اليمــن

"واحدة مف أسوأ األزمات اإلنسانية في العالـ"  ،ىذا ما يمخص حالة اليمف في عاـ ،5102

وفقا لتقديرات األمـ المتحدة ،وذلؾ بعد نحو 3أعواـ مف مبادرة مجمس التعاوف الخميجي التي
ً
صاغت خارطة المرحة االنتقالية لمبالد في مرحمة ما بعد الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح.
إذ تبددت آماؿ الشعب اليمني في إنجاز التحوؿ الديمقراطي الذي نادت بو االنتفاضة اليمنية

في بداية  ،5100ويواجو اليمف المتمزؽ مصير دوؿ الجوار في سوريا والعراؽ بعد أف شيد في

عاـ  5102انقساـ الجيش وانييار ما تبقى مف مؤسسات الدولة ،وسقوط البالد في أتوف حرب
أىمية طائفية يتـ إدارتيا في إطار إقميمي .حيث يدعـ التحالؼ العسكري العربي ،الذي تقوده

السعودية ويدعمو الغرب ،حكومة الرئيس عبد ربو منصور ىادي ،ضد جماعة الحوثييف التي
تتحالؼ مع أنصار الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح ،وتتيميا السعودية بتمقي الدعـ مف

إيراف.
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تبدو السعودية في عيد الممؾ الجديد قمقة مف تداعيات االتفاؽ النووي اإليراني مع الغرب

الس ّنية ونفوذىا في اإلقميـ ،وفيما تخوض السعودية حربا مفتوحة
عمى الوضع المركزي لممممكة ُ
في سوريا ضد إيراف وأنصارىا عبر وكالء ،فإنيا استغمت نفوذىا االقتصادي والسياسي عمى
حكومات عربية حميفة وتابعة لفتح جبية جديدة في اليمف ،وأشعمت حربا ضد جماعة الحوثييف،

الس ّنية باعتبارىـ وكالء إيراف الشيعية .ال تبدو أف ىناؾ نياية وشيكة
الذيف تنظر ليـ المممكة ُ
ليذه المواجية العسكرية ،إال أف السعودية واثقة مف قدرتيا عمى حسـ الحرب.
دعمت السعودية واإلمارات العربية المتحدة القاىرة ضد جماعة اإلخواف المسمميف إلى
وفيما ّ

أف تـ اإلطاحة بحكـ الجماعة في  3يوليو  ،5103ونشبت أزمة دبموماسية في الخميج العربي
عندما سحبت السعودية واإلمارات والبحريف سفرائيما مف الدوحة بسبب الدعـ القطري لجماعة

انفتاحا مف الرياض إزاء جماعة اإلخواف في اليمف ،التي يمثميا
اإلخواف؛ فإف عاـ  5102شيد
ً
حزب التجمع اليمني لإلصالح .حيث ترى الرياض أنو ال مناص عف بعض المرونة مع

وجوديا.
خطر
اإلخواف باليمف ،كي تتفرغ لمواجية إيراف التي تنظر ليا باعتبارىا ًا
ً

ىذا في الوقت الذي يستغؿ تنظيـ القاعدة وتنظيـ الدولة اإلسالمية الفراغ السياسي وانييار

مؤسسات الدولة في التمدد وتجنيد المزيد مف األعضاء وتنفيذ العمميات االنتحارية 0ومحاربة

الحوثييف وكسب المزيد مف األراضي .وييدد الفشؿ التاـ لمدولة في اليمف وتمدد الجماعات
والتنظيمات المتطرفة عمى أراضيو إلى اتساع نطاؽ الدمار وعدـ االستقرار الذي تشيده

المنطقة في األعواـ األخيرة.

وقد أخفؽ المجتمع الدولي خالؿ عاـ  5102في حماية المدنييف ،ووّفر مظمة حماية
دبموماسية لممسئوليف عف خروقات قوانيف الحرب وانتياكات حقوؽ اإلنساف ،وذلؾ بتجاىؿ

مطالبات المنظمات الدولية والمفوض السامي لحقوؽ اإلنساف بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية في

انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتكبتيا أطراؼ النزاع في اليمف.

