعـة�مـن�أجـل�اسـتمرار�التعامـل�معهـا�خاصـة�بعـد�رفضـهم�الـذهاب�وfحتكـام�إ�ـ

�فاوضــات�جنيــف��و�ــى،�ولــم�يــتم�اتخــاذ�أي�إجــراء�عقــابي�ضــدهم�بــل�تــم�مكافــأ�bم�بنقــل�جر�ــى�مقــاتلbcم�

وهو�ما�يستدùي�طـرح�أسـئلة�عديـدة�مـن�

وهـل�مـن�مصـلحة��مـم�ا�تحـدة�بي¬bا،��اذا�تقوم��مم�ا�تحدة�بتقديم�ا�ساعدات�للحوث�ن�هذا�العمل؟،�

�مــن�قــرارات�مجلــس��مــن�تجــرم�
ً
صــدر�بحقهــا�أكþــ��مــن�أربعــة�عشــر�قــرارا

ــــن�ا�ــــــدن،� ــئات�الرســــــمية،�والخــــــروج�مــ ــــكرات�وا�نشــــ bمــــــا�بتســــــليم�الســــــHح�ا�¬bــــــوب�وا�عســ

�عـن�كـل�مظـاهر�العنـف�وfقتتـال؟،�وأسـئلة�كث�ـ�ة�يرددهـا�اليمنيـون�
ً
وfنخراط��ي�العمـل�السيا¸ـ·\�بعيـدا

ـــرعية�لـــــم�تحـــــظ�بـــــأي�اهتمـــــام�يـــــذكر�مـــــن�ق بـــــل��مـــــم�معانـــــاة�جر�ـــــى�الحكومـــــة�الشــ

ا�تحدة،�ولم�تتعامل�بقدر�من�الحياد�وا�ساواة�ب�ن�جر�ى�الشـرعية،�وجر�ـى�ا�ليشـيات�الـذين�وفـرت�لهـم�

ا�ســاعدات�العHجيــة��ــي�الــداخل�الخــارج،�مــع�تــأم�ن�الســكن�وSعاشــة�مــدة�إقــامbµم�بالخــارج،�فمــن�يقاتــل�

نتخبــة�يحصــل�عxــى�الرعايــة�كاملــة�
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��ـي�تضـليل�
ً
إعت��ه�التحـالف�حي¬bـا�بأنـه�محاولـة��ضـفاء�صـفة�الشـرعية�عxـى�الحـوثي�ن��ـي�الـيمن�واسـتمرارا

لحوثي�ن�وما�ي¨�دد��ي�مواقع�التواصل�fجتماùي�من�تغطيـة�عxـى�االرأي�العام�نتيجة�لتعتيم�وسائل�إعHم�

ـــــفيات�الجســـــــــدية،�و ـــــــ\،�مثـــــــــل�التصــــ ــــعب�اليم�ــ ــــد�الشـــــ ـــات�ضـــــ ــــــرائم�وfنbµاكــــــ الجـــ

ــاء�الثقـــة�بــــ�ن��طــــراف�اليمنيــــة ��فاوضــــات�الســــويد�ال[ـــ\�ترعاهــــا��مــــم�ا�تحــــدة�, و�ـــي�إطــــار�بنــ
ً
وتمهيـــدا

�مـــــن�
ً
ــــا ــ�ن�جريحـ ـــب�تســـــهيل�إجـــــراءات�نقـــــل�خمســـ ـــت�بطلــ ــارتن�غريفيــ ــــيمن�مـــ ـــي�الـ تقـــــدم�ا�بعـــــوث�الخـــــاص�إ�ــ

وقــد�أظهــر�ذلــك�الســلوك�وفــاء��مــم�ا�تحــدة�.)1(للعــHجا�قــاتل�ن�الحــوثي�ن�إ�ــى�العاصــمة�العمانيــة�مســقط��

  .بال¨�امها�ووعدها�تجاه�الحوثي�ن

هـــذه�fســـتجابة�مـــن�قبـــل��مـــم�ا�تحـــدة�لنقـــل�جر�ـــى�الحـــوثي�ن�للعـــHج��ـــي�الخـــارج،�جـــاءت�كنـــوع�مـــن�

ا�داراة�وfس¨�ضـاء�للجماعـة�مـن�أجـل�اسـتمرار�التعامـل�معهـا�خاصـة�بعـد�رفضـهم�الـذهاب�وfحتكـام�إ�ـ

�فاوضــات�جنيــف��و�ــى،�ولــم�يــتم�اتخــاذ�أي�إجــراء�عقــابي�ضــدهم�بــل�تــم�مكافــأ�bم�بنقــل�جر�ــى�مقــاتلbcم�

وهو�ما�يستدùي�طـرح�أسـئلة�عديـدة�مـن��،وعxى�نفقة��مم�ا�تحدة, للعHج��ي�أرÎى�ا�ستشفيات��ي�الخارج

بي¬bا،��اذا�تقوم��مم�ا�تحدة�بتقديم�ا�ساعدات�للحوث�ن�هذا�العمل؟،�

�مــن�قــرارات�مجلــس��مــن�تجــرم��)2(أن�تنحــاز�إ�ــى�جماعــات�تخريبيــة
ً
صــدر�بحقهــا�أكþــ��مــن�أربعــة�عشــر�قــرارا

ــــدن،� ـــن�ا�ــ ــــروج�مـــ ـــكرات�وا�نشــــــئات�الرســــــمية،�والخــ bمــــــا�بتســــــليم�الســــــHح�ا�¬bــــــوب�وا�عســـ

�عـن�كـل�مظـاهر�العنـف�وfقتتـال؟،�وأسـئلة�كث�ـ�ة�يرددهـا�اليمنيـون�
ً
وfنخراط��ي�العمـل�السيا¸ـ·\�بعيـدا

ـــأي�اهتمـــــام�يـــــذكر�مـــــن�ق�إن ـــى�الحكومـــــة�الشـــــرعية�لـــــم�تحـــــظ�بــ معانـــــاة�جر�ــ

ا�تحدة،�ولم�تتعامل�بقدر�من�الحياد�وا�ساواة�ب�ن�جر�ى�الشـرعية،�وجر�ـى�ا�ليشـيات�الـذين�وفـرت�لهـم�

ا�ســاعدات�العHجيــة��ــي�الــداخل�الخــارج،�مــع�تــأم�ن�الســكن�وSعاشــة�مــدة�إقــامbµم�بالخــارج،�فمــن�يقاتــل�

�ويســáى��ســقاط�الحكومــات�ا�
ً
نتخبــة�يحصــل�عxــى�الرعايــة�كاملــة�ضــد�الشــرعية�الوطنيــة�ا�دعومــة��دوليــا
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��ـي�تضـليل�
ً
إعت��ه�التحـالف�حي¬bـا�بأنـه�محاولـة��ضـفاء�صـفة�الشـرعية�عxـى�الحـوثي�ن��ـي�الـيمن�واسـتمرارا

الرأي�العام�نتيجة�لتعتيم�وسائل�إعHم�

ــــفيات�الجســـــــــدية،�و ــــــل�التصـــــ ـــــ\،�مثـــ ــرائم�وfنbµاكـــــــــات�ضـــــــــد�الشـــــــــعب�اليم�ــــ الجـــــــ

  .الخ...التعسفي

و�ـــي�إطــــار�بنــــاء�الثقـــة�بــــ�ن��طــــراف�اليمنيــــة

�مـــــن�
ً
ـــ�ن�جريحـــــا تقـــــدم�ا�بعـــــوث�الخـــــاص�إ�ـــــي�الـــــيمن�مـــــارتن�غريفيـــــت�بطلـــــب�تســـــهيل�إجـــــراءات�نقـــــل�خمســ

ا�قــاتل�ن�الحــوثي�ن�إ�ــى�العاصــمة�العمانيــة�مســقط��

بال¨�امها�ووعدها�تجاه�الحوثي�ن

هـــذه�fســـتجابة�مـــن�قبـــل��مـــم�ا�تحـــدة�لنقـــل�جر�ـــى�الحـــوثي�ن�للعـــHج��ـــي�الخـــارج،�جـــاءت�كنـــوع�مـــن�

ا�داراة�وfس¨�ضـاء�للجماعـة�مـن�أجـل�اسـتمرار�التعامـل�معهـا�خاصـة�بعـد�رفضـهم�الـذهاب�وfحتكـام�إ�ـ

�فاوضــات�جنيــف��و�ــى،�ولــم�يــتم�اتخــاذ�أي�إجــراء�عقــابي�ضــدهم�بــل�تــم�مكافــأ�bم�بنقــل�جر�ــى�مقــاتلbcم�

للعHج��ي�أرÎى�ا�ستشفيات��ي�الخارج

بي¬bا،��اذا�تقوم��مم�ا�تحدة�بتقديم�ا�ساعدات�للحوث�ن�هذا�العمل؟،�

أن�تنحــاز�إ�ــى�جماعــات�تخريبيــة

ــــن�ا�ــــــدن،��،أعمالهــــــا ــــروج�مــ ـــليم�الســــــHح�ا�¬bــــــوب�وا�عســــــكرات�وا�نشــــــئات�الرســــــمية،�والخــ ــا�بتســـ وتطال�bمــــ

�عـن�كـل�مظـاهر�العنـف�وfقتتـال؟،�وأسـئلة�كث�ـ�ة�يرددهـا�اليمنيـون�
ً
وfنخراط��ي�العمـل�السيا¸ـ·\�بعيـدا

  .دون�إجابة

إن: ويمكـــــن�القـــــول 

ا�تحدة،�ولم�تتعامل�بقدر�من�الحياد�وا�ساواة�ب�ن�جر�ى�الشـرعية،�وجر�ـى�ا�ليشـيات�الـذين�وفـرت�لهـم�

ا�ســاعدات�العHجيــة��ــي�الــداخل�الخــارج،�مــع�تــأم�ن�الســكن�وSعاشــة�مــدة�إقــامbµم�بالخــارج،�فمــن�يقاتــل�

�ويســáى��ســقاط�الحكومــات�ا�
ً
ضــد�الشــرعية�الوطنيــة�ا�دعومــة��دوليــا
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ومـــن�يقاتـــل�لحمايـــة�هـــذه�الشـــرعية���يحصـــل�عxـــى�فرصـــة�للعـــHج�بقـــدر�

, عاما�من�تأسيس��مم�ا�تحدة�ا�نـاط�¤bـا�حمايـة�السـلم�و�مـن�الـدولي�ن

و�ــي�مقدمــة�ذلــك�حمايــة�الــدول��عضــاء،�وحفــظ�ســلمها�الــداخxي�كــال¨�ام�عــالم\�يــنص�عليــه�ميثــاق��مــم�

أمــا�حكومــة�الــرئيس�هــادي�فقــد�أخفقــت��ــي�هــذا�الجانــب�تجــاه�جر�ــى�الجــيش�الــوط�\،�وأداهــا�غــارق�

  . ن�ي�السلبية،�وتعاني�من�انفصال�كامل�عن�واقع�معركة�إعادة�الشرعية��ي�اليم

تجنيــد��طفــال�مــن�القضــايا�الشــائكة��ــي�الــيمن،�فقــد�اعتمــدت�مليشــيا�الحــوثي�عxــى�إلحــاق��طفــال�

ــــم�تقــــــم�أي�وزن�لÍعــــــراف� ــي�كــــــل�مكــــــان،�ولــ ــــارق�ا�ــــــوت�ا�نتشــــــرة��ــــ ــــbcم��ــــــي�محــ القاصـــــرين�بمعســــــكرا�bا�ورمــ

  :  

وإزاء�هـــذه�الجريمـــة��ـــي�حـــق�الطفولـــة�تقـــدمت�بعـــض�ا�نظمـــات�الحقوقيـــة�ا�هتمـــة�بقضـــايا�الطفولـــة��

وم¬bــا�ا�نتــدى�العربــي��وربــي�لحقــوق�Sنســان�إ�ــى�أروقــة�مجلــس�حقــوق�Sنســان�بمــذكرة�تكشــف�تجنيــد�

ــم�ا�تحـــــ ـــابع�لÍمـــ ــــام�مجلـــــس�حقـــــوق�Sنســـــان�التــ ،�وذلـــــك�أمـ
ً
�يمنيـــــا

ً
Hــــ ـــف�طفـ دة��ـــــي�ألــ

،�وهومـــا�يعـــد�جريمـــة�حـــرب�بحـــق�القـــانون�الـــدو�ي�الـــذي�يمنـــع�

تجنيـــد��طفـــال،�وتقـــدمت�ا�نظمـــة�با�ـــذكرة�تحـــت�البنـــد�الرابـــع�بعنـــوان�الحـــا�ت�ال[ـــ\�تســـتدùي�لفـــت�نظـــر�

صــة�بحقــوق�الطفــل،�ا�جلــس�الــدو�ي�لحقــوق�Sنســان،�أكــدت�فbcــا�عxــى�توقيــع�الــيمن�عxــى�Sتفاقيــة�الخا

ومصــادقbµا�عxــى�ال��وتكــول�fختيــاري�الخــاص�بــذلك�مضــيفة�إ�ــى�أنــه�ومنــذ�fنقــHب�الحــوثي�يشــهد�الــيمن�

والحقوقيـة�بضـرورة��،انتكاسة�واسعة��ي�هذا�ا�جال،�وطالبت�ا�نظمة�ا�جتمع�الدو�ي�وا�نظمـات�الدوليـة
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ومـــن�يقاتـــل�لحمايـــة�هـــذه�الشـــرعية���يحصـــل�عxـــى�فرصـــة�للعـــHج�بقـــدر��،�ـــي�ظـــل�مؤسســـات��مـــم�ا�تحـــدة

  .متساوي�مع�ا�ليشيات،�و¾ي�مفارقة�تستع�·\�عxى�الفهم

عاما�من�تأسيس��مم�ا�تحدة�ا�نـاط�¤bـا�حمايـة�السـلم�و�مـن�الـدولي�ن) 71(يحدث�هذا�7ن�بعد�

و�ــي�مقدمــة�ذلــك�حمايــة�الــدول��عضــاء،�وحفــظ�ســلمها�الــداخxي�كــال¨�ام�عــالم\�يــنص�عليــه�ميثــاق��مــم�

أمــا�حكومــة�الــرئيس�هــادي�فقــد�أخفقــت��ــي�هــذا�الجانــب�تجــاه�جر�ــى�الجــيش�الــوط�\،�وأداهــا�غــارق�

�ي�السلبية،�وتعاني�من�انفصال�كامل�عن�واقع�معركة�إعادة�الشرعية��ي�اليم

  : موقفcuممuا�تحدةuمنuقضيةuتجنيدcuطفال

تجنيــد��طفــال�مــن�القضــايا�الشــائكة��ــي�الــيمن،�فقــد�اعتمــدت�مليشــيا�الحــو

ــــم�أي�وزن�لÍعــــــراف� ـــم�تقــ ــــان،�ولـــ ـــارق�ا�ــــــوت�ا�نتشــــــرة��ــــــي�كــــــل�مكــ ـــbcم��ــــــي�محـــ القاصـــــرين�بمعســــــكرا�bا�ورمـــ

  .)1(تجرم�تجنيد��طفالfجتماعية�و��القوان�ن�الدولية�ال[\�

  . موقفuا�نظماتuالحقوقيةuتجاهuتجنيد�uطفال

:  دورuا�نظماتالحقوقيةXuيuالتعريفuبان �اكاتuالطفولةXuيuاليمن

وإزاء�هـــذه�الجريمـــة��ـــي�حـــق�الطفولـــة�تقـــدمت�بعـــض�ا�نظمـــات�الحقوقيـــة�ا�هتمـــة�بقضـــايا�الطفولـــة��

وم¬bــا�ا�نتــدى�العربــي��وربــي�لحقــوق�Sنســان�إ�ــى�أروقــة�مجلــس�حقــوق�Sنســان�بمــذكرة�تكشــف�تجنيــد�

ــابع�لÍمـــــم�ا�تحـــــ ـــام�مجلـــــس�حقـــــوق�Sنســـــان�التـــ ،�وذلـــــك�أمــ
ً
ــــا �يمنيـ

ً
Hــــ ألـــــف�طفـ

،�وهومـــا�يعـــد�جريمـــة�حـــرب�بحـــق�القـــانون�الـــدو�ي�الـــذي�يمنـــع�42العاصـــمة�السويســـرية�جنيـــف��ـــي�الـــدورة�

تجنيـــد��طفـــال،�وتقـــدمت�ا�نظمـــة�با�ـــذكرة�تحـــت�البنـــد�الرابـــع�بعنـــوان�الحـــا�ت�ال[ـــ\�تســـتدùي�لفـــت�نظـــر�

ا�جلــس�الــدو�ي�لحقــوق�Sنســان،�أكــدت�فbcــا�عxــى�توقيــع�الــيمن�عxــى�Sتفاقيــة�الخا

ومصــادقbµا�عxــى�ال��وتكــول�fختيــاري�الخــاص�بــذلك�مضــيفة�إ�ــى�أنــه�ومنــذ�fنقــHب�الحــو

انتكاسة�واسعة��ي�هذا�ا�جال،�وطالبت�ا�نظمة�ا�جتمع�الدو�ي�وا�نظمـات�الدوليـة
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�ـــي�ظـــل�مؤسســـات��مـــم�ا�تحـــدة

متساوي�مع�ا�ليشيات،�و¾ي�مفارقة�تستع

يحدث�هذا�7ن�بعد�

و�ــي�مقدمــة�ذلــك�حمايــة�الــدول��عضــاء،�وحفــظ�ســلمها�الــداخxي�كــال¨�ام�عــالم\�يــنص�عليــه�ميثــاق��مــم�

  .ا�تحدة�نفسها

أمــا�حكومــة�الــرئيس�هــادي�فقــد�أخفقــت��ــي�هــذا�الجانــب�تجــاه�جر�ــى�الجــيش�الــوط�\،�وأداهــا�غــارق��

�ي�السلبية،�وتعاني�من�انفصال�كامل�عن�واقع�معركة�إعادة�الشرعية��ي�اليم

موقفcuممuا�تحدةuمنuقضيةuتجنيدcuطفال .3

تجنيــد��طفــال�مــن�القضــايا�الشــائكة��ــي�الــيمن،�فقــد�اعتمــدت�مليشــيا�الحــو

ــــم�أي�وزن�لÍعــــــراف� ـــم�تقــ ــــان،�ولـــ ـــي�محــــــارق�ا�ــــــوت�ا�نتشــــــرة��ــــــي�كــــــل�مكــ ـــكرا�bا�ورمــــــbcم��ـــ القاصـــــرين�بمعســـ

fجتماعية�و��القوان�ن�الدولية�ال[\�

موقفuا�نظماتuالحقوقيةuتجاهuتجنيد�uطفال  . أ

Z اليمنuيXuالطفولةuبان �اكاتuالتعريفuيXuا�نظماتالحقوقيةuدور

وإزاء�هـــذه�الجريمـــة��ـــي�حـــق�الطفولـــة�تقـــدمت�بعـــض�ا�نظمـــات�الحقوقيـــة�ا�هتمـــة�بقضـــايا�الطفولـــة���

وم¬bــا�ا�نتــدى�العربــي��وربــي�لحقــوق�Sنســان�إ�ــى�أروقــة�مجلــس�حقــوق�Sنســان�بمــذكرة�تكشــف�تجنيــد�

ــــيا�الحـــــوثي�� ــم�ا�تحـــــ�23مليشـ ـــابع�لÍمـــ ــام�مجلـــــس�حقـــــوق�Sنســـــان�التــ ــــك�أمـــ ،�وذلـ
ً
ــا �يمنيـــ

ً
Hألـــــف�طفـــــ

العاصـــمة�السويســـرية�جنيـــف��ـــي�الـــدورة�

تجنيـــد��طفـــال،�وتقـــدمت�ا�نظمـــة�با�ـــذكرة�تحـــت�البنـــد�الرابـــع�بعنـــوان�الحـــا�ت�ال[ـــ\�تســـتدùي�لفـــت�نظـــر�

ا�جلــس�الــدو�ي�لحقــوق�Sنســان،�أكــدت�فbcــا�عxــى�توقيــع�الــيمن�عxــى�Sتفاقيــة�الخا

ومصــادقbµا�عxــى�ال��وتكــول�fختيــاري�الخــاص�بــذلك�مضــيفة�إ�ــى�أنــه�ومنــذ�fنقــHب�الحــو

انتكاسة�واسعة��ي�هذا�ا�جال،�وطالبت�ا�نظمة�ا�جتمع�الدو�ي�وا�نظمـات�الدوليـة
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ادة�تأهيــــل�ا�ؤسســـــات�التعليميــــة،�ومحاســـــبة�

بـــالرغم�مـــن�: والºـــ�اع�ا�ســـلح�فرجينيـــا�غامبـــا�مـــن�جهbµـــا�قالـــت

الفتيـــان�والفتيـــات�مـــن�fنbµاكـــات�بعـــض�التـــداب���Sيجابيـــة�ال[ـــ\�اتخـــذ�bا�أطـــراف�الºـــ�اع��ـــي�الـــيمن�لحمايـــة�

،�بـــل�أصـــبحت�)2(الجســـيمة،�فـــإن�معانـــاة��طفـــال��ـــي�الـــيمن�قـــد�تـــدهورت�خـــHل�الف¨ـــ�ة�ا�شـــمولة�بـــالتقرير

ـــامي� ـــ�،�فعxــــى�ســــبيل�ا�ثــــال�بــــ�ن�عـ ،�مشــــ��ة�إ�ــــى�إشــــتداد�حــــدة�الºــــ�اع�بشــــكل�كب�ـ
ً
ــا �مروعــ

ً
بكــــل�بســــاطة�أمــــرا

�ـي�عـدد��طفـال�% 500الـذين�قتلـوا�أو�شـوهوا�و

ولقد�حذر�تقرير�صادر�عن�ا�جلـس�العـالم\�لحقـوق�Sنسـان�مـن�قتـل��طفـال�وتشـوbèهم��مـر�الـذي�

��بمختلــف�أنــواع��ســلحة�والــذخائر�
ً
Hطفــ

ــالتقرير�جــــرى�التحقــــق�مــــن� ــ�ة�ا�شــــمولة�بــ ـــه�خــــHل�الف¨ــ ـــى�أنـ �يــــة�والجويــــة،�وأشــــار�التقريــــر�إ�ـ

�طفـال�تحـت�رحمـة�: م،�بعنـوان2018

ـــات�الجســـــيمة��ـــــي� م،��2017اعـــــات،�وإرتفـــــاع�عـــــدد�Sنbµاكــ

أكدتا�بعوثــة�الخاصــة�لÍمــ�ن�العــام�لÍطفــال�والºــ�اع�ا�ســلح،�إن��مــم�ا�تحــدة�قــد�تحققــت�مــن�وجــود�مــا�

م،�وبـذلك�فقـد�زاد�2017من�Sنbµاكات�الجسيمة�لحقـوق�الطفـل�مـن�ينـاير�إ�ـى�ديسـم���

  . )5(حالة�انbµاك�لحقوق�الطفل

ــ\�لحقـــت�بالطفولـــة��ــــي� ̧ـــ·\�وا�عانـــاة�ال[ــ ــة�عـــن�حجــــم�ا�آ ــارير�يمنيــــة�ودوليـ مـــن�جانـــب�آخــــر�كشـــفت�تقـ
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ـــة�لÍطفــــال�أثنـــــاء�الºــــ�اع،�والســــáي��عـــــ ــة�الكاملــ ادة�تأهيــــل�ا�ؤسســـــات�التعليميــــة،�ومحاســـــبة�تــــوف���الحمايــ

  . )1(الحوثي�ن�عxى�جرائم�الحرب�ال[\�يرتكبو�bا�بحق�أطفال�اليمن

والºـــ�اع�ا�ســـلح�فرجينيـــا�غامبـــا�مـــن�جهbµـــا�قالـــت،�ممثلـــة��مـــ�ن�العـــام�الخاصـــة�با�طفـــال

بعـــض�التـــداب���Sيجابيـــة�ال[ـــ\�اتخـــذ�bا�أطـــراف�الºـــ�اع��ـــي�الـــيمن�لحمايـــة�

الجســـيمة،�فـــإن�معانـــاة��طفـــال��ـــي�الـــيمن�قـــد�تـــدهورت�خـــHل�الف¨ـــ�ة�ا�شـــمولة�بـــالتقرير

ــامي� ـــى�ســــبيل�ا�ثــــال�بــــ�ن�عــ ــ�،�فعxـ ،�مشــــ��ة�إ�ــــى�إشــــتداد�حــــدة�الºــــ�اع�بشــــكل�كب�ــ
ً
�مروعــــا

ً
بكــــل�بســــاطة�أمــــرا

الـذين�قتلـوا�أو�شـوهوا�و��ي�عدد��طفـال% 650طرأت�زيادة�بنسبة�

  .ا�جندين�وا�ستخدم�ن

ولقد�حذر�تقرير�صادر�عن�ا�جلـس�العـالم\�لحقـوق�Sنسـان�مـن�قتـل��طفـال�وتشـوbèهم��مـر�الـذي�

؛�حيــث�تــم�التحقــق�مــن�مقتــل�وجــرح�
ً
��بمختلــف�أنــواع��ســلحة�والــذخائر�) 7508(صــار��كþــ��شــيوعا

ً
Hطفــ

ـــمولة�بــــالتقرير�جــــرى�التحقــــق�مــــن� ــه�خــــHل�الف¨ــــ�ة�ا�شـ ــى�أنــ ـــار�التقريــــر�إ�ــ �يــــة�والجويــــة،�وأشـ

�من�بي¬bم
ً
H3(جندهم�الحوثيون )1940(طف(.  

2018و�ي�التقرير�السنوي�للمجلس�العالم\�لحقوق�Sنسان�للعام�
4(�ºاكـــــات�الجســـــيمة��ـــــي�مـــــن�العنـــــف��ـــــي�ظـــــل�الbµنSــــاع�عـــــدد� ــــات،�وإرتفـ �اعـ

أكدتا�بعوثــة�الخاصــة�لÍمــ�ن�العــام�لÍطفــال�والºــ�اع�ا�ســلح،�إن��مــم�ا�تحــدة�قــد�تحققــت�مــن�وجــود�مــا�

من�Sنbµاكات�الجسيمة�لحقـوق�الطفـل�مـن�ينـاير�إ�ـى�ديسـم���

حالة�انbµاك�لحقوق�الطفل) 15500(عن�السنوات�ا�اضية�ال[\�سجلت��العدد�زيادة�غ���مقبولة

ــة��ــــي� مـــن�جانـــب�آخــــر�كشـــفت�تقـــارير�يمنيــــة�ودوليـــة�عـــن�حجــــم�ا�آ¸ـــ·\�وا�عانـــاة�ال[ــــ\�لحقـــت�بالطفولـ
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ــال�أثنـــــاء�الºــــ�اع،�والســــáي��عـــــ تــــوف���الحمايــــة�الكاملـــــة�لÍطفــ

الحوثي�ن�عxى�جرائم�الحرب�ال[\�يرتكبو�bا�بحق�أطفال�اليمن

ممثلـــة��مـــ�ن�العـــام�الخاصـــة�با�طفـــال

بعـــض�التـــداب���Sيجابيـــة�ال[ـــ\�اتخـــذ�bا�أطـــراف�الºـــ�اع��ـــي�الـــيمن�لحمايـــة�

الجســـيمة،�فـــإن�معانـــاة��طفـــال��ـــي�الـــيمن�قـــد�تـــدهورت�خـــHل�الف¨ـــ�ة�ا�شـــمولة�بـــالتقرير

ـــامي� ـــى�ســــبيل�ا�ثــــال�بــــ�ن�عـ ـــدة�الºــــ�اع�بشــــكل�كب�ــــ�،�فعxـ ،�مشــــ��ة�إ�ــــى�إشــــتداد�حـ
ً
�مروعــــا

ً
ـــاطة�أمــــرا ـــل�بسـ بكـ

طرأت�زيادة�بنسبة��2015و2014

ا�جندين�وا�ستخدم�ن

ولقد�حذر�تقرير�صادر�عن�ا�جلـس�العـالم\�لحقـوق�Sنسـان�مـن�قتـل��طفـال�وتشـوbèهم��مـر�الـذي�

؛�حيــث�تــم�التحقــق�مــن�مقتــل�وجــرح�
ً
صــار��كþــ��شــيوعا

ـــرات�ال� �يــــة�والجويــــة،�وأشــــار�التقريــــر�إ�ــــى�أنــــه�خــــHل�الف¨ــــ�ة�ا�شــــمولة�بــــالتقرير�جــــرى�التحقــــق�مــــن�وا�تفجـ

�من�بي¬bم)  4034(تجنيد
ً
Hطف

و�ي�التقرير�السنوي�للمجلس�العالم\�لحقوق�Sنسان�للعام��

4(أعمـــــال���وصـــــف�لهـــــا

أكدتا�بعوثــة�الخاصــة�لÍمــ�ن�العــام�لÍطفــال�والºــ�اع�ا�ســلح،�إن��مــم�ا�تحــدة�قــد�تحققــت�مــن�وجــود�مــا�

من�Sنbµاكات�الجسيمة�لحقـوق�الطفـل�مـن�ينـاير�إ�ـى�ديسـم���) 21000(يربو�عxى�

العدد�زيادة�غ���مقبولة

ــ\�لحقـــت�بالطفولـــة��ــــي� ــة�ودوليـــة�عـــن�حجــــم�ا�آ¸ـــ·\�وا�عانـــاة�ال[ــ مـــن�جانـــب�آخــــر�كشـــفت�تقـــارير�يمنيــ
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ــذه�2014 ـــا�لهــ �مهمـ
ً
ــدا م،�وقــــدمت�رصــ

ـــد،� ـــ�ن�القتـــــل،�والتجنيــ ــــال�تنوعـــــت�بــ ــاك�بحـــــق��طفـ ألـــــف�انbµـــ

وSخفــاء،�والحرمـــان�مـــن�التعلـــيم،�وأفـــادت�هـــذه�التقــارير�أن�عصـــابات�الحـــوثي�انتهجـــت�أســـاليب�إرهابيـــة،�

ـــى�حرمـــــا�bم�مـــــن�الخـــــدمات�ال[ـــــ\�كفلbµـــــا� ـــال��ـــــي�الـــــيمن،�وعملـــــت�عxــ ـــات�بحـــــق��طفــ ومارســـــت�أبشـــــع�fنbµاكــ

ــاقهم� ــ��bم�عxـــى�التجنيـــد،�وحالـــة�دون�التحـ �الدوليـــة،�وزجـــت�¤bـــم��ـــي�أتـــون�ا�عـــارك�وأج�ـ

مطالبـــات�شـــعبية�ورســـمية�يمنيـــة��نظمـــات�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�بـــالخروج�عـــن�صـــمته�ا�خـــزي،�والتحـــرك�

عـراف�Sنســانية�و� �)2(الجـاد�لوقـف�تلــك�fنbµاكـات�بحــق�الطفولـة،�والجــرائم�ا�نافيـة�لكــل�القـيم�وا�بــادئ

bـــا�أطلقـــت�وزيـــرة�الشـــؤون�fجتماعيـــة�والعمـــل�بالحكومـــة�اليمنيـــة�نـــداء�للمنظمـــات�الدوليـــة�

ا�ختصـــة�بحمايـــة�حقـــوق��طفـــال�تـــدعوها�إ�ـــى�مســـاندة�الحكومـــة��ـــي�تب�ـــ\�مشـــاريع�دعـــم��طفـــال�وإعـــادة�

ــــوثي�ن�، ــــرائم�الحـــ ـــــي�, وجـــ ــــارت��ــ وأشـــ

ــاق�� ــد�حـــرم��طفـــال�مـــن�Sتحــ فقـ

ــا�إ�ـــــــى�ثكنـــــــات� ـــدارس،�وتحويلهــــ ـــــبب�قصـــــــف�ا�ــــ م،�بسـ

ـــHب��bــــدد�النســــيج�fجتمــــاùي�اليم�ــــ\ ــة�عxــــى�الطـ �مــــر�الــــذي�يل«ــــ\�رغبــــة�, وفــــرض�منــــاهج�طائفيــ
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ــلطة�الشــــرعية�أواخــــر�ســــبتم�� 2014الــــيمن�جــــراء�انقــــHب�الحــــوثي�عxــــى�الســ

ـــد�قامـــــت�ا�ل ـــرائم�فقــ ـــاب�الجــ ــ�ن�القتـــــل،�والتجنيـــــد،��65يشـــــيا�بارتكــ ـــال�تنوعـــــت�بـــ ألـــــف�انbµـــــاك�بحـــــق��طفــ

وSخفــاء،�والحرمـــان�مـــن�التعلـــيم،�وأفـــادت�هـــذه�التقــارير�أن�عصـــابات�الحـــوثي�انتهجـــت�أســـاليب�إرهابيـــة،�

ـــن�الخـــــدمات�ال[ـــــ\�كفلbµـــــا� ــى�حرمـــــا�bم�مــ ــال��ـــــي�الـــــيمن،�وعملـــــت�عxـــ ومارســـــت�أبشـــــع�fنbµاكـــــات�بحـــــق��طفـــ

ــم��ـــي�أتـــون�ا�عـــارك�وأج�ـــ��bم�عxـــى�التجنيـــد،�وحالـــة�دون�التحـــاقهم� �الدوليـــة،�وزجـــت�¤bـ

مطالبـــات�شـــعبية�ورســـمية�يمنيـــة��نظمـــات�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�بـــالخروج�عـــن�صـــمته�ا�خـــزي،�والتحـــرك�

الجـاد�لوقـف�تلــك�fنbµاكـات�بحــق�الطفولـة،�والجــرائم�ا�نافيـة�لكــل�القـيم�وا�بــاد

bـــا�أطلقـــت�وزيـــرة�الشـــؤون�fجتماعيـــة�والعمـــل�بالحكومـــة�اليمنيـــة�نـــداء�للمنظمـــات�الدوليـــة�

ا�ختصـــة�بحمايـــة�حقـــوق��طفـــال�تـــدعوها�إ�ـــى�مســـاندة�الحكومـــة��ـــي�تب�ـــ\�مشـــاريع�دعـــم��طفـــال�وإعـــادة�

ــــايbµم� ــــوقهم�وحمـــ ـــة�حقـــ ـــل�حمايــــ ـــن�أجــــ ـــانوالعمـــــــل�مــــ ،مـــــــن�طغيــــ

�عـــن�التعلـــيم�4.5تصـــريحات�رســـمية�عـــن�تســـرب�
ً
�يمنيــــا

ً
H3(مليـــون�طفـــ(،�

ــــبتم��� ـــHب�الحــــــوثي�ن��ـــــــي�ســـ ـــذ�انقــــ ــــبب�قصـــــــف�ا�ـــــــدارس،�وتحويلهــــــا�إ�ـــــــى�ثكنـــــــات�2014با�ــــــدارس�منــــ م،�بســ

ـــاùي�اليم�ــــ\ ـــى�الطــــHب��bــــدد�النســــيج�fجتمـ وفــــرض�منــــاهج�طائفيــــة�عxـ

  .)4(والزج�¤bم�إ�ى�الج�bات�القتالية�،الحوثيون��ي�Sستفادة�من��طفال
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الــــيمن�جــــراء�انقــــHب�الحــــوث

الجـــــرائم�فقـــــد�قامـــــت�ا�ل

وSخفــاء،�والحرمـــان�مـــن�التعلـــيم،�وأفـــادت�هـــذه�التقــارير�أن�عصـــابات�الحـــو

ـــن�الخـــــدمات�ال[ـــــ\�كفلbµـــــا� ـــت�أبشـــــع�fنbµاكـــــات�بحـــــق��طفـــــال��ـــــي�الـــــيمن،�وعملـــــت�عxـــــى�حرمـــــا�bم�مــ ومارســ

ــاقهم�القـــوان�ن�وا� ــة،�وزجـــت�¤bـــم��ـــي�أتـــون�ا�عـــارك�وأج�ـــ��bم�عxـــى�التجنيـــد،�وحالـــة�دون�التحـ بـــادئ�الدوليـ

  .)1(بالتعليم

مطالبـــات�شـــعبية�ورســـمية�يمنيـــة��نظمـــات�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�بـــالخروج�عـــن�صـــمته�ا�خـــزي،�والتحـــرك�

الجـاد�لوقـف�تلــك�fنbµاكـات�بحــق�الطفولـة،�والجــرائم�ا�نافيـة�لكــل�القـيم�وا�بــاد

  . والقوان�ن�ا�حلية

مـــن�جان�bـــا�أطلقـــت�وزيـــرة�الشـــؤون�fجتماعيـــة�والعمـــل�بالحكومـــة�اليمنيـــة�نـــداء�للمنظمـــات�الدوليـــة�

ــاريع�دعـــم��طفـــال�وإعـــادة� ا�ختصـــة�بحمايـــة�حقـــوق��طفـــال�تـــدعوها�إ�ـــى�مســـاندة�الحكومـــة��ـــي�تب�ـــ\�مشـ

ــــأهيلهم ـــايbµم�, تـــ ـــل�مـــــــن�أجـــــــل�حمايـــــــة�حقـــــــوقهم�وحمــــ والعمــــ

ــمية�عـــن�تســـرب� تصـــريحات�رسـ

ــبتم��� ــــي�ســـــ ـــــوثي�ن��ـــ ـــدارس�منـــــــذ�انقـــــــHب�الحـ با�ـــ

ــاùي�اليم�ــــ\�،عســــكرية ـــيج�fجتمــ وفــــرض�منــــاهج�طائفيــــة�عxــــى�الطــــHب��bــــدد�النسـ

الحوثيون��ي�Sستفادة�من��طفال
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ــا،�و¾ــــي�منظمــــة� ــ¨��مقــــرا�لهــ ــا�ومانشســ م�تتخــــذ�مــــن�فرنســ

،�¾ـــي��خـــرى�أطلقـــت�حمـــHت�لحـــث�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�للتحـــرك��يقـــاف�

bات�القتال��ي�حر¤bـا��ـي�الـيمن،��ـي�وقـت�كشـفت�الحكومـة�

اليمنيـة�عــن�أرقـام�مخيفــة�لتجنيــد��طفـال��ــي�صــفوف�ا�قـاتل�ن�ا�تمــردين�الحــوثي�ن�ا�ـدعوم�ن�مــن�إيــران�

�،وتفـاقم�أعـداد�ا�جنـدين�بشـكل�غ�ـ��مسـبوق 

عـــHم�الغربــي�فحـــواه�أنــه��لÍســـف�يركــز�عxـــى��زمــة�Sنســـانية�بــاليمن�مـــن�زوايـــا�

وهــو��،رى�هنــاكوالوضــع�Sنســاني�ا�ــز 

  .)1(ي�وحروبه�الطائفية

ــيمن�مثــــل�غ��هــــا�مـــن�قضــــايا�حقــــوق� ــد�عxــــى�أن�قضـــية�الطفولــــة��ــــي�الـ أن�هـــذا�مر�يؤكــ

Sنســان،�ليســت�ذات�أولويــة�لــدى�مجلــس��مــن،�وكــذلك��مــر�بالنســبة�للجمعيــة�العامــة�لÍمــم�ا�تحــدة؛�

مجلــس�بــل�¾ــي�قضــية�هامشــية��مــر�الــذي�يــدفع�الكث�ــ�ون�مــن�أبنــاء�الــيمن�والعــالم�العربــي�لHعتقــاد�بــأن�

ــــل�الـــــذي�يســـــود� ــــع�والخلـ ـــدو�ي�مـ تعامـــــل�ا�جتمـــــع�الــ

وأن�الو�يــــات�, �تدعمــــه�وقــــائع�تــــدل�عxــــى�أن�هــــذا�ا�جلــــس�يكيــــل�بمكيــــال�ن

ــا�-ا�تحـــدة�نجحـــت�لف¨ـــ�ة�طويلـــة��ـــي�اســـتخدامه�لـــيس�أداة�فقـــط�لتحقيـــق�مصـــالحها؛�ولكـــن حمايـــة�ل�-أيضـ

انbµاكــات�إســرائيل�للقــانون�الــدو�ي�و�يثــاق��مــم�ا�تحــدة�وتمكي¬bــا�مــن�SفــHت�ا�ســتمر�مــن�العقــاب�الــذي�

  .موقفcuممuا�تحدةuمنuحريةuالصحافةuوحقوقuالصحفيونuاليمنيون 

تمع�الواعية�ال[\�تحمل�قـيم�الحيـاة�ا�دنيـة،�وتبشـر�بمشـروع�الحيـاة�

�للجهويـــات
ً
�والطائفيـــة�و�فكـــار��)2(الكريمـــة،�والفـــرص�ا�تســـاوية�أمـــام�القـــانون�لكـــل�ا�ـــواطن�ن�و��تلقـــى�بـــا
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــئت�عــــام� م�تتخــــذ�مــــن�فرنســــا�ومانشســــ¨��مقــــرا�لهــــا،�و¾ــــي�منظمــــة�2012منظمــــة�ســــHم�بــــ�Hحــــدود�أنشــ

،�¾ـــي��خـــرى�أطلقـــت�حمـــHت�لحـــث�ا�جتمـــع�الـــدو�ي�للتحـــرك��يقـــاف�تعمـــل�بشـــكل�طـــوùي�لخدمـــة�الســـHم

والزج�¤bم�إ�ى�ج�bات�القتال��ي�حر¤bـا��ـي�الـيمن،��ـي�وقـت�كشـفت�الحكومـة�, جرائم�الحوثي�ن�ضد�الطفولة

اليمنيـة�عــن�أرقـام�مخيفــة�لتجنيــد��طفـال��ــي�صــفوف�ا�قـاتل�ن�ا�تمــردين�الحــوثي�ن�ا�ـدعوم�ن�مــن�إيــران�

وتفـاقم�أعـداد�ا�جنـدين�بشـكل�غ�ـ��مسـبوق �،رخ�للقوان�ن�الدولية�الخاصة�بحماية��طفـال

�ل�عـــHم�الغربــي�فحـــواه�أنــه��لÍســـف�يركــز�عxـــى��زمــة�Sنســـانية�بــاليمن�مـــن�زوايـــا�
ً
وجهــت�ا�نظمـــة�انتقــادا

والوضــع�Sنســاني�ا�ــز �،تخضــع�لÍهــواء�السياســية�أكþــ��مــن�fهتمــام�با�هــداف�Sنســانية

رأي�يشاركها�فيه�العديد�من�اليمني�ن�وأغل�bم�ضحايا�الحوثي�وحروبه�الطائفية

ــي�الـــيمن�مثــــل�غ��هــــا�مـــن�قضــــايا�حقــــوق� أن�هـــذا�مر�يؤكــــد�عxــــى�أن�قضـــية�الطفولــــة��ــ

Sنســان،�ليســت�ذات�أولويــة�لــدى�مجلــس��مــن،�وكــذلك��مــر�بالنســبة�للجمعيــة�العامــة�لÍمــم�ا�تحــدة؛�

بــل�¾ــي�قضــية�هامشــية��مــر�الــذي�يــدفع�الكث�ــ�ون�مــن�أبنــاء�الــيمن�والعــالم�العربــي�لHعتقــاد�بــأن�

ــــرض�لـــــه�أمـــــbµم ـــل�الـــــذي�يســـــود��،�مـــــن�أحـــــد�عوامـــــل�الظلـــــم�الـــــذي�تتعـ والخلــ

ــى�أن�هــــذا�ا�جلــــس�يكيــــل�بمكيــــال�ن وهــــذا�اعتقــــاد�راســــخ�تدعمــــه�وقــــائع�تــــدل�عxــ

ا�تحـــدة�نجحـــت�لف¨ـــ�ة�طويلـــة��ـــي�اســـتخدامه�لـــيس�أداة�فقـــط�لتحقيـــق�مصـــالحها؛�ولكـــن

انbµاكــات�إســرائيل�للقــانون�الــدو�ي�و�يثــاق��مــم�ا�تحــدة�وتمكي¬bــا�مــن�SفــHت�ا�ســتمر�مــن�العقــاب�الــذي�

  .تستحقه�عxى�الجرائم�ال[\�ترتك�bا�بشكل�منظم�ضد�الفلسطيني�ن

موقفcuممuا�تحدةuمنuحريةuالصحافةuوحقوقuالصحفيونuاليمنيون 

تمع�الواعية�ال[\�تحمل�قـيم�الحيـاة�ا�دنيـة،�وتبشـر�بمشـروع�الحيـاة�الصحفيون�من�أبرز�شرائح�ا�ج

�للجهويـــات
ً
�الكريمـــة،�والفـــرص�ا�تســـاوية�أمـــام�القـــانون�لكـــل�ا�ـــواطن�ن�و��تلقـــى�بـــا
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ــدود�أنشــــئت�عــــام� منظمــــة�ســــHم�بــــ�Hحــ

تعمـــل�بشـــكل�طـــوùي�لخدمـــة�الســـHم

جرائم�الحوثي�ن�ضد�الطفولة

اليمنيـة�عــن�أرقـام�مخيفــة�لتجنيــد��طفـال��ــي�صــفوف�ا�قـاتل�ن�ا�تمــردين�الحــوثي�ن�ا�ـدعوم�ن�مــن�إيــران�

رخ�للقوان�ن�الدولية�الخاصة�بحماية��طفـال�ي�انbµاك�صا

�ل�عـــHم�الغربــي�فحـــواه�أنــه��لÍســـف�يركــز�عxـــى��زمــة�Sنســـانية�بــاليمن�مـــن�زوايـــا�
ً
وجهــت�ا�نظمـــة�انتقــادا

تخضــع�لÍهــواء�السياســية�أكþــ��مــن�fهتمــام�با�هــداف�Sنســانية

رأي�يشاركها�فيه�العديد�من�اليمني�ن�وأغل

ــر  أن�هـــذا�مر�يؤكــــد�عxــــى�أن�قضـــية�الطفولــــة��ــــي�الـــيمن�مثــــل�غ��هــــا�مـــن�قضــــايا�حقــــوق�: الباحــــث�ى يـ

Sنســان،�ليســت�ذات�أولويــة�لــدى�مجلــس��مــن،�وكــذلك��مــر�بالنســبة�للجمعيــة�العامــة�لÍمــم�ا�تحــدة؛�

بــل�¾ــي�قضــية�هامشــية��مــر�الــذي�يــدفع�الكث�ــ�ون�مــن�أبنــاء�الــيمن�والعــالم�العربــي�لHعتقــاد�بــأن�

ــــbµم ــــد�عوامـــــل�الظلـــــم�الـــــذي�تتعـــــرض�لـــــه�أمـ �مـــــن�أحـ

ــذا�اعتقــــاد�راســــ�قضــــاياهم، وهــ

ا�تحـــدة�نجحـــت�لف¨ـــ�ة�طويلـــة��ـــي�اســـتخدامه�لـــيس�أداة�فقـــط�لتحقيـــق�مصـــالحها؛�ولكـــن

انbµاكــات�إســرائيل�للقــانون�الــدو�ي�و�يثــاق��مــم�ا�تحــدة�وتمكي¬bــا�مــن�SفــHت�ا�ســتمر�مــن�العقــاب�الــذي�

تستحقه�عxى�الجرائم�ال[\�ترتك

u
ً
موقفcuممuا�تحدةuمنuحريةuالصحافةuوحقوقuالصحفيونuاليمنيون :رابعا

الصحفيون�من�أبرز�شرائح�ا�ج

�للجهويـــات
ً
�الكريمـــة،�والفـــرص�ا�تســـاوية�أمـــام�القـــانون�لكـــل�ا�ـــواطن�ن�و��تلقـــى�بـــا
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الهدامــة�وغ��هــا�مــن�ا�ســميات�ال[ــ\�تفــت��ــي�عضــد�ا�جتمــع،�وتكبلــه�بــأغHل�التخلــف�وfنعزاليــة�والعــيش�

فالصـــحافة�¾ـــي�بحـــق�رائـــد�التغي�ـــ�،�وأيقونـــة�الحريـــة،�ورمـــز�النضـــال�وقـــد�أدركـــت�القـــوى�ذات�ال�ºعـــة�

الدكتاتوريــة�الهالكــة�م¬bــا�وا�عاصــرة��ــي�الــيمن،�أن�أو�ــى�خطــوات�الســيطرة�عxــى��مــة�وســلب�إراد�bــا�تبــدأ�

ادهـا�وقـد�تعرضـت�هـذه�الشـريحة�

�بشـــرية،�وبعضـــهم�احتجـــزوا�
ً
�نbµاكــات�واســـعة�ومســـتفزة�حيـــث�تــم�إعـــدام�بعضـــهم،�واتخـــذ�الــبعض�دروعـــا

��ــــي�أمــــاكن�خطــــرة�وتـــم�تصــــفيbµم�بــــالط��ان،�وأعــــداد�أخــــرى�يحـــاكمون��ــــي�محــــاكم�خاصــــة�أنشــــئت�
ً
جماعيـــا

والــبعض�7خــر�بســبب�القيــود��،وهنــاك�الكث�ــ��مــن�التقــارير�ال[ــ\�رصــدت�بعــض�معانــاة�هــذه�الشــريحة

ــ\�معمـــــر��ريـــــاني،�أن� ـــا�عـــــن�وزيـــــر�SعـــــHم�اليم�ـــ ــر�لهــ ـــة��ـــــي�تقريـــ ـــحيفة�fتحـــــاد�Sماراتيــ ــد�نقلـــــت�صــ ولقـــ

�ناطق�ال[\�تسـيطر�علbcـا�خاليـة�مـن�الصـحفي�ن؛�حيـث��bبـت�وأغلقـت�كـل�

الصحف�ووسـائل�SعـHم�ا�سـتقلة�وا�عارضـة�وأذاقـت�منتسـبbcا�ويـHت�العـذاب،�وكـذا�مـع�أصـحاب�الـرأي�

الـــذين�تعرضـــوا��صـــناف�شـــ[�kمـــن�التعـــذيب،�كمـــا�أقـــدمت�عxـــى�منـــع��غذيـــة�والزيـــارة�إ�ـــى�ا�ختطفـــ�ن���ـــي�

�وأحالــــت
ً
ــحفيا ــى�محكمــــة��10صــ مـــ¬bم�إ�ــ

ــــة� ـــة�التابعـ ــــة�الجزائيـــــة�ا�تخصصــ وقـــــد�حكمـــــت�ا�حكمـ

ـــجن�عxــــى�الســــته�7خـــرين،�وقــــد�عقــــدت�جلســــة�

�ي�الوقت�الذي�تقف�فيه�ا�نظمـات�ا�عنيـة،�ووكـا�ت�

ــرد�إيقــــاف� ــه�ســــهام�نقــــدها�العنيــــف�إ�ــــي�بلــــدان�وحركــــات�أخــــرى��جــ �نبــــاء�صــــامته�مــــع�أ�bــــا�تتســــابق�لتوجيــ
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الهدامــة�وغ��هــا�مــن�ا�ســميات�ال[ــ\�تفــت��ــي�عضــد�ا�جتمــع،�وتكبلــه�بــأغHل�التخلــف�وfنعزاليــة�والعــيش�

فالصـــحافة�¾ـــي�بحـــق�رائـــد�التغي�ـــ�،�وأيقونـــة�الحريـــة،�ورمـــز�النضـــال�وقـــد�أدركـــت�القـــوى�ذات�ال�ºعـــة�

الدكتاتوريــة�الهالكــة�م¬bــا�وا�عاصــرة��ــي�الــيمن،�أن�أو�ــى�خطــوات�الســيطرة�عxــى��مــة�وســلب�إراد�bــا�تبــدأ�

ادهـا�وقـد�تعرضـت�هـذه�الشـريحة�مـن�إسـكات��صـوات�الحـرة�وال[ـ\�يمثـل�الصـحفي�ن�وSعHميـ�ن�أبـرز�رو 

�بشـــرية،�وبعضـــهم�احتجـــزوا�
ً
�نbµاكــات�واســـعة�ومســـتفزة�حيـــث�تــم�إعـــدام�بعضـــهم،�واتخـــذ�الــبعض�دروعـــا

ــرة�وتـــم�تصــــفيbµم�بــــالط��ان،�وأعــــداد�أخــــرى�يحـــاكمون��ــــي�محــــاكم�خاصــــة�أنشــــئت� ��ــــي�أمــــاكن�خطــ
ً
ــا جماعيـ

وهنــاك�الكث�ــ��مــن�التقــارير�ال[ــ\�رصــدت�بعــض�معانــاة�هــذه�الشــريحة

 
ً
  .ا�فروضة�حول�هؤ�ء�الصحفي�ن�ا�عتقل�ن�وا�غيب�ن�قسريا

ـــاني،�أن� ــ\�معمـــــر��ريــ ــا�عـــــن�وزيـــــر�SعـــــHم�اليم�ـــ ــة��ـــــي�تقريـــــر�لهـــ ـــحيفة�fتحـــــاد�Sماراتيـــ ولقـــــد�نقلـــــت�صــ

�ناطق�ال[\�تسـيطر�علbcـا�خاليـة�مـن�الصـحفي�ن؛�حيـث��bبـت�وأغلقـت�كـل�ا�ليشيات�جعلت�من�صنعاء�وا

الصحف�ووسـائل�SعـHم�ا�سـتقلة�وا�عارضـة�وأذاقـت�منتسـبbcا�ويـHت�العـذاب،�وكـذا�مـع�أصـحاب�الـرأي�

الـــذين�تعرضـــوا��صـــناف�شـــ[�kمـــن�التعـــذيب،�كمـــا�أقـــدمت�عxـــى�منـــع��غذيـــة�والزيـــارة�إ�ـــى�ا�ختطفـــ�ن���ـــي�

�وأحالــــت�17أن�ا�ليشــــيا�تواصــــل�اختطـــاف�أكþــــ��مـــن�: 
ً
صــــحفيا

ــارة، ــــ¬bم�الغـــــذاء�والـــــدواء�والزيـــ ــاب،�ومنعـــــت�عـ ـــة��Sرهـــ ــة�التابعــ ـــة�الجزائيـــــة�ا�تخصصـــ ــــد�حكمـــــت�ا�حكمــ وقـ

ــد�عقــــدت�جلســــة� �بأحكــــام�Sعـــدام�عxــــى�أربعــــٍة�مــــ¬bم،�وبالســـجن�عxــــى�الســــته�7خـــرين،�وقــ
ً
للحـــوثي�ن��حقــــا

�ي�الوقت�الذي�تقف�فيه�ا�نظمـات�ا�عنيـة،�ووكـا�ت�) 2(الحكم�دون��معرفة�ا�حام�ن�وحضورهم

ــدان�وحركــــات�أخــــرى��جــــرد�إيقــــاف� ــدها�العنيــــف�إ�ــــي�بلــ ــامته�مــــع�أ�bــــا�تتســــابق�لتوجيــــه�ســــهام�نقــ �نبــــاء�صــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

الهدامــة�وغ��هــا�مــن�ا�ســميات�ال[ــ\�تفــت��ــي�عضــد�ا�جتمــع،�وتكبلــه�بــأغHل�التخلــف�وfنعزاليــة�والعــيش�

  .هامش�الحياة�عxى

فالصـــحافة�¾ـــي�بحـــق�رائـــد�التغي�ـــ�،�وأيقونـــة�الحريـــة،�ورمـــز�النضـــال�وقـــد�أدركـــت�القـــوى�ذات�ال�ºعـــة�

الدكتاتوريــة�الهالكــة�م¬bــا�وا�عاصــرة��ــي�الــيمن،�أن�أو�ــى�خطــوات�الســيطرة�عxــى��مــة�وســلب�إراد�bــا�تبــدأ�

مـن�إسـكات��صـوات�الحـرة�وال[ـ\�يمثـل�الصـحفي�ن�وSعHميـ�ن�أبـرز�رو 

�بشـــرية،�وبعضـــهم�احتجـــزوا�
ً
�نbµاكــات�واســـعة�ومســـتفزة�حيـــث�تــم�إعـــدام�بعضـــهم،�واتخـــذ�الــبعض�دروعـــا

��ــــي�أمــــاكن�خطــــرة�وتـــم�تصــــفيbµم�بــــالط��ان،�وأعــــداد�أخــــرى�يحـــاكمون��ــــي�محــــاكم�خاصــــة�أنشــــئت�
ً
جماعيـــا

  .)1(لهم

وهنــاك�الكث�ــ��مــن�التقــارير�ال[ــ\�رصــدت�بعــض�معانــاة�هــذه�الشــريحة�

 
ً
ا�فروضة�حول�هؤ�ء�الصحفي�ن�ا�عتقل�ن�وا�غيب�ن�قسريا

ــ\�معمـــــر��ريـــــاني،�أن� ـــاد�Sماراتيـــــة��ـــــي�تقريـــــر�لهـــــا�عـــــن�وزيـــــر�SعـــــHم�اليم�ـــ ولقـــــد�نقلـــــت�صـــــحيفة�fتحــ

ا�ليشيات�جعلت�من�صنعاء�وا

الصحف�ووسـائل�SعـHم�ا�سـتقلة�وا�عارضـة�وأذاقـت�منتسـبbcا�ويـHت�العـذاب،�وكـذا�مـع�أصـحاب�الـرأي�

الـــذين�تعرضـــوا��صـــناف�شـــ[�kمـــن�التعـــذيب،�كمـــا�أقـــدمت�عxـــى�منـــع��غذيـــة�والزيـــارة�إ�ـــى�ا�ختطفـــ�ن���ـــي�

: زيروقــــال�الـــو ســـجو�bا�

ــــذاء�والـــــدواء�والزيـــــارة، Sرهـــــاب،�ومنعـــــت�عـــــ¬bم�الغـ

�بأحكــــام�Sعـــدام�عxــــى�أربعــــٍة�مــــ¬bم،�وبال
ً
للحـــوثي�ن��حقــــا

الحكم�دون��معرفة�ا�حام�ن�وحضورهمالنطق�ب

ــرد�إيقــــاف� ــدان�وحركــــات�أخــــرى��جــ ــي�بلــ ــاء�صــــامته�مــــع�أ�bــــا�تتســــابق�لتوجيــــه�ســــهام�نقــــدها�العنيــــف�إ�ــ �نبــ
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�حـول�أوضـاع�حقـوق�Sنسـان�اليم�ـ\�
ً
7خـر�قـدم�تقريـرا

ــيا�fنقHبيــــة�قامــــت�باعتقــــال�واختطــــاف�مــــا� �أن�ا�ليشــ
ً
�ـــي�ا�نــــاطق�الخاضــــعة�لســــيطرة�الحــــوثي�ن،�موضــــحا

ــي�حــــ�ن� �مـــن�الناشــــط�ن�والحقــــوقي�ن،�وSعHميــــ�ن،�والصـــحفي�ن،�و�كــــاديمي�ن،��ــ
ً
ألفــــا

ين�يقبعـــون��ـــي�ســـجون�ا�ليشـــيا،�ودعـــا�الـــوزير��ـــي�ختـــام�تقريـــره�ا�جتمـــع�

الـدو�ي�للضــغط�عxــى�ا�ليشــيا�SنقHبيـة��طــHق�جميــع�الصــحفي�ن�دون�شـرط�أو�قيــد،�وتفعيــل�مبــدأ�عــدم�

صحفي�للهروب�جراء�حمHت�ا�داهمـة�وSعتقـال�التعسـفي�ولقـد�

اية�الصـحفي�ن�اليمنيـ�ن�واح¨ـ�ام�حقهـم��ـي�الحيـاة�وممارسـة�مهنـbµم�بكـل�حريـة�وضـمان�

مــن�العهــد�الـدو�ي�للحقــوق�السياســية�وا�دنيــة�بمــا��ـي�ذلــك�حــق�حريــة�التعب�ــ��

ــأن�الصــــــحفي�ن�كمــــــا�رفضــــــت�وزارة�SعــــــHم�اليمنيــــــة��حكــــــام�الصــــــادرة�عــــــن�محكمــــــة�ا ـــوثي�ن�بشــــ لحـــ

ــيس�لهــــا�أي�مســــوغ�شــــرùي�و��قــــانوني،� ــذه��حكــــام�صــــادرة�عــــن�جماعــــة�انقHبيــــة�لــ وSعHميــــ�ن؛�باعتبــــار�هــ

�
ً
ــام�متوعــــدا ـــذه��حكــ ـــان�وكيــــل�وزارة�SعــــHم�آنــــذاك�الــــذي�أكــــد�عــــدم�اع¨ــــ�اف�الحكومــــة�¤bـ وذلــــك�عxــــى�لسـ

ــــرائم�ا�ليشــــــــيا�بحــــــــق� ــــــ·�kعــــــــن�جــــ تتغاåــ

ــ\�تمـــــارس�بحـــــق�الصـــــحفي�ن� ـــد�العبـــــارات�كـــــل�fنbµاكـــــات�ال[ـــ ـــة�الصـــــحفي�ن�اليمنيـــــ�ن�أدانـــــة�بأشــ نقابــ

وبــاÎي�ا�حافظــات�اليمنيــة�وال[ــ\�تعت�ــ��جــرائم�ضـــد�

Sنســانية�يتوجــب�عقــاب�مرتكبbcـــا�ومحــاكمbµم�وفقــا�للقــوان�ن�الدوليـــة�و�عــراف�Sنســانية�واعت�ــ�ت�تلـــك�
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 .)1(صحيفة�أو�سحب�ترخيص�عمل��حد�الصحفي�ن

�حـول�أوضـاع�حقـوق�Sنسـان�اليم�ـ\�وزير�حقوق�Sنسان�اليم�\�محمد�عسكر�هو�
ً
7خـر�قـدم�تقريـرا

ــال�واختطــــاف�مــــا� �أن�ا�ليشــــيا�fنقHبيــــة�قامــــت�باعتقــ
ً
�ـــي�ا�نــــاطق�الخاضــــعة�لســــيطرة�الحــــوثي�ن،�موضــــحا

ــوقي�ن،�وSعHميــــ�ن،�والصـــحفي�ن،�و�كــــاديمي�ن،��ــــي�حــــ�ن� �مـــن�الناشــــط�ن�والحقــ
ً
ألفــــا

ين�يقبعـــون��ـــي�ســـجون�ا�ليشـــيا،�ودعـــا�الـــوزير��ـــي�ختـــام�تقريـــره�ا�جتمـــع��يـــزال�أكþـــ��مـــن�خمســـة�ألـــف�آخـــر 

الـدو�ي�للضــغط�عxــى�ا�ليشــيا�SنقHبيـة��طــHق�جميــع�الصــحفي�ن�دون�شـرط�أو�قيــد،�وتفعيــل�مبــدأ�عــدم�

صحفي�للهروب�جراء�حمHت�ا�داهمـة�وSعتقـال�التعسـفي�ولقـد��S700فHت�من�العقاب؛�حيث�اضطر�

اية�الصـحفي�ن�اليمنيـ�ن�واح¨ـ�ام�حقهـم��ـي�الحيـاة�وممارسـة�مهنـbµم�بكـل�حريـة�وضـمان�

مــن�العهــد�الـدو�ي�للحقــوق�السياســية�وا�دنيــة�بمــا��ـي�ذلــك�حــق�حريــة�التعب�ــ���19سـHمbµم،�وتطبيــق�ا�ــادة�

كمــــــا�رفضــــــت�وزارة�SعــــــHم�اليمنيــــــة��حكــــــام�الصــــــادرة�عــــــن�محكمــــــة�ا

وSعHميــــ�ن؛�باعتبــــار�هــــذه��حكــــام�صــــادرة�عــــن�جماعــــة�انقHبيــــة�لــــيس�لهــــا�أي�مســــو

�
ً
ـــذه��حكــــام�متوعــــدا ــد�عــــدم�اع¨ــــ�اف�الحكومــــة�¤bـ ــذاك�الــــذي�أكــ ـــان�وكيــــل�وزارة�SعــــHم�آنــ وذلــــك�عxــــى�لسـ

ــــة�ال[ـــــــ\ �ا�نظمــــــــات�الدوليــــ
ً
ـــ�ن�منتقــــــــدا ـــــة�fنقHبـــــ ــــرائم�ا�ليشــــــــيا�بحــــــــق��بمHحقـــــــة�ومحاكمـــ ـــــ·�kعــــــــن�جــــ تتغاåـــ

  .وخاصة�ا�نظمات�ا�عنية�بحرية�الصحافة

ـــات�ال[ـــــ\�تمـــــارس�بحـــــق�الصـــــحفي�ن� ــد�العبـــــارات�كـــــل�fنbµاكــ ـــحفي�ن�اليمنيـــــ�ن�أدانـــــة�بأشـــ ــة�الصــ نقابـــ

وبــاÎي�ا�حافظــات�اليمنيــة�وال[ــ\�تعت�ــ��جــرائم�ضـــد��،وSعHميــ�ن�وأطفــالهم�وعــائb�Hم��ــي�العاصــمة�صــنعاء

Sنســانية�يتوجــب�عقــاب�مرتكبbcـــا�ومحــاكمbµم�وفقــا�للقــوان�ن�الدوليـــة�و�عــراف�Sنســانية�واعت�ــ�ت�تلـــك�
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صحيفة�أو�سحب�ترخيص�عمل��حد�الصحفي�ن

وزير�حقوق�Sنسان�اليم�\�محمد�عسكر�هو�

ــال�واختطــــاف�مــــا� �أن�ا�ليشــــيا�fنقHبيــــة�قامــــت�باعتقــ
ً
ــيطرة�الحــــوثي�ن،�موضــــحا ــعة�لســ ــاطق�الخاضــ �ـــي�ا�نــ

ــ��مــــن ــي�حــــ�ن��17يقـــارب�اكþــ �مـــن�الناشــــط�ن�والحقــــوقي�ن،�وSعHميــــ�ن،�والصـــحفي�ن،�و�كــــاديمي�ن،��ــ
ً
ــا ألفــ

�يـــزال�أكþـــ��مـــن�خمســـة�ألـــف�آخـــر 

الـدو�ي�للضــغط�عxــى�ا�ليشــيا�SنقHبيـة��طــHق�جميــع�الصــحفي�ن�دون�شـرط�أو�قيــد،�وتفعيــل�مبــدأ�عــدم�

SفHت�من�العقاب؛�حيث�اضطر�

اية�الصـحفي�ن�اليمنيـ�ن�واح¨ـ�ام�حقهـم��ـي�الحيـاة�وممارسـة�مهنـbµم�بكـل�حريـة�وضـمان�طالب�التقرير�بحم

سـHمbµم،�وتطبيــق�ا�ــادة�

  .                   )2(والرأي

ـــــن�محكمــــــة�ا ـــــادرة�عـ ــــHم�اليمنيــــــة��حكــــــام�الصـ ـــت�وزارة�Sعــ ــــا�رفضـــ كمــ

وSعHميــــ�ن؛�باعتبــــار�هــــذه��حكــــام�صــــادرة�عــــن�جماعــــة�انقHبيــــة�لــــيس�لهــــا�أي�مســــو

�
ً
ـــذه��حكــــام�متوعــــدا ـــذي�أكــــد�عــــدم�اع¨ــــ�اف�الحكومــــة�¤bـ وذلــــك�عxــــى�لســــان�وكيــــل�وزارة�SعــــHم�آنــــذاك�الـ

ـــة�ال[ـــــــ\ �ا�نظمــــــــات�الدوليـــــ
ً
ــــــدا ــــة�ومحاكمــــــــة�fنقHبــــــــ�ن�منتقــ بمHحقـــ

وخاصة�ا�نظمات�ا�عنية�بحرية�الصحافة�،الصحفي�ن

ــ�ن�أدانـــــة�بأشـــــد�العبـــــارات�كـــــل�fنbµاكـــــات�ال[ـــــ\�تمـــــارس�بحـــــق�الصـــــحفي�ن��� نقابـــــة�الصـــــحفي�ن�اليمنيـــ

وSعHميــ�ن�وأطفــالهم�وعــائb�Hم��ــي�العاصــمة�صــنعاء

Sنســانية�يتوجــب�عقــاب�مرتكبbcـــا�ومحــاكمbµم�وفقــا�للقــوان�ن�الدوليـــة�و�عــراف�Sنســانية�واعت�ــ�ت�تلـــك�
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  .)f)1نbµاكات�من�أبشع�fنbµاكات�منذ�أن�عرفت�اليمن�حرية�الصحافة�والرأي�fخر

ك�انbµــا�300م�وبلغــت�أكþـ��مـن2015

وهـــذا��مـــر�يؤكـــد�عxـــى�أن�الصـــحافة�مســـbµدفة�مـــن�قبـــل�مليشـــيا�

ــــارز��ــــــي� ـــمة�صـــــنعاء�با�ضــــــافة�إ�ـــــى�دور�Sمـــــارات�العربيــــــة�ا�تحـــــدة�البـ ـــالح��ــــــي�العاصــ وا�خلـــــوع�صــ

�با�تفاقيات� �ل�ل¨�ام �الحكومات �عxى �بالضغط الدولية

الدولية�الخاصة�بحماية�الحقوق�والحرياتال[\�لم�تستطيع�الضغط�عxى�الحوثيون��ي�اليمن�بحجة�أ�bا�

أمام�مليشيات�و��توجد�دولة��ي�اليمن�و��يمنع�ذلك�من�الوصول�لنتيجة�مفادها�وجود�خذ�ن�دو�ي�

�لهيئات��مم� �يتبع �ما وبا�خص�م¬bا

ا�تحدة�ا�عنية�قبل�غ��ها�بحماية�الحقوق�والحريات��ساسية،�و�ي�مقدمbµا�حرية�الرأي�والتعب��،�وكان�

 اجتماع خHل مسؤولون ال�ا�نظمات�الدولية�ا�هتمة�بالحقوق�والحريات�حيث�ق

 �ي السيا¸·\ �من انعدام إن:العاصمة�اليمنيةصنعاء

 الراميةإ�ىجهودهاهادي،مماأعاق�
( .  

إطـــار�التخـــاذل�والتواطـــؤ�العـــام�عxـــى�الـــيمن�وشـــعبه،�الـــذي�يعت�ـــ��الضـــحية��ك�ـــ���ـــي�هـــذا�

  . )4(الصراع�،�يستث��kمن�ذلك�fتحاد�الدو�ي�للصحفي�ن�لوقوفه�الدائم�إ�ى�جانب�الصحفي�ن��ي�اليمن

،�مـــا�رصـــدته�نقابـــة�الصـــحفي�ن�بـــاليمن�مـــن�

وبلـغ�, م2017حالة�انbµاك�طالـت�الحريـات�الصـحفية�وSعHميـة�خـHل�النصـف��ول�مـن�العـام�

ــة��18و, حالــــة�اعتــــداء� شــــروع�حالــ

2020# .  
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fنbµاكات�من�أبشع�fنbµاكات�منذ�أن�عرفت�اليمن�حرية�الصحافة�والرأي�fخر

f2015نbµاكـات�بـدأت�منــذ�بدايـة�الحـرب�هــذه�وتشـدد�النقابـة�عxـى�أن�

وهـــذا��مـــر�يؤكـــد�عxـــى�أن�الصـــحافة�مســـbµدفة�مـــن�قبـــل�مليشـــيا�, انbµـــاك�200م�وصـــلت�إ�ـــى

ــــي� ـــارز��ــ ــــة�ا�تحـــــدة�البــ ــــي�العاصـــــمة�صـــــنعاء�با�ضــــــافة�إ�ـــــى�دور�Sمـــــارات�العربيــ ــالح��ــ وا�خلـــــوع�صـــ

  .)f)2نbµاكات�ال[\�طالت�الحريات�العامة

� �ا�نظمات �تعمل �أن �إ�ى �اليمنيون �ليتطلع �الحكومات �عxى �بالضغط الدولية

الدولية�الخاصة�بحماية�الحقوق�والحرياتال[\�لم�تستطيع�الضغط�عxى�الحوثيون��ي�اليمن�ب

أمام�مليشيات�و��توجد�دولة��ي�اليمن�و��يمنع�ذلك�من�الوصول�لنتيجة�مفادها�وجود�خذ�ن�دو�ي�

�ا�نظمات�الدولية �من �بالحريات�الصحفية�للصحفي�ن �لهيئات��مم��،الخاصة �يتبع �ما وبا�خص�م¬bا

ا�تحدة�ا�عنية�قبل�غ��ها�بحماية�الحقوق�والحريات��ساسية،�و�ي�مقدمbµا�حرية�الرأي�والتعب��،�وكان�

��ي�أجندة�
ً
ا�نظمات�الدولية�ا�هتمة�بالحقوق�والحريات�حيث�ق�ذلك�حاضرا

العاصمة�اليمنيةصنعاء �ي م2013 شباط�/رايتسووتشفيف��اير

 fستقرارمازfن�Hهادي،مماأعاق� للرئيس ل�دارة�الجديدة تحد أك�� يمث

)3(والوزراء �من لهجمات،سواءضد�الصحفي�ن،أورجال

إطـــار�التخـــاذل�والتواطـــؤ�العـــام�عxـــى�الـــيمن�وشـــعبه،�الـــذي�يعت�ـــ��الضـــحية��ك�ـــ���ـــي�هـــذا�

الصراع�،�يستث��kمن�ذلك�fتحاد�الدو�ي�للصحفي�ن�لوقوفه�الدائم�إ�ى�جانب�الصحفي�ن��ي�اليمن

 �-مـــن�أوجـــه�fنbµاكـــات�ال[ـــ\�تعـــرض�لهـــا�الصـــحفي�ن
ً
،�مـــا�رصـــدته�نقابـــة�الصـــحفي�ن�بـــاليمن�مـــن�-أيضـــا

حالة�انbµاك�طالـت�الحريـات�الصـحفية�وSعHميـة�خـHل�النصـف��ول�مـن�العـام�

�20و, حالــــة�39وfعتقــــا�ت�ال[ــــ\�طالــــت�الصــــحفي�ن�
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fنbµاكات�من�أبشع�fنbµاكات�منذ�أن�عرفت�اليمن�حرية�الصحافة�والرأي�fخر

وتشـدد�النقابـة�عxـى�أن�

م�وصـــلت�إ�ـــى2016و�ـــي�عـــام�

ــــارز��ــــــي��،الحـــــوثي ــــة�ا�تحـــــدة�البـ ــــنعاء�با�ضــــــافة�إ�ـــــى�دور�Sمـــــارات�العربيــ ــي�العاصـــــمة�صـ ـــوع�صـــــالح��ــــ وا�خلــ

fنbµاكات�ال[\�طالت�الحريات�العامة

� �ا�نظمات �تعمل �أن �إ�ى �اليمنيون يتطلع

الدولية�الخاصة�بحماية�الحقوق�والحرياتال[\�لم�تستطيع�الضغط�عxى�الحوثيون��ي�اليمن�ب

أمام�مليشيات�و��توجد�دولة��ي�اليمن�و��يمنع�ذلك�من�الوصول�لنتيجة�مفادها�وجود�خذ�ن�دو�ي�

�ا�نظمات�الدولية �من للصحفي�ن

ا�تحدة�ا�عنية�قبل�غ��ها�بحماية�الحقوق�والحريات��ساسية،�و�ي�مقدمbµا�حرية�الرأي�والتعب��،�وكان�

��ي�أجندة�
ً
ذلك�حاضرا

رايتسووتشفيف��اير ناتمعهيوم

fستقرارمازf  وعدم اليمن

لهجمات،سواءضد�الصحفي�ن،أورجال هذه �ي التحقيق

إطـــار�التخـــاذل�والتواطـــؤ�العـــام�عxـــى�الـــيمن�وشـــعبه،�الـــذي�يعت�ـــ��الضـــحية��ك�ـــ���ـــي�هـــذا�يقـــع�هـــذا��ـــي�

الصراع�،�يستث��kمن�ذلك�fتحاد�الدو�ي�للصحفي�ن�لوقوفه�الدائم�إ�ى�جانب�الصحفي�ن��ي�اليمن

مـــن�أوجـــه�fنbµاكـــات�ال[ـــ\�تعـــرض�لهـــا�الصـــحفي�ن

حالة�انbµاك�طالـت�الحريـات�الصـحفية�وSعHميـة�خـHل�النصـف��ول�مـن�العـام�130وجود

ــا�ت�ال[ــــ\�طالــــت�الصــــحفي�ن�, عــــدد�fختطافــــات وfعتقــ
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ــــــا�ت�تعــــــــذيب ـــــــات��8و, حــ ـــــــادرة�مقتنيـ حــــــــا�ت�مصـ

حـــا�ت�قرصـــنة،�مواقـــع��3و, حـــا�ت�قتـــل�لصـــحفي�ن

�20دت�م،�وأن�النقابـة�رصـ2017م�و

ــــة،� ـــــت�صــــــحفي�ن�ومنــــــازلهم،�ومقــــــرات�إعHميــ ـــا�ي�fنbµاكــــــات�ال[ــــــ\�طالـ مــــــن�إجمـــ

حـــا�ت�قتـــل�خـــHل��3و, حـــا�ت�تعـــذيب�ومعاملـــة�قاســـية

�ول��شـهيد�ح[ـ�kالنصـف�21ليصل�عـدد�شـهداء�الصـحافة�اليمنيـة�ا�ـى�

ــــر��نظمـــــة�مراســـــلون�بـــــ�Hحـــــدود�الدوليـــــة�ال[ـــــ\�أوردت�فيـــــه�أن�fنbµاكـــــات� ــــر�بعـــــرض�تقريـ وخـــــتم�التقريـ

ا�رتكبـــة�عxـــى�أيـــدي�الحـــوثي�ن�أثـــرت�بشـــكل�كب�ـــ��وحاســـم��ـــي�ترتيـــب�الـــيمن�عxـــى�جـــدول�التصـــنيف�العـــالم\�

دولــة�وأضــافت�ا�نظمــة�أن��180مــن�أصــل�

ـــ�ن ـــة�عxــــى�SعHميــ �مفتوحــ
ً
ـــريح�حربـــــا الـــــذين��)1(ي�أعلــــن�بشـــــكل�صـ

يعت�ـــ�ون�مـــن�وجهـــة�نظـــره�أخطـــر�مـــن�مقـــاتxي�قـــوات�التحـــالف�العربـــي�ال[ـــ\�تقودهـــا�الســـعودية��ـــي�الصـــراع�

�بعنـوان
ً
��مطو

ً
الحوثيـون�يسـbµدفون�صـحفي�: م�السابع�تحقيقا

�صـعبة�
ً
يعيش�الصـحفي�ن��ـي�الـيمن�أوضـاعا

ـــــى� ـــوداء�جــــــراء�SنقــــــHب�الحــــــوثي�عxـ ــــة�ســـ ـــق�يعيشــــــون�حقبــ والقتــــــل،�فهــــــم�بحـــ

ـــوثي� ــــداء�جماعـــــــة�الحــــ ـــــ·\�لعـــ الســـــــبب��سا¸ــ

�م¬bـا�أن�
ً
ا�ستفحل�عxى�الصحفي�ن�وا�ؤسسات�SعHمية�إ�ى�رغبة�الجماعـة��ـي�التعتـيم�عxـى�الحقـائق�ظنـا

�مـــر�الـــذي�دفعهـــا��،هـــؤ�ء�الصـــحفيون�وا�ؤسســـات�SعHميـــة�تســـاند�الحكومـــة�اليمنيـــة�والتحـــالف�العربـــي

�kــة�بالخيانـــــة�العظمـــــ ــى�حـــــد�تعـــــرض�الصـــــحفيون�للمحاكمـــــة�وSدانـــ �عـــــHن�ذلـــــك�صـــــراحة،�ووصـــــل�¤bـــــا�إ�ـــ

����� O��11���G�3 ,2017# .  
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ــة���bديــــــــد ـــات10و, حالــــــ ـــــا�ت�محاكمـــــ ـــــــذيب�8و, حـــ ـــــا�ت�تعـ حـــ

حـــا�ت�قتـــل�لصـــحفي�ن�3و, حـــا�ت�إيقـــاف�الراتـــب�7و, الصـــحفي�ن�والصـــحف

�منـذ�18إخبارية�مش�ً��إ�ى�أنه��يـزال�
ً
�مختطفـا

ً
م�و2016م�و2015صـحفيا

ـــة،�% 16 ــــت�صــــــحفي�ن�ومنــــــازلهم،�ومقــــــرات�إعHميـــ ـــــ\�طالــ ــا�ي�fنbµاكــــــات�ال[ـ مــــــن�إجمــــ

حـــا�ت�تعـــذيب�ومعاملـــة�قاســـية�8ووثقـــت�, حالـــة��bديـــد14وممتلكـــات�صـــحفي�ن،�و

ليصل�عـدد�شـهداء�الصـحافة�اليمنيـة�ا�ـى�, م2017النصف��ول�من�العام�

ـــة�ال[ـــــ\�أوردت�فيـــــه�أن�fنbµاكـــــات� ــــدود�الدوليــ ـــر��نظمـــــة�مراســـــلون�بـــــ�Hحـ ـــر�بعـــــرض�تقريــ وخـــــتم�التقريــ

ا�رتكبـــة�عxـــى�أيـــدي�الحـــوثي�ن�أثـــرت�بشـــكل�كب�ـــ��وحاســـم��ـــي�ترتيـــب�الـــيمن�عxـــى�جـــدول�التصـــنيف�العـــالم\�

مــن�أصــل��170م؛�حيــث�احتــل�الــيمن�ا�ركــز�2016لحريــة�الصــحافة�لعــام

ــ�ن ـــة�عxــــى�SعHميـــ �مفتوحــ
ً
ــيم�الحركـــــة�الحوثيــــة�عبـــــدا�لك�الحـــــوثي�أعلــــن�بشـــــكل�صــــريح�حربـــــا زعــ

يعت�ـــ�ون�مـــن�وجهـــة�نظـــره�أخطـــر�مـــن�مقـــاتxي�قـــوات�التحـــالف�العربـــي�ال[ـــ\�تقودهـــا�الســـعودية��ـــي�الصـــراع�
2( .  