 اػصْبع انزطغّف فً انذغة األْهٍخ انًٍٍُخ ،فبعع انًـهًً ،يغكؼ كبعٍَجً نهشغق األٔؿػ 7 ،ؿجزًجغ.51 2
http://carnegie-mec.org/2015/09/07/ar- 61326/ihvi
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المجتمع الدولي يخفق في إنهاء الصراع:
استيؿ اليمف عاـ  5102بصراع حوؿ مسودة الدستور بيف جماعة الحوثييف والرئيس

السابؽ عمي عبد اهلل صالح مف جية ،والرئيس عبد ربو منصور ىادي مف جية أخرى .تأجج
ىذا الصراع بعد سيطرة الحوثييف عمى العاصمة وفرار الرئيس ىادي إلى عدف .فبعد ساعات

مف استيالء الحوثي وف عمى قاعدة عسكرية في شماؿ عدف واعتقاؿ وزير الدفاع اليمني؛ شنت

المممكة العربية السعودية في  53مارس  5102بالتنسيؽ مع بمداف عربية أخرى حممة عسكرية

أطمقت عمييا اسـ "عاصفة الحزـ" لوقؼ التمدد الحوثي ودعـ حكومة ىادي .5ويضـ التحالؼ
البحريف ومصر واألردف والكويت والمغرب وقطر والسوداف واإلمارات العربية المتحدة.

مثّؿ قرار مجمس األمف  5503الصادر في  01أبريؿ  5102تأكيدا عمى شرعية الرئيس
ىادي وعمى ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجمس التعاوف الخميجي وآلية تنفيذىا ونتائج

مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ ،بما يمثؿ صياغة دستور جديد ،واصالح النظاـ االنتخابي،

واجراء استفتاء عمى مشروع الدستور ،وتنظيـ االنتخابات العامة في موعد قريب .وطالب القرار
الحوثييف بالكؼ عف استعماؿ العنؼ وباالنسحاب مف كافة األراضي التي استولوا عمييا بما في

ذلؾ العاصمة صنعاء ،وطالب القرار الحوثييف الرد باإليجاب عمى طمب الرئيس ىادي منيا
حضور مؤتمر يعقد بالرياض تحت رعاية مجمس التعاوف الخميجي بيدؼ تقديـ الدعـ لعممية

تبنيا لمشروع القرار العربي بشأف اليمف
االنتقاؿ السياسي في اليمف .كاف قرار مجمس األمف ً
تحت الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة والذي حظر تزويد الحوثييف باألسمحة وفرض
عقوبات عمى قادتيـ ونجؿ الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح .وقد ركز القرار عمى حظر

حظر مماثال عمى تزويد قوات التحالؼ العربي
ًا
تزويد الحوثييف بالسالح ،لكنو لـ يفرض
باألسمحة التي تسببت بقتؿ واصابة آالؼ المدنييف اليمنييف.

وبعد إصدار قرار مجمس األمف ب يوميف استقاؿ مبعوث األمـ المتحدة جماؿ بنعمر الذي

تعرض النتقادات اتيمتو بالتسبب في انييار اتفاقية السالـ والشراكة الوطنية لمعاـ 5101

 -5انًٍٍ فً دبنخ دغة ،يجًٕػخ األػيبد انضٔنٍخ 57 ،يبعؽ .51 2

117

واعتبرتو أحد أسباب فشؿ العممية االنتقالية برمتيا .3وبطبيعة الحاؿ لـ يشارؾ الحوثيوف في

مؤتمر الرياض الذي عقد في  04مايو  5102بمشاركة المبعوث الدولي الجديد إسماعيؿ ولد

الشيخ أحمد . 1ودعت األمـ المتحدة في  02يونيو  5102إلى مشاورات في مدينة جنيؼ
السويسرية لدفع األطراؼ اليمنية إلى التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ ،لكف المشاورات أخفقت في