�بعنـوانو¤bذا�الخصوص�نشرت�صحيفة�اليو 
ً
��مطو

ً
م�السابع�تحقيقا

�صـعبة�: "والتعذيب�والقتل�واسbµلت�التقرير�بقولها
ً
يعيش�الصـحفي�ن��ـي�الـيمن�أوضـاعا

ـــاف،�والتعــــــذيب ــــHب�الحــــــو, بــــــ�ن�fختطـــ ـــة�ســــــوداء�جــــــراء�Sنقــ والقتــــــل،�فهــــــم�بحــــــق�يعيشــــــون�حقبـــ

ـــى�اليمنيـــــــ�ن�،�وفـــــــرض�ال ــو�وعـــــــزتحـــــــرب�عxــــ ـــداء�جماعـــــــة�الحـــــ ــــ·\�لعــــ ــــــبب��سا¸ـــ السـ

�م¬bـا�أن�
ً
ا�ستفحل�عxى�الصحفي�ن�وا�ؤسسات�SعHمية�إ�ى�رغبة�الجماعـة��ـي�التعتـيم�عxـى�الحقـائق�ظنـا

هـــؤ�ء�الصـــحفيون�وا�ؤسســـات�SعHميـــة�تســـاند�الحكومـــة�اليمنيـــة�والتحـــالف�العربـــي

�kــــة�العظمـــــ ــــد�تعـــــرض�الصـــــحفيون�للمحاكمـــــة�وSدانـــــة�بالخيانـ ـــــى�حـ �عـــــHن�ذلـــــك�صـــــراحة،�ووصـــــل�¤bـــــا�إ�
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ــــل ــــــد14و, بالقتــــ ـــــــة���bديــ حالـ

الصـــحفي�ن�والصـــحف

إخبارية�مش�ً��إ�ى�أنه��يـزال�

16حالــــــة�اعتــــــداء�بنســــــبة

وممتلكـــات�صـــحفي�ن،�و

النصف��ول�من�العام�

  .م2017من�العام�

ـــة�ال[ـــــ\�أوردت�فيـــــه�أن�fنbµاكـــــات� ـــدود�الدوليــ ـــ�Hحــ ــــلون�بــ ـــتم�التقريـــــر�بعـــــرض�تقريـــــر��نظمـــــة�مراسـ وخــ

ا�رتكبـــة�عxـــى�أيـــدي�الحـــوثي�ن�أثـــرت�بشـــكل�كب�ـــ��وحاســـم��ـــي�ترتيـــب�الـــيمن�عxـــى�جـــدول�التصـــنيف�العـــالم\�

لحريــة�الصــحافة�لعــام

ــة�عبـــــدا�لك�الحـــــو ـــة�الحوثيــ زعــــيم�الحركــ

يعت�ـــ�ون�مـــن�وجهـــة�نظـــره�أخطـــر�مـــن�مقـــاتxي�قـــوات�التحـــالف�العربـــي�ال[ـــ\�تقودهـــا�الســـعودية��ـــي�الصـــراع�

��ي�اليمن
ً
2(الدائر�حاليا

و¤bذا�الخصوص�نشرت�صحيفة�اليو 

والتعذيب�والقتل�واسbµلت�التقرير�بقولها, اليمن�با�نbµاكات

ــــذيب ـــ�ن�fختطــــــاف،�والتعــ بـــ

ـــات�الدولـــــــة ــــرض�ال, مؤسســــ وفـــ

�م¬bـا�أن�
ً
ا�ستفحل�عxى�الصحفي�ن�وا�ؤسسات�SعHمية�إ�ى�رغبة�الجماعـة��ـي�التعتـيم�عxـى�الحقـائق�ظنـا

هـــؤ�ء�الصـــحفيون�وا�ؤسســـات�SعHميـــة�تســـاند�الحكومـــة�اليمنيـــة�والتحـــالف�العربـــي

�kــــة�العظمـــــ ــــحفيون�للمحاكمـــــة�وSدانـــــة�بالخيانـ ــــرض�الصـ ـــد�تعـ ـــــى�حــ ــا�إ� ــــل�¤bـــ ـــراحة،�ووصـ ـــHن�ذلـــــك�صــ �عــ
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م،�2018يؤكـد�ذلـك�fتجـاه�الدراسـة�ال[ـ\�أعــدها�مركـز�الدراسـات�وSعـHم�fقتصـادي���ـي�منتصــف�

�ـي�منـاطق�سـيطرة�الجماعـة،�وهـروب�الكث�ـ��

�ـي��العشـرات�مـن�ا�واقـع�Sلك¨�ونيـة،

م¬bـا�تبـث�مـن�خـارج��راåـ·\�12وخاصـة،�وحزبيـة،�

محطــــات�حكوميــــة�يســــيطر�علbcــــا�الحوثيــــون�ويســــتخدمو�bا�

�ــي�العاشــر�مــن�ديســم���مــن�كــل�عــام�تتكــرر�النــداءات�Sنســانية�والحقوقيــة�ا�طالبــة�بإنقــاذ�

  .الصحفي�ن�من�مخاطر�Sعدام،�وا�حاكمات�غ���الشرعية��ي�سجون�الحوثي

مـن�ا�هتمــ�ن��ـي�محافظــة�مـأرب�ولجنــة�

ــات�ومقرهـــا�جنيـــف� ومنظمـــة�ســـام�للحقـــوق�والحريـ

كمـــا�أدانـــت�ا�حاكمـــات�وطالبـــت�بـــأطHق�الصـــحفي�ن�نقابـــة�الصـــحفي�ن�اليمنيـــ�ن�الـــذين�ينتمـــون�

مــــن�بي¬bـــا�منظمــــة�مراســـلون�بــــ�Hحـــدود�ال[ــــ\�

ي�إ��أن�هـذه�ا�ناشـدات���ترÎـى�إ�ـى�

  .)3(أن�تشكل�ضغط�عxى�الحوثي�ن�الذين���يزالون�مستمرون��ي�نهجهم�ا�عادي�لحرية�الكلمة

fنتقـــــام�مـــــن�شـــــريحة�SعHميـــــ�ن�والصـــــحفي�ن�والناشـــــط�ن�بمختلـــــف�مســـــميا�bم�

وتخصصا�bم�أمر�وارد،���bم�يسbµدفون�الحقيقة�وايصالها�للرأي�العام�وهذا�ما��تريـده�جماعـات�العنـف�

, و�نظمــة�القمعيـــة���bـــم�أعـــداء؛�ولــذا���غرابـــة�عنـــدما�يـــردد�الحوثيــون�شـــعار�الصـــحفي�ن�أعـــداء�الشـــعب
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يؤكـد�ذلـك�fتجـاه�الدراسـة�ال[ـ\�أعــدها�مركـز�الدراسـات�وSعـHم�fقتصـادي���ـي�منتصــف�

�ـي�منـاطق�سـيطرة�الجماعـة،�وهـروب�الكث�ـ���والصـحف�لÍغـHق�،وال[\�كشفتعن�تعرض�عشـرات�القنـوات

العشـرات�مـن�ا�واقـع�Sلك¨�ونيـة،�أضافة�إ�ـى�حجـب�،م2014من�الصحفي�ن�خارج�البHد�منذ�سبتم���

وخاصـة،�وحزبيـة،��,محطة�تلفزيونيـة�يمنيـة�حكوميـة

ــا�تبــــث�مــــن�داخــــل�الــــبHد ــا�الحوثيــــون�ويســــتخدمو�bا��و¾ــــي, م¬bــ ــات�حكوميــــة�يســــيطر�علbcــ محطــ

�ــي�العاشــر�مــن�ديســم���مــن�كــل�عــام�تتكــرر�النــداءات�Sنســانية�والحقوقيــة�ا�طالبــة�بإنقــاذ�

الصحفي�ن�من�مخاطر�Sعدام،�وا�حاكمات�غ���الشرعية��ي�سجون�الحوثي

مـن�ا�هتمــ�ن��ـي�محافظــة�مـأرب�ولجنــة��هنالـك�تضــامن�ورفـض�واســع�للمحاكمـات�إذ�أدا�bــا�عـدد�كب�ــ� 

ومنظمـــة�ســـام�للحقـــوق�والحريـــات�ومقرهـــا�جنيـــف��،ورابطـــة�أمهـــات�ا�ختطفـــ�ن�،الصـــحفي�ن��ـــي�نيويـــورك

كمـــا�أدانـــت�ا�حاكمـــات�وطالبـــت�بـــأطHق�الصـــحفي�ن�نقابـــة�الصـــحفي�ن�اليمنيـــ�ن�الـــذين�ينتمـــون�

ــة�مراســـلون�بــــ�Hحـــدود�ال[ــــ\��إلbcـــا�مهنيـــا،�كمــــا�رصـــدت�جهــــود�عـــدد�مــــن�ا�نظمـــات�الدوليـــة مــــن�بي¬bـــا�منظمــ

�كرهـائن��ـي�سـجون�الحـوثي�إ��أن�هـذه�ا�ناشـدات���ترÎـى�إ�ـى��12أوردت��ي�تقريرها�احتجاز�
ً
�يمنيـا

ً
صحفيا

أن�تشكل�ضغط�عxى�الحوثي�ن�الذين���يزالون�مستمرون��ي�نهجهم�ا�عادي�لحرية�الكلمة

ــــميا�bم��إن ــــ�ن�والصـــــحفي�ن�والناشـــــط�ن�بمختلـــــف�مسـ fنتقـــــام�مـــــن�شـــــريحة�SعHميـ

وتخصصا�bم�أمر�وارد،���bم�يسbµدفون�الحقيقة�وايصالها�للرأي�العام�وهذا�ما��تريـده�جماعـات�العنـف�

و�نظمــة�القمعيـــة���bـــم�أعـــداء؛�ولــذا���غرابـــة�عنـــدما�يـــردد�الحوثيــون�شـــعار�الصـــحفي�ن�أعـــداء�الشـــعب
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. )1(ومطالبات�با�عدام

يؤكـد�ذلـك�fتجـاه�الدراسـة�ال[ـ\�أعــدها�مركـز�الدراسـات�وSعـHم�fقتصـادي���ـي�منتصــف�

وال[\�كشفتعن�تعرض�عشـرات�القنـوات

من�الصحفي�ن�خارج�البHد�منذ�سبتم���

محطة�تلفزيونيـة�يمنيـة�حكوميـة�22ح�ن�سجل�وجود�

ــل�الــــبHد�8و�،اليمنيــــة م¬bــــا�تبــــث�مــــن�داخــ

�ــي�العاشــر�مــن�ديســم���مــن�كــل�عــام�تتكــرر�النــداءات�Sنســانية�والحقوقيــة�ا�طالبــة�بإنقــاذ�،�)2(لصــالحهم

الصحفي�ن�من�مخاطر�Sعدام،�وا�حاكمات�غ���الشرعية��ي�سجون�الحو

هنالـك�تضــامن�ورفـض�واســع�للمحاكمـات�إذ�أدا�bــا�عـدد�كب�ــ� 

الصـــحفي�ن��ـــي�نيويـــورك

كمـــا�أدانـــت�ا�حاكمـــات�وطالبـــت�بـــأطHق�الصـــحفي�ن�نقابـــة�الصـــحفي�ن�اليمنيـــ�ن�الـــذين�ينتمـــون�, سويســـرا

ــود�عـــدد�مــــن�ا�نظمـــات�الدوليـــة ــا�رصـــدت�جهــ إلbcـــا�مهنيـــا،�كمــ

أوردت��ي�تقريرها�احتجاز�

أن�تشكل�ضغط�عxى�الحوثي�ن�الذين���يزالون�مستمرون��ي�نهجهم�ا�عادي�لحرية�الكلمة

ـــول  إن: ويمكـــــن�القــ

وتخصصا�bم�أمر�وارد،���bم�يسbµدفون�الحقيقة�وايصالها�للرأي�العام�وهذا�ما��تريـده�جماعـات�العنـف�

و�نظمــة�القمعيـــة���bـــم�أعـــداء؛�ولــذا���غرابـــة�عنـــدما�يـــردد�الحوثيــون�شـــعار�الصـــحفي�ن�أعـــداء�الشـــعب
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أكيـــد�عxـــى�الخـــوف�مـــن��قـــHم�الحـــرة�ال[ـــ\�تنقـــل�الحقـــائق�مجـــردة�إ�ـــى�النـــاس�فالعـــاملون��ـــي�حقـــل�

ويقــــع�عxــــى�عــــاتقهم�نقــــل�مــــا�يــــدور�مــــن�أحــــداث�

ــــودت�ا�ليشـــــيا ـــد�تعـ ـــيحها�للمـــــواطن�وقــ �وغ��هـــــا�وتوضــ

�
ً
Hهـائ�

ً
التكتم�SعHمي�عـن�مشـروع�تقـويض�الدولـة�الـذي�تقـوده�منـذ�سـنوات�وتضـخ��ـي�الجانـب�7خـر�كمـا

ـــي� ــــم\�والخـــــاص�والحزبــ ــــHم�الرسـ ـــائل�Sعـ ــــة�وســ ــــس�مشـــــاعر�البســـــطاء�مســـــتغل�ن�كافـ ـــ\�تHمـ ــام�ال[ــ ـــن��وهـــ مــ

ث�الجينــات�ا�قدســة�ــ\�ا�زعــوم�القــائم�عxــى�تــوار 

  :إزاءuتلكcuوضاعuا�أزومةuفماuدورcuممuا�تحدةuتجاهuالصحفي&نuاليمني&ن

مـــن�SعـــHن�العـــالم\��19إن�حريـــة�التعب�ـــ��حـــق�أسا¸ـــ·\��نصـــت�عليـــه���ـــي�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�ا�ـــادة�

بــاء�و�فكــار�وتلقbcــا�وإذاعbµــا�بأيــة�وســيلة�

�بالصــحافة�والصــحفي�ن�اليمنيــ�ن�ونــددت�بالســلوك�ا�عــادي�لحريــة�
ً
وقــد�أبــدت��مــم�ا�تحــدة�اهتمامــا

ــد�هــــذه�الشــــريحة،�وبمناســــبة�اليــــوم�العــــالم\�للصــــحافة� ــم�مــــايو�أعلنــــت�4التعب�ــــ��وســــائر�fنbµاكــــات�ضــ �مــ

  .ا�تحدة�تضام¬bا�ع���خطة�عمل�بشأن�سHمة�الصحفي�ن�ومسألة�fفHت�من�العقاب

ا�فوضــية�الســـامية�لحقـــوق�Sنســـان��ـــي�جنيـــف�بشــليت�ميشـــيل�أســـتعرض��ـــي�مـــؤتمر�صـــحفي�أنـــواع�

�fنbµاكات�ال[\�تطال�الصحفي�ن��ي�اليمن�من�بي¬bا�القتل�وأحكام�Sعـدام�وSخفـاء�قسـرًيا�وfختطافـات،

وقالــت�أ�bــا�مصــدومة�مــن�حجـــم�fنbµاكــات�ال[ــ\���مثيــل�لهــا�وأن�الصـــحفي�ن��ــي�الــيمن�تحــت�الهجــوم�مـــن�

2020#. 
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أكيـــد�عxـــى�الخـــوف�مـــن��قـــHم�الحـــرة�ال[ـــ\�تنقـــل�الحقـــائق�مجـــردة�إ�ـــى�النـــاس�فالعـــاملون��ـــي�حقـــل�

ــداث��،SعــــHم���يقلــــون�أهميــــة�عــــن�ا�قــــاتل�ن��ــــي�ج�bــــات�القتــــال ويقــــع�عxــــى�عــــاتقهم�نقــــل�مــــا�يــــدور�مــــن�أحــ

ـــة ــــة�واجتماعيــ ــية�وعســـــكرية�وأمنيـ ـــودت�ا�ليشـــــيا�،وتطـــــورات�سياســـ ــد�تعــ ــيحها�للمـــــواطن�وقـــ وغ��هـــــا�وتوضـــ

�
ً
Hهـائ�

ً
التكتم�SعHمي�عـن�مشـروع�تقـويض�الدولـة�الـذي�تقـوده�منـذ�سـنوات�وتضـخ��ـي�الجانـب�7خـر�كمـا

ــي� ـــم\�والخـــــاص�والحزبـــ ـــHم�الرســ ــائل�Sعــ ـــة�وســـ ــــتغل�ن�كافــ ـــس�مشـــــاعر�البســـــطاء�مسـ ــ\�تHمــ مـــــن��وهـــــام�ال[ـــ

ا�ســتو�ى�عليــه�بعــد�fنقــHب�لنشــر�الخرافــة��ــي�الحــق�Sل	ــ\�ا�زعــوم�القــائم�عxــى�تــوار 

.  

إزاءuتلكcuوضاعuا�أزومةuفماuدورcuممuا�تحدةuتجاهuالصحفي&نuاليمني&ن

إن�حريـــة�التعب�ـــ��حـــق�أسا¸ـــ·\��نصـــت�عليـــه���ـــي�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�ا�ـــادة�

بــاء�و�فكــار�وتلقbcــا�وإذاعbµــا�بأيــة�وســيلة�حريــة�اعتنــاق��راء�دون�تــدخل،�واســتيفاء��ن

  "   )1(كانت�دون�تقيد�بالحدود�الجغرافية

�بالصــحافة�والصــحفي�ن�اليمنيــ�ن�ونــددت�بالســلوك�ا�عــادي�لحريــة�
ً
وقــد�أبــدت��مــم�ا�تحــدة�اهتمامــا

التعب�ــــ��وســــائر�fنbµاكــــات�ضــــد�هــــذه�الشــــريحة،�وبمناســــبة�اليــــوم�العــــالم\�للصــــحافة�

ا�تحدة�تضام¬bا�ع���خطة�عمل�بشأن�سHمة�الصحفي�ن�ومسألة�fفHت�من�العقاب

ا�فوضــية�الســـامية�لحقـــوق�Sنســـان��ـــي�جنيـــف�بشــليت�ميشـــيل�أســـتعرض��ـــي�مـــؤتمر�صـــحفي�أنـــواع�

fنbµاكات�ال[\�تطال�الصحفي�ن��ي�اليمن�من�بي¬bا�القتل�وأحكام�Sعـدام�وSخفـاء�قسـرًيا�وfختطافـات،

وقالــت�أ�bــا�مصــدومة�مــن�حجـــم�fنbµاكــات�ال[ــ\���مثيــل�لهــا�وأن�الصـــحفي�ن��ــي�الــيمن�تحــت�الهجــوم�مـــن�
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أكيـــد�عxـــى�الخـــوف�مـــن��قـــHم�الحـــرة�ال[ـــ\�تنقـــل�الحقـــائق�مجـــردة�إ�ـــى�النـــاس�فالعـــاملون��ـــي�حقـــل�كـــدليل�

SعــــHم���يقلــــون�أهميــــة�عــــن�ا�قــــاتل�ن��ــــي�ج

ــة�واجتماعيـــــة وتطـــــورات�سياســـــية�وعســـــكرية�وأمنيـــ

التكتم�SعHمي�عـن�مشـروع�تقـويض�الدولـة�الـذي�تقـوده�منـذ�سـنوات�وتضـ

ـــي� ـــم\�والخـــــاص�والحزبــ ـــHم�الرســ ــة�وســـــائل�Sعــ ــتغل�ن�كافـــ ــــاعر�البســـــطاء�مســـ مـــــن��وهـــــام�ال[ـــــ\�تHمـــــس�مشـ

ا�ســتو�ى�عليــه�بعــد�fنقــHب�لنشــر�الخرافــة��ــي�الحــق�Sل

.وفق�نظرية�fصطفاء

إزاءuتلكcuوضاعuا�أزومةuفماuدورcuممuا�تحدةuتجاهuالصحفي&نuاليمني&ن

إن�حريـــة�التعب�ـــ��حـــق�أسا¸ـــ·\��نصـــت�عليـــه���ـــي�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�ا�ـــادة�

حريــة�اعتنــاق��راء�دون�تــدخل،�واســتيفاء��ن:"لحقــوق�Sنســان�

كانت�دون�تقيد�بالحدود�الجغرافية

�بالصــحافة�والصــحفي�ن�اليمنيــ�ن�ونــددت�بالســلوك�ا�عــادي�لحريــة�
ً
وقــد�أبــدت��مــم�ا�تحــدة�اهتمامــا

التعب�ــــ��وســــائر�fنbµاكــــات�ضــــد�هــــذه�الشــــريحة،�وبمناســــبة�اليــــوم�العــــالم\�للصــــحافة�

ا�تحدة�تضام¬bا�ع���خطة�عمل�بشأن�سHمة�الصحفي�ن�ومسألة�fفHت�من�العقاب

ا�فوضــية�الســـامية�لحقـــوق�Sنســـان��ـــي�جنيـــف�بشــليت�ميشـــيل�أســـتعرض��ـــي�مـــؤتمر�صـــحفي�أنـــواع��

fنbµاكات�ال[\�تطال�الصحفي�ن��ي�اليمن�من�بي¬bا�القتل�وأحكام�Sعـدام�وSخفـاء�قسـرًيا�وfختطافـات،

وقالــت�أ�bــا�مصــدومة�مــن�حجـــم�fنbµاكــات�ال[ــ\���مثيــل�لهــا�وأن�الصـــحفي�ن��ــي�الــيمن�تحــت�الهجــوم�مـــن�

  .)2(جميع�fتجاهات
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  . 

�مـــن�شـــريحة�التغي�ـــ���ـــي�كافـــة�ا�راحـــل�ال[ـــ\�مـــرت�بـــاليمن�
ً
Hأصـــي�

ً
مـــن�قبـــل�ظلـــت�ا�ـــرأة�اليمنيـــة�جـــزءا

ـــة،�والسياســــية،�والحقوقيــــة،�وfجتماعيــــة،�والتعليميــــة،� بدايــــة��لفيــــة�الثالثــــة،�وتشــــهد�لهــــا��دوار�ا�دنيـ

ـــد�القتــــــل� ـــل�إ�ــــــى�حــ ــأن�لك¬bــــــا�تعرضـــــت�لصــــــنوف�مـــــن�Sهانـــــة،�والحرمــــــان�وصــ ــــادية،��ـــــي�هــــــذا�الشـــ وfقتصـ

ائع�الســماوية�والقــوان�ن�وfختطــاف،�ومداهمــة�البيــوت�7منــة�دون�مراعــاة�حرمــات�تفرضــها��ديــان�والشــر 

�رضــية،�وقــد�تعــرض�العديــد�مــن�النســاء�وبــا�خص�مــ¬bن�الناشــطات�إ�ــى�صــنوف�مــن��ذى�وفــرض�قيــود�

ــــة� ـــــف�ا�نظمــــــات�الحقوقيــ ــيمن،�وموقـ ـــاء�الــــ ــــض�نســـ ــــرائم�ال[ــــــ\�تعرضــــــن�لهــــــا�بعــ ـــض�الجــ ـــنتناول�بعـــ وســـ

ـــار�ا ــانية�وجماعـــــات�أنصــ ـــم�ا�تحـــــدة�ومنظما�bـــــا�Sنســـ ــــت�تبشـــــر�وبـــــا�خص�منظمـــــات��مــ ــرأة�ال[ـــــ\�مـــــا�برحـ �ـــ

  .  بحقوق�النساء،�و�bاجم�القيم�التقليدية��ي�ا�جتمعات�ا�حافظة�بالعالم�SسHمي

والحـرب،�فقـد�أصـبح�قـدرها�أن�تتحمـل�عنـاء�

ـــذكور�بســـــبب� ـــوف���احتياجــــات��ســـــرة�بعــــد�غيــــاب�العائـــــل�مــــن�الـ ـــري ا�ºــــ�ل�وتـ ــ��القسـ أو��،أو�القتـــــل�،التهج�ــ

تتعـارض�مـع�طبيعــة��فقـد�حملـت�ا�ـرأة�اليمنيـة�أعبـاء�الحيـاة�الثقيلـة�ال[ـ\

ــل�مليشــــيا� ــع�ذلــــك�واجهــــت��هــــوال،�وتعرضــــت��نbµاكــــات�جســــيمة�مــــن�قبــ والجســــدي�ومــ

و�تزال�تكابد�ا�صاعب�كل�يوم،�فا�رأة���ي�ا�جتمع�اليم�\�عنصـر�منـتج�وتتـو�ى�القيـام�بـالكث���مـن�

 �د��ــي�ظــل��عمـال�غ�ــ��أن�الحـرب�أضــافة�علbcـا�أعبــاء�جســيمة�تتعلـق�بتــوف���احتياجـات�ا�ºــ�ل،�وتربيـة��و

خلو�ا��ºل�من�ا�عيل�ن�الذكور��سباب�تتعلق�بالحرب�وتبعاته،�فقـد�دخلـت�أثـار�الفتنـة�الداخليـة�والحـرب�

�مـــن�) النســـاء�و�طفـــال
ً
أكþـــ��الشـــرائح�تضـــررا

لـــم�ت¨ـــ�ك�شـــريحة��ـــي�ا�جتمـــع�اليم�ـــ\�إ��أصـــابbµا�،ومـــن�

ذلك�ترصد�الدراسة��ي�هذه�الجزئية�fنbµاكات�ال[ـ\�طالـت�ا�ـرأة�ا�ـرأة�اليمنيـة�وال[ـ\�تعـددت�صـنوفها�مـن��
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.  موقفcuممuا�تحدةuمنuقضيةuإن �اكuحقوقuا�رأةuاليمنية

�مـــن�شـــريحة�التغي�ـــ���ـــي�كافـــة�ا�راحـــل�ال[ـــ\�مـــرت�بـــاليمن�
ً
Hأصـــي�

ً
ظلـــت�ا�ـــرأة�اليمنيـــة�جـــزءا

ـــة،� ــة،�والسياســــية،�والحقوقيــــة،�وfجتماعيــــة،�والتعليميـ ـــا��دوار�ا�دنيــ ــة،�وتشــــهد�لهـ بدايــــة��لفيــــة�الثالثــ

ــد�القتــــــل� ــل�إ�ــــــى�حـــ ــــة،�والحرمــــــان�وصـــ ـــادية،��ـــــي�هــــــذا�الشـــــأن�لك¬bــــــا�تعرضـــــت�لصــــــنوف�مـــــن�Sهانـ وfقتصــ

وfختطــاف،�ومداهمــة�البيــوت�7منــة�دون�مراعــاة�حرمــات�تفرضــها��ديــان�والشــر 

�رضــية،�وقــد�تعــرض�العديــد�مــن�النســاء�وبــا�خص�مــ¬bن�الناشــطات�إ�ــى�صــنوف�مــن��ذى�وفــرض�قيــود�

ـــة� ــــف�ا�نظمــــــات�الحقوقيـــ ــاء�الــــــيمن،�وموقــ ـــض�نســــ ـــــ\�تعرضــــــن�لهــــــا�بعـــ ـــرائم�ال[ـ ــنتناول�بعــــــض�الجـــ وســــ

ــار�ا ــم�ا�تحـــــدة�ومنظما�bـــــا�Sنســـــانية�وجماعـــــات�أنصـــ وبـــــا�خص�منظمـــــات��مـــ

بحقوق�النساء،�و�bاجم�القيم�التقليدية��ي�ا�جتمعات�ا�حافظة�بالعالم�SسHمي

�من��زمـة
ً
والحـرب،�فقـد�أصـبح�قـدرها�أن�تتحمـل�عنـاء��،تعت���ا�رأة�اليمنية�من�أك��þالفئات��تضررا

ـــل�مــــن�الــــذكور�بســـــبب� ـــد�غيــــاب�العائــ ا�ºــــ�ل�وتــــوف���احتياجــــات��ســـــرة�بعـ

فقـد�حملـت�ا�ـرأة�اليمنيـة�أعبـاء�الحيـاة�الثقيلـة�ال[ـ\�،والسـجن

والجســــدي�ومــــع�ذلــــك�واجهــــت��هــــوال،�وتعرضــــت��نbµاكــــات�جســــيمة�مــــن�قبــــل�مليشــــيا�

و�تزال�تكابد�ا�صاعب�كل�يوم،�فا�رأة���ي�ا�جتمع�اليم�\�عنصـر�منـتج�وتتـو�ى�القيـام�بـالكث���مـن�

 ��عمـال�غ�ــ��أن�الحـرب�أضــافة�علbcـا�أعبــاء�جســيمة�تتعلـق�بتــوف���احتياجـات�ا�ºــ�ل،�وتربيـة��و

خلو�ا��ºل�من�ا�عيل�ن�الذكور��سباب�تتعلق�بالحرب�وتبعاته،�فقـد�دخلـت�أثـار�الفتنـة�الداخليـة�والحـرب�

النســـاء�و�طفـــال(�هليـــة�إ�ـــى�كـــل�مºـــ�ل��ـــي�الـــبHد�واصـــبحت�الفئـــات�الضـــعيفة�

لـــم�ت¨ـــ�ك�شـــريحة��ـــي�ا�جتمـــع�اليم�ـــ\�إ��أصـــابbµا�،ومـــن��إن�fنbµاكـــات�ال[ـــ\�مارســـها�جماعـــة�الحوثيـــون 

ذلك�ترصد�الدراسة��ي�هذه�الجزئية�fنbµاكات�ال[ـ\�طالـت�ا�ـرأة�ا�ـرأة�اليمنيـة�وال[ـ\�تعـددت�صـنوفها�مـن��
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u
ً
موقفcuممuا�تحدةuمنuقضيةuإن �اكuحقوقuا�رأةuاليمنية"خامسا

�مـــن�شـــريحة�التغي�ـــ���ـــي�كافـــة�ا�راحـــل�ال[ـــ\�مـــرت�بـــاليمن�
ً
Hأصـــي�

ً
ــرأة�اليمنيـــة�جـــزءا ظلـــت�ا�ـ

ــة�الثالثــــة،�وتشــــهد�لهــــا��دوار�ا�دنيــــة،�والسياســــية،�والحقوقيــــة،�وfجتماعيــــة،�والتعليميــــة،� ــة��لفيــ بدايــ

ـــد�القتــــــل� ـــل�إ�ــــــى�حــ ـــة،�والحرمــــــان�وصــ ــــت�لصــــــنوف�مـــــن�Sهانــ ـــذا�الشـــــأن�لك¬bــــــا�تعرضـ ـــي�هـــ وfقتصـــــادية،��ــ

وfختطــاف،�ومداهمــة�البيــوت�7منــة�دون�مراعــاة�حرمــات�تفرضــها��ديــان�والشــر 

�رضــية،�وقــد�تعــرض�العديــد�مــن�النســاء�وبــا�خص�مــ¬bن�الناشــطات�إ�ــى�صــنوف�مــن��ذى�وفــرض�قيــود�

  .تعسفية

ــــة� ــــف�ا�نظمــــــات�الحقوقيــ ــــن�لهــــــا�بعــــــض�نســــــاء�الــــــيمن،�وموقــ ـــ\�تعرضــ وســــــنتناول�بعــــــض�الجــــــرائم�ال[ـــ

ــار�ا ــــا�Sنســـــانية�وجماعـــــات�أنصـــ ــــدة�ومنظما�bـ ـــات��مـــــم�ا�تحـ ـــا�خص�منظمــ وبــ

بحقوق�النساء،�و�bاجم�القيم�التقليدية��ي�ا�جتمعات�ا�حافظة�بالعالم�SسHمي

�من��زمـة
ً
تعت���ا�رأة�اليمنية�من�أك��þالفئات��تضررا

ـــاب�العائـــــل�مــــن�الــــذكور�بســـــبب� ا�ºــــ�ل�وتــــوف���احتياجــــات��ســـــرة�بعــــد�غيـ

والسـجن, أو�fختطـاف, Sعاقـة

ــيا��تكوي¬bــــا�النف�ــــ·\، ــل�مليشــ والجســــدي�ومــــع�ذلــــك�واجهــــت��هــــوال،�وتعرضــــت��نbµاكــــات�جســــيمة�مــــن�قبــ

و�تزال�تكابد�ا�صاعب�كل�يوم،�فا�رأة���ي�ا�جتمع�اليم�\�عنصـر�منـتج�وتتـو�ى�القيـام�بـالكث���مـن�, الحوثي

 ��عمـال�غ�ــ��أن�الحـرب�أضــافة�علbcـا�أعبــاء�جســيمة�تتعلـق�بتــوف���احتياجـات�ا�ºــ�ل،�وتربيـة��و

خلو�ا��ºل�من�ا�عيل�ن�الذكور��سباب�تتعلق�بالحرب�وتبعاته،�فقـد�دخلـت�أثـار�الفتنـة�الداخليـة�والحـرب�

�هليـــة�إ�ـــى�كـــل�مºـــ�ل��ـــي�الـــبHد�واصـــبحت�الفئـــات�الضـــعيفة�

  .)1(الحرب�وآثارها

إن�fنbµاكـــات�ال[ـــ\�مارســـها�جماعـــة�الحوثيـــون 

ذلك�ترصد�الدراسة��ي�هذه�الجزئية�fنbµاكات�ال[ـ\�طالـت�ا�ـرأة�ا�ـرأة�اليمنيـة�وال[ـ\�تعـددت�صـنوفها�مـن��
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ــية،�والقتـــــل�خـــــارج� ـــة�ا�نـــــازل،�و�bـــــب�ا�قتنيـــــات�الشخصـــ تلفيـــــق�الـــــbµم�وfختطـــــاف�القســـــري�وانbµـــــاك�حرمــ

أن�العنــــف�fجتمــــاùي�الــــذي�تمارســــه�مليشــــيا�

�ـــي�تنفيـــذ�ذلـــك��مـــا�-ي�ضـــد�ا�ـــرأة�اليمنيـــة�وصـــل�إ�ـــى�ســـاحات�ا�حـــاكم�ومنصـــات�العدالـــة�وتســـاعده�

عxـى�اقتحـام�ا�نـازل�وجرجـرة�النسـاء�إ�ـى�ا�عـتقHت�

�واعت��ت�الحكومة�تلك�ا�مارسات�جرائم�ضد�Sنسانية
ً
  .)b)1ن��bائيا

وكان�الحوثيون�قد�نجحوا��ي�استنساخ�التجربة�Sيرانية��ي�كل�Ü·\ء�بما�فbcـا�تكـوين�مليشـيا�نسـائية�

ــــة� ـــــى�ســـــجون�خاصـ ــــم�kالزينبيـــــات�مهمbµـــــا�اقتحـــــام�البيـــــوت�وتعـــــذيب�النســـــاء�وجلـــــ�bن�إ� ـــت�مسـ ــــلحة�تحــ مسـ

تشكل�الزينبيات�الHئي�يـتم�اختيـار�معظمهـن�مـن�أسـر�سـHلية�

�نحــو�النســاء،�وتشــمل�مســؤوليا�bن�تفتــيش�النســاء�وا�نــازل،�وتلقــ�ن�النســاء�أفكــار�
ً
�موجهــا

ً
�اســتخباريا

ً
جهــازا

ــم�الجماعـــة،�وحفـــظ�النظـــام��ـــي�ســـجون�النســـاء،�وقـــد�وثـــق�الفريـــق�الخـــاص�بـــالخ��  اء�الـــدولي�ن�التـــابع�لÍمـ

�مـــن��ســـاليب�ا�ســـتخدمة��ـــي�fنbµاكـــات�
ً
ا�تحـــدة،��ـــي�إحـــدى�تقـــاريره�ال[ـــ\�تحظـــى�بمصـــداقية�دوليـــة�عـــددا

ـــه�ا�ــــرأة�اليمنيـــــة�مــــن�إنbµاكــــات�وســـــلطت� ـــات�مــــا�تتعـــــرض�لـ ـــد�مــــن�ا�ؤسســـــات�والجهـ اســــتهجنت�العديـ

ــاء�الــــيمن�معت�ــــ�ة�أن�اليمنيــــات��ــــي� ــى�انbµاكــــات�الحــــوثي�ن�بحــــق�نســ عxــ

ي�يعان�ن�من�أوضاع�مأساوية�كب��ة�عxى�مدى�أربع�سنوات،�وقـد�ارتكبـت�7�ف�مـن�

ــة،�وغ�ــــ�� ــفها�العديـــد�مـــن�ا�هتمـــ�ن�بأ�bـــا�غ�ـــ��أخHقيـ ــرائم�ا�تنوعـــة�بحـــق�اليمنيـــات�بصـــورة�بشـــعة،�وصـ الجـ

ــدة،�وكانــــت� ن�منافا�bــــا��لتعــــاليم�SســــHم�الحنيــــف�و�عــــراف�والتقاليــــد�اليمنيــــة�الحميــ

التقـــارير�قـــد�أشـــارت�إ�ـــى�تنـــوع�هـــذه�الجـــرائم�مـــا�بـــ�ن�اعتـــداء�جســـدي،�وحمـــHت�اختطـــاف�واعتقـــال�قســـري�

بحـق��ألـف�انbµـاك��13عدد�fنbµاكات��ي�عام�واحد�فقـط�
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ــة�ا�نـــــازل،�و�bـــــب�ا�قتنيـــــات�ال ــــري�وانbµـــــاك�حرمـــ تلفيـــــق�الـــــbµم�وfختطـــــاف�القسـ

ــي�ســــابقة�لــــم�ي ،�القــــانون��ــ
ً
Hــا�التــــاريخ�اليم�ــــ\�مثــــي أن�العنــــف�fجتمــــاùي�الــــذي�تمارســــه�مليشــــيا�إذ�شــــهد�لهــ

ي�ضـــد�ا�ـــرأة�اليمنيـــة�وصـــل�إ�ـــى�ســـاحات�ا�حـــاكم�ومنصـــات�العدالـــة�وتســـاعده�

عxـى�اقتحـام�ا�نـازل�وجرجـرة�النسـاء�إ�ـى�ا�عـتقHت�-و¾ي�فرق�نسـائية�حوثيـة�مـدربات،

�واعت��ت�الحكومة�تلك�ا�مارسات�جرائم�ضد�Sنسانية
ً
bن��bائيا

وكان�الحوثيون�قد�نجحوا��ي�استنساخ�التجربة�Sيرانية��ي�كل�Ü·\ء�بما�فbcـا�تكـوين�مليشـيا�نسـائية�

ــــ ــــاء�وجلـ ــــات�مهمbµـــــا�اقتحـــــام�البيـــــوت�وتعـــــذيب�النسـ ـــم�kالزينبيـ ـــلحة�تحـــــت�مســ مســ

تشكل�الزينبيات�الHئي�يـتم�اختيـار�معظمهـن�مـن�أسـر�سـHلية�" �مارسة�الدعارة،�وقتلهن�إذا�اقت
·��kمر

�نحــو�النســاء،�وتشــمل�مســؤوليا�bن�تفتــيش�النســاء�وا�نــازل،�وتلقــ�ن�النســاء�أفكــار�
ً
�موجهــا

ً
�اســتخباريا

ً
جهــازا

الجماعـــة،�وحفـــظ�النظـــام��ـــي�ســـجون�النســـاء،�وقـــد�وثـــق�الفريـــق�الخـــاص�بـــالخ�� 

�مـــن��ســـاليب�ا�ســـتخدمة��ـــي�fنbµاكـــات�
ً
ا�تحـــدة،��ـــي�إحـــدى�تقـــاريره�ال[ـــ\�تحظـــى�بمصـــداقية�دوليـــة�عـــددا

  .)2(ال[\��ارتكبbµا�الزينبيات

ــه�ا�ــــرأة�اليمنيـــــة�مــــن�إنbµاكــــات�وســـــلطت� ــات�مــــا�تتعـــــرض�لــ ـــن�ا�ؤسســـــات�والجهــ ــد�مـ اســــتهجنت�العديــ

ــائل�fعــــHم� ـــ�ة�أن�اليمنيــــات��ــــي�الضــــوء�العديــــد�مــــن�وســ عxــــى�انbµاكــــات�الحــــوثي�ن�بحــــق�نســــاء�الــــيمن�معت�ـ

ي�يعان�ن�من�أوضاع�مأساوية�كب��ة�عxى�مدى�أربع�سنوات،�وقـد�ارتكبـت�7�ف�مـن�

الجـــرائم�ا�تنوعـــة�بحـــق�اليمنيـــات�بصـــورة�بشـــعة،�وصـــفها�العديـــد�مـــن�ا�هتمـــ�ن�بأ�bـــا�غ�ـــ��أخHقيـــة،�وغ�ــــ��

ــاليم�SســــHم�الحنيــــف�و�عــــراف�والتقاليــــد�اليمنيــــة�الحميــــدة،�وكانــــت� ـــا��لتعــ ن�منافا�bـ

التقـــارير�قـــد�أشـــارت�إ�ـــى�تنـــوع�هـــذه�الجـــرائم�مـــا�بـــ�ن�اعتـــداء�جســـدي،�وحمـــHت�اختطـــاف�واعتقـــال�قســـري�

وfب¨�از�وال¨�ويع�وغ��ها�من�fنbµاكات،�وقد�بلغ�عدد�fنbµاكات��ي�عام�واحد�فقـط�
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ــــاك�حرمـــــة�ا�نـــــازل،�و�bـــــب�ا�قتنيـــــات�ال ــــاف�القســـــري�وانbµـ ـــق�الـــــbµم�وfختطـ تلفيــ

ــابقة�لــــم�ي ــانون��ــــي�ســ القــ

الحـــوثي�ضـــد�ا�ـــرأة�اليمنيـــة�وصـــل�إ�ـــى�ســـاحات�ا�حـــاكم�ومنصـــات�العدالـــة�وتســـاعده�

و¾ي�فرق�نسـائية�حوثيـة�مـدربات،" بالزينبيات�" يعرف�

�واعت��ت�الحكومة�تلك�ا�مارسات�جرائم�ضد�Sنسانية
ً
أو�قتلهن�أوتغيي�bن��bائيا

وكان�الحوثيون�قد�نجحوا��ي�استنساخ�التجربة�Sيرانية��ي�كل�Ü·\ء�بما�فbcـا�تكـوين�مليشـيا�نسـائية�

ــــ ــــاء�وجلـ ــات�مهمbµـــــا�اقتحـــــام�البيـــــوت�وتعـــــذيب�النسـ مســـــلحة�تحـــــت�مســـــم�kالزينبيـــ

�مارسة�الدعارة،�وقتلهن�إذا�اقت

�نحــو�النســاء،�وتشــمل�مســؤوليا�bن�تفتــيش�النســاء�وا�نــازل،�وتلقــ�ن�النســاء�أفكــار�
ً
�موجهــا

ً
�اســتخباريا

ً
جهــازا

الجماعـــة،�وحفـــظ�النظـــام��ـــي�ســـجون�النســـاء،�وقـــد�وثـــق�الفريـــق�الخـــاص�بـــالخ�� 

�مـــن��ســـاليب�ا�ســـتخدمة��ـــي�fنbµاكـــات�
ً
ا�تحـــدة،��ـــي�إحـــدى�تقـــاريره�ال[ـــ\�تحظـــى�بمصـــداقية�دوليـــة�عـــددا

ال[\��ارتكبbµا�الزينبيات

ــه�ا�ــــرأة�اليمنيـــــة�مــــن�إنbµاكــــات�وســـــلطت� ـــات�والجهــــات�مــــا�تتعـــــرض�لــ ــتهجنت�العديــــد�مــــن�ا�ؤسســ اســ

الضــــوء�العديــــد�مــــن�وســــائل�fعــــHم�

مناطق�سيطرة�الحوثي�يعان�ن�من�أوضاع�مأساوية�كب��ة�عxى�مدى�أربع�سنوات،�وقـد�ارتكبـت�7�ف�مـن�

ــة،�وغ�ــــ�� الجـــرائم�ا�تنوعـــة�بحـــق�اليمنيـــات�بصـــورة�بشـــعة،�وصـــفها�العديـــد�مـــن�ا�هتمـــ�ن�بأ�bـــا�غ�ـــ��أخHقيـ

ـــ �عـ
ً
Hــدة،�وكانــــت�إنســــانية،�فضــــ ن�منافا�bــــا��لتعــــاليم�SســــHم�الحنيــــف�و�عــــراف�والتقاليــــد�اليمنيــــة�الحميــ

التقـــارير�قـــد�أشـــارت�إ�ـــى�تنـــوع�هـــذه�الجـــرائم�مـــا�بـــ�ن�اعتـــداء�جســـدي،�وحمـــHت�اختطـــاف�واعتقـــال�قســـري�

وfب¨�از�وال¨�ويع�وغ��ها�من�fنbµاكات،�وقد�بل
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مؤسسـة�مدنيـة�يمنيـة�ناشـطة��ـي�مجـال�

ــا�اســــتطاعت�الوصـــــول�إ�ـــــى� ـــرت�أ�bـــ امـــــرأة�مختطفـــــة��303ذكــ

م،�كـــان�2019ى�مـــايوإ�ـــ�2014ومخفيـــة�ومعذبـــة��ـــي�مختلـــف�ا�حافظـــات�اليمنيـــة�خـــHل�الف¨ـــ�ة�مـــن�ســـبتم���

ذلك�بمناسبة�اليوم�العالم\�للقضاء�عxى�كل�أشكال�العنف�ضد�ا�رأة،�حينمـا�أوضـحت�أن�فريـق�الرصـد�

م�قيـــام�مليشـــيا�fنقHبيـــة�باختطـــاف�العديـــد�مـــن�النســـاء��ـــي�العاصـــمة�صـــنعاء،�

ــد�مــــن�النســــاء�العــــامHت��ــــي ــة،�وتعرضــــت�العديــ ا�جــــال�Sنســــاني�وSعHمــــي��وعــــدد�مــــن�ا�حافظــــات�اليمنيــ

حقوقيــات،��6مــن�أقليــة�ال�bائيــة،��

امـــرأة،��199امــرأة�كمـــا�قتلــت��87وإعHميتــ�ن،�وكانــت�أعxـــى�نســبة�fختطــاف��ـــي�صــنعاء،�وشـــمل�التعــذيب�

  .الدائم،�وعدم�Sحساس�با�مان��ي�أي�مكان

ـجن�والتعـذيب�والقتـل�امتـد�هـذا�السـلوك�

إ�ــى�fتجــار�بالبشــر�فقــد�كشــفت�منظمــة�يمنيــة�مهتمــة�بمكافحــة�fتجــار�بالبشــر�مطلــع��العــام�الجــاري�عــن�

�إ�ــى�البحــث�الجنــائي�الخاضــع�لســيطرة�
ً
Hصــنعاء�واقتيــادهن�لــي

�مـن�البHغـات�عـن�اختفـاء�
ً
الحوثي�ن�للتحقيـق�معهـن�تحـت�التعـذيب،�كمـا�أكـدت�ا�نظمـة�أ�bـا�تلقـت�عـددا

نساء��ي�أمانة�العاصمة�ومحافظة�صنعاء�مبينة�أن�عمليـة�إخفـاء�واختطـاف�النسـاء��ـي�الـيمن��ظـاهرة�لـم�

�عـــن�ارتكـــاب�
ً
مـــن�جانـــب�آخـــر�كشـــفت�منظمـــة�رايـــتس�رادار�لحقـــوق�Sنســـان��ـــي�العـــالم�العربـــي�مـــؤخرا

ألــف�انbµــاك�ضــد�ا�ـــرأة�اليمنيــة�خــHل�الســنوات��ربـــع�ا�اضــية�معربــة�عـــن�

ناة�كب��ة�للنسـاء�اليمنيـات،�ا�نظمـة�ال[ـ\�تتخـذ�مـن�
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ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

مؤسسـة�مدنيـة�يمنيـة�ناشـطة��ـي�مجـال�كالتحـالف�اليم�ـ\�لرصـد�انbµاكـات�حقـوق�Sنسـان�

ــ\�الحقــــوق�ا�دنيـــــة�العديـــــد�مـــــن�fنbµاكــــات ذكـــــرت�أ�bـــــا�اســــتطاعت�الوصـــــول�إ�ـــــى��ال[ـــ

ومخفيـــة�ومعذبـــة��ـــي�مختلـــف�ا�حافظـــات�اليمنيـــة�خـــHل�الف¨ـــ�ة�مـــن�ســـبتم���

ذلك�بمناسبة�اليوم�العالم\�للقضاء�عxى�كل�أشكال�العنف�ضد�ا�رأة،�حينمـا�أوضـحت�أن�فريـق�الرصـد�

م�قيـــام�مليشـــيا�fنقHبيـــة�باختطـــاف�العديـــد�مـــن�النســـاء��ـــي�العاصـــمة�صـــنعاء،�2014

ــات�اليمنيــــة،�وتعرضــــت�العديــــد�مــــن�النســــاء�العــــامHت��ــــي وعــــدد�مــــن�ا�حافظــ

�10طالبــة�و�30ناشــطة�سياســية،��87والحقــوÎي�لHختطــاف،�ومــن�بيــ¬bن�

وإعHميتــ�ن،�وكانــت�أعxـــى�نســبة�fختطــاف��ـــي�صــنعاء،�وشـــمل�التعــذيب�

الدائم،�وعدم�Sحساس�با�مان��ي�أي�مكانوكان�أسوء�ما�أفرزته�الحرب�الحوثية�عxى�النساء�الخوف�

امbµان�كرامة�ا�رأة�بلغ�مـداه،�فعـHوة�عxـى�fختطـاف�والسـجن�والتعـذيب�والقتـل�امتـد�هـذا�السـلوك�

إ�ــى�fتجــار�بالبشــر�فقــد�كشــفت�منظمــة�يمنيــة�مهتمــة�بمكافحــة�fتجــار�بالبشــر�مطلــع��العــام�الجــاري�عــن�

�إ�ــى�البحــث�الجنــائي�الخاضــع�لســيطرة�اعتقـال�نســاء�واحتجــازهن�جنــوب�العاصــمة�
ً
Hصــنعاء�واقتيــادهن�لــي

�مـن�البHغـات�عـن�اختفـاء�
ً
الحوثي�ن�للتحقيـق�معهـن�تحـت�التعـذيب،�كمـا�أكـدت�ا�نظمـة�أ�bـا�تلقـت�عـددا

نساء��ي�أمانة�العاصمة�ومحافظة�صنعاء�مبينة�أن�عمليـة�إخفـاء�واختطـاف�النسـاء��ـي�الـيمن��ظـاهرة�لـم�

  .)2(الحوثيا�دعومة�من�إيران�

�عـــن�ارتكـــاب�
ً
مـــن�جانـــب�آخـــر�كشـــفت�منظمـــة�رايـــتس�رادار�لحقـــوق�Sنســـان��ـــي�العـــالم�العربـــي�مـــؤخرا

ألــف�انbµــاك�ضــد�ا�ـــرأة�اليمنيــة�خــHل�الســنوات��ربـــع�ا�اضــية�معربــة�عـــن��20ا�ليشــيا�الحوثيــة�أكþــ��مـــن�

ناة�كب��ة�للنسـاء�اليمنيـات،�ا�نظمـة�ال[ـ\�تتخـذ�مـن�تلك�fنbµاكات�ال[\�تسببت��ي�معا
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  .)1(النساء

التحـالف�اليم�ـ\�لرصـد�انbµاكـات�حقـوق�Sنسـان�وقـد�وثـق�

الحقــــوق�ا�دنيـــــة�العديـــــد�مـــــن�fنbµاكــــات

ومخفيـــة�ومعذبـــة��ـــي�مختلـــف�ا�حافظـــات�اليمنيـــة�خـــHل�الف¨ـــ�ة�مـــن�ســـبتم���

ذلك�بمناسبة�اليوم�العالم\�للقضاء�عxى�كل�أشكال�العنف�ضد�ا�رأة،�حينمـا�أوضـحت�أن�فريـق�الرصـد�

2014قـــد�وثـــق�مـــن�العـــام�

وعــــدد�مــــن�ا�حافظــــات�اليمنيــــة،�وتعرضــــت�العديــــد�مــــن�النســــاء�العــــامHت��ــــي

والحقــوÎي�لHختطــاف،�ومــن�بيــ¬bن�

وإعHميتــ�ن،�وكانــت�أعxـــى�نســبة�fختطــاف��ـــي�صــنعاء،�وشـــمل�التعــذيب�

وكان�أسوء�ما�أفرزته�الحرب�الحوثية�عxى�النساء�الخوف�

امbµان�كرامة�ا�رأة�بلغ�مـداه،�فعـHوة�عxـى�fختطـاف�وال

إ�ــى�fتجــار�بالبشــر�فقــد�كشــفت�منظمــة�يمنيــة�مهتمــة�بمكافحــة�fتجــار�بالبشــر�مطلــع��العــام�الجــاري�عــن�

اعتقـال�نســاء�واحتجــازهن�جنــوب�العاصــمة�

�مـن�البHغـات�عـن�اختفـاء�
ً
الحوثي�ن�للتحقيـق�معهـن�تحـت�التعـذيب،�كمـا�أكـدت�ا�نظمـة�أ�bـا�تلقـت�عـددا

نساء��ي�أمانة�العاصمة�ومحافظة�صنعاء�مبينة�أن�عمليـة�إخفـاء�واختطـاف�النسـاء��ـي�الـيمن��ظـاهرة�لـم�

�ت��ز�إ���ي�ظل�مليشيا

�عـــن�ارتكـــاب�
ً
مـــن�جانـــب�آخـــر�كشـــفت�منظمـــة�رايـــتس�رادار�لحقـــوق�Sنســـان��ـــي�العـــالم�العربـــي�مـــؤخرا

ا�ليشــيا�الحوثيــة�أكþــ��مـــن�

تلك�fنbµاكات�ال[\�تسببت��ي�معالاستنكارها�الشديد�
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أن�fنقHبـــ�ن�الحـــوثي�ن�مارســـوا�عمليـــات�قمـــع�وهـــدر�لكرامـــة�

ا�ـــرأة�وحرما�bـــا�مـــن�أبســـط�الحقـــوق،�وأشـــارت�إ�ـــى�ممارســـة�انbµاكـــات�جســـيمة�ضـــد�ا�ـــرأة�تمثلـــت��ـــي�القتـــل�

حــا�ت�قتــل�بــ�ن�النســاء��105ــ·\�وتشــريد�7�ف،�ورصــدت�

إصابة��ي�صفوفهن�أثنـاء�القصـف�العشـوائي�عxـى��حيـاء�السـكنية��خـHل�عـام�

ــية�م¬bــــا�حــــا�ت�فقــــدان�ذاكــــرة��و امــــرأة��41حالــــة�إصــــابة�بحــــا�ت�نفســ

أما�اللجنة�الوطنية�للتحقيق��ي�ادعاءات�انbµاكات�حقوق�Sنسان�و¾ي�هيئـة�يمنيـة�مسـتقلة�رصـدت�

�314حالــة�انbµـاك�وقعـت�ضـد�النســاء��ـي�الـيمن�تضــمنت�

بة�با�لغــام��رضــية��ــي�صــفوف�النســاء،�وتعــذيب�

  .)1(م2017

�bــم�الوصــول�إ�ــى�الســلطة،�وتقـويض�الدولــة�تحــت�حــرب�الطائفيــة،�وإشــعال�فتيــل�

الحروب��هلية،�وعجز��مم�ا�تحدة�الجxي�تجاه��زمـة�اليمنيـة،�والحـد�مـن�آثارهـا�قـد�جعـل�مـن��طفـال�

�عxــى��زمــة�اليمنيــة،�بــل�يتشــابه�مــع�د
ً
�بمــا�يحــدث،�ولــيس�هــذا�مقتصــرا

ً
ور�وا�ــرأة�أكþــ��تلــك�الفئــات�تضــررا

ـــــراف�وا�واثيـــــــق� ــــــرائع�الســـــــماوية،�و�عــ ــى�الشـ ــارج�ن�عxـــــ ـــــل�الخـــــ ــــــاهرة�fنbµاكـــــــات�مـــــــن�قبــ ــ·\�ظـ ـــــ

ــــة� ــة��ــــــي�ســــــوريا�وإيــــــران�والجماعــــــات�العنفيـــ ــات�القمعيــــ ــــ¬bم�الحكومـــــ ـــة�مــ ـــ\�تــــــأتي��ــــــي�الطليعـــ ـــــانية��ال[ـــ Sنسـ

ــاء�حمايـــة�حقــــوق� الصـــلة��ـــي�العـــراق�والـــيمن�بعـــد�أن�ضــــمنت�هـــذه�القـــوى�ســـكوت�ادعيـ

وعxـــى�رأســهم�الو�يـــات�ا�تحــدة�ال[ـــ\�وقــع�رئيســـها�بــل�كلينتـــون�عxــى�ا�عاهـــدة�
ـــــت��،")2 ــدة�ال[ـــــــ\�أسســ و¾ـــــــي�ا�عاهـــــ

ــه�لــــن�يقـــدمها�للكــــونجرس�للتصــــديق�علbcــــا�إ��بعــــد� ة�الجنائيــــة�الدوليــــة،�لكنــــه�أعلـــن�عxــــى�الفــــور�أنــ

  
 .  
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�لهـــا��ـــي�بيـــان�صـــادر�ع¬bـــا�ذكـــرت
ً
أن�fنقHبـــ�ن�الحـــوثي�ن�مارســـوا�عمليـــات�قمـــع�وهـــدر�لكرامـــة�: هولنـــدا�مقـــرا

ا�ـــرأة�وحرما�bـــا�مـــن�أبســـط�الحقـــوق،�وأشـــارت�إ�ـــى�ممارســـة�انbµاكـــات�جســـيمة�ضـــد�ا�ـــرأة�تمثلـــت��ـــي�القتـــل�

ال�والتحــرش�الجن�ــ·\�وتشــريد�7�ف،�ورصــدت�وSصــابة�والعنــف��وfعتقــ

إصابة��ي�صفوفهن�أثنـاء�القصـف�العشـوائي�عxـى��حيـاء�السـكنية��خـHل�عـام��248

ــا�ت�فقــــدان�ذاكــــرة��و�3230واحــــد�فقــــط،��با�ضــــافة�ا�ــــى� ـــا�حــ ــا�ت�نفســــية�م¬bـ حالــــة�إصــــابة�بحــ

  . إطHق�القذائف�عxى��حياء�السكنية

أما�اللجنة�الوطنية�للتحقيق��ي�ادعاءات�انbµاكات�حقوق�Sنسان�و¾ي�هيئـة�يمنيـة�مسـتقلة�رصـدت�

�عـن
ً
حالــة�انbµـاك�وقعـت�ضـد�النســاء��ـي�الـيمن�تضــمنت��760مـن�خـHل�التحقيـق�الــذي�أجرتـه�مـؤخرا

بة�با�لغــام��رضــية��ــي�صــفوف�النســاء،�وتعــذيب�حالــة�إصــا�16إصــابة�إضــافة�إ�ــى�400

2017م،�وح[2015�kامرأة،�وحالة�إخفاء�قسري�وقعت�من�بداية�الحرب�

uالحقو®يuالجانبuيXuا�تحدةuممcuلدورuتقييم:  

�bــم�الوصــول�إ�ــى�الســلطة،�وتقـويض�الدولــة�تحــت�حــرب�الطائفيــة،�وإشــعال�فتيــل��إن

الحروب��هلية،�وعجز��مم�ا�تحدة�الجxي�تجاه��زمـة�اليمنيـة،�والحـد�مـن�آثارهـا�قـد�جعـل�مـن��طفـال�

�عxــى��زمــة�اليمنيــة،�بــل�يتشــابه�مــع�د
ً
�بمــا�يحــدث،�ولــيس�هــذا�مقتصــرا

ً
وا�ــرأة�أكþــ��تلــك�الفئــات�تضــررا

  .  �مم�ا�تحدة��ي�سوريا،�وليبيا،�والعراق،�وماينمار�وغ��ها�الكث��

ــــراف�وا�واثيـــــــق� ــــــماوية،�و�عـــ ـــــرائع�السـ ــــل�الخـــــــارج�ن�عxـــــــى�الشــ ــــــن�قبـــ ـــــاهرة�fنbµاكـــــــات�مـ ـــــــ·\�ظــ

ـــة� ـــــوريا�وإيــــــران�والجماعــــــات�العنفيــــ ــة��ــــــي�سـ ـــ¬bم�الحكومـــــــات�القمعيــــ ــة�مـــ ـــــأتي��ــــــي�الطليعــــ ــ\�تـ ــــانية��ال[ــــ Sنســ

ــلة��ـــي�العـــراق�والـــيمن�بعـــد�أن�ضــــمنت�هـــذه�القـــوى�ســـكوت�ادعيـــاء�حمايـــة�حقــــوق� الصـ

وعxـــى�رأســهم�الو�يـــات�ا�تحــدة�ال[ـــ\�وقــع�رئيســـها�بــل�كلينتـــون�عxــى�ا�عاهـــدة�"Sنســان��ــي�العـــالم�ا�تقــدم،�

ـــــة� ــــية�للمحكمـــــــة�الجنائيــ ــــا��سا¸ـــــــ·\"التأسيســـ ـــــام�" نظـــــــام�رومـــ 2(م2000عــ

ــد� ة�الجنائيــــة�الدوليــــة،�لكنــــه�أعلـــن�عxــــى�الفــــور�أنــــه�لــــن�يقـــدمها�للكــــونجرس�للتصــــديق�علbcــــا�إ��بعــ
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�لهـــا��ـــي�بيـــان�صـــادر�ع¬bـــا�ذكـــرت
ً
هولنـــدا�مقـــرا

ا�ـــرأة�وحرما�bـــا�مـــن�أبســـط�الحقـــوق،�وأشـــارت�إ�ـــى�ممارســـة�انbµاكـــات�جســـيمة�ضـــد�ا�ـــرأة�تمثلـــت��ـــي�القتـــل�

وSصــابة�والعنــف��وfعتقــ

248بقذائف�الحوثي�ن،�و

ــى� ــافة�ا�ــ واحــــد�فقــــط،��با�ضــ

إطHق�القذائف�عxى��حياء�السكنية�فقدت�جني¬bا�جراء

أما�اللجنة�الوطنية�للتحقيق��ي�ادعاءات�انbµاكات�حقوق�Sنسان�و¾ي�هيئـة�يمنيـة�مسـتقلة�رصـدت�

�عـن
ً
مـن�خـHل�التحقيـق�الــذي�أجرتـه�مـؤخرا

400حالــة�قتــل�نســاء،�و

امرأة،�وحالة�إخفاء�قسري�وقعت�من�بداية�الحرب��11

u
ً
تقييمuلدورcuممuا�تحدةXuيuالجانبuالحقو®يu:ثانيا

إن: ويمكـن�القــول 

الحروب��هلية،�وعجز��مم�ا�تحدة�الجxي�تجاه��زمـة�اليمنيـة،�والحـد�مـن�آثارهـا�قـد�جعـل�مـن��طفـال�

�عxــى��زمــة�اليمنيــة،�بــل�يتشــابه�مــع�د
ً
�بمــا�يحــدث،�ولــيس�هــذا�مقتصــرا

ً
وا�ــرأة�أكþــ��تلــك�الفئــات�تضــررا

�مم�ا�تحدة��ي�سوريا،�وليبيا،�والعراق،�وماينمار�وغ��ها�الكث��

ـــــراف�وا�واثيـــــــق� ــــــماوية،�و�عــ ــــرائع�السـ ــــن�قبـــــــل�الخـــــــارج�ن�عxـــــــى�الشـــ ـــــات�مـــ ــاهرة�fنbµاكــ ـــــ·\�ظـــــ أن�تف�ــ

ــــة� ــــوريا�وإيــــــران�والجماعــــــات�العنفيـــ ـــــي�الطليعــــــة�مــــــ¬bم�الحكومـــــــات�القمعيــــــة��ــــــي�ســ ــأتي��ـ Sنســــــانية��ال[ــــــ\�تــــ

ــة،�ذات ــاء�حمايـــة�حقــــوق��وfنقHبيـ الصـــلة��ـــي�العـــراق�والـــيمن�بعـــد�أن�ضــــمنت�هـــذه�القـــوى�ســـكوت�ادعيـ

Sنســان��ــي�العـــالم�ا�تقــدم،�

ـــــة�الجنائيـــــــة� التأسيســـــــية�للمحكمــ

ــن�يقـــدمها�للكــــونجرس�للتصــــديق�علbcــــا�إ��بعــــد�ا�حكمـــ ــه�أعلـــن�عxــــى�الفــــور�أنــــه�لــ ة�الجنائيــــة�الدوليــــة،�لكنــ
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ـــمام�إ�ــــى�ا�حكمــــة� �أن�بــــHده���تنــــوي�fنضـ

�الجنائية�الدولية،�يرى�صناع�السياسة��ي�الو�يـات�ا�تحـدة�fمريكيـة�أن�ا�حكمـة�الجنائ
ً
يـة�سـتمثل�خرقـا

،�أ�bـــا�قـــدرة�القـــوي�عxـــى�تكييـــف�)1

هنـاك�سـؤال�يطـرح�نفسـه،��ـاذا�تحـدث�هـذه�fنbµاكـات�بحـق�ا�ـدني�ن؟،�و�ـاذا�الحـروب�ال[ـ\�تشـن��ــي�

�لت��يــر�
ً
والجــواب�أن�مصــالح�القــوى�النافــذة��ــي�العــالم�مقدمــة�عxــى�حقــوق�Sنســان�وال[ــ\�ترفــع�غالبــا

ـــى��مــــن�الــــدو�ي�والســــلم�العــــالم\� ـــم�ا�تحــــدة��ــــي�الحفــــاظ�عxـ ــل�ذريــــع�لÍمـ ـــن�fنbµاكــــات��ــــي�ظــــل�فشــ كث�ــــ��مـ

 
ً
�ـــد ـــ�ى�بــ �نbµاكـــــات�القـــــوى�الك�ــ�

ً
ــرا �ت��يـــ

ً
ـــوق�Sنســـــان،�وال[ـــــ\�تـــــأتي�تصـــــرفا�bا��حقـــــا ــبbµا،�أو��وحقــ مـــــن�محاســـ

جع�ا�نbµك�ن�عxى�التمـادي��ـي�ارتكـاب�ا�زيـد�م¬bـا؛��ن�مـن�أمـن�

ولكنــه�انقــHب�شــامل�يشــمل�, إن�ممارســة�الحــوثي�ن�ليســت�هــدفها�الوصــول�إ�ــى�دار�الرئاســة�فحســب

ـــتقبل ــلمات�والحاضــــر�وا�سـ ـــع�تعرضــــت��،ســ فكــــل�شــــرائح�ا�جتمـ

ــ�ن,  ــــــيادلة،fطبــــــــاء�،ا�علمــــــ �،�والصــ

�،�ومنظمـــات�ا�جتمـــع�ا�ـــدني،و�حـــزاب

إن�دل�عxـى�Üـ·\ء�فإنمـا�يـدل�عxـى�ا�كانـة�ا�تدنيـة�ال[ـ\�يحتلهـا�Sنسـان�اليم�ـ\�

�ي�فكر�الحركة�الحوثية�القائم�عxى�fصـطفاء�والنظـرة�الدونيـة�لÍخرين،أمـا�ا�نظمـات�الحقوقيـة�ووسـائل�

SعـHم�فتصـدر�سـيل�جـارف�مـن�التصـريحات�حــول�fنbµاكـات�ال[ـ\�يمارسـها�الحوثيـون�عxـى�مختلـف�فئــات�

وبــا�خص�شــريحة�النســاء�و�طفــال��ــي�ظــل�صــمت�غ�ــ��م�ــ�ر�لÍمــم�ا�تحــدة�ومنظما�bــا�الحقوقيــة�

وبعـض�التقـارير�ا�نصـفة�كمـا�هـو�الحـال��ـي�لجنـة�الخ�ـ�اء�لك¬bـا�تفتقـد�

قرارا�bـــا�نافـــذة�وملزمـــة،��وســـائر�أجهـــزة��مـــم�ا�تحـــدة�ال[ـــ\�تجعـــل
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ـــديHت�علbcــــا�و�ــــي�عــــام� ـــة��2002إدخــــال�التعـ ـــى�ا�حكمـ ــمام�إ�ـ ـــوي�fنضــ أعلــــن�الــــرئيس�بــــوش�أن�بــــHده���تنـ

الجنائية�الدولية،�يرى�صناع�السياسة��ي�الو�يـات�ا�تحـدة�fمريكيـة�أن�ا�حكمـة�الجنائ

1(للســـيادة�الوطنيـــة��مريكيـــة�إ�bـــا�Sذعـــان�كمـــا�يراهـــا�جـــان�جـــاك�روســـو

  .قرارات��مم�ا�تحدة�وتطويعها�بما�يخدم�مصالح�بHده���غ��

هنـاك�سـؤال�يطـرح�نفسـه،��ـاذا�تحـدث�هـذه�fنbµاكـات�بحـق�ا�ـدني�ن؟،�و�ـاذا�الحـروب�ال[ـ\�تشـن��ــي�

  

�لت��يــر�
ً
والجــواب�أن�مصــالح�القــوى�النافــذة��ــي�العــالم�مقدمــة�عxــى�حقــوق�Sنســان�وال[ــ\�ترفــع�غالبــا

ـــى��مــــن�الــــدو�ي�والســــلم�العــــالم\� ـــاظ�عxـ ـــي�الحفـ ــم�ا�تحــــدة��ـ كث�ــــ��مــــن�fنbµاكــــات��ــــي�ظــــل�فشــــل�ذريــــع�لÍمــ

 
ً
��نbµاكـــــات�القـــــوى�الك�ـــــ�ى�بـــــد�

ً
�ت��يـــــرا

ً
ــــ\�تـــــأتي�تصـــــرفا�bا��حقـــــا وحقـــــوق�Sنســـــان،�وال[ـ

الوقوف��ي�وجهها�وهذا�السلوك�السل«\�يشجع�ا�نbµك�ن�عxى�التمـادي��ـي�ارتكـاب�ا�زيـد�م¬bـا؛��ن�مـن�أمـن�

  

إن�ممارســة�الحــوثي�ن�ليســت�هــدفها�الوصــول�إ�ــى�دار�الرئاســة�فحســب

ــتقبلوالتــــاريخ�وا��،القــــيم�و�خــــHق�وا�عتقــــدات ــلمات�والحاضــــر�وا�ســ ســ

ــاء ـــة, كبــــــــار�الســــــــن�،والنســــــ , ذوي�fحتياجــــــــات�الخاصـــــ

و�حـــزاب, وقيـــادات�الدولـــة�،ومنتســـ«\�القـــوات�ا�ســـلحة�و�مـــن

إن�دل�عxـى�Üـ·\ء�فإنمـا�يـدل�عxـى�ا�كانـة�ا�تدنيـة�ال[ـ\�يحتلهـا�Sنسـان�اليم�ـ\��وهذا�

�ي�فكر�الحركة�الحوثية�القائم�عxى�fصـطفاء�والنظـرة�الدونيـة�لÍخرين،أمـا�ا�نظمـات�الحقوقيـة�ووسـائل�

SعـHم�فتصـدر�سـيل�جـارف�مـن�التصـريحات�حــول�fنbµاكـات�ال[ـ\�يمارسـها�الحوثيـون�عxـى�مختلـف�فئــات�

وبــا�خص�شــريحة�النســاء�و�طفــال��ــي�ظــل�صــمت�غ�ــ��م�ــ�ر�لÍمــم�ا�تحــدة�ومنظما�bــا�الحقوقيــة�

وبعـض�التقـارير�ا�نصـفة�كمـا�هـو�الحـال��ـي�لجنـة�الخ�ـ�اء�لك¬bـا�تفتقـد�, ما�عدا�بعـض��صـوات�هنـا�وهنـاك

وســـائر�أجهـــزة��مـــم�ا�تحـــدة�ال[ـــ\�تجعـــل�،إ�ـــى�7ليـــات�التنفيذيـــة��ـــي�مجلـــس��مـــن
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ــام� ــي�عــ ــال�التعــــديHت�علbcــــا�و�ــ إدخــ

الجنائية�الدولية،�يرى�صناع�السياسة��ي�الو�يـات�ا�تحـدة�fمريكيـة�أن�ا�حكمـة�الجنائ

للســـيادة�الوطنيـــة��مريكيـــة�إ�bـــا�Sذعـــان�كمـــا�يراهـــا�جـــان�جـــاك�روســـو

قرارات��مم�ا�تحدة�وتطويعها�بما�يخدم�مصالح�بHده���غ��

هنـاك�سـؤال�يطـرح�نفسـه،��ـاذا�تحـدث�هـذه�fنbµاكـات�بحـق�ا�ـدني�ن؟،�و�ـاذا�الحـروب�ال[ـ\�تشـن��ــي�

  .زاوية�من�العالم؟�كل

�لت��يــر�
ً
والجــواب�أن�مصــالح�القــوى�النافــذة��ــي�العــالم�مقدمــة�عxــى�حقــوق�Sنســان�وال[ــ\�ترفــع�غالبــا

ــى��مــــن�الــــدو�ي�والســــلم�العــــالم\� ـــاظ�عxــ ــي�الحفـ ـــل�فشــــل�ذريــــع�لÍمــــم�ا�تحــــدة��ــ ــي�ظـ ـــ��مــــن�fنbµاكــــات��ــ كث�ـ

 
ً
��نbµاكـــــات�القـــــوى�الك�ـــــ�ى�بـــــد�

ً
�ت��يـــــرا

ً
ــرفا�bا��حقـــــا ـــأتي�تصـــ وحقـــــوق�Sنســـــان،�وال[ـــــ\�تــ

الوقوف��ي�وجهها�وهذا�السلوك�السل«\�ي

  . العقوبة�أساء��دب

إن�ممارســة�الحــوثي�ن�ليســت�هــدفها�الوصــول�إ�ــى�دار�الرئاســة�فحســب

ـــدات ــيم�و�خــــHق�وا�عتقـ القــ

ـــــÍذى� ــــــال( لـــ ـــــــاء, fطفــ والنسـ

ومنتســـ«\�القـــوات�ا�ســـلحة�و�مـــن�،وا�هندســـ�ن

�،)وبقية�فئات�الشعب

�ي�فكر�الحركة�الحوثية�القائم�عxى�fصـطفاء�والنظـرة�الدونيـة�لÍخرين،أمـا�ا�نظمـات�الحقوقيـة�ووسـائل�

SعـHم�فتصـدر�سـيل�جـارف�مـن�التصـريحات�حــول�fنbµاكـات�ال[ـ\�يمارسـها�الحوثيـون�عxـى�مختلـف�فئــات�

وبــا�خص�شــريحة�النســاء�و�طفــال��ــي�ظــل�صــمت�غ�ــ��م�ــ�ر�لÍمــم�ا�تحــدة�ومنظما�bــا�الحقوقيــة�, ا�جتمــع

ما�عدا�بعـض��صـوات�هنـا�وهنـاك

إ�ـــى�7ليـــات�التنفيذيـــة��ـــي�مجلـــس��مـــن
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ـــجعهم�عxــى�ممارســة�مزيــد�مــن�العنــف�ضــد�فئـــات�

�ومنع�fنbµاكات�ووقف�نزيف�الدم�مع� �حماية�حقوق�Sنسان، �اليمن��ي ��ي إن�أخفاق��مم�ا�تحدة

عت�هذه��زمات�الك��ى�مصداقية��مم�ا�تحدة�عxى�ا�حك�الحقيقي�لتبقى�

�ي�موقف�ا�تفرج��أمام�عمليات�القتل�اليومي�والدمار�الهائل،�واستمرار�الصراع�ا�سلح،�وما�ي¨�افق�معه�

�عن�
ً
Hى�مرأى�ومسمع�من�ا�جتمع�الدو�ي�فضxتجري�ع

دم���ا�ستشفيات�فوق�رؤوس��طباء�والجر�ى�وبالرغم�من�وجود�قرارات�أممية�صادرة�عن�الجمعية�

  .العامة�أو�من�مجلس��من�الدو�ي،�فإن�معظم�تلك�القرارات�لم�تفعل�وغ���قابلة�للتنفيذ�
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�مــر�الــذي�زاد�مــن�أطمــاع�منbµكــي�حقــوق�Sنســان،�وشـــجعهم�عxــى�ممارســة�مزيــد�مــن�العنــف�ضــد�فئـــات�

  .السكان،�وا�رأة�م¬bم�عxى�وجه�الخصوص

�مع� �ومنع�fنbµاكات�ووقف�نزيف�الدم �حماية�حقوق�Sنسان، �اليمن��ي ��ي إن�أخفاق��مم�ا�تحدة

عت�هذه��زمات�الك��ى�مصداقية��مم�ا�تحدة�عxى�ا�حك�الحقيقي�لتبقى�قدر�bا�عxى�ذلك�فقد�وض

�ي�موقف�ا�تفرج��أمام�عمليات�القتل�اليومي�والدمار�الهائل،�واستمرار�الصراع�ا�سلح،�وما�ي¨�افق�معه�

�عن��ةمن�تعرض��طفال�والنساء��من�انbµاكات�يومي
ً
Hى�مرأى�ومسمع�من�ا�جتمع�الدو�ي�فضxتجري�ع

دم���ا�ستشفيات�فوق�رؤوس��طباء�والجر�ى�وبالرغم�من�وجود�قرارات�أممية�صادرة�عن�الجمعية�

العامة�أو�من�مجلس��من�الدو�ي،�فإن�معظم�تلك�القرارات�لم�تفعل�وغ���قابلة�للتنفيذ�
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�مــر�الــذي�زاد�مــن�أطمــاع�منbµكــي�حقــوق�Sنســان،�و

السكان،�وا�رأة�م¬bم�عxى�وجه�الخصوص

�مع� �ومنع�fنbµاكات�ووقف�نزيف�الدم �حماية�حقوق�Sنسان، �اليمن��ي ��ي إن�أخفاق��مم�ا�تحدة

قدر�bا�عxى�ذلك�فقد�وض

�ي�موقف�ا�تفرج��أمام�عمليات�القتل�اليومي�والدمار�الهائل،�واستمرار�الصراع�ا�سلح،�وما�ي¨�افق�معه�

من�تعرض��طفال�والنساء��من�انbµاكات�يومي

دم���ا�ستشفيات�فوق�رؤوس��طباء�والجر�ى�وبالرغم�من�وجود�قرارات�أممية�صادرة�عن�الجمعية�ت

العامة�أو�من�مجلس��من�الدو�ي،�فإن�معظم�تلك�القرارات�لم�تفعل�وغ���قابلة�للتنفيذ�
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  :دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةXuيuالجانبcuم¨

انية�يقـع��ـي�صـلب��ن�أمـن�ا�جتمعـات�Sنسـ

حيـث�شـهد�" إنقـاذ��جيـال�ا�قبلـة�مـن�ويـHت�الحـرب

وتسـم�kأيضـا��و�ـى�(·\�ا�نظمة�الدمار�الهائل�الذي�حل�بالبشـرية�بسـبب�نشـوب�الحـرب�ن�العـا�يت�ن�

bµــ��مــن�ســته�وعشــرين�مليــون�وراح�ضــحيþا�أك

�،)حيbµا�أكþـ��مـن�سـبع�ن�مليـون�قتيـل

¤bــــا��أ�bــــا�ا�ؤسســــة�ا�نــــوط�عتبــــار �bا�عxــــى�ا

وتعزيــز�الســHم�الــدائم��Hم،ا�ســاعدة��ــي�اســتعادة�الســ

�ــي�ا�جتمعــات�بعــد�توقــف�الحــروب،�وذلــك�مــن�خــHل�Sجــراءات�ال[ــ\�يتخــذها�مجلــس��مــن�كونــه�الجهــاز�

مهمــــة��ن�ـــ�ى�إ�ـــىالـــذي�أالـــذي�تقـــع�عxـــى�عاتقـــه�مســـؤولية�حمايـــة�Sنســـانية�بموجـــب�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�

�ـي��)2(د�السـHم�العـالم\�يقـوم�ا�جلـس

و�ـــي�بعـــض�الحـــا�ت��وصـــول�إ�ـــى�اتفـــاق�بالوســـائل�الســـلمية،

فعـل�ذلــك�أو��وقـد�يعـ�ن�ممثلــ�ن�خاصـ�ن�أو�يطلـب�مـن��مــ�ن�العـام

وعندما�لخــHف�عــن�طريــق�التســوية�الســـلمية،

�ت�ا�همـة�الرئيسـية��و�ـى�للمجلـس،

طــHق�النــار�لعبــت�أدوار�أساســية��ــي�منــع�انتشــار�

ــــة ــــان�ا�راقبــــ ـــن�لجــــ ـــم�ا�تحــــــــدة�العديــــــــد�مـــــ ـــأت��مـــــ ــــــك�أنشـــــ ـــوء�ذلــ ــــــHم���،ضـــــ وقــــــــوات�حفــــــــظ�الســ

ـــــن، ـــHم�و�مـــ ــــة�الســـــ ـــــــرض�عمليــــ ـــــــديم�وفـ ـــــت��لتقـ ــــد�تأسســـ وقــــ
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دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةXuيuالجانبcuم¨

�مـن�العنايـة
ً
�ن�أمـن�ا�جتمعـات�Sنسـ�؛ا�تحـدة�الجوانـب��منيـة�مزيـدا

إنقـاذ��جيـال�ا�قبلـة�مـن�ويـHت�الحـرب"بل�هو�الهدف�الرئيس�من�وجودهـا�

·\�ا�نظمة�الدمار�الهائل�الذي�حل�بالبشـرية�بسـبب�نشـوب�الحـرب�ن�العـا�يت�ن�

وراح�ضــحي�bµم،1918نــوفم���11م�إ�ــى�1914يوليــو�2

حيbµا�أكþـ��مـن�سـبع�ن�مليـون�قتيـلوراح�ض�،)1(م1945سبتم���2م�إ�ى�1939سبتم���

ــذ�نشــــأ �bا�عxــــى�اولقــــد�ظــــل�العــــالم�يعــــول�عxــــى�منظمــــة��مــــم�ا�تحــــدة�منــ

ا�ســاعدة��ــي�اســتعادة�الســو ووقــف�الحــروب��نــع�تصــعيد�الخHفــات،

�ــي�ا�جتمعــات�بعــد�توقــف�الحــروب،�وذلــك�مــن�خــHل�Sجــراءات�ال[ــ\�يتخــذها�مجلــس��مــن�كونــه�الجهــاز�

الـــذي�تقـــع�عxـــى�عاتقـــه�مســـؤولية�حمايـــة�Sنســـانية�بموجـــب�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�

د�السـHم�العـالم\�يقـوم�ا�جلـسوعنـدما�يقـدم�إليـه�شـكوى�بخطـر�bèـد�صون��مـن�والسـلم�الـدولي�ن،

وصـــول�إ�ـــى�اتفـــاق�بالوســـائل�الســـلمية،العـــادة�بتقـــديم�توصـــيات�إ�ـــى��طـــراف�بغيـــة�ال

وقـد�يعـ�ن�ممثلــ�ن�خاصـ�ن�أو�يطلـب�مـن��مــ�ن�العـام, يضـطلع�ا�جلـس�بـالتحقيق�والوســاطة

لخــHف�عــن�طريــق�التســوية�الســـلمية،لحــل�ا�ويجــوز�لــه�أن�يضــع�مبــادرة�يبــذل�مســاعيه�الحميــدة،

ت�ا�همـة�الرئيسـية��و�ـى�للمجلـس،·\�نزاع�ما�إ�ى�قتال�يصبح�التوصل�إ�ى��bايـة�للصـراع��ـي�أقـرب�وقـ

طــHق�النــار�لعبــت�أدوار�أساســية��ــي�منــع�انتشــار�عديــدة�تعليمــات�لوقــف�إ�وقــد�أصــدر�ا�جلــس��ــي�مناســبات

ـــة ـــان�ا�راقبـــــ ــــــد�مــــــــن�لجـــــ ــم�ا�تحــــــــدة�العديــ ــأت��مــــــ ـــــك�أنشــــــ ــوء�ذلـــ ضــــــ

ــــع�الــــــــدو�ي ـــتخدمها�ا�جتمــــ ــة�يســـــ ــــــأداة�حيويــــــ ــــن،, كــ ـــة�الســــــــHم�و�مــــ ــــــرض�عمليـــــ ــــــديم�وفــ لتقــ
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دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةXuيuالجانبcuم¨:ا�بحثuالثاني

�مـن�العنايـةو�ي��مـم�تُ 
ً
ا�تحـدة�الجوانـب��منيـة�مزيـدا

بل�هو�الهدف�الرئيس�من�وجودهـا��مهامها�الرئيسة،

مؤس�·\�ا�نظمة�الدمار�الهائل�الذي�حل�بالبشـرية�بسـبب�نشـوب�الحـرب�ن�العـا�يت�ن�

28بــالحرب�العظمــ��kــي�

سبتم���1والثانية�من�قتيل،

ـــم�ا�تحــــدة�منــــذ�نشــــأ ولقــــد�ظــــل�العــــالم�يعــــول�عxــــى�منظمــــة��مـ

نــع�تصــعيد�الخHفــات،التــدخل��

�ــي�ا�جتمعــات�بعــد�توقــف�الحــروب،�وذلــك�مــن�خــHل�Sجــراءات�ال[ــ\�يتخــذها�مجلــس��مــن�كونــه�الجهــاز�

الـــذي�تقـــع�عxـــى�عاتقـــه�مســـؤولية�حمايـــة�Sنســـانية�بموجـــب�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة�

صون��مـن�والسـلم�الـدولي�ن،

العـــادة�بتقـــديم�توصـــيات�إ�ـــى��طـــراف�بغيـــة�ال

يضـطلع�ا�جلـس�بـالتحقيق�والوســاطة

يبــذل�مســاعيه�الحميــدة،

يف
·\�نزاع�ما�إ�ى�قتال�يصبح�التوصل�إ�ى��bايـة�للصـراع��ـي�أقـرب�وقـ

وقــد�أصــدر�ا�جلــس��ــي�مناســبات

  . )3(�عمال�العدائية

ــــى� ـــةوعxــــ ـــان�ا�راقبـــــ ـــــد�مــــــــن�لجـــــ ـــك�أنشــــــــأت��مــــــــم�ا�تحــــــــدة�العديـــ ضــــــــوء�ذلـــــ

ـــــــدو�ي ــع�الـ ـــــــة�يســــــــتخدمها�ا�جتمــــــ ـــأداة�حيويـ كـــــ
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ــــ ــــــر�بعثـــ ـــس��مـــــــن�عxـــــــى�نشـ ة�نـــــــدما�وافـــــــق�مجلــــ

ــ�ن�العـــــــرب�وإســـــــرائيل ـــط�بـــــ ـــــرق��وســــ ــي�الشــ ــــة��ـــــ ـــروب��،)1(دنـــ و�نـــــــع�نشـــــــوب�الحــــ

ــــــاول� ــــد�تنــــ ـــــك�وقــــــ ـــدة�تلـــــ ــم�ا�تحـــــــ ـــاق��مــــــــ ميثـــــــ

ـــيط� ـــــه�تخطــــــ ــل�لــــ ـــــن�أوكـــــــ ـــــس��مــــ ــــع�مجلــــ ــــــي�يتبـــــ ـــــاز�فرùـــ ـــــــكرية�كجهــــ ــــان�العســ ـــة��ركـــــ وأســـــــــس�لجنــــــ

ــــي�تنظــــــــيم�التســــــــلح�بمــــــــا� ــن��ــــ ــــس��مــــــ ــــة�مجلــــ ــة�معاونــــ اللجنــــــ

ــــــ\� ــــــة�ال[ــــ ـــــــكرية�الجويــــ ــــــــرق�العســـ ـــن�الفــ ـــدد�مـــــــ ـــــة�قيــــــــــادة�لعـــــــ ـــوف���هيئـــــ ــــــا�تـــــــ وعلbcــــ

ــــتقلة� ـــــ�ى�أن�إنشــــــــاء�قــــــــوة�مســــ ـــن�أدركــــــــت�القــــــــوى�الك�ـــ ولكـــــ

ـــــي� ـــدة��ـــــ ــــــــم�ا�تحـــــــ ـــد��مــ ــــى�قواعـــــــ ـــــة�عxــــــ يـــــ

ــــة� ـــــــدام�الثقــــــ ــــيم�انعـــ ــــــــد�خــــــ ـــب�وقــ ــــت�ا�ناســـــــ ــي�الوقــــــ ـــــا��ــــــــ ـــــــــن�دعو�bـــــ ــــــــن�مـ ــــــــس��مــ ــــتمكن�مجلــ ــي�يــــــ ـــــــ لكـ

ـــو، ــــة�كالنــــــــاتو�وحلــــــــف�وارســـــ �ية�ا�تعارضــــ

ــــن� ـــــا�عــ ـــس��مــــــن�بعجزهـ ـــكرية�مجلـــ ـــان�العســــ ــــة��ركـــ ــــام�ن�أبلغــــــت�لجنــ ـــل�بعــــــد�عــ ــــوبالفعـــ ـــيط�الوفــــــاء�بمــ ا�أنــــ

ــــام� ـــا�عــــ ـــــام�¤bـــــ ـــد�fهتمـــ �1990غ�ــــــــ��أنــــــــه�تــــــــم�تجديـــــ
ً
ــــت�دورا ــ�ن�لعبــــ م�حــــــ

ـــــى� ـــــأت�إ�ــ ـــات�البحريـــــــة�خـــــــHل�حـــــــرب�الخلـــــــيج��و�ـــــــى،�غ�ـــــــ��أن��مـــــــم�ا�تحـــــــدة�لجــ ــي�تنســـــــيق�العمليــــ ��ـــــ
ً
مهمـــــــا

  .)2(�·\��ي�كوسوفو

ومن�ا�Hحظ�أنه�عندما�ترغب�القوى�العظم��kي�Sقدام�عxـى�عمـل�عسـكري�فإ�bـا�تسـáى�إ�ـى�ضـمان�

ح[ــ�kتكســب�عملهــا�صــفة�الشــرعية�أبــرز�مثــال�لــذلك�مــا�فعلتــه�الو�يــات�

ـــدب���وا ــــعت�لتــ ــلة�مــــــن�سـ ستصــــــدار�سلســـ

واستطاعت�أن�تمرر�قرار�يج����ـي��bايـة�ا�طـاف�

وقـد�نجـح�هـذا��العـراقي�ن�عxـى�الخـروج�مـن�الكويـت،

ــة��ـــــي�تحقيـــــق�أهدافـــــه ــة�الو�يـــــات�ا�تحـــــدة��مريكيـــ ــــالف�العســـــكري�بزعامـــ ــي�ف��ايـــــر�ك�وذلـــــ�،التحـ م��1991ـــ

وهــو�مــا�أعت�ــ��أك�ــ��حملــة�تج��هــا��يــة�جويــة�ضــخمة،

ــــل�مـــــــن� ت�وغـــــــزت�الو�يـــــــات�ا�تحـــــــدة�كـــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــام ــم�ا�تحـــــــدة�لحفـــــــظ�الســـــــHم�عـــــ ـــع�م،1948مـــــ ـــــر�بعثــــ ــــــدما�وافـــــــق�مجلـــــــس��مـــــــن�عxـــــــى�نشــ نـ

ــــة�اله ـــم�ا�تحـــــــدة��راقبـــ ــــــرائيل�مــــ ــــرق��وســـــــط�بـــــــ�ن�العـــــــرب�وإسـ ـــة��ـــــــي�الشـــ دنــــ

ــــكرية، ـــــدرات�عســــــ ــى�قـــــ ــدة�إ�ــــــــ ــــــــم�ا�تحــــــــ ـــــاول���مــ ـــد�تنـــــ وقـــــــ

ــــه�تخطـــــــــيط� ــــــــل�لـــــ ــــن�أوكـ ــــس��مـــــ ـــع�مجلـــــ ـــــي�يتبــــــ ــــاز�فرùــــ ــــــكرية�كجهـــــ ـــان�العســـ ــــــــس�لجنـــــــــة��ركــــــ وأسـ

ــــــلح�بمــــــــا�نــــــــيط�بوأ�مليــــــــات��مــــــــم�ا�تحــــــــدة�العســــــــكرية، ـــي�تنظــــــــيم�التســ ـــس��مــــــــن��ـــــ ـــة�مجلـــــ اللجنــــــــة�معاونـــــ

ـــلح�النــــــــــووي ـــــك�التســـــــ ـــي�ذلـــــ ـــــ\�, �ـــــــ ـــــة�ال[ـــــ ــــــكرية�الجويـــــ ـــــــرق�العســــ ــــــــادة�لعــــــــــدد�مــــــــــن�الفـــ ــــة�قيــ ـــــا�تــــــــــوف���هيئــــــ وعلbcـــــ

ــــــوية، ــة�العضــ ـــــس�الدائمــــــ ـــتقلة��bµا�الــــــــدول�الخمـــ ـــــــوة�مســـــ ــــ�ى�أن�إنشــــــــاء�قـ ـــــــوى�الك�ــــ ـــــــت�القـ ولكــــــــن�أدركـ

ـــــالحها ـــــــدم�مصـــــ ـــن�يخـــ ـــكرية��مم, لـــــــ ــــــــوة�العســـــــ ــــــم�تــــــــــوزع�القــ ــــــذا�لــــ ــــي�ولــــ ــدة��ــــــ ــــــــم�ا�تحــــــــ ـــى�قواعــــــــــد��مــ ــــة�عxـــــــ يــــــ

ـــة� ــــــدام�الثقـــــــ ـــيم�انعــــ ـــــــد�خـــــــ ـــت�ا�ناســــــــــب�وقـــ ـــــــــي�الوقـــــــ ــــا��ـ ــــــــن�دعو�bــــــ ـــــــن�مــ ـــــــس��مـــ ـــتمكن�مجلـــ ـــــــــي�يـــــــ لكـ

ـــــــكر  ـــــن�خــــــــHل��حــــــــHف�العسـ ــــــر�مـــ ــــــوة�وظهــ ــــذه�القــ ـــة�كالنــــــــاتو�وحلــــــــف�وارســــــــو،والتــــــــوتر�عxــــــــى�هــــ ية�ا�تعارضـــــ

ـــن� ــــا�عـــ ـــة��ركــــــان�العســـــــكرية�مجلــــــس��مــــــن�بعجزهــ ـــام�ن�أبلغــــــت�لجنـــ وبالفعــــــل�بعــــــد�عـــ

ــــة ــــــام�وأصــــــــبحت�خاملــــ ـــــــن�مهــ ـــام��¤bــــــــا�مـ ــا�عـــــ ــــام�¤bــــــ ـــد�fهتمــــ ـــــــ��أنــــــــه�تــــــــم�تجديـــــ غ�ـ

ــــى� ــــأت�إ�ـــ ــــــدة�لجـــ ــــــم�ا�تحـ ــــــيج��و�ـــــــى،�غ�ـــــــ��أن��مـ ــــــرب�الخلـ ــــــHل�حـ ــات�البحريـــــــة�خـ ــــــيق�العمليـــــ ��ـــــــي�تنسـ
ً
مهمـــــــا

كما�حدث�مع�حلف�شمال��طل�·\��ي�كوسوفو�ستعانة�بقوات�ا�نظمات�Sقليمية

ومن�ا�Hحظ�أنه�عندما�ترغب�القوى�العظم��kي�Sقدام�عxـى�عمـل�عسـكري�فإ�bـا�تسـáى�إ�ـى�ضـمان�

ح[ــ�kتكســب�عملهــا�صــفة�الشــرعية�أبــرز�مثــال�لــذلك�مــا�فعلتــه�الو�يــات��،موقــف�مجلــس��مــن�كمؤيــد�لهــا

ـــام� ــــراق�وتحريـــــر�الكويــــــت�عــ ــد�غــــــزو�العـ ـــد�م،1990ا�تحـــــدة�عنـــ ــدب���وا�فقـــ ـــعت�لتـــ ســ

واستطاعت�أن�تمرر�قرار�يج����ـي��bايـة�ا�طـاف��جلس��من�ا�تفق�علbcا�با�جماعالقرارات�الصادرة�عن�م

العـراقي�ن�عxـى�الخـروج�مـن�الكويـت،�أرسال�قوة�عسكرية�كب��ة�متعددة�الجنسـيات��جبـار 

ــــي�تحقيـــــق�أهدافـــــه ـــالف�العســـــكري�بزعامـــــة�الو�يـــــات�ا�تحـــــدة��مريكيـــــة��ـ التحــ

،�660دولــة،�ومــا�يقــرب�
ً
يــة�جويــة�ضــخمة،وعمل�الــف�جنــديا

ــــك�الف¨ـــــــ�ة، ــي�تاريخهـــــــا��ـــــــي�تلـــ ــدة��ـــــ ـــدخل��تحـــــ ــــدما�تــــ ـــــن�عنـــ ـــل�مـــــــن�ولكــ ت�وغـــــــزت�الو�يـــــــات�ا�تحـــــــدة�كــــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

 Íم�عـــــــامأول�بعثـــــــة�لHــــــ ــــــدة�لحفـــــــظ�السـ ــــــم�ا�تحـ مـ

ــــــدة��راقبـــــــة�اله �مـــــــم�ا�تحـ

ــــــــت ــــــــا�احتاجــ ـــكرية،�ووقفهــ ـــدرات�عســـــــ ـــــــى�قـــــــ ـــــــدة�إ�ـــ ـــــم�ا�تحـــ �مـــــ

ـــايا، ــــيط��القضــــــ ـــــه�تخطـــــ ــــن�أوكـــــــــل�لــــ ــــس��مـــــ ــع�مجلـــــ ــــي�يتبـــــــ ـــاز�فرùـــــ ــــكرية�كجهــــــ ــــــــان�العســـــ ـــــــة��ركـ ــــس�لجنــ وأســـــ

ـــدة�العســــــــكرية،ع ـــم�ا�تحـــــ ــــات��مـــــ مليــــ

ــــــووي ـــــــلح�النــــ ـــــــي�ذلــــــــــك�التســـ �ـــ

ــــوية،قــــــــدم ـــــــة�العضــــ ــــدول�الخمــــــــس�الدائمـ bµا�الــــ

ــالحها ـــدم�مصــــــــ ـــــــن�يخـــــــ لـــ

ــــــــالم ــــة�, العــ ـــــــدام�الثقــــــ ـــيم�انعـــ ـــــــد�خـــــــ ـــــــــت�ا�ناســــــــــب�وقـــ ـــــــي�الوقـ ـــا��ـــ ــــــن�دعو�bـــــــ ـــــن�مــــ ــــس��مـــــ ــــــــتمكن�مجلــــــ ـــــي�يــ لكـــــ

ــــــكر  ــــــHف�العســ ــــــHل��حــ ـــن�خــ ـــر�مـــــ ـــوة�وظهـــــ ـــــى�هــــــــذه�القـــــ ـــوتر�عxـــ والتـــــ

ــــن� ـــــا�عــ ـــــن�بعجزهـ ـــــت�لجنــــــة��ركــــــان�العســـــــكرية�مجلــــــس��مـ ــد�عــــــام�ن�أبلغـ وبالفعــــــل�بعــــ

ــة ـــــبحت�خاملــــــ ـــام�وأصـــ ـــن�مهـــــ ـــــا�مـــــ ¤bـــ

ــــــى� ـــــأت�إ�ـ ــــــدة�لجــ ــــــى،�غ�ـــــــ��أن��مـــــــم�ا�تحـ ـــــيج��و�ـ ـــــرب�الخلــ ــــHل�حــ ـــــة�خـــ ــــــات�البحريــ ـــيق�العمليـ ـــــي�تنســــ ��ــ
ً
ــــا مهمـــ

 fقليميةSستعانة�بقوات�ا�نظمات�

ومن�ا�Hحظ�أنه�عندما�ترغب�القوى�العظم��kي�Sقدام�عxـى�عمـل�عسـكري�فإ�bـا�تسـáى�إ�ـى�ضـمان�

موقــف�مجلــس��مــن�كمؤيــد�لهــا

ــزو�العـــــراق�وتحريـــــر�الكويــــــت�عـــــام� ا�تحـــــدة�عنـــــد�غــــ

القرارات�الصادرة�عن�م

أرسال�قوة�عسكرية�كب��ة�متعددة�الجنسـيات��جبـار 

ـــي�تحقيـــــق�أهدافـــــه ــــدة��مريكيـــــة��ــ ــــات�ا�تحـ التحـــــالف�العســـــكري�بزعامـــــة�الو�يـ

دولــة،�ومــا�يقــرب��30بمشــاركة�

ــــ�ة،�مـــــــم�ا ـــــا��ـــــــي�تلـــــــك�الف¨ـــ �تحـــــــدة��ـــــــي�تاريخهــ

                                                          

 )1 ( 1>�� ��	����
 #�P
 �� 4G��� �0 L���	 �	�0 �� ?F
)2 ( �)F���3�< #@ )���2@�*� )���; ��*$�)*����� &�
�



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري 

 Page 248 برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  

ولكــن��تلجــأ�إ�ــى�مجلــس��مــن،البلــدين�لــم�

متخــذة�مــن�هجمــات�كل�الحكــم�ا�ســتقبxي�لهــذه�البلدان،

��بــدأ
ً
الــرئيس�بــوش�مــن�لــم�يكــن��وفقــا

وتفردهـــا�بقيـــادة��تحـــدة�النـــاجم�بعـــد�ا�bيـــار�الســـوفييت،

كمـــا�أشـــار�وزيـــر�الخارجيـــة��،�الضـــرر��ـــي�تقريـــر�مصـــ���العـــالم�وشـــن�الحـــروب

فح[ـــ��kـــي�مـــوطن�دبلوماســـية�تـــوازن�القـــوى�كـــان�ثمـــة�منـــاخ�يســـمو�صـــوب�عامـــل�أسا¸ـــ·\�

وقــد�أثبتـــت�الوقــائع�التاريخيــة�أن�الو�يـــات�

ـــاند�bا��ســــرائيل��ـــــي� ـــر�ذلـــــك��مــــن�خــــHل�مسـ وظهـ

قــدر�الصــراع�العربــي�Sســرائيxي�الــذي�أدى�إ�ــى�تمــرد�إســرائيل�عxــى�تطبيــق�قــرارات�الشــرعية�الدوليــة�ال[ــ\�ت

وتبخـــر�حـــل�الـــدولت�ن�وتـــم�, لـــم�تنفـــذ�عxـــى�أرض�الواقـــع

ــتج�عنــــه�زيــــادة�الطغيــــان�Sســــرائيxي ،�وذلــــك�م�ممــــا�نــ

وتجاهـل�تقريـر��ة�القـرن،ريكية��ي�ظل�مـا�يسـم\�بصـفق

ـــم�دول�العـــــالم، ــــع�مـــــن�معظــ متجاهلـــــة��بعـــــاد��اسـ

ــة�الو�يـــــات��،ة�القـــــدس�بالنســـــبة�للعـــــرب�وا�ســـــلم�ن ـــت�إعاقـــ وهـــــو�مـــــا�يثبــ

ــة��ــــي�الـــبHد بـــدء�بالعــــام��،كـــان�لÍمـــم�ا�تحــــدة�مواقـــف�عديـــدة�تجــــاه�الحالـــة��منيـ

أثنــاء�الحــرب�الجمهوريــة�ا�لكيــة��ــي�الــيمن�القــائم�عxــى�مراقبــة�عــدم�انــز�ق��وضــاع��ــي�الــيمن��ــي�

%67 – 68.  
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البلــدين�لــم��مــن�أجــل�إســقاط��نظمــة��ــيم�2003عــام

كل�الحكــم�ا�ســتقبxي�لهــذه�البلدان،طلبــت�مــن��مــم�ا�تحــدة�فقــط��شــراف�عxــى�شــ

��بــدأ�الحــادي�عشــر�مــن�ســبتم���ذريعــة�للتــدخل�بموجــب�تصــنيفها�للعــالم
ً
وفقــا

تحـــدة�النـــاجم�بعـــد�ا�bيـــار�الســـوفييت،للو�يـــات�ا�لقـــد�كـــان�لتـــأث���القطبيـــة��حاديـــة�

العــالم�بعـــد�الحـــرب�البـــاردة�أبلـــغ�الضـــرر��ـــي�تقريـــر�مصـــ���العـــالم�وشـــن�الحـــروب

فح[ـــ��kـــي�مـــوطن�دبلوماســـية�تـــوازن�القـــوى�كـــان�ثمـــة�منـــاخ�يســـمو�صـــوب�عامـــل�أسا¸ـــ·\�

�بعـــد�تلــك�ا�رحلــة،�وهــو 
ً
وقــد�أثبتـــت�الوقــائع�التاريخيــة�أن�الو�يـــات��مـــا�بــات�مفقــودا

ـــرائيل��ـــــي��أمــــام�تنفيـــــذ�قــــرارات��مــــم�ا�تحــــدة، ــاند�bا��سـ ــر�ذلـــــك��مــــن�خــــHل�مســ وظهــ

الصــراع�العربــي�Sســرائيxي�الــذي�أدى�إ�ــى�تمــرد�إســرائيل�عxــى�تطبيــق�قــرارات�الشــرعية�الدوليــة�ال[ــ\�ت

لـــم�تنفـــذ�عxـــى�أرض�الواقـــع�،)3(بـــأك��þمـــن�أربعـــ�ن�قـــرار�صـــادر�عـــن�مجلـــس��مـــن

�لحــــدود�
ً
ــا ـــة��للســــHم�وفقــ ــتج�عنــــه�زيــــادة�الطغيــــان�Sســــرائيxي1967تجاهــــل�ا�بــــادرة�العربيـ ـــا�نــ م�ممـ

ريكية��ي�ظل�مـا�يسـم\�بصـفقالقدس�عاصمة�أبدية��سرائيل�بمباركة�أم

ــــطيني�ن��ـــــي�ظـــــل�رفـــــض�دو�ـــــي�و  ـــ���والHجئـــــ�ن�الفلسـ ــــن�معظـــــم�دول�العـــــالم،ا�صــ ـــع�مـ اســ

ـــلم�نالحضـــــارية�وا�كانـــــة�الدينيـــــة��دينـــــ ـــبة�للعـــــرب�وا�ســ ـــدس�بالنســ ة�القــ

  .)4(ا�تحدة��عمال�وقرارات��مم�ا�تحدة

ــبHد��ـــي�الحالـــة�اليمنيــــة ــدة�مواقـــف�عديـــدة�تجــــاه�الحالـــة��منيـــة��ــــي�الـ كـــان�لÍمـــم�ا�تحــ

أثنــاء�الحــرب�الجمهوريــة�ا�لكيــة��ــي�الــيمن�القــائم�عxــى�مراقبــة�عــدم�انــز�ق��وضــاع��ــي�الــيمن��ــي�
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عــاموالعــراق�،�افغانســتان

طلبــت�مــن��مــم�ا�تحــدة�فقــط��شــراف�عxــى�شــ

الحــادي�عشــر�مــن�ســبتم���ذريعــة�للتــدخل�بموجــب�تصــنيفها�للعــالم

  . )1(معنا�فهو�ضدنا

لقـــد�كـــان�لتـــأث���القطبيـــة��حاديـــة�

العــالم�بعـــد�الحـــرب�البـــاردة�أبلـــ

فح[ـــ��kـــي�مـــوطن�دبلوماســـية�تـــوازن�القـــوى�كـــان�ثمـــة�منـــاخ�يســـمو�صـــوب�عامـــل�أسا¸ـــ·\�"�مريكـــي��ســـبق�

وهــو  ،)2("لسياســة�خارجيــة

ـــدة،ا�تحــــدة�أك�ــــ��عــــائق� ــام�تنفيـــــذ�قــــرارات��مــــم�ا�تحـ أمــ

الصــراع�العربــي�Sســرائيxي�الــذي�أدى�إ�ــى�تمــرد�إســرائيل�عxــى�تطبيــق�قــرارات�الشــرعية�الدوليــة�ال[ــ\�ت

بـــأك��þمـــن�أربعـــ�ن�قـــرار�صـــادر�عـــن�مجلـــس��مـــن

�لحــــدود�
ً
ــل�ا�بــــادرة�العربيــــة��للســــHم�وفقــــا تجاهــ

القدس�عاصمة�أبدية��سرائيل�بمباركة�أم�بإعb�Hا

ــــي�ظـــــل�رفـــــض�دو�ـــــي�و  ــــ�ن�الفلســـــطيني�ن��ـ ا�صـــــ���والHجئـ

ـــارية�وا�كانـــــة�الدينيـــــة��دينـــــ الحضــ

ا�تحدة��عمال�وقرارات��مم�ا�تحدة

�ـــي�الحالـــة�اليمنيــــة

أثنــاء�الحــرب�الجمهوريــة�ا�لكيــة��ــي�الــيمن�القــائم�عxــى�مراقبــة�عــدم�انــز�ق��وضــاع��ــي�الــيمن��ــي�, م1963
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�نتيجــة�دخــول�كــل�مــن�الســعودية�ومصــر�لــدعم��طــراف�اليمنيــة�ا�تصــارعة،

انbµــاء�التــوتر�بــ�ن�م�بــ�ن�اليمنيــ�ن�و 

م�أثنــــاء�نشــــوب�1994بعــــد��زمــــات�ال[ــــ\�ســــبقت�حــــرب�صــــيف�

 وقــد�أرســلت��مــم�ا�تحــدة�م
ً
�خاصــا

ً
�بعوثــا

�كب�ــــ�ة��ــــي�محــــاو�ت�إ�bــــا
ً
ــام��خضــــر�Sبراهيمــــ\،�الــــذي�بــــذل�جهــــودا ــ�ن�الشــــريك�ن��ءلÍمــــ�ن�العــ �(الحــــرب�بــ

قـوات�تثبيـت�الوحـدة��لح�إ�ـى�مدينـة�عـدن�رجـح�الكفـة��صـلحة

  .ل�ا�دينة�وقbµا

آليــــات�ا�طالــــب�الشــــعبية�بتب�ــــ\��ت

ــه�منصـــور�هــــادي�و  ــه�عبدربـ كانـــت��مـــم�ا�تحـــدة��حاضــــرة�وتســـليم�صـــالح�الســــلطة�لنائبـ

ــي�جلســــات�مـــؤتمر�الحــــوار�الــــوط�\�الشـــامل ــاركت��ــ وســــاهمت��ــــي��،وشـ

ــم� أخطــــر��دوار�ال[ــــ\�اضــــطلعت�¤bــــا��مــ

\�خصـص�هــذا�ال[ـ7ليــات�و�دوات�

�مـــع�مضـــام�ن�ا�بـــادرة�الخليجيـــة�فقـــد�وجـــه�الـــرئيس�عبدربـــه�منصـــور�¤bيكلـــة�القـــوات�ا�ســـلحة

إزاحة�العديد�من�رجال�الرئيس�صالح��قوياء�مـن�مـواقعهم�العسـكرية�

ــ�kمحمـد�عبـد�هللا�صـالح�قائـد�قــوات�

ـــا�أوجـــــد�تـــــذمر��ـــــي�صـــــفوف�التيـــــار�الـــــرافض�ل�  ـــال�وأخـــــرين�مـــــن�ضـــــباط�الجـــــيش�ممـــ نتقـــ

وقــــد�هاجمــــت�قــــوات�الحــــرس�الجمهــــوري�ال[ـــــ\�

ـــرارات�لــــم�تلبـــــث�أن� ــي�تنفيـــــذ�القـ ومن�هنــــا�بـــــدأت�ا�ماطلــــة��ــ

ــر�هــــذ�الــــرفض��نتقــــال�السيا¸ــــ·\�مــــن�أساســــه، وظهــ
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نتيجــة�دخــول�كــل�مــن�الســعودية�ومصــر�لــدعم��طــراف�اليمنيــة�ا�تصــارعة،�،تلــك�الف¨ــ�ة�إ�ــى�صــراع�دو�ــي

م�بــ�ن�اليمنيــ�ن�و 1968وســاهمت�بتقريــب�وجهــات�النظــر�بــ�ن�الــدولت�ن�وقــاد�إ�ــى�مصــالحة�

ــر�دورهــــا  �،�كمــــا�ظهــ
ً
ــ\�ســــبقت�حــــرب�صــــيف��أيضــــا بعــــد��زمــــات�ال[ــ

وقــد�أرســلت��مــم�ا�تحــدة�م�رئيس�صــالح�ونائبــه�عxــي�ســالم�البــيض،الخHفــات�الحــادة�بــ�ن�الــ

ـــا �كب�ــــ�ة��ــــي�محــــاو�ت�إ�bـ
ً
ـــودا لÍمــــ�ن�العــــام��خضــــر�Sبراهيمــــ\،�الــــذي�بــــذل�جهـ

لح�إ�ـى�مدينـة�عـدن�رجـح�الكفـة��صـلحةأن�دخول�قـوات�صـا�

ل�ا�دينة�وقbµا\�اع¨�ضت�عxى�دخو وخفف�من�لهجة��مم�ا�تحدة�ال[

ــدد�دور��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�الــــيمن2011 توســــاند, م�تجــ

وتســـليم�صـــالح�الســــلطة�لنائبـــه�عبدربـــه�منصـــور�هــــادي�و 

ــر�الحــــرب ــات�مـــؤتمر�الحــــوار�الــــوط�\�الشـــامل�،تصــــاعد��زمـــة�وتفجــ ــي�جلســ وشـــاركت��ــ

�مــــن�fتفاقيــــات
ً
ــياغة�عــــددا ــن�و �وا�Hحــــق��منيــــة،�صــ ــ\�اضــــطلعت�¤bــــا��مــــم�لعــــل�هــــذا�مــ أخطــــر��دوار�ال[ــ

7ليــات�و�دوات�مـن�خـHل��ظمـة��مميــةوقـد�بـرز�الــدور��م�ـ\�للمن

u¨مcuالجانبuيXuا�تحدةuممcuوأدواتuآليات:  

  . هيكلةuا�ؤسساتcuمنيةuوالدفاعية

مـــع�مضـــام�ن�ا�بـــادرة�الخليجيـــة�فقـــد�وجـــه�الـــرئيس�عبدربـــه�منصـــور�¤bيكلـــة�القـــوات�ا�ســـلحة

إزاحة�العديد�من�رجال�الرئيس�صالح��قوياء�مـن�مـواقعهم�العسـكرية�و م،�2013ربعاء�ابريل�

وابـن�عمـه�يح$ــ�kمحمـد�عبـد�هللا�صـالح�قائـد�قــوات��الـرئيس�صـالح�قايــد�الحـرس�الجمهـوري،

ــــار�الـــــرافض�ل ــا�أوجـــــد�تـــــذمر��ـــــي�صـــــفوف�التيـ ــــيش�ممــــ وأخـــــرين�مـــــن�ضـــــباط�الجـ

ـــوري�ال[ـــــ\��يطــــال�قيــــادات�محســــوبة�عليــــه،�ــــ��الــــذي� وقــــد�هاجمــــت�قــــوات�الحــــرس�الجمهـ

ــرارات�لــــم�تلبـــــث�أن�ســــلحة،يقودهــــا�نجــــل�صــــالح�وزارة�الـــــدفاع�با�  ومن�هنــــا�بـــــدأت�ا�ماطلــــة��ــــي�تنفيـــــذ�القــ

ــال�السيا¸ــــ·\�مــــن�أساســــه،عرقلــــة�S تحولــــت�إ�ــــى�حركــــة�رفــــض�منظمــــة��bــــدف�إ�ــــى� نتقــ
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تلــك�الف¨ــ�ة�إ�ــى�صــراع�دو�ــي

وســاهمت�بتقريــب�وجهــات�النظــر�بــ�ن�الــدولت�ن�وقــاد�إ�ــى�مصــالحة�

،�كمــــا�ظهــــر�دورهــــامصــــر�والســــعودية

الخHفــات�الحــادة�بــ�ن�الــ

ـــا ـــاو�ت�إ�bـ �كب�ــــ�ة��ــــي�محـ
ً
ــودا ـــذي�بــــذل�جهــ ـــ\،�الـ ـــر�Sبراهيمـ لÍمــــ�ن�العــــام��خضـ

�إ� ) ش¨�اكي�ر�وf متا�ؤ 

وخفف�من�لهجة��مم�ا�تحدة�ال[�،بقيادة�صالح

ــة�العــــام� 2011بدايــ

وتســـليم�صـــالح�الســــلطة�لنائبـــه�عبدربـــه�منصـــور�هــــادي�و �fنتقـــال�الســـلم\،

ــة�وتفجــــر�الحــــرب�أثنـــاء تصــــاعد��زمـ

�مــــن�fتفاقيــــات
ً
صــــياغة�عــــددا

وقـد�بـرز�الــدور��م�ـ\�للمن�،ا�تحـدة��ـي�الــيمن

  :ا�بحث�لتناولها�

u
ً
Cأو:u¨مcuالجانبuيXuا�تحدةuممcuوأدواتuآليات

هيكلةuا�ؤسساتcuمنيةuوالدفاعية.1

 
ً
مـــع�مضـــام�ن�ا�بـــادرة�الخليجيـــة�فقـــد�وجـــه�الـــرئيس�عبدربـــه�منصـــور�¤bيكلـــة�القـــوات�ا�ســـلحة�اتســـاقا

�ربعاء�ابريل��10بتاريخ�

الـرئيس�صـالح�قايــد�الحـرس�الجمهـوري،أبـرزهم�نجـل�

ــــباط�الجـــــيش�ممــــــا�أوجـــــد�تـــــذمر��ـــــي�صـــــفوف�التيـــــار�الـــــرافض�ل�،)1(�مـــــن�ا�ركـــــزي  ــــرين�مـــــن�ضـ وأخـ

ــ��الــــذي�والتغي, السيا¸ــــ·\ �ــ

ـــدفاع�با�  يقودهــــا�نجــــل�صــــالح�وزارة�الــ

ــى� ــة��bــــدف�إ�ــ تحولــــت�إ�ــــى�حركــــة�رفــــض�منظمــ
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والتخريـــب�الـــذي�بـــات�يطـــال��،ـــحيحة

ــا�ت�الد �ولـــة،ســـbµداف�ا�ـــنظم�لقتـــل�رجـ

  .)1(ومحاولة�إقناع�ا�واطن�بعدم�جدوى�التغي��

¸ـــ·\�لسياســـية�ا�ســـاندة�لـــه�أســـتمرت��ـــي�اســـتكمال�عمليـــة�التحـــول�السيا

الراعيــة�للمبـــادرة���ــي�بيـــان�صــادر�ع¬bـــا��¤bـــذه�

أن�القـــرارات�تعـــد�مـــن�الخطـــوات�ا�همـــة��ـــي�ســـياق�تنفيـــذ�ا�بـــادرة�الخليجيـــة��و7ليـــة�التنفيذيـــة�

  ).تدعو�إ�ى�توحيد�القوات�ا�سلحة�وإعادة�التنظيم��ي�ا�ؤسسات�العسكرية�و�منية

�ق
ـــ·�kبإعــــادة�تنظـــيم�
ً
ــا �جمهوريــ

ً
هيكلــــة�وزارة�ارا

وقــد�, ومعــارض�ومــتحفظ�عxــى�القــرار

وقـد�اسـbµدف�مـن�الهيكلـة�ابـن�شـقيق�الـرئيس�صـالح��

�xـــى�الفـــيس�بـــوك،عوأعلـــن�ذلـــك�عxـــى�صـــفحته�

وقـد�قامـت�مجـاميع�محتجـة�وغاضـبة�عxـى�القـرار�

ــه�بمهاجمـــــة�وزارة�الداخليـــــة، �مـــــن�Sربـــــاك،�وأ�اونيـــ
ً
حـــــدثت�نوعـــــا

هــــذه��عمــــال��ــــي�أوقــــات�وتكــــررت�

نتقـــال�السيا¸ـــ·\���ـــي�بدايـــة��مـــر�انعكـــس�ذلـــك��ـــي�

ـــة�لهــــا وصــــرامة�, والوقــــوف�عxــــى�7ليــــات�التنفيذيـ

مكــن�للمبــادرة�fنتقــال�مــن�مرحلــة�إ�ــى�أخــرى�

ـــ·\�مـــــن�الظـــــاهر� ــي�الريـــــاض�ليغـــــادر�الـــــرئيس�صـــــالح�ا�شـــــهد�السيا¸ــ ــائي�علbcـــــا��ـــ إ�ـــــى�أن�توجـــــت�بـــــالتوقيع�ال¬bـــ

وهــــو�مر�الــــذي�أثبتــــت�الوقــــائع��،)

4�6S
	�
 ���
23�
 ?�� ����30(% �13 .  
��A�
� ������ ���3�G ���3�5��� ��	����
 ���+��
 ����� ����F�
 �������
 ��
���M
 �4�	����
 .  

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

وهـــدر��واردهـــا�الشـــحيحة��ؤسســـات�الدولـــة،ج��ـــي�أشـــكال�معطلـــة�

ســـbµداف�ا�ـــنظم�لقتـــل�رجـــا�ت�الدوS , وقطع�الطـــرق�العامـــةوأنابيـــب�ضـــخ�الـــنفط�والغـــاز،

ومحاولة�إقناع�ا�واطن�بعدم�جدوى�التغي���عزعة��من�وfستقرار��ي�البHد،

لسياســـية�ا�ســـاندة�لـــه�أســـتمرت��ـــي�اســـتكمال�عمليـــة�التحـــول�السياوالقـــوى�ا�هادي�

الراعيــة�للمبـــادرة���ــي�بيـــان�صــادر�ع¬bـــا��¤bـــذه��)2(وقــد�أكـــدت�الــدول�العشـــر�القــائم�عxـــى�ا�بــادرة�الخليجيـــة،

أن�القـــرارات�تعـــد�مـــن�الخطـــوات�ا�همـــة��ـــي�ســـياق�تنفيـــذ�ا�بـــادرة�الخليجيـــة��و7ليـــة�التنفيذيـــة�

تدعو�إ�ى�توحيد�القوات�ا�سلحة�وإعادة�التنظيم��ي�ا�ؤسسات�العسكرية�و�منية

ــر 2013ف��ايــــر� ــ·�kبإعــــادة�تنظـــيم�م�أصـــدر�الــــرئيس�هـــادي�قـ �ق
ـ
ً
�جمهوريــــا

ً
ارا

 
ً
ومعــارض�ومــتحفظ�عxــى�القــرار��ــي�الســاحة�اليمنيــة�مــا�بــ�ن�مؤيــد،�هــو�7خــر�أحــدث�حراكــا

وقـد�اسـbµدف�مـن�الهيكلـة�ابـن�شـقيق�الـرئيس�صـالح��, اسbµدف�القرار�قوى��من�ممثلـة��ـي�وزارة�الداخليـة

وأعلـــن�ذلـــك�عxـــى�صـــفحته�, قائـــد�القـــوات�الخاصـــة�الـــذي�قبـــل�بـــالقرار��ـــي�نفـــس�الليلـــة

�إ�ـى�ب�ـ�وت�ل� 
ً
وقـد�قامـت�مجـاميع�محتجـة�وغاضـبة�عxـى�القـرار�ر�هناكسـتقرايمن�مـن�الغـد�متوجهـا

ــــالح�ومع ــى�أســـــرة�صـ ــ·\�محســـــوبة�عxـــ اونيـــــه�بمهاجمـــــة�وزارة�الداخليـــــة،الرئا¸ـــ

ــة�تتبــــع�الــــوزارة�وتســـببت��ــــي�تلــــف�وضــــياع�وثــــائق�هامــــة، وتكــــررت�, وممتلكــــات�عامـ

 �  . دي�نفسه�أك��þمن�مرةسbµداف�الرئيس�ها

 Sا�اهتمـــام�كب�ـــ��بعمليـــة�bèــال�السيا¸ـــ·\���ـــي�بدايـــة��مـــر�انعكـــس�ذلـــك��ـــي��مـــم�ا�تحـــدة�كـــان�لـــد نتقـ

ــة، ـــادرة�الخليجيــ ــة�لهــــا�للجــــدول�الزم�ــــ\�للمبـ والوقــــوف�عxــــى�7ليــــات�التنفيذيــ

مكــن�للمبــادرة�fنتقــال�مــن�مرحلــة�إ�ــى�أخــرى��كــل�هــذا�ظهــر�مــن�مســؤولوها�تجــاه�ا�عــرقل�ن،

ــــاهر� ــ·\�مـــــن�الظـ ـــالح�ا�شـــــهد�السيا¸ـــ ـــادر�الـــــرئيس�صــ ــا��ـــــي�الريـــــاض�ليغــ ـــالتوقيع�ال¬bـــــائي�علbcـــ ـــى�أن�توجـــــت�بــ إ�ــ

ــيس�ا�هــــم�التوقيــــع�بــــل�ا(بعبارتــــه�الشــــه��ة� )�هــــم�حســــن�النوايــــالــ
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ج��ـــي�أشـــكال�معطلـــة�وfحتجـــا

وأنابيـــب�ضـــخ�الـــنفط�والغـــاز،�،الكهربـــاء

عزعة��من�وfستقرار��ي�البHد،وز 

هادي�لكـــن�الرئيســـ

القــائم�عxـــى�ا�بــادرة�الخليجيـــة،

أن�القـــرارات�تعـــد�مـــن�الخطـــوات�ا�همـــة��ـــي�ســـياق�تنفيـــذ�ا�بـــادرة�الخليجيـــة��و7ليـــة�التنفيذيـــة�( ا�ناســـبة�

تدعو�إ�ى�توحيد�القوات�ا�سلحة�وإعادة�التنظيم��ي�ا�ؤسسات�العسكرية�و�منيةال[\�

ــاريخ� ف��ايــــر���21ـــي�تـ

 �،الداخليــة
ً
هــو�7خــر�أحــدث�حراكــا

اسbµدف�القرار�قوى��من�ممثلـة��ـي�وزارة�الداخليـة

قائـــد�القـــوات�الخاصـــة�الـــذي�قبـــل�بـــالقرار��ـــي�نفـــس�الليلـــة

�إ�ـى�ب�ـ�وت�لوغادر�ال
ً
يمن�مـن�الغـد�متوجهـا

ــــوبة�عxـــــى�أســـــرة�صـــــالح�ومع الرئا¸ـــــ·\�محسـ

ــببت��ــــي�تلــــف�وضــــياع�وثــــائق�هامــــة، وتسـ

،k]وصلت��مختلفة�ح �

� Sا�اهتمـــام�كب�ـــ��بعمليـــة�bèمـــم�ا�تحـــدة�كـــان�لـــد�

للجــــدول�الزم�ــــ\�للمبــــادرة�الخليجيــــة،ا�تابعــــات�الحثيثــــة�

ظهــر�مــن�مســؤولوها�تجــاه�ا�عــرقل�ن،�التعامــل�الــذي

ـــ·\�مـــــن�الظـــــاهر� ــالح�ا�شـــــهد�السيا¸ــ ــادر�الـــــرئيس�صـــ إ�ـــــى�أن�توجـــــت�بـــــالتوقيع�ال¬bـــــائي�علbcـــــا��ـــــي�الريـــــاض�ليغـــ

 
ً
ــه��ة��متوشــــحا بعبارتــــه�الشــ
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ــده� ـــث�عــــن�حلفــــاء�جــــدد�لتعــــويض�مــــا�فقــ وبــــدأ�البحـ

ــع�مـــــن�أنشـــــطته ــالح�الـــــذي�وســـ ̧ـــــ·\��ي�وصـــ ا�عاديـــــة�للتحـــــول�السيا

وا�تباعـــدة���ؤسســـة�الرئاســـة،�وقرارا�bـــا�fنتقائيـــة،

العـــام�ممـــا�يفســـد�حمـــاس�ا�ـــواطن�ن�

ــدائم�تال ــه��ـــــي�لفك��الـــ لـــــرئيس�عبدربـــ

وتراجـــع�هيبـــة�الدولـــة�نتيجـــة�التخريـــب�ا�تعمـــد�

وتراجـــــع�زخـــــم�دور��مـــــم�ا�تحــــدة�ا�نحـــــاز�للتغي�ـــــ��بشـــــكل�

كـــان�التغ�ـــ��الHفـــت�لÍمـــم�ا�تحـــدة�

عربيـة�ا�تحـدة�ا�عـادي�ويـأتي�عxـى�رأسـها�موقـف�Sمـارات�ال

مقتـــل��حيـــال��ا�وقـــف��مريكـــيكـــذلك�أثـــر�

وتحـديات�صـفقة�القـرن�بـ�ن�العـرب�

،�فكانــــت�الــــيمن�الحلقــــة��ضــــعف�لتمريــــر�ا�شــــاريع�

�تـــدخل�بعـــض�دول�Sقلـــيم�وعxـــى�رأســـها�Sمـــارات�العربيـــة�ا�تحـــدة�بتقـــديم�الـــدعم�
ً
وقـــد�بـــات�معروفـــا

�وهـو , ا�ا�ي�وSعHمي�للحوثي�ن�وصالح�لHنقHب�عxى�الشرعية�¤bدف�ضرب�بعـض�القـوى�الوطنيـة�اليمنيـة

تعميــق�لأحــد��ســباب�الرئيســية�ومثــل�

k·åغراق�اليمن��ي�مزيٍد�من�الفو.  

  

ا�وقعـــة�بـــ�ن��طـــراف�السياســـية�اليمنيـــة�مHحـــق�أمنيـــة�تف
ـــ·\�إ�ـــى�إزالـــة�التـــوتر�

 Íـــوات�ا�ســــلحة�وا�ســـــلح�ن�التــــابع�ن�ل ـــحب�القـ ـــراف�مـــــن�وسـ طـ

ذيـــة�فقــد�نصـــت�ا�بــادرة�الخليجيـــة�إ�ــى�إنشـــا�آليــة�تنفي
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ـــدد�لتعــــويض�مــــا�فقــــده��أعــــداد�ا�عــــرقل�ن،،�بــــل�ازداد�)1 ـــن�حلفــــاء�جـ وبــــدأ�البحــــث�عـ

بالريـــــاض�تمثـــــل�ذلـــــك�بالتحـــــالف�الحـــــوثي�وصـــــالح�الـــــذي�وســـــع�مـــــن�أنشـــــطته

�ؤسســـة�الرئاســـة،�وقرارا�bـــا�fنتقائيـــة،وقـــد�ســـاعدته�عxـــى�ذلـــك�التوازنـــات�الخاطئـــة�

�وال[ـــ\�قـــد�تتباعدا�ـــ
ً
العـــام�ممـــا�يفســـد�حمـــاس�ا�ـــواطن�ن��نيـــة�بي¬bـــا��ـــدة��طويلـــة�يصـــل�بعضـــهادة�الزمزمنيـــا

ــي ــــدف�مـــــن�وراbªـــــالتنفيـــــذها�والوقـــــوف�معهـــــا�ويضـــ ـــى��،ع�الهـ ــافة�إ�ــ البا�ضـــ

وتراجـــع�هيبـــة�الدولـــة�نتيجـــة�التخريـــب�ا�تعمـــد��لثـــورة،�تـــدهور�الحالـــة�fقتصـــادية،

ــبHد، ــادية�والخـــــدمات�العامـــــة�للــ ـــاز�للتغي�ـــــ��بشـــــكل��قتصـــ ـــم�ا�تحــــدة�ا�نحــ وتراجـــــع�زخـــــم�دور��مــ

كـــان�التغ�ـــ��الHفـــت�لÍمـــم�ا�تحـــدة��،ى�مســـاند�للمليشـــيا�بـــدواùي�إنســـانيةكب���ـــي�بدايـــة��حـــداث�وتحولـــه�إ�ـــ

ويـأتي�عxـى�رأسـها�موقـف�Sمـارات�ال�لقوى�Sقليمية�والدوليـة،

 Sعـــات��ºكـــذلك�أثـــر�نفصـــالية��ـــي�الجنـــوب�و وتغذيـــة�ال

وتحـديات�صـفقة�القـرن�بـ�ن�العـرب��،الصحفي�جمـال�خاشـقي�ومحـاو�ت�اب¨ـ�از�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية

ـــة�معهــــ ،�فكانــــت�الــــيمن�الحلقــــة��ضــــعف�لتمريــــر�ا�شــــاريع�اوا�واقــــف�مــــن�تطبيــــع�الــــدول�العربيـ

  .  الدولية�تحت�غطاء��مم�ا�تحدة

�تـــدخل�بعـــض�دول�Sقلـــيم�وعxـــى�رأســـها�Sمـــارات�العربيـــة�ا�تحـــدة�بتقـــديم�الـــدعم�
ً
وقـــد�بـــات�معروفـــا

ا�ا�ي�وSعHمي�للحوثي�ن�وصالح�لHنقHب�عxى�الشرعية�¤bدف�ضرب�بعـض�القـوى�الوطنيـة�اليمنيـة

ــل�ضــربة�مــؤثرة��ــي�التحــول�السيا¸ــ·\�واسـتكمال�بنــود�ا�بــادرة�
َّ
ومثــل�مـا�مث

��شاريع�،�زمة�والحرب��ي�البHد
ً
غراق�اليمن��ي�مزيٍد�من�الفوk·åوإ�،وتنفيذا

uمنuا�تحدةuممcuموقف�uتفاقياتuمنيةcاليمنيةuطرافcuب&ن :  

ا�وقعـــة�بـــ�ن��طـــراف�السياســـية�اليمنيـــة�مHحـــق�أمنيـــة�تفاشـــتملت�fتفاقيـــات�

وســــحب�القــــوات�ا�ســــلحة�وا�ســـــلح�ن�التــــابع�ن�لÍ �كري�وإ�bــــا�مظــــاهر�التم¨�ســـــوالخندقة

فقــد�نصـــت�ا�بــادرة�الخليجيـــة�إ�ــى�إنشـــا�آليــة�تنفي�،إ�ـــى�وضــعها�الطبيáـــيوإعــادة�الحيـــاة�بــاليمن�
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ـــد�التوقيــــع 1(عكســــه�بعـ

ـــو ـــالف�الحــ ــــك�بالتحــ بالريـــــاض�تمثـــــل�ذلـ

وقـــد�ســـاعدته�عxـــى�ذلـــك�التوازنـــات�الخاطئـــة��الجديـــد،

�وال[ـــ\�قـــد�تتباعدا�ـــ
ً
زمنيـــا

ـــا�ويضـــــي ـــذها�والوقـــــوف�معهــ لتنفيــ

لثـــورة،�تـــدهور�الحالـــة�fقتصـــادية،الـــتخلص�مـــن�شـــركاء�ا

ـــوارد قتصـــــادية�والخـــــدمات�العامـــــة�للــــبHد،�fللمـ

كب���ـــي�بدايـــة��حـــداث�وتحولـــه�إ�ـــ

لقوى�Sقليمية�والدوليـة،نتيجة�تغ���مواقف�ا

وتغذيـــة�ال�ºعـــات�S �،للحكومـــة�الشـــرعية

̈ـ�از�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية الصحفي�جمـال�خاشـقي�ومحـاو�ت�اب

ــرائيل ــة�معهــــ�وإســ وا�واقــــف�مــــن�تطبيــــع�الــــدول�العربيــ

الدولية�تحت�غطاء��مم�ا�تحدة

�تـــدخل�بعـــض�دول�Sقلـــيم�وعxـــى�رأســـها�Sمـــارات�العربيـــة�ا�تحـــدة�بتقـــديم�الـــدعم�
ً
وقـــد�بـــات�معروفـــا

ا�ا�ي�وSعHمي�للحوثي�ن�وصالح�لHنقHب�عxى�الشرعية�¤bدف�ضرب�بعـض�القـوى�الوطنيـة�اليمنيـة

ــل�ضــربة�مــؤثرة��ــي�التحــول�السيا¸ــ·\�واسـتكمال�بنــود�ا�بــادرة�
َّ
مـا�مث

�زمة�والحرب��ي�البHد

2.uمنuا�تحدةuممcuموقف

اشـــتملت�fتفاقيـــات�

كري�وإ�bــــا�مظــــاهر�التم¨�ســـــوالخندقةالعســــ

وإعــادة�الحيـــاة�بــاليمن�, ا�ــدن
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 Sـــــاء�bـــــا�إ�bµـــمن�مهم ــى�أن�تتضــ ــــادي�عxـــ ـــام�بـــــالقوات�اســـــة�الـــــرئيس�هـ نقســ

وإزالــة�التحصــينات�والنقــاط��عــودة�كافــة�الوحــدات�إ�ــى�معســكرا�bا،

حــت�ومن�عليــه�شــروط�الخدمــة�بــالجيش�و�مــن،

  .)1(ا�بادرة�اللجنة�اتخاذ�أي�إجراءات�تمنع�انز�ق�البHد�إ�ى�العنف�مرة�أخرى 

لك¬bــا�افتقـدت��عــاي����زمـة�داخــل�القـوات�ا�ســلحة�و�مـن،

ـــخاص�غ�ـــ��جـــديرين�وبعضـــهم�لعـــب�أدوار�ســـالبة�انbµـــت�بســـقوط�

ــد�ا�ســــلحة��ــــي�مواجهــــة�زحــــف�ا�ليشــــيا، ـــدم�نجــ ة�وعـ

ــات�مــــن�أفــــراده�و�bــــ اســــتخدمت�ب�ســــHحهم�و ح[ــــ�kقتــــل�قائــــده�وا�ئــ

وقـــد�تـــو�ى�وزيـــر�الـــدفاع�اللـــواء���ن،

, نbµــت�بســقوط�الدولــة��ــي�يــد�ا�ليشــيا

  .ارات�العربية�ا�تحدة

عxــى�ابـن�عمــر�تلخـص�دور��مـم�ا�تحــدة��ـي�الجانـب��م�ــ\��ـي�تلــك�الجهـود�ال[ـ\�بــذلها�مبعوثـوه�ومـ¬bم�

�بنــود��صـياغة�عxـى�ضـوء�Sتفـاق�الـذي�أشـرف�عxـى�

�ـــــي�ظـــــل��bمـــــيش�القـــــوى�السياســـــية�

ى�مضــــام�ن�تلــــك�وبــــالنظر�إ�ــــ�،إ��قبــــل�توقيعهــــا�بف¨ــــ�ة�وج�ـــ�ة

صـنعاء،�والجـوف،�: مـن�محافظـات

ــع��طــــراف�ب ـــا�ألــــزم�ا�لحــــق�جميــ إزالــــة�كافــــة�،�كمـ

وبمســاعدة��،وهيمنbµــا�عxــى�كافــة�ا�نــاطق

واسـتعادته�ووقـف�إطـHق�حـوار�الـوط�\�فيمـا�يخـص�نـزع�السHح،
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ـــكرية�برئ ــــة�العســ ــــاء�S ل��ـــــي�اللجنـ ـــادي�عxـــــى�أن�تتضـــــمن�مهمbµـــــا�إ�bـ اســـــة�الـــــرئيس�هــ

عــودة�كافــة�الوحــدات�إ�ــى�معســكرا�bا،و �جميــع�ال�ºاعــات�ا�ســلحة،

عليــه�شــروط�الخدمــة�بــالجيش�و�مــن،�وإعــادة�تأهيــل�مــن�تنطبــق�ونقــاط�التفتــيش،

ا�بادرة�اللجنة�اتخاذ�أي�إجراءات�تمنع�انز�ق�البHد�إ�ى�العنف�مرة�أخرى 

زمـة�داخــل�القـوات�ا�ســلحة�و�مـن،ليـات�الواضــحة�كفيلـة�بمعالجــة�� 

ــام�إ�ـــى�أشـــخاص�غ�ـــ��جـــديرين�وبعضـــهم�لعـــب�أدوار�ســـالبة�انbµـــت�بســـقوط� الشـــفافية�واســـندت�أغلـــب�ا�هـ

ـــي�مواجهــــة�زحــــف�ا�ليشــــيا،�وذلــــك�منــــذ�إعــــHن�حيــــاد�القــــوات ا�ســــلحة��ـ

ــة�عمــــران، ح[ــــ�kقتــــل�قائــــده�وا�ئــــات�مــــن�أفــــراده�و�bــــ�الجــــيش�ا�ــــرابط��ــــي�محافظــ

�
ً
ــا �ن،نقHبـــمـــن�قبـــل�S ��ـــي�غـــزو�العاصـــمة�صـــنعاء�حقـ

نbµــت�بســقوط�الدولــة��ــي�يــد�ا�ليشــياالــرئيس�عبدربــه�هــذه�ا�همــة�ال[ــ\�إ�محمــد�ناصــر�الحســ�\�ا�قــرب�مــن

 Sى�ذلك�بمنحه�بعض�xارات�العربية�ا�تحدةمتيازات�ا�ادية�با�مفته�ع

تلخـص�دور��مـم�ا�تحــدة��ـي�الجانـب��م�ــ\��ـي�تلــك�الجهـود�ال[ـ\�بــذلها�مبعوثـوه�ومـ¬bم�

عxـى�ضـوء�Sتفـاق�الـذي�أشـرف�عxـى�،�نى�الـيمن�وfنقHبا�بعـوث�الخـاص�لÍمـم�ا�تحـدة�إ�ـ

ـــ\�قـــــدمت�كملحـــــق�� ـــي�ظـــــل��bمـــــيش�القـــــوى�السياســـــية�،تفاقيـــــة�الســـــHم�والشـــــراكة�ال[ــ �ــ

ــ\�لــــم�تطلــــع�عxـــى�مضــــامي¬bا إ��قبــــل�توقيعهــــا�بف¨ــــ�ة�وج�ـــ�ة��خــــرى�ال[ــ

مـن�محافظـاتعxى�إلزامية�بنودهـا�عxـى�كـل�ينص��ملحق�الوثيقة�

ــا�نــــزاع�مســــلحوأي�محا ــة�يجــــري�فbcــ ـــراف�بفظــ ــا�ألــــزم�ا�لحــــق�جميــــع��طـ ،�كمــ

وهيمنbµــا�عxــى�كافــة�ا�نــاطق, و�م�ــ\�ودعــا�إ�ــى�بســط�ســيطرة�الدولــة�أســباب�التــوتر�السيا¸ــ·\،

حـوار�الـوط�\�فيمـا�يخـص�نـزع�السHح،�مم�ا�تحدة�من�أجل�تنفيذ�مخرجـات�ال

 
ً
  .وإرجاع�الحياة�إ�ى�وضعها�الطبيáي�،رب�والجوف�فورا
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ــــي�اللجنـــــة�العســـــكرية�برئتتمثـــــ ل��ـ

جميــع�ال�ºاعــات�ا�ســلحة،و ا�ســلحة�

ونقــاط�التفتــيش،ا�ســتحدثة�

ا�بادرة�اللجنة�اتخاذ�أي�إجراءات�تمنع�انز�ق�البHد�إ�ى�العنف�مرة�أخرى 

ليـات�الواضــحة�كفيلـة�بمعالجــة�� هـذه�7

الشـــفافية�واســـندت�أغلـــب�ا�هـــام�إ�ـــى�أ

ــذ�إعــــHن�حيــــاد�القــــوات�،العاصــــمة�صــــنعاء وذلــــك�منــ

الجــــيش�ا�ــــرابط��ــــي�محافظــــة�عمــــران،

��معـــدا�bم�العســـكرية
ً
�حقـــا

محمــد�ناصــر�الحســ�\�ا�قــرب�مــن

فته�عxى�ذلك�بمنحه�بعض�S وتمت�مكأ

تلخـص�دور��مـم�ا�تحــدة��ـي�الجانـب��م�ــ\��ـي�تلــك�الجهـود�ال[ـ\�بــذلها�مبعوثـوه�ومـ¬bم�

ا�بعـوث�الخـاص�لÍمـم�ا�تحـدة�إ�ـ

ـــق��fتفاقيـــــة��منيـــــة� ال[ـــــ\�قـــــدمت�كملحــ

ــع�عxـــى�مضــــامي¬bااليمنيـــة� �خــــرى�ال[ــــ\�لــــم�تطلــ

ملحق�الوثيقة��fتفاقية�يHحظ�أن

ـــأرب،�وعمــــران، وأي�محا�ومـ

أســباب�التــوتر�السيا¸ــ·\،

�مم�ا�تحدة�من�أجل�تنفيذ�مخرجـات�ال

 مأ�النار��ي
ً
رب�والجوف�فورا
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ومـا�يصـاح�bا�مـن�رضـا�إقليمـ\��،وقد�أثبت�التوقيع�علbcا�مـدى�القـوة�ال[ـ\�بـات�الحوثيـون�يتمتعـون�¤bـا

وكـــذا�القضـــاء�عxـــى�عناصـــر�القـــوة�القبليـــة�

ـــي��)1(م ــــم�ا�لكــ ــــ\�أســـــقطت�الحكـ ال[ـ

وقضـــت�عxـــى�الوجـــود�السيا¸ـــ·\��ســـرة�آل�حميـــد�الـــدين�ال[ـــ\�تربعـــت�عxـــى�حكـــم�الـــيمن�الشـــما�ي�منـــذ�عـــام�

ورفـض�مشـروع��،و¾ي�ثورة�شـعبية�شـبابية�تتـوق�إ�ـى�fنتقـال�السـلم\�لسـلطة

ـــة�وآليا�bـــــا� ـــادرة�الخليجيــ ـــهد�السيا¸ـــــ·\�ع�ـــــ��مـــــا�عـــــرف�با�بــ ـــالح�مـــــن�ا�شــ ـــروج�صــ ا�بخــ

بالتنســيق�مــع�صــالح�وحزبــه�) الحــوثي�ن

  .)2(وقادت�البHد�إ�ى�الحرب�ال[\���تزال�مستمرة

Sـــوثي�ن� ـــض�الحـ ل¨ــــ�ام�ق�أهــــدافها�بــــدليل�رفـ

خــHل�اجتيــاح�وقــد�كــان�هــذا�الخــرق�واضــح�مــن�

والحــوار��ــي��الحوثيــون�لعــدد�مــن�ا�ــدن�والقــرى�باســتمرار�بينمــا�ينــاور�فــريقهم�السيا¸ــ·\��ــي�عمليــة�التفــاوض

وقـد�أوصـل�ا�بعـوث�الـدو�ي�جمـال�بـن�عمـر�الـيمن�إ�ـى�حافـة�fقتتـال�

رة�الخليجيـــة�ال[ـــ\�أن�الحـــل��ـــي�ا�بـــاد

  .السلم�والشراكة

ــــض� ــــدا�بعـــ ـــــمت�عـــ ــــ\�تراقـــــــب�مـــــــا�يجـــــــري�بصــ ـــ

بــر�دُ �أمــرٌ (وكأنمــا�يجــرى�يصــدق�فيــه�ا�ثــل�العربــي�
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وقد�أثبت�التوقيع�علbcا�مـدى�القـوة�ال[ـ\�بـات�الحوثيـون�يتمتعـون�¤bـا

وكـــذا�القضـــاء�عxـــى�عناصـــر�القـــوة�القبليـــة��،ودو�ـــي�كـــان�أول�غاياتـــه�القضـــاء�عxـــى�حلـــم�اليمنيـــ�ن��ـــي�التغي�ـــ�

ــــ\�تتب�ـــــ�kخـــــط�ونهـــــج�ثـــــورة�والعســـــكرية�والحزبيـــــة�ا ــــبتم���/26ل[ـ م1962سـ

وقضـــت�عxـــى�الوجـــود�السيا¸ـــ·\��ســـرة�آل�حميـــد�الـــدين�ال[ـــ\�تربعـــت�عxـــى�حكـــم�الـــيمن�الشـــما�ي�منـــذ�عـــام�

و¾ي�ثورة�شـعبية�شـبابية�تتـوق�إ�ـى�fنتقـال�السـلم\�لسـلطة, م2011

ــة�وآليا�bـــــا� ــادرة�الخليجيـــ ــــ��مـــــا�عـــــرف�با�بـــ ــهد�السيا¸ـــــ·\�ع�ـ ــالح�مـــــن�ا�شـــ ا�بخـــــروج�صـــ

الحــوثي�ن(لك¬bــا�تعرضــت�لثــورة�مضــادة�قادهــا�الطــائفيون�الجــدد�

وقادت�البHد�إ�ى�الحرب�ال[\���تزال�مستمرة�،¤bدف�إعادة�Sمامة�والتوريث) 

ــ ـــم�تحقــ ــة�الســــلم�والشــــراكة�لـ ــوثي�ن�Sأن�اتفاقيــ ق�أهــــدافها�بــــدليل�رفــــض�الحــ

وقــد�كــان�هــذا�الخــرق�واضــح�مــن��ا�قبــل�أن�يجــف�الح�ــ��الــذي�كتبــت�بــه،

الحوثيــون�لعــدد�مــن�ا�ــدن�والقــرى�باســتمرار�بينمــا�ينــاور�فــريقهم�السيا¸ــ·\��ــي�عمليــة�التفــاوض

وقـد�أوصـل�ا�بعـوث�الـدو�ي�جمـال�بـن�عمـر�الـيمن�إ�ـى�حافـة�fقتتـال��ك���عملية�سياسية��ي�تاريخ�اليمن،

 
ً
أن�الحـــل��ـــي�ا�بـــاد�إ� �ثـــم�عـــاد�وحملهـــم�مســـؤوليه�انـــز�ق�الـــبHد�إ�ـــى�حـــرب�أهليـــة�منوهـــا

السلم�والشراكة�تفاقيةاق�ا�نتصر�الحوثي�ن��ي�ما�عرف�بإ

ـــض� ـــدا�بعــــ ــــمت�عــــ ـــــب�مـــــــا�يجـــــــري�بصـــ ـــ\�تراقــ ـــــيناريو�ف	ــــ ــد�لهـــــــذا�الســ ــي�ا�خـــــــرج�وا�عـــــ ـــــدة�¾ـــــ ــــا�مم�ا�تحــ فـــ

وكأنمــا�يجــرى�يصــدق�فيــه�ا�ثــل�العربــي�, التصــريحات�الصــحفية�ال[ــ\��bــدف�إ�ــى�إســقاط�الواجــب
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وقد�أثبت�التوقيع�علbcا�مـدى�القـوة�ال[ـ\�بـات�الحوثيـون�يتمتعـون�¤bـا

ودو�ـــي�كـــان�أول�غاياتـــه�القضـــاء�عxـــى�حلـــم�اليمنيـــ�ن��ـــي�التغي�ـــ�

والعســـــكرية�والحزبيـــــة�ا

وقضـــت�عxـــى�الوجـــود�السيا¸ـــ·\��ســـرة�آل�حميـــد�الـــدين�ال[ـــ\�تربعـــت�عxـــى�حكـــم�الـــيمن�الشـــما�ي�منـــذ�عـــام�

2011ف��اير/11م�و1911

ـــاله ـــة�وآليا�bـــــا�التوريـــــث�تـــــوج�نضــ ــادرة�الخليجيــ ـــ��مـــــا�عـــــرف�با�بـــ ا�بخـــــروج�صـــــالح�مـــــن�ا�شـــــهد�السيا¸ـــــ·\�ع�ــ

لك¬bــا�تعرضــت�لثــورة�مضــادة�قادهــا�الطــائفيون�الجــدد��؛التنفيذيــة

) ا�ؤتمر�الشع«\�العام(

ـــلم�والشــــراكة�لــــم�تحقــــ: يتضــــح�للباحــــث أن�اتفاقيــــة�السـ

ا�قبــل�أن�يجــف�الح�ــ��الــذي�كتبــت�بــه،وخرقهــ�،بمضــامي¬bا

الحوثيــون�لعــدد�مــن�ا�ــدن�والقــرى�باســتمرار�بينمــا�ينــاور�فــريقهم�السيا¸ــ·\��ــي�عمليــة�التفــاوض

ك���عملية�سياسية��ي�تاريخ�اليمن،أ

 
ً
ثـــم�عـــاد�وحملهـــم�مســـؤوليه�انـــز�ق�الـــبHد�إ�ـــى�حـــرب�أهليـــة�منوهـــا

اق�ا�نتصر�الحوثي�ن��ي�ما�عرف�بإتفعبث�¤bا�لصالح�إ

ـــيناريو�ف ـــرج�وا�عـــــــد�لهـــــــذا�الســــ فـــــــا�مم�ا�تحـــــــدة�¾ـــــــي�ا�خــــ

التصــريحات�الصــحفية�ال[ــ\��bــدف�إ�ــى�إســقاط�الواجــب
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هــو�fســم�الــذي�أطلــق�عxــى�التحــالف�الــذي�عقــد�بــ�ن�عشــرة�مــن�الــدول�عxــى�رأســها�ا�ملكــة�العربيــة�

م،�و¤bــذا�يمثــل�ذلــك�التــاريخ�لحظــة�انطــHق�تحــالف�عربــي�موســع�مكــون�

نفـــاذ�مـــن�عشـــر�دول��بقيـــادة�الســـعودية،�هدفـــه�ا�علـــن�إعـــادة�الشـــرعية�إ�ـــى�صـــنعاء،�ودحـــر�fنقـــHب�بعـــد�

كافــة�الوســائل�الدبلوماســية،�والــذي�جــاء�كاســتجابة��ســتنجاد�الــرئيس�الشــرùي�عبدربــه�منصــور�با�ملكــة�

ــ¨�ك،�وال[ــــ\�¾ــــي��خــــرى�أي�ا�ملكــــة� �تــــدخل�ا�ملكــــة�بوجــــب�معاهــــدة�الــــدفاع�العربــــي�ا�شــ
ً
الســــعودية�طالبــــا

لمملكـــة،�أهمهـــا�عxـــى�أصـــبحت�أمـــام�حـــرب�الضـــرورة�فرضـــbµا�عوامـــل�محليـــة�ودوليـــة��ـــي�ا�نـــاطق�ا�جـــاورة�ل

ــكرية� ــام�عســ SطــــHق�محاولــــة�إحتــــواء�النفــــوذ�Sيرانــــي�ا�¨�ايــــد��ــــي�ا�نطقــــة��الــــذي�يعمــــل�عxــــى�تكــــوين�أجســ

أبريـل�مـن�نفـس�العـام،�و�تـزال�قائمـة�

طـــاء�ال[ـــ\�وقعـــت��فbcـــا�أطرافـــه،�وال[ـــ\�تناقضـــت�

وبـــرغم�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن��مـــم�ا�تحـــدة�ال[ـــ\�تخـــدم�fنتقـــال�السيا¸ـــ·\��ـــي�الـــيمن،�إ��أنـــه�ظهـــر�

مـــن�ت��مهـــا�تجـــاه�بعـــض��حـــداث�ال[ـــ\�بـــدرت�مـــن�قبـــل�التحـــالف�بمـــا�يـــو�ي�بعـــدم�تقبلهـــا�للعاصـــفة�الحـــزم�

ــدني��ـــي�الـــيمن��6100،ومن�ذلـــك�إعb�Hـــا�التحقـــق�مـــن�مقتـــل� مـ

ــذلك،�وأنــــه� ن�القصــــف�الجــــوي�للتحــــالف�هــــو�ا�ع�ــــ\�بــ

م�حســب�2015مــارس��26مــن�كــل�الضــحايا�ا�ــدني�ن�منــذ�انطــHق�عمليــات�التحــالف��ــي�

البيان�الذي�أصدره�كيـث�غلمـون�نائـب�ا�فـوض�السـامي�لحقـوق�Sنسـان�ونشـره�ا�وقـع�Sلك¨�ونـي�لÍمـم�

��مــم�ا�تحــدة�
ً
�مbµمــا

ً
Hممــا�جعــل�ا�تحــدث�الرســم\�باســم�التحــالف�ينفــي�ذلــك�جملــة�وتفصــي�،

  .ا�تصلة�با�زمة�اليمنية�بتنصلها�عن�مواقفها�السابقة�ا�تمثلة��ي�التطبيق�الكامل�لقرارات�مجلس��من

ـــت�أهـــــداف�التحـــــالف�تتمثـــــل��ـــــي�ســـــرعة�اســـــتئناف�العمليـــــة�السياســـــية�وفـــــق�قـــــرار�مجلـــــس��مـــــن� وكانــ

وا�بادرة�الخليجية،�والتصدي�للعمليات�والتحركات�العسكرية�للحوثي�ن،�ومن�تحـالف�معهـم�ومـنعهم�مـن�

/2018# .  
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  موقفcuممuا�تحدةuمنuعاصفةuالحزم

هــو�fســم�الــذي�أطلــق�عxــى�التحــالف�الــذي�عقــد�بــ�ن�عشــرة�مــن�الــدول�عxــى�رأســها�ا�ملكــة�العربيــة�

م،�و¤bــذا�يمثــل�ذلــك�التــاريخ�لحظــة�انطــHق�تحــالف�عربــي�موســع�مكــون�2015مــارس�

مـــن�عشـــر�دول��بقيـــادة�الســـعودية،�هدفـــه�ا�علـــن�إعـــادة�الشـــرعية�إ�ـــى�صـــنعاء،�ودحـــر�fنقـــHب�بعـــد�

كافــة�الوســائل�الدبلوماســية،�والــذي�جــاء�كاســتجابة��ســتنجاد�الــرئيس�الشــرùي�عبدربــه�منصــور�با�ملكــة�

ــ¨�ك،�وال[ــــ\�¾ــــي��خــــرى�أي�ا�ملكــــة� ــدة�الــــدفاع�العربــــي�ا�شــ �تــــدخل�ا�ملكــــة�بوجــــب�معاهــ
ً
الســــعودية�طالبــــا

أصـــبحت�أمـــام�حـــرب�الضـــرورة�فرضـــbµا�عوامـــل�محليـــة�ودوليـــة��ـــي�ا�نـــاطق�ا�جـــاورة�ل

ــي�ا�نطقــــة��الــــذي�يعمــــل�عxــــى�تكــــوين�أجســــام�عســــكرية� ــي�ا�¨�ايــــد��ــ SطــــHق�محاولــــة�إحتــــواء�النفــــوذ�Sيرانــ

أبريـل�مـن�نفـس�العـام،�و�تـزال�قائمـة��23صلبة�توسع�ا�د�الشيáي��ي�ا�نطقة،�تبعbµا�عمليـة�إعـادة��مـل�

�إ�ـــى�7ن�رغـــم�التفكـــك�الـــذي�أصـــاب�التحـــالف�و�خ
ً
طـــاء�ال[ـــ\�وقعـــت��فbcـــا�أطرافـــه،�وال[ـــ\�تناقضـــت�عمليـــا

�مع��هداف�ا�علنة�للتحالف�العربي
ً
  .تماما

وبـــرغم�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن��مـــم�ا�تحـــدة�ال[ـــ\�تخـــدم�fنتقـــال�السيا¸ـــ·\��ـــي�الـــيمن،�إ��أنـــه�ظهـــر�

ت��مهـــا�تجـــاه�بعـــض��حـــداث�ال[ـــ\�بـــدرت�مـــن�قبـــل�التحـــالف�بمـــا�يـــو�ي�بعـــدم�تقبلهـــا�للعاصـــفة�الحـــزم�

ــا�التحقـــق�مـــن�مقتـــل�،تشـــ���إ�ـــي�ذلـــك�عـــدد�مـــن�ا�ؤشـــرات ،ومن�ذلـــك�إعb�Hـ

ــيما�إن�مــــن�بــــ�ن�الضــــحايا� ــل�معت�ــــ�ة�إ 1500�ســ ــو�ا�ع�ــــ\�بــــذلك،�وأنــــه�طفــ ن�القصــــف�الجــــوي�للتحــــالف�هــ

مــن�كــل�الضــحايا�ا�ــدني�ن�منــذ�انطــHق�عمليــات�التحــالف��ــي�

البيان�الذي�أصدره�كيـث�غلمـون�نائـب�ا�فـوض�السـامي�لحقـوق�Sنسـان�ونشـره�ا�وقـع�Sلك¨�ونـي�لÍمـم�

��مــم�ا�تحــدة�
ً
�مbµمــا

ً
Hممــا�جعــل�ا�تحــدث�الرســم\�باســم�التحــالف�ينفــي�ذلــك�جملــة�وتفصــي�،

بتنصلها�عن�مواقفها�السابقة�ا�تمثلة��ي�التطبيق�الكامل�لقرارات�مجلس��من

ـــتئناف�العمليـــــة�السياســـــية�وفـــــق�قـــــرار�مجلـــــس��مـــــن� ـــرعة�اســ ـــالف�تتمثـــــل��ـــــي�ســ وكانـــــت�أهـــــداف�التحــ

وا�بادرة�الخليجية،�والتصدي�للعمليات�والتحركات�العسكرية�للحوثي�ن،�ومن�تحـالف�معهـم�ومـنعهم�مـن�
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موقفcuممuا�تحدةuمنuعاصفةuالحزم.3

هــو�fســم�الــذي�أطلــق�عxــى�التحــالف�الــذي�عقــد�بــ�ن�عشــرة�مــن�الــدول�عxــى�رأســها�ا�ملكــة�العربيــة��

مــارس��26 الســعودية��ــي�يــوم

مـــن�عشـــر�دول��بقيـــادة�الســـعودية،�هدفـــه�ا�علـــن�إعـــادة�الشـــرعية�إ�ـــى�صـــنعاء،�ودحـــر�fنقـــHب�بعـــد�

كافــة�الوســائل�الدبلوماســية،�والــذي�جــاء�كاســتجابة��ســتنجاد�الــرئيس�الشــرùي�عبدربــه�منصــور�با�ملكــة�

�تــــدخل�ا�ملكــــة�بوجــــب�معاهــــدة�الــــدفاع�العربــــي�ا�شــــ¨�ك،�وال[ــــ\�¾ــــي��خــــرى�أي�ا�ملكــــة�
ً
الســــعودية�طالبــــا

أصـــبحت�أمـــام�حـــرب�الضـــرورة�فرضـــbµا�عوامـــل�محليـــة�ودوليـــة��ـــي�ا�نـــاطق�ا�جـــاورة�ل

ــكرية� ــام�عســ SطــــHق�محاولــــة�إحتــــواء�النفــــوذ�Sيرانــــي�ا�¨�ايــــد��ــــي�ا�نطقــــة��الــــذي�يعمــــل�عxــــى�تكــــوين�أجســ

صلبة�توسع�ا�د�الشيáي��ي�ا�نطقة،�تبعbµا�عمليـة�إعـادة��مـل�

�إ�ـــى�7ن�رغـــم�التفكـــك�الـــذي�أصـــاب�التحـــالف�و�خ
ً
عمليـــا

�مع��هداف�ا�علنة�للتحالف�العربي
ً
تماما

وبـــرغم�القـــرارات�الصـــادرة�عـــن��مـــم�ا�تحـــدة�ال[ـــ\�تخـــدم�fنتقـــال�السيا¸ـــ·\��ـــي�الـــيمن،�إ��أنـــه�ظهـــر�

ت��مهـــا�تجـــاه�بعـــض��حـــداث�ال[ـــ\�بـــدرت�مـــن�قبـــل�التحـــالف�بمـــا�يـــو�ي�بعـــدم�تقبلهـــا�للعاصـــفة�الحـــزم�

،تشـــ���إ�ـــي�ذلـــك�عـــدد�مـــن�ا�ؤشـــراتأساسه

�ســــيما�إن�مــــن�بــــ�ن�الضــــحايا�

مــن�كــل�الضــحايا�ا�ــدني�ن�منــذ�انطــHق�عمليــات�التحــالف��ــي�% 61مســؤول�عــن�

البيان�الذي�أصدره�كيـث�غلمـون�نائـب�ا�فـوض�السـامي�لحقـوق�Sنسـان�ونشـره�ا�وقـع�Sلك¨�ونـي�لÍمـم�

��مــم�ا�تحــدة�)1(ا�تحــدة،
ً
�مbµمــا

ً
Hممــا�جعــل�ا�تحــدث�الرســم\�باســم�التحــالف�ينفــي�ذلــك�جملــة�وتفصــي�،

بتنصلها�عن�مواقفها�السابقة�ا�تمثلة��ي�التطبيق�الكامل�لقرارات�مجلس��من

وكانـــــت�أهـــــداف�التحـــــالف�تتمثـــــل��ـــــي�ســـــرعة�اســـــتئناف�العمليـــــة�السياســـــية�وفـــــق�قـــــرار�مجلـــــس��مـــــن�

وا�بادرة�الخليجية،�والتصدي�للعمليات�والتحركات�العسكرية�للحوثي�ن،�ومن�تحـالف�معهـم�ومـنعهم�مـن�
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ة�مــن�الجــيش�اليم�ــ\،�وفــرض�حصــار�

يعتقد�كث���من�اليمني�ن�أن�هناك�ضـعف��ـي�قـدرات�الحـوثي�ن�التسـليحية�لـو��الـدعم�fيرانـي�الـذي�

���ــي�تطــوير�الصــواريخ�منــذ�عقــود،�والــدعم�أ

محـــدود�الـــذي�تتلقـــاه�ا�ليشـــيات�ا�واليـــة��يـــران��ـــي�العـــالم�العربـــي�مستشـــهدين�بـــدخول�أســـلحة�وصـــواريخ�

إ�ــى�كيلــو�بــرأس�متفجــر�بنصــف�طــن�إضــافة�

كمــا�نشــر�موقــع�وكلــيكس�خمســمائة�وثيقــة�أمريكيــة�حــول�الــيمن�تضــمن�

بعضها�مراسHت�سرية�ب�ن�مكتب�للتنسيق�العسكري�بالسفارة��مريكية��ي�صـنعاء�مـع�قيـادات�عسـكرية�

وتضـمنت�شـحنات�أسـلحة�, رفيعة�أبرزها�أحمد�عxى��شول�رئـيس�هيئـة��ركـان��سـبق��ـي�الجـيش�اليم�ـ\

ــافها�الحوثيــــون�إ�ــــى�قائمــــة� وقــــد�أضــ

وقد�أوضح�التقريـر�طـرق��bريـب��سـلحة�فـبعض�البـواخر�

�قبــل�أن�تصــل�الــيمن�با�ضــافة�لطــ
ً
رق�أريت��يــة�مــرورا

كما�تم�الحصـول�عxـى�صـور�تظهـر�

  

ــيمن ــد��زمــــة��ــــي�الــ ــدد�رق�،وإطالــــة�أمــــدها�،إن�تــــوفر�الســــHح�وشــــيوعه�ســــاهم��ــــي�زيــــادة�تعقيــ عbµــــا�وتمــ

ـــــام� ــــواريخ�متعـــــــددة��نـــــــواع�وfحجــ ـــــرة��ـــــــي��ســـــــلحة�والـــــــذخائر�والصـــ ـــة�وفــ حيـــــــث�شـــــــهدت�الســـــــاحة�اليمنيــــ
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ة�مــن�الجــيش�اليم�ــ\،�وفــرض�حصــار�الســيطرة�عxــى�الــبHد،�ومنــع�الحــوثي�ن�مــن�اســتخدام��ســلحة�ا�¬bوبــ

 
ً
،�وجوا

ً
�وبحرا

ً
  .)1(عxى�تزويد�الحوثي�ن�بالسHح�برا

  :موقفcuممuا�تحدةuمنuإنتشارuالس�حuوتداولهXuيuاليمن

يعتقد�كث���من�اليمني�ن�أن�هناك�ضـعف��ـي�قـدرات�الحـوثي�ن�التسـليحية�لـو��الـدعم�fيرانـي�الـذي�

�ــي�تطــوير�الصــواريخ�منــذ�عقــود،�والــدعم�أ���)2( ة�إ�ــى�الخ�ــ�ات�Sيرانيــةزاد�مــن�قــدرا�bم�القتاليــة،�وبا�ضــاف

محـــدود�الـــذي�تتلقـــاه�ا�ليشـــيات�ا�واليـــة��يـــران��ـــي�العـــالم�العربـــي�مستشـــهدين�بـــدخول�أســـلحة�وصـــواريخ�

كيلــو�بــرأس�متفجــر�بنصــف�طــن�إضــافة��800الــذي�يصــل�مــداه��1بركــان:( جديــدة�للمعركــة�مــن�أبرزهــا

كمــا�نشــر�موقــع�وكلــيكس�خمســمائة�وثيقــة�أمريكيــة�حــول�الــيمن�تضــمن��،)وقــاهر�والصــمود

بعضها�مراسHت�سرية�ب�ن�مكتب�للتنسيق�العسكري�بالسفارة��مريكية��ي�صـنعاء�مـع�قيـادات�عسـكرية�

رفيعة�أبرزها�أحمد�عxى��شول�رئـيس�هيئـة��ركـان��سـبق��ـي�الجـيش�اليم�ـ\

ــد�أضــــافها�الحوثيــــون�إ�ــــى�قائمــــة�, ة�مرســــلة�إ�ــــى�وزارة�الــــدفاع�اليمنيــــة،�وقيــــادة�العمليــــات�الخاصــــة وقــ

وقد�أوضح�التقريـر�طـرق��bريـب��سـلحة�فـبعض�البـواخر��[\�لدbèم��بعد�السيطرة�عxى�صنعاء،

قبــل�أن�تصــل�الــيمن�با�ضــافة�لطــ�)3(يمــر�ع�ــ��مرا�ــئ�كالو�وبوصاوصــوكاند�fالصــومالية

كما�تم�الحصـول�عxـى�صـور�تظهـر��\�تم�ضبطها،بسواحل�عمان�وفق�أنظمة�ا�Hحة�البحرية��ي�السفن�ال[

  .)4(السHح�Sيراني�بإحدى�السفن�ال[\�تم�احتجازها�قبل�وصولها�اليمن

ــي�الــــيمن ــد��زمــــة��ــ إن�تــــوفر�الســــHح�وشــــيوعه�ســــاهم��ــــي�زيــــادة�تعقيــ

ــــام� ـــواريخ�متعـــــــددة��نـــــــواع�وfحجـــ ــــــذخائر�والصــــ ــــرة��ـــــــي��ســـــــلحة�والـ ــة�وفـــ حيـــــــث�شـــــــهدت�الســـــــاحة�اليمنيـــــ
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الســيطرة�عxــى�الــبHد،�ومنــع�الحــوثي�ن�مــن�اســتخدام��ســلحة�ا�¬bوبــ

 
ً
،�وجوا

ً
�وبحرا

ً
عxى�تزويد�الحوثي�ن�بالسHح�برا

موقفcuممuا�تحدةuمنuإنتشارuالس�حuوتداولهXuيuاليمن.4

يعتقد�كث���من�اليمني�ن�أن�هناك�ضـعف��ـي�قـدرات�الحـوثي�ن�التسـليحية�لـو��الـدعم�fيرانـي�الـذي�

زاد�مــن�قــدرا�bم�القتاليــة،�وبا�ضــاف

محـــدود�الـــذي�تتلقـــاه�ا�ليشـــيات�ا�واليـــة��يـــران��ـــي�العـــالم�العربـــي�مستشـــهدين�بـــدخول�أســـلحة�وصـــواريخ�

جديــدة�للمعركــة�مــن�أبرزهــا

وقــاهر�والصــمودصــواريخ�زلــزال�

بعضها�مراسHت�سرية�ب�ن�مكتب�للتنسيق�العسكري�بالسفارة��مريكية��ي�صـنعاء�مـع�قيـادات�عسـكرية�

رفيعة�أبرزها�أحمد�عxى��شول�رئـيس�هيئـة��ركـان��سـبق��ـي�الجـيش�اليم�ـ\

ــات�الخاصــــةنوعيــــ ة�مرســــلة�إ�ــــى�وزارة�الــــدفاع�اليمنيــــة،�وقيــــادة�العمليــ

[\�لدbèم��بعد�السيطرة�عxى�صنعاء،�سلحة�ال

يمــر�ع�ــ��مرا�ــئ�كالو�وبوصاوصــوكاند�fالصــومالية

بسواحل�عمان�وفق�أنظمة�ا�Hحة�البحرية��ي�السفن�ال[

السHح�Sيراني�بإحدى�السفن�ال[\�تم�احتجازها�قبل�وصولها�اليمن

ــي�زيــــادة�تعقيــــد��زمــــة��ــــي�الــــيمن� ــوفر�الســــHح�وشــــيوعه�ســــاهم��ــ إن�تــ

ـــــام� ـــواريخ�متعـــــــددة��نـــــــواع�وfحجــ ـــــذخائر�والصــــ ــــلحة�والــ ــرة��ـــــــي��ســـ ـــــاحة�اليمنيـــــــة�وفـــــ ــــهدت�الســ ــــث�شـــ حيـــ
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وكـــان�أغلـــب�مصـــدر�هـــذه��ســـلحة�جمهوريـــة�

ا�هربـة�إ�ـى�الـيمن�ولم�يكن�تواجد��سلحة�والشحنات�

 عــام�وليــد�الســاعة�بــل�وجودهــا�يشــكل�امتــداد��يــام�الحــروب�الســت��ــي�صــعدة�عنــد�بدايــة�تمــرد�الجماعــة

،�ــحنات��سـلحة�مهربــة�إ�ــى�الحــوثي�ن

طـــول�الســـواحل�اليمنيـــة�ال[ـــ\�يزيـــد�طولهـــا�عxـــى�الفـــ�ن�وخمســـمائة�كيلـــو�م¨ـــ��

ــة وبينمــــا�عجــــزت��قــــوات��،دون�أن�تع¨�ضــــها�أي�جهــ

وقــد�ســاهمت� جــيم�مثــل�هــذه�الشــبكات�التخريبيــة،

الو�يات�ا�تحدة�بحكم�تواجدها�بالقرب�من�السواحل�اليمنيـة��ـي�كشـف�بعـض�هـذه�الشـبكات�وصـادرت�

م�أنـه�ضــبط�شـحنة�أســلحة�2020

ــــ¨ن� ـــة�عxـــــى�مـ ــــوات��مريكيــ وأن�القـ

،
ً
ـــت�قاربــــا�شــــراعيا ــد�أوقفـ ـــ·\�Ôــــي�قــ ـــه�مخبــــأ�كب�ــــ���¸ـ واكتشــــفت�أن�فيـ

ــات، كمــــا�ذكــــرت��ي�ا�نــــاطق�ا�خصصــــة�لتلــــك�العمليــ

�مضـــاد�للـــدبابات�مـــن�نـــوع�دهHويـــة
ً
�،atgmصـــاروخا

نيـة�الصـنع�م¬bــا��إيرانيـة�مـن�صــواريخ�كورنيـت�الروسـية�بحسـب�البيـان�بجانــب�أسـلحة�أخـرى�إيرا
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وكـــان�أغلـــب�مصـــدر�هـــذه��ســـلحة�جمهوريـــة��يفـــوق�ا�عونـــات�Sنســـانية�مجتمعـــة،�والطـــائرات�ا�ســـ��ة�بمـــا

ولم�يكن�تواجد��سلحة�وال�الحليف��هم�للحوثي�ن��ي�اليمن،

وليــد�الســاعة�بــل�وجودهــا�يشــكل�امتــداد��يــام�الحــروب�الســت��ــي�صــعدة�عنــد�بدايــة�تمــرد�الجماعــة

  :مصادرuالحصولuعÀىcuسلحةuف÷¨uمتعددةuم¥�ا

لقــت�قــوات�خفـر�الســواحل�اليمنيــة�القــبض�عxـى�بعــض�شــحنات��سـلحة�مهربــة�إ�ــى�الحــوثي�ن

طـــول�الســـواحل�اليمنيـــة�ال[ـــ\�يزيـــد�طولهـــا�عxـــى�الفـــ�ن�وخمســـمائة�كيلـــو�م¨ـــ���ـــي�وصـــولها�إلـــbcم�

دون�أن�تع¨�ضــــها�أي�جهــــةوا�حفوفــــة�بالتضــــاريس�والشــــواطئ�البحريــــة�ا�ختلفــــة�

تحجــيم�مثــل�هــذه�الشــبكات�التخريبيــة،خفــر�الســواحل�اليمنيــة�بإمكانيا�bــا�ا�تواضــعة�عــن�

الو�يات�ا�تحدة�بحكم�تواجدها�بالقرب�من�السواحل�اليمنيـة��ـي�كشـف�بعـض�هـذه�الشـبكات�وصـادرت�

�من��ا�عدات�ال[\�تم�ضبطها
ً
  . )2(عددا

2020ف��ايـر�9عxـى�سـبيل�ا�ثــال���الحصـر�أعلـن�الجــيش��مريكـي�بتــاريخ�

ـــي�بحـــــر�العـــــرب ـــرجح�أ�،إيرانيـــــة��ــ ــــا�كانـــــت�ويــ ــــوثي�ن،�bـ ـــ¨ن���ـــــي�طريقهـــــا�إ�ـــــي�الحـ ــــى�مــ ــة�عxـ ـــوات��مريكيـــ وأن�القــ

،�60الســــفينة�يــــوأس�أس�نورمــــا�نــــدي�
ً
ـــا�شــــراعيا ـــي�قــــد�أوقفــــت�قاربـ ــ·\�Ôـ ¸ــ

ــلحة�أثنــــاء�قيــــام�عمليا�bــــا�بمهــــام��مــــن�البحــــري��ــــ ي�ا�نــــاطق�ا�خصصــــة�لتلــــك�العمليــــات،لÍســ

�مضـــاد�للـــدبابات�مـــن�نـــوع�دهHويـــة�x150ـــى�مـــ¨ن�القـــارب�البحريــة��مريكيـــة�أ�bـــا�ضـــبطت�ع
ً
صـــاروخا

�إيرانيـة�مـن�صــواريخ�كورنيـت�الروسـية�بحسـب�البيـان�بجانــب�أسـلحة�أخـرى�إيرا
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قتصادية إ                         

والطـــائرات�ا�ســـ��ة�بمـــا

الحليف��هم�للحوثي�ن��ي�اليمن،�إيران�SسHمية

وليــد�الســاعة�بــل�وجودهــا�يشــكل�امتــداد��يــام�الحــروب�الســت��ــي�صــعدة�عنــد�بدايــة�تمــرد�الجماعــة

  .)1(م2004

مصادرuالحصولuعÀىcuسلحةuف÷¨uمتعددةuم¥�اuأما

  : �ريبال- 

لقــت�قــوات�خفـر�الســواحل�اليمنيــة�القــبض�عxـى�بعــض�وقـد�أ

�ـــي�وصـــولها�إلـــbcم��ســـاعدوقـــد�

ـــاريس�والشــــواط وا�حفوفــــة�بالتضـ

خفــر�الســواحل�اليمنيــة�بإمكانيا�bــا�ا�تواضــعة�عــن�

الو�يات�ا�تحدة�بحكم�تواجدها�بالقرب�من�السواحل�اليمنيـة��ـي�كشـف�بعـض�هـذه�الشـبكات�وصـادرت�

�من��ا�عدات�ال[\�تم�ضبطها
ً
عددا

عxـى�سـبيل�ا�ثــال���الحصـر�أعلـن�الجــيش��مريكـي�بتــاريخ�

ــــرب ــر�العـ ــــة��ـــــي�بحـــ إيرانيـ

الســــفينة�يــــوأس�أس�نورمــــا�نــــدي�

ــري��ــــ ــام��مــــن�البحــ ــاء�قيــــام�عمليا�bــــا�بمهــ لÍســــلحة�أثنــ

البحريــة��مريكيـــة�أ�bـــا�ضـــبطت�ع

و¾ـي�نسـخ�إيرانيـة�مـن�صــواريخ�كورنيـت�الروسـية�بحسـب�البيـان�بجانــب�أسـلحة�أخـرى�إيرا
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ــــة� ـــ��ة�جويـــ ـــات�مســــ ــــات�إيرانيـــــــة��ركبــــ ومكونـــ

أكـــدت�القيـــادة�العســـكرية�ا�ركزيـــة��مريكيـــة�عxـــى�لســـان�ا�تحـــدث�باســـمها�الجºـــ�ال�بيـــل�أوريـــان�عـــن�

  .)2(حنة�السابعة�من��سلحة�Sيرانية�ا�تجهة�إ�ي�الحوثي�ن

�بمــا�فbcــا�صـــفقات�
ً
اســتو�ى�الحوثيــون�عxـــى�كامــل�أســلحة�الجـــيش�اليم�ــ\�منــذ�مـــا�يقــارب�الســت�ن�عامـــا

وبمــا�فbcــا��ســلحة�النوعيــة�ا�خصصــة��كافحــة�Sرهــاب��ــي�

وا�عــدات�ا�تطــورة�باهظــة�الــثمن�وقعــت�¾ــي�

ــذه� ــوثي�ن�الـــذين�اســـتطاعوا�خـــHل�وقـــت�وج�ـــ��الوصـــول�إ�ـــى�مدينـــة�عـــدن�بفضـــل�هــ �خـــرى��ـــي�قبضـــة�الحـ

تحـدة�غضـت�الو�يـات�ا��إنتشـار�السـHح�وتداولـه�فـيHحظ�أ�bـا

�بالقيـام�بـدو 
ً
ر�الجـيش��ـي�محاربـة�تنظــيم�الطـرف�عـن�وقـوع�هـذه��سـلحة�بيـد�ا�ليشـيا�ال[ــ\�تعهـدت�ضـمنيا

ــــة� ـــرز�للسياسـ ـــدد��بــ ـــاب�كـــــان�ا�حــ ــــى�Sرهــ ــــرب�عxـ الحـ

�مـن�ا�خـاوف�لسـقوط�الدولـة��ـي�
ً
�كب�ـ�ا

ً
�قدرا

�ع¬bا�بمهاجمة�تنظيم�القاعـدة�الـذي�يشـ
ً
��عxـى�سياسـbµا��ـي�وقد�وجد�من�يقوم�بد

ً
كل�خطـرا
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ـــلحة�تصـــــــوير�حراريـــــــة، ــــاظ��،�وأســــ ــو،�ومنـــ �أرض�جـــــ
ً
ــــاروخا ـــة��صـــ ــ��ة�جويــــ ــات�مســـــ ـــات�إيرانيـــــــة��ركبـــــ ومكونــــ

  . )1(وسطحية�وذخائر�وأجزاء�أخرى��سلحة�متطورة

أكـــدت�القيـــادة�العســـكرية�ا�ركزيـــة��مريكيـــة�عxـــى�لســـان�ا�تحـــدث�باســـمها�الجºـــ�ال�بيـــل�أوريـــان�عـــن�

قيام�الجيش��مريكي�بحجز�الشحنة�السابعة�من��سلحة�Sيرانية�ا�تجهة�إ�ي�الحوثي�ن

uىÀعuو�ستي�ءuالدولةال¥�بuس�ح:  

�بمــا�فbcــا�صـــفقات�
ً
اســتو�ى�الحوثيــون�عxـــى�كامــل�أســلحة�الجـــيش�اليم�ــ\�منــذ�مـــا�يقــارب�الســت�ن�عامـــا

وبمــا�فbcــا��ســلحة�النوعيــة�ا�خصصــة��كافحــة�Sرهــاب��ــي��تشــ¨�bèا�وزارة�الــدفاع�كــل�عــام،

وا�عــدات�ا�تطــورة�باهظــة�الــثمن�وقعــت�¾ــي��ا�تحــدة��مريكيــة،يمن�والو�يــات�إطــار�التعــاون��م�ــ\�بــ�ن�الــ

ــ��الوصـــول�إ�ـــى�مدينـــة�عـــدن�بفضـــل�هــــذه� ــتطاعوا�خـــHل�وقـــت�وج�ـ ــة�الحـــوثي�ن�الـــذين�اسـ ــي�قبضـ �خـــرى��ـ

  .)3(�سلحة�ذات�التقنية�العالية

إنتشـار�السـHح�وتداولـه�فـيHحظ�أ�bـاوبالنسبة��وقف�الو�يات�ا�تحـدة�مـن�

�بالقيـام�بـدو 
ً
الطـرف�عـن�وقـوع�هـذه��سـلحة�بيـد�ا�ليشـيا�ال[ــ\�تعهـدت�ضـمنيا

  .وبقية�التيارات�SسHمية�السنية��ي�اليمن

ـــى�أن�عقـــــدة ـــت��ـــــي�مـــــا�ســـــبق�Sشـــــارة�إ�ــ ـــة��مــ ــرز�للسياســ ــاب�كـــــان�ا�حـــــدد��بـــ ــــى�Sرهـــ ـــرب�عxـ الحــ

�مـن�ا�خـاوف�لسـقوط�الدولـة��ـي�لخارجية��مريكية��ي�الي
ً
�كب�ـ�ا

ً
من؛�لذا�فالو�يات�ا�تحدة�لم�تبدئ�قدرا

�ع¬bا�بمهاجمة�تنظيم�القاعـدة�الـذي�يشـ
ً
�وقد�وجد�من�يقوم�بد

  . وكذا�بمن�فbcم�ا�عارض�ن�لصفقة�القرن 
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ــــــة،30 ــــــو،�ومنـــــــاظ��،�وأســـــــلحة�تصـــــــوير�حراريـ �أرض�جـ
ً
صـــــــاروخا

وسطحية�وذخائر�وأجزاء�أخرى��سلحة�متطورة

أكـــدت�القيـــادة�العســـكرية�ا�ركزيـــة��مريكيـــة�عxـــى�لســـان�ا�تحـــدث�باســـمها�الجºـــ�ال�بيـــل�أوريـــان�عـــن�

قيام�الجيش��مريكي�بحجز�ال

-uىÀعuو�ستي�ءuال¥�ب

�بمــا�فbcــا�صـــفقات�
ً
اســتو�ى�الحوثيــون�عxـــى�كامــل�أســلحة�الجـــيش�اليم�ــ\�منــذ�مـــا�يقــارب�الســت�ن�عامـــا

تشــ¨�bèا�وزارة�الــدفاع�كــل�عــام،�ســلحة�ال[ــ\�

إطــار�التعــاون��م�ــ\�بــ�ن�الــ

ــذه� �خـــرى��ـــي�قبضـــة�الحـــوثي�ن�الـــذين�اســـتطاعوا�خـــHل�وقـــت�وج�ـــ��الوصـــول�إ�ـــى�مدينـــة�عـــدن�بفضـــل�هــ

�سلحة�ذات�التقنية�العالية

وبالنسبة��وقف�الو�يات�ا�تحـدة�مـن�

�بالقيـام�بـدو 
ً
الطـرف�عـن�وقـوع�هـذه��سـلحة�بيـد�ا�ليشـيا�ال[ــ\�تعهـدت�ضـمنيا

وبقية�التيارات�SسHمية�السنية��ي�اليمن�القاعدة،

ـــبق�Sشـــــارة�إ�ـــــى�أن�عقـــــدةوقـــــد�ت ــا�ســ ـــي�مـــ مـــــت��ــ

لخارجية��مريكية��ي�اليا

�ع¬bا�بمهاجمة�تنظيم�القاعـدة�الـذي�يشـ�دام،اليمن�ما
ً
�وقد�وجد�من�يقوم�بد

وكذا�بمن�فbcم�ا�عارض�ن�لصفقة�القرن �ا�نطقة،
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ــدة��ـــ�ة�ومتعـــددة�وبعضـــ ها�مســـجل�لـــدى��مـــم�ا�تحـ

ــ ـــــق�مطــــــول�احتـــــــوى�معلومـــــــات�تاريخيــــ ـــــاة�الجزيـــــــرة�بتحقيــ ـــــت�قنـ ــد�قامــ ــــة�, ةوقـــــ ــة�الدقـــ ـــــة�بالغـــــ ومهنيــ

وا�والـــــون�لــــه�بجماعـــــة�, الحمستعرضــــة�عHقــــة�الـــــرئيس�صــــ

و�bيئـــة��جــواء�أمـــام�تصـــفية�القيــادات�العســـكرية�الكب�ـــ�ة��ــي�الجـــيش�اليم�ـــ\�ال[ــ\�نظمـــت�للثـــورة�

مــدرع��310و�bبــوا�ســHح�اللــواء��حميــد�القشــي«\�الــذي�قتلــه�الحوثيــون،

كلـة�الجـيش�ونتيجـة�لـرفض�ا�خلـوع�قـرار�هي

Hل�fتصــال�با�شــايخ�ا�ــول�ن�كمــا�ظهــر�مــن�خــ

وقـــد�إتضـــح��مصـــ��ه،يواجـــه��310وتحريضـــهم�للـــدخول�إ�ـــى�صـــنعاء�وتـــرك�اللـــواء�القشـــي«\�قائـــد�اللـــواء�

وعــدد�مــن�أبــرز�مشــايخ��ومحــافظ�عمــران

Sـــــدف�هـــــذه�bـــىقـــــادة�حـــــوثي�ن�بـــــارزين�و� ـــا�ت�إ�ــ اســـــتكمال��تصــ

جـرت�أغلـب�هـذه�fتصـا�ت�مـا�بـ�ن�يوليـو�وســبتم���

�ـــي�تقريـــر�هـــام�صـــادر�عـــن��مـــم��10

��و�384) م�
ً
��500دبابـــة

ً
�قتاليـــة

ً
عربـــة

ـــــة�و�ف�القــــــذائف� ��300ا�تنوعـ
ً
ــاروخا صــــ

ــن�بــــ�ن�ســــبع�منــــاطق� �فمــ
ً
bــــا�الحوثيــــون�مهولــــة�جــــدا

ـــاطق�العســــــكرية�و¾ــــــ� ــــم�ا�نـــ ي�أعظــ

لويــة�الحــرس�كمــا�انغمــس�الحــوث�ن��ــي�أ

ال��يـة،�م¬bـا�لـواء�صـواريخ،�ودبابـات،�
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ــوثي�ن�بعلـــم��مـــم�ا�تحـــدة�كث �ـــ�ة�ومتعـــددة�وبعضـــمصـــادر�تســـليح�الحـ

ـــــات�تاريخيــــــ ــــق�مطــــــول�احتـــــــوى�معلومــ ــــاة�الجزيـــــــرة�بتحقيـــ ــــت�قنــ وقـــــــد�قامـــ

ـــة�عHقــــة�الـــــرئيس�صــــ) الســــHح�ا�¬bـــــوب(الـــــيمن� مستعرضـ

و�bيئـــة��جــواء�أمـــام�تصـــفية�القيــادات�العســـكرية�الكب�ـــ�ة��ــي�الجـــيش�اليم�ـــ\�ال[ــ\�نظمـــت�للثـــورة�

حميــد�القشــي«\�الــذي�قتلــه�الحوثيــون،الشــعبية�ضــده�وكــان�أبــرزهم�اللــواء�

ونتيجـة�لـرفض�ا�خلـوع�قـرار�هي�قية�وحدات�الجـيش��ـي�محافظـة�عمـران،

كمــا�ظهــر�مــن�خــ�عxــى�أســلحة�الجــيش�ومعداتــه�وأفــراده،

وتحريضـــهم�للـــدخول�إ�ـــى�صـــنعاء�وتـــرك�اللـــواء�القشـــي«\�قائـــد�اللـــواء�

Sل�Hت�الســرية�ال[ــ\�جــرت�بــ�ن�صــالح،ذلــك��مــر�مــن�خــ�ومحــافظ�عمــران�تصــا

ـــا�مـــــع� ــ\�أجراهــ ـــارزين�و�bـــــدف�هـــــذه�Sحاشــــد�وكـــــذا�fتصـــــا�ت�ال[ـــ قـــــادة�حـــــوثي�ن�بــ

جـرت�أغلـب�هـذه�fتصـا�ت�مـا�بـ�ن�يوليـو�وســبتم���, و�bـب�أسـلحbµا�وعتادهـا�تقـويض�ا�ؤسسـة�العسـكرية،

10قـــم�ـــ·\�عـــن�مصـــادر�التســـليح�عþـــ��عxـــى�وثيقـــة�تحمـــل�ر 

ــا�بـــ�ن� ــد�بـــأن�الـــيمن�قـــد�اســـتلم��ـــي�الف¨ـــ�ة�مـ م�2013- 1994(ا�تحـــدة�يفيـ

�مقاتلــــــة
ً
ـــو��طــــــائرة �وآ�200ونحـــ

ً
�جويــــــا

ً
�دفاعــــــا

ً
ـــــذائف�نظامــــــا �ف�القـ

�فمــــن�بــــ�ن�ســــبع�منــــاطق�وأشــــارت�الوثــــائق�أن�حجــــم��ســــ
ً
لحة�ال[ــــ\��b�bــــا�الحوثيــــون�مهولــــة�جــــدا

ـــى�الجمهوريــــــ ــع�م¬bــــــا،عســــــكرية�موزعــــــة�عxـــ ــى�أربــــ ـــون�عxــــ ــــتو�ى�الحوثيـــ �ة�اســ

،�وت¨�كــز�فbcــا�القــوة�النوعيــة،
ً
كمــا�انغمــس�الحــوث�ن��ــي�أ, ش�اليم�ــ\والصــاروخية�للجــي�تســليحا

ال��يـة،�م¬bـا�لـواء�صـواريخ،�ودبابـات،�) 2(لـواًء�مـن�القـوات�17تـادا�وا�تكـون�مـن�الجمهوري��ك��þتسـليحا�وع

                                         

 h����� ���2>�
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مصـــادر�تســـليح�الحـــوثي�ن�بعلـــم��مـــم�ا�تحـــدة�كث

ـــــات�تاريخيــــــ�نفســــــها، ـــــرة�بتحقيـــــــق�مطــــــول�احتـــــــوى�معلومــ ـــــد�قامـــــــت�قنــــــاة�الجزيــ وقــ

�:بعنــــوان�والحساســــية

و�bيئـــة��جــواء�أمـــام�تصـــفية�القيــادات�العســـكرية�الكب�ـــ�ة��ــي�الجـــيش�اليم�ـــ\�ال[ــ\�نظمـــت�للثـــورة��الحــوثي،

الشــعبية�ضــده�وكــان�أبــرزهم�اللــواء�

قية�وحدات�الجـيش��ـي�محافظـة�عمـران،وب�الذي�كان�يقوده،

عxــى�أســلحة�الجــيش�ومعداتــه�وأفــراده،بــدأت�عمليــة�التــآمر�

وتحريضـــهم�للـــدخول�إ�ـــى�صـــنعاء�وتـــرك�اللـــواء�القشـــي«\�قائـــد�اللـــواء��لـــه،

Sل�Hذلــك��مــر�مــن�خــ

ـــع� حاشــــد�وكـــــذا�fتصـــــا�ت�ال[ـــــ\�أجراهـــــا�مــ

تقـويض�ا�ؤسسـة�العسـكرية،

  .)1(م2014

أثنـــاء�التق�ـــ·\�عـــن�مصـــادر�التســـليح�عþـــ��عxـــى�وثيقـــة�تحمـــل�ر 

ا�تحـــدة�يفيـــد�بـــأن�الـــيمن�قـــد�اســـتلم��ـــي�الف¨ـــ�ة�مـــا�بـــ�ن�

 
ً
ــــة�75و،�مدرعــــــة �مقاتلــ

ً
ـــائرة طـــ

،
ً
وأشــــارت�الوثــــائق�أن�حجــــم��ســــ�باليســــتيا

عســــــكرية�موزعــــــة�عxــــــى�الجمهوريــــــ

،�وت¨�كــز�فbcــا�القــوة�النوعيــة،
ً
تســليحا

الجمهوري��ك��þتسـليحا�وع

                                                          

(1)  h����� ���2>�
 ��3�� )�8�Q� �����
https://www.youtube.com/watch?v=ALC__
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وقـــد�حـــاول�أقربـــاء�صـــالح�التمـــرد�عxـــى�قـــرارات�الـــرئيس�هـــادي�وقـــاموا�بتســـريب��ســـلحة�للحـــوثي�ن�

ى�وكـــان�مـــن�أبـــرز�ضـــباط�الحـــوثي�ن�الكبـــار��ـــي�الحـــرس�أبـــو�عxـــ

 Sب�فيما�بعدستخبارات�العسكرية�بعد�نجاح�Hنق.  

ــع�الصــــواريخ�البالســــتية��ــــ �ب¨�ويــــد�الحــــوثي�ن�بالســــHح،�وقطــ
ً
ــرارا ــران�مــ ـــة�الشــــرعية�إيــ ي�أ�bمــــت�الحكومـ

اليمنيـة�أن�مينـاء�الحديـدة�fسـ¨�اتيÏي�الواقـع�غربـي�

  .)1(ومنصة�إرهابية�لbµديد�ا�Hحة�الدولية

ــر�اســـتخدام�الســـHح�عxـــى�عـــدد�مـــن��فـــراد،�ويطلـــب�مـــن��مـــ�ن�العـــام�أن� م�بحظـ

�حنة�أســلحة�قبالــة�الســواحل�اليمنيــة،

وأن�خ��اءهـــا�هنـــاك�يعملـــون�عxـــى�التحقـــق�مـــن�مصـــدر��ســـلحة�ا�هربـــة�لرفـــع�تقريـــر�عـــن�النتـــائج�إ�ـــى�لجـــان�

�2500شـــحنة�الســـHح�كانـــت�تضـــم�

  .)2(�من�نوع�كHشينكوف�بخليج�عدن��bاية�أغسطس�عxى�م¨ن�سفينة�شحن

م�بـــالقول�أن�2019والشـــامل��للعــام�

الحــوث�ن��ــي�الــيمن�اســتحوذوا�عxــى�أســلحة�جديــدة�يتم�ــ��بعضــها�بخصــائص�مشــا¤bة�لتلــك�ال[ــ\�صــنعت��ــي�

وقــال�التقريــر�الـذي�أرســل�إ�ــى�مجلـس��مــن�الــدو�ي�أنــه�ثمـرة�تحقيــق�اســتمر�سـنة�أجــراه�خ�ــ�اء��مــم�

وأفـاد�التقريـر�أنـه�با�ضـافة�إ�ـى��م،

أنظمة��سلحة�ا�عروفـة�ال[ـ\�كانـت�لـدbèم��ح[ـ7�kن�بـات�بمقـدورهم�اسـتخدام�نـوع�جديـد�مـن�الطـائرات�

ــدير�ا�حققــــ�ن�فقــــد�ظهــــر� وحســــب�تقــ

 4/�����A�5�����P
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
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وقـــد�حـــاول�أقربـــاء�صـــالح�التمـــرد�عxـــى�قـــرارات�الـــرئيس�هـــادي�وقـــاموا�بتســـريب��ســـلحة�للحـــوثي�ن�

وكـــان�مـــن�أبـــرز�ضـــباط�الحـــوثي�ن�الكبـــار��ـــي�الحـــرس�أبـــو�عxـــ�،هـــذه�الوحـــداتوالـــذين�يتواجـــدون�بقـــوة��ـــي�

 Sالحاكم�الذي�أسند�إليه� fب�قيادة�Hنق Sستخبارات�العسكرية�بعد�نجاح�

  :موقفuالحكومةuالشرعيةuمن�Ýuريبcuسلحة

ـــتية��ــــ ـــد�الحــــوثي�ن�بالســــHح،�وقطــــع�الصــــواريخ�البالسـ �ب¨�ويـ
ً
ــة�الشــــرعية�إيــــران�مــــرارا أ�bمــــت�الحكومــ

اليمنيـة�أن�مينـاء�الحديـدة�fسـ¨�اتيÏي�الواقـع�غربـي��وتقـول�الحكومـة�حر¤bا�ضد�اليمن�منذ�أربـع�سـنوات،

ومنصة�إرهابية�لbµديد�ا�Hحة�الدولية�برز�منافذ��bريب�السHح�للحوثي�ن،

  :دورcuممuا�تحدةXuيuمراقبةcuسلحة

ــام�أن�201 م�بحظـــر�اســـتخدام�الســـHح�عxـــى�عـــدد�مـــن��فـــراد،�ويطلـــب�مـــن��مـــ�ن�العـ

  .يكثف�مساعيه�الحميدة�من�أجل�استئناف�العملية�السياسية

حنة�أســلحة�قبالــة�الســواحل�اليمنيــة،لقــرار�الســابق�أعلنــت��مــم�ا�تحــدة�أ�bــا�ُتحقــق��ــي�شــ

وأن�خ��اءهـــا�هنـــاك�يعملـــون�عxـــى�التحقـــق�مـــن�مصـــدر��ســـلحة�ا�هربـــة�لرفـــع�تقريـــر�عـــن�النتـــائج�إ�ـــى�لجـــان�

وبحســـب�صـــحيفة�أمريكيـــة�فـــإن�شـــحنة�الســـHح�كانـــت�تضـــم��مـــم�ا�تحـــدة،عقوبـــات�الدوليـــة��ـــي�� 

�من�نوع�كHشينكوف�بخليج�عدن��bاية�أغسطس�عxى�م¨ن�سفينة�شحن

والشـــامل��للعــام��قريرهـــا�ا�طــول،تناولــت�لجنــة�الخ�ـــ�اء�التــابع�لÍمـــم�ا�تحــدة��ــي�ت

الحــوث�ن��ــي�الــيمن�اســتحوذوا�عxــى�أســلحة�جديــدة�يتم�ــ��بعضــها�بخصــائص�مشــا¤bة�لتلــك�ال[ــ\�صــنعت��ــي�

وقــال�التقريــر�الـذي�أرســل�إ�ــى�مجلـس��مــن�الــدو�ي�أنــه�ثمـرة�تحقيــق�اســتمر�سـنة�أجــراه�خ�ــ�اء��مــم�

م،2015عxى�اليمن�منـذ��Hح�ا�فروضا�تحدة�ا�كلفون�بمراقبة�حظر�الس

أنظمة��سلحة�ا�عروفـة�ال[ـ\�كانـت�لـدbèم��ح[ـ7�kن�بـات�بمقـدورهم�اسـتخدام�نـوع�جديـد�مـن�الطـائرات�

ــن�طــــراز�دلتــــا ــار�مــ ــد�ظهــــر��مــــوذج�جديــــد�مــــن�صــــواريخ�كــــروز�ال��يــــة،ون�،بــــ�Hطيــ وحســــب�تقــــدير�ا�حققــــ�ن�فقــ
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وقـــد�حـــاول�أقربـــاء�صـــالح�التمـــرد�عxـــى�قـــرارات�الـــرئيس�هـــادي�وقـــاموا�بتســـريب��ســـلحة�للحـــوثي�ن��ومشـــاة،

والـــذين�يتواجـــدون�بقـــوة��ـــي�

�k$يح Sالحاكم�الذي�أسند�إليه�

موقفuالحكومةuالشرعيةuمن�Ýuريبcuسلحة

ـــوثي�ن�بالســــHح،�وقطــــع�الصــــواريخ�البالســــتية��ــــ ــد�الحـ �ب¨�ويــ
ً
ــرعية�إيــــران�مــــرارا أ�bمــــت�الحكومــــة�الشــ

حر¤bا�ضد�اليمن�منذ�أربـع�سـنوات،

برز�منافذ��bريب�السHح�للحوثي�ن،البHد�أصبح�أ

دورcuممuا�تحدةXuيuمراقبةcuسلحة

201 2يـــنص�القـــرار

يكثف�مساعيه�الحميدة�من�أجل�استئناف�العملية�السياسية

�ل�
ً
لقــرار�الســابق�أعلنــت��مــم�ا�تحــدة�أ�bــا�ُتحقــق��ــي�تنفيــذا

وأن�خ��اءهـــا�هنـــاك�يعملـــون�عxـــى�التحقـــق�مـــن�مصـــدر��ســـلحة�ا�هربـــة�لرفـــع�تقريـــر�عـــن�النتـــائج�إ�ـــى�لجـــان�

عقوبـــات�الدوليـــة��ـــي�� ال

رشاش�من�نوع�كHشينكوف�بخليج�عدن��bاية�أغسطس�عxى�م¨ن�سفينة�

تناولــت�لجنــة�الخ�ـــ�اء�التــابع�لÍمـــم�ا�تحــدة��ــي�ت

الحــوث�ن��ــي�الــيمن�اســتحوذوا�عxــى�أســلحة�جديــدة�يتم�ــ��بعضــها�بخصــائص�مشــا¤bة�لتلــك�ال[ــ\�صــنعت��ــي�

وقــال�التقريــر�الـذي�أرســل�إ�ــى�مجلـس��مــن�الــدو�ي�أنــه�ثمـرة�تحقيــق�اســتمر�سـنة�أجــراه�خ�ــ�اء��مــم�, إيـران

ا�تحدة�ا�كلفون�بمراقبة�حظر�الس

أنظمة��سلحة�ا�عروفـة�ال[ـ\�كانـت�لـدbèم��ح[ـ7�kن�بـات�بمقـدورهم�اسـتخدام�نـوع�جديـد�مـن�الطـائرات�

ــا بــــ�Hطيــــار�مــــن�طــــراز�دلتــ
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اå·\�قد�يشكHن�انbµاكا�للحظـر�الـذي�فرضـه�مجلـس��مـن�بموجـب�القـراررقم�

ويتمثـل�fتجـاه��ول��ـي�نقـل�قطـع�غيـار�متـوفرة�تجاريـا�مـن�بلـدان�صـناعية�مثـل�محركـات�طـائرات�

 Sتجاه�7خر�فيتمثل��ي�fسـتمرار��ـي�تسـليم�أما�

،
ً
وأفـاد��ات�مـن�صـواريخ�كـروز��كþـ��تطـورا

الخ��اء�البارزين�أن�fنbµاكات�للقانون�الدو�ي�Sنساني�ولحقوق�Sنسان�مازالت�ترتكـب�عxـى�نطـاق�واسـع�

ـــل�يمتد ــتوكهولم�بـ ــاســـ ا�ـــــى�عـــــام��كماســـــبق�معنـــ

ــــب�الجمهـــــوري�ن�بينمـــــا�وقفـــــت� ــــى�جانـ ــــل�مـــــن�مصـــــر�إ�ـ وتـــــدخل�كـ

�مــن
ً
أن��الســعودية�إ�ــى�جانــب�ا�لكيــ�ن��مــر�الــذي�تســبب��ــي�قلــق�لــدى��مــم�ا�تحــدة��ــي�تلــك�الف¨ــ�ة�وخوفــا

،�لــذلك�أرســلت�بعثــة��راقبــة�مــآ�ت�الحــرب��ــي�

لحـرب�محصـورة�داخـل�الحـدود�اليمن��ي�تلك�ا�رحلة�الحساسة�من�الصراع�العربي�Sسرائيxي�لكي�تظل�ا

�وتجنـــ�ع�بطريقـــة�وبــأخرى�إ�ـــى�صـــراع�إقليمــ\،
ً
ب�أي�تصـــعيد�نظـــرا

�مــن�خــروج�ذلــك�الºــ�اع�عــن�ســيطرة�
ً
وتحســبا

انbµـت�, وسـطنفجار��وضاع���ي�منطقة�الشـرق�� 

�ة��ــــي�الســــيطرة�عxــــى�الوضــــع��ــــي�الــــيمن،

ــتوكهولهم�بعــــــد�اق¨ــــــ�اب�القــــــوات� ـــاق�اســــ وعــــــرف�باتفـــ

والـــذي�لـــم�يعـــد�يبعـــد�ســـوى�أقـــل�مـــن�

و�ــــي�هــــذه��ثنــــاء�صــــعدت�ا�نظمــــات�Sنســــانية�
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اå·\�قد�يشكHن�انbµاكا�للحظـر�الـذي�فرضـه�مجلـس��مـن�بموجـب�القـراررقم�اتجاهان�عxى�مدار�العام�ا�

ويتمثـل�fتجـاه��ول��ـي�نقـل�قطـع�غيـار�متـوفرة�تجاريـا�مـن�بلـدان�صـناعية�مثـل�محركـات�طـائرات�

أما�fتجاه�7خر�فيتمثل��ي�S �ا�إ�ى�الحوثي�ن�ع���مجموعة�وسطاء،

،ومنظوم�ت�وقنابل�وصواريخ�مضادة�للدبابات،
ً
ات�مـن�صـواريخ�كـروز��كþـ��تطـورا

الخ��اء�البارزين�أن�fنbµاكات�للقانون�الدو�ي�Sنساني�ولحقوق�Sنسان�مازالت�ترتكـب�عxـى�نطـاق�واسـع�

  .�ي�اليمن�من�دون�محاسبة

 :Xيuاليمنuممuا�تحدةالوجودuالعسكريuل» 

ـــاق� ــدة�لــــيس�وليـــــد�أتفــ ســـــتوكهولم�بــــل�يمتداالوجــــود�العســـــكري�لÍمـــــم�ا�تحـــ

ـــة�ا�لكيـــــة، ـــاء�الحـــــرب�الجمهوريــ ــــت��م�أثنــ ـــب�الجمهـــــوري�ن�بينمـــــا�وقفـ ـــى�جانــ ـــل�مـــــن�مصـــــر�إ�ــ وتـــــدخل�كــ

�مــن
ً
الســعودية�إ�ــى�جانــب�ا�لكيــ�ن��مــر�الــذي�تســبب��ــي�قلــق�لــدى��مــم�ا�تحــدة��ــي�تلــك�الف¨ــ�ة�وخوفــا

،�لــذلك�أرســلت�بعثــة��راقبــة�مــآ�ت�الحــرب��ــي��ــى�حــرب�جديــدة���تحتملهــا�ا�نطقــةيتحــول�صــراع�النفــوذ�إ

اليمن��ي�تلك�ا�رحلة�الحساسة�من�الصراع�العربي�Sسرائيxي�لكي�تظل�ا

ع�بطريقـــة�وبــأخرى�إ�ـــى�صـــراع�إقليمــ\،وللتأكـــد�مـــن�عــدم�تحـــول�الصـــرا

�مــن�خــروج�ذلــك�الºــ�اع�عــن�ســيطرة�, لحساســية��وضــاع�السياســية�وfجتماعيــة��ــي�تلــك�ا�رحلــة
ً
وتحســبا

نفجار��وضاع���ي�منطقة�الشـرق�� الذي�قد�يؤدي�إ�ى�تمدد�الصراع�وإ

ــع��ــــي�الــــيمن،قبــــواســــتمرت�البعثــــة��ــــي�ا�شــــاهدة�وا�را�م،1968 ة��ــــي�الســــيطرة�عxــــى�الوضــ

  .)1(وSشراف�عxى�فض�fشتباك�ب�ن�السعودية�ومصر

ـــذي�جــــــرى��ــــــي�مملكــــــة�الســــــويد، ــــ�اب�القــــــوات��تفــــــاق�الـــ ــاق�اســــــتوكهولهم�بعــــــد�اق¨ــ وعــــــرف�باتفــــ

والـــذي�لـــم�يعـــد�يبعـــد�ســـوى�أقـــل�مـــن��دة�الـــذي�كـــان�يســـيطر�عليـــه�الحوثيـــون،الحكوميـــة�مـــن�مينـــاء�الحديـــ

ــو�م¨ــــ��مــــن�موقــــع�القــــوات�الحكوميــــة�الشــــرعية و�ــــي�هــــذه��ثنــــاء�صــــعدت�ا�نظمــــات�Sنســــانية��،أربعــــة�كيلــ
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اتجاهان�عxى�مدار�العام�ا�

ويتمثـل�fتجـاه��ول��ـي�نقـل�قطـع�غيـار�متـوفرة�تجاريـا�مـن�بلـدان�صـناعية�مثـل�محركـات�طـائرات�) 2012(

ا�إ�ى�الحوثي�ن�ع���مجموعة�وسطاء،ب�Hطيار�يتم�تسليمه

ت�وقنابل�وصواريخ�مضادة�للدبابات،الحوثي�ن�رشاشا

الخ��اء�البارزين�أن�fنbµاكات�للقانون�الدو�ي�Sنساني�ولحقوق�Sنسان�مازالت�ترتكـب�عxـى�نطـاق�واسـع�

�ي�اليمن�من�دون�محاسبة

الوجودuالعسكريuل» .6

ــاق� ـــم�ا�تحـــــدة�لــــيس�وليـــــد�أتفـــ الوجــــود�العســـــكري�لÍمــ

ــــرب�الجمهوريـــــة�ا�لكيـــــة،1963 م�أثنـــــاء�الحـ

�مــن
ً
الســعودية�إ�ــى�جانــب�ا�لكيــ�ن��مــر�الــذي�تســبب��ــي�قلــق�لــدى��مــم�ا�تحــدة��ــي�تلــك�الف¨ــ�ة�وخوفــا

يتحــول�صــراع�النفــوذ�إ

اليمن��ي�تلك�ا�رحلة�الحساسة�من�الصراع�العربي�Sسرائيxي�لكي�تظل�ا

وللتأكـــد�مـــن�عــدم�تحـــول�الصـــرااليمنيــة،�

لحساســية��وضــاع�السياســية�وfجتماعيــة��ــي�تلــك�ا�رحلــة

الذي�قد�يؤدي�إ�ى�تمدد�الصراع�وإ�ا�جتمع�الدو�ي��مر 

1968الحــــرب�اليمنيــــة�

وSشراف�عxى�فض�fشتباك�ب�ن�السعودية�ومصر

fــــاء� ـــة�الســــــويد،جــ ـــاق�الــــــذي�جــــــرى��ــــــي�مملكـــ تفـــ

الحكوميـــة�مـــن�مينـــاء�الحديـــ

ــة�الشــــرعية ــع�القــــوات�الحكوميــ أربعــــة�كيلــــو�م¨ــــ��مــــن�موقــ
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ــة ـــيمن�عامــ ــدة�خاصــــة�والـ ــي�الحديــ ـــانية��ــ ـــن�خطــــورة��وضــــاع�Sنسـ ـــذيرا�bا�مـ ـــا�مــــن�تحـ وأن�اق¨ــــ�اب�, كعاد�bـ
وقـد�يكـون�هـذا�التحـذير��مـس�, )1(

�مـن�العوامـل�ســاهم
ً
ت�ومـع�ذلـك�فهنالـك�عــددا

�،قــادت�إ�ــى�اللجــوء�إ�ــي�التفــاوض�بخصــوص�الحديــدة�كقضــية�رئيســية

ويتضــح��،)تعزوحصــار�مدينــة�،قضــية��ســرى 

ـــال�قضـــــية�ا لصـــــحفي�الســـــعودي�جمــ

الــدائرة��بــالحرب�قÏي�الــذي�أثــار�مقتلــه�الــرأي�العــام�وحقــوق�Sنســان��ــي�الســعوديةأمور�ذات�عHقــة�

لف�العربــي�لــدعم�النظــام�الســعودي�الــذي�يقــود�التحــا

ــــي�الــــــيمن��مقدمــــــة ا�عارضــــــ�ن�للتــــــدخل��ــ

�،هــذه�العوامــل�وغ��هــا�جعلــت�التحــالف�العربــي�والشــرعية�اليمنيــة�يقــبHن�بــإمHءات�الرعــاة�الغــربي�ن

قضايا�قضية��سـرى�وفـك�الحصـار�عـن�

الــــذين�, كمــــا�وعــــد�الرعــــاة،�مدينــــة�تعــــز�بــــأي�انفــــراج�

ــالف�خاصــــة��ــــي�عهــــد�مــــارتن�غريفيــــت ذو�( هائلــــة�عxــــى�الشــــرعية�والتحــ

غوط�ولقــد�أفضــت�تلــك�الضــ�،ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة��ــي�الــيمن

xـــى��رض�إ�ـــى�مســـافات�كب�ـــ�ة��bا�ع

مـن�وجـود��ك��þخطورة�من�ذلك�كله�إن�الطريقة�ال[\�أقرها�ا�بعوث�الخـاص�عـززت�

ـــتبدالهم� ـــــحب�عناصــــرهم�ا�ســـــلح�ن�ا�ــــدني�ن�واســ

هـــذا�الســـلوك�الغ�ـــ��أخÎHـــي�قوبـــل�ب¨�حيـــب�مـــن�ا�بعـــوث�الخـــاص�الـــذي�

��ــحا¤bم�مــن�هــذه��مــاكن�وإحــHل�قــوات�أمنيــة�بــد

2'�����J�F� .�� 1>�� � .  
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ــيمن�عامــــة ــانية��ــــي�الحديــــدة�خاصــــة�والــ ـــاع�Sنســ ــذيرا�bا�مــــن�خطــــورة��وضـ ـــا�مــــن�تحــ كعاد�bـ

(عاناة�السـكانالقوات�الحكومية�من�ا�يناء��هم��ي�اليمن�سيضاعف�م

�مـن�العوامـل�ســاهم،�لكنــه�لـيس�صـحيح�عxـى�إطHقــه��؛بعـض�جوانـب�الحقيقـة
ً
ومـع�ذلـك�فهنالـك�عــددا

قــادت�إ�ــى�اللجــوء�إ�ــي�التفــاوض�بخصــوص�الحديــدة�كقضــية�رئيســية�ــي�منــع�تقــدم�القــوات�الحكوميــة،�و 

قضــية��ســرى (�ــ�ة�همــا�وتتبعهــا�قضــيتان�مهمتــان�لــدى�اليمنيــ�ن�بدرجــة�كب

Sــــن�هـــــذا� ــــدة،أن�الهـــــدف�مـ ــية�الحديـ ــــويم�قضـــ ــاق�هـــــو�تعـ ــا�أن��تفـــ ــــية�اكمـــ قضـ

قÏي�الــذي�أثــار�مقتلــه�الــرأي�العــام�وحقــوق�Sنســان��ــي�الســعوديةأمور�ذات�عHقــة�

النظــام�الســعودي�الــذي�يقــود�التحــاأحد�الســيوف�ا�ســلطة�عxــى�

ـــن�توجهاتــــــ ـــــةفيه�ووضــــــعه��مــــــر�الــــــذي�غ�ــــــ��مـــ مقدمـ

  .ومناصري�حقوق�Sنسان

هــذه�العوامــل�وغ��هــا�جعلــت�التحــالف�العربــي�والشــرعية�اليمنيــة�يقــبHن�بــإمHءات�الرعــاة�الغــربي�ن

  .وا�انيا�،وفرنسا�،وبريطانيا�و�ي�مقدمbµم��مم�ا�تحدة،

قضايا�قضية��سـرى�وفـك�الحصـار�عـن�القول،�الذي�تب���kم�كما�سبقهلو ستوكهااتفاق�

ــراج��ولــــم�تحــــظ�،ولم�يطلــــق�أســــ���أو�مختطــــف، مدينــــة�تعــــز�بــــأي�انفــ

 
ً
ــوا�جهــــودهم�ومارســــوا�ضــــغوطا هائلــــة�عxــــى�الشــــرعية�والتحــــالف�خاصــــة��ــــي�عهــــد�مــــارتن�غريفيــــت�كرســ

ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة��ــي�الــيمن

وتراجـــع�القـــوات�الحكوميـــة�عـــن�مكاســـ�bا�ع�عxـــى�مـــا�يســـم�kبإعـــادة�fنتشـــار،

�ك��þخطورة�من�ذلك�كله�إن�الطريقة�ال[\�أقرها�ا�بعوث�الخـاص�عـززت�

ــة�وِمؤ  ــوثي�ن��ــــي�ا�دينـــ ــتبدالهم�الحــ ـــلح�ن�ا�ــــدني�ن�واســـ ـــحب�عناصــــرهم�ا�ســ ـــا�حيـــــث�قــــام�الحوثيــــون�بســ انbcـ

هـــذا�الســـلوك�الغ�ـــ��أخÎHـــي�قوبـــل�ب¨�حيـــب�مـــن�ا�بعـــوث�الخـــاص�الـــذي��،قـــوات��مـــن

��جلــس��مــن�بــال¨�ام�الحــوثي�ن�بتعهــدا�bم�وانســحا¤bم�مــن�هــذه��مــاكن�وإحــHل�قــوات�أمنيــة�بــد
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ــة ــيمن�عامــ ــاع�Sنســــانية��ــــي�الحديــــدة�خاصــــة�والــ كعاد�bــــا�مــــن�تحــــذيرا�bا�مــــن�خطــــورة��وضــ

القوات�الحكومية�من�ا�يناء��هم��ي�اليمن�سيضاعف�م

بعـض�جوانـب�الحقيقـة

�ــي�منــع�تقــدم�القــوات�الحكوميــة،�و 

وتتبعهــا�قضــيتان�مهمتــان�لــدى�اليمنيــ�ن�بدرجــة�كب

Sـــدف�مـــــن�هـــــذا� أن�الهــ

قÏي�الــذي�أثــار�مقتلــه�الــرأي�العــام�وحقــوق�Sنســان��ــي�الســعوديةأمور�ذات�عHقــة�خاشــ

أحد�الســيوف�ا�ســلطة�عxــى�تأصــبحبــل�و �ــي�اليمن،

ـــي�الــــــيمن، �الشــــــرعية��ـــ

ومناصري�حقوق�Sنسان

هــذه�العوامــل�وغ��هــا�جعلــت�التحــالف�العربــي�والشــرعية�اليمنيــة�يقــبHن�بــإمHءات�الرعــاة�الغــربي�ن

و�ي�مقدمbµم��مم�ا�تحدة،

اتفاق�وبالنظر�إ�ى�

،ولم�يطلــــق�أســــ���أو�مختطــــف،مدينــــة�تعــــز

 
ً
ــغوطا كرســــوا�جهــــودهم�ومارســــوا�ضــ

ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�لÍمــم�ا�تحــدة��ــي�الــيمن)�صــول�ال��يطانيــة�

عxـــى�مـــا�يســـم�kبإعـــادة�fنتشـــار،

�ك��þخطورة�من�ذلك�كله�إن�الطريقة�ال[\�أقرها�ا�بعوث�الخـاص�عـززت��ولعل��مر �للخلف،

ــي�ا�دينـــــة�وِمؤ  الحــــوثي�ن��ــ

قـــوات��مـــنيرتـــدون�ذي�بـــآخرين�

جلــس��مــن�بــال¨�ام�الحــوثي�ن�بتعهــدا�bم�وانأحــاط�م
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  نة��واصلة�تحريرها�بموجب�هذا�الغ

خـــاص�¤bـــا�ها�الـــوط�\�العـــام�عـــن�طريـــق�وضـــع�حـــل�

بينمــا�لــم�ي¨�حــزح�الحــوثي�مــن�مواقعــه�ال[ــ\�ســبق�وأن�

Sتفاق�وهكذا�ع��ت�Sذا�b¤شرعية�بموجب���þت�نتيجـة�تفاقية�ال[ـ\�جـاءح�وضعه�أك

ــل�الصــــحفي�خاشــــقÏي ــم�،بســــبب�مقتــ عن�حجــ

ولم�تفاق�أزمة�الثقة�بـ�ن�كـل��طرافـ

ذه�الضـــبابية�إ�ـــى�وقـــد�أدت�هـــ, تفـــاق�مكانـــه�بســـبب�خـــرق�إطـــHق�النـــار�ا�ســتمر�منـــذ�توقيـــع�fتفـــاق

uا�تحــدةuل»مــمuدائــمuعســكريuوجــودuــىÇإ

Sـــى�هـــذا�xـــى�ا�ســـتوى�ترتـــب�عxتفـــاق�آثـــار�كب�ـــ�ة�ع

وتأمي¬bــا�وتــوف����مــن�بكافــة�أشــكاله�الغــذائي�والنف�ــ·\�والجســدي�

  .العيش�تحت�رحمة�جماعات�متفلته

, تفـــاق��هميـــة�القصـــوى�ال[ـــ\�تولbcـــا��مـــم�ا�تحـــدة�لجماعـــة�الحـــوثي�ورعايbµـــا

يــت�مبعــوث��مــ�ن�العــام�ومهنــدس�

fتفـاق�¾ـي�مجـرد�منـاورة��ن�إدخـال�مدينـة�تعـز�إ�ـى�بنـود

ـــة�اليمنيــــة�والــــرأي�العــــام؛�حيــــث�لــــم� ـــل�الحكومـ ـــن��قبـ �مـ
ً
Hــب تفــــاق�ح[ــــ�kتكــــون�أكþــــ��تقــ

بـأي�مـن�النقاشـات�ا�عمقـة�مـن��ينـة�أوفـك�الحصـار�ع¬bـا�كمـا�لـم�تحـظ

وبـــذات�القـــدر�لـــم�تجـــد�قضـــية��ســـرى�

ووضـعوا�ا�زيـد�مـن�العراقيـل�أمامـه�ولـم�

 �����2018#/  
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نة��واصلة�تحريرها�بموجب�هذا�الفلم�يعد�بإمكان�القوات�الحكومية�أن�تدخل�ا�دي

ها�الـــوط�\�العـــام�عـــن�طريـــق�وضـــع�حـــل�الـــذي�قصـــد�منـــه�عـــزل�ا�دينـــة�عـــن�ســـياق

بينمــا�لــم�ي¨�حــزح�الحــوثي�مــن�مواقعــه�ال[ــ\�ســبق�وأن��،عــن�الرؤيــة�ا�وحــدة��للحــل��ــي�الــيمن�بأكملــه

Sتفاق�وهكذا�ع��ت�Sذا�b¤شرعية�بموجب���þح�وضعه�أك

ــبب�مقتــــل�الصــــحفي�خاشــــقÏي-للشــــرعية) 2(الــــداعم��هــــم-ضــــغوط�دوليــــة�عxــــى�الســــعودية بســ

تفاق�أزمة�الثقة�بـ�ن�كـل��طرافـ،�كما�عكس�Sال[\�مورست�عxى��طراف�اليمنية�

تفـــاق�مكانـــه�بســـبب�خـــرق�إطـــHق�النـــار�ا�ســتمر�منـــذ�توقيـــع�fتفـــاق

�خضــعت�ا�نطقــة�وأ�يناســبه،تفــاق�بمــا�
ً
إÇــىuوجــودuعســكريuدائــمuل»مــمuا�تحــدةuخ�ــ�ا

uاتفـــاقuتنفيـــذuـــىÀعuشـــراف�uم�حيـــث�هلو اســـتوكهمهمتـــهSـــى�هـــذا�xترتـــب�ع

وتأمي¬bــا�وتــوف����مــن�بكافــة�أشــكاله�الغــذائي�والنف�\�وتضــاءلت�7مــال�بتحريــر�ا�دينــة،

�عن
ً
�العيش�تحت�رحمة�جماعات�متفلته�و�مل��ي�العيش��ي�كنف�دولة�بد

Sـــذا�bـــا��مـــم�ا�تحـــدة�لجماعـــة�الحـــوbcتفـــاق��هميـــة�القصـــوى�ال[ـــ\�تول

يــت�مبعــوث��مــ�ن�العــام�ومهنــدس�ومــدها�بطــوق�النجــاة�عنــدما�حــان�تحريــر�ا�دينــة�وقــد�لعــب�مــارتن�غريف

ن�إدخـال�مدينـة�تعـز�إ�ـى�بنـودأو الدور�ومن�خلفـه�ا�ملكـة�ا�تحـدة،�

ــة�اليمنيــــة�والــــرأي�العــــام؛�حيــــث�لــــم� ــل�الحكومــ ــن��قبــ �مــ
ً
Hــــ��تقــــبþتكــــون�أك�kتفــــاق�ح[ــــ

ينـة�أوفـك�الحصـار�ع¬bـا�كمـا�لـم�تحـظيستجد�أي�جديد�بشأن�حمايـة�ا�د

وبـــذات�القـــدر�لـــم�تجـــد�قضـــية��ســـرى��،ف�والشـــرعية�اليمنيـــة�عxـــى�حـــد�ســـواءقبـــل��مـــم�ا�تحـــدة�والتحـــال

ووضـعوا�ا�زيـد�مـن�العراقيـل�أمامـه�ولـم��،وا�عتقل�ن�أي�اهتمام�وقد�ماطـل�الحوثيـون��ـي�تنفيـذ�هـذا�البنـد
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فلم�يعد�بإمكان�القوات�الحكومية�أن�تدخل�ا�دي�

S،الـــذي�قصـــد�منـــه�عـــزل�ا�دينـــة�عـــن�ســـياق�تفـــاق

 
ً
عــن�الرؤيــة�ا�وحــدة��للحــل��ــي�الــيمن�بأكملــه�بعيــدا

ح�وضعه�أك��þشرعية�بموجب�¤bذا�Sتفاق�وهكذا�ع��ت�Sتخندق�فbcا�بل�أصب

ــى�الســــعودية ضــــغوط�دوليــــة�عxــ

ال[\�مورست�عxى��طراف�اليمنية��الضغوط�الدولية

Sتفـــاقيــراوح�fق�النـــار�ا�ســتمر�منـــذ�توقيـــع�Hتفـــاق�مكانـــه�بســـبب�خـــرق�إطـــ

تفــاق�بمــا�تفســ���كــل�طــرف�ل�

uاتفـــاقuتنفيـــذuـــىÀعuشـــراف�uمهمتـــه

\�وتضــاءلت�7مــال�بتحريــر�ا�دينــة،�م�ــ

�عن
ً
�و�مل��ي�العيش��ي�كنف�دولة�بد

bـــذا�Sإ�: ويمكـــن�القـــول 

ومــدها�بطــوق�النجــاة�عنــدما�حــان�تحريــر�ا�دينــة�وقــد�لعــب�مــارتن�غريف

Sالدور�ومن�خلفـه�ا�ملكـة�ا�تحـدة،��تفاق�هذا

Sــر�بقيــــة�بنــــود� ـــم�لتمريــ ــة�اليمنيــــة�والــــرأي�العــــام؛�حيــــث�لـ �مــــن��قبــــل�الحكومــ
ً
Hــــ��تقــــبþتكــــون�أك�kــاق�ح[ــــ تفــ

يستجد�أي�جديد�بشأن�حمايـة�ا�د

قبـــل��مـــم�ا�تحـــدة�والتحـــال

وا�عتقل�ن�أي�اهتمام�وقد�ماطـل�الحوثيـون��ـي�تنفيـذ�هـذا�البنـد
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�تــم�إطHقهــم�1060
ً
�ومختطفــا

ً
أســ��ا

مراقبــة�لوقــف��نقــاط�4م�اســتكملت��مــم�ا�تحــدة�نشــر�

حيــــث�قــــرر��م،2018ديســــم���تفــــاق�ا�وقــــع��ــــي�الســــويد��ــــي�

Sتفــاق�أشــهر��ــي�ا�دينــة،�مــن�أجــل�تنفيــذ�

�إ�ــى�التفــويض�الصــادر�2019
ً
م�اســتنادا

ــام�fســـــتطHع���ـــــدة� ـــن�مجلـــــس��مـــــن��رســـــال�فريـــــق�مراقبـــــة�للقيـــــام�بمهـــ �وبموجـــــب�هـــــذا�30مــ
ً
ـــرار��يومـــــا القــ

تفاق�الحديدة�تحمل�اسم�بعثة��مم�ا�تحدة�لدعم�اتفاق�الحديـدة�بقيـادة�

الــذي�أصــدر�بيــان�غاضــب�مــن�Sســاءات�ال[ــ\�طالــت�البعثــة�

خطــوا�bم��ــي�تســليم�ا�ينــاء��ةلشــرعن

�وشــدد�عxــى�أن�إعــادة�fنتشــار�لــن�تكــون�ذات�مصــداقية�إ��أذا�تمكنــت�جميــع�
ً
فــالج�ºال�كــان�صــارما

ــتوكهولم  �،مــــع�اتفــــاق�اســ
ً
ـــان��طبقــــا لبيـ

ــه�كافــــة�وســــائل�SعــــHم�الحوثيــــة�مــــن�ا�قــــاطع�ال[ــــ\� ــدة�وهــــو�التعليــــق�الــــذي�حذفتــ الصــــادر�عــــن��مــــم�ا�تحــ

ومـراقب�ن�مـن��مـم�ا�تحـدة��ار�ا�كونـة�مـن�الحكومـة�والحـوثي�ن،

بإنشــاء�مركــز�للعمليــات�ا�شــ¨�كة��ــي�مقــر�بعثــة��مــم�ا�تحــدة�مهمتــه�التأكــد�مــن�وقــف�إطــHق�النــار�والحــد�

م�مـــن�Sصـــابات��ـــي�صـــفوف�الســـكان�ا�ـــدني�ن�وذلـــك�ع�ـــ��إرســـال�مـــراقب�ن�أمميـــ�ن،�كمـــا�طالـــب��مـــ�ن�العـــا
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1060يــنجح�Üــ·\ء�¤bــذا�الخصــوص�ســواء�صــفقة�يتيمــة�بــ�ن�الطــرف�ن�شــملت�

  .إلbcم��ي�الدور�السيا¸·\�لÍمم�ا�تحدة

  :نشرuنقاطuا�راقبة

م�اســتكملت��مــم�ا�تحــدة�نشــر�2018بوجــود�البعثــة��مميــة��ــي�أول�أكتــوبر�

Sتفــــاق�ا�وقــــع��ــــي�الســــويد��ــــي�ار�بــــ�ن�الحكومــــة�والحــــوثي�ن�ضــــمن�

أشــهر��ــي�ا�دينــة،�مــن�أجــل�تنفيــذ�Sو�ــدة�ســته��،شــر�مــراقب�ن�دوليــ�نمجلــس��مــن�بشــأن�مشــروع�ن

75 
ً
2019ينــاير��16وقوبــل�القــرار�با�جمــاع�يــوم�) مراقبــا

ـــام�بمهـــــام�fســـــتطHع���ـــــدة� مـــــن�مجلـــــس��مـــــن��رســـــال�فريـــــق�مراقبـــــة�للقيــ

تفاق�الحديدة�تحمل�اسم�بعثة��مم�ا�تحدة�لدعم�اتفاق�الحديـدة�بقيـادة�بعثة�سياسية�لدعم�إ

الــذي�أصــدر�بيــان�غاضــب�مــن�Sســاءات�ال[ــ\�طالــت�البعثــة�،)1(الجºــ�ال�الهولنــدي�ا�تقاعــد�باتريــك�كــام��ت

لشــرعنهولــم�يرحــب�بــإجراء�الحــوثي�ن�الــذين�حــاولوا�اســتغHل�وجود

  .�نفسهم�ولقوات�خفر�السواحل�ا�زيفة

�وشــدد�عxــى�أن�إعــادة�fنتشــار�لــن�تكــون�ذات�مصــداقية�إ��أذا�تمكنــت�جميــع�
ً
فــالج�ºال�كــان�صــارما

ـــق��ةن�ا�Hحظــــ�طــــراف�و�مــــم�ا�تحــــدة�مــــ ــ·kمــــن�والتحقـ ـــاق�اســــتوكهولم�أ�bــــا�تتماÜــ مــــع�اتفـ

الصــــادر�عــــن��مــــم�ا�تحــــدة�وهــــو�التعليــــق�الــــذي�حذفتــــه�كافــــة�وســــائل�SعــــHم�الحوثيــــة�مــــن�ا�قــــاطع�ال[ــــ\�

  :توصياتuلجنةuإعادة�uنتشارCuتفاقuاستوكهولم

ار�ا�كونـة�مـن�الحكومـة�والحـوثي�ن،أوصت�اللجنة�الثHثية��عادة�fنتشـ

بإنشــاء�مركــز�للعمليــات�ا�شــ¨�كة��ــي�مقــر�بعثــة��مــم�ا�تحــدة�مهمتــه�التأكــد�مــن�وقــف�إطــHق�النــار�والحــد�

مـــن�Sصـــابات��ـــي�صـــفوف�الســـكان�ا�ـــدني�ن�وذلـــك�ع�ـــ��إرســـال�مـــراقب�ن�أمميـــ�ن،�كمـــا�طالـــب��مـــ�ن�العـــا
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يــنجح�Üــ·\ء�¤bــذا�الخصــوص�ســواء�صــفقة�يتيمــة�بــ�ن�الطــرف�ن�شــملت�

إلbcم��ي�الدور�السيا¸·\�لÍمم�ا�تحدةسبق�Sشارة�

-uا�راقبةuنقاطuنشر

بوجــود�البعثــة��مميــة��ــي�أول�أكتــوبر�

ــوثي�ن�ضــــمن�SإطــــHق�النــــ ــة�والحــ ار�بــــ�ن�الحكومــ

مجلــس��مــن�بشــأن�مشــروع�ن

75(وصــل�عــددهم�إ�ــى�

ــام�بمهـــــام�fســـــتطHع���ـــــدة� ـــق�مراقبـــــة�للقيـــ مـــــن�مجلـــــس��مـــــن��رســـــال�فريــ

بعثة�سياسية�لدعم�إ�ستنشأ

الجºــ�ال�الهولنــدي�ا�تقاعــد�باتريــك�كــام��ت

ولــم�يرحــب�بــإجراء�الحــوثي�ن�الــذين�حــاولوا�اســتغHل�وجود�،�مميــة

�نفسهم�ولقوات�خفر�السواحل�ا�زيفة

�وشــدد�عxــى�أن�إعــادة�fنتشــار�لــن�تكــون�ذات�مصــداقية�إ��أذا�تمكنــت�جميــع�
ً
فــالج�ºال�كــان�صــارما

�طــــراف�و�مــــم�ا�تحــــدة�مــــ

ــم�ا�تحــــدة�وهــــو�التعليــــق�الــــذي�حذفتــــه�كافــــة�وســــائل�SعــــHم�الحوثيــــة�مــــن�ا�قــــاطع�ال[ــــ\� الصــــادر�عــــن��مــ

  .  )2(روجت�لها

توصياتuلجنةuإعادة�uنتشارCuتفاقuاستوكهولم-

أوصت�اللجنة�الثHثية��عادة�fنتشـ

بإنشــاء�مركــز�للعمليــات�ا�شــ¨�كة��ــي�مقــر�بعثــة��مــم�ا�تحــدة�مهمتــه�التأكــد�مــن�وقــف�إطــHق�النــار�والحــد�

مـــن�Sصـــابات��ـــي�صـــفوف�الســـكان�ا�ـــدني�ن�وذلـــك�ع�ـــ��إرســـال�مـــراقب�ن�أمميـــ�ن،�كمـــا�طالـــب��مـــ�ن�العـــا
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وطائرا�bـا�والـدعم�الط«ـ\��Hزم�للبنيـة�التحتيـة��تصـا��bا

وما�تعرضت�له�فيمـا�بعـد�يؤكـد�عجـز�
(  .  