التوصؿ التفاؽ ،وتبادلت األطراؼ المتحاربة االتيامات بالمسئولية عف فشميا .وأكد المبعوث
األممي أف االنقساـ عميؽ بيف أطراؼ الصراع ،وأنو ال يوجد طرؼ أبدى استعداده لتقديـ

تنازالت ،وىو " األمر الذي حاؿ دوف التوصؿ إلى اتفاؽ كاف في متناوؿ اليد".2

تمقت السعودية وتحالفيا العسكري دعما مف مجمس األمف في ق ارره رقـ  ،5503فضال عف

الدعـ العسكري واالستخباراتي والدبموماسي الذي حظيت بو مف العواصـ الغربية .وكاف االتفاؽ

النووي بيف إيراف والدوؿ الغربية في يوليو  5102بمثابة فرصة لمسعودية لمحصوؿ عمى مزيد

مف الدعـ الغربي كترضية " بعد أف فشمت المممكة في ثني حمفائيا الغربييف عف عقد صفقة مع

إيراف" 3.وتشير بعض التحميالت إلى أف نتيجة الحرب الدائرة في اليمف سيتردد صداىا في
سوريا ،حيث يمكف لطيراف أف تتخمى عف دعـ الحوثييف إذا رجحت كفة الحرب لصالح

التحالؼ العربي ،في مقابؿ أف تحوز بعض المكاسب في معركتيا األىـ في سوريا ،بأف تقبؿ

حال وسطا يضمف ب قاء األسد ،فيما قد تقبؿ السعودية في نياية المطاؼ "درجة ما مف النفوذ
اإليراني في المشرؽ العربي ،في مقابؿ تعزيز نفوذىا في منطقة الخميج".

4

وقد تمتعت الحممة العسكرية السعودية منذ ساعاتيا األولى بالدعـ األمريكي .إذ فور بدء

العممية العسكرية "عاصفة الحزـ" أعمف ا لبيت األبيض عف موافقة الرئيس أوباما عمى تقديـ
 نًبطا فشهذ انؼًهٍخ االَزمبنٍخ فً انًٍٍ؟ ،فبعع انًـهًً ،يغكؼ كبعٍَجً نهشغق األٔؿػ 1 ،أثغٌم .51 2http://carnegie-mec.org/2015/04/16/ar-59818/i7bb
 يؤرًغ انغٌبض نـ"إَمبط انًٍٍ" ٌُطهك انٍٕو ثغٍبة انذٕصٍٍٍ ،انجؼٌغحَ .ذ 7 ،يبٌٕ .51 2ٔ -2نض انشٍز أدًض ٌأؿف نالَمـبو انؼًٍك ثٍٍ األغغاف انًٍٍُخ ٌٔؤكض أٌ يشبٔعاد جٍُف كبَذ سطٕح أٔنى،
إطاػخ األيى انًزذضح.51 2 ٌٍَٕٕ 5 ،
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/172245/#.Vn8mC1KUqZY
 -1أي اَؼكبؿبد نالرفبق انُٕٔي اإلٌغاًَ ػهى انذغ(ٔ)ة فً انًٍٍ؟ ،فبعع انًـهًً ،يغكؼ كبعٍَجً نهشغق
األٔؿػ 5 ،ؿجزًجغ .51 2
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61630/ijba
 -7انضٔع انـؼٕصي انُبفظ فً انشهٍج ٔانشغق األٔؿػ ،نٍُب انشطٍت ،انذٍبح انهُضٍَخ ،أثغٌم .51 2
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مساعدة لوجستية ومخابراتية لدعـ العممية العسكرية التي تقودىا السعودية ،وذلؾ عبر خمية

تخطيط مشتركة مع السعودية لتنسيؽ الدعـ العسكري والمخابراتي األمريكي .5واستمر الدعـ

األمريكي المباشر لمحميؼ السعودي طواؿ الشيور التالية ،سواء عبر تزويده بالذخائر أو عبر
لعب دور مباشر في تنسيؽ العمميات الجوية لقوات التحالؼ ،وذلؾ برغـ تجاىؿ السعودية
لنداءات المنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بضرورة إجراء تحقيقات عاجمة في الضربات التي

يبدو أنيا غير قانونية مف قبؿ طائرات التحالؼ ،وسق ط فييا العديد مف الضحايا المدنييف،

ويمكف أف يؤدي تجاىؿ المممكة لقوانيف حرب أف يورط البمداف التي تزودىا باألسمحة ،فضال

عف أف " مشاركة القوات األمريكية في ىجمات محددة قد يجعميا مسئولة عف انتياكات ممكنة

6
يطانيا تمثؿ في توفير
لقوانيف الحرب مف قبؿ قوات التحالؼ "  .كما تمقت السعودية دع ًما بر ً
السالح والدعـ الدبموماسي ،حيث باعت المممكة المتحدة معدات عسكرية لمسعودية وزعمت

أنيا تراقب مدى امتثاؿ قوات التحالؼ لقواعد القانوف اإلنساني الدولي ،فيما رفض عدد مف

الوزراء البريطانيوف اإلقرار بأف قوات التحالؼ العربي تنتيؾ قوانيف الحرب.01

كما أجيضت الدوؿ الغربية وأيضا الدوؿ العربية المنضوية في التحالؼ الذي تقوده

السعودية مشروع قرار طرحتو ىولندا أماـ المجمس األممي لحقوؽ اإلنساف في جنيؼ ،وكاف

المشروع بشأف تكميؼ بعثة تابعة لألمـ المتحدة بتوثيؽ االنتياكات التي ارتكبتيا جميع أطراؼ

النزاع في اليمف منذ سبتمبر  ،5101وكاف يمثّؿ استجابة لتوصية زيد بف رعد ،المفوض
األممي السامي لحقوؽ اإلنساف ،بتشكيؿ ىيئة دولية مستقمة ومحايدة لمتحقيؽ في مزاعـ متعمقة
بتجاوزات وانتياكات لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي .وقد وردت

التوصية في تقرير المفوض السامي الصادر في  4سبتمبر  5102حوؿ اليمف .00وقد أعمف
 انجٍذ األثٍط :أثبيب أجبػ انضػى نهؼًهٍخ انـؼٕصٌخ فً انًٍٍ ،عٌٔزغػ 51 ،يبعؽ .51 2http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0MM07C20150326
 ػهى انٕالٌبد انًزذضح عفط ثٍغ لُبثم نهـؼٕصٌخٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرشَٕ 51 ،فًجغ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/20/283707
 - 1انًٍٍ :انزذبنف ٌـزشضو صبعٔر ثغٌطبًَ انصُغ فً غبعح غٍغ يشغٔػخٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش52 ،
َٕفًجغ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/25/283920
11 -Situation of human rights in Yemen, Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, 7 September 2015, (A/HRC/30/31).
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المستشاروف الخاصوف لألمـ المتحدة بشأف منع اإلبادة الجماعية عف تأييدىـ لتوصية رعد

بتشكيؿ ىيئة التحقيؽ الدولية ،فيما أعمف األردف عف رفضو المطمؽ لتقرير المفوض السامي

لحقوؽ اإلنساف حوؿ اليمف.05

وقد أدت الضغوط القوية التي مارستيا السعودية ،في ظؿ غياب مساندة واشنطف ولندف

لمقرار ،إ لى دفع ىولندا لسحب مشروع القرار .ثـ سمحت الدوؿ الكبرى لمسعودية التي تتيميا
منظمات حقوقية دولية بالمسئولية عف انتياكات خطيرة لقوانيف الحرب في اليمف ،بأف تصوغ

وحمفائيا مشروع ق ار ر ال يتضمف اإلشارة لفتح تحقيؽ دولي في انتياكات حقوؽ اإلنساف في

اليمف . 03وىو ما يمثّؿ حماية ومساندة لقادة الحكومات والجيوش المسئوليف عف ما يمكف
اعتباره جرائـ حرب وضماف إفالتيـ مف العقاب ،واىدار لحقوؽ الضحايا المدنييف في اليمف.