ــيادة�الــــبHد ــى�ضـــرورة�وحــــدة�وسـ �كـــد�عxــ

الـــثHث�بمـــا�فbcـــا�كمـــا�تمســـكت�بضـــرورة�الوصـــول�إ�ـــى�حـــل�سيا¸ـــ·\�قـــائم�عxـــى�ا�رجعيـــات�

اتفـــاق��كمـــا�أكـــدت�عxـــى�أن�مشـــاركbµا��ـــي�أي�مفاوضـــات�قادمـــة�رهينـــة�بتنفيـــذ�مضـــام�ن

ــــالم�تنســـــحب� ـــو�ت�جديـــــدة�مـــــن�أجـــــل�التفـــــاوض�مـ ــد�أي�جــ الحديـــــدة،�حيـــــث�أ�bـــــا���تـــــرى�جـــــدوى�مـــــن�عقـــ

ــــة�الشــــــرعية� ـــلطات�الحكوميــ ـــــودة�الســـ ـــــمان�عـ ــع�ضـ bــــــا�مــــ

فـاق�Sتكـن�ا�ماطلـة�والتسـويف�لتنفيـذ�

غ�ــ��مــن�موقــف�الحكومــة�اليمنيــة�فقــد�أعلنــت�الحكومــة�اليمنيــة�وعxــى�لســان�النــاطق�باســمها�راجــح�بــادئ�

ـــل�مشـــــكلة�و��يقـــــدم� ــــه�يمثــ ـــي�حـــــد�ذاتـ ــــذي�تـــــرى�أنـــــه�أصـــــبح��ــ ـــاق�الســـــويد�الـ ـــن�اتفــ ـــح�مــ عـــــن�موقفهـــــا�الواضــ

نـــتج�ع¬bـــا�مزيـــد�مـــن��رتفـــاع�الكلفـــة��منيـــة�و7ثـــار�الســـالبة�ال[ـــ\

ورفعت�مـذكرة��جلـس��مـن�وطلبـت�منـه�أن�

�عبـد�الوهـاب�طـواف�سـف���الـيمن��ـي�سـوريا

ــــوثي�ن� ن�مــــــا�جــــــرى�محاولــــــة�بائســــــة�وســــــاذجة�مــــــن�الحــ

اضـحة�أ�bـم�أ�bـا�د�لـة�و �ضـحكة،استدرجوا�فbcا�رئيس�البعثة��ممية�إ�ى�ا�يناء�لحضور�تلـك�ا�سـرحية�ا�

ــي�تفاصــــيل�جزيئــــة، ـــرق��ــ ـــة�و��تــــؤدي�إ�ــــى�أ�bـــــا�لــــدو�ي�إ�ــــى�الغــ �ءوجانبيـ

bــدف�تشــتيت�الجهــود��ســتكمال�محــاو��bم�لفــرض�عقائــدهم�ا�ميتــة�عxــى�أطفــال�الــيمن�

أنـه�تواصـل�مـع�مايكـل�ارون�سـف���

ــه�خـــدع�بتغريـــده�محمـــد�عبدالســـHم�النـــاطق�الرســـم\�باســـم�ال حـــوثي�ن�بريطانيـــا�لـــدى�الـــيمن�الـــذي�أكـــد�أنـ
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Hزم�للبنيـة�التحتيـة��تصـا��bاوتـوف���الـدعم�الـ�وحمايـة�معـدا�bا،

وما�تعرضت�له�فيمـا�بعـد�يؤكـد�عجـز��،هذا�الضعف�الظاهر��ي�سلوك��مم�ا�تحدة�تجاه�بعثbµا

)1(هذه�القوات�التام�عن�القيام�بأي�إنجاز�لحفظ��من�والسلم�الدولي�ن

  :موقفuالحكومةuاليمنيةuمنuاتفاقuاستوكهولم

ــدة�وســـيادة�الــــبHدقابلـــت�الحكومــــة�اليمنيـــة�القــــرار�بال¨�حيـــب��ســــيما�وأنـــه�قــــد�أ ــى�ضـــرورة�وحــ كـــد�عxــ

كمـــا�تمســـكت�بضـــرورة�الوصـــول�إ�ـــى�حـــل�سيا¸ـــ·\�قـــائم�عxـــى�ا�رجعيـــات�

كمـــا�أكـــدت�عxـــى�أن�مشـــاركbµا��ـــي�أي�مفاوضـــات�قادمـــة�رهينـــة�بتنفيـــذ�مضـــام�ن

ـــالم�تن ــــدة�مـــــن�أجـــــل�التفـــــاوض�مــ ــــا���تـــــرى�جـــــدوى�مـــــن�عقـــــد�أي�جـــــو�ت�جديـ ــــث�أ�bـ الحديـــــدة،�حيـ

ـــة�الحديــــــدة، ـــــن�مدينـــ ــــة�مـ ـــة�الشــــــرعية��ليشــــــيات�الحوثيــ ــلطات�الحكوميـــ ــــودة�الســــ ــــمان�عــ ــع�ضــ ـــــا�مــــ وموانbKـ

)2(والحفاظ�عxى�التسلسل�الهرمي�للسلطة�وفقا�للقـانون�اليم�ـ\
كـن�ا�ماطلـة�والتسـويف�لتنفيـذ�ل,

غ�ــ��مــن�موقــف�الحكومــة�اليمنيــة�فقــد�أعلنــت�الحكومــة�اليمنيــة�وعxــى�لســان�النــاطق�باســمها�راجــح�بــاد

ـــه�يمثـــــل�مشـــــكلة�و��يقـــــدم� ــي�حـــــد�ذاتــ ـــذي�تـــــرى�أنـــــه�أصـــــبح��ـــ ــاق�الســـــويد�الــ ــح�مـــــن�اتفـــ ــــن�موقفهـــــا�الواضـــ عـ

رتفـــاع�الكلفـــة��منيـــة�و7ثـــار�الســـالبة�ال[ـــ\وفــاقم�مـــن�تصـــعيد�الحـــوثي�ن�نتيجـــة�� 

  .التعقيدات�ال[\�زادت�من�تعقيد��وضاع

ورفعت�مـذكرة��جلـس��مـن�وطلبـت�منـه�أن��مة�اليمنية�ما�جرى�مسرحية�مرفوضة،

Sمن�النكوص�وال¨�اجع�عـن��
ً
عبـد�الوهـاب�طـواف�سـف���الـيمن��ـي�سـوريا, تفـاق�ا�وقـعرسميا

ــــرق��  ـــحيفة�الشــ ــال�وســــــط�ــــــي�اتصــــــال�مــــــع�صـــ ـــأ: قــــ ـــوثي�ن�بـــ ن�مــــــا�جــــــرى�محاولــــــة�بائســــــة�وســــــاذجة�مــــــن�الحـــ

استدرجوا�فbcا�رئيس�البعثة��ممية�إ�ى�ا�يناء�لحضور�تلـك�ا�سـرحية�ا�

ـــة،وا�جتمــــع�ا�يــــدفعون�بــــا�مم�ا�تحــــدة، لــــدو�ي�إ�ــــى�الغـــــرق��ــــي�تفاصــــيل�جزيئـ

bــدف�تشــتيت�الجهــود��ســتكمال�محــاو��bم�لفــرض�عقائــدهم�ا�ميتــة�عxــى�أطفــال�الــيمن�

 �مسـتقبH،�نتاج�جيل�قتله�وإرهـابي�ن�يـتم�¤bـم�مهاجمـة�الخلـيج�
ً
أنـه�تواصـل�مـع�مايكـل�ارون�سـف����مضـيفا

ــم�ال بريطانيـــا�لـــدى�الـــيمن�الـــذي�أكـــد�أنـــه�خـــدع�بتغريـــده�محمـــد�عبدالســـHم�النـــاطق�الرســـم\�باسـ
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وحمايـة�معـدا�bا،, بسHمة�البعثـة

هذا�الضعف�الظاهر��ي�سلوك��مم�ا�تحدة�تجاه�بعثbµا�ا�ناسب،

هذه�القوات�التام�عن�القيام�بأي�إنجاز�لحفظ��من�والسلم�الدولي�ن

موقفuالحكومةuاليمنيةuمنuاتفاقuاستوكهولم

ــه�قــــد�أ ــرار�بال¨�حيـــب��ســــيما�وأنـ قابلـــت�الحكومــــة�اليمنيـــة�القــ

كمـــا�تمســـكت�بضـــرورة�الوصـــول�إ�ـــى�حـــل�سيا¸ـــ·\�قـــائم�عxـــى�ا�رجعيـــات��وســـHمة�أراضـــbcا،

كمـــا�أكـــدت�عxـــى�أن�مشـــاركbµا��ـــي�أي�مفاوضـــات�قادمـــة�رهينـــة�بتنفيـــذ�مضـــام�ن�،2216القـــرار�رقـــم�

ـــالم�تن ــــدة�مـــــن�أجـــــل�التفـــــاوض�مــ ــــرى�جـــــدوى�مـــــن�عقـــــد�أي�جـــــو�ت�جديـ الحديـــــدة،�حيـــــث�أ�bـــــا���تـ

ـــــدة،ا� ـــيات�الحوثيــــــة�مــــــن�مدينــــــة�الحديـ ليشـــ

والحفاظ�عxى�التسلسل�الهرمي�للسلطة�وفقا�للقـانون�اليم�ـ\

غ�ــ��مــن�موقــف�الحكومــة�اليمنيــة�فقــد�أعلنــت�الحكومــة�اليمنيــة�وعxــى�لســان�النــاطق�باســمها�راجــح�بــاد

ـــه�يمثـــــل�مشـــــكلة�و��يقـــــدم� ــي�حـــــد�ذاتــ ــــبح��ـــ ــــه�أصـ ـــا�الواضـــــح�مـــــن�اتفـــــاق�الســـــويد�الـــــذي�تـــــرى�أنـ عـــــن�موقفهــ

 
ً
Hوفــاقم�مـــن�تصـــعيد�الحـــوثي�ن�نتيجـــة�� ،ح

التعقيدات�ال[\�زادت�من�تعقيد��وضاع

مة�اليمنية�ما�جرى�مسرحية�مرفوضة،الحكو اعت��ت�و 

�من�النكوص�وال¨�اجع�عـن�Sيعلن�موقفه�
ً
رسميا

ــي�اتصــــــال�مــــــع�صــــــحيفة�الشــــــرق��  �ــــ

استدرجوا�فbcا�رئيس�البعثة��ممية�إ�ى�ا�يناء�لحضور�تلـك�ا�سـرحية�ا�

ـــدة، يــــدفعون�بــــا�مم�ا�تحـ

bــدف�تشــتيت�الجهــود��ســتكمال�محــاو��bم�لفــرض�عقائــدهم�ا�ميتــة�عxــى�أطفــال�الــيمن�وذلــك�¤�الحــرب،

�نتاج�جيل�قتله�وإرهـابي�ن�يـتم�¤bـم�مهاجمـة�الخلـيج�

ــا�لـــدى�الـــيمن�الـــذي�أكـــد�أنـــه�خـــدع�بتغريـــده�محمـــد�عبدالســـHم�النـــاطق�الرســـم\�باســـم�ال بريطانيـ
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ــارة�عـــــن ــــن�يعلـــــم�أو�يتصـــــور�أن�مـــــا�حـــــدث�عبـــ ــم�يكـ ــــراء�غ�ـــــ��صـــــحيح���ولـــ إجـ

ومصــــداقية�ا�جتمــــع��ل�محطــــة��ختبــــار�ومعرفــــة�توجــــه

ــــوثي�ن� ــــه�بالتمـــــا¾ي�مـــــع�أجنـــــدة�الحـ غريفـــــت�وا�bمتـ

فيـت�ا�تـآمر�مـع�bـا�الخـاص�مـارتن�غري

ــاق�اســـتوكهو�وغريفيت�يعمـــل�عxـــى�عـــدم�ســـقوط� ــه�عxـــى�مـــا�يزيـــد�عxـــى�العـــام�مـــن�اتفـ وأنـ

ت�مــن�خــHل�عملــه�بشــكل�ســافر�عxــى�وقــف�إطــHق�النــار�وتضــليل�ا�جتمــع�

ــانية�ا�¨�تبـــة�عxـــى�تحريـــر�العاصـــمة�والحديـــدة�مbµمـــة�ا�بعـــوث�ِبأنـــه�لـــم�يعـــد� الـــدو�ي�بضـــخامة�الكلفـــة�Sنسـ

  .)2("ي�ال[\�يمارسها�ضد�الشعب�اليم�\

و�بـــد�, أن�الحكومـــة�تـــرفض�fنســـحاب�الشـــكxي�للحـــوثي�ن

()3(.  

خطــوة�إيجابيــة�مهمــة�تمهــد�لحــل�سيا¸ــ·\�شــامل�ولكــن��ــي�ذات�الوقــت�

وصــلت�إســاءا�bم�هـــذه��اق�ولــم�يل¨�مـــوا�كعــاد�bم�بــأي�شــروط،

هم�بتجميــــد�نقــــاط�ا�راقبــــة�الدوليــــة،�وفــــرض�قيــــود�عxــــى�

كمــا�حــدت�مــن�" باتريــك�كــامرت�" عxــى�موكــب�رئــيس�البعثــة�

��فادة�عضو�قيادة�القـوات�ا�شـ¨�كة��ـي�السـاحل�الغربـي�العميـد�
ً
حركة�بعثة��مم�ا�تحدة�بالحديدة�وفقا

ـــدة��ـــــي�الحديـــــدة���تتجـــــاوز�مقـــــر�البعثـــــة� ـــرح��بـــــأن�حركـــــة��مـــــم�ا�تحــ ـــود�صـــــادق�دويـــــد�الـــــذي�صــ بســـــبب�قيــ
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ـــدة، ــــاء�الحديــ ــــدث�عبـــــارة�عـــــن�بشـــــأن�تســـــليم�مينـ ــــا�حـ ــــم�أو�يتصـــــور�أن�مـ ـــن�يعلـ ولـــــم�يكــ

ـــال�طــــواف ـــة�توجــــهأن�الحديــــدة�تمثــــ�:وقـ ل�محطــــة��ختبــــار�ومعرفـ

  .)1(الدو�ي�و�مم�ا�تحدة��ي�تعاملهم�مع�ا�لف�اليم�\

ـــد�هاجمـــــت�صـــــحيفة�الجـــــيش�اليم�ـــــ\�ا�بعـــــو  ـــوثي�ن�"ث�وقــ ـــه�بالتمـــــا¾ي�مـــــع�أجنـــــدة�الحــ غريفـــــت�وا�bمتــ

وتساءلت�إ�ى�أي�مدى�تريد�أن�تصل��مم�ا�تحـدة�بـاليمن�ع�ـ��مبعو�bـا�الخـاص�مـارتن�غري

ــاق�اســـتوكهو�وغريفيت�يعمـــل�عxـــى�عـــدم�ســـقوط� ــد�عxـــى�العـــام�مـــن�اتفـ ــى�مـــا�يزيـ وأنـــه�عxـ

ت�مــن�خــHل�عملــه�بشــكل�ســافر�عxــى�وقــف�إطــHق�النــار�وتضــليل�ا�جتمــع�ا�ليشــيا�ا�¬bــارة��ــي�جميــع�الج�bــا

الـــدو�ي�بضـــخامة�الكلفـــة�Sنســـانية�ا�¨�تبـــة�عxـــى�تحريـــر�العاصـــمة�والحديـــدة�مbµمـــة�ا�بعـــوث�ِبأنـــه�لـــم�يعـــد�

بل�شريك��ي�كل�جرائم�الحوثي�ال[\�يمارسها�ضد�الشعب�اليم�\

أن�الحكومـــة�تـــرفض�fنســـحاب�الشـــكxي�للحـــوثي�ن(:-محـــافظ�الحديـــدة�-يقـــول�الحســـن�طـــاهر

)من�أشراكها��ي�عملية�التحقق�وSشراف�عxى�عملية�fنسحاب�ا�زعوم

  :موقفuالحوثي&نuمنuاتفاقuاستوكهولم

خطــوة�إيجابيــة�مهمــة�تمهــد�لحــل�سيا¸ــ·\�شــامل�ولكــن��ــي�ذات�الوقــت�هــذا�fتفــاق�

  .)4(وا�أخذ�ي�fتفاق�بعض�ا�Hحظات�ما�جاء

اق�ولــم�يل¨�مـــوا�كعــاد�bم�بــأي�شــروط،تفــوكا�عتــاد�أخلــت�جماعــة�الحــوثي�با�

ــود�عxــــى�ا�ــــرة�البعثــــة�ا�راقبــــة�الدوليــــة��ــــي�الحديــــدة�بقيــــام هم�بتجميــــد�نقــــاط�ا�راقبــــة�الدوليــــة،�وفــــرض�قيــ

عxــى�موكــب�رئــيس�البعثــة�وتجــاوزت�ذلــك�إ�ــى�إطــHق�النــار�

��فادة�عضو�قيادة�القـوات�ا�شـ¨�كة��ـي�السـاحل�الغربـي�العميـد�
ً
حركة�بعثة��مم�ا�تحدة�بالحديدة�وفقا

ــدة��ـــــي�الحديـــــدة���تتجـــــاوز�مقـــــر�البعثـــــة� ـــادق�دويـــــد�الـــــذي�صـــــرح��بـــــأن�حركـــــة��مـــــم�ا�تحـــ صــ
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ــليم�مينـــــاء�الحديـــــدة، ـــأن�تســـ بشــ

حــــادي�الجانــــب،
ُ
وقــــال�طــــواف�وا

الدو�ي�و�مم�ا�تحدة��ي�تعاملهم�مع�ا�لف�اليم�\

ـــو  وقـــــد�هاجمـــــت�صـــــحيفة�الجـــــيش�اليم�ـــــ\�ا�بعــ

وتساءلت�إ�ى�أي�مدى�تريد�أن�تصل��مم�ا�تحـدة�بـاليمن�ع�ـ��مبعو

ــى�العـــام�مـــن�اتفـــاق�اســـتوكهو�وغريفيت�يعمـــل�عxـــى�عـــدم�ســـقوط��مليشـــيا�الحـــوثي، وأنـــه�عxـــى�مـــا�يزيـــد�عxـ

ا�ليشــيا�ا�¬bــارة��ــي�جميــع�الج

الـــدو�ي�بضـــخامة�الكلفـــة�Sنســـانية�ا�¨�تبـــة�عxـــى�تحريـــر�العاصـــمة�والحديـــدة�مbµمـــة�ا�بعـــوث�ِبأنـــه�لـــم�يعـــد�

بل�شريك��ي�كل�جرائم�الحو�،وسيط�نزيه

يقـــول�الحســـن�طـــاهر

من�أشراكها��ي�عملية�التحقق�وSشراف�عxى�عملية�fن

موقفuالحوثي&نuمنuاتفاقuاستوكهولم

هــذا�fتفــاق��ن الحوثيــو اعت�ــ��

ما�جاءتحفظ�عxى�بعض�م

وكا�عتــاد�أخلــت�جماعــة�الحــو

ــرة�البعثــــة�ا�راقبــــة�الدوليــــة��ــــي�الحديــــدة�بقيــــام ا�ــ

وتجــاوزت�ذلــك�إ�ــى�إطــHق�النــار��حركــة�البعثــة،

��فادة�عضو�قيادة�القـوات�ا�شـ¨�كة��ـي�السـاحل�الغربـي�العميـد�
ً
حركة�بعثة��مم�ا�تحدة�بالحديدة�وفقا

ــد�الـــــذي�صـــــرح��بـــــأن�حركـــــة��مـــــم�ا�تحـــــدة��ـــــي�الحديـــــدة���تتجـــــاوز�مقـــــر�البعثـــــة� صـــــادق�دويـــ
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ــام، ــة�با�لغـــ ��يصـــــل��وأن�الـــــدعم�اللوجســـــ[\�ا�راقبـــــة��مميـــــة�محاطـــ

وقــد�أصــبحت�البعثــة��،"عxــى�ظهــر�ســفينة��ــي�عــرض�البحــر

  .)1("الدولية�للمراقبة�بحاجة�للحماية�وعجزت��مم�ا�تحدة�عن�توف���هذه�الحماية�ا�طلوبة

�
ً
بعثة��مم�ا�تحـدة�لـم�تحـظ�بـالقبول�والرضـا�الكامـل�مـن�قبـل�جماعـة�الحـوثي�أيضـا

ويبدو�ذلك�من�عدم�ال¨�امهم�با�تفاقيات�والعهود�ا���مـة�ومـن�ذلـك�تعنـbµم��ـي�فـتح�ا�عـابر�Sنسـانية��مـر�

ـــدم�وصــــول��طــــرا ـــادة�fنتشــــار�باتريــــك�كــــامرت�با�ســــتهجان�نتيجــــة�لعـ ـــة�إعـ �ف�إ�ــــىالــــذي�قابلــــه�رئــــيس�لجنـ

�مـــر�الـــذي�أكـــد�لـــدى�الـــبعض�أن�اتفـــاق�الbµدئـــة�بالنســـبة�لجماعــــة�

فقـد�قالـت�إحـدى��،نbµاكات�ا�ستمرة�لحقوقهم

�بـــ�ن�ينـــاير�واكتـــوبر�
ً
Hم��ـــي�محافظـــة�2019طفـــ

�قتلــوا
ً
 �2152وأصــيب�, مــدنيا

ً
�)3(جريحــا

ومـــا�لحـــق�ذلـــك�مـــن��bـــب��التفـــاوض،

ـــوانئ�اليمنيــــة�ضــــمن�شـــــحنات� ـــ��ا�ـ ــا�واســــتقبال��bريــــب�الســــHح�ع�ــ ـــانية�وإحــــراق�مخاز�bـــ للمســــاعدات�Sنسـ

  .الغذاء�والدواء�ال[\�تصل�للحديدة�ومختلف�السواحل�ا�متدة�ال[\�يسيطر�علbcا�الحوثيون 

:  

تفاق�طوق�نجاة�للحوثي�ن�عندما�أصـبحت�القـوات�الحكوميـة�عxـى�بعـد�أربعـة�كيلـو�م¬bـا�وقـد�

  . حنات��سلحة�والذخائر�والطائرات�ا�س��ة�للحوثي

J�F� .�� 1>��� % 129.  

2018# ,  
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ــوثي�ن�عxـــــى�تحركا�bـــــا، ا�راقبـــــة��مميـــــة�محاطـــــة�با�لغـــــام،نقـــــاط��وأن�الحـــ

عxــى�ظهــر�ســفينة��ــي�عــرض�البحــر�ولــذا�¾ــي�تــدير�عملهــا�للبعثــة�إ��بصــعوبة�بالغــة،

الدولية�للمراقبة�بحاجة�للحماية�وعجزت��مم�ا�تحدة�عن�توف���هذه�الحماية�ا�طلوبة

بعثة��مم�ا�تحـدة�لـم�تحـظ�بـالقبول�والرضـا�الكامـل�مـن�قبـل�جماعـة�الحـو

ويبدو�ذلك�من�عدم�ال¨�امهم�با�تفاقيات�والعهود�ا���مـة�ومـن�ذلـك�تعنـbµم��ـي�فـتح�ا�عـابر�Sنسـانية��مـر�

ـــة�لعــــدم�وصــــول��طــــرا ـــتهجان�نتيجـ ــادة�fنتشــــار�باتريــــك�كــــامرت�با�سـ ـــة�إعــ ـــذي�قابلــــه�رئــــيس�لجنـ الـ

ــة�بيـــ¬bم، ــد�لـــدى�الـــبعض�أن�اتفـــاق�الbµدئـــة�بالنســـبة�لجماعــــة��خطـــوات�تعـــزز�مـــن�بنـــاء�الثقـ �مـــر�الـــذي�أكـ

  .ي�كان�سانحة�تم�استغHلها��عادة�ترتيب�صفوفهم

  :)2(�ثارuا���تبةuعÀىuاتفاقuاستوكهولم

نbµاكات�ا�ستمرة�لحقوقهمة�السكان�بمختلف�الفئات�نتيجة�ل� 

�بـــ�ن�ينـــاير�واكتـــوبر��33أن�كـــل�شـــهر�يقتـــل�ويجـــرح���:ا�نظمـــات�ا�عنيـــة�بالطفولـــة
ً
Hطفـــ

 �-الحديــدة�ذكــرت�مصــادر�رســمية�تتبــع�للحكومــة
ً
�قتلــوا�217أن�نحــو�-أيضــا

ً
مــدنيا

التفـــاوض،نـــة�با�ضـــافة�إ�ـــى�قصـــف�مقـــر�نتيجـــة�خـــروق�الحـــوثي�ن�ا�ســـتمرة��للهد

ــوان ــ��ا�ــ ـــب�الســــHح�ع�ـــ ــانية�وإحــــراق�مخاز�bـــــا�واســــتقبال��bريـ للمســــاعدات�Sنســ

الغذاء�والدواء�ال[\�تصل�للحديدة�ومختلف�السواحل�ا�متدة�ال[\�يسيطر�علbcا�الحوثيون 

:وقد�توسعت�مساحة�fنتقادات�الرافضة�لهذا�fتفاق�ومن�أهمها

تفاق�طوق�نجاة�للحوثي�ن�عندما�أصـبحت�القـوات�الحكوميـة�عxـى�بعـد�أربعـة�كيلـو�م¬bـا�وقـد�

�عxى�بعض�ا�نشآت��ي�ا�دينة
ً
Hسيطرت�فع.  

إن�مواني�الحديدة�¾ي�ا�نفذ��هم�لشحنات��سلحة�والذخائر�والطائرات�ا�س��ة�للحو

                                         

 �#��F�
 	�� 	����
 	�� V*�2���	��� ��,
� ��	�� '( )*����� &�7� �	*J�F� .�� 1>��
 4�>�
���+
 ���
�	� V��3A 2F�� �����2018# .  

4�Y3� �� �	�A ����� , ?�/5P
 
���3
)��	�6� ��� ( 4���S�
19������ ,2018

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

الحـــــوثي�ن�عxـــــى�تحركا�bـــــا،

للبعثــة�إ��بصــعوبة�بالغــة،

الدولية�للمراقبة�بحاجة�للحماية�وعجزت��مم�ا�تحدة�عن�توف���هذه�الحماية�ا�طلوبة

بعثة��مم�ا�تحـدة�لـم�تحـظ�بـالقبول�والرضـا�الكامـل�مـن�قبـل�جماعـة�الحـومن�الواضح�أن�

ويبدو�ذلك�من�عدم�ال¨�امهم�با�تفاقيات�والعهود�ا���مـة�ومـن�ذلـك�تعنـbµم��ـي�فـتح�ا�عـابر�Sنسـانية��مـر�

ـــتهجان�نتيجــــة�لعــــدم�وصــــول��طــــرا ـــار�باتريــــك�كــــامرت�با�سـ ــه�رئــــيس�لجنــــة�إعــــادة�fنتشـ الــــذي�قابلــ

ــ¬bم، خطـــوات�تعـــزز�مـــن�بنـــاء�الثقـــة�بيـ

الحوثي�كان�سانحة�تم�استغHلها��عادة�ترتيب�صفوفهم

�ثارuا���تبةuعÀىuاتفاقuاستوكهولم

ة�السكان�بمختلف�الفئات�نتيجة�لتضاعفت�معانا�

ا�نظمـــات�ا�عنيـــة�بالطفولـــة

الحديــدة�ذكــرت�مصــادر�رســمية�تتبــع�للحكومــة

نتيجـــة�خـــروق�الحـــوثي�ن�ا�ســـتمرة��للهد

ــوان ــ��ا�ــ للمســــاعدات�Sنســــانية�وإحــــراق�مخاز�bـــــا�واســــتقبال��bريــــب�الســــHح�ع�ـــ

الغذاء�والدواء�ال[\�تصل�للحديدة�ومختلف�السواحل�ا�متدة�ال[\�يسيطر�علbcا�الحوثيون 

وقد�توسعت�مساحة�fنتقادات�الرافضة�لهذا�fتفاق�ومن�أهمها

-Sل�
َّ
تفاق�طوق�نجاة�للحوثي�ن�عندما�أصـبحت�القـوات�الحكوميـة�عxـى�بعـد�أربعـة�كيلـو�م¬bـا�وقـد�مث

�عxى�بعض�ا�نشآت��ي�ا�دينة
ً
Hسيطرت�فع

إن�مواني�الحديدة�¾ي�ا�نفذ��هم�ل-
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الغذاء�والدواء�ال[\�تشرف�علbcا�منظمـات��مـم�ا�تحـدة�

وا�نظمـات�الدوليــة�وال[ـ\�يــتم�مــن�خHهـا��bريــب��ســلحة�وا�عـدات�العســكرية��ا�حظــورة�مـن�قبــل�مجلــس�

ومـا��الفسـاد�والتHعـب�¤bـذه�ا�سـاعدات،

  . )1(\�صHحيته�نتيجة�سوء�التخزين�والفساد�ا�ستشري��ي�هذه�ا�نظمات

ختلــف��طــراف�تفــاق�الســويد�العديــد�مــن�ا�ســائل�الحساســة�ال[ــ\�أثــارت�الجــدل�بــ�ن�م

أطرافهــا��ســيما��ـــي��إن�تعقـــد��زمــة��ــي�الــيمن�وتعــدد

ظــل�تعنــت��طــراف�ا�تكررأســتدùي�انتقــال��زمــة�مـــن�إطارهــا�الــداخxي�وSقليمــ\�إ�ــى�Sطــار�الــدو�ي�تمثـــل�

ــة، فقــــد�مـــنح�مجلـــس��مــــن��تتـــوزع�عxـــى�منــــاطق�الحديـــدة�الهامـ

ــة�مـــن�أجـــل�مراقبـــة�اتفـــاق�الســـويد وقـــد��،ميـ

ا�تعلـق��2451ووفقـا�للقـرار, تفـاق�بـ�ن�الحـوثي�ن�والحكومـة�اليمنيـة

والـذي�يؤكـد�عxـى�ضـرورة��اني،بـاليمن�الـذي�دمـج�بـ�ن�مشـروع�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�وا�شـروع�ال��يطـ

ــنح�القــــرار�لÍمــــ�ن�العــــام�غــــوي¨�يش� ــى�حــــل�ا�ســــائل�العالقــــة�ولقــــد�مــ عxــ

Sمـــن�تـــاريخ�إصـــدار�القـــرار�مـــن�أجـــل�تطبيـــق��
ً
نتشـــار�وإعـــادة�إ�،تفـــاقيومـــا

�ــي�ظــل�ورود��)3(وإعــادة�القــوات�التابعــة�للتحــالف�مــن�محيطهــا

لوقــف�اطــHق�النــار�ويشــكل�القــرار�مــن�وجهــة�نظــر��مــم�ا�تحــدة��ضــمانة�أمميــة�للم
ــ·\�

Sلهـاء�للحكومـة�تحدة��ي�الحديدة�يشكل�حالة�مـن�

وقـــت�أمـــام�ا�ليشـــيا�للحصـــول�عxـــى�Sع¨ـــ�اف�

 
ً
ــا  �وخلـــق�مزيـــد�مـــن�التكـــتHت�ا�ســـلحة�طائفيـ

ً
�،وجهويــــا

اليمن�وحـدة،�بـل�عxـى�الخلـيج��البالغة�ليس�عxى

 .  
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الغذاء�والدواء�ال[\�تشرف�علbcا�منظمـات��مـم�ا�تحـدة��تعت���هذه�ا�وانئ�¾ي�ا�مر��ك���لشحنات

وا�نظمـات�الدوليــة�وال[ـ\�يــتم�مــن�خHهـا��bريــب��ســلحة�وا�عـدات�العســكرية��ا�حظــورة�مـن�قبــل�مجلــس�

�مـن��من�وباسم�ا�ساعدات�Sنسانية،
ً
Hهـائ�

ً
الفسـاد�والتHعـب�¤bـذه�ا�سـاعدات،�كمـا�يتـيح�لهـا�قـدرا

\�صHحيته�نتيجة�سوء�التخزين�والفساد�ا�ستشري��ي�هذه�ا�نظمات

تفــاق�الســويد�العديــد�مــن�ا�ســائل�الحساســة�ال[ــ\�أثــارت�الجــدل�بــ�ن�م

إن�تعقـــد��زمــة��ــي�الــيمن�وتعــدد�:)2(تــدويل��زمــة�وتعــدد�أطرافهــا

ظــل�تعنــت��طــراف�ا�تكررأســتدùي�انتقــال��زمــة�مـــن�إطارهــا�الــداخxي�وSقليمــ\�إ�ــى�Sطــار�الــدو�ي�تمثـــل�

ــوة�تابعـــة�لÍمـــم�ا�تحــــدة ــى�منــــاطق�الحديـــدة�الهامـــة،�ذلـــك��ـــي�تعيـــ�ن�قــ تتـــوزع�عxـ

ــويدالـــدو�ي�لÍمـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�ا�تحـــدة�صـــHحية�إرســـال�بعثـــة�أم ميـــة�مـــن�أجـــل�مراقبـــة�اتفـــاق�السـ

Sى�دعمـه�لكـل�بنـود�xتفـاق�بـ�ن�الحـوثي�ن�والحكومـة�اليمنيـةصوت�ا�جلس�ع

بـاليمن�الـذي�دمـج�بـ�ن�مشـروع�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�وا�شـروع�ال��يطـ

ــد�مــــنح�القــــرار�لÍمــــ�ن�العــــام�غــــوي¨�يش�والعمــــل��ل¨ــــ�ام�با�ســــار�السيا¸ــــ·\، ــائل�العالقــــة�ولقــ ــل�ا�ســ عxــــى�حــ

�مـــن�تـــاريخ�إصـــدار�القـــرار�مـــن�أجـــل�تطبيـــق�30�SصـــHحية�إرســـال�بعثـــة�خـــHل�
ً
يومـــا

وإعــادة�القــوات�التابعــة�للتحــالف�مــن�محيطهــا�ي�مــن�مرا�ــئ�الحديــدة�الثHثــة،

لوقــف�اطــHق�النــار�ويشــكل�القــرار�مــن�وجهــة�نظــر��مــم�ا�تحــدة��ضــمانة�أمميــة�للم

�من�أجل�الحل�السيا¸·\�الشامل��ي�اليمن
ً
  .قدما

تحدة��ي�الحديدة�يشكل�حالة�مـن�Sوالحقيقة�فإن�الوجود�العسكري�لقوات��مم�ا�

وقـــت�أمـــام�ا�ليشـــيا�للحصـــول�عxـــى�Sع¨ـــ�اف�يـــد�مـــن�الوالـــرأي�العـــام�اليم�ـــ\�ا�ســـاند�لهـــا�ويتـــيح�مز 

 �ز�عxـــى�مـــا�تبقـــى�مـــن�الدولـــة�اليمنيــــة،
ً
وخلـــق�مزيـــد�مـــن�التكـــتHت�ا�ســـلحة�طائفيـــا

البالغة�ليس�عxى�هنقسام�ا�جتمáي�الحاد�مما�سيكون�له�أضرار 

  .وأرض�الحرم�ن�بصفة�خاصة
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تعت���هذه�ا�وانئ�¾ي�ا�مر��ك���ل�-

وا�نظمـات�الدوليــة�وال[ـ\�يــتم�مــن�خHهـا��bريــب��ســلحة�وا�عـدات�العســكرية��ا�حظــورة�مـن�قبــل�مجلــس�

�من�وباسم�ا�ساعدات�Sنسانية،

	\�صHحيته�نتيجة�سوء�التخزين�والفساد�ا�ستشري��ي�هذه�ا�نظماتيتبقى�م¬bا�تنت

تفــاق�الســويد�العديــد�مــن�ا�ســائل�الحساســة�ال[ــ\�أثــارت�الجــدل�بــ�ن�مإانبثــق�عــن�-

تــدويل��زمــة�وتعــدد�أطرافهــا:ومــن�أهمهــا, اليمنيــة

ظــل�تعنــت��طــراف�ا�تكررأســتدùي�انتقــال��زمــة�مـــن�إطارهــا�الــداخxي�وSقليمــ\�إ�ــى�Sطــار�الــدو�ي�تمثـــل�

ــم�ا�تحــــدة ذلـــك��ـــي�تعيـــ�ن�قــــوة�تابعـــة�لÍمـ

ــة�أم الـــدو�ي�لÍمـــ�ن�العـــام�لÍمـــم�ا�تحـــدة�صـــHحية�إرســـال�بعثـ

Sى�دعمـه�لكـل�بنـود�xصوت�ا�جلس�ع

بـاليمن�الـذي�دمـج�بـ�ن�مشـروع�الو�يـات�ا�تحـدة��مريكيـة�وا�شـروع�ال��يطـ

S،\·ــار�السيا¸ــــ ل¨ــــ�ام�با�ســ

صـــHحية�إرســـال�بعثـــة�خـــHل�

الحــوثي�مــن�مرا�ــئ�الحديــدة�الثHثــة،قــوات�

لوقــف�اطــHق�النــار�ويشــكل�القــرار�مــن�وجهــة�نظــر��مــم�ا�تحــدة��ضــمانة�أمميــة�للم�خروقــات�متبادلــة

�من�أجل�الحل�السيا¸·\�الشامل��ي�اليمن
ً
قدما

والحقيقة�فإن�الوجود�العسكري�لقوات��مم�ا�

والـــرأي�العـــام�اليم�ـــ\�ا�ســـاند�لهـــا�ويتـــيح�مز �اليمنيـــة،

 Sــة�اليمنيــــة،جهـــاالـــدو�ي�و ز�عxـــى�مـــا�تبقـــى�مـــن�الدولـ

 Sي�الحاد�مما�سيكون�له�أضرار وتعميق�áنقسام�ا�جتم

وأرض�الحرم�ن�بصفة�خاصة�عامة،
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ي�والحكومــة�بخــرق�اتفــاق�وقــف�إطــHق�

نشـئت�لتنســيق�إعـادة�fنتشــار��ــي�

ا�طراف�بتنفيــذ�بنــود�fتفــاق�¾ــي�عــدم�إل¨�امــ

Sـى�xثـة�أعـوام�عHديسـم���13تفـاق�ا��ـ�م��ـي�ر�مـا�يقـارب�الث

�مـــر�الـــذي�يـــو�ي�بـــأن�تجزئـــة�الحـــل�لÍزمـــة�اليمنيـــة�أك�ـــ��خطايـــا�ا�بعـــوث�الـــدو�ي�مـــارتن�غريفيـــت�

يق�اتفـاق�السـويد�الـذي�bèـدف�إ�ـى�تجزئـة�الحلـول�وفصـل�مدينـة�الحديـدة�عـن�سـياقها�

والحليفــة�وتغيــب�فbcــا��فbcــا�عxــى�الســواء�الــدول�ا�عاديــة

ـــــذا� ــــق�¤bـ ـــــه�مــــــن�مHحــ ـــت�عنـ ــــا�تمخضـــ ــــة�الريــــــاض�ومــ ـــن�إتفاقيــ ــــ\�مـــ ـــب��م�ــ يــــــة�بالجانـــ

ظــاهره�اتفــاق�سيا¸ــ·\�وأن�كـان��،عمـق�عســكري�مســلح

نتقـا�ي�مـع�S �صـدامات�العسـكرية�لقـوات�ا�جلـس

وطردهــا�مــن�مدينــة�عــدن�ثــم�التوســع�باتجــاه�بقيــة�ا�حافظــات�الجنوبيــة�لتعزيــز�

والنخب�ال[\�أنشأ�bا�ومولbµا�دولة�Sمارات�العربية�ا�تحدة�¤bدف�إزاحة�أي�تواجـد�عسـكري�يتبـع�

راميــة�للســـيطرة�عxــى�الســـواحل�اليمنيــة�عصـــب�

�مــــع�
ً
ــا�ي�انفجـــر�الوضـــع�عســـكريا نفصــ

،� ��
ً
ـــا��صــــــلب�قتاليــــــا متHكهــــــا�لك¬bـــ

طرقـت�أبـواب��و وأسـر�ا�ئـات�مـن�عناصـره

عجزهـا�عـن�د�انكشـاف�قـوات�ا�جلـس�fنتقـا�ي�و 

وعتــاد�الشــرعية��مــاراتي�ليقصــف�بط��انــه�الحربــي�جــيش،
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أن�b�fامــات�ا�تبادلــة�بــ�ن�الطــرف�ن�الحــوثي�والحكومــة�بخــرق�اتفــاق�وقــف�إطــHق�: إن

نشـئت�لتنســيق�إعـادة�fنتشــار��ــي�تشـرف�عليــه�اللجنــة��مميـة�ال[ــ\�أ�النـار��ــي�السـاحل�الغربــي�للـيمن�الــذي

¾ــي�عــدم�إل¨�امــال¬bائيــة��م�إن�محصــلتههســتوكهولاالحديــدة��بموجــب�اتفــاق�

ر�مـا�يقـارب�الثHثـة�أعـوام�عxـى�Sعxى�الرغم�من�مـرو �،وتفعيلها�عxى�أرض�الواقع

�مـــر�الـــذي�يـــو�ي�بـــأن�تجزئـــة�الحـــل�لÍزمـــة�اليمنيـــة�أك�ـــ��خطايـــا�ا�بعـــوث�الـــدو�ي�مـــارتن�غريفيـــت�

يق�اتفـاق�السـويد�الـذي�bèـدف�إ�ـى�تجزئـة�الحلـول�وفصـل�مدينـة�الحديـدة�عـن�سـياقها�

  . الوط�\�العام�وابقاها�تحت�إمرة�قوات��مم�ا�تحدة�والحوثي�ن

 
ً
فbcــا�عxــى�الســواء�الــدول�ا�عاديــة�لÍحــداث�الك�ــ�ى�تشــ¨�ك�والــذي�بــات�مســرحا

  .مصلحة�اليمن�واليمني�ن

  : منيةCuتفاقuالرياض

ــــذه�الجزئ ــــ�kهــ ــــذا�تع�ــ ـــق�¤bــ ـــــه�مــــــن�مHحـــ ـــا�تمخضــــــت�عنـ ـــــاض�ومـــ ـــة�الريـ ـــ\�مــــــن�إتفاقيـــ يــــــة�بالجانــــــب��م�ـــ

عمـق�عســكري�مســلحوجــود�اتفاقيـة�الريــاض�الخصـوص�،�حيــث�عكســت�

�أنـه�جـاء�بعـد�ال
ً
صـدامات�العسـكرية�لقـوات�ا�جلـسلكن�حقيقته�عسكري�بامتياز�وخصوصا

وطردهــا�مــن�مدينــة�عــدن�ثــم�التوســع�باتجــاه�بقيــة�ا�حافظــات�الجنوبيــة�لتعزيــز��،القــوات�التابعــة�للشــرعية

والنخب�ال[\�أنشأ�bا�ومولbµا�دولة�Sمارات�العربية�ا�تحدة�¤bدف�إزاحة�أي�تواجـد�عسـكري�يتبـع�

راميــة�للســـيطرة�عxــى�الســـواحل�اليمنيــة�عصـــب�حكومــة�الــرئيس�هـــادي�ليســهل�تمريـــر�ا�شــاريع�Sماراتيـــة�ال

 Sـــى�ضـــوء�هــــذا�الزحـــف�والتحشـــيد�العســـكري�xمــــع�وع�
ً
نفصــــا�ي�انفجـــر�الوضـــع�عســـكريا

 
ً
ـــددا ــــل�عـــ �و�قــ

ً
Hــــأهي �وتــ

ً
ـــوات�الشــــــرعية��ضــــــعف�تســــــليحا ،مكانيــــــاتوإ�قـــ

وأسـر�ا�ئـات�مـن�عناصـره, �جلـس�fنتقـا�يوقد�اسـتطاعت�طـرد�قـوات�ا

د�انكشـاف�قـوات�ا�جلـس�fنتقـا�ي�و وبعـ�يد�نقطـة�العلـم�بوابـة�عـدن�الشـرقية،

 Sمــاراتي�ليقصــف�بط��انــه�الحربــي�جــيش،الصــمود�أمــام�قــوات�الشــرعية�تــدخل�الحليــف�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

إن: ويمكــن�القــول 

النـار��ــي�السـاحل�الغربــي�للـيمن�الــذي

الحديــدة��بموجــب�اتفــاق�

وتفعيلها�عxى�أرض�الواقع

�مـــر�الـــذي�يـــو�ي�بـــأن�تجزئـــة�الحـــل�لÍزمـــة�اليمنيـــة�أك�ـــ��خطايـــا�ا�بعـــوث�الـــدو�ي�مـــارتن�غريفيـــت��م،2018

يق�اتفـاق�السـويد�الـذي�bèـدف�إ�ـى�تجزئـة�الحلـول�وفصـل�مدينـة�الحديـدة�عـن�سـياقها�الذي�أصر�عxى�تطب

الوط�\�العام�وابقاها�تحت�إمرة�قوات��مم�ا�تحدة�والحوثي�ن

 
ً
والــذي�بــات�مســرحا

مصلحة�اليمن�واليمني�ن

2. cuالرياضا��حقuتفاقCuمنية

تع�ــــــ�kهــــــذه�الجزئ

الخصـوص�،�حيــث�عكســت�

�أنـه�جـاء�بعـد�ال
ً
لكن�حقيقته�عسكري�بامتياز�وخصوصا

القــوات�التابعــة�للشــرعية

والنخب�ال[\�أنشأ�bا�ومولbµا�دولة�Sمارات�العربية�ا�تحدة�¤bدف�إزاحة�أي�تواجـد�عسـكري�يتبـع�, �حزمة

حكومــة�الــرئيس�هـــادي�ليســهل�تمريـــر�ا�شــاريع�Sماراتيـــة�ال

وعxـــى�ضـــوء�هــــذا�الزحـــف�والتحشـــيد�العســـكري�f , Sقتصـــاد�اليم�ـــ\

 
ً
ـــل�عــــــددا �و�قـــ

ً
Hــأهي �وتــــ

ً
ــــليحا قــــــوات�الشــــــرعية��ضــــــعف�تســ

وقد�اسـتطاعت�طـرد�قـوات�ا�العقيدة�القتالية،

يد�نقطـة�العلـم�بوابـة�عـدن�الشـرقية،وبالتحد�،عدن

 Sالصــمود�أمــام�قــوات�الشــرعية�تــدخل�الحليــف�
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الشـرعية�إ�ـى��وقـد�تـم�مHحقـة�جر�ـى

 
ً
Hم��ي�سابقة�لم�يشهد�لها�التاريخ�اليم�\�مثيbµم�وتصفيbcجهاز�عل .  

, ارات�دولــــة�معاديـــــةعxــــى�ضــــوء�هـــــذه��حــــداث�اعت�ـــــ��الــــرئيس�والحكومـــــة�والشــــعب�اليم�ـــــ\�دولــــة�Sمـــــ

ــا�حــــدا�با�ملكــــة�بالتــــدخل�لصــــياغة�اتفــــاق�جديــــد�ين	ــــ\��زمــــة�أو� ممــ

ـــية�قبــــل��زمــــة�ويلحــــق�ذلــــك�ســــحب� ــا�إ�ــــى�مواقعهــــا�ومعســــكرا�bا��ساسـ ــادة�القــــوات�بكــــل�أفرادهــ اعــ

ــى�معســـــكرات�داخلهـــــا �منيـــــة��ـــــي�عـــــدن�إ�ـــ

و��يسـمح�بخروجهـا�إ��وفـق�خطـط�مدروسـة�يوافـق�علbcـا�

عxــى�نقــل�قــوات�الشــرعية�وا�جلــس�

�مـــن�التوقيـــع�وت
ً
حـــدد�قيـــادة�التحـــالف�يومـــا

وضـمها�تحـت�وزارة�الـدفاع��كما�أكد�ا�لحق�عxـى�توحيـد�القـوات�العسـكرية�وترقيمهـا

�مـن�تـاريخ�التوقيـع�،�كمـا
ً
يؤكـد��يومـا

  .  أن�قيادة�النجدة�والشرطة��ي�عدن�مسؤولة�عن�تأم�ن�ا�حافظة

 ولــت�اهتمامــ
ً
 خاصــ�ا

ً
با�بعــاد��منيــة��ــا��ا

دية��لــيس�عxــى�مســتوى�الــيمن�لوحــدها�بــل�عxــى�مســتوى�ا�ملكــة�العربيــة�الســعو 

, نوهـــو�مـــا�يع�ـــ\�ســـقوط�مـــا�تبقـــي�مـــن�منـــاطق�الـــيمن��ـــي�أيـــادي�Sيـــراني�

جــود�وكــذلك��و ،نتقــا�ي�الــذي�تــدرب�العديــد�مــن�عناصــره��ــي�جنــوب�لبنان

ــتعم�ا�نطقــــة� ــار�كب�ــــ�ة�ســ و�ــــا�لــــذلك�مــــن�آثــ

ولـــن�يكـــون�آخرهـــا�اســـتحالة�موقـــف�عســـكري�عربـــي��واجهـــة�
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وقـد�تـم�مHحقـة�جر�ـى�،)1(مجزرة�رهيبة�بلغ�ضحاياها�أك��þمـن�ثHثمائـة�شـهيد�وجـريج

 
ً
Hم��ي�سابقة�لم�يشهد�لها�التاريخ�اليم�\�مثيbµم�وتصفيbcجهاز�عل�

ـــداث�اعت�ـــــ��الــــرئيس�والحكومـــــة�والشــــعب�اليم�ـــــ\�دولــــة�Sمـــــ ـــوء�هـــــذه��حـ عxــــى�ضـ

ممــــا�حــــدا�با�ملكــــة�بالتــــدخل�لصــــياغة�اتفــــاق�جديــــد�ين��ــــى�مجلــــس��مــــن،

  :يؤجلها�وتناول�ا�لحق�العسكري�فيه�7تي

ــية�قبــــل��زمــــة�ويلحــــق�ذلــــك�ســــحب� ـــوات�بكــــل�أفرادهــــا�إ�ــــى�مواقعهــــا�ومعســــكرا�bا��ساســ اعــــادة�القـ

ــــن�جميـــــع�القـــــوات�العســـــكر  ــــة�مـ ـــطة�والثقيلـ ــــكرات�داخلهـــــاية�و� �ســـــلحة�ا�توســ ـــــى�معسـ ــــة��ـــــي�عـــــدن�إ� منيـ

و��يسـمح�بخروجهـا�إ��وفـق�خطـط�مدروسـة�يوافـق�علbcـا��تشرف�علbcـا�قيـادة�التحـالف�العربـي،

�مــن�تــاريخ�التوقيــع�15التحــالف�وذلــك�خــHل�
ً
عxــى�نقــل�قــوات�الشــرعية�وا�جلــس�كمــا�يشــدد�ا�لحــق��،يومــا

�مـــن�التوقيـــع�وت�30ارجهـــا��خـــHل�نفصـــا�ي��ـــي�عـــدن�إ�ـــى�معســـكرات�خ
ً
يومـــا

كما�أكد�ا�لحق�عxـى�توحيـد�القـوات�العسـكرية�وترقيمهـا

�مـن�تـاريخ�التوقيـع�،�كمـا�60خـHل��وتوزيعها�وفق�خطط�تشرف�علbcا�قيادة�التحـالف
ً
يومـا

أن�قيادة�النجدة�والشرطة��ي�عدن�مسؤولة�عن�تأم�ن�ا�حافظة

 �،و�شــك�أن�بنــود�ا�لحــق�العســكري�و�م�ــ\
ُ
ولــت�اهتمامــ�تفــاق�الريــاض�أ

ي¨�تــب�علbcــا�مــن�ضــرر�بــالغ�لــيس�عxــى�مســتوى�الــيمن�لوحــدها�بــل�عxــى�مســتوى�ا�ملكــة�العربيــة�الســعو 

وهـــو�مـــا�يع�ـــ\�ســـقوط�مـــا�تبقـــي�مـــن�منـــاطق�الـــيمن��ـــي�أيـــادي�Sيـــراني��أول�ا�تضـــررين،

 Sــى�ذلــك�أن�ا�جلــس�xنتقــا�ي�الــذي�تــدرب�العديــد�مــن�عناصــره��ــي�جنــوب�لبنانوالــدليل�ع

ـــة���جلــــس�السيا¸ــــ·\�للحــــوثي�ن��ــــي�صــــنعاء، ـــن�آثــــار�كب�ــــ�ة�ســــتعم�ا�نطقـ ـــذلك�مـ و�ــــا�لـ

ولـــن�يكـــون�آخرهـــا�اســـتحالة�موقـــف�عســـكري�عربـــي��واجهـــة��،لـــيس�أولهـــا�فشـــل�عاصـــفة�الحـــزم

                                         

 ��;�
�C �A�� �
���M
 #;�� 4�3���
 4��F��
 4/��A�5���P
 .���

 2019# .  

��F� .�� 1>�� �O����
 4�C�/�
 ��	����
 #�[� #���
 ���[� %�S�
 W�����
 ,�F�

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

 
ً
مجزرة�رهيبة�بلغ�ضحاياها�أك��þمـن�ثHثمائـة�شـهيد�وجـريج�موقعا

 
ً
Hم��ي�سابقة�لم�يشهد�لها�التاريخ�اليم�\�مثيbµم�وتصفيbcداخل�ا�ستشفيات�ل�جهاز�عل

ـــة�والشــــعب�اليم�ـــــ\�دولــــة�Sمـــــ ـــرئيس�والحكومــ ـــذه��حــــداث�اعت�ـــــ��الـ عxــــى�ضــــوء�هــ

�ــــى�مجلــــس��مــــن،وصــــلت�القضــــية�إو 

يؤجلها�وتناول�ا�لحق�العسكري�فيه�7تي

ــية�قبــــل��زمــــة�ويلحــــق�ذلــــك�ســــحب�- ــى�مواقعهــــا�ومعســــكرا�bا��ساســ ـــل�أفرادهــــا�إ�ــ اعــــادة�القــــوات�بكـ

ـــوات�العســـــكر  ــة�مـــــن�جميـــــع�القــ ــــلحة�ا�توســـــطة�والثقيلـــ �سـ

تشرف�علbcـا�قيـادة�التحـالف�العربـي،تحددها�و 

التحــالف�وذلــك�خــHل�

نفصـــا�ي��ـــي�عـــدن�إ�ـــى�معســـكرات�خSنتقاليا� 

كما�أكد�ا�لحق�عxـى�توحيـد�القـوات�العسـكرية�وترقيمهـا،�)2(هذه�ا�عسكرات،

وتوزيعها�وفق�خطط�تشرف�علbcا�قيادة�التحـالف�اليمنية،

أن�قيادة�النجدة�والشرطة��ي�عدن�مسؤولة�عن�تأم�ن�ا�حافظة�عxى��ا�لحق��م�\

و�شــك�أن�بنــود�ا�لحــق�العســكري�و�م�ــ\

ي¨�تــب�علbcــا�مــن�ضــرر�بــالغ�لــيس�عxــى�مســتوى�الــيمن�لوحــدها�بــل�عxــى�مســتوى�ا�ملكــة�العربيــة�الســعو 

أول�ا�تضـــررين،�ال[ـــ\�ســـوف�تكـــون 

 Sــى�ذلــك�أن�ا�جلــس�xوالــدليل�ع

ـــوثي�ن��ــــي�صــــنعاء،عنصــــر�التعــــاون�مــــع�ا ̧ــــ·\�للحـ �جلــــس�السيا

لـــيس�أولهـــا�فشـــل�عاصـــفة�الحـــزم،�فالعربيـــة
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ــــة ــــ�ة��ـــــي�ا�نطقـــــة�العربيـ ـــات�الطائفيـــــة�ا�وجـــــودة�بكþـ ــ��الجماعــ ـــية�ع�ـــ ــة�الفارســ �،ا�شـــــروع�Sيرانـــــي�ذي�ال�ºعـــ

  . ال[\�تنتظر�ساعة�الصفر�لتأييد�ا�شروع�Sيراني

ـــن�أساســـــه�جـــــاء�خدمـــــة�مجانيـــــة�للعـــــدو�الرئي�ـــــ·\��يـــــران�قـــــدمbµا� يعتقـــــد�الباحـــــث�أن�هـــــذا�fتفـــــاق�مــ

ي�مســـتقبل��يـــام�ســـيكون�لهـــا�تأث��ا�bـــا�العاصـــفة�عxـــى�ا�ملكـــة�والخلـــيج��ـــ

ـــةالســــHح��ـــــي�و  ويتلقـــــوا��،جــــه�الدولــ

 Sــد�الــــداعم�ن��شــــروع� نفصــــال�الــــذي�سيتســــبب��ــــي�دة�أحــ

لـــيمن�لوجــــود�مليشــــيات��ــــي�بمــــا�يع�ــــ\�إحكـــام�قبضــــة�إيــــران�عxــــى�ا

ــة�العربيـــة�و�ـــي�مقـــدمbµا�ا�ملكـــة�العربيـــة� ــي�ا�عـــادي�للمنطقـ الشـــمال�والجنـــوب�تتنـــاغم�مـــع�ا�شـــروع�Sيرانـ

�
ً
أن��مـــم�ا�تحـــدة�أصـــبحت�جـــزء�مـــن�ا�شـــكلة�ولـــيس�طرفـــا

ي�ضـد�قـوات��مـم�ا�تحـدة�ال[ـ\�تحمـل�حصـانة�

ـــظ�� ــارك�ن��ـــــي�حفــ وتتعـــــرض�أرواح�الجنـــــود�التـــــابع�ن�للبعثـــــة�وا�شـــ

ولـــم�يظهـــر��بعثـــة�ا�راقبـــة��ـــي�الـــيمن،

مســؤول�أممــ\�يــدين�هــذا�الســلوك�العــدائي�تجــاه�أفــراد�البعثــة�الدوليــة�العــزل�مــن�الســHح�أمــر�يث�ــ��الكث�ــ��

وإنمــا��،هــو�أن�صــمت��مــم�ا�تحــدة�لــم�يــأت�مــن�فــراغ

�دولــة�الوطنيــة�الجامعــة،دور�ال�ــجيع�للحركــات�العنيفــة�والحــد�مــن

�ض�الــيمن�وضــحاياه�هــو�الشــعب�اليم�\،
ً
أيضــا

خـتHف�مصـالح��تلـك�قليميـة�ا�تصـارعة�عxـى�أرض�الـيمن�إ

نقسـام�بـ�ن�تلـك�الـدول�ال[ـ\�فا� نـذ�ميHدها،

� 
ً
عـدم�وفـاء�الـدول�الخمـس��-أيضـا

دائمـــة�العضـــوية�بمـــا�تعهـــدت�بـــه��ـــي�مـــؤتمر�ســـان�فرنسيســـكو�بعـــدم�ا�بالغـــة�وSســـراف��ـــي�اســـتخدام�حـــق�

ل��مـــر�الـــذي�دفـــع�عـــدد�مـــن�الـــدول�إ�ـــى�محاولـــة�طلـــب��تعـــدي
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ـــة ــــي�ا�نطقـــــة�العربيــ ـــ�ة��ـ ــات�الطائفيـــــة�ا�وجـــــودة�بكþــ ــية�ع�ـــــ��الجماعـــ ا�شـــــروع�Sيرانـــــي�ذي�ال�ºعـــــة�الفارســـ

ال[\�تنتظر�ساعة�الصفر�لتأييد�ا�شروع�Sيراني�ويتواجد��ي�ا�ملكة�العديد�من�هذه�الجماعات

u¨مcuالجانبuيXuا�تحدةuممcuدورuتقييم:  

ــــدو�الرئي ــــة�مجانيـــــة�للعـ ــــث�أن�هـــــذا�fتفـــــاق�مـــــن�أساســـــه�جـــــاء�خدمـ ــــد�الباحـ يعتقـ

ســـيكون�لهـــا�تأث��ا�bـــا�العاصـــفة�عxـــى�ا�ملكـــة�والخلـــيج��ـــ�،الســـعودية�عxـــى�طبـــق�مـــن�ذهـــب

ــو  ـــرعية�ومتمـــــردين�انفصــــالي�ن�رفعـــ ـــ�ن�الحكومـــــة�الشـ ـــاوة�بـ ـــي�و �اوذلــــك�با�ســ الســــHح��ــ

ـــة�ا�تحــــ ـــداعم�ن��شــــروع�S مــــن�Sمــــارات�العربيـ دة�أحــــد�الـ

بمــــا�يع�ــــ\�إحكـــام�قبضــــة�إيــــران�عxــــى�ا�،تفكيـــك�وحــــدة�الــــيمن�إ�ـــى�دول�متعــــددة

الشـــمال�والجنـــوب�تتنـــاغم�مـــع�ا�شـــروع�Sيرانـــي�ا�عـــادي�للمنطقـــة�العربيـــة�و�ـــي�مقـــدمbµا�ا�ملكـــة�العربيـــة�

��،مـــن�خـــHل�الســـرد�الســـابق�يتضـــح�بجـــHء
ً
أن��مـــم�ا�تحـــدة�أصـــبحت�جـــزء�مـــن�ا�شـــكلة�ولـــيس�طرفـــا

��ي�حلها�فإذا�كان�هذا�السـلوك�الـذي�يمارسـه�ا
ً
Hلحـوثي�ضـد�قـوات��مـم�ا�تحـدة�ال[ـ\�تحمـل�حصـانة�فاع

ـــل�هـــــذه�الضـــــغوط ـــة�وا�شـــــارك�ن��ـــــي�حفـــــظ���،وتتعـــــرض�لكــ وتتعـــــرض�أرواح�الجنـــــود�التـــــابع�ن�للبعثــ

بعثـــة�ا�راقبـــة��ـــي�الـــيمن،�ت�لـــهتعرضـــمـــا�عxـــى�ســـبيل�ا�ثـــال���الحصـــر�ومن�ذلك

مســؤول�أممــ\�يــدين�هــذا�الســلوك�العــدائي�تجــاه�أفــراد�البعثــة�الدوليــة�العــزل�مــن�الســHح�أمــر�يث�ــ��الكث�ــ��

هــو�أن�صــمت��مــم�ا�تحــدة�لــم�يــأت�مــن�فــرا�ومــا�قــد�يتبــادر�إ�ــى�الــذهن�،مــن�التســاؤ�ت�والشــكوك

هــو�مقدمــة��شــروع�تفتيــت�ا�نطقــة�وتشــجيع�للحركــات�العنيفــة�والحــد�مــن

�تجــري�تفاعHتــه�عxــى�أر 
ً
�دوليــا

ً
ض�الــيمن�وضــحاياه�هــو�الشــعب�اليم�\،كمـا�يــو�ي�ذلــك�بوجــود�صــراعا

Sـى�أرض�الـيمن�إيعكس�تعدد�وجهات�نظر��طـراف�الدوليـة�وxقليميـة�ا�تصـارعة�ع

نـذ�ميHدها،تحـدة�م�مـم�ا��بما��ي�ذلـك�مـا�تعكسـه�صـياغة�ميثـاق

�-وهـو�مـا�يعكسـه�،طغت�عليه�روح�ا�نافسة�ا�بنية�عxى�أساس�ا�صـلحة

دائمـــة�العضـــوية�بمـــا�تعهـــدت�بـــه��ـــي�مـــؤتمر�ســـان�فرنسيســـكو�بعـــدم�ا�بالغـــة�وSســـراف��ـــي�اســـتخدام�حـــق�

�مـــر�الـــذي�دفـــع�عـــدد�مـــن�الـــدول�إ�ـــى�محاولـــة�طلـــب��تعـــدي�،�صـــ��يةالفيتـــو�وقصـــره�عxـــى��مـــور�ا�همـــة�وا
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ــــي�ا�نطقـــــة�العربيـــــة ـــ�ة��ـ ا�شـــــروع�Sيرانـــــي�ذي�ال�ºعـــــة�الفارســـــية�ع�ـــــ��الجماعـــــات�الطائفيـــــة�ا�وجـــــودة�بكþــ

ويتواجد��ي�ا�ملكة�العديد�من�هذه�الجماعات

u
ً
تقييمuدورcuممuا�تحدةXuيuالجانبcuم¨u: ثانيا

ــــدو�الرئي ـــة�مجانيـــــة�للعـ ــــاء�خدمــ ــــذا�fتفـــــاق�مـــــن�أساســـــه�جـ يعتقـــــد�الباحـــــث�أن�هـ

الســـعودية�عxـــى�طبـــق�مـــن�ذهـــب

ــو  وذلــــك�با�ســـــاوة�بــــ�ن�الحكومـــــة�الشــــرعية�ومتمـــــردين�انفصــــالي�ن�رفعـــ

ـــه ـــ�الــــدعم�والتوجيـ ـــن�Sمــــارات�العربيــــة�ا�تحـ مـ

ــى�دول�متعــــددة تفكيـــك�وحــــدة�الــــيمن�إ�ـ

الشـــمال�والجنـــوب�تتنـــاغم�مـــع�ا�شـــروع�Sيرانـــي�ا�عـــادي�للمنطقـــة�العربيـــة�و�ـــي�مقـــدمbµا�ا�ملكـــة�العربيـــة�

  .السعودية

مـــن�خـــHل�الســـرد�الســـابق�يتضـــح�بجـــHء

��ي�حلها�فإذا�كان�هذا�السـلوك�الـذي�يمارسـه�ا
ً
Hفاع

ـــرض�لكـــــل�هـــــذه�الضـــــغوط�،دوليـــــة وتتعــ

ومن�ذلك،للخطـــرالســـHم�

مســؤول�أممــ\�يــدين�هــذا�الســلوك�العــدائي�تجــاه�أفــراد�البعثــة�الدوليــة�العــزل�مــن�الســHح�أمــر�يث�ــ��الكث�ــ��

مــن�التســاؤ�ت�والشــكوك

هــو�مقدمــة��شــروع�تفتيــت�ا�نطقــة�وت

�تجــري�تفاعHتــه�عxــى�أر 
ً
�دوليــا

ً
كمـا�يــو�ي�ذلــك�بوجــود�صــراعا

Sيعكس�تعدد�وجهات�نظر��طـراف�الدوليـة�و

بما��ي�ذلـك�مـا�تعكسـه�صـياغة�ميثـاق�،الدول 

طغت�عليه�روح�ا�نافسة�ا�بنية�عxى�أساس�ا�صـلحة

دائمـــة�العضـــوية�بمـــا�تعهـــدت�بـــه��ـــي�مـــؤتمر�ســـان�فرنسيســـكو�بعـــدم�ا�بالغـــة�وSســـراف��ـــي�اســـتخدام�حـــق�

الفيتـــو�وقصـــره�عxـــى��مـــور�ا�همـــة�وا
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م�رفعــت�توصــية�مــن�الجمعيــة�العامــة�تحــض�فbcــا�

 Sـــى�ضـــرورة�التواصـــل�وتبـــادل�وجهـــات�النظــر�قبـــل�ممارســـة�حـــق�xـــى��قـــل��اض،ع¨ـــ� الــدول�الخمـــس�عxأو�ع

ــذه� ــق�النتــــائج�ث���يعــــوق�مــــن�نشــــاط�ا�جلــــس�غ�ــــ��أن�هــ التوصــــية�لــــم�تحقــ

Sل�النظر��ي�Hدمت�بـه��رجنتـ�ن�ق¨�اح�الذي�تقـوعاودت�الجمعية�العامة�البحث��ي��مر�من�خ

ويتخــذ�هــذا�الصــراع�أشــكال�ووســائل�متعــددة�

ــدد، فمــــرة�يتــــداùى�العــــالم��ولــــة�مــــن�جــــو�ت�هــــذا�الصــــراع�ا�تجــ

�طائلــة�لخطــط�الطــوارئ�وعنــد�التنفيــذ���يصــل�ا�يــدان�

uهــذهuا�ؤسســاتuالدوليــة،Xuــيuجســد

ــةuيتــــدثرuالتــــدخلuالــــدوÇيuبحجــــةuمجا�ìــــةcuوبئــــةuوcمــــراضuا� تفشــــيةuســــريعةuالعــــدوىuمثــــلuومــــرةuثانيــ

البحريـــةuuورابعـــةuمنـــع�Ýuديـــدuا�مـــراتuوا�ضـــايق

ــا�ي، وخامســــةuمشــــاغلةuإيــــرانuعÀــــىuuالحيويــــةuل�قتصــــادuالعــ

ويتخــذ��يحلـو�لـبعض�القــوى�الدوليـة�تسـميbµا،

كل��عب�ما�يناسبه�من�هذه�الوسائل�وت¨�ك�مهمة�التنفيذ�لÍمم�ا�تحـدة��ـي�أراåـ·\�الضـحية�ع�ـ��ممثلbcـا�

الــيمن�الوجوديــة�وال[ــ\�بســب�bا�يعــاني�مــن�الحــروب�والفقــر�

حمايتــه�مــن�آثــار�الحــروب�وا�خــاطر�وال�ºاعــات�يقــع��ــي�أدنــى�ســلم�

و¾ي�تكاد�تكون�حالة�عامة�لكـل�منـاطق�الحـروب�والºـ�اع�

وبا�خص�م¬bا�مناطق�العـرب�وا�سـلم�ن�ا�غيبـ�ن�عـن�صـناعة�قـرارات�السياسـة�الدوليـة�

ـــارات� ــــذي�والحاضــــــن��بــــــرز�للتيـــ ـــة�ا�غــ ـــروب�الوكالــــــة�الدوليـــ ـــارة�وحـــ ــــالح�والنفــــــوذ�والتجـــ ــــى�ا�صــ القائمــــــة�عxــ

 الشــعوبية�والطائفيــة�ال[ــ\�تعمــل�جاهــدة��ــي�مواصــلة�إشــعال�الحرائــق�هنــا�وهنــاك�خدمــة�لÍعــداء�
ً
�وتمريــرا

ـــــــــHمية ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــة�وSســـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــة�العربيــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــة�والقوميـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــة�الوطنيــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــة�للهويــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــاريع�ا�عاديــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ .للمشـــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

م�رفعــت�توصــية�مــن�الجمعيــة�العامــة�تحــض�فbcــا�1946،�فمنــذ�ديســم���نظــام�التصــويت��ــي��مــم�ا�تحــدة

 Sـــى�ضـــرورة�التواصـــل�وتبـــادل�وجهـــات�النظــر�قبـــل�ممارســـة�حـــق�xالــدول�الخمـــس�ع

ــتخدامه ــ��أن�هــــذه�بحيــــ�،قــــHل�مــــن�اســ ــاط�ا�جلــــس�غ�ــ ــن�نشــ ث���يعــــوق�مــ

Sل�النظر��ي�Hوعاودت�الجمعية�العامة�البحث��ي��مر�من�خ

ويتخــذ�هــذا�الصــراع�أشــكال�ووســائل�متعــددة��،)1("إ��أنــه�لــم�يحــظ�بتأييــد�الــدول�الك�ــ�ى 

ــدان�ا�ســــbµدفة�وم¬bــــا�الــــيمن ولــــة�مــــن�جــــو�ت�هــــذا�الصــــراع�ا�تجــــدد،لكــــل�ج��ــــي�البلــ

رصــد�مبــالغ�طائلــة�لخطــط�الطــوارئ�وعنــد�التنفيــذ���يصــل�ا�يــدان�وتبــدعوى�إنقــاذ�الســكان�مــن�ا�جاعــة�

Xــيuجســدuجــودuفســادuينخــر ممــاuتــمuرصــدهuبســببuو 50%

ومــــرةuثانيــــةuيتــــدثرuالتــــدخلuالــــدوÇيuبحجــــةuمجا�ìــــةcuوبئــــةuوcمــــراضuا�

ورابعـــةuمنـــع�Ýuديـــدuا�مـــراتuوا�ضـــايقuىuشـــعارهاuإيقـــافuنزيـــفuالـــدمuاليمـــ¨،

ـــذاuاuوحمايــــةuللتجــــارةuالدوليــــة، ــا�ي،�نــــاطقuوكـ الحيويــــةuل�قتصــــادuالعــ

يحلـو�لـبعض�القــوى�الدوليـة�تسـميbµا،كمـا��،cراôـ©¨uاليمنيـةuبغيـةuالحــدuمـنuأنشـط �اuالتوســعية

كل��عب�ما�يناسبه�من�هذه�الوسائل�وت¨�ك�مهمة�التنفيذ�لÍمم�ا�تحـدة��ـي�أراåـ·\�الضـحية�ع�ـ��ممثلbcـا�

  .تعددة�ا�هام�و�غراضومنظما�bا�ا�نتشرة�وا�

الــيمن�الوجوديــة�وال[ــ\�بســب�bا�يعــاني�مــن�الحــروب�والفقــر�وا�حصــلة�إن�fنتصــار��عركــة�Sنســان��ــي�

حمايتــه�مــن�آثــار�الحــروب�وا�خــاطر�وال�ºاعــات�يقــع��ــي�أدنــى�ســلم� لتــدخلومــا�يتطلــب�ذلــك�مــن�

و¾ي�تكاد�تكون�حالة�عامة�لكـل�منـاطق�الحـروب�والºـ�اع��،اهتمامات�هذه�الدول�وا�نظمات�عxى�حد�سواء

وبا�خص�م¬bا�مناطق�العـرب�وا�سـلم�ن�ا�غيبـ�ن�عـن�صـناعة�قـرارات�السياسـة�الدوليـة�

ــارات� ـــذي�والحاضــــــن��بــــــرز�للتيــــ ــة�ا�غـــ ـــــة�الدوليــــ ــارة�وحــــــروب�الوكالـ ـــالح�والنفــــــوذ�والتجــــ ـــى�ا�صـــ القائمــــــة�عxـــ

الشــعوبية�والطائفيــة�ال[ــ\�تعمــل�جاهــدة��ــي�مواصــلة�إشــعال�الحرائــق�هنــا�وهنــاك�خدمــة�لÍعــداء�

ــــــــHمية ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــة�وSســــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــة�العربيـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــة�والقوميــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــة�الوطنيـــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــة�للهويـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــاريع�ا�عاديـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ للمشــــ
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ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                         

نظــام�التصــويت��ــي��مــم�ا�تحــدة

 Sـــى�ضـــرورة�التواصـــل�وتبـــادل�وجهـــات�النظــر�قبـــل�ممارســـة�حـــق�xالــدول�الخمـــس�ع

Sل�مــــن�اســــتخدامهHقــــ

وعاودت�الجمعية�العامة�البحث��ي��مر�من�خHل�النظر��ي��Sا�رجوة،

إ��أنــه�لــم�يحــظ�بتأييــد�الــدول�الك�ــ�ى �لتعــديل�ا�يثــاق،

�ــــي�البلــــدان�ا�ســــbµدفة�وم¬bــــا�الــــيمن

بــدعوى�إنقــاذ�الســكان�مــن�ا�جاعــة�

50إ�ــى�%30إ��أقــل�مــن�

ومــــرةuثانيــــةuيتــــدثرuالتــــدخلuالــــدوÇيuبحجــــةuمجا�ìــــةcuوبئــــةuوcمــــراضuا�

ىuشـــعارهاuإيقـــافuنزيـــفuالـــدمuاليمـــ¨،وأخـــر uالكـــول&�ا،

وحمايــــةuللتجــــارةuالدوليــــة،

cراôـ©¨uاليمنيـةuبغيـةuالحــدuمـنuأنشـط �اuالتوســعية

كل��عب�ما�يناسبه�من�هذه�الوسائل�وت¨�ك�مهمة�التنفيذ�لÍمم�ا�تحـدة��ـي�أراåـ·\�الضـحية�ع�ـ��ممثلbcـا�

ومنظما�bا�ا�نتشرة�وا�

وا�حصــلة�إن�fنتصــار��عركــة�Sنســان��ــي�

ومــا�يتطلــب�ذلــك�مــن��،و�وبئــة

اهتمامات�هذه�الدول�وا�نظمات�عxى�حد�سواء

وبا�خص�م¬bا�مناطق�العـرب�وا�سـلم�ن�ا�غيبـ�ن�عـن�صـناعة�قـرارات�السياسـة�الدوليـة��،�ي�العالم�الثالث

ـــارات� ـــذي�والحاضــــــن��بــــــرز�للتيـــ ــة�ا�غـــ ــــة�الدوليــــ ــــوذ�والتجــــــارة�وحــــــروب�الوكالــ ـــة�عxــــــى�ا�صــــــالح�والنفــ القائمـــ

الشــعوبية�والطائفيــة�ال[ــ\�تعمــل�جاهــدة��ــي�مواصــلة�إشــعال�الحرائــق�هنــا�وهنــاك�خدمــة�لÍعــداء�

ـــــــــHمية ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــة�وSســـــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــة�العربيـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــة�والقوميــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــة�الوطنيــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة�للهويــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــاريع�ا�عاديــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ للمشــــــــ
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  : الفصلuالخامس

uزمةcuتواجهuوسيناريوهاتuتحديات uممcuودورuاليمنية

  ا�تحدةuف±�ا

التحــــدياتuالËــــ¨uتواجــــهuالــــيمنXuــــيuظــــلuســــلوكcuمــــمu: ا�بحــــثcuول 

  . ا�تحدةuوتعددuأطرافcuزمةuاليمنية

ســــــــيناريوهاتuمســــــــتقبلcuزمــــــــةuاليمنيــــــــةXuــــــــيuظــــــــلu: ا�بحــــــــثuالثــــــــاني

.التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدياتuالحاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــةuودورcuمـــــــــــــــــــــــــــــــــــمuا�تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدةuف±�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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  تحدياتuوسيناريوهاتuتواجهcuزمةuاليمنيةuودورcuممuا�تحدةuف±�ا

تواجـــه��زمـــة�اليمنيـــة�العديـــد�مـــن�التحـــديات،�وتشـــمل�هـــذه�التحـــديات�مختلـــف�ا�جـــا�ت�Sنســـانية�

عــاني�م¬bــا�اليمنيــ�ن�طــوال�ســنوات��زمــة�

تتعلـق�با�زمـة�اليمنيـة،�وأطرافهـا�ا�حليــة،�

ــــــدخHت� ــه�التـ ــــــذي�تنتجـــــ ـــــل«\�الـ ــأث���الســ ـــى�ا�ـــــــواطن�اليم�ـــــــ\،�والتـــــ ـــــا،�وانعكاســـــــا�bا�عxــــ ــــل�ا�ســـــــببة�لهــ والعوامـــ

ـــة�fشـــــتباك� ـــت�حالــ ــ\�فرضــ ـــ�ن�القـــــوى�Sقليميـــــة�ال[ـــ ع�النفـــــوذ�بــ

�
ً
Hللتفـاهم�والحـوار،�فضـ�

ً
القائمة�عxى��راå·\�اليمنية�اليوم،�وصعوبة�مقدرة�اليمني�ن�عxـى�الجلـوس�معـا

د�العنــف�حيــث���صــوت�يعلــو�فــوق�صــوت� عــن�القبــول�بحلــول�محليــة��نعــدام�الثقــة�بــ�ن��طــراف؛�وتســيَّ

ــأن�اليم�ــــ\،� ــي�الشـ ــان�القـــرار�اليم�ـــ\�لـــدى��طـــراف�الخارجيــــة�ا�تدخلـــة��ـ بعـــده�ار�bــ

ــامج� ــأ�bا،�كملـــــف�ال��نـــ ــــري�الصـــــراع�بشـــ ـــ\�للمقايضـــــة��ـــــي�مقابـــــل�ملفـــــات�أخـــــرى�يجـ ـــف�اليم�ــ واســـــتخدام�ا�لــ

  .النووي�Sيراني�عxى�سبيل�ا�ثال،�ومفهوم��من�ب�ن��طراف�Sقليمية�والدولية�ا�تصارعة��ي�ا�نطقة

وبعــض�هــذه�التحــديات�تتعلــق�بــا�مم�ا�تحــدة�نفســها،�وطريقــة�تعاملهــا�مــع��زمــة�اليمنيــة�مــن�حيــث�

فشــلها��ــي�رعايــة�العمليــة�السياســية��ــي�الــيمن،�والــذي�جــاء�عxــى�لســان�مبعــوث��مــ�ن�لÍمــم�ا�تحــدة�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  : الفصلuالخامس

تحدياتuوسيناريوهاتuتواجهcuزمةuاليمنيةuودورcuممuا�تحدةuف±�ا

uاليمنيةuزمةcuتواجهu¨Ëالuالتحديات  

تواجـــه��زمـــة�اليمنيـــة�العديـــد�مـــن�التحـــديات،�وتشـــمل�هـــذه�التحـــديات�مختلـــف�ا�جـــا�ت�Sنســـانية�

عــاني�م¬bــا�اليمنيــ�ن�طــوال�ســنوات��زمــة�والسياســية�والحقــوق�والحريــات�العامــة�والجوانــب��منيــة�ال[ــ\�ي

تتعلـق�با�زمـة�اليمنيـة،�وأطرافهـا�ا�حليــة،��)1(تعقيـدات: والحـرب،�وذلـك�يعـزى��عتبـارات�عديـدة�مـن�أهمهــا

ـــــدخHت� ـــــذي�تنتجـــــــه�التــ ــــل«\�الــ ــى�ا�ـــــــواطن�اليم�ـــــــ\،�والتـــــــأث���الســـ ــــــا�bا�عxـــــ ــــا،�وانعكاسـ ــــــببة�لهـــ ـــل�ا�سـ والعوامــــ

ــرا ـــالح�وصـــ ــ\�فرضـــــت�حالـــــة�fشـــــتباك�الخارجيـــــة،�بســـــبب�تقـــــاطع�ا�صــ ــ�ن�القـــــوى�Sقليميـــــة�ال[ـــ ع�النفـــــوذ�بـــ

�
ً
Hللتفـاهم�والحـوار،�فضـ�

ً
القائمة�عxى��راå·\�اليمنية�اليوم،�وصعوبة�مقدرة�اليمني�ن�عxـى�الجلـوس�معـا

د�العنــف�حيــث���صــوت�يعلــو�فــوق�صــوت� عــن�القبــول�بحلــول�محليــة��نعــدام�الثقــة�بــ�ن��طــراف؛�وتســيَّ

ــ\�لـــدى��طـــراف�الخارجيــــة�ا�تدخلـــة��ـــي�الشـــأن�اليم�ــــ\،�البندقيـــة،�وقبـــل�ذلـــك�و  بعـــده�ار�bــــان�القـــرار�اليم�ـ

ـــري�الصـــــراع�بشـــــأ�bا،�كملـــــف�ال��نـــــامج� ــــي�مقابـــــل�ملفـــــات�أخـــــرى�يجــ ــ\�للمقايضـــــة��ـ واســـــتخدام�ا�لـــــف�اليم�ـــ

النووي�Sيراني�عxى�سبيل�ا�ثال،�ومفهوم��من�ب�ن��طراف�Sقليمية�والدولية�ا�تصارعة��ي�ا�نطقة

وبعــض�هــذه�التحــديات�تتعلــق�بــا�مم�ا�تحــدة�نفســها،�وطريقــة�تعاملهــا�مــع��زمــة�اليمنيــة�مــن�حيــث�

فشــلها��ــي�رعايــة�العمليــة�السياســية��ــي�الــيمن،�والــذي�جــاء�عxــى�لســان�مبعــوث��مــ�ن�لÍمــم�ا�تحــدة�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                 

تحدياتuوسيناريوهاتuتواجهcuزمةuاليمنيةuودورcuممuا�تحدةuف±�ا

التحدياتuالu¨Ëتواجهcuزمةuاليمنيةu: ا�بحثcuول 

تواجـــه��زمـــة�اليمنيـــة�العديـــد�مـــن�التحـــديات،�وتشـــمل�هـــذه�التحـــديات�مختلـــف�ا�جـــا�ت�Sنســـانية�

والسياســية�والحقــوق�والحريــات�العامــة�والجوانــب��منيــة�ال[ــ\�ي

والحـرب،�وذلـك�يعـزى��عتبـارات�عديـدة�مـن�أهمهــا

ــــــدخHت� ــه�التـ ـــــذي�تنتجـــــ ــــل«\�الــ ــــــ\،�والتـــــــأث���الســـ ـــــواطن�اليم�ـ ــــا�bا�عxـــــــى�ا�ــ ـــببة�لهـــــــا،�وانعكاســـ والعوامـــــــل�ا�ســــ

ـــاطع�ا�صـــــالح�وصـــــرا الخارجيـــــة،�بســـــبب�تقــ

�
ً
Hللتفـاهم�والحـوار،�فضـ�

ً
القائمة�عxى��راå·\�اليمنية�اليوم،�وصعوبة�مقدرة�اليمني�ن�عxـى�الجلـوس�معـا

د�العنــف�حيــث���صــوت�يعلــو�فــوق�صــوت� عــن�القبــول�بحلــول�محليــة��نعــدام�الثقــة�بــ�ن��طــراف؛�وتســيَّ

البندقيـــة،�وقبـــل�ذلـــك�و 

ــامج� ـــرى�يجـــــري�الصـــــراع�بشـــــأ�bا،�كملـــــف�ال��نـــ ـــات�أخــ ــي�مقابـــــل�ملفــ واســـــتخدام�ا�لـــــف�اليم�ـــــ\�للمقايضـــــة��ـــ

النووي�Sيراني�عxى�سبيل�ا�ثال،�ومفهوم��من�ب�ن��طراف�Sقليمية�والدولية�ا�تصارعة��ي�ا�نطقة

وبعــض�هــذه�التحــديات�تتعلــق�بــا�مم�ا�تحــدة�نفســها،�وطريقــة�تعاملهــا�مــع��زمــة�اليمنيــة�مــن�حيــث�

  :7تي

فشــلها��ــي�رعايــة�العمليــة�السياســية��ــي�الــيمن،�والــذي�جــاء�عxــى�لســان�مبعــوث��مــ�ن�لÍمــم�ا�تحــدة�

2015أبريل�16إ�ى�اليمن�

Z ى�سلطة��ي�هxعجز�مم�ا�تحدة��ي�تنفيذ�قرارات�أع
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�ومشــعxي�الحــروب�
ً
غــض�الطــرف�عــن�انbµاكــات��طــراف�ا�عرقلــة�لعمليــة�fنتقــال�السيا¸ــ·\�ســابقا

أو��تـــرك��مـــور�تجـــري�بحســـب�رغبـــة�كـــل�طـــرف�مـــن��طـــراف�ا�ـــؤثرة�داخـــل�الـــيمن�ســـواء�داخليـــة

خارجيـــة،�وتخلـــت��مـــم�ا�تحـــدة�عـــن�دورهـــا�كـــراٍع�للحـــل��ـــي�الـــيمن�بـــدون�إعـــHن�كمـــا�هـــو�مشـــاهد�

ي�لÍمم�ا�تحدة�SنقHبي�ن�عxى�مزيد�من��عمـال�العدائيـة�تجـاه��طـراف�

ـــ\�كفلbµـــــــا�الشـــــــرائع� ـــــان�ال[ــــ ـــط�حقـــــــوق�Sنســ ســــ

ــا�يتعلــــق�بأعمــــال�Sغاثــــة� �مــ
ً
ــة�وخصوصــــا ـــانية�أهميــــة�بالغــ يــــو�ي�ميثــــاق��مــــم�ا�تحــــدة�الجوانــــب�Sنسـ

العديــد�مــن�ا�نظمــات�ا�تخصصــة�ال[ــ\�أصــبحت�

ــا�مـــن�Sســـهام��ـــي�عمليـــات�التـــدخل�Sغـــاثي�للبلـــدان�ا�نكوبـــة،� تمتلـــك�مـــوارد�ماليـــة�وبشـــرية�ضـــخمة�تمك¬bـ

�
ً
،�وم¬bــا�بHدنــا�وقــد�عمــل��ــي�الــيمن�العديــد�مــن�هــذه�ا�نظمــات،�وقــدمت�أدوارا

ً
Hعــاج�

ً
Hوال[ــ\�تتطلــب�تــدخ

ـــذاء�العــــالم\،�ومنظمــــة�الصـــــحة� برنــــامج�الغـ

العا�يــة،�ومنظمــة�اليونيســيف�للطفولــة،��هميــة��دوار�ال[ــ\�قامــت�¤bــا�هــذه�ا�نظمــات�ورصــد�جهودهــا��ــي�

ـــداف�هــــــــذه� ��ــــــــا�تفتضــــــــيه�أهـــــ
ً
ـــا ــا�وفقـــــ ــــــذ�أعمالهــــــ ـــــا��ــــــــي�تنفيــ ـــلوكها�وأداbªـــ ــــى�ســـــ ــات�عxــــ الــــــــيمن،�وأهــــــــم�ا�Hحظــــــ

دي��بــرز�الــذي�واجهتــه�هــذه�ا�نظمــات�يتمثــل��ــي�الشــفافية�وعــدم�التح�ــ���ــي�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

�ومشــعxي�الحــروب�
ً
غــض�الطــرف�عــن�انbµاكــات��طــراف�ا�عرقلــة�لعمليــة�fنتقــال�السيا¸ــ·\�ســابقا

 .غياب�رؤية�اس¨�اتيجية�لÍمم�ا�تحدة�تجاه��زمة�اليمنية

تـــرك��مـــور�تجـــري�بحســـب�رغبـــة�كـــل�طـــرف�مـــن��طـــراف�ا�ـــؤثرة�داخـــل�الـــيمن�ســـواء�داخليـــة

خارجيـــة،�وتخلـــت��مـــم�ا�تحـــدة�عـــن�دورهـــا�كـــراٍع�للحـــل��ـــي�الـــيمن�بـــدون�إعـــHن�كمـــا�هـــو�مشـــاهد�

  . ومنذ�مدة�طويلة�من�عمر��زمة

جع�هذا�السلوك�ا�¨�ا!ي�لÍمم�ا�تحدة�SنقHبي�ن�عxى�مزيد�من��عمـال�العدائيـة�تجـاه��طـراف�

ــلوكيات�تتعـــــــارض�مـــــــع�أب ــــة،�ومارســـــــت�ســـــ ـــــة�وSقليميـــ ــ\�كفلbµـــــــا�الشـــــــرائع�ا�حليــ ــــان�ال[ـــــ ـــــوق�Sنســـ ـــط�حقــ ســــ

  .)3(السماوية،�و�عراف�وا�واثيق�وا�عاهدات�الدولية

  : التحديات�uنسانية

ـــة� �مــــا�يتعلــــق�بأعمــــال�Sغاثـ
ً
ــانية�أهميــــة�بالغــــة�وخصوصــــا ـــو�ي�ميثــــاق��مــــم�ا�تحــــدة�الجوانــــب�Sنســ يـ

العديــد�مــن�ا�نظمــات�ا�تخصصــة�ال[ــ\�أصــبحت�Sنســانية�أثنــاء�الحــروب�والكــوارث،�وقــد�أســند�ذلــك�إ�ــى�

ــهام��ـــي�عمليـــات�التـــدخل�Sغـــا ــة�وبشـــرية�ضـــخمة�تمك¬bـــا�مـــن�Sسـ ــوارد�ماليـ تمتلـــك�مـ

�
ً
،�وم¬bــا�بHدنــا�وقــد�عمــل��ــي�الــيمن�العديــد�مــن�هــذه�ا�نظمــات،�وقــدمت�أدوارا

ً
Hعــاج�

ً
Hوال[ــ\�تتطلــب�تــدخ

ــذاء�العــــالم\،�ومنظمــــة�الصـــــحة�: منظمــــات�رئيســــة�¾ــــي�مهمــــة�وقــــد�ركــــز�البحــــث�عxــــى�دور�ثــــHث برنــــامج�الغــ

العا�يــة،�ومنظمــة�اليونيســيف�للطفولــة،��هميــة��دوار�ال[ــ\�قامــت�¤bــا�هــذه�ا�نظمــات�ورصــد�جهودهــا��ــي�

��ــــــــا�تفتضــــــــيه�أهــــــــداف�هــــــــذه�
ً
ــا ـــــذ�أعمالهــــــــا�وفقــــــ ــــــي�تنفيـــ ــــا��ــ ــلوكها�وأداbªــــ ـــى�ســــــ الــــــــيمن،�وأهــــــــم�ا�Hحظــــــــات�عxـــــ

دي��بــرز�الــذي�واجهتــه�هــذه�ا�نظمــات�يتمثــل��ــي�الشــفافية�وعــدم�التح�ــ���ــي�،وقــد�كــان�التحــ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                 

Z ي�الحــروب�xومشــع�
ً
غــض�الطــرف�عــن�انbµاكــات��طــراف�ا�عرقلــة�لعمليــة�fنتقــال�السيا¸ــ·\�ســابقا

 
ً
  .)2(حاليا

Z مم�ا�تحدة�تجاه��زمة�اليمنيةÍغياب�رؤية�اس¨�اتيجية�ل

Z تـــرك��مـــور�تجـــري�بحســـب�رغبـــة�كـــل�طـــرف�مـــن��طـــراف�ا�ـــؤثرة�داخـــل�الـــيمن�ســـواء�داخليـــة�

خارجيـــة،�وتخلـــت��مـــم�ا�تحـــدة�عـــن�دورهـــا�كـــراٍع�للحـــل��ـــي�الـــيمن�بـــدون�إعـــHن�كمـــا�هـــو�مشـــاهد�

ومنذ�مدة�طويلة�من�عمر��زمة

شجع�هذا�السلوك�ا�¨�ا�

ـــــع�أب ا�حليـــــــة�وSقليميـــــــة،�ومارســـــــت�ســـــــلوكيات�تتعـــــــارض�مــ

السماوية،�و�عراف�وا�واثيق�وا�عاهدات�الدولية

Cنسانية: أو�uالتحديات

�مــــا�يتعلــــق�بأعمــــال�Sغاثــــة�
ً
يــــو�ي�ميثــــاق��مــــم�ا�تحــــدة�الجوانــــب�Sنســــانية�أهميــــة�بالغــــة�وخصوصــــا

Sنســانية�أثنــاء�الحــروب�والكــوارث،�وقــد�أســند�ذلــك�إ�ــى�

ــرية�ضـــخمة�تمك¬bـــا�مـــن�Sســـهام��ـــي�عمليـــات�التـــدخل�Sغـــا تمتلـــك�مـــوارد�ماليـــة�وبشـ

�
ً
،�وم¬bــا�بHدنــا�وقــد�عمــل��ــي�الــيمن�العديــد�مــن�هــذه�ا�نظمــات،�وقــدمت�أدوارا

ً
Hعــاج�

ً
Hوال[ــ\�تتطلــب�تــدخ

ـــHث مهمــــة�وقــــد�ركــــز�البحــــث�عxــــى�دور�ثـ

العا�يــة،�ومنظمــة�اليونيســيف�للطفولــة،��هميــة��دوار�ال[ــ\�قامــت�¤bــا�هــذه�ا�نظمــات�ورصــد�جهودهــا��ــي�

ـــداف�هــــــــذه� ��ــــــــا�تفتضــــــــيه�أهـــــ
ً
ــا ــــذ�أعمالهــــــــا�وفقــــــ ـــــي�تنفيــــ ــا��ـــ ــــــات�عxــــــــى�ســــــــلوكها�وأداbªــــــ ــــم�ا�Hحظــ ـــيمن،�وأهــــ الـــــ

،وقــد�كــان�التحــ)4(ا�نظمــات
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مشـــاريعها،�وديمومـــة�التـــدخHت�وتـــوف���فـــرص�عمـــل�ع�ـــ��اكتســـاب�ا�ـــواطن�ِحـــرف�إعاشـــة�تحفـــظ�كرامتـــه،�

تبنbcـا�لعـدد�كب�ـ��مـن��كانت��مم�ا�تحدة�الراùي��هم��ي�اليمن�لعمليات�Sغاثة�Sنسـانية�مـن�خـHل

ـــدو�ي� ــــدعوات�للمجتمـــــع�الــ ـــنوات��زمـــــة�والحـــــرب،�ووجهـــــت�العديـــــد�مـــــن�الـ �عxـــــى�مـــــدى�ســ

ــٍد�كب�ـــــ��واجهتـــــه��مـــــم�ا�تحـــــدة� ـــاءت�fســـــتجابة�متفاوتـــــة،�وهـــــو�تحـــ ـــذه�الخطـــــط،�وقـــــد�جــ بضـــــرورةتمويل�هــ

وزيــادة�هــذه�التعهـــدات�وعجــزت�معــه��ــي�إقنــاع�العديـــد�مــن�ا�ــانح�ن�بجــدوى�الوفــاء�بتعهـــدا�bم�مــن�جهــة،�

�كانـــت�كفيلـــة�بوضـــع�حـــد�للمأســـاة�Sنســـانية��ـــي�الـــيمن��ـــي�

حــدها��دنـــى،�لـــو�أنــه�تـــم�ترشـــيدها�ووضــع�7ليـــات�الكفيلـــة�ال[ــ\�تحقـــق�عدالـــة�التوزيــع،�وتخلـــق�مـــن�هـــذه�

  .  )1(ية

فــ�Hيــزال�أســلوب��مــم�ا�تحــدة��ــي�توزيــع�ا�ســاعدات�Sنســانية�يعتمــد�عxــى�تــوف���بعــض�fحتياجــات�

ــ\���تســــاهم�بحفــــظ�كرامــــة�النــــاس�كمــــا�هــــو�محــــدد�ضــــمن�ديباجــــة�هــــذه� البســــيطة�وســــريعة�الــــزوال،�وال[ــ

b¬2(االخطط،�وهذا�السلوك�محل�انتقاد�كب���من�مختلف��طراف�وذلك��مور�عديدة�من�بي(:  

صــناعة�منــاطق�نــزوح�جديــدة�ووهميــة��bــدف�إ�ــى�تبديــد�ا�ســاعدات��ــي�منــاطق�ا�ليشــيات�ال[ــ\�تؤكــد�

الكث���من�الد�ئل�وا�ؤشرات�عxـى��أ�bـا�محاولـة�لتقويـة�سـلطات�fنقـHب�الطـائفي�وتكـريس�حكمـه��ـي�

تكييــف�مفهــوم�الºــ�وح�بحســب�رؤيــة��مــم�ا�تحــدة�القــائم�عxــى�نصــائح�واق¨�احــات�العــامل�ن��ــي�هــذه�

�J�F� .�� 1>�� %24.  
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مشـــاريعها،�وديمومـــة�التـــدخHت�وتـــوف���فـــرص�عمـــل�ع�ـــ��اكتســـاب�ا�ـــواطن�ِحـــرف�إعاشـــة�تحفـــظ�كرامتـــه،�

  .وهوما�فشلت�فيه�هذه�ا�نظمات

كانت��مم�ا�تحدة�الراùي��هم��ي�اليمن�لعمليات�Sغاثة�Sنسـانية�مـن�خـHل

ـــدعوات�للمجتمـــــع�الـــــدو�ي� ــــد�مـــــن�الــ ــنوات��زمـــــة�والحـــــرب،�ووجهـــــت�العديـ ــــدى�ســـ �عxـــــى�مـ

ــاءت�fســـــتجابة�متفاوتـــــة،�وهـــــو�تحـــــٍد�كب�ـــــ��واجهتـــــه��مـــــم�ا�تحـــــدة� ـــط،�وقـــــد�جـــ ـــرورةتمويل�هـــــذه�الخطــ بضــ

وعجــزت�معــه��ــي�إقنــاع�العديـــد�مــن�ا�ــانح�ن�بجــدوى�الوفــاء�بتعهـــدا�bم�مــن�جهــة،�

مـــن�جهـــة�أخـــرى،�ومـــع�ذلـــك�فقـــد�رصـــدت�مبـــالغ�كانـــت�كفيلـــة�بوضـــع�حـــد�للمأســـاة�Sنســـانية��ـــي�الـــيمن��ـــي�

حــدها��دنـــى،�لـــو�أنــه�تـــم�ترشـــيدها�ووضــع�7ليـــات�الكفيلـــة�ال[ــ\�تحقـــق�عدالـــة�التوزيــع،�وتخلـــق�مـــن�هـــذه�

�م¬bا��ي�ا�شاريع�الخدم
ً
يةا�ساعدات�فرص�عمل�حقيقية�وتستثمر�جزءا

فــ�Hيــزال�أســلوب��مــم�ا�تحــدة��ــي�توزيــع�ا�ســاعدات�Sنســانية�يعتمــد�عxــى�تــوف���بعــض�fحتياجــات�

ـــزوال،�وال[ــــ\���تســــاهم�بحفــــظ�كرامــــة�النــــاس�كمــــا�هــــو�محــــدد�ضــــمن�ديباجــــة�هــــذه� البســــيطة�وســــريعة�الـ

b¬الخطط،�وهذا�السلوك�محل�انتقاد�كب���من�مختلف��طراف�وذلك��مور�عديدة�من�بي

 . التح����ي�توزيع�ا�ساعدات

 .عدم�fع¨�اف�بمناطق�ال�ºوح

صــناعة�منــاطق�نــزوح�جديــدة�ووهميــة��bــدف�إ�ــى�تبديــد�ا�ســاعدات��ــي�منــاطق�ا�ليشــيات�ال[ــ\�تؤكــد�

الكث���من�الد�ئل�وا�ؤشرات�عxـى��أ�bـا�محاولـة�لتقويـة�سـلطات�fنقـHب�الطـائفي�وتكـريس�حكمـه��ـي�

تكييــف�مفهــوم�الºــ�وح�بحســب�رؤيــة��مــم�ا�تحــدة�القــائم�عxــى�نصــائح�واق¨�احــات�العــامل�ن��ــي�هــذه�

 . ا�نظمات��ي�اليمن

                                         

-��%���	 B��� ���  ���	*�� +�8�,��� '( ��
� A �� �	* ,�J�F� .�� 1>��
 h����� �V��3A� �	����
 #�P
 ,�F� �� ��	�A ��329/6/2021# J�F� .�� 1>��

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                 

مشـــاريعها،�وديمومـــة�التـــدخHت�وتـــوف���فـــرص�عمـــل�ع�ـــ��اكتســـاب�ا�ـــواطن�ِحـــرف�إعاشـــة�تحفـــظ�كرامتـــه،�

وهوما�فشلت�فيه�هذه�ا�نظمات

كانت��مم�ا�تحدة�الراùي��هم��ي�اليمن�لعمليات�Sغاثة�Sنسـانية�مـن�خـHل

ـــدو�ي� ـــدعوات�للمجتمـــــع�الــ ـــد�مـــــن�الــ ــــت�العديــ ــــة�والحـــــرب،�ووجهـ ــى�مـــــدى�ســـــنوات��زمـ خطـــــط�الطـــــوارئ�عxـــ

ــد�جـــــاءت�fســـــتجابة�متفاوتـــــة،�وهـــــو�تحـــــٍد�كب�ـــــ��واجهتـــــه��مـــــم�ا�تحـــــدة� بضـــــرورةتمويل�هـــــذه�الخطـــــط،�وقـــ

وعجــزت�معــه��ــي�إقنــاع�العديـــد�مــن�ا�ــانح�ن�بجــدوى�الوفــاء�بتعهـــدا�bم�مــن�جهــة،�

مـــن�جهـــة�أخـــرى،�ومـــع�ذلـــك�فقـــد�رصـــدت�مبـــال

حــدها��دنـــى،�لـــو�أنــه�تـــم�ترشـــيدها�ووضــع�7ليـــات�الكفيلـــة�ال[ــ\�تحقـــق�عدالـــة�التوزيــع،�وتخلـــق�مـــن�هـــذه�

�م¬bا��ي�ا�شاريع�الخدم
ً
ا�ساعدات�فرص�عمل�حقيقية�وتستثمر�جزءا

فــ�Hيــزال�أســلوب��مــم�ا�تحــدة��ــي�توزيــع�ا�ســاعدات�Sنســانية�يعتمــد�عxــى�تــوف���بعــض�fحتياجــات�

ـــا�هــــو�محــــدد�ضــــمن�ديباجــــة�هــــذه� ـــاهم�بحفــــظ�كرامــــة�النــــاس�كمـ البســــيطة�وســــريعة�الــــزوال،�وال[ــــ\���تسـ

b¬الخطط،�وهذا�السلوك�محل�انتقاد�كب���من�مختلف��طراف�وذلك��مور�عديدة�من�بي

التح����ي�توزيع�ا�ساعدات� -1

عدم�fع¨�اف�بمناطق�ال�ºوح� -2

صــناعة�منــاطق�نــزوح�جديــدة�ووهميــة��bــدف�إ�ــى�تبديــد�ا�ســاعدات��ــي�منــاطق�ا�ليشــيات�ال[ــ\�تؤكــد�� -3

الكث���من�الد�ئل�وا�ؤشرات�عxـى��أ�bـا�محاولـة�لتقويـة�سـلطات�fنقـHب�الطـائفي�وتكـريس�حكمـه��ـي�

 .مناطق�وجوده

تكييــف�مفهــوم�الºــ�وح�بحســب�رؤيــة��مــم�ا�تحــدة�القــائم�عxــى�نصــائح�واق¨�احــات�العــامل�ن��ــي�هــذه�� -4

ا�نظمات��ي�اليمن
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ــــة� ـــدة�عـــــن�رقابـــــة�الحكومـ ـــد�بعيــ ــــانية�مـــــن�طـــــرف�واحــ ــــب�Sنسـ ــــم�ا�تحـــــدة��ـــــي�الجوانـ تمـــــر�عمليـــــات��مـ

منظم�يتمثل��ي�الكلفة�العالية��يجارات�ا�ركبـات�وا�سـاكن�والنفقـات،�

ـــوا�هــــذه�ا�نظمــــات�الدوليــــة�وشــــركاؤهم�ا�حليــــون�وتمــــنح�مقــــاتxي� وا�رتبــــات�ال[ــــ\�يتحصــــل�علbcــــا�موظفـ

�علbcم
ً
 . )1(جة�أ�bم�يقاتلون�التحالف�الذي�يفرض�حصارا

 .يوائية�إ�ى�نقود�تتقاسمها�هذه�ا�نظمات�مع�العناصر�الحوثية

 
ً
 .تتحكم�هذه�ا�نظمات��ي�شراء�كافة�مواد�Sغاثة�ا�تبقية�من�تجار�محددين�تم�Sتفاق�معهم�سلفا

ــا�يخـــــدم� ـــن�خطــــط�الطـــــوارئ�وتوجbcهــــا�بمـــ ـــز�الحكومـــــة�الشــــرعية�وفســـــادها�حــــال�دون�fســـــتفادة�مــ عجـ

  :)2(وأضافuمركزuصنعاءuللدراسات�uس��اتيجيةuأنuأهمuالتحديات�uنسانيةuت��كزXuي�uتي

إعــادة�تشــغيل�البنــك�ا�ركــزي�كوحــدة�واحــدة�وتوريــد�كافــة�مــوارد�الدولــة�إليــه�

تعزيـــز�دور�الســـلطات�ا�حليـــة�وبنـــاء�قـــدرا�bا��ـــي�دعـــم�القطاعـــات�الرئيســـة�

ــــالف� ــه�مؤسســـــات�Sغاثـــــة�وا�ســـــاعدات�ا�قدمـــــة�مـــــن�التحــ ــــة�الشـــــرعية��ـــــي�توجيـــ ضـــــعف�دور�الحكومـ

ــى��داء�العــــام�لÍمــــم�ا�تحــــدة��ــــي�الجانــــب�Sنســــاني� ـــأث���كب�ــــ��عxــ تـ

�بالسكان�ا�حتاج�ن��ساعدات�عاجلة�تقدر�عددهم�العديد�من�ا�نظمـات�الدوليـة�
ً
�بالغا

ً
وألحق�ضررا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ـــة� ــد�بعيـــــدة�عـــــن�رقابـــــة�الحكومــ ـــانية�مـــــن�طـــــرف�واحـــ ـــب�Sنســ ـــم�ا�تحـــــدة��ـــــي�الجوانــ تمـــــر�عمليـــــات��مــ

 . تفتقد�لعنصري�الحياد�والشفافية

منظم�يتمثل��ي�الكلفة�العالية��يجارات�ا�ركبـات�وا�سـاكن�والنفقـات،��تمارس�هذه�ا�نظمات�فساد

ــوا�هــــذه�ا�نظمــــات�الدوليــــة�وشــــركاؤهم�ا�حليــــون�وتمــــنح�مقــــاتxي� ـــ\�يتحصــــل�علbcــــا�موظفــ وا�رتبــــات�ال[ـ

�علbcم
ً
�م¬bا�بحجة�أ�bم�يقاتلون�التحالف�الذي�يفرض�حصارا

ً
�كب��ا

ً
ي�جزءا

 Sيوائية�إ�ى�نقود�تتقاسمها�هذه�ا�نظمات�مع�العناصر�الحوثيةتحويل�ا�واد�العينية�و

 
ً
تتحكم�هذه�ا�نظمات��ي�شراء�كافة�مواد�Sغاثة�ا�تبقية�من�تجار�محددين�تم�Sتفاق�معهم�سلفا

ـــوار ـــن�خطــــط�الطــ ـــتفادة�مــ ـــادها�حــــال�دون�fســ ــز�الحكومـــــة�الشــــرعية�وفســ عجــ

 .والتنمية�ا�ستدامةfحتياجات�Sنسانية�

وأضافuمركزuصنعاءuللدراسات�uس��اتيجيةuأنuأهمuالتحديات�uنسانيةuت��كزXuي�uتي

 ).عدم�وفاء�ا�انح�ن�بتعهدا�bم

إعــادة�تشــغيل�البنــك�ا�ركــزي�كوحــدة�واحــدة�وتوريــد�كافــة�مــوارد�الدولــة�إليــه�(أزمــة�القطــاع�ا�صــر�ي�

 ).ا�نح�الدولية��نع�fحتياطي�من�b�Sياربما�فbcا�ا�عونات�و 

تعزيـــز�دور�الســـلطات�ا�حليـــة�وبنـــاء�قـــدرا�bا��ـــي�دعـــم�القطاعـــات�الرئيســـة�(ا�bيـــار�الخـــدمات��ساســـية�

 )جيع�ا�نظمات��ي�تقديم�الخدمات��ساسية

ـــالف� ــــات�Sغاثـــــة�وا�ســـــاعدات�ا�قدمـــــة�مـــــن�التحـــ ـــة�الشـــــرعية��ـــــي�توجيـــــه�مؤسسـ ــــعف�دور�الحكومــ ضـ

 سباب�تتعلق�با�ستقطاب�السيا¸·\�وSعHمي�لهذه�ا�ؤسسات

ـــام�لÍمــــم�ا�تحــــدة��ــــي�الجانــــب�Sنســــاني�كــــان�لها�شــــك�أن�هــــذه�التحــــديات�� ــأث���كب�ــــ��عxــــى��داء�العـ تــ

�بالسكان�ا�حتاج�ن��ساعدات�عاجلة�تقدر�عددهم�العديد�من�ا�نظمـات�الدوليـة�
ً
�بالغا

ً
وألحق�ضررا
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ــــة�� -5 ــد�بعيـــــدة�عـــــن�رقابـــــة�الحكومـ ــــي�الجوانـــــب�Sنســـــانية�مـــــن�طـــــرف�واحـــ ـــات��مـــــم�ا�تحـــــدة��ـ ـــر�عمليــ تمــ

 . الشرعية

تفتقد�لعنصري�الحياد�والشفافية� -6

تمارس�هذه�ا�نظمات�فساد� -7

ــاتxي� ــا�موظفــــوا�هــــذه�ا�نظمــــات�الدوليــــة�وشــــركاؤهم�ا�حليــــون�وتمــــنح�مقــ ـــل�علbcــ وا�رتبــــات�ال[ــــ\�يتحصـ

�م¬bا�ب
ً
�كب��ا

ً
الحوثي�جزءا

8- � Sتحويل�ا�واد�العينية�و

9-  
ً
تتحكم�هذه�ا�نظمات��ي�شراء�كافة�مواد�Sغاثة�ا�تبقية�من�تجار�محددين�تم�Sتفاق�معهم�سلفا

ـــوار -10 ــتفادة�مـــــن�خطــــط�الطــ عجــــز�الحكومـــــة�الشــــرعية�وفســـــادها�حــــال�دون�fســـ

fحتياجات�Sنسانية�

وأضافuمركزuصنعاءuللدراسات�uس��اتيجيةuأنuأهمuالتحديات�uنسانيةuت��كزXuي�uتي

عدم�وفاء�ا�انح�ن�بتعهدا�bم(أزمة�الغذاء�� -1

أزمــة�القطــاع�ا�صــر�ي� -2

بما�فbcا�ا�عونات�و 

ا�bيـــار�الخـــدمات��ساســـية�� -3

وتشجيع�ا�نظمات��ي�تقديم�الخدمات��ساسية

ــــالف� -4 ـــات�Sغاثـــــة�وا�ســـــاعدات�ا�قدمـــــة�مـــــن�التحــ ــــي�توجيـــــه�مؤسســ ـــرعية��ـ ضـــــعف�دور�الحكومـــــة�الشــ

سباب�تتعلق�با�ستقطاب�السيا¸·\�وSعHمي�لهذه�ا�ؤسسات� 

ــديات�� �شــــك�أن�هــــذه�التحــ

�بالسكان�ا�حتاج�ن��ساعدات�عاجلة�تقدر�عددهم�العديد�من�ا�نظمـات�الدوليـة�
ً
�بالغا

ً
وألحق�ضررا
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  .   خص�تم�Sشارة�إلbcم�فيما�سبق

هــذه�ا�شــكلة�إحــدى�إفــرازات�الحــرب�الســيئة،�وال[ــ\�تســببت��ــي�نــزوح�مHيــ�ن�اليمنيــ�ن�وتوزعــوا�عxــى�

والسـودان�وبلـدان�أخـرى،�وقـد�غـاب�دور�

�مــم�ا�تحــدة�تجــاه�هــؤ�ء�النــازح�ن،�ولــم�تقــدم�لهــم�أبســط�ا�ســاعدات�بينمــا�يــتم�التHعــب�بمليــارات�

ــلطات� ــاعدة�للســـ ــــدم�مســـ ـــم�تقـ �ـــــي�أمـــــاكن�أخـــــرى،�كـــــذلك�لــ

�ــي�محافظــة�مــأرب�ال[ــ\�تضــم�أك�ــ��تجمــع�

للنـازح�ن�يزيـد�عxـى�ثHثـة�مHيـ�ن�نـازح�لظـروف�بالغــة�القسـوة��ـي�حـر�الصـيف�وبـرد�الشـتاء�مـع�انعــدام�

شــبه�كامــل�للخــدمات�لعــدم�قــدرة�ا�حافظــة�عxــى�توف��هــا،�وقــد�أعلنــت�الســلطة�ا�حليــة��ــي�ا�حافظــة�

  . وز�طاقbµا�وامكانا�bا�ا�حددة

،�وتعمـل�بجهـد�كب�ـ���نـع�انتشـار��مـراض�و�وبئـة،�
ً
�بالغـا

ً
تو�ي��مم�ا�تحدة�الجانب�الصéي�اهتماما

�ــي�الف¨ــ�ة��خ�ــ�ة�ال[ــ\�اجتــاح��19وقـد�ظهــر�اهتمامهــا��ــي�عــدة�مراحــل�كــان�مــن�أهمهــا�مواجهــة�كوفيــد�

�كب��ة��ـي�مجـال�الصـحة
ً
ومكافحـة��)2(�ي�واليمن�قادت��مم�ا�تحدة�جهودا

ـــار� ـــى�ا�bيـــ ــع�الصــــــéي�ممــــــا�أدى�إ�ـــ ـــه�الــــــيمن�¾ــــــي�تــــــدهور�الوضــــ ــ\�تواجـــ مــــــن�التحــــــديات�ال[ــــ

الخــدمات�الصــحية�بشــكل�عــام،�وقــد�كــان�دور��مــم�ا�تحــدة�ومنظما�bــا�العاملــة��ــي�ا�جــال�الصــéي�يمثــل�

ــدمات�الHزمــــة��ــــي� ــي�هــــذا�ا�جــــال�عxــــى�تــــوف���الخــ فرصــــة�لتوجيــــه�جهــــود�منظمــــات��مــــم�ا�تحــــدة�العاملــــة��ــ

�ت�ا�تحــورة�عنــه��ـي�ظــل�انعــدام�كامـل�للبيئــة�الصــحية�Hوالسـ

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

بأك��þمن�خمسة�وعشرين�مليون�شخص�تم�Sشارة�إلbcم�فيما�سبق

 
ً
  )كيفuتصنفuانسانية0u:ازديادuأعدادuالنازح&نuوا�هجرينuقسريا

هــذه�ا�شــكلة�إحــدى�إفــرازات�الحــرب�الســيئة،�وال[ــ\�تســببت��ــي�نــزوح�مHيــ�ن�اليمنيــ�ن�وتوزعــوا�عxــى�

والسـودان�وبلـدان�أخـرى،�وقـد�غـاب�دور��بعض�محافظـات�الـبHد�والشـتات��ـي�كـل�مـن�الخلـيج�ومصـر 

�مــم�ا�تحــدة�تجــاه�هــؤ�ء�النــازح�ن،�ولــم�تقــدم�لهــم�أبســط�ا�ســاعدات�بينمــا�يــتم�التHعــب�بمليــارات�

ــوارئ  ــــودة�لخطـــــط�الطـــ ـــدم�مســـــاعدة�للســـــلطات��)1(الـــــدو�رات�ا�رصـ ــم�تقــ ــــي�أمـــــاكن�أخـــــرى،�كـــــذلك�لـــ �ـ

�يتعــرض�النــازحون�
ً
Hللمجتمعــات�ا�ضــيفة،�فمــث���ــي�محافظــة�مــأرب�ال[ــ\�تضــم�أك�ــ��تجمــع�ا�حليــة�و

للنـازح�ن�يزيـد�عxـى�ثHثـة�مHيـ�ن�نـازح�لظـروف�بالغــة�القسـوة��ـي�حـر�الصـيف�وبـرد�الشـتاء�مـع�انعــدام�

شــبه�كامــل�للخــدمات�لعــدم�قــدرة�ا�حافظــة�عxــى�توف��هــا،�وقــد�أعلنــت�الســلطة�ا�حليــة��ــي�ا�حافظــة�

وز�طاقbµا�وامكانا�bا�ا�حددةعجزها�التام�عن�توف���إحتياجات�النازح�ن�الذي�تجا

 :  

،�وتعمـل�بجهـد�كب�ـ���نـع�انتشـار��مـراض�و�وبئـة،�
ً
�بالغـا

ً
تو�ي��مم�ا�تحدة�الجانب�الصéي�اهتماما

وقـد�ظهــر�اهتمامهــا��ــي�عــدة�مراحــل�كــان�مــن�أهمهــا�مواجهــة�كوفيــد�

�كب��ة��ـي�مجـال�الصـحةفbcا�معظم�دول�العالم�و
ً
�ي�واليمن�قادت��مم�ا�تحدة�جهودا

ــار� ــى�ا�bيــــ ــع�الصــــــéي�ممــــــا�أدى�إ�ــــ ــه�الــــــيمن�¾ــــــي�تــــــدهور�الوضــــ مــــــن�التحــــــديات�ال[ــــــ\�تواجــــ

الخــدمات�الصــحية�بشــكل�عــام،�وقــد�كــان�دور��مــم�ا�تحــدة�ومنظما�bــا�العاملــة��ــي�ا�جــال�الصــéي�يمثــل�

ــة��ــــي� ــال�عxــــى�تــــوف���الخــــدمات�الHزمــ ــي�هــــذا�ا�جــ ــدة�العاملــــة��ــ فرصــــة�لتوجيــــه�جهــــود�منظمــــات��مــــم�ا�تحــ

�ت�ا�تحــورة�عنــه��ـي�ظــل�انعــدام�كامـل�للبيئــة�الصــحية���19وبئــة�و�مـراض�مثــل�كوفيــد�Hوالسـ

��ي�مخيمات�ال�ºوح�ذات�الكثافة�البشرية�العالية
ً
  . وخصوصا
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                 

بأك��þمن�خمسة�وعشرين�مليون�

-u 
ً
ازديادuأعدادuالنازح&نuوا�هجرينuقسريا

هــذه�ا�شــكلة�إحــدى�إفــرازات�الحــرب�الســيئة،�وال[ــ\�تســببت��ــي�نــزوح�مHيــ�ن�اليمنيــ�ن�وتوزعــوا�عxــى�

بعض�محافظـات�الـبHد�والشـتات��ـي�كـل�مـن�الخلـيج�ومصـر 

�مــم�ا�تحــدة�تجــاه�هــؤ�ء�النــازح�ن،�ولــم�تقــدم�لهــم�أبســط�ا�ســاعدات�بينمــا�يــتم�التHعــب�بمليــارات�

الـــــدو�رات�ا�رصـــــودة�لخطـــــط�الطـــــوار

�يتعــرض�النــازحون�
ً
Hللمجتمعــات�ا�ضــيفة،�فمــث��ا�حليــة�و

للنـازح�ن�يزيـد�عxـى�ثHثـة�مHيـ�ن�نـازح�لظـروف�بالغــة�القسـوة��ـي�حـر�الصـيف�وبـرد�الشـتاء�مـع�انعــدام�

شــبه�كامــل�للخــدمات�لعــدم�قــدرة�ا�حافظــة�عxــى�توف��هــا،�وقــد�أعلنــت�الســلطة�ا�حليــة��ــي�ا�حافظــة�

عجزها�التام�عن�توف���إحتياجات�النازح�ن�الذي�تجا

-uالصحيةuالتحديات :

،�وتعمـل�بجهـد�كب�ـ���نـع�انتشـار��مـراض�و�وبئـة،�
ً
�بالغـا

ً
تو�ي��مم�ا�تحدة�الجانب�الصéي�اهتماما

وقـد�ظهــر�اهتمامهــا��ــي�عــدة�مراحــل�كــان�مــن�أهمهــا�مواجهــة�كوفيــد�

فbcا�معظم�دول�العالم�و

  .�مراض

ــــول  ـــار��إن: ويمكــــــن�القــ ـــى�ا�bيـــ ــــي�تــــــدهور�الوضــــــع�الصــــــéي�ممــــــا�أدى�إ�ـــ ـــيمن�¾ــ ـــديات�ال[ــــــ\�تواجــــــه�الـــ مــــــن�التحـــ

الخــدمات�الصــحية�بشــكل�عــام،�وقــد�كــان�دور��مــم�ا�تحــدة�ومنظما�bــا�العاملــة��ــي�ا�جــال�الصــéي�يمثــل�

فرصــــة�لتوجيــــه�جهــــود�منظمــــات��مــــم�ا�تحــــدة�العاملــــة��ــــي�هــــذا�ا�جــــال�عxــــى�تــــوف���الخــــدمات�الHزمــــة��ــــي�

�وبئــة�و�مـراض�مثــل�كوفيــد�مواجهـة�

��ي�مخيمات�ال�ºوح�ذات�الكثافة�البشرية�العالية
ً
وخصوصا
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إن�ا�راكـــز�وا�ستشـــفيات�والوحـــدات�الصـــحية��ـــي�الـــيمن�تفتقـــد��بســـط�معـــاي���الســـHمة،�وهومـــا�يجـــب�أن�

ومنظمــة�الطفولــة�اليونســيف�جــل�اهتماما�bــا؛�لكــن�ذلــك�لــم�يحــدث،�ولــم�

تــزر�هــذه�ا�نظمــات�التجمعــات�ح[ــ�kاللحظــة،�وهــو�مــا�يفــرض�عxــى��مــم�ا�تحــدة�إعــادة�النظــر��ــي�أنشــطة�

  .  هذه�ا�نظمات�وتقييمها�بناء�عxى�واقع�خارطة�fحتياجات�الفعلية��ي�عموم�مناطق�اليمن

��ــي�العديــد�مــن�Sتفاقيــات�
ً
Hفــاع�

ً
�ــي�الجانــب�السيا¸ــ·\�تراجــع�دور��مــم�ا�تحــدة،�وقــد�كانــت�عنصــرا

ــا�عــــدلت�عــــن� �مقــــدرة؛�لك¬bــ
ً
ــذا��مــــر�جهــــودا ــة�لHنتقــــال�الســــلم\�للســــلطة،�وبــــذلت��ــــي�هـ ــوارات�ا�ؤسســ والحـ

��ي�إعاقته�فتحول�إ�ى�مشـكلة��ـي�حـد�ذاتـ
ً
ه�،�وهـذا�مـا�سـبق�Sشـارة�fستمرار��ي�رعايته،�بل�ساهمت�أيضا

إليـــه��ـــي�أكþـــ��مـــن�موضـــع�مـــن�هـــذا�البحـــث،�وتراجعـــت�7مـــال�ا�عقـــودة�عxـــى�الـــدور��ممـــ\�الفاعـــل��ـــي�إ�bـــاء�

مأســاة�اليمنيــ�ن�إ�ــى�مطالــب�برفــع�يــدها�عــن�القضــية�اليمنيــة�برمbµــا،�بعــد�اعــHن�ابــن�عمــر�فشــل�العمليــة�

�عxى�7تي
ً
  :اليمن�معتمدا

)1(. 

 . تقديم��مم�ا�تحدة�مبادرات�للحل�خارج��طر�وا�رجعيات��ساسية�للحل��ي�اليمن

ة�السياسـية��ـي�الـيمن�عxـى�خلـيط�غ�ـ��متجـانس�مـن�ا�قاربـات�

والحلـــول�7نيـــة�والقفـــز�عxـــى�معالجـــة�ا�شـــكلة�الحقيقيـــة�مـــن�أساســـها�ا�تمثـــل��ـــي�fســـتبداد�السيا¸ـــ·\�

ــثHث� ـــات�الــ ــــ\�ا�زعــــوم��ــــي�الو�يــــة،�وتجــــاوز�ا�رجعيـ

ـــات�الطائفيــــة�والشـــــعوبية��ــــي�منطقتنـــــا�العربيـــــة� ـــدم�قـــــدرة��مــــم�ا�تحـــــدة�عxــــى�كـــــبح�جمــــاح�الجماعــ عـ

والحيلولـــة�دون�تقـــويض�الدولـــة�الوطنيـــة،�وكـــذا�مقـــدرة��مـــم�ا�تحـــدة�رفـــض�الســـ����ضـــمن�مســـاقات�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

إن�ا�راكـــز�وا�ستشـــفيات�والوحـــدات�الصـــحية��ـــي�الـــيمن�تفتقـــد��بســـط�معـــاي���الســـHمة،�وهومـــا�يجـــب�أن�

ومنظمــة�الطفولــة�اليونســيف�جــل�اهتماما�bــا؛�لكــن�ذلــك�لــم�يحــدث،�ولــم��توليــه�منظمــة�الصــحة�العا�يــة،

تــزر�هــذه�ا�نظمــات�التجمعــات�ح[ــ�kاللحظــة،�وهــو�مــا�يفــرض�عxــى��مــم�ا�تحــدة�إعــادة�النظــر��ــي�أنشــطة�

هذه�ا�نظمات�وتقييمها�بناء�عxى�واقع�خارطة�fحتياجات�الفعلية��ي�عموم�مناطق�اليمن

  : سيةالتحدياتuالسيا

��ــي�العديــد�مــن�Sتفاقيــات�
ً
Hفــاع�

ً
�ــي�الجانــب�السيا¸ــ·\�تراجــع�دور��مــم�ا�تحــدة،�وقــد�كانــت�عنصــرا

�مقــــدرة؛�لك¬bــــا�عــــدلت�عــــن�
ً
ــال�الســــلم\�للســــلطة،�وبــــذلت��ــــي�هـــذا��مــــر�جهــــودا ــة�لHنتقــ والحـــوارات�ا�ؤسســ

��ي�إعاقته�فتحول�إ�ى�مشـكلة��ـي�حـد�ذاتـ
ً
fستمرار��ي�رعايته،�بل�ساهمت�أيضا

إليـــه��ـــي�أكþـــ��مـــن�موضـــع�مـــن�هـــذا�البحـــث،�وتراجعـــت�7مـــال�ا�عقـــودة�عxـــى�الـــدور��ممـــ\�الفاعـــل��ـــي�إ�bـــاء�

مأســاة�اليمنيــ�ن�إ�ــى�مطالــب�برفــع�يــدها�عــن�القضــية�اليمنيــة�برمbµــا،�بعــد�اعــHن�ابــن�عمــر�فشــل�العمليــة�

�عxى�7تي�السياسية��ي�اليمن�،�وقد�أصبح�دور��مم�ا�تحدة��ي
ً
اليمن�معتمدا

(fحاطات�ال[\�يد�ي�¤bا�مبعوث��م�ن�العام�إ�ى�اليمن�من�ح�ن��خر

 .إطHق�دعوات�للحوار���تتجاوز�وسائل�SعHم

تقديم��مم�ا�تحدة�مبادرات�للحل�خارج��طر�وا�رجعيات��ساسية�للحل��ي�اليمن

ة�السياسـية��ـي�الـيمن�عxـى�خلـيط�غ�ـ��متجـانس�مـن�ا�قاربـات�تقوم�جهـود��مـم�ا�تحـدة�تجـاه�العمليـ

والحلـــول�7نيـــة�والقفـــز�عxـــى�معالجـــة�ا�شـــكلة�الحقيقيـــة�مـــن�أساســـها�ا�تمثـــل��ـــي�fســـتبداد�السيا¸ـــ·\�

ــات�الــــثHث� ـــة�للحكــــم�القــــائم�عxــــى�الحــــق�Sل	ــــ\�ا�زعــــوم��ــــي�الو�يــــة،�وتجــــاوز�ا�رجعيــ وال�ºعــــة�الطائفيـ

 �ساسية�للحل��ي�اليمن�ا
ً
 .�شار�إلbcا�سابقا

ـــة� ـــات�الطائفيــــة�والشـــــعوبية��ــــي�منطقتنـــــا�العربيــ عــــدم�قـــــدرة��مــــم�ا�تحـــــدة�عxــــى�كـــــبح�جمــــاح�الجماعــ

ــ����ضـــمن�مســـاقات� ــذا�مقـــدرة��مـــم�ا�تحـــدة�رفـــض�السـ والحيلولـــة�دون�تقـــويض�الدولـــة�الوطنيـــة،�وكـ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                 

إن�ا�راكـــز�وا�ستشـــفيات�والوحـــدات�الصـــحية��ـــي�الـــيمن�تفتقـــد��بســـط�معـــاي���الســـHمة،�وهومـــا�يجـــب�أن�

توليــه�منظمــة�الصــحة�العا�يــة،

تــزر�هــذه�ا�نظمــات�التجمعــات�ح[ــ�kاللحظــة،�وهــو�مــا�يفــرض�عxــى��مــم�ا�تحــدة�إعــادة�النظــر��ــي�أنشــطة�

هذه�ا�نظمات�وتقييمها�بناء�عxى�واقع�خارطة�fحتياجات�الفعلية��ي�عموم�مناطق�اليمن

 
ً
التحدياتuالسيا: ثانيا

��ــي�العديــد�مــن�Sتفاقيــات�
ً
Hفــاع�

ً
�ــي�الجانــب�السيا¸ــ·\�تراجــع�دور��مــم�ا�تحــدة،�وقــد�كانــت�عنصــرا

ــا�عــــدلت�عــــن� �مقــــدرة؛�لك¬bــ
ً
ــي�هـــذا��مــــر�جهــــودا ــلم\�للســــلطة،�وبــــذلت��ــ والحـــوارات�ا�ؤسســــة�لHنتقــــال�الســ

��ي�إعاقته�فتحول�إ�ى�مشـكلة��ـي�حـد�ذاتـ
ً
fستمرار��ي�رعايته،�بل�ساهمت�أيضا

إليـــه��ـــي�أكþـــ��مـــن�موضـــع�مـــن�هـــذا�البحـــث،�وتراجعـــت�7مـــال�ا�عقـــودة�عxـــى�الـــدور��ممـــ\�الفاعـــل��ـــي�إ�bـــاء�

مأســاة�اليمنيــ�ن�إ�ــى�مطالــب�برفــع�يــدها�عــن�القضــية�اليمنيــة�برمbµــا،�بعــد�اعــHن�ابــن�عمــر�فشــل�العمليــة�

السياسية��ي�اليمن�،�وقد�أصبح�دور��مم�ا�تحدة��ي

fحاطات�ال[\�يد�ي�¤bا�مبعوث��م�ن�العام�إ�ى�اليمن�من�ح�ن�  .أ 

إطHق�دعوات�للحوار���تتجاوز�وسائل�SعHم�  .ب 

تقديم��مم�ا�تحدة�مبادرات�للحل�خارج��طر�وا�رجعيات��ساسية�للحل��ي�اليمن�  .ج 

تقوم�جهـود��مـم�ا�تحـدة�تجـاه�العمليـ�  .د 

والحلـــول�7نيـــة�والقفـــز�عxـــى�معالجـــة�ا�شـــكلة�الحقيقيـــة�مـــن�أساســـها�ا�تمثـــل��ـــي�fســـتبداد�السيا¸ـــ·\�

ـــم�القــــائم�عxــــى�الحــــق�Sل وال�ºعــــة�الطائفيــــة�للحكـ

�ساسية�للحل��ي�اليمن�ا

ــاح�الجماعـــــات�الطائفيــــة�والشـــــعوبية��ــــي�منطقتنـــــا�العربيـــــة��  .ه  ــبح�جمــ ــى�كـــ ــم�ا�تحـــــدة�عxــ عــــدم�قـــــدرة��مــ

ــة�الوطنيـــة،�وكـــذا�مقـــدرة��مـــم�ا�تحـــدة�رفـــض�الســـ����ضـــمن�مســـاقات� والحيلولـــة�دون�تقـــويض�الدولـ
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ي�ا�قدمـة�الصـراع�السـ�\�ـ�دولية��bدف�إ�ـى�تحويـل��قليـات�إ�ـى�أك�þيـة�حاكمـة��ـي�العـالم�SسـHمي،�و�ـ

�بـــــ�ن��مـــــم�ا�تحـــــدة�و�طـــــراف�
ً
Hطـــــوي�

ً
�ــجا ــة�يحـــــدث�ســـ ـــي�الحالـــــة�اليمنيـــ هـــــذا�التصـــــرف��ــ

ــ·\�إ�ــى�اســHbµك�الــزمن�ويتــوه�مســارات�الحــل،�ويفــتح�البــاب��زيــد�مــن�

�مـــم�ا�تحـــدة�فعـــل�الكث�ـــ��لـــو�تـــوفرت�Sرادة�الحقيقيـــة�لـــذلك��متHكهـــا�

�أن��مـم�ا�تحـدة�غ�ـ��جـادة�
ً
لوسائل�عديدة�تمك¬bا�من�وقف�الحرب،�وحـل�الºـ�اع�غ�ـ��أنـه�قـد�بـات�واضـحا

ـــد� ــدة�قـ �ــــي�فعــــل�ذلــــك،�وأ�bــــا�أداة�لتحقيــــق�مصــــالح�القــــوى�الدوليــــة�النافــــذة�وهــــو�مــــا�يع�ــــ\�أن��مــــم�ا�تحــ

�وتمــــنح�fنتقــــال�
ً
ــيمن�موحــــدا وضــــع�خارطــــة�حلــــول�يلــــزم�¤bــــا�مختلــــف��طــــراف�وتضــــمن�بقــــاء�الــ

وهـو�مـن�أخطـر�التحـديات�ال[ــ\��)2(

Sنسان�مكانة�متقدمة��ـي�كافـة�تشـريعات�ومواثيـق��مـم�ا�تحـدة�وfتفاقيـات�ا�نبثقـة�

،�وخصصــت�لهــا��مــم�ا�تحــدة�مجلــس�ُيع�ــ\�

�مــا�يقــوم�هــذا�ا�جلــس�بتشــكيل�لجــان�تق
ً
�ــ·\�بمتابعــة�وتقيــيم�حقــوق�Sنســان��ــي�مختلــف�الــدول،�وغالبــا

الحقـائق�عـن�Sنbµاكـات�ال[ــ\�قـد�يتعـرض�لهــا��البشـر،�وتقـدم�التوصــيات�إ�ـى��مـم�ا�تحــدة��تخـاذ�مـا�يلــزم�

��ــي�مواجهــة�منbµكــي�حقــوق�Sنســان��ــي�كث�ــ��مــن��قطــار�ال[ــ\�
ً
حيالهــا�ولــم�يكــن�أداء��مــم�ا�تحــدة�مرضــيا

ــــة�ال �بالغـ
ً
ـــاعا ــــ\�تعـــــيش�أوضــ ـــيمن،�ال[ـ ــتمرة�وم¬bـــــا�الــ ــــة�تتعـــــرض��نbµاكـــــات�مســـ ـــتمرار��زمـ ــــورة�نتيجـــــة�اســ خطـ

ــام�وانعــــــــدام� ــا،�وزراعــــــــة���لغــــــ ـــــف�أنواعهــــــ ـــــذوفات�الناريـــــــة�بمختلـــ ــــدن،�وا�قـــ ـــار�ا�ــــ ــــــرب�والºــــــــ�وح�وحصـــــ والحـ

الخدمات،�وكافة�أشكال�ا�ساعدات،�هناك�تحٍد�قاٍس�يواجه�الدور��مم\�يتمثـل��ـي�fنbµاكـات�الجسـيمة�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

دولية��bدف�إ�ـى�تحويـل��قليـات�إ�ـى�أك�þيـة�حاكمـة��ـي�العـالم�SسـHمي،�و�ـ

�بـــــ�ن��مـــــم�ا�تحـــــدة�و�طـــــراف�
ً
Hطـــــوي�

ً
�ــة�يحـــــدث�ســـــجا ــي�الحالـــــة�اليمنيـــ هـــــذا�التصـــــرف��ـــ

ا�حليــة،�والتحــالف�العربــي،�يف
ــ·\�إ�ــى�اســHbµك�الــزمن�ويتــوه�مســارات�الحــل،�ويفــتح�البــاب��زيــد�مــن�

  .التمزق�الداخxي�والتدخل�الخارÔي

�مـــم�ا�تحـــدة�فعـــل�الكث�ـــ��لـــو�تـــوفرت�Sرادة�الحقيقيـــة�لـــذلك��متHكهـــا�يـــدرك�الكث�ـــ��أن�باســـتطاعة�

�أن��مـم�ا�تحـدة�غ�ـ��جـادة�
ً
لوسائل�عديدة�تمك¬bا�من�وقف�الحرب،�وحـل�الºـ�اع�غ�ـ��أنـه�قـد�بـات�واضـحا

ــد� ـــوى�الدوليــــة�النافــــذة�وهــــو�مــــا�يع�ــــ\�أن��مــــم�ا�تحــــدة�قــ �ــــي�فعــــل�ذلــــك،�وأ�bــــا�أداة�لتحقيــــق�مصــــالح�القـ

ــال� ــنح�fنتقــ �وتمــ
ً
ــراف�وتضــــمن�بقــــاء�الــــيمن�موحــــدا وضــــع�خارطــــة�حلــــول�يلــــزم�¤bــــا�مختلــــف��طــ

( السيا¸ـ·\�فرصـة�للصـمود�وتحـد�مـن�انـز�ق�الـبHد�إ�ـى�مزيـد�مـن�التجزئـة

  . تواجه��مم�ا�تحدة��ي�اليمن

  : التحدياتXuيuمجالuحقوق�uنسان

Sنسان�مكانة�متقدمة��ـي�كافـة�تشـريعات�ومواثيـق��مـم�ا�تحـدة�وfتفاقيـات�ا�نبثقـة�

،�وخصصــت�لهــا��مــم�ا�تحــدة�مجلــس�ُيع�ــ\�)3(ع¬bــا،�وقــد�ورد�ذكرهــا��ــي�ميثــاق��مــم�ا�تحــدة�ســبع�مــرات

�مــا�يقــوم�هــذا�ا�جلــس�بتشــكيل�لجــان�تق
ً
بمتابعــة�وتقيــيم�حقــوق�Sنســان��ــي�مختلــف�الــدول،�وغالبــا

الحقـائق�عـن�Sنbµاكـات�ال[ــ\�قـد�يتعـرض�لهــا��البشـر،�وتقـدم�التوصــيات�إ�ـى��مـم�ا�تحــدة��تخـاذ�مـا�يلــزم�

��ــي�مواجهــة�منbµكــي�حقــوق�Sنســان��ــي�كث�ــ��مــن��قطــار�ال[ــ\�
ً
حيالهــا�ولــم�يكــن�أداء��مــم�ا�تحــدة�مرضــيا

ــــة�ال �بالغـ
ً
ــاعا ـــ\�تعـــــيش�أوضـــ ــيمن،�ال[ــ تتعـــــرض��نbµاكـــــات�مســـــتمرة�وم¬bـــــا�الـــ

ــــف�أنواعهــــــــا،�وزراعــــــــة���لغــــــــام�وانعــــــــدام� ــــــة�بمختلــــ ــــذوفات�الناريـ ـــدن،�وا�قــــ ــار�ا�ـــــ ــــــ�وح�وحصــــــ ـــــرب�والºــ والحــ

الخدمات،�وكافة�أشكال�ا�ساعدات،�هناك�تحٍد�قاٍس�يواجه�الدور��مم\�يتمثـل��ـي�fنbµاكـات�الجسـيمة�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                 

دولية��bدف�إ�ـى�تحويـل��قليـات�إ�ـى�أك�þيـة�حاكمـة��ـي�العـالم�SسـHمي،�و�ـ

ــيáي �بـــــ�ن��مـــــم�ا�تحـــــدة�و�طـــــراف�. )1(الشـــ
ً
Hطـــــوي�

ً
�ـــدث�ســـــجا ـــة�اليمنيـــــة�يحــ ــــذا�التصـــــرف��ـــــي�الحالــ هـ

ا�حليــة،�والتحــالف�العربــي،�يف

التمزق�الداخxي�والتدخل�الخارÔي

يـــدرك�الكث�ـــ��أن�باســـتطاعة�

�أن��مـم�ا�تحـدة�غ�ـ��جـادة�
ً
لوسائل�عديدة�تمك¬bا�من�وقف�الحرب،�وحـل�الºـ�اع�غ�ـ��أنـه�قـد�بـات�واضـحا

ـــد� ــدة�قـ ــة�النافــــذة�وهــــو�مــــا�يع�ــــ\�أن��مــــم�ا�تحــ ــا�أداة�لتحقيــــق�مصــــالح�القــــوى�الدوليــ ـــك،�وأ�bــ ــل�ذلـ �ــــي�فعــ

�وتمــــنح�fنتقــــال��فشــــلت��ــــي
ً
ــزم�¤bــــا�مختلــــف��طــــراف�وتضــــمن�بقــــاء�الــــيمن�موحــــدا وضــــع�خارطــــة�حلــــول�يلــ

السيا¸ـ·\�فرصـة�للصـمود�وتحـد�مـن�انـز�ق�الـبHد�إ�ـى�مزيـد�مـن�التجزئـة

تواجه��مم�ا�تحدة��ي�اليمن

 
ً
التحدياتXuيuمجالuحقوق�uنسان: ثالثا

Sنسان�مكانة�متقدمة��ـي�كافـة�تشـريعات�ومواثيـق��مـم�ا�تحـدة�وfتفاقيـات�ا�نبثقـة�تحتل�حقوق�

ع¬bــا،�وقــد�ورد�ذكرهــا��ــي�ميثــاق��مــم�ا�تحــدة�ســبع�مــرات

�مــا�يقــوم�هــذا�ا�جلــس�بتشــكيل�لجــان�تق
ً
بمتابعــة�وتقيــيم�حقــوق�Sنســان��ــي�مختلــف�الــدول،�وغالبــا

الحقـائق�عـن�Sنbµاكـات�ال[ــ\�قـد�يتعـرض�لهــا��البشـر،�وتقـدم�التوصــيات�إ�ـى��مـم�ا�تحــدة��تخـاذ�مـا�يلــزم�

��ــي�مواجهــة�منbµكــي�حقــوق�Sنســان��ــي�كث�ــ��مــن��قطــار�ال[ــ\�
ً
حيالهــا�ولــم�يكــن�أداء��مــم�ا�تحــدة�مرضــيا

ـــة�ال �بالغــ
ً
ــا�الـــــيمن،�ال[ـــــ\�تعـــــيش�أوضـــــاعا تتعـــــرض��نbµاكـــــات�مســـــتمرة�وم¬bـــ

ــدام� ــام�وانعــــــ ــــف�أنواعهــــــــا،�وزراعــــــــة���لغــــــ ـــــة�بمختلــــ ـــ�وح�وحصــــــــار�ا�ــــــــدن،�وا�قــــــــذوفات�الناريــ والحـــــــرب�والºـــــ

الخدمات،�وكافة�أشكال�ا�ساعدات،�هناك�تحٍد�قاٍس�يواجه�الدور��مم\�يتمثـل��ـي�fنbµاكـات�الجسـيمة�
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ــه���تراùـــي�وزن�ل�نســـان�وكرامتــــه،� ابات�متفلتـ

ناهيـك��)1()النسـاء�-�طفـال(وتطال�هذه�fنbµاكات�كافـة�شـرائح�ا�جتمـع�وبـا�خص�م¬bـا�الشـرائح��ضـعف�

���ــــي�ظــــل�
ً
ــرية�ال[ــــ\�تكــــتظ�بــــأ�ف�مـــن��ســــرى�وا�ختطفــــ�ن�وا�غيبــــ�ن�قســــريا ــــجون�وا�عــــتقHت�الســ

ــا�bا�ا�عنيــــة�بحقــــوق�Sنســــان،�وهــــو�مــــا�يؤكــــد�fنتقائيــــة� حــــدة�ومؤسســ

والتح�ـــ��الـــذي�تمارســـه�ا�نظمـــة�الدوليـــة�وتماهbcـــا�مـــع�مشـــاريع�تقـــويض�الـــدول�الوطنيـــة�الـــذي�تقـــوده�هـــذه�

الجماعــات�الطائفيــة�ال[ــ\�تســتبيح�دمــاء�وأمــوال�وأعــراض�مخالفbcــا��ــي�الفكــر�وfعتقــاد،�وتــزرع�الكراهيــة،�

ــوه�وترعرعــــه،�خــــHل�مــــدة�تــــدخل��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي��زمــــة� ــالحة�لنمــ ــــ\ء�البيئــــة�الصــ

اليمنية�لم�تحدد�موقـف�واضـح�وصـريح�مـن�مرتك«ـ\�Sنbµاكـات��ـي�الـيمن�عـدا�Sشـارات�إ�ـى�ذلـك�فيمـا�ورد�

ــ�اء� ــان�الخ�ـــ ــــا�تطرقـــــت�لـــــه�تقـــــارير�لجـــ ـــس��مـــــن�بخصـــــوص�معرقxـــــي�التســـــوية،�أو�مـ �ـــــي�بعـــــض�قـــــرارات�مجلــ

رزين�التابعة��جلس�حقوق�Sنسان�وهو�جهد�مقدر�لك¬bا�تضـمه�لÍرشـيف�بعـد�أول�جلسـة�لHسـتماع�

ــ·\�حالــة�حقــوق�Sنســان��ــي�الــيمن�

ــا�الـــبHد�طيلـــة��عـــوام�الســـابقة،�وقـــد�اعتمـــ دت�ورفـــض�التحـــالف�والحكومـــة�الشـــرعية�والحوثيـــون�دخولهـ

�مـــن�الواقـــع�
ً
اللجنـــة�عxـــى�آليـــات�متعـــددة�للوصـــول�إ�ـــى�الضـــحايا�ودونـــت�شـــهادات�النـــاج�ن،�ورصـــدت�جـــزءا

�لــيم��عانــاة�اليمنيــ�ن�اليوميــة�مــن��طــراف�ا�ختلفــة�مــع�الفــارق�بــ�ن�هــذه��طــراف،�فحقــوق�Sنســان��ــي�

ن�أن�نحصـــر�تحـــديات�الـــيمن�تضـــع�مصـــداقية��مـــم�ا�تحـــدة�أمـــام�امتحـــان�كب�ـــ��فشـــلت��ـــي�اجتيـــازه��ويمكـــ

 )تقارير�لجان�الخ��اء(إهمال�التقارير�الدورية�لحقوق�Sنسان�وعدم�متابعbµا�وتنفيذ�ما�ورد�فbcا�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــ ابات�متفلتـــه���تراùـــي�وزن�لال[ـــ\�يتعـــرض�لهـــا�ا�ـــواطن�اليم�ـــ\�كـــل�يــــوم�عxـــى�أيـــدي�عصـ

وتطال�هذه�fنbµاكات�كافـة�شـرائح�ا�جتمـع�وبـا�خص�م¬bـا�الشـرائح��ضـعف�

���ــــي�ظــــل�
ً
ــتقHت�الســــرية�ال[ــــ\�تكــــتظ�بــــأ�ف�مـــن��ســــرى�وا�ختطفــــ�ن�وا�غيبــــ�ن�قســــريا ــــجون�وا�عــ

حــــدة�ومؤسســــا�bا�ا�عنيــــة�بحقــــوق�Sنســــان،�وهــــو�مــــا�يؤكــــد�fنتقائيــــة�صــــمت�غ�ــــ��م�ــــ�ر��نظمــــة��مــــم�ا�ت

والتح�ـــ��الـــذي�تمارســـه�ا�نظمـــة�الدوليـــة�وتماهbcـــا�مـــع�مشـــاريع�تقـــويض�الـــدول�الوطنيـــة�الـــذي�تقـــوده�هـــذه�

الجماعــات�الطائفيــة�ال[ــ\�تســتبيح�دمــاء�وأمــوال�وأعــراض�مخالفbcــا��ــي�الفكــر�وfعتقــاد،�وتــزرع�الكراهيــة،�

	ــــ\ء�البيئــــة�الصــــالحة�لنمــــوه�وترعرعــــه،�خــــHل�مــــدة�تــــدخل��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي��زمــــة�

اليمنية�لم�تحدد�موقـف�واضـح�وصـريح�مـن�مرتك«ـ\�Sنbµاكـات��ـي�الـيمن�عـدا�Sشـارات�إ�ـى�ذلـك�فيمـا�ورد�

ــــت�لـــــه�تقـــــارير�لجـــــان�الخ�ـــــ�اء� ـــا�تطرقـ �ـــــي�بعـــــض�قـــــرارات�مجلـــــس��مـــــن�بخصـــــوص�معرقxـــــي�التســـــوية،�أو�مــ

رزين�التابعة��جلس�حقوق�Sنسان�وهو�جهد�مقدر�لك¬bا�تضـمه�لÍرشـيف�بعـد�أول�جلسـة�لHسـتماع�

إلbcــا،�ومــع�ذلــك�فقــد�منعــت�اللجنــة�مــن�دخــول�الــيمن��ســتكمال�تق�ــ·\�حالــة�حقــوق�Sنســان��ــي�الــيمن�

ورفـــض�التحـــالف�والحكومـــة�الشـــرعية�والحوثيـــون�دخولهـــا�الـــبHد�طيلـــة��عـــوام�الســـابقة،�وقـــد�اعتمـــ

�مـــن�الواقـــع�
ً
اللجنـــة�عxـــى�آليـــات�متعـــددة�للوصـــول�إ�ـــى�الضـــحايا�ودونـــت�شـــهادات�النـــاج�ن،�ورصـــدت�جـــزءا

�لــيم��عانــاة�اليمنيــ�ن�اليوميــة�مــن��طــراف�ا�ختلفــة�مــع�الفــارق�بــ�ن�هــذه��طــراف،�فحقــوق�Sنســان��ــي�

الـــيمن�تضـــع�مصـــداقية��مـــم�ا�تحـــدة�أمـــام�امتحـــان�كب�ـــ��فشـــلت��ـــي�اجتيـــازه��ويمكـــ

 .عجز��مم�ا�تحدة�عن�معاقبة�مرتك«\�fنbµاكات

إهمال�التقارير�الدورية�لحقوق�Sنسان�وعدم�متابعbµا�وتنفيذ�ما�ورد�فbcا�

  .تح����مم�ا�تحدة�للمنbµك�ن�لحقوق�الشعب�وضحايا�الحرب

                                         

#*��
 ?>0 �� V��3 ����� 4�Y3� �����  ����Sq� ����
 )G �J�F� .�� 1>��%

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن
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ال[ـــ\�يتعـــرض�لهـــا�ا�ـــواطن�اليم�ـــ\�كـــل�يــــوم�عxـــى�أيـــدي�عصـــ

وتطال�هذه�fنbµاكات�كافـة�شـرائح�ا�جتمـع�وبـا�خص�م¬bـا�الشـرائح��ضـعف�

ــل� ���ــــي�ظــ
ً
ــتظ�بــــأ�ف�مـــن��ســــرى�وا�ختطفــــ�ن�وا�غيبــــ�ن�قســــريا عـــن�الســــجون�وا�عــــتقHت�الســــرية�ال[ــــ\�تكــ

صــــمت�غ�ــــ��م�ــــ�ر��نظمــــة��مــــم�ا�ت

والتح�ـــ��الـــذي�تمارســـه�ا�نظمـــة�الدوليـــة�وتماهbcـــا�مـــع�مشـــاريع�تقـــويض�الـــدول�الوطنيـــة�الـــذي�تقـــوده�هـــذه�

الجماعــات�الطائفيــة�ال[ــ\�تســتبيح�دمــاء�وأمــوال�وأعــراض�مخالفbcــا��ــي�الفكــر�وfعتقــاد،�وتــزرع�الكراهيــة،�

ــتنبت�Sر  ــة�الصــــالحة�لنمــــوه�وترعرعــــه،�خــــHل�مــــدة�تــــدخل��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي��زمــــة�وتســ هــــاب�وت	ــــ\ء�البيئــ

اليمنية�لم�تحدد�موقـف�واضـح�وصـريح�مـن�مرتك«ـ\�Sنbµاكـات��ـي�الـيمن�عـدا�Sشـارات�إ�ـى�ذلـك�فيمـا�ورد�

ــ�اء� ــان�الخ�ـــ ــــت�لـــــه�تقـــــارير�لجـــ ـــا�تطرقـ ــي�بعـــــض�قـــــرارات�مجلـــــس��مـــــن�بخصـــــوص�معرقxـــــي�التســـــوية،�أو�مــ �ـــ

رزين�التابعة��جلس�حقوق�Sنسان�وهو�جهد�مقدر�لك¬bا�تضـمه�لÍرشـيف�بعـد�أول�جلسـة�لHسـتماع�البا

إلbcــا،�ومــع�ذلــك�فقــد�منعــت�اللجنــة�مــن�دخــول�الــيمن��ســتكمال�تق

ــ ورفـــض�التحـــالف�والحكومـــة�الشـــرعية�والحوثيـــون�دخولهـــا�الـــبHد�طيلـــة��عـــوام�الســـابقة،�وقـــد�اعتمـ

�مـــن�الواقـــع�
ً
اللجنـــة�عxـــى�آليـــات�متعـــددة�للوصـــول�إ�ـــى�الضـــحايا�ودونـــت�شـــهادات�النـــاج�ن،�ورصـــدت�جـــزءا

�لــيم��عانــاة�اليمنيــ�ن�اليوميــة�مــن��طــراف�ا�ختلفــة�مــع�الفــارق�بــ�ن�هــذه��طــراف،�فحقــوق�Sنســان��ــي�

الـــيمن�تضـــع�مصـــداقية��مـــم�ا�تحـــدة�أمـــام�امتحـــان�كب�ـــ��فشـــلت��ـــي�اجتيـــازه��ويمكـــ

  :هذا�ا�جال��ي�7تي
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��نـع�نشـوب�الحـرب�بعـدما�عجـزت�عصـبة��مـم��ـي�كـبح�جمـاح�ال�ºعـة�
ً
Hجاءت�فكرة��مم�ا�تحـدة�حـ

ــا�يت�ن��و�ـــى�والثانيـــة ــ\�أفضـــت�إ�ـــى�نشـــوب�الحـــرب�ن�العـ ــى�الحـــروب�وال[ـ ال[ـــ\�نـــتج�ع¬bـــا�خســـائر�ماديــــة��)1(إ�ـ

�عــــن�تفج��هــــا�
ً
Hــــا�فضــــbcالــــدعوة�إل

واســـتحدث�العديـــد�مـــن�7ليـــات�ال[ـــ\�تحـــول�دون�إعb�Hـــا�مثـــل�لجـــان�تق�ـــ·\�الحقـــائق�والحـــوار�والتفـــاوض�

والتحكـيم،�وعـرض�الºـ�اع�عxـى��مــم�ا�تحـدة�ال[ـ\�تتخـذ�حيالـه�الحــل�ا�ناسـب،�وقـد�شـكلت��مـم�ا�تحــدة�

التــدخل�لºــ�ع�فتيــل�الحــرب�ال[ــ\�قــد�تنشــأ�بــ�ن�بعــض�

الدول�أو�ال[\�نشب�فbcا�نزاع�و¾ي�قوات�محدودة،�و��تمتلك�أسلحة�ثقيلـة�وت¨�كـز�مهامهـا��ـي�مراقبـة�وقـف�

ــى�الـــيمن�بعثــــة� ــن�عـــدم�خـــرق��طــــراف�ا�عنيـــة�لـــه،�وقــــد�أوفـــدت��مـــم�ا�تحــــدة�إ�ـ إطـــHق�النـــار،�والتأكـــد�مــ

ولم��ـــي�الحديـــدة�الـــذي�أثبـــت�فشـــله�وأصـــبحت�البعثـــة��مميـــة�¾ـــي�نفســـها�

بحاجة�إ�ى�حماية�،�وقد�منح�Sتفاق�الحوثي�ن�أوراق�تفاوض�جديـدة،�وقـاد�إ�ـى�انسـحاب�قـوات�الحكومـة�

ـــع�شــــحنات�الســـــHح�ال[ـــــ\� ــديريا�bا�ا�حـــــررة�بــــدون�شـــــروط،�وفشـــــلت��مــــم�ا�تحـــــدة��ــــي�منــ ـــن�الحديـــــدة�ومــ مـ

ى�الحــوثي�ن�بصــورة�مســتمرة،�الحالــة��منيــة�إحــدى�الــذرائع�ال[ــ\�تــتحجج�¤bــا�ا�نظمــات�

العاملة��ي�اليمن،�وأن�هذا�العامل�يمنع�تنقلها�إ�ى�مناطق�أخرى�لHطHع�عxى�أحـوال�السـكان،�وهـذا�لـيس�

م�ـــ\،�عxـــى�إطHقـــه،�فقـــد�زار�مبعوثـــو��مـــ�ن�العـــام�محافظـــات�مـــأرب�وتعـــز�وعـــدن�ولـــم�يتحججـــوا�بالوضـــع�� 

مما�يؤكد�أن�هذا�العامل�لم�يكن��ي�يوم�من��يام�مانع�من�الزيـارة�وfطـHع��عxـى�أحـوال�ا�حافظـات�عـن�

قـــرب،�بـــل�رافـــق�هـــذا�العـــذر�رغبـــة�البقـــاء��ـــي�صـــنعاء�وصـــعدة،�وعـــدم�Sنتقـــال�إ�ـــى�محافظـــات�أخـــرى�وظهـــر�

طرة�الحـوثي،�وقـد�خلـق�تHعب�هذه�ا�نظمـاتمن�خـHل�عـدم�فـتح�مكاتـب�لهـذه�ا�نظمـات�خـارج�منـاطق�سـي

س�أنشــــــطbµا� ـــــا�ا�ســــــتمرة،�تســــــيَّ ـــدة�ومحاولbµـ ــــم�ا�تحـــ ــــه��مــ ــــن�التح�ــــــ��الــــــذي�تمارســ �عــ
ً
ـــــا �عامـ

ً
ـــك�انطباعــــــا ذلـــ
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

  : ياتcuمنيةالحربuوالتحد

��نـع�نشـوب�الحـرب�بعـدما�عجـزت�عصـبة��مـم��ـي�كـبح�جمـاح�ال�ºعـة�
ً
Hجاءت�فكرة��مم�ا�تحـدة�حـ

ــى�والثانيـــة إ�ـــى�الحـــروب�وال[ـــ\�أفضـــت�إ�ـــى�نشـــوب�الحـــرب�ن�العـــا�يت�ن��و�ـ

ـــي�الحــــرب�و  ــم�ا�تحــــدة�التفك�ــــ���ـ �عــــن�تفج��هــــا�ومعنويــــة�هائلــــة،�وقــــد�جــــرم�ميثــــاق��مــ
ً
Hــــا�فضــــbcالــــدعوة�إل

واســـتحدث�العديـــد�مـــن�7ليـــات�ال[ـــ\�تحـــول�دون�إعb�Hـــا�مثـــل�لجـــان�تق�ـــ·\�الحقـــائق�والحـــوار�والتفـــاوض�

والتحكـيم،�وعـرض�الºـ�اع�عxـى��مــم�ا�تحـدة�ال[ـ\�تتخـذ�حيالـه�الحــل�ا�ناسـب،�وقـد�شـكلت��مـم�ا�تحــدة�

التــدخل�لºــ�ع�فتيــل�الحــرب�ال[ــ\�قــد�تنشــأ�بــ�ن�بعــض��قــوات�حفــظ�الســHم�ال[ــ\�أوكلــت�إلbcــا��مــم�ا�تحــدة

الدول�أو�ال[\�نشب�فbcا�نزاع�و¾ي�قوات�محدودة،�و��تمتلك�أسلحة�ثقيلـة�وت¨�كـز�مهامهـا��ـي�مراقبـة�وقـف�

ــد�مــــن�عـــدم�خـــرق��طــــراف�ا�عنيـــة�لـــه،�وقــــد�أوفـــدت��مـــم�ا�تحــــدة�إ�ـــى�الـــيمن�بعثــــة� إطـــHق�النـــار،�والتأكـ

ولم��ـــي�الحديـــدة�الـــذي�أثبـــت�فشـــله�وأصـــبحت�البعثـــة��مميـــة�¾ـــي�نفســـها�مراقبـــة�بموجـــب�اتفـــاق�اســـتوكه

بحاجة�إ�ى�حماية�،�وقد�منح�Sتفاق�الحوثي�ن�أوراق�تفاوض�جديـدة،�وقـاد�إ�ـى�ان

ـــع� ـــم�ا�تحـــــدة��ــــي�منــ ـــررة�بــــدون�شـــــروط،�وفشـــــلت��مـ مــــن�الحديـــــدة�ومــــديريا�bا�ا�حــ

ى�الحــوثي�ن�بصــورة�مســتمرة،�الحالــة��منيــة�إحــدى�الــذرائع�ال[ــ\�تــت

العاملة��ي�اليمن،�وأن�هذا�العامل�يمنع�تنقلها�إ�ى�مناطق�أخرى�لHطHع�عxى�أحـوال�السـكان،�وهـذا�لـيس�

عxـــى�إطHقـــه،�فقـــد�زار�مبعوثـــو��مـــ�ن�العـــام�محافظـــات�مـــأرب�وتعـــز�وعـــدن�ولـــم�يت

مما�يؤكد�أن�هذا�العامل�لم�يكن��ي�يوم�من��يام�مانع�من�الزيـارة�وfطـHع��عxـى�أحـوال�ا�حافظـات�عـن�

قـــرب،�بـــل�رافـــق�هـــذا�العـــذر�رغبـــة�البقـــاء��ـــي�صـــنعاء�وصـــعدة،�وعـــدم�Sنتقـــال�إ�ـــى�محافظـــات�أخـــرى�وظهـــر�

تHعب�هذه�ا�نظمـاتمن�خـHل�عـدم�فـتح�مكاتـب�لهـذه�ا�نظمـات�خـارج�منـاطق�سـي

ـــــطbµا� س�أنشـ ـــــيَّ ــــا�ا�ســــــتمرة،�تسـ ـــم�ا�تحــــــدة�ومحاولbµــ ـــه��مـــ ـــــذي�تمارســـ ـــن�التح�ــــــ��الـ �عـــ
ً
ــــا �عامــ

ً
ـــــا ذلــــــك�انطباعـ
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الحربuوالتحد: رابًعا

��نـع�نشـوب�الحـرب�بعـدما�عجـزت�عصـبة��مـم��ـي�كـبح�جمـاح�ال�ºعـة�
ً
Hجاءت�فكرة��مم�ا�تحـدة�حـ

ــى�نشـــوب�الحـــرب�ن�العـــا�يت�ن��و�ـــى�والثانيـــة إ�ـــى�الحـــروب�وال[ـــ\�أفضـــت�إ�ـ

ــي�الحــــرب�و  ـــد�جــــرم�ميثــــاق��مــــم�ا�تحــــدة�التفك�ــــ���ــ ومعنويــــة�هائلــــة،�وقـ

واســـتحدث�العديـــد�مـــن�7ليـــات�ال[ـــ\�تحـــول�دون�إعb�Hـــا�مثـــل�لجـــان�تق

والتحكـيم،�وعـرض�الºـ�اع�عxـى��مــم�ا�تحـدة�ال[ـ\�تتخـذ�حيالـه�الحــل�ا�ناسـب،�وقـد�شـكلت��مـم�ا�تحــدة�

قــوات�حفــظ�الســHم�ال[ــ\�أوكلــت�إلbcــا��مــم�ا�تحــدة

الدول�أو�ال[\�نشب�فbcا�نزاع�و¾ي�قوات�محدودة،�و��تمتلك�أسلحة�ثقيلـة�وت¨�كـز�مهامهـا��ـي�مراقبـة�وقـف�

ــى�الـــيمن�بعثــــة� إطـــHق�النـــار،�والتأكـــد�مــــن�عـــدم�خـــرق��طــــراف�ا�عنيـــة�لـــه،�وقــــد�أوفـــدت��مـــم�ا�تحــــدة�إ�ـ

مراقبـــة�بموجـــب�اتفـــاق�اســـتوكه

بحاجة�إ�ى�حماية�،�وقد�منح�Sتفاق�الحوثي�ن�أوراق�تفاوض�جديـدة،�وقـاد�إ�ـى�ان

ـــع� ـــم�ا�تحـــــدة��ــــي�منــ ـــدة�ومــــديريا�bا�ا�حـــــررة�بــــدون�شـــــروط،�وفشـــــلت��مـ مــــن�الحديــ

ى�الحــوثي�ن�بصــورة�مســتمرة،�الحالــة��منيــة�إحــدى�الــذرائع�ال[ــ\�تــتإ�ــ�)2(ترســلها�إيــران

العاملة��ي�اليمن،�وأن�هذا�العامل�يمنع�تنقلها�إ�ى�مناطق�أخرى�لHطHع�عxى�أحـوال�السـكان،�وهـذا�لـيس�

عxـــى�إطHقـــه،�فقـــد�زار�مبعوثـــو��مـــ�ن�العـــام�محافظـــات�مـــأرب�وتعـــز�وعـــدن�ولـــم�يت

مما�يؤكد�أن�هذا�العامل�لم�يكن��ي�يوم�من��يام�مانع�من�الزيـارة�وfطـHع��عxـى�أحـوال�ا�حافظـات�عـن�

قـــرب،�بـــل�رافـــق�هـــذا�العـــذر�رغبـــة�البقـــاء��ـــي�صـــنعاء�وصـــعدة،�وعـــدم�Sنتقـــال�إ�ـــى�محافظـــات�أخـــرى�وظهـــر�

تHعب�هذه�ا�نظمـاتمن�خـHل�عـدم�فـتح�مكاتـب�لهـذه�ا�نظمـات�خـارج�منـاطق�سـي

س�أنشــــــطbµا� ــــا�ا�ســــــتمرة،�تســــــيَّ ــم�ا�تحــــــدة�ومحاولbµــ ـــذي�تمارســــــه��مــــ ـــ��الـــ �عــــــن�التح�ـــ
ً
�عامــــــا

ً
ــا ـــــك�انطباعــــ ذلـ
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Sنســـانية،�وهـــو�مـــا�يتنـــا�ى�مـــع�أهـــدافها�ورســـالbµا،�والغـــرض�مـــن�إنشـــاbªا،�وقـــد�كشـــفت�طـــول�ف¨ـــ�ة�الحـــرب�

  .�ºاع�القائم��ي�اليمن

تعت�ــ��الحــرب�مــن�أســوأ��حــوال�ال[ــ\�تمــر�¤bــا�البلــدان��ــا�ي¨�تــب�علbcــا�مــن�آثــار�قتــل�واختطــاف�وتهج�ــ��

ونزوح�وضائقة�اقتصادية�بالغة،�وتفتت�للمجتمـع�وتمـزق�لنسـيجه�fجتمـاùي،�وظهـور�أخـHق�الحـرب�ال[ـ\�

�صــعبة�
ً
ادر�معايشــهم�ويعــيش�الجميــع��ظروفــا

بــ�ن�مطرقــة�الحــرب�وســندان�ا�نظمــات�الدوليــة�ومســاعدا�bا�إ�ــي�تضــيع�معهــا�كرامــة�ا�ــواطن،�أن�اســتمرار�

الحــرب�يشــكل�التحــدي��بــرز�لÍمــم�ا�تحــدة،�فمــع�كــل�ســاعة�يســقط�أعــداد�مــن�ا�ــواطن�ن�قتxــى�وجر�ــى�

ــــ�ن� ـــbµدف�7منـ يـــــة�والطـــــائرات�ا�ســـــ��ة�والصـــــواريخ�ال[ـــــ\�تســ

�بالغـة�الكلفـة�با�ضـافة�إ�ـى�مـا�قـد�ي¨�تـب�عxـى�نتـائج�الحـرب�
ً
ال[\�يدفع�السكان�ومواشbcم�أثمانا

من�أضرار�بالغة�تطال��طفال�والنساء،�واليوم�تشـارف�الحـرب��ـي�الـيمن�عxـى�انقضـاء�عامهـا�السـابع�دون�

ح��ـي��فـق،�ممـا�يفـاقم�ا�عانـاة�fجتماعيـة،�والنفسـية�وfقتصـادية�عxـى�السـكان�مـع�غيـاب�

  : )تأث&�uالقوى�uقليميةuوالدوليةuعÀىuأداءcuممuا�تحدة

ــم� ــي�ا�نطقـــة،�كمـــا�تعـــاني��مــ تواجـــه��زمـــة�اليمنيـــة�تحـــٍد�كب�ـــ��جـــدا�نـــاتج�عـــن�صـــراع�إقليمـــ\�ودو�ـــي��ـ

ا�تحــــدة�مــــن�تــــدخHت�عديــــدة�تحــــول�دون�إمكانيــــة�تنفيــــذ�خططهــــا�ا�رصــــودة��وتخضــــع�لتوجbcــــات�القــــوى�

مـــم�العظمــk،�وال[ــ\�تقــدم�مصــالحها�عxــى�مصــالح��مــم�ا�تحــدة�وبقيــة�شــعوب�العــالم،�وتخضــع�خطــط�� 

ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�لكث�ـــ��مـــن�التوجbcـــات�ا�تضـــاربة�للفـــاعل�ن،�وقـــدرا�bم�ا�اليـــة�والسياســـية�ممـــا�يـــؤدي�إ�ـــى�

ـــلحة�الوطنيـــــة�للدولـــــة� ــا�لصـــــالح�مشـــــاريع�تضـــــر�با�صــ تعطيـــــل�هـــــذه�الخطـــــط�مـــــن�أساســـــها�وتحويـــــل�مواردهـــ

�لدbèم�القدرة�عxى�زعزعة�أمن�واستقرار 
ً
  بلدا�bم،�ويصب��خاصا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

Sنســـانية،�وهـــو�مـــا�يتنـــا�ى�مـــع�أهـــدافها�ورســـالbµا،�والغـــرض�مـــن�إنشـــاbªا،�وقـــد�كشـــفت�طـــول�ف¨ـــ�ة�الحـــرب�

�ºاع�القائم��ي�اليمنونتائجها�ا�دمرة�زيف�شعارات��مم�ا�تحدة�وحياديbµا��ي�ال

تعت�ــ��الحــرب�مــن�أســوأ��حــوال�ال[ــ\�تمــر�¤bــا�البلــدان��ــا�ي¨�تــب�علbcــا�مــن�آثــار�قتــل�واختطــاف�وتهج�ــ��

ونزوح�وضائقة�اقتصادية�بالغة،�وتفتت�للمجتمـع�وتمـزق�لنسـيجه�fجتمـاùي،�وظهـور�أخـHق�الحـرب�ال[ـ\�

�صــعبة�تغيــب�معهــا�كافــة�معــاي����خــHق�النبيلــة�ويفقــد�النــاس�مصــ
ً
ادر�معايشــهم�ويعــيش�الجميــع��ظروفــا

بــ�ن�مطرقــة�الحــرب�وســندان�ا�نظمــات�الدوليــة�ومســاعدا�bا�إ�ــي�تضــيع�معهــا�كرامــة�ا�ــواطن،�أن�اســتمرار�

الحــرب�يشــكل�التحــدي��بــرز�لÍمــم�ا�تحــدة،�فمــع�كــل�ســاعة�يســقط�أعــداد�مــن�ا�ــواطن�ن�قتxــى�وجر�ــى�

ــــذوفات�النار  ــــة�اشـــــتباكات��طـــــراف،�وا�قـ ـــ�ن�نتيجـ ــbµدف�7منــ ــــ��ة�والصـــــواريخ�ال[ـــــ\�تســـ ــــة�والطـــــائرات�ا�سـ يـ

�بالغـة�الكلفـة�با�ضـافة�إ�ـى�مـا�قـد�ي¨�تـب�عxـى�نتـائج�الحـرب�
ً
ال[\�يدفع�السكان�ومواشbcم�أثمانا

من�أضرار�بالغة�تطال��طفال�والنساء،�واليوم�تشـارف�الحـرب��ـي�الـيمن�عxـى�انقضـاء�عامهـا�السـابع�دون�

ح��ـي��فـق،�ممـا�يفـاقم�ا�عانـاة�fجتماعيـة،�والنفسـية�وfقتصـادية�عxـى�السـكان�مـع�غيـاب�

  . لدور�جاد�من�قبل��مم�ا�تحدة�تجاه�معاناة�السكان

uالخارجيةuا�تحدة(التحدياتuممcuأداءuىÀعuوالدوليةuقليمية�uالقوىu�&تأث

تواجـــه��زمـــة�اليمنيـــة�تحـــٍد�كب�ـــ��جـــدا�نـــاتج�عـــن�صـــراع�إقليمـــ\�ودو�ـــي��ـــي�ا�نطقـــة،�كمـــا�تعـــاني��مــــم�

ا�تحــــدة�مــــن�تــــدخHت�عديــــدة�تحــــول�دون�إمكانيــــة�تنفيــــذ�خططهــــا�ا�رصــــودة��وتخضــــع�لتوجbcــــات�القــــوى�

العظمــk،�وال[ــ\�تقــدم�مصــالحها�عxــى�مصــالح��مــم�ا�تحــدة�وبقيــة�شــعوب�العــالم،�وتخضــع�خطــط�� 

ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�لكث�ـــ��مـــن�التوجbcـــات�ا�تضـــاربة�للفـــاعل�ن،�وقـــدرا�bم�ا�اليـــة�والسياســـية�ممـــا�يـــؤدي�إ�ـــى�

ـــة� ــلحة�الوطنيـــــة�للدولــ ـــاريع�تضـــــر�با�صـــ ـــل�مواردهـــــا�لصـــــالح�مشــ تعطيـــــل�هـــــذه�الخطـــــط�مـــــن�أساســـــها�وتحويــ

�لدbèم�القدرة�عxى�زعزعة�أمن�واستقرار 
ً
ا�سbµدفة�وتخدم�جماعات�إرهابية�وأشخاصا
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Sنســـانية،�وهـــو�مـــا�يتنـــا�ى�مـــع�أهـــدافها�ورســـالbµا،�والغـــرض�مـــن�إنشـــاbªا،�وقـــد�كشـــفت�طـــول�ف¨ـــ�ة�الحـــرب�

ونتائجها�ا�دمرة�زيف�شعارات��مم�ا�تحدة�وحياديbµا��ي�ال

تعت�ــ��الحــرب�مــن�أســوأ��حــوال�ال[ــ\�تمــر�¤bــا�البلــدان��ــا�ي¨�تــب�علbcــا�مــن�آثــار�قتــل�واختطــاف�وتهج�ــ��

ونزوح�وضائقة�اقتصادية�بالغة،�وتفتت�للمجتمـع�وتمـزق�لنسـيجه�fجتمـاùي،�وظهـور�أخـHق�الحـرب�ال[ـ\�

تغيــب�معهــا�كافــة�معــاي����خــHق�النبيلــة�ويفقــد�النــاس�مصــ

بــ�ن�مطرقــة�الحــرب�وســندان�ا�نظمــات�الدوليــة�ومســاعدا�bا�إ�ــي�تضــيع�معهــا�كرامــة�ا�ــواطن،�أن�اســتمرار�

الحــرب�يشــكل�التحــدي��بــرز�لÍمــم�ا�تحــدة،�فمــع�كــل�ســاعة�يســقط�أعــداد�مــن�ا�ــواطن�ن�قتxــى�وجر�ــى�

ـــراف،�وا�قـــــذوفات�النار  نتيجـــــة�اشـــــتباكات��طــ

�بالغـة�الكلفـة�با�ضـافة�إ�ـى�مـا�قـد�ي¨�تـب�عxـى�نتـائج�الحـرب��)1(و�لغام
ً
ال[\�يدفع�السكان�ومواشbcم�أثمانا

من�أضرار�بالغة�تطال��طفال�والنساء،�واليوم�تشـارف�الحـرب��ـي�الـيمن�عxـى�انقضـاء�عامهـا�السـابع�دون�

ح��ـي��فـق،�ممـا�يفـاقم�ا�عانـاة�fجتماعيـة،�والنفسـية�وfقتصـادية�عxـى�السـكان�مـع�غيـاب�بوادر�حل�تلو 

لدور�جاد�من�قبل��مم�ا�تحدة�تجاه�معاناة�السكان

 
ً
التحدياتuالخارجيةu: خامسا

ــدا�نـــاتج�عـــن�صـــراع�إقليمـــ\�ودو�ـــي��ـــي�ا�نطقـــة،�كمـــا�تعـــاني��مــــم� ــة�اليمنيـــة�تحـــٍد�كب�ـــ��جـ تواجـــه��زمـ

ــدة�تحــــول�دون�إمكانيــــة�تنفيــــذ�خططهــــا�ا�رصــــودة��وتخضــــع�لتوجbcــــات�القــــوى� ا�تحــــدة�مــــن�تــــدخHت�عديــ

العظمــk،�وال[ــ\�تقــدم�مصــالحها�عxــى�مصــالح��مــم�ا�تحــدة�وبقيــة�شــعوب�العــالم،�وتخضــع�خطــط�� 

ا�تحـــدة��ـــي�الـــيمن�لكث�ـــ��مـــن�التوجbcـــات�ا�تضـــاربة�للفـــاعل�ن،�وقـــدرا�bم�ا�اليـــة�والسياســـية�ممـــا�يـــؤدي�إ�ـــى�

ــلحة�الوطنيـــــة�للدولـــــة� ــاريع�تضـــــر�با�صـــ ـــالح�مشـــ ـــن�أساســـــها�وتحويـــــل�مواردهـــــا�لصــ تعطيـــــل�هـــــذه�الخطـــــط�مــ

ا�سbµدفة�وتخدم�جماعات�إرهابية�وأ
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ــم�تعجــــز��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�كــــبح�هــــذه�القــــوى�النافــــذة،�ويتعــــاظم� ــة�مزيــــد�مــــن�الفوåــــ·�kومــــن�ثــ �ــــي�خانــ

   

������� ��,7� �J�F� .�� 1>��� %11.  
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ــذه�القــــوى�النافــــذة،�ويتعــــاظم� ــي�كــــبح�هــ ــم�ا�تحــــدة��ــ �ــــي�خانــــة�مزيــــد�مــــن�الفوåــــ·�kومــــن�ثــــم�تعجــــز��مــ

  .)1(الصراع�ب�ن�الفاعل�ن�كما�هو�الحال�عxى�الساحة�اليمنية
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ــذه�القــــوى�النافــــذة،�ويتعــــاظم� ــن�الفوåــــ·�kومــــن�ثــــم�تعجــــز��مــــم�ا�تحــــدة��ــــي�كــــبح�هــ ــد�مــ �ــــي�خانــــة�مزيــ

الصراع�ب�ن�الفاعل�ن�كما�هو�الحال�عxى�الساحة�اليمنية
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uا�تحـــدةuمـــمcuودورuالحاليـــةuالتحـــدياتuظـــلuـــيXuاليمنيـــةuزمـــةcuمســـتقبلuســـيناريوهات

  :هناك�عدد�من�السيناريوهات�تنتظر��زمة�اليمنية��ي�ظل�مواقف��مم�ا�تحدة�م¬bا

يقوم�هـذا�السـيناريو�عxـى�حصـول�توافـق�جمـاùي��للـدول�العشـر�الراعيـة�للمبـادرة�الخليجيـة��ـي�الـيمن�

�ــي�) ن،�الو�يــات�ا�تحـدة،�بريطانيـا،�فرنسـا،�روسـيا،�الصـ�ن

�k·ــ�التعامــل�مــع�الحــوثي�ن�بعــد�تعيــ�ن�ممثــل�جديــد�لÍمــ�ن�العــام�الســويدي�هــانس�غرونــدبرغ�وممارســة�أق

�مـا�يقـع�م¬bـا�تحـت�الفصـل�
ً
ي�باتجـاه�تطبيـق�قـرارات�مجلـس��مـن�وخصوصـا

ثي�ن�مــــن�ا�ـــدن،�وتســـليم�الســـHح�وإخــــHء�مؤسســـات�الدولـــة�مـــن�وجــــود�

ا�بـادرة�الخليجيـة،�(ا�ليشيا،�والسماح�باستئناف�العمليـة�السياسـية�بموجـب�ا�رجعيـات��ساسـية�للحـل�

ـــ\�إعـــــادة�العمليـــــة�السياســـــية� ـــذا�الســـــيناريو�يع�ـ فنجـــــاح�هــ

يـــة�وهزيمـــة�الحـــوثي�ن�ومـــن�خلفهـــم�ا�شـــروع�Sيرانـــي�وســـينتج�عنـــه�عـــودة�الـــيمن�إ�ـــى�محيطـــه�

هذا�السيناريو�يمنح��مم�ا�تحدة�فرصة�كب�ـ�ة��زيـد�مـن�تـدخb�Hا��ـي�الجوانـب�Sنسـانية،�ومعالجـة�

ا�الحـرب،�وتـوف���قضايا�ال�ºوح،�وتردي�الخدمات�العامة،�وتـوف���بـرامج�الصـحة�والرعايـة�النفسـية�لضـحاي

ا�شاريع�ا�حسـنة�للـدخل،�ودعـوة�ا�ؤسسـات�الدوليـة�ا�عنيـة�بالتـدخل��عالجـة�آثـار�الحـرب�با�شـاريع�ال[ـ\�

إذا�تحقــق�هــذا�الســيناريو�فقــد�نجــح�الرعــاة��ــي�وضــع�حــد�لÍزمــة�والحــرب،�وبــدأ�معــه�مرحلــة�التعــا�ي�

ارد��خـتHف�مواقـف�الرعـاة�وحسـابات�الـربح�والخسـارة�لكـل�

مـــ¬bم،�وتراجـــع��زمـــة�اليمنيـــة�مـــن�اهتمامـــا�bم،�وأ�bـــا�أصـــبحت�قضـــية�منســـية�كمـــا�تشـــ���التقـــارير�الدوليـــة�

��ــي�نظــر�الرعــاة�مــن�الحالــة�اليمنيــة،�وكــذا�بــالنظر�للتجربــة�
ً
وانشــغال�العــالم�بقضــايا�مســتجدة�أكþــ��إلحاحــا

�أخــرى�تبــدئ�
ً
�تحــدة�الخاضــعة�لتضــارب�ا�صــالح�وعــدم�قــدر�bا��ــي�تنفيــذ�قرارا�bــا�أحيانــا
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uا�تحـــدةuمـــمcuودورuالحاليـــةuالتحـــدياتuظـــلuـــيXuاليمنيـــةuزمـــةcuمســـتقبلuســـيناريوهات

هناك�عدد�من�السيناريوهات�تنتظر��زمة�اليمنية��ي�ظل�مواقف��مم�ا�تحدة�م¬bا

  :نجاحuالعمليةuالسياسيةXuيuاليمن

يقوم�هـذا�السـيناريو�عxـى�حصـول�توافـق�جمـاùي��للـدول�العشـر�الراعيـة�للمبـادرة�الخليجيـة��ـي�الـيمن�

ن،�الو�يــات�ا�تحـدة،�بريطانيـا،�فرنسـا،�روسـيا،�الصـ�نالسـعودية�،Sمـارات،�الكويـت،�البحـرين،�عمـا

التعامــل�مــع�الحــوثي�ن�بعــد�تعيــ�ن�ممثــل�جديــد�لÍمــ�ن�العــام�الســويدي�هــانس�غرونــدبر

�مـا�يقـع�م¬bـا�تحـت�الفصـل�
ً
درجة�من�الضغط�عxى�الحـوثي�باتجـاه�تطبيـق�قـرارات�مجلـس��مـن�وخصوصـا

ــود�ســـحاب�الحـــو  ثي�ن�مــــن�ا�ـــدن،�وتســـليم�الســـHح�وإخــــHء�مؤسســـات�الدولـــة�مـــن�وجــ

ا�ليشيا،�والسماح�باستئناف�العمليـة�السياسـية�بموجـب�ا�رجعيـات��ساسـية�للحـل�

ـــة�السياســـــية�). 2216(مــــؤتمر�الحـــــوار�الـــــوط�\�الشـــــامل،�القــــرار� ـــ\�إعـــــادة�العمليــ ــذا�الســـــيناريو�يع�ـ فنجـــــاح�هـــ

يـــة�وهزيمـــة�الحـــوثي�ن�ومـــن�خلفهـــم�ا�شـــروع�Sيرانـــي�وســـينتج�عنـــه�عـــودة�الـــيمن�إ�ـــى�محيطـــه�

هذا�السيناريو�يمنح��مم�ا�تحدة�فرصة�كب�ـ�ة��زيـد�مـن�تـدخb�Hا��ـي�الجوانـب�Sنسـانية،�ومعالجـة�

قضايا�ال�ºوح،�وتردي�الخدمات�العامة،�وتـوف���بـرامج�الصـحة�والرعايـة�النفسـية�لضـحاي

ا�شاريع�ا�حسـنة�للـدخل،�ودعـوة�ا�ؤسسـات�الدوليـة�ا�عنيـة�بالتـدخل��عالجـة�آثـار�الحـرب�با�شـاريع�ال[ـ\�

إذا�تحقــق�هــذا�الســيناريو�فقــد�نجــح�الرعــاة��ــي�وضــع�حــد�لÍزمــة�والحــرب،�وبــدأ�معــه�مرحلــة�التعــا�ي�

�وربمـا�غ�ـ��و 
ً
�جـدا

ً
ارد��خـتHف�مواقـف�الرعـاة�وحسـابات�الـربح�والخسـارة�لكـل�ويبدو�هـذا�fحتمـال�ضـعيفا

مـــ¬bم،�وتراجـــع��زمـــة�اليمنيـــة�مـــن�اهتمامـــا�bم،�وأ�bـــا�أصـــبحت�قضـــية�منســـية�كمـــا�تشـــ���التقـــارير�الدوليـــة�

��ــي�نظــر�الرعــاة�مــن�الحالــة�اليمنيــة،�وكــذا�بــالنظر�للتجربــة�
ً
وانشــغال�العــالم�بقضــايا�مســتجدة�أكþــ��إلحاحــا

�أخــرى�تبــد
ً
�تحــدة�الخاضــعة�لتضــارب�ا�صــالح�وعــدم�قــدر�bا��ــي�تنفيــذ�قرارا�bــا�أحيانــا
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ســـيناريوهاتuمســـتقبلcuزمـــةuاليمنيـــةXuـــيuظـــلuالتحـــدياتuالحاليـــةuودورcuمـــمuا�تحـــدةu: ا�بحـــثuالثـــاني

  :ف±�ا

هناك�عدد�من�السيناريوهات�تنتظر��زمة�اليمنية��ي�ظل�مواقف��مم�ا�تحدة�م¬bا

نجاحuالعمليةuالسياسيةXuيuاليمن: السيناريوcuول 

يقوم�هـذا�السـيناريو�عxـى�حصـول�توافـق�جمـاùي��للـدول�العشـر�الراعيـة�للمبـادرة�الخليجيـة��ـي�الـيمن�

السـعودية�،Sمـارات،�الكويـت،�البحـرين،�عمـا(

التعامــل�مــع�الحــوثي�ن�بعــد�تعيــ�ن�ممثــل�جديــد�لÍمــ�ن�العــام�الســويدي�هــانس�غرونــدبر

درجة�من�الضغط�عxى�الحـو

الســـابع�والقاåـــ·\�بانســـحاب�الحـــو 

ا�ليشيا،�والسماح�باستئناف�العمليـة�السياسـية�بموجـب�ا�رجعيـات��ساسـية�للحـل�

ـــرار� ـــامل،�القـ مــــؤتمر�الحـــــوار�الـــــوط�\�الشــ

يـــة�وهزيمـــة�الحـــوثي�ن�ومـــن�خلفهـــم�ا�شـــروع�Sيرانـــي�وســـينتج�عنـــه�عـــودة�الـــيمن�إ�ـــى�محيطـــه�والدولـــة�اليمن

  .العربي

هذا�السيناريو�يمنح��مم�ا�تحدة�فرصة�كب�ـ�ة��زيـد�مـن�تـدخb�Hا��ـي�الجوانـب�Sنسـانية،�ومعالجـة��

قضايا�ال�ºوح،�وتردي�الخدمات�العامة،�وتـوف���بـرامج�الصـحة�والرعايـة�النفسـية�لضـحاي

ا�شاريع�ا�حسـنة�للـدخل،�ودعـوة�ا�ؤسسـات�الدوليـة�ا�عنيـة�بالتـدخل��عالجـة�آثـار�الحـرب�با�شـاريع�ال[ـ\�

  .تشكل�استدامة

إذا�تحقــق�هــذا�الســيناريو�فقــد�نجــح�الرعــاة��ــي�وضــع�حــد�لÍزمــة�والحــرب،�وبــدأ�معــه�مرحلــة�التعــا�ي��

�وربمـا�غ�ـ��و 
ً
�جـدا

ً
ويبدو�هـذا�fحتمـال�ضـعيفا

ــا�bم،�وأ�bـــا�أصـــبحت�قضـــية�منســـية�كمـــا�تشـــ���التقـــارير�الدوليـــة� مـــ¬bم،�وتراجـــع��زمـــة�اليمنيـــة�مـــن�اهتمامـ

��ــي�نظــر�الرعــاة�مــن�الحالــة�اليمنيــة،�وكــذا�بــالنظر�للتجربــة�
ً
وانشــغال�العــالم�بقضــايا�مســتجدة�أكþــ��إلحاحــا

�أخــرى�تبــدالتاريخيــة�لÍمــم�ا
ً
�تحــدة�الخاضــعة�لتضــارب�ا�صــالح�وعــدم�قــدر�bا��ــي�تنفيــذ�قرارا�bــا�أحيانــا
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مرونـــة�أكþـــ��مـــع��طـــراف�ا�عاديـــة�للشـــرعية�الدوليـــة،�والجماعـــات�ا�تمـــردة�خدمـــة��جنـــدات�دوليـــة،�تمثـــل�

ي�الــذي���يــؤمن�بغ�ــ��القــوة�وتلقــي�توجbcاتــه�

مــن�الظه�ــ��Sيرانــي�الــذي�يســتخدم�ا�لــف�اليم�ــ\�مقابــل�ملفــات�أخــرى��ــي�تفاوضــه�حــول�برنامجــه�Sيرانــي�

يقــوم�هــذا�الســيناريو�عxــى�إعــادة�النظــر��ــي�ا�رجعيــات��ساســية�للحــل��ــي�الــيمن�أو�إســقاطها�والبحــث�

ـــال،� ـــنح�الجنـــــوبي�ن�فرصـــــة�fنفصــ ـــع�الـــــراهن�وتطوراتـــــه،�وتمــ ــار�الوضــ ـــي�fعتبـــ ـــدة�تأخـــــذ��ــ ــيغة�جديــ عـــــن�صـــ

لخدمــة��وتمكــ�ن�الحــوثي�ن�مــن�حكــم�الشــمال�وSبقــاء�عxــى�قــوات�حــراس�الجمهوريــة�التابعــة��ســرة�صــالح

  .ا�صالح�الدولية��ي�إطار�لعبة�التوازنات،�واستمرار�الضغط��سقاط�مأرب�بيد�الحوثي�ن

ــــة� ـــل�الحكومـ ـــر�معاقــ ـــقوط�آخــ ــــ\�فشـــــل�التحـــــالف�العربـــــي�الـــــداعم�للشـــــرعية�وســ ــــيناريو�يع�ـ وهـــــذا�السـ

ــن�هــــذا�الســــيناريو�إيــــران،�وهــــو�انعكــــاس�طبيáــــي�للخلــــل��ــــي�أداء�التحــــالف� العربــــي�وا�ســــتفيد��ول�مــ

�
ً
الذي�ذهب�يبحث�عن�الغنيمة�وترك�الحكومة�اليمنيـة�والجـيش�الـوط�\�ومHيـ�ن�اليمنيـ�ن�يواجهـون�عـدوا

�يمتلــك�كــل�أسـباب�النصــر��ــي�ا�عركـة�ال[ــ\�يعت��هــا�معركــة�وجـود��ــي�إطــار�صـراع�القــوى�وا�شــاريع��ــي�
ً
إيرانيـا

،��ــي�ظــل�مشــاريع�عربيــة��
ً
Hلهــا�مثــي

ــم� ــع�العربـــــي�ودعـــ ــالف�تتعلــــق�بالقضـــــاء�عxـــــى�نتـــــائج�ثــــورات�الربيـــ وحســــابات�سياســـــية�لـــــدى�دول�التحـــ

�لهذا�السيناريو�فقد�وجهت�بعـض�أقطـاب�التحـالف�
ً
سـHحها�نحـو�) Sمـارات(الثورات�ا�ضادة�لها،�وتمهيدا

�عـن�طريـق�مليشـيات�
ً
الوط�\�وقصفته�بالط��ان�الحربي�بعد�أن�أضعفته�كث��ا

ممولــة�ومدربـــة�عxــى�إلحـــاق�الهزيمــة�بالشـــرعية�فقــط،�وتمكنـــت�مــن�الســـيطرة�عxــى�مـــوارد�الــبHد�وأجواbªـــا،�

وطرد�الرئيس�والحكومة�مـن�العاصـمة�ا�ؤقتـة�عـدن��ـي�ظـل�مراقبـة�السـعودية�قائـد�التحـالف�دون�تـدخل�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

مرونـــة�أكþـــ��مـــع��طـــراف�ا�عاديـــة�للشـــرعية�الدوليـــة،�والجماعـــات�ا�تمـــردة�خدمـــة��جنـــدات�دوليـــة،�تمثـــل�

  .�مم�ا�تحدة�فbcا�دور�ا�يسر

ومــن�أهــم�عوامــل�اســتبعاد�هــذا�الســيناريو�ســلوك�الحــوثي�الــذي���يــؤمن�بغ�ــ��القــوة�وتلقــي�توجbcاتــه�

مــن�الظه�ــ��Sيرانــي�الــذي�يســتخدم�ا�لــف�اليم�ــ\�مقابــل�ملفــات�أخــرى��ــي�تفاوضــه�حــول�برنامجــه�Sيرانــي�

  .وقضية��من�با�نطقة

  :إسقاطuمرجعياتuالحلuالسياXu¨©ªيuاليمن

يقــوم�هــذا�الســيناريو�عxــى�إعــادة�النظــر��ــي�ا�رجعيــات��ساســية�للحــل��ــي�الــيمن�أو�إســقاطها�والبحــث�

ــال،� ـــوبي�ن�فرصـــــة�fنفصـــ ــنح�الجنــ ـــه،�وتمـــ ـــراهن�وتطوراتــ ــع�الــ ــي�fعتبـــــار�الوضـــ عـــــن�صـــــيغة�جديـــــدة�تأخـــــذ��ـــ

وتمكــ�ن�الحــوثي�ن�مــن�حكــم�الشــمال�وSبقــاء�عxــى�قــوات�حــراس�الجمهوريــة�التابعــة��ســرة�صــالح

ا�صالح�الدولية��ي�إطار�لعبة�التوازنات،�واستمرار�الضغط��سقاط�مأرب�بيد�الحوثي�ن

ـــة� ــر�معاقـــــل�الحكومــ ــــداعم�للشـــــرعية�وســـــقوط�آخـــ ـــ\�فشـــــل�التحـــــالف�العربـــــي�الـ ـــيناريو�يع�ــ وهـــــذا�الســ

وا�ســــتفيد��ول�مــــن�هــــذا�الســــيناريو�إيــــران،�وهــــو�انعكــــاس�طبيáــــي�للخلــــل��ــــي�أداء�التحــــالف�

�
ً
الذي�ذهب�يبحث�عن�الغنيمة�وترك�الحكومة�اليمنيـة�والجـيش�الـوط�\�ومHيـ�ن�اليمنيـ�ن�يواجهـون�عـدوا

�يمتلــك�كــل�أسـباب�النصــر��ــي�ا�عركـة�ال[ــ\�يعت��هــا�معركــة�وجـود��ــي�إطــار�صـراع�القــوى�وا�شــاريع��ــي�
ً
إيرانيـا

�ا�نطقــة،�وحشــد�لهــا�ا�ــال�والســHح�و�نصــار�بصــورة�طائفيــة�لــم�يســبق

  .مفككة�وخHفات�بينية�كث��ة

ـــدى�دول�التحـــــالف�تتعلــــق�بالقضـــــاء�عxـــــى�نتـــــائج�ثــــورات�الربيـــــع�العربـــــي�ودعـــــم� ـــابات�سياســـــية�لــ وحسـ

�لهذا�السيناريو�فقد�وجهت�بعـض�أقطـاب�التحـالف�
ً
الثورات�ا�ضادة�لها،�وتمهيدا

�عـن�طريـق�مليشـيات��الحكومة�الشرعية�وجيشها
ً
الوط�\�وقصفته�بالط��ان�الحربي�بعد�أن�أضعفته�كث��ا

ممولــة�ومدربـــة�عxــى�إلحـــاق�الهزيمــة�بالشـــرعية�فقــط،�وتمكنـــت�مــن�الســـيطرة�عxــى�مـــوارد�الــبHد�وأجواbªـــا،�

وطرد�الرئيس�والحكومة�مـن�العاصـمة�ا�ؤقتـة�عـدن��ـي�ظـل�مراقبـة�السـعودية�قائـد�التحـالف�دون�تـدخل�
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مرونـــة�أكþـــ��مـــع��طـــراف�ا�عاديـــة�للشـــرعية�الدوليـــة،�والجماعـــات�ا�تمـــردة�خدمـــة��جنـــدات�دوليـــة،�تمثـــل�

�مم�ا�تحدة�فbcا�دور�ا�يسر

ومــن�أهــم�عوامــل�اســتبعاد�هــذا�الســيناريو�ســلوك�الحــو�

مــن�الظه�ــ��Sيرانــي�الــذي�يســتخدم�ا�لــف�اليم�ــ\�مقابــل�ملفــات�أخــرى��ــي�تفاوضــه�حــول�برنامجــه�Sيرانــي�

وقضية��من�با�نطقة

إسقاطuمرجعياتuالحلuالسياXu¨©ªيuاليمن: السيناريوuالثاني

يقــوم�هــذا�الســيناريو�عxــى�إعــادة�النظــر��ــي�ا�رجعيــات��ساســية�للحــل��ــي�الــيمن�أو�إســقاطها�والبحــث�

ـــوبي�ن�فرصـــــة�fنفصـــــال،� ــنح�الجنــ ــه،�وتمـــ ــذ��ـــــي�fعتبـــــار�الوضـــــع�الـــــراهن�وتطوراتـــ عـــــن�صـــــيغة�جديـــــدة�تأخـــ

وتمكــ�ن�الحــوثي�ن�مــن�حكــم�الشــمال�وSبقــاء�عxــى�قــوات�حــراس�الجمهوريــة�التابعــة��ســرة�صــالح

ا�صالح�الدولية��ي�إطار�لعبة�التوازنات،�واستمرار�الضغط��سقاط�مأرب�بيد�الحوثي�ن

ــــة�� ـــل�الحكومـ ــر�معاقــ ـــداعم�للشـــــرعية�وســـــقوط�آخـــ ـــالف�العربـــــي�الــ ــــذا�الســـــيناريو�يع�ـــــ\�فشـــــل�التحــ وهـ

  .الشرعية

ــذا�الســــيناريو�إيــــران،�وهــــو�انعكــــاس�طبيáــــي�للخلــــل��ــــي�أداء�التحــــالف�� وا�ســــتفيد��ول�مــــن�هــ

�
ً
الذي�ذهب�يبحث�عن�الغنيمة�وترك�الحكومة�اليمنيـة�والجـيش�الـوط�\�ومHيـ�ن�اليمنيـ�ن�يواجهـون�عـدوا

�يمتلــك�كــل�أسـباب�النصــر��ــي�ا�عركـة�ال[ــ\�يعت��هــا�معركــة�وجـود��ــي�إطــار�صـراع�القــوى�وا�شــاريع��ــي�
ً
إيرانيـا

ا�نطقــة،�وحشــد�لهــا�ا�ــال�والســHح�و�نصــار�بصــورة�طائفيــة�لــم�يســبق

مفككة�وخHفات�بينية�كث��ة

ـــم�� ــع�العربـــــي�ودعــ وحســــابات�سياســـــية�لـــــدى�دول�التحـــــالف�تتعلــــق�بالقضـــــاء�عxـــــى�نتـــــائج�ثــــورات�الربيـــ

�لهذا�السيناريو�فقد�وجهت�بعـض�أقطـاب�التحـالف�
ً
الثورات�ا�ضادة�لها،�وتمهيدا

الحكومة�الشرعية�وجيشها

ممولــة�ومدربـــة�عxــى�إلحـــاق�الهزيمــة�بالشـــرعية�فقــط،�وتمكنـــت�مــن�الســـيطرة�عxــى�مـــوارد�الــبHد�وأجواbªـــا،�

وطرد�الرئيس�والحكومة�مـن�العاصـمة�ا�ؤقتـة�عـدن��ـي�ظـل�مراقبـة�السـعودية�قائـد�التحـالف�دون�تـدخل�
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ل�ºيــف،�وهــو�مــا�عــده�الكث�ــ�ون�تفــاهم�وتبــادل�أدوار�بــ�ن�أقطــاب�التحــالف�ا�ملكــة�وSمــارات،�

ــدماء� ــا�التضــــحيات�الهائلــــة�مــــن�الــ ــائج�خطــــأ�وضــــاعت�معهــ ــى�نتـ هـــذه�ا�قــــدمات�الخطــــأ�قــــادت�بــــدون�شــــك�إ�ــ

�و�موال�من�اليمني�ن�والخليجي�ن�والسوداني�ن�والعرب�عامة،�وتضررت�معهـا�سـمعة�هـذه�الـدول�واتضـح

هــذا�الســيناريو�إن�حــدث�ســيكون�مــدعاة�لÍمــم�ا�تحــدة�لوضــع�ا�زيــد�مــن�خطــط�الطــوارئ،�ومناشــدة�

دول�العــــالم�بإغاثــــة�اليمنيــــ�ن،�وســــتكون�ا�نظمــــات�الدوليــــة�أك�ــــ��ا�ســــتفيدين�مــــن�تــــأزم�الوضــــع�Sنســــاني،�

خطــورة�هــذا�الســيناريو�كب�ــ�ة�. �تجربــة�اتفــاق�الحديــدة��ــي�أمــاكن�أخــرى 

�لــيس�عxــى�الــيمن�فحســب�بــل�ســتكون�ا�ملكــة�أك�ــ��ا�تضــررين�لوجــود�إيــران�عxــى�حــدودها�الجنوبيــة،�
ً
جــدا

  .وعxى�مقربة�من�ا�خزون�الشيáي�السعودي�ا�تحفز��ي�جنوب�وشرق�السعودية

ي¨�تب�عليــه�مــن�موجــات�نــزوح�جديــدة�وتصــفيات�¤bويــة�طائفيــة�

وإذا�حــدث�ذلــك�فــإن�إيــران�تكــون�قــد�حققــت�اســ¨�اتيجيbµا�ا�عروفــة�بحــرث��رض�وإعــHن�ســيطر�bا�

منــه�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية،�الهــدف�

الــرئيس�للدولــة�Sيرانيــة،�وقــد�يكــون�ذلــك�ضــمن�أجنــدة�القــوى�الدوليــة�الراميــة��غــراق�ا�نطقــة��ــي�مزيــد�

ــى�الحـــــدود� ــاء�حالـــــة�الحـــــرب�مســـــتمرة�عxـــ ـــا�يع�ـــــ\�بقـــ ــــو�مــ ــع�الســـــHح،�وهـ ــــ·�kبســـــHح�الطائفيـــــة�وبيـــ ـــن�الفوåـ مــ

  : الحدود�السعودية�لÍهداف�7تية

 . إضعاف�السعودية�بحرب�عصابات���تتوقف�لكي�تشكل�إ�bاك�للجيش�السعودي

 . إغراق�ا�ملكة�والخليج�بbµريب�ا�خدرات�إ�ى��راå·\�السعودية�والخليجية

ــاع �لســـ
ً
ـــتعدادا ــة�والشـــــرقية�اســ ـــاطق�الجنوبيـــ ــــيáي�الســـــعودي��ـــــي�ا�نــ ـــزام�الشـ ــــى�الحــ ـــب�الســـــHح�إ�ـ ة��bريــ

بقاء�ا�نطقة��ي�حالة�توتر�دائم�يشكل�اسـت�ºاف�مـادي�ومعنـوي�للدولـة�السـعودية�ويـؤثر�عxـى�سـمعbµا�

  .  الدولية،�وقد�تتدخل��مم�ا�تحدة�بوضع�لجان�مراقبة�ب�ن�البلدين�عxى�غرار�ما�جرى��ي�الحديدة
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ل�ºيــف،�وهــو�مــا�عــده�الكث�ــ�ون�تفــاهم�وتبــادل�أدوار�بــ�ن�أقطــاب�التحــالف�ا�ملكــة�وSمــارات،�

ــأ�وضــــاعت�معهــــا�التضــــحيات�الهائلــــة�مــــن�الــــدماء� ــدمات�الخطــــأ�قــــادت�بــــدون�شــــك�إ�ــــى�نتـــائج�خطــ هـــذه�ا�قــ

و�موال�من�اليمني�ن�والخليجي�ن�والسوداني�ن�والعرب�عامة،�وتضررت�معهـا�سـمعة�هـذه�الـدول�واتضـح

  .عجزها�عن�حماية�أم¬bا�القومي�وسقوطها��ي�فخ�نظرية�ا�ؤامرة

هــذا�الســيناريو�إن�حــدث�ســيكون�مــدعاة�لÍمــم�ا�تحــدة�لوضــع�ا�زيــد�مــن�خطــط�الطــوار

دول�العــــالم�بإغاثــــة�اليمنيــــ�ن،�وســــتكون�ا�نظمــــات�الدوليــــة�أك�ــــ��ا�ســــتفيدين�مــــن�تــــأزم�الوضــــع�Sنســــاني،�

xــى�نســخ�تجربــة�اتفــاق�الحديــدة��ــي�أمــاكن�أخــرى ــجع��مــم�ا�تحــدة�ع

�لــيس�عxــى�الــيمن�فحســب�بــل�ســتكون�ا�ملكــة�أك�ــ��ا�تضــررين�لوجــود�إيــران�عxــى�حــدودها�الجنوبيــة،�
ً
جــدا

وعxى�مقربة�من�ا�خزون�الشيáي�السعودي�ا�تحفز��ي�جنوب�وشرق�السعودية

ي¨�تب�عليــه�مــن�موجــات�نــزوح�جديــدة�وتصــفيات�¤bويــة�طائفيــة�ورغــم�قســاوة�هــذا�الســيناريو�ومــا�ســ

  .ومناطقية�والقبول�به�احتمال�وارد،�وما�يؤخره�إ��ا�وقف�السعودي

وإذا�حــدث�ذلــك�فــإن�إيــران�تكــون�قــد�حققــت�اســ¨�اتيجيbµا�ا�عروفــة�بحــرث��رض�وإعــHن�ســيطر�bا�

منــه�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية،�الهــدف��عxــى�الــيمن،�وتحويلــه�إ�ــى�برميــل�بــارود�ضــد�الخلــيج�و�ــي�ا�قدمــة

الــرئيس�للدولــة�Sيرانيــة،�وقــد�يكــون�ذلــك�ضــمن�أجنــدة�القــوى�الدوليــة�الراميــة��غــراق�ا�نطقــة��ــي�مزيــد�

ــا�يع�ـــــ\�بقـــــاء�حالـــــة�الحـــــرب�مســـــتمرة�عxـــــى�الحـــــدود� ـــو�مـــ ــــHح،�وهــ ــــ·�kبســـــHح�الطائفيـــــة�وبيـــــع�السـ مـــــن�الفوåـ

الحدود�السعودية�لÍهداف�7تيةالجنوبية�للمملكة�وستعزز�إيران�تواجدها�عxى�

إضعاف�السعودية�بحرب�عصابات���تتوقف�لكي�تشكل�إ�bاك�للجيش�السعودي

إغراق�ا�ملكة�والخليج�بbµريب�ا�خدرات�إ�ى��راå·\�السعودية�والخليجية

�لســـــاع
ً
ــتعدادا ــــرقية�اســـ ــاطق�الجنوبيـــــة�والشـ ـــيáي�الســـــعودي��ـــــي�ا�نـــ ــزام�الشــ ـــى�الحـــ ــــHح�إ�ــ �bريـــــب�السـ

بقاء�ا�نطقة��ي�حالة�توتر�دائم�يشكل�اسـت�ºاف�مـادي�ومعنـوي�للدولـة�السـعودية�ويـؤثر�عxـى�سـمعbµا�

الدولية،�وقد�تتدخل��مم�ا�تحدة�بوضع�لجان�مراقبة�ب�ن�البلدين�عxى�غرار�ما�جرى��ي�الحديدة
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ل�ºيــف،�وهــو�مــا�عــده�الكث�ــ�ون�تفــاهم�وتبــادل�أدوار�بــ�ن�أقطــاب�التحــالف�ا�ملكــة�وSمــارات،�يوقــف�هــذا�ا

ــدماء� ــادت�بــــدون�شــــك�إ�ــــى�نتـــائج�خطــــأ�وضــــاعت�معهــــا�التضــــحيات�الهائلــــة�مــــن�الــ هـــذه�ا�قــــدمات�الخطــــأ�قــ

و�موال�من�اليمني�ن�والخليجي�ن�والسوداني�ن�والعرب�عامة،�وتضررت�معهـا�سـمعة�هـذه�الـدول�واتضـح

عجزها�عن�حماية�أم¬bا�القومي�وسقوطها��ي�فخ�نظرية�ا�ؤامرة

هــذا�الســيناريو�إن�حــدث�ســيكون�مــدعاة�لÍمــم�ا�تحــدة�لوضــع�ا�زيــد�مــن�خطــط�الطــوار

دول�العــــالم�بإغاثــــة�اليمنيــــ�ن،�وســــتكون�ا�نظمــــات�الدوليــــة�أك�ــــ��ا�ســــتفيدين�مــــن�تــــأزم�الوضــــع�Sنســــاني،�

وسيشــجع��مــم�ا�تحــدة�ع

�لــيس�عxــى�الــيمن�فحســب�بــل�ســتكون�ا�ملكــة�أك�ــ��ا�تضــررين�لوجــود�إيــران�عxــى�حــدودها�الجنوبيــة،�
ً
جــدا

وعxى�مقربة�من�ا�خزون�الشيáي�السعودي�ا�تحفز��ي�جنوب�وشرق�السعودية

ورغــم�قســاوة�هــذا�الســيناريو�ومــا�ســ�

ومناطقية�والقبول�به�احتمال�وارد،�وما�يؤخره�إ��ا�وقف�السعودي

وإذا�حــدث�ذلــك�فــإن�إيــران�تكــون�قــد�حققــت�اســ¨�اتيجيbµا�ا�عروفــة�بحــرث��رض�وإعــHن�ســيطر�bا��

عxــى�الــيمن،�وتحويلــه�إ�ــى�برميــل�بــارود�ضــد�الخلــيج�و�ــي�ا�قدمــة

الــرئيس�للدولــة�Sيرانيــة،�وقــد�يكــون�ذلــك�ضــمن�أجنــدة�القــوى�الدوليــة�الراميــة��غــراق�ا�نطقــة��ــي�مزيــد�

ــى�الحـــــدود� ــــ\�بقـــــاء�حالـــــة�الحـــــرب�مســـــتمرة�عxـــ ــو�مـــــا�يع�ـ ــة�وبيـــــع�الســـــHح،�وهـــ ـــHح�الطائفيـــ مـــــن�الفوåـــــ·�kبســ

الجنوبية�للمملكة�وستعزز�إيران�تواجدها�عxى�

إضعاف�السعودية�بحرب�عصابات���تتوقف�لكي�تشكل�إ�bاك�للجيش�السعودي� -1

إغراق�ا�ملكة�والخليج�بbµريب�ا�خدرات�إ�ى��راå·\�السعودية�والخليجية� -2

ــاع� -3 �لســـ
ً
ـــتعدادا �bريـــــب�الســـــHح�إ�ـــــى�الحـــــزام�الشـــــيáي�الســـــعودي��ـــــي�ا�نـــــاطق�الجنوبيـــــة�والشـــــرقية�اســ

 .الصفر

بقاء�ا�نطقة��ي�حالة�توتر�دائم�يشكل�اسـت�ºاف�مـادي�ومعنـوي�للدولـة�السـعودية�ويـؤثر�عxـى�سـمعbµا�� -4

الدولية،�وقد�تتدخل��مم�ا�تحدة�بوضع�لجان�مراقبة�ب�ن�البلدين�عxى�غرار�ما�جرى��ي�الحديدة
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اليمنيــــــ�ن�وإن�تركــــــوا��ي�والفكــــــر�Sيرانــــــي�مــــــن�طــــــرف

وحيدين��ي�الساحة��واجهته،�ولن�تتوقف�مقاومـة�اليمنيـ�ن�للمشـرع�الطـائفي�وسـيجعلهم��ـي�حـل�للبحـث�

  .عن�حليف�جديد�وستستمر�دورة�الكفاح�الوط�\،�وقد�يتأخر�fنتصار�عxى�إيران�لكنه�آت��محالة

ــي ــة�القــــوى�ي�وقــــد�يشــــكل�الجــ ش�الــــوط�\�وبقيــ

ــــوم�ن�وا�هجـــــرين�والنـــــازح�ن� ــــذي�يضـــــم�كـــــل�ا�ظلـ ـــة�لهـــــذا�ا�شـــــروع�الـ ي�رأس�حربــ

ســيناريو�وارد�وإن�هــذا�الســناريو�يتوقــع�خــروج��مــم�ا�تحــدة�مــن�الــيمن�وإغــHق�بــرامج��مــم�ا�تحــدة،�

�لكن�يساعد��ي�حدوثه�الفشل�الذريع�لÍمم�ا�تحدة��ي�ا�جا�ت�Sنسـانية�والسياسـية�
ً
بدأ�مستبعد�حاليا

والحقوقية�و�منية��ي�اليمن�مما�جعلها�محل�انتقاد�دائم��ختلـف��طـراف،�ويقلـص�مسـاحة�القبـول�¤bـا�

لجوانــــب�Sغاثيــــة�وSنســــانية�أمــــا�ماعــــدا�ذلــــك�

مركـز�ا�لـك�(وإن�حدث�هذا�السيناريو�فستقوم��مم�ا�تحدة�بإيكـال�مهامهـا�إ�ـى�ا�نظمـات�Sقليميـة�

ـــارير�هائلـــــة�عـــــن��)ســـــلمان�والهـــــHل تقــ

تــدخb�Hا�Sنســانية��ــي�الــيمن�ك¨ــ�ويج�إعHمــي�أكþــ��ممــا�هــو�حقيقــة�عxــى��رض،�وهــذا�سيضــاعف�الكلفــة�

ــانية�وســــ��يد�مــــن�معانــــاة�ا�ــــواطن�ن�الــــذين�يتلقــــون�مســــاعدات�ماليــــة�بصــــورة�دوريــــة�مــــن�ا�نظمــــات� Sنســ

الســيناريو�الرابــع�اســتمرار�التــدخHت�Sقليميــة�والدوليــة��ــي�الشــأن�اليم�ــ\�ومــا�ي¨�تــب�علbcــا�مــن�زيــادة�

ــتمرار�تصـــاعد�حركــــة�الºــــ�وح�وتــــردي� تكلفـــة�الحــــرب�اليوميــــة،�وســـقوط�العديــــد�مــــن�القتxـــى�والجر�ــــى،�واســ

  . اع��سعار��ي�ظل�فشل�كxي�للحكومة�الشرعية�والتحالف�الداعم�لها

عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 –  2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ـــالحوثي�والفكــــــر�Sيرانــــــي�مــــــن�طــــــرف ــــيناريو���يع�ــــــ\�القبــــــول�بـــ ــــدوث�هــــــذا�الســ حــ

وحيدين��ي�الساحة��واجهته،�ولن�تتوقف�مقاومـة�اليمنيـ�ن�للمشـرع�الطـائفي�وسـيجعلهم��ـي�حـل�للبحـث�

عن�حليف�جديد�وستستمر�دورة�الكفاح�الوط�\،�وقد�يتأخر�fنتصار�عxى�إيران�لكنه�آت��محالة

ومــــن�ا�توقــــع�ظهــــور�تحالفــــات�جديــــدة��واجهــــة�الحــــوثي�وقــــد�يشــــكل�الجــــي

ــــرين�والنـــــازح�ن� ـــوم�ن�وا�هجـ ــــم�كـــــل�ا�ظلــ ـــذي�يضـ ــــروع�الــ ــة�لهـــــذا�ا�شـ الرافضـــــة��شـــــروع�الحـــــوثي�رأس�حربـــ

  . �واصلة�النضال�ح[�kالنصر

  :مغادرةcuممuا�تحدةuلليمن

هــذا�الســناريو�يتوقــع�خــروج��مــم�ا�تحــدة�مــن�الــيمن�وإغــHق�بــرامج��مــم�ا�تحــدة،�

�لكن�يساعد��ي�حدوثه�الفشل�الذريع�لÍمم�ا�تحدة��ي�ا�جا�ت�Sنسـانية�والسياسـية�
ً
بدأ�مستبعد�حاليا

والحقوقية�و�منية��ي�اليمن�مما�جعلها�محل�انتقاد�دائم��ختلـف��طـراف،�ويقلـص�مسـاحة�القبـول�¤bـا�

لجوانــــب�Sغاثيــــة�وSنســــانية�أمــــا�ماعــــدا�ذلــــك�عــــدا�مــــا�يجنيــــه�الحوثيــــون،�مــــن�مســــاعدا�bا�وتــــدخb�Hا��ــــي�ا

  .فهناك�انتقادات�واسعة�لدورها��ي�مختلف�الجوانب

وإن�حدث�هذا�السيناريو�فستقوم��مم�ا�تحدة�بإيكـال�مهامهـا�إ�ـى�ا�نظمـات�Sقليميـة�

ــا�قـــــدمتا�تلكمـــــا�ا�ؤسســـــتان�) ســـــلمان�والهـــــHل��حمـــــر�Sمـــــاراتي ـــHل(وطا�ـــ ســـــلمان�والهــ

تــدخb�Hا�Sنســانية��ــي�الــيمن�ك¨ــ�ويج�إعHمــي�أكþــ��ممــا�هــو�حقيقــة�عxــى��رض،�وهــذا�سيضــاعف�الكلفــة�

ــاعدات�ماليــــة�بصــــورة�دوريــــة�مــــن�ا�نظمــــات� ــ��يد�مــــن�معانــــاة�ا�ــــواطن�ن�الــــذين�يتلقــــون�مســ Sنســــانية�وســ

  . الدولية�ك��نامج�الغذاء�الذي�يمول�أعداد�كب��ة�من��سر

  : تدخ�تuخارجيةuتؤججcuزمةuوالحرب

الســيناريو�الرابــع�اســتمرار�التــدخHت�Sقليميــة�والدوليــة��ــي�الشــأن�اليم�ــ\�ومــا�ي¨�تــب�علbcــا�مــن�زيــادة�

ــ�وح�وتــــردي� تكلفـــة�الحــــرب�اليوميــــة،�وســـقوط�العديــــد�مــــن�القتxـــى�والجر�ــــى،�واســــتمرار�تصـــاعد�حركــــة�الºــ

اع��سعار��ي�ظل�فشل�كxي�للحكومة�الشرعية�والتحالف�الداعم�لهاالخدمات،�وتدهور�العملة�وارتف

دورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ                 

ــــ\�القبــــــول�بــــــالحو� حــــــدوث�هــــــذا�الســــــيناريو���يع�ــ

وحيدين��ي�الساحة��واجهته،�ولن�تتوقف�مقاومـة�اليمنيـ�ن�للمشـرع�الطـائفي�وسـيجعلهم��ـي�حـل�للبحـث�

عن�حليف�جديد�وستستمر�دورة�الكفاح�الوط�\،�وقد�يتأخر�fنتصار�عxى�إيران�لكنه�آت��محالة

ـــات�جديــــدة��واجهــــة�الحــــو� ــن�ا�توقــــع�ظهــــور�تحالفـ ومــ

ــــرين�والنـــــازح�ن� ـــوم�ن�وا�هجـ ــــم�كـــــل�ا�ظلــ ـــروع�الـــــذي�يضـ ــــة��شـــــروع�الحـــــوثي�رأس�حربـــــة�لهـــــذا�ا�شــ الرافضـ

�واصلة�النضال�ح[�kالنصر

مغادرةcuممuا�تحدةuلليمن: السيناريوuالثالث

هــذا�الســناريو�يتوقــع�خــروج��مــم�ا�تحــدة�مــن�الــيمن�وإغــHق�بــرامج��مــم�ا�تحــدة،�

�لكن�يساعد��ي�حدوثه�الفشل�الذريع�لÍمم�ا�تحدة��ي�ا�جا�ت�Sنسـانية�والسياسـية�
ً
بدأ�مستبعد�حاليا

والحقوقية�و�منية��ي�اليمن�مما�جعلها�محل�انتقاد�دائم��ختلـف��طـراف،�ويقلـص�مسـاحة�القبـول�¤bـا�

عــــدا�مــــا�يجنيــــه�الحوثيــــون،�مــــن�مســــاعدا�bا�وتــــدخb�Hا��ــــي�ا

فهناك�انتقادات�واسعة�لدورها��ي�مختلف�الجوانب

وإن�حدث�هذا�السيناريو�فستقوم��مم�ا�تحدة�بإيكـال�مهامهـا�إ�ـى�ا�نظمـات�Sقليميـة��

ســـــلمان�والهـــــHل��حمـــــر�Sمـــــاراتي

تــدخb�Hا�Sنســانية��ــي�الــيمن�ك¨ــ�ويج�إعHمــي�أكþــ��ممــا�هــو�حقيقــة�عxــى��رض،�وهــذا�سيضــاعف�الكلفــة�

ــذين�يتلقــــون�مســــاعدات�ماليــــة�بصــــورة�دوريــــة�مــــن�ا�نظمــــات� Sنســــانية�وســــ��يد�مــــن�معانــــاة�ا�ــــواطن�ن�الــ

الدولية�ك��نامج�الغذاء�الذي�يمول�أعداد�كب��ة�من��سر

تدخ�تuخارجيةuتؤججcuزمةuوالحرب: اريوuالرابعالسين

الســيناريو�الرابــع�اســتمرار�التــدخHت�Sقليميــة�والدوليــة��ــي�الشــأن�اليم�ــ\�ومــا�ي¨�تــب�علbcــا�مــن�زيــادة�

تكلفـــة�الحــــرب�اليوميــــة،�وســـقوط�العديــــد�مــــن�القتxـــى�والجر�ــــى،�واســــتمرار�تصـــاعد�حركــــة�الºــــ�وح�وتــــردي�

الخدمات،�وتدهور�العملة�وارتف
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هـــذا�الســـيناريو�يع�ـــ\�بقـــاء�الحـــرب�قائمـــة�دون�قـــدرة�فريـــق�حســـمها�لصـــالحة،�وســـتظل�منـــاطق�مـــأرب�

وشـــبوة�وتعـــز�منـــاطق�ملbµبـــة�وسيســـتمر�اســــbµداف�ا�ـــدني�ن�بالصـــواريخ�البالســـتيه�والطـــائرات�ا�ســـ��ة�ال[ــــ\�

حروبـــه�أ��أخHقيـــة،�وقــــد�يـــؤدي�طــــول�الحـــرب�وســـلوك�الحــــوثي�وطريقـــة�إدارتــــه�

ــيمن�والحكومــــة�الشــــرعية�وتبــــادر�إ�ــــى�إصــــHح�مــــا� ــي�سياســــة�ا�ملكــــة�تجــــاه�الــ قــــد�يحــــدث�تغ�ــــ��مفــــاÔئ��ــ

يـة�وقـادرة�عxـى�الحسـم�وتسـمح�أفسدته�Sمارات�وتعيد�تأهيل�الجيش�الوط�\�وتعزز�صـموده�بأسـلحة�نوع

بشــــراء�أســــلحة�وذخــــائر�تــــؤمن�ســــ���ا�عــــارك�وتعيــــد�fعتبــــار�للجر�ــــى�ومعاقــــل�الجــــيش�وتعمــــل�عxــــى�انتظــــام�

ــران�اليوميــــة�علbcـــا�عــــن�طريـــق�دفاعــــات� ــة�مــــن�مســـ��ات�وصــــواريخ�إيـ صـــرف�ا�رتبــــات،�وتحمـــ\�ا�ــــدن�اليمنيـ

اف�عxــى�ا�عركــة�عنــدها�ســيحدث�التغ�ــ��

�ي�هذا�السيناريو�ستظل��مم�ا�تحدة�تراقـب�مـا�يجـري�بصـمت�وقـد�تكـون�شـريكة��ـي�صـنع��حـداث�

ــأزيم،�كمــــا�¾ــــي�عاد�bـــا�عنــــد�اق¨ـــ�اب�الحســــم�ضــــد�ا�ليشـــيات�تتعــــا�ى�أصــــوات� ال[ـــ\�تســــاهم��ـــي�مزيــــد�مــــن�التـ

ممثxــي��مــم�ا�تحــدة�ومســؤو�ي�برامجهــا�Sنســانية�عــن�خطــورة�ا�وقــف�عxــى�الســكان�ا�حليــ�ن�وامــدادات�

ــكان�ا�زيـــد�مــــن�العنـــف�مــــن�وجهـــة�نظــــر� Sغاثـــة،�وضــــرورة�توقـــف�الحــــرب�وإجـــراء�مفاوضــــات�لتجنيـــب�الســ

ليــة�بضــرورة�ا�نظمــة�الدوليــة�وفريقهــا��ــي�الــيمن،�وهــو�مــا�يســتدùي�تعــاطف�دو�ــي�مــع�نــداءات�ا�نظمــة�الدو 

�جديـدة��bــدر�ا�كاسـب�عxـى��رض�كمــا�تـم��ـي�الحديــدة�ومنـع�الجـيش�مــن�

�ي�حالة�استمرار�هذا�السيناريو�يكون�السكان�قد�وصلوا�إ�ى�حالة�إنسانية�بالغة�الخطـورة�ولـم�يعـد�

bا�وقد�تؤدي�إ�ى�انفجـار�شـامل�وهـذا�ويتطلـب�تـدخل�عاجـل�لÍمـم�ا�تحـدة�بكـل�

�
ً
ثقلها��ناشدة�العالم��ي�مساعدة�الشعب�اليم�ـ\�وتبـدأ�الخطـوة��و�ـي�مـن�ا�ملكـة�ال[ـ\�¾ـي�ملزمـة�أخHقيـا

�بتوف���كافة�أنواع�الحماية�للشعب�اليم�\�الذي�يرزح�تحت�الفصل�السابع
ً
�ودوليا

ً
  .ودينيا
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

هـــذا�الســـيناريو�يع�ـــ\�بقـــاء�الحـــرب�قائمـــة�دون�قـــدرة�فريـــق�حســـمها�لصـــالحة،�وســـتظل�منـــاطق�مـــأرب�

ــ��ة�ال[ــــ\� وشـــبوة�وتعـــز�منـــاطق�ملbµبـــة�وسيســـتمر�اســــbµداف�ا�ـــدني�ن�بالصـــواريخ�البالســـتيه�والطـــائرات�ا�سـ

ــلوك�الحــــو�يســـتخدمها�الحوثيـــون��ــــي حروبـــه�أ��أخHقيـــة،�وقــــد�يـــؤدي�طــــول�الحـــرب�وسـ

  . للدولة�إ�ى�مقاومة�داخلية��ي�مناطق�سيطرته

قــــد�يحــــدث�تغ�ــــ��مفــــاÔئ��ــــي�سياســــة�ا�ملكــــة�تجــــاه�الــــيمن�والحكومــــة�الشــــرعية�وتبــــادر�إ�ــــى�إصــــHح�مــــا�

أفسدته�Sمارات�وتعيد�تأهيل�الجيش�الوط�\�وتعزز�صـموده�بأسـلحة�نوع

بشــــراء�أســــلحة�وذخــــائر�تــــؤمن�ســــ���ا�عــــارك�وتعيــــد�fعتبــــار�للجر�ــــى�ومعاقــــل�الجــــيش�وتعمــــل�عxــــى�انتظــــام�

ــواريخ�إيـــران�اليوميــــة�علbcـــا�عــــن�طريـــق�دفاعــــات� ــ��ات�وصــ صـــرف�ا�رتبــــات،�وتحمـــ\�ا�ــــدن�اليمنيـــة�مــــن�مسـ

اف�عxــى�ا�عركــة�عنــدها�ســيحدث�التغ�ــ��تــؤمن�حيــاة�الســكان�وعــودة�الحكومــة�اليمنيــة�إ�ــى�الــداخل�ل�شــر 

  .ا�فاÔئ��ي�نتائج�ا�عركة�لصالح�الشرعية�والتحالف

�ي�هذا�السيناريو�ستظل��مم�ا�تحدة�تراقـب�مـا�يجـري�بصـمت�وقـد�تكـون�شـريكة��ـي�صـنع��حـداث�

ــد�ا�ليشـــيات�تتعــــا�ى�أصــــوات� ــي�مزيــــد�مــــن�التـــأزيم،�كمــــا�¾ــــي�عاد�bـــا�عنــــد�اق¨ـــ�اب�الحســــم�ضــ ال[ـــ\�تســــاهم��ـ

ممثxــي��مــم�ا�تحــدة�ومســؤو�ي�برامجهــا�Sنســانية�عــن�خطــورة�ا�وقــف�عxــى�الســكان�ا�حليــ�ن�وامــدادات�

Sغاثـــة،�وضــــرورة�توقـــف�الحــــرب�وإجـــراء�مفاوضــــات�لتجنيـــب�الســــكان�ا�زيـــد�مــــن�العنـــف�مــــن�وجهـــة�نظــــر�

ا�نظمــة�الدوليــة�وفريقهــا��ــي�الــيمن،�وهــو�مــا�يســتدùي�تعــاطف�دو�ــي�مــع�نــداءات�ا�نظمــة�الدو 

وقـف�الحسـم�والبحـث�عــن�صـيغ�جديـدة��bــدر�ا�كاسـب�عxـى��رض�كمــا�تـم��ـي�الحديــدة�ومنـع�الجـيش�مــن�

  .تحريرها�بعد�أن�أصبحت�عxى�بعد�أربعة�كيلو�م¨�

�ي�حالة�استمرار�هذا�السيناريو�يكون�السكان�قد�وصلوا�إ�ى�حالة�إنسانية�بالغة�الخطـورة�ولـم�يعـد�

bا�وقد�تؤدي�إ�ى�انفجـار�شـامل�وهـذا�ويتطلـب�تـدخل�عاجـل�لÍمـم�ا�تحـدة�بكـل�بمقدرهم�احتمال�ا�زيد�م¬

�
ً
ثقلها��ناشدة�العالم��ي�مساعدة�الشعب�اليم�ـ\�وتبـدأ�الخطـوة��و�ـي�مـن�ا�ملكـة�ال[ـ\�¾ـي�ملزمـة�أخHقيـا