ونجحت قوات الحكومة اليمنية الم دعومة مف التحالؼ العربي ومف الغرب بتحقيؽ اختراؽ

في  04يوليو  5102بانتصارىا في معركة تحرير عدف .وتراجع المقاتموف الحوثيوف وقوات
عمي عبد اهلل صالح إلى الشماؿ ،وتساقطت مواقع الحوثييف في محافظات لحج وأبيف والضالع

وشبوة .01فيما استمرت قوات التحالؼ في قصؼ مواقع الحوثييف في مدينة تعز دوف أف تنجح
في تحريرىا مثؿ عدف .02واستمر الحوثيوف وقوات الحرس الجميوري في فرض حصار محكـ

عمى مدينة تعز ما أعاؽ وصوؿ مساعدات اإلغاثة إلى المدينة المحاصرة منذ منتصؼ

 .035102وفي تمؾ األثناء استطاعت األمـ المتحدة إقناع أطراؼ الصراع اليمنييف بالمشاركة

 - 5يفٕض دمٕق اإلَـبٌ ٌأؿف نالَزمبصاد انزً ٔجٓذ نزمغٌغِ دٕل انًٍٍ ،يغكؼ أَجبء األيى انًزذضح5 ،
ؿجزًجغ .51 2
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=24608#.VoBZNVKUqZZ
 األيى انًزذضح ـ يجهؾ دمٕق اإلَـبٌ ٌشظل انًضٍٍٍَ انًٍٍٍٍٍُْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش ،أكزٕثغ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/02/281885
 ػبو يٍ األػيخ انـٍبؿٍخ ٔانصغاع انًـهخ فً انًٍٍ ،إَٔع انؼُـً ،ثً ثً ؿً 5 ،ؿجزًجغ .51 2http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150921_yemen_sanaa_one_year_un
der_huthis
 - 2انذغة فً انًٍٍ :انذٕصٌٍٕ "ٌـٍطغٌٔ ػهى يٕالغ جضٌضح" فً رؼؼ ،ثً ثً ؿً 2 ،صٌـًجغ .51 2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151205_yemen_taiz_huthis_gains
 - 1انُؼاع فً انًٍٍ :لصف يضٌُخ يأعة ٔاغزٍبل يمضو فً انجٍش فٍٓب ،ثً ثً ؿً 51 ،صٌـًجغ .51 2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151226_yemen_conflict_marib
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في مباحثات جديدة لمسالـ في جنيؼ في منتصؼ ديسمبر  .045102كما مارست واشنطف

ولندف ضغوطا عمى الرئيس ىادي والجانب الحكومي مف أجؿ تقديـ تنازالت وعدـ التشدد في

طمب تنفيذ قرار مجمس األمف .055503

وقد تـ التوصؿ التفاؽ لوقؼ إطالؽ النار واعالف ىدنة بيف الطرفيف في  02ديسمبر

امنا مع بدء المفاوضات في جنيؼ؛ إال أف اليدنة تعرضت لعدة خروقات مف
 5102تز ً
الطرفيف ،ولـ تنجح المفاوضات في التوصؿ لنتيجة ممموسة ،وأعمف المبعوث األممي أف طرفي
النزاع في اليمف اتفقا في ختاـ ستة أياـ مف المفاوضات في سويس ار عمى عقد جولة مباحثات

جديدة في  01يناير.06

انعقد مجمس األمف الدولي لبحث المسألة اليمنية 51بعد إخفاؽ محادثات السالـ التي لـ

تسفر عف نتائج ،وفشؿ أطراؼ النزاع في احتراـ وقؼ إطالؽ النار اليش .وخالؿ اجتماع في

نيويورؾ ،دعت الدوؿ الػ 02في مجمس األمف " جميع األطراؼ اليمنية إلى مواصمة وتسريع

المشارورات السياسية الشاممة التي ترعاىا األمـ المتحدة" .وطالب األعضاء أيضا بإعادة فتح

الموانئ لمتجارة ووصوؿ المساعدات "مف دوف تأخير"  ،في انتقاد لمحصار الذي يفرضو التحالؼ

العربي الذي تقوده السعودية لدعـ القوات الحكومية .ويبدو أف الدوؿ الغربية التي وفرت الحماية

يعا ،لتتفرغ لمجبيات المفتوحة في
والمساندة لمسعودية ،ترغب في إنياء الحرب في اليمف سر ً
سوريا والعرؽ ،وخشية مف تمدد تنظيـ القاعدة وتنظيـ الدولة اإلسالمية وتعزيز مواقعيما في
اليمف ،في ظؿ غياب السمطة المركزية.

جري اجتماع مجمس األمف في إطار الضغوط التي تمارسيا دوؿ غربية عمى السعودية

إلنياء الحرب .إذ يعد ىذا االجتماع ىو أوؿ اجتماع عمني لممجمس بشأف اليمف منذ بدء
 - 7األيٍٍ انؼبو ٌغدت ثجضء يذبصصبد انًٍٍ ٌٔذش األغغاف ػهى االنزؼاو ثٕلف األػًبل انمزبنٍخ ،يغكؼ أَجبء
األيى انًزذضح 2 ،صٌـًجغ .51 2
http://www.unic-eg.org/16737
 انغغة ٌعغػ يٍ أجم انـالو فً انًٍٍ فً يُطمخ رغػح رذذ ٍَغ انفٕظى ،عٌٔزغػ ،صٌـًجغ .51 2http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TX1V920151214?sp=true
 انًجؼٕس األيًً إنى انًٍٍ ٌأيم ثٕلف صائى إلغالق انُبع ،أ ف ة 55 ،صٌـًجغ .51 220- Security Council Press Statement on Situation in Yemen, 23 December 2015.
http://www.un.org/press/en/2015/sc12184.doc.htm
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الحممة العسكرية لمتحالؼ العربي في مارس  .5102وقد شارؾ فيو األمير زيد بف رعد الحسيف

مفوض األمـ ال متحدة السامي لحقوؽ اإلنساف ،وأعمف أف الحممة العسكرية لمتحالؼ الذي تقوده
السعودية في اليمف تتحمؿ المسئولية فيما يبدو عف "عدد غير متناسب" مف اليجمات عمى

مناطؽ مدنية .وأضاؼ زيد أنو " تابع بقمؽ بالغ القصؼ الشديد مف البر والجو عمى مناطؽ في
اليمف بيا كثافة عالية مف المدنييف وتدمير بنية تحتية مدنية مثؿ المستشفيات والمدارس".50

وقالت سمانثا باور سفيرة الواليات المتحدة لدى األمـ المتحدة –وقد تولت رئاسة المجمس خالؿ

ديسمبر -إف كؿ األطراؼ يتعيف عمييا االلتزاـ بالقانوف اإلنساني .وقالت إف الحوثييف عمييـ

وقؼ القصؼ العشوائي لممدنييف واليجمات عبر الحدود .وأضافت باور "سنواصؿ أيضا حث
التحالؼ الذي تقوده السعودية عمى ضماف االستيداؼ القانوني والمحدد ،والتحقيؽ الشامؿ في

جميع المزاعـ الموثوقة عف سقوط ضحايا مف المدنييف ،واجراء التعديالت الالزمة لتجنب مثؿ
ىذه الحوادث".55