�بتوف���كافة�أنواع�الحماية�للشعب�اليم�\�الذي�يرزح�تحت�الفصل�السابع
ً
�ودوليا

ً
ودينيا
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هـــذا�الســـيناريو�يع�ـــ\�بقـــاء�الحـــرب�قائمـــة�دون�قـــدرة�فريـــق�حســـمها�لصـــالحة،�وســـتظل�منـــاطق�مـــأرب�

وشـــبوة�وتعـــز�منـــاطق�ملbµبـــة�وسيســـتمر�اســــbµداف�ا�ـــدني�ن�بالصـــواريخ�البالســـتيه�والطـــائرات�ا�ســـ��ة�ال[ــــ\�

يســـتخدمها�الحوثيـــون��ــــي

للدولة�إ�ى�مقاومة�داخلية��ي�مناطق�سيطرته

ــاÔئ��ــــي�سياســــة�ا�ملكــــة�تجــــاه�الــــيمن�والحكومــــة�الشــــرعية�وتبــــادر�إ�ــــى�إصــــHح�مــــا� قــــد�يحــــدث�تغ�ــــ��مفــ

أفسدته�Sمارات�وتعيد�تأهيل�الجيش�الوط�\�وتعزز�صـموده�بأسـلحة�نوع

بشــــراء�أســــلحة�وذخــــائر�تــــؤمن�ســــ���ا�عــــارك�وتعيــــد�fعتبــــار�للجر�ــــى�ومعاقــــل�الجــــيش�وتعمــــل�عxــــى�انتظــــام�

صـــرف�ا�رتبــــات،�وتحمـــ\�ا�ــــدن�اليمنيـــة�مــــن�مســـ��ات�وصــــواريخ�إيـــران�اليوميــــة�علbcـــا�عــــن�طريـــق�دفاعــــات�

تــؤمن�حيــاة�الســكان�وعــودة�الحكومــة�اليمنيــة�إ�ــى�الــداخل�ل

ا�فاÔئ��ي�نتائج�ا�عركة�لصالح�الشرعية�والتحالف

�ي�هذا�السيناريو�ستظل��مم�ا�تحدة�تراقـب�مـا�يجـري�بصـمت�وقـد�تكـون�شـريكة��ـي�صـنع��حـداث�

ــد�ا�ليشـــيات�تتعــــا�ى�أصــــوات� ̈ـــ�اب�الحســــم�ضــ ــن�التـــأزيم،�كمــــا�¾ــــي�عاد�bـــا�عنــــد�اق ــد�مــ ال[ـــ\�تســــاهم��ـــي�مزيــ

ممثxــي��مــم�ا�تحــدة�ومســؤو�ي�برامجهــا�Sنســانية�عــن�خطــورة�ا�وقــف�عxــى�الســكان�ا�حليــ�ن�وامــدادات�

Sغاثـــة،�وضــــرورة�توقـــف�الحــــرب�وإجـــراء�مفاوضــــات�لتجنيـــب�الســــكان�ا�زيـــد�مــــن�العنـــف�مــــن�وجهـــة�نظــــر�

ا�نظمــة�الدوليــة�وفريقهــا��ــي�الــيمن،�وهــو�مــا�يســتدùي�تعــاطف�دو�ــي�مــع�نــداءات�ا�نظمــة�الدو 

وقـف�الحسـم�والبحـث�عــن�صـي

تحريرها�بعد�أن�أصبحت�عxى�بعد�أربعة�كيلو�م¨�

�ي�حالة�استمرار�هذا�السيناريو�يكون�السكان�قد�وصلوا�إ�ى�حالة�إنسانية�بالغة�الخطـورة�ولـم�يعـد��

بمقدرهم�احتمال�ا�زيد�م¬

�
ً
ثقلها��ناشدة�العالم��ي�مساعدة�الشعب�اليم�ـ\�وتبـدأ�الخطـوة��و�ـي�مـن�ا�ملكـة�ال[ـ\�¾ـي�ملزمـة�أخHقيـا

�بتوف���كافة�أنواع�الحماية�للشعب�اليم�\�الذي�يرزح�تحت�الفصل�السابع
ً
�ودوليا

ً
ودينيا
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ــاعدات�مركــــز�ا�لـــك�ســـلمان�بمــــا�يـــوفر�الحـــد��دنــــى� ــو�ى�ا�ملكـــة�ذلــــك�وعلbcـــا�إعـــادة�النظــــر��ـــي�مسـ وتتـ

ــم�¤bــــــا�أداء�ا�ركـــــز�خــــــHل�الســـــن�ن�ا�اضــــــية� ــــة�ال[ــــــ\�يتســـ ـــورة�SعHميـ �عـــــن�الصـــ
ً
للنـــــازح�ن�وا�هجـــــرين�بعيــــــدا

حـــدوث�نـــوع�متقـــدم�مـــن�التوافقـــات�اليمنيـــة�بـــ�ن�مختلـــف�ا�كونـــات�السياســـية�وfجتماعيـــة�اليمنيـــة�

�من�قبل�مختلف��طراف
ً
  .بحيث�يقدم�الجميع�تناز�ت�للجميع��ي�ظل�تجاوز�منطق�الحسم�عسكريا

 fقتصـادية�وfنسـانية�وSجتماعيـة�و�منيـة�هذا�السـيناريو�نـاتج�عـن�إدراك�الجميـع�حجـم�التكلفـة�

للحرب�ومآ��bا�وحجم�التـدخHت�الدوليـة�وSقليميـة�فbcـا،�ممـا�قـد�يوجـد�قناعـات�لـدى�مختلـف��طـراف�

بضرورة�التوصل�إ�ى�صيغة�تفاهم�تحفظ�ما�تبقى�من�بلد�أ�bكته�الحرب�والتدخHت�الخارجيـة،�وفرضـت�

  .الجميع�فيه�ا�اå·\�بكل�ماسيه

وقـد�يعـزز�هـذا�الســيناريو�عـروض�ا�ملكـة�تجــاه�الحـوثي�ن�وتقـديمها�العديــد�مـن�التنـاز�ت�والحــوارات�

م�بعـــد�تعـــرض�مصـــادر�الطاقـــة�2019

ــا�دفــــع�ا�ملكــــة�بفــــتح� واريخ�بالســــتية،�وهــــو�مـ

ي�وأعلـن�مسـؤولون�سـعوديون�كبـار�كـان�أبـرزهم�و�ـي�العهـد��م�ـ��محمـد�بـن�

�أن�الحــوثي�ن�فصــيل�يم�ــ\�وأ�bــم�عــرب��ــي�محاولــة�اســتمالbµم�مــن�الســ����ــي�ركــاب�إيــران،��مــر�
ً
ســلمان�مــرارا

  .فكرية�وطائفية�وعHقة�الحوثي�ن�ا�باشرة�بصراع�النفوذ��ي�ا�نطقة

ــا�خص�ســــلطنة�عمــــان�ودولــــة� ــق�هــــذا�الســــيناريو�وبــ ��ــــي�تحقــ
ً
ــا �محوريــ

ً
وقــــد�يلعــــب��شــــقاء�العــــرب�دورا

الحاليـة�الناتجـة�عـن�تـوزع�الفـاعل�ن�الـداخلي�ن�

عxى�القوى�Sقليمية،�وسيكون�أصعب�الفاعل�ن�تخxى�عـن�لغـة�السـHح�والحسـم�العسـكري�هـم�الحـوثي�ن�

bم�الـــدائم،�ومحـــاو��bم�فـــرض�شـــروط�جديـــدة�قـــد�تقـــوض�fتفـــاق�مـــن�أساســـه�و�عتبـــارات�فكريـــة�
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــى� وتتـــو�ى�ا�ملكـــة�ذلــــك�وعلbcـــا�إعـــادة�النظــــر��ـــي�مســـاعدات�مركــــز�ا�لـــك�ســـلمان�بمــــا�يـــوفر�الحـــد��دنــ

ــــية� ـــة�ال[ــــــ\�يتســـــم�¤bــــــا�أداء�ا�ركـــــز�خــــــHل�الســـــن�ن�ا�اضــ �عـــــن�الصــــــورة�SعHميــ
ً
ــــرين�بعيــــــدا للنـــــازح�ن�وا�هجـ

  . وضرورة�تقديم�ا�ساعدات�للمتضررين�أينما�وجدوا

  : الحةuالوطنيةسيناريوuا�ص

حـــدوث�نـــوع�متقـــدم�مـــن�التوافقـــات�اليمنيـــة�بـــ�ن�مختلـــف�ا�كونـــات�السياســـية�وfجتماعيـــة�اليمنيـــة�

�من�قبل�مختلف��طراف
ً
بحيث�يقدم�الجميع�تناز�ت�للجميع��ي�ظل�تجاوز�منطق�الحسم�عسكريا

 fقتصـادية�وfنسـانية�وSهذا�السـيناريو�نـاتج�عـن�إدراك�الجميـع�حجـم�التكلفـة�

للحرب�ومآ��bا�وحجم�التـدخHت�الدوليـة�وSقليميـة�فbcـا،�ممـا�قـد�يوجـد�قناعـات�لـدى�مختلـف��طـراف�

بضرورة�التوصل�إ�ى�صيغة�تفاهم�تحفظ�ما�تبقى�من�بلد�أ�bكته�الحرب�والتدخHت�الخارجيـة،�وفرضـت�

الجميع�فيه�ا�اå·\�بكل�ماسيه�الضرورة�الدينية�والوطنية�و�خHقية�التوصل�إ�ى�سHم�يتجاوز 

وقـد�يعـزز�هـذا�الســيناريو�عـروض�ا�ملكـة�تجــاه�الحـوثي�ن�وتقـديمها�العديــد�مـن�التنـاز�ت�والحــوارات�

�عـــن�الحكومـــة�الشـــرعية�وبـــا�خص�مـــا�جـــرى�م¬bـــا��ـــي�
ً
2019ال[ـــ\�تـــدور�بعيـــدا

ــتح�ومواقـــع�حساســــة��ــــي�ا�ملكـــة��ســــbµداف�بطــــائرات�مســــ��ة�وصـــ واريخ�بالســــتية،�وهــــو�مـــا�دفــــع�ا�ملكــــة�بفــ

قنوات�حوار�مع�جماعة�الحـوثي�وأعلـن�مسـؤولون�سـعوديون�كبـار�كـان�أبـرزهم�و�ـي�العهـد��م�ـ��محمـد�بـن�

�أن�الحــوثي�ن�فصــيل�يم�ــ\�وأ�bــم�عــرب��ــي�محاولــة�اســتمالbµم�مــن�الســ����ــي�ركــاب�إيــران،��مــر�
ً
ســلمان�مــرارا

فكرية�وطائفية�وعHقة�الحوثي�ن�ا�باشرة�بصراع�النفوذ��ي�ا�نطقةالذي�لم�تنجح�فيه�ا�ملكة��سباب�

��ــــي�تحقــــق�هــــذا�الســــيناريو�وبــــا�خص�ســــلطنة�عمــــان�ودولــــة�
ً
�محوريــــا

ً
وقــــد�يلعــــب��شــــقاء�العــــرب�دورا

  .الكويت�اللتان�تحظيان�باح¨�ام�كافة��طراف�اليمنية�والدولية

الحاليـة�الناتجـة�عـن�تـوزع�الفـاعل�ن�الـداخلي�ن�ويبدو�هذا�السيناريو�بعيد�التحقق��ي�ظل�ا�عطيات�

عxى�القوى�Sقليمية،�وسيكون�أصعب�الفاعل�ن�تخxى�عـن�لغـة�السـHح�والحسـم�العسـكري�هـم�الحـوثي�ن�

bم�الـــدائم،�ومحـــاو��bم�فـــرض�شـــروط�جديـــدة�قـــد�تقـــوض�fتفـــاق�مـــن�أساســـه�و�عتبـــارات�فكريـــة�

  .تقوم�عxى�مزيد�من�القتل�لتحقيق��هداف
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ــي�مســـاعدات�مركــــز�ا�لـــك�ســـلمان�بمــــا�يـــوفر�الحـــد��دنــــى�� ــر��ـ وتتـــو�ى�ا�ملكـــة�ذلــــك�وعلbcـــا�إعـــادة�النظــ

ــة�ال[ــــــ\�يتســـــم�¤bــــــا�أداء�ا�ركـــــز�خــــــHل�الســـــن�ن�ا�اضــــــية� ــــن�الصــــــورة�SعHميـــ �عـ
ً
ــدا للنـــــازح�ن�وا�هجـــــرين�بعيــــ

وضرورة�تقديم�ا�ساعدات�للمتضررين�أينما�وجدوا

سيناريوuا�ص: السناريوuالخامس

حـــدوث�نـــوع�متقـــدم�مـــن�التوافقـــات�اليمنيـــة�بـــ�ن�مختلـــف�ا�كونـــات�السياســـية�وfجتماعيـــة�اليمنيـــة�

�من�قبل�مختلف��طراف
ً
بحيث�يقدم�الجميع�تناز�ت�للجميع��ي�ظل�تجاوز�منطق�الحسم�عسكريا

� fقتصـادية�وfنسـانية�وSهذا�السـيناريو�نـاتج�عـن�إدراك�الجميـع�حجـم�التكلفـة�

للحرب�ومآ��bا�وحجم�التـدخHت�الدوليـة�وSقليميـة�فbcـا،�ممـا�قـد�يوجـد�قناعـات�لـدى�مختلـف��طـراف�

بضرورة�التوصل�إ�ى�صيغة�تفاهم�تحفظ�ما�تبقى�من�بلد�أ�bكته�الحرب�والتدخHت�الخارجيـة،�وفرضـت�

الضرورة�الدينية�والوطنية�و�خHقية�التوصل�إ�ى�سHم�يتجاوز 

وقـد�يعـزز�هـذا�الســيناريو�عـروض�ا�ملكـة�تجــاه�الحـوثي�ن�وتقـديمها�العديــد�مـن�التنـاز�ت�والحــوارات��

�عـــن�الحكومـــة�الشـــرعية�وبـــا�خص�مـــا�جـــرى�م¬bـــا��ـــي�
ً
ال[ـــ\�تـــدور�بعيـــدا

ومواقـــع�حساســــة��ــــي�ا�ملكـــة��ســــbµداف�بطــــائرات�مســــ��ة�وصـــ

قنوات�حوار�مع�جماعة�الحـو

�أن�الحــوثي�ن�فصــيل�يم�ــ\�وأ�bــم�عــرب��ــي�محاولــة�اســتمالbµم�مــن�الســ����ــي�ركــاب�إيــران،��مــر�
ً
ســلمان�مــرارا

الذي�لم�تنجح�فيه�ا�ملكة��سباب�

��ــــي�تحقــــق�هــــذا�الســــيناريو�وبــــا�خص�ســــلطنة�عمــــان�ودولــــة�
ً
�محوريــــا

ً
وقــــد�يلعــــب��شــــقاء�العــــرب�دورا

الكويت�اللتان�تحظيان�باح¨�ام�كافة��طراف�اليمنية�والدولية

ويبدو�هذا�السيناريو�بعيد�التحقق��ي�ظل�ا�عطيات��

عxى�القوى�Sقليمية،�وسيكون�أصعب�الفاعل�ن�تخxى�عـن�لغـة�السـHح�والحسـم�العسـكري�هـم�الحـوثي�ن�

لتصـــل�bم�الـــدائم،�ومحـــاو��bم�فـــرض�شـــروط�جديـــدة�قـــد�تقـــوض�fتفـــاق�مـــن�أساســـه�و�عتبـــارات�فكريـــة�

تقوم�عxى�مزيد�من�القتل�لتحقيق��هداف
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ــ\�مقابـــــل�ملفــــات�أخـــــرى� ـــ\�قـــــد�تنــــاور�بـــــا�لف�اليم�ــ ـــأتي�تحكـــــم�الدولــــة�Sيرانيـــــة�بقــــرار�الجماعـــــة�ال[ـ يـ

\�دور�بعثــة��مــم�ا�تحــدة��ــي�الحديــدة��نــه�لــم�يعــد�لهــا�مهــام�تــذكر�

التوافـــق�لتعـــويض�مـــا�فـــات�مـــن�دورهـــا�خـــHل�

ا�رحلة�ا�اضية�وستدعم�التوافق�بتكريس�جهودها�لHنتقال�إ�ـى�مرحلـة�السـHم،�وسـتتو�ى�جلـب�مزيـد�مـن�

ا�ســـــاعدات،�وستخضـــــع�هـــــذه�ا�ســـــاعدات�لخطـــــط�الحكومـــــة�ا�وحـــــدة�وستق
ـــــ·\�عxـــــى�ازدواجيـــــة�ا�عـــــاي���
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المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية 

ــ\�قـــــد�تنــــاور�بـــــا�لف�اليم�ــــ\�مقابـــــل�ملفــــات�أخـــــرى� ـــرار�الجماعـــــة�ال[ــ ــأتي�تحكـــــم�الدولــــة�Sيرانيـــــة�بقـ يــ

  .كمحصلة��bائية�لعHقة�الطرف�ن

وإذا�تحقــق�هــذا�الســيناريو�ســين	\�دور�بعثــة��مــم�ا�تحــدة��ــي�الحديــدة��نــه�لــم�يعــد�لهــا�مهــام�تــذكر�

ــات�مـــن�دورهـــا�خـــHل�وســـتكون��مـــم�ا�تحـــدة�داعـــم�ومســـاند�رئـــيس��نجـــاح�هـــذا� التوافـــق�لتعـــويض�مـــا�فـ

ا�رحلة�ا�اضية�وستدعم�التوافق�بتكريس�جهودها�لHنتقال�إ�ـى�مرحلـة�السـHم،�وسـتتو�ى�جلـب�مزيـد�مـن�

ــــاعدات�لخطـــــط�الحكومـــــة�ا�وحـــــدة�وستق ـــع�هـــــذه�ا�سـ ا�ســـــاعدات،�وستخضــ

  .حدةوالتنفيذ،�وستتعزز�الشراكة�مع�مؤسسات��مم�ا�ت
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ــ\�مقابـــــل�ملفــــات�أخـــــرى�و � ـــاور�بـــــا�لف�اليم�ــ ــة�بقــــرار�الجماعـــــة�ال[ــــ\�قـــــد�تنـ ـــم�الدولــــة�Sيرانيـــ يــــأتي�تحكــ

كمحصلة��bائية�لعHقة�الطرف�ن

وإذا�تحقــق�هــذا�الســيناريو�ســين�

وســـتكون��مـــم�ا�تحـــدة�داعـــم�ومســـاند�رئـــيس��نجـــاح�هـــذا�

ا�رحلة�ا�اضية�وستدعم�التوافق�بتكريس�جهودها�لHنتقال�إ�ـى�مرحلـة�السـHم،�وسـتتو�ى�جلـب�مزيـد�مـن�

ــاعدات�لخطـــــط�الحكومـــــة�ا�وحـــــدة�وستق ا�ســـــاعدات،�وستخضـــــع�هـــــذه�ا�ســـ

والتنفيذ،�وستتعزز�الشراكة�مع�مؤسسات��مم�ا�ت
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  . خاتمة

كþـ�ة�الفـاعل�ن�تضح�من�خHل��زمة�ال[ـ\�تمـر�¤bـا�الـيمن،�مـدى�تعقيـدات��مـور�عxـى��رض؛�نتيجـة�ا

ا�حليــ�ن�والخــارجي�ن�وتقــاطع�مصــالحهم��ــي�هــذه�الجغرافيــا�ا�تم�ــ�ة�مــن��رض،�وهــو�مــا�صــعب�مــن�مهمــة��

فــض�fشــتباك�بــ�ن��طــراف،�بــل�زاد�مــن�تعقيــد�ا�واقــف،�ونــتج�عــن�ذلــك�أزمــات�جديــدة�ضــحاياها�الــيمن�

�وإ
ً
 أرضــــا

ً
ـــيس��ــــي��زمــــة�اليمنيــــة،��نســــانا ــدة�نافــــذ�رئـ ـــون��مــــم�ا�تحــ ،�وكـ

ً
�ودولــــة

ً
ـــا ـــذه��وضــــحتقــــد�فوتاريخـ هـ

ــا�االدراســـــة� ــــنع�القـــــرار�فbcــــــا،�واجهز�bــــ ــا�مم�ا�تحـــــدة�وآليــــــات�صــ الرئيســـــة،�ووكا��bــــــا�ومنظما�bــــــا�لتعريــــــف�بــــ

دة�وأهـم�وقوات�حفظ�السHم�التابعـة�لهـا�بغيـة�إعطـاء�القـارئ�معـارف�علميـة�عـن��مـم�ا�تحـ�وصناديقها،

أهـم�الفـاعل�ن��ـي��زمـة�وكيفية�اتخاذ�القرار�فbcا،�ومعرفة�أدوار��مـم�ا�تحـدة�عxـى�إعتبـار�أ�bـا��ؤسسا�bا،م

إ�ــى��ت�حــة�تاريخيــة�عــن�الــيمن�والخصــائص�وا�قومــات�ال[ــ\�يتمتــع�¤bــا،�وتطرقــوتناولــت�الدراســة��اليمنيــة،

ــاعه�السياســــية،�وfجتماعيــــة،�والثقافيــــة،�وfقتصــــادية، وتناولــــت�الدراســــة�تعريــــف�وشــــرح�مفهــــوم��أوضــ

ــة،�وأســــبا¤bا�والعوامـــــل� �عـــــن��زمــــة�اليمنيـــ
ً
��مطــــو

ً
ـــردت�شـــــرحا �زمــــة،�وطــــرق�معالجbµـــــا�كمفهــــوم�عـــــام،�وأفـ

ـــم� ــــ¨�اتيجية��مـــ ــــدولي�ن،�واســ ـــاعل�ن�Sقليميــــــ�ن�والــ ــــض�الفـــ ــــت��دوار�بعــ ــا،�وتطرقــ ـــة�خلفهــــ و�بعــــــاد�الكامنـــ

�زمــة�الحاليــة�عxــى�حاضــر�ومســتقبل�الــيمن�وج��انــه�وذلــك�ا�تحــدة�لحــل�هــذه��زمــة�وانعكاســات�ومــآ�ت�

ــم��ـــــي�ا�جـــــا�ت�Sنســـــان ـــة�الدوليـــــة��هـــ ـــHل�مناقشـــــة�دراســـــة�وتحليـــــل��دوار�ا�ؤسســ ـــن�خــ ية�والسياســـــية�مــ

ومـــدى�مســـاهمbµا��ـــي�معالجـــة��زمـــة�اليمنيـــة�وفـــق�مـــا�يقتضـــيه�ميثـــاق��مـــم�ا�تحـــدة��والحقوقيـــة�و�منيـــة،

ــلحة�بمبــــادئ�الحيـــــاد��،اا�ســــتند�إ�ــــى�أبـــــرز�أهــــدافه ـــالم\�متســـ ــة��ـــــي�حمايــــة��مــــن�الـــــدو�ي�والســــلم�العـ ا�تمثلــ

ال[\�يجب�أن�تجسدها�مؤسسات��مم�ا�تحـدة�ليتحقـق�لهـا�النجـاح��ـي�تـدخb�Hا��نـع�نشـوب��،والشفافية

،�ورغـــم�ا�Hحظــــات�الجوهريـــة�عxـــى�أداء��مـــم�ا�تحـــدة�فـــإن�هنالــــك�زمـــات�والحـــروب��ـــي�الـــدول��عضـــاء� 

�حـد�ع¬bــا�ف	ـ\�بحـق�ا�ؤسســةال[\�تجتمـع�شـعوب�العــالم�تحـت�سـقفها�لتع�ــ��جوانـ�kغ�ـ��ب�مضـيئة�لهــا،�و

عــــن�آ�مهــــا�وآمالهــــا�رغــــم�اخــــتHف�الثقافــــات�واللغــــات�والقوميــــات،�إ��إن�هــــذا�ا�ن�ــــ��العــــالم\�يتــــيح�لجميــــع�

�
ً
��ـي�التـدخل��ـي�شعوب�العالم�التعب���عن�قضاياهم�عxى�قدم�ا�سـاواة�با�ضـافة�إ�ـى�امتHكهـا�رصـيدا

ً
كب�ـ�ا

�زمــات�الدوليــة،�وتقــديم�الحلــول�والــرؤى�ال[ــ\�تســاهم��ــي�وقــف�التصــعيد�والعــودة�إ�ــى�الحــوار�والتفــاوض�

ــق�الســــHم،�كمــــا�أن�لــــدbèا�العديــــد�مــــن�ا�ؤسســــات�الدوليــــة�الرائــــدة��ــــي�كــــل�مجــــال�مــــن�ا�جــــا�ت� ــا�يحقــ بمــ

القـــوى�النافـــذة�عxـــى�خططهـــا�وبرامجهـــا،�الحيويـــة�ممـــا�يعـــد�مفخـــرة�ل�نســـانية،�ومشـــكلbµا�تكمـــن��ـــي�هيمنـــة�
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ـــذه� ـــدة،�وهـــــو�مـــــا�يجعـــــل�هــ ـــات�ا�تحــ ــاعل�ن�وبـــــا�خص�الو�يــ ـــع�القـــــرارات�الصـــــادرة�ع¬bـــــا�لتكييـــــف�الفـــ وتخضــ

ا�ؤسســة�الدوليــة��هــم��ــي�العــالم�عــاجزة�عــن�تنفيــذ�القــرارات�الصــادرة�ع¬bــا�لتضــارب�ا�صــالح،�وهــذا�مــا�

،�والـــيمن�أك�ــ��مثـــال�و , يحــدث��ـــي�منطقتنــا�العربيـــة�ا�شــتعلة�بـــالحروب
ً
�ال[ــ\�تزيـــدها�القــوى�الك�ـــ�ى�اشــتعا

لــذلك�وبمـــا�يع�ـــ\�إن�مشـــكلة��مـــم�ا�تحـــدة�كب�ـــ�ة�تتطلــب�إجـــراء�عمليـــة�إصـــHح�شـــامل�يأخـــذ��ـــي�الحســـبان�

ا�تغ�ــ�ات�الدوليــة،�وا�طالــب�ا�لحــة�الداعيــة��صــHح�هــذه�ا�ؤسســة��هــم��ــي�العــالم�وتحريرهــا�مــن�هيمنــة�

ثقة�الرأي�العام�العالم\��ي�حياديbµا�وشفافيbµا�ومقدر�bا�عxـى�ورعايـة��مـن�الـدو�ي��القوى�العظمk،�ويعيد

  .والسلم�العالم\

Cالنتائج: أو  

  : النتائج�7تيةإ�ى�بحث�الحا�ي�توصل�المن�خHل�استعراض�Sطار�النظري�

الحل،�وأن�ما�ن�سلوك��مم�ا�تحدة��ي�اليمن�قد�ساهم��ي�إطالة��زمة�والحرب�وعَقد�مسار�إ .1

�بل�مخطط�دو�ي�وإقليم\�يسbµدف�ا�نطقة�العربية� �فحسب؛
ً
�يمنيا

ً
يجري��ي�اليمن�ليس�شأنا

  .بأسرها�بصبغة�طائفية

�واقتصادية� .2 �سياسية �وعوامل �الطائفي �البعد ��ي �ومسببا�bا �اليمنية ��زمة �عوامل تمثلت

 .و�مريكيالدور�Sيراني�وSماراتي��ي�امل�الخارÔي�ا�تمثل�الع�و واجتماعية

الحكومة�الشرعية�والحوثي�ن�والرئيس�صالح�و�ا�جلسا�نتقا�ي�:داخليامة�اليمنية�أهم�أطراف��ز  .3

إيران�الداعم�لHنقHب،�والتحالف�العربي�الداعم�للحكومة�الشرعية،�وتمثل�: وخارجياالجنوبي،�

  .Sمارات�العربية�ا�تحدة�طرف�آخر�لÍزمة�مع�الحكومة�الشرعية

�مظاه .4 �الخدمات�أبرز �وتراجع �السلع �أسعار �وارتفاع �للسكان، �الكب�� �ال�ºوح �¾ي �الحرب ر

�ساسية،�وانخفاض�قيمة�العملة�الوطنية،�وظهور�أزمات�جديدة،�وتزايد�التدخHت�الخارجية�

  .�ي�الشؤون�اليمنية

أهم�مآ�ت��زمة�تتمثل��ي�تقويض�الدولة�واجهاض�العملية�السياسية،�واستمرار�الحرب�بدون� .5

  .اق�للحل،�وتدهور�وتفاقم�fوضاع�fقتصادية�وSنسانية�والحقوقية�و�منيةآف

6. �kمم�ا�تحدة�تجاه��زمة�اليمنية،�ويخضع�سلوكها�لرغبات�القوى�العظمÍتوجد�رؤية�ثابتة�ل��

 .ومصالحهم،�وتساوي�ب�ن�SنقHب�والحكومة�الشرعية
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ــال�Sنســــاني .7 ــم�ا�تحــــدة��ـــي�ا�جــ ــات�اليمنيـــ�ن�رغــــم�الحالــــة��الجهـــود�ا�بذولــــة�لÍمـ لـــم�تــــرق�إ�ـــى�تطلعــ

  .Sنسانية�بالغة�الخطورة��ي�اليمن

ــوا�ي .8 مــــن�الــــدعم�ا�علــــن�لتغطيــــة�خطــــط�fســــتجابة�fنســــانية�فقــــط�يــــذهب�اغل�bــــا�% 50يصــــل�حــ

 . لصالح�ا�نظمات�العاملة�والحوثي�ن

ــال�قيـــادات�عليـــا��ـــي�أعxـــى�هـــر �� .9 ــل��ـــي�أجهـــزة��مـــم�ا�تحـــدة�وقـــد�طـ م��ـــي��مـــم�هنـــاك�فســـاد�متغلغـ

 . ا�تحدة�نفسها

تمثلت�اس¨�اتيجيات��مم�ا�تحدة��ي�تب�\�الرؤى�ا�قدمة�من�قبل�مبعوثbcا�إ�ى�اليمن�با�ضافة� .10

  .مع�تب�\�مق¨�حات�وزير�الخارجية��مريكي�ك��ي ا�رجعيات�الثHث�للحل��ي�اليمن،��إ�ى�تب�\

�سقطت� .11 k]ح� �بال¨�ا!ي �ا�تحدة �لÍمم �السيا¸·\ �الدور �وتفاقمت�اتسم �ونشبت�الحرب، الدولة

 .�زمات�Sنسانية�

��ــي�بدايــة��زمــة�اليمنيــة� .12
ً
�مهمــا

ً
م�وســاهمت�بشــكل�فعــال��ــي�تنفيــذ�2011لعبــت��مــم�ا�تحــدة�دورا

  .بنود�ا�بادرة�الخليجية�الرامية�إ�ى�انتقال�سلم\�للسلطة��ي�اليمن

ـــيمن� .13 ــي�الــ ـــدة��ـــ ــــ��ة��مـــــم�ا�تحــ ــــلم��بعـــــدحـــــدث�تحـــــول�جـــــوهري��ـــــي�مسـ ــــا�عـــــرف�بوثيقـــــة�السـ تب�ـــــ\�مـ

  . والشراكة�ال[\�خدمت�مليشيا�الحوثي�ومهدت�ل�نقHب�الشامل�عxى�العملية�السياسية

أســهم�ا�بعــوث�الخــاص�لÍمــ�ن�العــام�إ�ــى�الــيمن�جمــال�بــن�عمــر��ــي�إشــعال�الحــرب�وإطالــة�أمــدها� .14

  .وإ�bيار�الدولة��ي�اليمن

كمـا�فعلـت��ـي�الحديـدة�وعرقلـت�عمليـة�تحريـر��عملت��مم�ا�تحدة�عxى�تجزئة�الحلـول��ـي�الـيمن� .15

  .الجيش�للموانئ�وا�دينة

موقــف�fمــم�ا�تحــدة�كــان�متخــاذل�تجــاه�تصــرف�التحــالف�بإنشــاء�كيانــات�موازيــة�للدولــة�جعلهــا� .16

  .شريك��ي�ما�لحق�باليمن�خHل�هذه��زمة�من�تشرذم�وتفتيت

ــ�ن�مـــن�غـــاب�دور��مـــم�ا�تحـــدة�بالكليـــة��ـــي�جانـــب�الحقـــوق�والحريـــات�ت .17 جـــاه�مـــا�تعـــرض�لـــه�اليمنيـ

  . معاناة�وعذابات�فاقت�الخيال�من�قبل�الحوثي�ن�وSمارات�العربية�ا�تحدة

�عــن�معاقبــة�الجنــاة�الــذين�ترÎــى� .18
ً
Hمــم�ا�تحــدة�موقــف�تجــاه�مــا�يجــري�للمــدني�ن�فضــÍلــم�يســمع�ل

  .أعمالهم�إ�ى�جرائم�حرب�يعاقب�عليه�القانون�الدو�ي
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انــب�الحقــوÎي�بــبعض�التقــارير�الصــادرة�عــن�مجلــس�حقــوق�Sنســان�اكتفــت�fمــم�ا�تحــدة��ــي�الج .19

 .وال[\�لم�تحظى�بأي�تنفيذ��ا�يرد�فbcا�من�توصيات

وأسهمت��ي�تشظي��منع�اليمن�من�fنز�ق��ي�الحرب��مم�ا�تحدة��ي�القيام�بدورها��ي�تتساهل .20

 .ا�كونات�اليمنية

رية�لHتفاقيـات�ا�وقعـة�بـ�ن��طـراف�ومـن�Hمم�ا�تحدة�تجاه�تنفيـذ�ا�Hحـق�العسـكموقف�سل«\�ل .21

  .شحنات�السHح�ال[\�تصل�إ�ى�يد�الحوثي�ن�من�إيران

ــي�مقـــام�النــــد�للدولــــة� .22 ــود�الحــــوثي�وجعلـــه��ــ ــدة�مــــن�fزمـــة�اليمنيــــة�مـــن�وجــ عـــزز�موقــــف�fمـــم�ا�تحــ

 .الشرعية�وأضفى�عxى�أعمالها�صبغة�القبول�با�مر�الواقع

�م .23 �ا�تبعة ��دوات�و7ليات �أو���ترÎى �ا�عنلة �أهدافها �لتحقيق �ا�تحدة ��مم �منظمة �قبل ن

  .الخروج�بحلول�لÍزمة�اليمنية���bا�تفتقد�الفاعلية�والقدرة�عxى�التنفيذ�

لعربي�بأكمله�بصبغة�دينية�طائفية�مخطط�إقليم\�دو�ي�يسbµدف�الوطن�اإن�ما�يجري��ي�اليمن� .24

 .ا�كون�الس�\��ي�ا�نطقةذات�جذور�قومية�فارسية�وبمباركة�أمريكيةتسbµدف�

إن�مواثيق�وعهود��مم�ا�تحدة�وإن�كانت�عا�ية�ا�بدأ،�لك¬bا�انتقائية�التنفيذ�وهو�الحاصل�من� .25

 .تعامل�ا�ؤسسات�الدولية�مع�قضايا�العالم�الثالث

مرهون�بمزاج�الدول�الخمس�دائمة�العضوية�ال[\�تأتي�مصالحها�مقدمة�أصبح�الشأن�العالم\� .26

Sى�حقوق�xنسان�والقيم�ا�دنيةع . 

�صHحياته .27 �ممارسة ��ي �والسلم�- عجز�مجلس��من ��من �للحفاظ�عxى ��ي��-الرامية �البت عن

 . القضايا�ال[\��bدد�السلم�و�من�الدولي�ن�نتيجة�استخدام�حق�الفيتو
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  : التوصيات: ثانيا

  :�تيةuتمuالخروجuبالتوصياتuالبحثuالحاÇي،uإل±�اuمنuخ�لuالنتائجuالu¨Ëتوصل

�بقـــدر�مـــا�يحــــب -1
ً
ــرا ــى�قيـــادة�الدولـــة�أن�تعلـــم�أن�إدارة�ا�عركـــة�مـــن�قصـــور�الريـــاض�لـــن�يجلـــب�نصـ ط�عxـ

 .وا�ساندين��عادة�الشرعيةا�رابط�ن��ي�الخطوط��مامية�

ـــرعية�ومـــــنح� -2 ـــى��رض�إ�ـــــى�جانـــــب�ا�ســـــاندين�للشــ ــــة�الدولـــــة�والحكومـــــة�التواجـــــد�عxــ ــــى�رئاسـ �الـــــدعمعxـ

 .ا�اديوا�عنوي�والسيا¸·\

 .إعادة�النظر��ي�شرعية�رئيس�الجمهورية�الغائب�عن�مجرى��حداث� -3

عxى��مم�ا�تحدة�Sل¨�ام�با�رجعيات�السياسية�للحل��ي�اليمن�وعدم�تجاوزها،�وتفعيل�هيئا�bا� -4

 .2216لتنفيذ�مضام�ن�القرار��مم\�

والعمل�بتوصيات�لجنة�تفعيل�دور��مم�ا�تحدة��ي�حماية�ا�دني�ن،�ومعاقبة�مرتك«\�fنbµاكات،�� -5

 .الخ��اء�البارزين�¤bذا�الشأن

عxى��مم�ا�تحدة�إجراء�تحقيق�نزيه�وشفاف�حول�دور�بعض�ا�نظمات�الدولية�العاملة��ي�اليمن� -6

 .ا�bµمة�بbµريب��سلحة�للحوثي�ن،�وfستغHل�الس$�ÛلصHحيا�bا��ي�دعم�الحوثي�ن

7- � �ع���البنك �بالتعامل �الدولية �ا�نظمات ��ي�إلزام �السوداء �ع���السوق �التعامل �وتجريم ا�ركزي،

 .ق�لكافة�أنواع�ا�ساعدات�الدوليةصرف�العمHت�والفوار 

 .وعدم�السماح�لها�بمزاولة�العمل��ي�اليمن�سحب�تراخيص�ا�نظمات�ا�خالفة -8

�الدينية� -9 �القيم �غرس �وال¨�ك���عxى �القائمة، �التعليمية �ا�ناهج �النظر��ي �وإعادة �التعليم إصHح

 .لوطنيةوا

�الرقابية� -10 �الجهات �دور �تفعيل �اليمنو ��ي �fقتصادية �الحالة ��عالجة �القصوى ��ولوية إعطاء

 . الرسمية�والشعبية�لحماية�ا�ال�العام

�عن� -11 ��حداثوالبعد �مع �التعامل �تجاه �تغي���اس¨�اتيجياته �للشرعية �الداعم �التحالف�العربي عxى

 .وتوسع�دائر�bا��الحرب��ي�اليمنإطالة�أمد�الحسابات�الضيقة�ال[\�من�شأ�bا�

12- � �التعامل �ا�تحدة �مؤسسات��مم �Sنسانيعxى �وا�صالح��بالبعد �السيا¸·\ �التجاذب �عن
ً
بعيدا

 .  ا�تداخلة�وتطبيق�نظام�فعال�للحماية�الدولية�للنازح�ن�والHجئ�ن
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الداخxي��تجاوز�الخHفات�وتمت�ن�أواصر�النسيج�-للخروج�من��زمات�-يجب�عxى�الشعب�اليم�\� -13

  .وتعظيم�القواسم�ا�ش¨�كة�ب�ن�أبنائه�ع���إدارة�حوار�هادف�وبناء

14- � Hو�خ� �والقيم �ا�بادئ �وغرس �والوطنية، �الدينية �ال¨�بية �نفوس�ال¨�ك���عxى ��ي �الحميدة ق

 .محاربة��فكار�ا�تطرفة�مذهبية�كانت،�أو�سHلية،�أو�مناطقية،�أو�فكريةالناشئة�و 

ظر��ي�التعامل�مع�منظمات��مم�ا�تحدة،�وا�نظمات�الدولية�العاملة�عxى�الحكومة�إعادة�الن� -15

 .�ي�اليمن،�بما�يؤدي�إ�ى�Sسهام��ي�خدمة�اليمن،�وليس�Sضرار�بمصالحه

 .توزيع�ا�ؤسسات�الوطنية�عxى�ا�حافظات�ا�حررة�� -16

�ترتبط�قيادته�بمجلس�� -17 �الشعب، �منحاز�إ�ى بناء�جيش�وط�\�قوي�قادر�عxى�حماية�ا�نجزات،

  . أعxى�يشرف�عليه�ال���ان

إعادة�النظر��ي�تمثيل�الجمهورية�اليمنية��ي��مم�ا�تحدة،�والدول�الخمس�الدائمة�العضوية،� -18

 .وبقية�دول�العالم،بحسب��همية�السياسية�وfقتصادية�للدول 

��تقليل -19 ��دنىالتمثيل �حده �إ�ى �تعي�ن��الدبلوما¸·\ ��ي �لل���ان �الفصل �القول ويكون

 .�شخاصويصدق�علbcا�رئيس�الجمهورية

�الشئون�� -20 ��ي �التدخل �وعدم �ا�تبادل �fح¨�ام �عxى �الجوار�تقوم �دول �مع �أخوية �عHقات بناء

 .الداخلية

 .تفتيbµاضرورة��Sام�بخطورة�الدور�Sيراني��ي�ا�نطقة�الرامي�إ�ى� -21

تتب�\�الدولة�اليمنية�بكل�أجهز�bا�مشروع�fندماج��ي�مجلس�التعاون�الخليÏي�لحماية�الجزيرة� -22

 .العربية

عxى�الدول�ا�جاورة�لليمن�فتح�نقاط�عبور�إضافيةوذات�مواقع�مHئمة�وأمنة�للنازح�ن�الفارين� -23

 .من�أتون�الحرب�الدائرةوتقديم�العون�لهم�بموجب�قانون�حماية�الHجئ�ن

�ا�عاي���الدولية�� -24 �اح¨�ام �عxى �الدول �هذه �حدود ��ي �العامل�ن �والجيش �الشرطة �قوات توجيه

�حماية� �وقانون �Sنساني �الدو�ي �القانون �مضام�ن �واستيعاب �Sنسانية �والحا�ت �بالHجئ�ن الخاصة

 .الHجئ�ن
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�حق� -25 �باعتبارها �والعمل �والصحة �التعليم �حق �fندماجخاصة �إجراءات �باستكمال السماح

 .مشروع�بموجب�ا�واثيق�الدولية

�النشاط��ي�تقديم�ا�ساعدات -26 �ساسية�للنازحينوا�هجرين�قسريا�لHحتياجات��وSستجابةزيادة

 .خاصة�ما�يتعلق�بالسكن�والرعاية�الصحية�والطبية�والنفسية

 . اتخاذ�إجراءات�عقابية�عxى�ا�عرقل�ن�لجهود�SصHح -27

 رات�مجلس��من،��ي�مجال�حفظ��من�والسلم�الدولي�نتفعيل�رقابة�الجمعية�العامة�عxى�قرا -28

��ي�قرار� -29 �بالدول�الك��ى�ا�تحكمة �عن��هداف�الخاصة
ً
�بعيدا صيانة��من�والسلم�الدولي�ن،

 .مجلس��من

 .الحيادية�شرط��زم��صHح�منظمة��مم�ا�تحدة،�وعدم�fنحياز��ي�طرف�من��طراف� -30

ول�الخمس�الدائمة�العضوية،��ي��مم�ا�تحدة�ال[\���تصب�الحد�من�تدخHت�واع¨�اضات�الد -31

 .�ي�مصلحة�اليمن

 . تقن�ن�التعامل�مع�الخارج�ع���القنوات�الرسمية،�والذي�يجب�أن�يتسم�بالشفافية -32

�إمكانات�الدولة� -33 �وتحييد�كافة �نتائج�fنتخابات، �واح¨�ام �وتجذيرها، �وحمايbµا �الديمقراطية تقوية

 .عن�العمل�السيا¸·\�
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إجما�ي��-) (%)49-15من�النساء�(% الو�دة��ي�ا�ؤسسات�الطبية�

)2006           (  

24  

� �الطبية �ا�ؤسسات ��ي �(% الو�دة �النساء ) (%) 49-15من

  )2006(حضر

40  

� �ا�ؤسسات�الطبية ��ي �(% الو�دة ريف��-) (%)49- 15من�النساء

)2006(  

17  

  370  2003تقرير�) و�دة�حية 100.000لكل�(نسبة�وفيات��مهات�



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 – 2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

 

 ح  Page برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ            

  

  200  2010تقديرات�) و�دة�حية�100.000لكل�(نسبة�وفيات��مهات�

  190  )2010(الخطر�التقديري�لوفيات��مهات��ي�العمر�

  23  )2006(إجما�ي��–) 14- 5بعمر�(% عمالة��طفال�

  21  )2006(أو�د��–) 14- 5بعمر�(% عمالة��طفال�

  24  )2006(بنات�–) 14- 5بعمر�(% عمالة��طفال�

الHتي�تزوجن�أو�عقد�علbcن��24-20النساء�بعمر�(% الزواج�ا�بكر�

  )2006(إجما�ي��- ) (%) 18قبل�سن�ال�ـ

32  

الHتي�تزوجن�أو�عقد�علbcن��24-20النساء�بعمر�(% الزواج�ا�بكر�

  )2006(حضر��- ) (%) 18قبل�سن�ال�ـ

28  

الHتي�تزوجن�أو�عقد�علbcن� 24-20النساء�بعمر�(% الزواج�ا�بكر�

  )2006(ريف�-) (%)18قبل�سن�ال�ـ

35  

  22  )2006(إجما�ي��- (%)تسجيل�ا�واليد�

  38  )2006(حضر��- (%)تسجيل�ا�واليد�

  16  )2006(ريف��-(%) تسجيل�ا�واليد�

  .2010تقرير�صادر�عن�مكتب�منظمة�اليونيسيف�صنعاء: ا�صدر
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uرقمu5(ملحق(  

  نصuإتفاقuالرياض

طر�ي�هذا�fتفاق،�إذ�التقيا�برعاية�من�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن�ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز�آل��إن

م،�استجابة�لدعوة�ا�ملكة�2019/  10/  24م�إ�ى2019/ 8/ 20سعود��ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�من�

 .د�الصفللحوار��ناقشة�الخHفات�وتغليب�الحكمة�والحوار�ونبذ�الفرقة�ووقف�الفتنة�وتوحي

مبادرة�مجلس�التعاون�الخليÏي�وآليbµا�: وال¨�اما�من�تحالف�دعم�الشرعية��ي�اليمن�با�رجعيات�الثHث

� �رقم �وقرار�مجلس��من �الشامل �الحوار�الوط�\ �ومخرجات �الصلة��2216التنفيذية �ذات والقرارات

 .ومقررات�مؤتمر�الرياض

�ا�ملك �بقيادة �الشرعية �دعم �تحالف �دور �عxى �فخامة�وتأكيدا �لطلب �استجابة �السعودية �العربية ة

�ا�يليشيا� �استمرار�عدوان �من �وشعبه �اليمن �لحماية �هادي �منصور �ا�نتخب�عبدربه الرئيس�الشرùي

الحوثية�ا�دعومة�من�النظام�Sيراني،�والبناء�عxى�النجاحات�السياسية�والعسكرية�و�منية�وSغاثية�

  .عxى�معظم��راå·\�اليمنية�والتنموية�وعxى�رأسها�استعادة�السيطرة

  :ولضرورةuتفعيلuمؤسساتuالدولة،uفا��ماuيعلنانuال�Áامهماuالتامuبا×تي

�وfقتصادية� .1 �حسب�ال¨�تيبات�السياسية �اليمنية، �سلطات�ومؤسسات�الدولة �كافة �دور تفعيل

  .الواردة��ي�ا�لحق��ول�¤bذا�fتفاق

2. � ��ي�إعادة�تنظيم�القوات�العسكرية�تحت�قيادة وزارة�الدفاع�حسب�ال¨�تيبات�العسكرية�الواردة

  .ا�لحق�الثاني�¤bذا�fتفاق

إعادة�تنظيم�القوات��منية�تحت�قيادة�وزارة�الداخلية�حسب�ال¨�تيبات��منية�الواردة��ي�ا�لحق� .3

  .الثالث�¤bذا�fتفاق

�ونبذ�التم .4 �الشعب�اليم�\ �ونبذ�fل¨�ام�بحقوق�ا�واطنة�الكاملة�لكافة�أبناء ي���ا�ناطقي�وا�ذه«\

  .الفرقة�وfنقسام

  .إيقاف�الحمHت�SعHمية�ا�سيئة�بكافة�أنواعها�ب�ن��طراف .5

توحيد�الجهود�تحت�قيادة�تحالف�دعم�الشرعية��ستعادة��من�وfستقرار��ي�اليمن،�ومواجهة� .6

 .التنظيمات�Sرهابية
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�ال .7 ��ي �الشرعية �تحت�إشراف�تحالف�دعم �لجنة �السعودية�تشكيل �العربية �ا�ملكة �بقيادة يمن

  .تختص�بمتابعة�وتنفيذ�وتحقيق�أحكام�هذا�fتفاق�وملحقاته

مشاركة�ا�جلس�fنتقا�ي�الجنوبي��ي�وفد�الحكومة��شاورات�الحل�السيا¸·\�ال¬bائي���bاء�انقHب� .8

  .ا�يليشيا�الحوثية�Sرهابية�ا�دعومة�من�النظام�Sيراني

يس�اليم�\�فور�توقيع�هذا�fتفاق�توجbcاته�لكافة�أجهزة�الدولة�لتنفيذ�fتفاق�يصدر�فخامة�الرئ .9

  .وأحكامه

   ال��تيباتuالسياسيةuو�قتصادية: ا�لحقcuول 

�بالتشاور�مع�رئيس�) 24(تشكيل�حكومة�كفاءات�سياسية���تتعدى� .1 �يع�ن�الرئيس�أعضاءها وزيرا

� �تكون �أن �عxى �السياسية �وا�كونات �الجنوبية�الوزراء �ا�حافظات �ب�ن �مناصفة �الوزارية الحقائب

�fتفاق �هذا �توقيع �من �يوما �ثHثون ��تتجاوز� �مدة �وذلك�خHل �اختيار�.. والشمالية �يتم �أن عxى

ا�شهود�لهم�بال�ºاهة�والكفاءة�والخ��ة�ا�ناسبة�للحقيبة�الوزارية�وممن�لم�ينخرطوا��ي�أي�أعمال�

عxى�أن�يؤدي�أعضاء�الحكومة�القسم�أمام�.. دن�وأب�ن�وشبوةقتالية�أو�تحريضية�خHل�أحداث�ع

 .الرئيس��ي�اليوم�التا�ي�لتشكيلها�مباشرة��ي�عدن

��من� .2 �ومديرا �محافظا �وبالتشاور �وال�ºاهة �معاي���الكفاءة �عxى �بناء �اليم�\ �الرئيس �فخامة يع�ن

� �كما �fتفاق، �هذا �عxى �التوقيع �تاريخ �من �عشر�يوما �خمسة �خHل �عدن �تعي�ن�محافظة يتم

محافظ�ن��ب�ن�والضالع�خHل�ثHث�ن�يوما�من�تاريخ�التوقيع�عxى�هذا�fتفاق�وذلك�لتحس�ن�كفاءة�

  .وجودة�العمل

أيام�من��7يباشر�رئيس�وزراء�الحكومة�الحالية�عمله��ي�العاصمة�ا�ؤقتة�عدن�خHل�مدة���تتجاوز� .3

��ي �الدولة �مؤسسات �كافة �لتفعيل �fتفاق �هذا �توقيع �لخدمة��تاريخ �ا�حررة مختلف�ا�حافظات

�القطاعات� �جميع ��نسوبي �ا�الية �وا�ستحقات �الرواتب �صرف �عxى �والعمل �اليم�\، ا�واطن

�ا�حافظات� �وكافة �عدن �ا�ؤقتة �العاصمة ��ي �ومؤسسا�bا �الدولة ��ي �وا�دنية �و�منية العسكرية

 .ا�حررة

�و  .4 �بناء�عxى�معاي���الكفاءة �أمن��ي�يع�ن�فخامة�الرئيس�اليم�\ �وبالتشاور�محافظ�ن�ومدراء ال�ºاهة

 .بقية�ا�حافظات�الجنوبية،�خHل�ست�ن�يوما�من�تاريخ�توقيع�هذا�fتفاق

�Sيرادات�النفطية�. 5 .5 �فbcا �إيرادات�الدولة�بما �يضمن�جمع�وإيداع�جميع �بما �الدولة، �موارد إدارة

ا���انية�ا�عتمدة�وفق�القانون�والضريبية�والجمركية��ي�البنك�ا�ركزي��ي�عدن،�والصرف�بموجب�



 

  عبدالحميدuمحمدuعامرuالبقري .دuم2020 – 2011للف��ةuمنuuدورcuممuا�تحدةXuيcuزمةuاليمنيةuللف��ةuمن

  

 

 ك  Page برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا
ستراتيجية والسياسية وا
قتصادية إ            

  

�لل���ان�للتقييم�وا�راقبة،� �ومصروفا�bا اليم�\،�وتقديم�تقرير�دوري�يتسم�بالشفافية�عن�إيرادا�bا

  .وأن�يساهم�خ��اء�ومختصون�إقليميون�ودوليون�لتقديم�ا�شورة�الHزمة��ي�هذا�الشأن

ت�نزbèة�ومهنية�واعادة�تشكيل�الهيئة�تفعيل�الجهاز�ا�ركزي�للرقابة�وا�حاسبة�وتطعيمه�بشخصيا .6

 .الوطنية��كافحة�الفساد�وتفعيل�دورها�الرقابي

�والخ��ة� .7 �الكفاءة �ذوي �بشخصيات�من �وتعزيزه ��عxى �ا�جلس�fقتصادي �وتفعيل �تشكيل إعادة

  .وال�ºاهة�وfستقHلية،�ويرتبط�برئيس�الوزراء�لدعم�السياسات�ا�الية�والنقدية�ومكافحة�الفساد

   ال��تيباتuالعسكرية: لحقuالثانيا�

�ومعسكرا�bا��ساسية�باتجاه�محافظات�عدن��-عودة�جميع�القوات� -1 ال[\�تحركت�من�مواقعها

إ�ى�مواقعها�السابقة�بكامل�أفرادها�وأسلحbµا��-م��2019وأب�ن�وشبوة�منذ�بداية�شهر�أغسطس�

�قوات��من�التابعة�للسلطة�ا�حلية��ي�كل�محافظة�خ �من�وتحل�محلها Hل�خمسة�عشر�يوما

 .تاريخ�توقيع�هذا�fتفاق

�العسكرية� -2 �القوات �جميع �من �ا�ختلفة �بأنواعها �والثقيلة �ا�توسطة ��سلحة �ونقل تجميع

�معسكرات�داخل� �fتفاق�إ�ى �هذا �من�تاريخ�توقيع ��ي�عدن�خHل�خمسة�عشر�يوما و�منية

��يسمح�بخروج�هذه��سلحة�إ��عدن�تحددها�وتشرف�علbcا�قيادة�تحالف�دعم�الشرعية،�و

�اليمن،� ��ي �الشرعية �تحالف�دعم �قيادة �مباشر�من �إشراف �وتحت �معتمدة �خطط بموجب

�الهاونات� �كاتيوشا، �ا�دفعية، �ا�درعات، �وجه�الخصوص�الدبابات، وتشمل�هذه��سلحة�عxى

 .الثقيلة،�الصواريخ�الحرارية،�و�طقم�ا�سلحة�بعيارات�ثقيلة�وا�توسطة

القوات�العسكرية�التابعة�للحكومة�والتشكيHت�العسكرية�التابعة�للمجلس�fنتقا�ي��نقل�جميع -3

�ي�محافظة�عدن�إ�ى�معسكرات�خارج�محافظة�عدن�تحددها�قيادة�تحالف�دعم�الشرعية��ي�

اليمن�وذلك�خHل�ثHث�ن�يوما�من�تاريخ�توقيع�هذا�fتفاق،�وتوجbcها�بموجب�خطط�معتمدة�

قيادة�تحالف�دعم�الشرعية��ي�اليمن،�ويستث��kمن�ذلك�اللواء��ول�وتحت�إشراف�مباشر�من�

حماية�رئاسية�والذي�يناط�به�مهمة�حماية�القصور�الرئاسية�ومحيطها�وتأم�ن�تحركات�فخامة�

الرئيس،�وتوف���الحماية��منية�لقيادات�ا�جلس�fنتقا�ي�الجنوبي��ي�عدن�تحت�إشراف�قيادة�

  .نتحالف�دعم�الشرعية��ي�اليم

4- � �الفقرة ��ي �الواردة �العسكرية �القوات �وإصدار�)3(توحيد �الدفاع �لوزارة �وضمها �وترقيمها ،

القرارات�الHزمة،�وتوزيعها�وفق�الخطط�ا�عتمدة�تحت�إشراف�مباشر�من�قيادة�تحالف�دعم�

 .الشرعية��ي�اليمن،�خHل�ست�ن�يوما�من�تاريخ�توقيع�هذا�fتفاق
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5- �� �العسكرية �القوات �تنظيم �إعادة �محافظات �ولحج(ي �بذات�) أب�ن �الدفاع �وزارة �قيادة تحت

 .Sجراءات�ال[\�طبقت��ي�محافظة�عدن،�خHل�ست�ن�يوما�من�تاريخ�توقيع�هذا�fتفاق

إعادة�تنظيم�القوات�العسكرية��ي�بقية�ا�حافظات�الجنوبية�تحت�قيادة�وزارة�الدفاع�بذات� -6

 .يوما�من�تاريخ�توقيع�هذا�fتفاق�Sجراءات�ال[\�طبقت��ي�محافظة�عدن،�خHل�تسع�ن

  ال��تيباتcuمنية: ا�لحقuالثالث

تتو�ى�قوات�الشرطة�والنجدة��ي�محافظة�عدن�مسؤولية�تأم�ن�ا�حافظة�مع�العمل�عxى�إعادة� - 1 .1

�وخطة� �fحتياج �وفق �fنتقا�ي �للمجلس �التابعة �والتشكيHت �للحكومة �التابعة �القوات تنظيم

�واختيار�عنا ��ي�التأم�ن، �وترتبط�بمدير��من �تدري�bا، �عxى �والعمل �وا�هنية �الكفاءة �حسب صرها

�هذا� �توقيع �تاريخ �من �يوًما �ثHث�ن �خHل �الداخلية، �لوزارة �تابعة �أمنية �كقوات �وترقم ا�حافظة

 fتفاق

�فbcا� .2 �تنظيم�القوات�الخاصة�ومكافحة�Sرهاب��ي�محافظة�عدن�واختيار�العناصر�الجديدة إعادة

الشرعية�والتشكيHت�التابعة�للمجلس�fنتقا�ي،�والعمل�عxى�تدري�bا،�وتعي�ن�قائد�لها،�من�قوات�

وترقم�كقوات�أمنية�تابعة�لوزارة�الداخلية�مع�مراعاة�السرية�فيما�يتعلق�بعناصر�مكافحة�Sرهاب،�

خ�توقيع�عxى�أن�تتو�ى�عمليات�مكافحة�Sرهاب�وا�شاركة��ي�تأم�ن�عدن،�خHل�ثHث�ن�يوًما�من�تاي

 .هذا�fتفاق

إعادة�تنظيم�القوات�ا�سؤولة�عن�حماية�ا�نشآت��ي�قوة�موحدة�باسم�قوة�حماية�ا�نشآت�خHل� .3

 -:ثHث�ن�يوًما�من�تاريخ�توقيع�هذا�fتفاق�وفق�fتي

a. ى�الكفاءة�من�العسكري�ن�الحالي�ن��ي�قوات�حماية�ا�نشآت�xيتم�اختيار�عناصر�القوة�بناء�ع

 .قوات�الشرعية�أو�التشكيHت�التابعة�للمجلس�fنتقا�ي�الحالية�أو�من

b. يسند�لهذه�القوة�الحماية�الكاملة�للمنشآت�ا�دنية،�وحماية�مقر�الحكومة�والبنك�ا�ركزي�

 .وموانئ�عدن�ومطار�عدن�وا�صفاة�ومقرات�فروع�الوزارات�ومؤسسات�الدولة��ي�عدن

c. نية�تابعة�لهاترتبط�هذه�القوة�بوزارة�الداخلية�وترقم�كقوات�أم. 

تتو�ى�قوة�حماية�ا�نشآت�خHل�تسع�ن�يوًما�من�fتفاق�حماية�باÎي�ا�نشآت�ا�دنية�والحيوية��ي� .4

 .باÎي�ا�حافظات�ا�حررة�وموانئ�ا�ك�Hوالضبه�وا�خا�ومنشأة�بلحاف

5.  Hوإصدار�القرارات�ال� �الداخلية �لوزارة �وضمها �وترقيمها �القوات��منية �توزيع �وإعادة زمة،�توحيد

 .خHل�ست�ن�يوًما�من�تاريخ�توقيع�fتفاق
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إعادة�تنظيم�القوات��منية��ي�محافظات�أب�ن�ولحج�تحت�قيادة�وزارة�الداخلية�بذات�fجراءات� .6

 .ال[\�طبقت��ي�محافظة�عدن،�خHل�ست�ن�يوًما�من�تاريخ�تويع�fتفاق

ليست�ضمن�قوائم�وزارة�الداخلية�إعادة�تنظيم�القوات��منية��ي�بقية�ا�حافظات�الجنوبية�ال[\� .7

�من� تحت�قيادة�وزارة�الداخلية�بذات�fجراءات�ال[\�طبقت��ي�محافظة�عدن�خHل�تسع�ن�يوًما

 .تاريخ�توقيع�fتفاق

u6(ملحق(  

  استوكهولهم نصuإتفاق

�ب�ن� �ما �الف¨�ة ��ي �بعد�أن�اجتمعت�برعاية��مم�ا�تحدة �ي��13/12/2018و�6/12/2018إن��طراف،

�للمشاورات�وعxى�حسن� �لحكومة�مملكة�السويد�عxى�استضافbµا �إذ�تعّ���عن�امتنا�bا مملكة�السويد،

ة�الدول�وا�نظمات�
ّ
�لكاف ،�عن�امتنا�bا

ً
الضيافة�والدعم�الذي�قدمته�لهذه�ا�شاورات،�وإذ�تعّ��،�أيضا

�ا�ل �للحاجة �م¬bا
ً
�وإدراكا �ا�شاورات، �هذه ��نجاح �توف���الدعم ��ي �ساهمت �الظروف�ال[\ ��واجهة ّحة

 :ا�عيشية�وSنسانية�و�منية�الصعبة�ال[\�يعاني�م¬bا�الشعب�اليم�\،�اتفقت�عxى�ما�يxي

1- k·اتفاق�حول�مدينة�الحديدة�وموانئ�الحديدة�والصليف�ورأس�عي�. 

 .آلية�تنفيذية�حول�تفعيل�اتفاقية�تبادل��سرى  -2

 .إعHن�تفاهمات�حول�تعز -3

 :نتعهد

�والعمل�عxى�إزالة�أي�عوائق�تحول�دون�تنفيذهتنفيذ�أحكام�هذا� 
ً
Hكام�

ً
 .fتفاق�تنفيذا

�تقّوض�فرص�  �أن �شأ�bا �من �قرارات �أّي �أو�اتخاذ �أو�تصعيد �فعل �أي �عن �با�متناع fل¨�ام

 .التطبيق�الكامل�لهذا�fتفاق

يه��ي�مكان�يتفق�عل�f2019ل¨�ام�بمواصلة�ا�شاورات�دون�قيد�أو�شرط،��ي�غضون�شهر�يناير� 

 
ً
�حقا. 

1- Ê©عي�uوراسuوالصليفuالحديدةuوموانئuالحديدةuمدينةuحولuإتفاق 
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  :اتفق�الطرفان�عxى�ما�يxي

 �k·ق�النار��ي�محافظة�ومدينة�الحديدة�وموانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�Hوقف�فورى��ط

 .يدخل�ح���التنفيذ�فور�توقيع�fتفاق

ليف�وراس�عي�·�kومدينة�الحديدة�إ�ى�إعادة�انتشار�مش¨�ك�للقوات�من�موانئ�الحديدة�والص 

 .مواقع�متفق�علbcا�خارج�ا�دينة�وا�وانئ

fل¨�ام�بعدم�استقدام�أي�تعزيزات�عسكرية�من�قبل�الطرف�ن�إ�ى�مدينة�ومحافظة�الحديدة� 

k·وموانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�. 

 .إزالة�جميع�ا�ظاهر�العسكرية�ا�سلحة��ي�ا�دينة 

 � �تنسيق �لجنة �عxى�إنشاء �وتضم، �ا�تحدة ��مم �برئاسة �علbcا �ومتفق �fنتشار�مش¨�كة إعادة

 .سبيل�ا�ثال���الحصر،�أعضاء�من�الطرف�ن��راقبة�وقف�إطHق�النار�وإعادة�fنتشار

يقدم�رئيس�لجنة�تنسيق�إعادة�fنتشار�تقارير�أسبوعية�من�خHل��م�ن�العام�إ�ى�مجلس��من� 

 .ف�وال¨�اما�bا��ي�هذا�fتفاقالدو�ي�حول�امتثال��طرا

�وستشرف�أيضا�  �fنتشار�وا�راقبة، �عمليات�إعادة �fنتشار�عxى �تنسيق�إعادة ستشرف�لجنة

k·ى�إزالة��لغام�من�مدينة�الحديدة�وموانئ�الحديدة�والصليب�وراس�عي�xع. 

��وانئ  �العامة �التفتيش�للمؤسسة �وعمليات �Sدارة �دعم ��ي �ا�تحدة �لÍمم �قيادي البحر��دور

�حمر�اليمنية��ي�موانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�·k،�ويشمل�ذلك�تعزيز�آلية��مم�ا�تحدة�

 .�ي�موانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�·k (UNVIM) للتحقيق�والتفتيش

 k·تعزيز�وجود��مم�ا�تحدة��ي�مدينة�الحديدة�وموانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�. 

 .ن�عمل��مم�ا�تحدة��ي�الحديدةتل¨�م��طراف�بتسهيل�وتمك� 

تل¨�م�جميع��طراف�بتسهيل�حرية�الحركة�للمدني�ن�والبضائع�من�وإ�ى�مدينة�الحديدة�وموانئ� 

�من� �ا�ساعدات�Sنسانية �وصول �عرقلة �بعدم �أيضا �وتل¨�م k·والصليف�وراس�عي�� الحديدة

k·موانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�. 
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دة�والصليف�وراس�عي�·��kي�البنك�ا�ركزي�اليم�\�من�خHل�تودع�جميع�إيرادات�موانئ�الحدي 

�محافظة� ��ي �ا�دينة �الخدمة �موظفي �مرتبات �دفع ��ي �للمساهمة �الحديدة ��ي �ا�وجود فرعه

 .الحديدة�وجميع�انحاء�اليمن

�عاتق�قوات��من�  �عxى k·والصليف�وراس�عي�� �وموانئ�الحديدة �الحديدة �أمن �مسئولية تقع

� �للقانون �وفقا �او�ا�حلية �عوائق �أي �وإزالة �للسلطة �القانونية �ا�سارات �ويجب�اح¨�ام اليم�\،

 .عقبات�تحول�دون�قيام�ا�ؤسسات�ا�حلية�بأداء�وظائفها�يما�فbcا�ا�شرفون 

��تعت���هذه�fتفاقية�سابقا�يعتد�¤bا��ي�أي�مشاورات�او�مفاوضات��حقة . 

بل�لجنة�تنسيق�إعادة�fنتشار،�عxى�سيتم�تنفيذ�هذه�fتفاقية�عxى�مراحل�يتم�تحديدها�من�ق 

أن�تشكل�عملية�إعادة�fنتشار�من�موانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�·�kو�جزاء�الحرجة�

�غضون� ��ي �استكمالها �ويتم ��و�ى، �ا�رحلة ��ي �ا�همة �Sنسانية �با�رافق �ا�رتبطة �ا�دينة من

�النار�ح���التنفيذ �إطHق �وقف �دخول �من �استكم. أسبوع�ن �fنتشار�ا�ش¨�ك�يتم �إعادة ال

الكامل�لكافة�القوات�من�مدينة�الحديدة�وموانئ�الحديدة�والصليف�وراس�عي�·�kخHل�مدة�

�من�دخول�وقف�إطHق�النار�ح���التنفيذ�45أقصاها�
ً
  .يوما

2- u
ً
uقسريا uوا�خفي&ن

ً
uتعسفيا uوا�حتجزين uوا�فقودين uوا�عتقل&ن cuسرى uتبادل اتفاق

 ةuالج��يةوا�وضوع&نuتحت�uقام

 تمهيد

هذا�ا�لف�هو�ملف�إنساني،�و��يخضع��ي�حسابات�سياسية�أو�أمور�أخرى،�ويكون�منطلق��طراف�

 .هو�لم�شمل��سر�ا�كلومة،�كما�أقر�ديننا�SسHمي

�ومبادئ� �مواثيق �و�سيما �القانونية، �وا�سارات �لÍحكام
ً
�وفقا

ً
Hعاج� �القضية �معالجة ��همية

ً
وإدراكا

�وقرارات�وأعراف�الق �ذات�الصلة، �اليمنية �الجمهورية �وقوان�ن �وحقوق�Sنسان �الدو�ي �Sنساني انون

�fتفاق�تحت�رعاية�وإشراف�مكتب�ا�بعوث�الخاص�لÍم�ن�العام�. �مم�ا�تحدة�ذات�الصلة تم�هذا

يل�لÍمم�ا�تحدة�باليمن�وهو�الراùي�والضامن�له،�كما�تشرف�منظمة�الصليب��حمر�الدو�ي�عxى�تسه

 .عملية�التبادل�وSجراءات�الفنية�ا�تعلقة�¤bا

bèدف�إشراك�منظمة�الصليب��حمر�الدو�ي�إ�ى�ضمان�اح¨�ام�ا�بادئ�وSجراءات�Sنسانية��ساسية�

ال[\�تسهل�Sفراج�عن،�أو�نقل،�أو�Sعادة�إ�ى�الوطن،�جميع��شخاص�ا�جردين�من�حريbµم�عxى�ذمة�
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الغرض�ينب�ي�ضمان�سHمة�موظفي�منظمة�الصليب��حمر�الدو�ي�خHل�هذه��ولهذا. �حداث��ي�اليمن

 .العملية،�وتوف���كافة�التسهيHت�الHزمة�لها،��مارسة�دورها�كوسيط�محايد�لتسهيل�تطبيق�fتفاق

� �والتحالف�العربي �اتفقت��طراف�اليمنية ��سار�السHم،
ً
�وتعزيزا �النية، �حسن �بإبداء

ً
ويشار�(وال¨�اما

�بـإل �يxي �فيما �وا�فقودين�") �طراف"bcم �وا�عتقل�ن ��سرى �لجميع �وكامل �شامل �تبادل �إجراء عxى

�ذمة��حداث�القائمة،� �عxى �الج��ية �وا�وضوع�ن�تحت�Sقامة
ً
�وا�خفي�ن�قسريا

ً
�تعسفيا وا�حتجزين

�للمبادئ�7تية
ً
 :وفقا

 
ً
Cق�سراح�جميع��سرى�وا�عتقل��:أوHى�إطxتفاق�عfوا�خفي�ن�تم��

ً
ن�وا�فقودين�وا�حتجزين�تعسفيا

�وا�وضوع�ن�تحت�Sقامة�الج��ية�عxى�ذمة��حداث�لدى�جميع��طراف�بدون�أي�استثناءات�أو�
ً
قسريا

 .شروط�وذلك�¤bدف�حل�القضية�بشكل�كامل�و�bائي

 
ً
��:ثانيا

ً
�ومخفي�ن�قسريا

ً
يسلم�كل�طرف�كل�من�لديه�من�أسرى�ومعتقل�ن�ومفقودين�ومحتجزين�تعسفيا

�التحالف� �ولدى �اليمنية ��طراف �جميع �لدى ��حداث، �ذمة �عxى �الج��ية �Sقامة �تحت وا�وضوع�ن

محمود��–محمد�قحطان��–فيصل�رجب�(العربي�سواء�كانوا�يمني�ن�أو�من�دول�التحالف�وبمن�فbcم�

 .)ناصر�منصور�هادي�–يéي�الصب

 
ً
��يحق��ي�طرف�fمتناع�عن�تسليم�أي�شخص�تم�أسره�أو�اعتقاله�أو�احتجازه�أو�القبض�عليه��:ثالثا

 .عxى�ذمة��حداث��ي�سبب،�وتل¨�م�جميع��طراف�بذلك

 
ً
ه�تل¨�م�جميع��طراف�بعدم�استثناء�أي�شخص�تم�أسره�أو�اعتقاله�أو�احتجازه�أو�القبض�علي�:رابعا

 .عxى�ذمة��حداث��ي�سبب

 
ً
�أو��:خامسا

ً
�أومخفي�ن�قسريا

ً
�ي�حال�تب�ن�وجود�أي�أسرى�أو�معتقل�ن�أو�مفقودين�أو�محتجزين�تعسفيا

ا�وضوع�ن�تحت�Sقامة�الج��ية�لدى�أي�طرف،�أو�ا�حتجزين�عxى�ذمة��حداث،�بعد�عملية�التبادل�

   .فإن�جميع��طراف�مل¨�مة�بإطHق�سراحهم�عxى�الفور�دون�قيد�أو�شرط

 آليةuالتنفيذ

1- xخر�كشوف�أسراه�ومحتجزيه�ومعتقليه�ومختطفيه�وكل�من�تم�ع
َ
fى�كل�طرف�تسليم�الطرف�

القبض�عليه�عxى�ذمة��حداث،�لدى�الطرف�7خر��ي�خHل�أسبوع�من�تاريخ�التوقيع�عxى�هذا�

ويتم�تبادل�جميع�الكشوف�من�خHل�مكتب�مكتب�ا�بعوث�الخاص�لÍم�ن�العام�لÍمم�. fتفاق

 .ا�تحدة�باليمن

يل¨�م�كل�طرف�برفع�كشوف�صحيحة�ودقيقة�ومستكملة�البيانات،�من�خHل�مكتب�ا�بعوث� -2

�باليمن،�حيت�تشمل�fسم�الرباùي�مع�اللقب�وا�حافظة� الخاص�لÍم�ن�العام�لÍمم�ا�تحدة
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�البحث� �عملية �الجميع �عxى �تسهل k]ح� �وجد �إن �السجن �ومكان �القبض �ومكان وا�ديرية

\·� .والتق

ديم�Sفادة�عxى�الكشوف�ا�قدمة�إليه�من�الطرف�7خر�خHل�مدة���تزيد�عxى�كل�طرف�تق -3

�العام� �الخاص�لÍم�ن �ا�بعوث �مكتب �من�خHل �للكشوف، �استHمه �تاريخ �من �أسبوع�ن عن

 .لÍمم�ا�تحدة�باليمن

عxى�كل�طرف�تقديم�مHحظات�خطية،�إن�وجدت،�عxى�Sفادة�ا�سلمة�إليه�من�الطرف�7خر� -4

بوع�من�تاريخ�استHمه�Sفادة�من�خHل�مكتب�ا�بعوث�الخاص�لÍم�ن�العام�لÍمم��ى�خHل�أس

 .ا�تحدة�باليمن

 .يتم�الرد�عxى�ا�Hحظات�ا�ذكورة��ي�البند�الرابع�خHل�أسبوع�من�تاريخ�استHم�لهذه�ا�Hحظات -5

اص�لÍم�ن�يتم�التوقيع�عxى�الكشوف�ال¬bائية�من�جميع��طراف�وتسلم�إ�ى�مكتب�ا�بعوث�الخ -6

العام�لÍمم�ا�تحدة�باليمن�ومنظمة�الصليب��حمر�الدو�ي�ليقوم�بإجراءاته�والتحض���للتبادل�

 .بالتنسيق�مع�مكتب�ا�بعوث�الخاص�لÍم�ن�العام�لÍمم�ا�تحدة�باليمن

��تزيد�عن�عشرة� -7� �الكشوف�ال¬bائية�خHل�مدة �بعد�التوقيع�عxى �اتفق�عليه يجري�تنفيذ�ما

 .أيام

8- fتم��
ً
تفاق�عxى�تنفيذ�عملية�التبادل�لجميع��سرى�وا�عتقل�ن�وا�فقودين�وا�حتجزين�تعسفيا

�وا�وضوع�ن�تحت�Sقامة�الج��ية�من�الطرف�ن،�
ً
�ي�وقت�واحد�و�ي�محافظة�  وا�خفي�ن�قسريا

 .الجوف�أو�أي�مكان�يتفق�عليه�الطرفان،�لضمان�س���العملية�بسHسة

�بم -9 �تق�\ �تأسيس�فريق�عمل �لÍمم�يتم �العام ��طراف�ومكتب�ا�بعوث�الخاص�لÍم�ن شاركة

�يركز�بشكل�حصري�عxى��وجه�اللوجيستية� �باليمن�ومنظمة�الصليب��حمر�الدو�ي، ا�تحدة

 .والتقنية�للتبادل

تشكل�لجنة�من�الطرف�ن،�وتباشر�عملها�فور�توقيع�fتفاق،��نتشال�وتبادل�الجثث�من�جميع� -10

  .xى�الطرف�ن�تسهيل�عمل�اللجنة�وتأمي¬bا�والتعاون�معهاوا�ناطق،�وع الج�bات�

   حرر�هذا�fتفاق�من�نسخت�ن�بيد�كل�طرف�نسخة

  هادي�أحمد�هيج/ الشيخ��الطرف��ول�ويمثله

  رئيس�اللجنة�الوطنية�لشئون��سرى�وا�فقودين�وا�فوض�من�التحالف�العربي

 حسن�ا�رت
·kعبد�القادر�/ الطرف�الثاني�ويمثله��ستاذ�

 رئيس�مؤسسة��سرى�وا�حتجزين 
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 إع�نuتفاهماتuحولuتعز -3

 :اتفق�الطرفان�عxى�التا�ي

 .تشكيل�لجنة�مش¨�كة�من�الطرف�ن�تضم�ممثل�ن�من�ا�جتمع�ا�دني�وبمشاركة��مم�ا�تحدة -1

�مم\�لÍمم�يسم\�الطرفان�ممثلbcما��ي�اللجنة�ا�ش¨�كة�ويتم�تسليم��سماء�إ�ى�مكتب�ا�بعوث� -2

�من�تاريخ�انbµاء�مشاورات�السويد
ً
 .ا�تحدة��ي�موعد���يتعدى�أسبوعا

 .تحدد��مم�ا�تحدة�موعد�ومكان�fجتماع��ول�للجنة�ا�ش¨�كة -3

 .تقوم�اللجنة�ا�ش¨�كة�بتحديد�صHحbµا�وآلية�عملها -4

�عن�س���أعمالها�إ�ى�fجتماع�التشاوري�ال -5
ً
 .قادمتقدم�اللجنة�ا�ش¨�كة�تقريرا
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uرقمu7( ملحق (  

  استمارةuطلبuبياناتuاستخباراتيةuتتبعuاحدىuا�نظمات�uنسانيةXuيuمحافظةuمأرب
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