وقد استمرت المع ارؾ بيف الحوثييف والقوات الموالية ،وفي مساء  53ديسمبر الذي شيد

اجتماع مجمس األمف بشأف اليمف ،وبعد أياـ قميمة مف االتفاؽ عمى اسئناؼ مباحثات السالـ

في يناير  ، 5103دعا زعيـ الحوثييف عبد الممؾ الحوثي أنصاره إلى عدـ ىدر الوقت في

متيما المنظمة الدولية بأنيا تؤدي دورىا ونشاطيا وفقا لمسياسات
الرىاف عمى األمـ المتحدةً ،
األميركية.53
إف األخطاء التي ارتكبتيا األمـ المتحدة والوفود الدبموماسية الغربية خالؿ  5102بدعـ

السعودية وتقويض الجيود المطالبة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية إرضاء لحكومة الرياض ،يؤدي

ويضعؼ قدرتيا عمى إدارة مفاوضات
في نياية المطاؼ إلى تقويض مصداقية المنظمة الدولية ُ
األطراؼ المتحاربة وقيادة مباحثات جادة تؤدي في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ العدالة والسالـ

 -5األيى انًزذضح :انزذبنف انؼغثً يـؤٔل ػٍ يؼظى انٓجًبد ػهى انًضٍٍٍَ ثبنًٍٍ ،عٌٔزغػ 55 ،صٌـًجغ
.51 2
 -55األيى انًزذضح :انزذبنف انؼغثً فً انًٍٍ يزٓى ثشٍ ْجًبد اؿزٓضفذ انًضٍٍٍَ ،فغاَؾ  5 ،5صٌـًجغ
.51 2
 -5اؿزًغاع انًؼبعن فً انًٍٍ ٔػػٍى انذٕصٍٍٍ ٌضػٕ ل"ػضو انغْبٌ ػهى األيى انًزذضح" ،أ ف ة5 ،
صٌـًجغ .51 2
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وانصاؼ الضحايا .سيدفع اليمف فاتورة فشؿ األمـ المتحدة وتواطء العواصـ الغربية مز ًيدا مف
الدماء والضحايا وانعداـ اال ستقرار الذي قد ينتقؿ إلى دوؿ مجاورة ويمزؽ أوصاؿ المنطقة.

الوضع اإلنساني في اليمن خالل عام :كارثة إنسانية:
تحالفت جيود كؿ األطراؼ اليمنية واإلقميمية ضد مصالح وحقوؽ المدنييف اليمنييف الذيف

تتفاقـ معاناتيـ اليومية ،فيواجيوف الموت في قصؼ غارات التحالؼ العربي أو نيراف قوات
الحوثييف ،ويعانوف مف التيجير القسري وسوء التغذية وانييار الخدمات األساسية في التعميـ

والصحة .حيث امتد الصراع إلى  51مف أصؿ  55محافظة في البالد ،وقالت األمـ المتحدة
إف الصراع الذي بدأ في  53مارس  5102قد أودى بحياة نحو  3آالؼ شخص نصفيـ
تقريبا مف المدنييف ،مف بينيـ نحو  311طفؿ وجرح نحو  611آخروف وىي زيادة بمقدار
خمسة أمثاؿ عدد الضحايا في .515101

ووف قا لتقديرات األمـ المتحدة ،تنيار الخدمات األساسية بوتيرة سريعة ،وال يتمكف أكثر مف

 01مميوف شخص مف الحصوؿ عمى الرعاية الصحية الكافية ،و يعاني نحو ثالثة مالييف
طفؿ وامرأة مف سوء التغذية أو الخدمات الوقائية .كما أف نحو  50.5مميوف شخص – أي

بنسبة  55في المائة مف السكاف– ىـ حاليًا بحاجة إلى أشكاؿ مختمفة مف المساعدات اإلنسانية

لتمبية احتياجاتيـ الضرورية أو حماية حقوقيـ األساسية .وأعمف منسؽ األمـ المتحدة لمشؤوف

اإلنسانية أف نحو  5.3مميوف شخص قد أُجبروا عمى الفرار مف ديارىـ (نازحيف) ،وأف 051

ألؼ شخص آخريف قد فروا مف البالد ،وأشار إلى أف "أكثر مف  06مميوف شخص يفتقروف
إلى المياه الصالحة لمشرب والصرؼ الصحي ،وأكثر مف  01مميوف شخص يواجيوف انعداـ

األمف الغذائي ،بما في ذلؾ  4.3مميوف يواجيونو بدرجة حادة ،وأف نحو  351ألؼ طفؿ

يعانوف مف سوء تغذية حاد" .52وقبؿ أياـ مف نياية  5102ناشدت منظمة الصحة العالمية
 -5األيى انًزذضح :انزذبنف انؼغثً يـؤٔل ػٍ يؼظى انٓجًبد ػهى انًضٍٍٍَ ثبنًٍٍ ،عٌٔزغػ 55 ،صٌـًجغ
.51 2
 -52األيى انًزذضح رذظع يٍ ٔظغ إَـبًَ لبرى فً انًٍٍ ،يغكؼ أَجبء األيى انًزذضحَٕ ،فًجغ .51 2
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25046#.Vn8ImlKUqZZ
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والشركاء في مجاؿ الصحة توفير  30مميوف دوالر لضماف استمرار تقديـ الخدمات الصحية

لنحو  02مميوف شخص في اليمف في ظؿ انييار نظاـ الصحة اليمني.53

استهداف المدنيين:
يزعـ كؿ مف طرفي الصراع في اليمف أنو يدافع عف حقوؽ الشعب اليمني ،إال أف ىذا

الزعـ يسقط في الممارسة العممية التي تشيد سقوط عدد كبير مف الضحايا المدنييف في قصؼ

غارات التحالؼ ،فضال عف مسئولية قوات الحوثييف عف تعرض المدنييف ألخطار غير

ضرورية ،وقتميـ.

منذ األيا ـ األولى لمحممة العسكرية التي تقودىا السعودية ،بدأ نزيؼ المدنييف بسبب

الضربات الجوية . 54وقد تجاىؿ قادة السعودية والواليات المتحدة نداءات المنظمات الدولية
المطالبة بتوفير الحماية الالزمة لممدنييف وتقميؿ األضرار التي تمحؽ بيـ خالؿ العمميات

العسكرية .55وأظيرت قوات التحالؼ العربي بقيادة السعودية استيانة متواصمة بحياة المدنييف؛
حيث قصفت طائرات التحالؼ منشآت مدنية وقتمت العديد مف المدنييف في غاراتيا التي

مخيما لمنازحيف 56ومصنع 31ومخزنا لممساعدات اإلنسانية في شمالي اليمف ،30كما
استيدفت
ً
 -51يُظًخ انصذخ انؼبنًٍخ :صًخ دبجخ يبؿخ نهضػى نزٕفٍغ انشضيبد انصذٍخ نـ  2يهٌٍٕ ششص فً انًٍٍ،
يغكؼ أَجبء األيى انًزذضح 2 ،صٌـًجغ .51 2
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25215#.Vn8RUlKUqZY
 -57انًٍٍ ـ ؿمٕغ ظذبٌب يضٍٍٍَ ثـجت انعغثبد انجٌٕخ انزً رمٕصْب انـؼٕصٌخٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش5 ،
يبعؽ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643
 -5ػهى انزذبنف انـؼٕصي ٔانٕالٌبد انًزذضح رمهٍص انعغع انالدك ثبنًضٍٍٍَ فً انًٍٍٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ
ٔٔرش ،أثغٌم .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/13/269572
 -5انًٍٍ ـ غبعاد جٌٕخ ػهى يشٍى رضٍغ ثٕاػش لهك جـًٍخٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 5 ،أثغٌم .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715
 - 1انًٍٍ ـ غبعح جٌٕخ ػهى يصُغ رمزم يضٍَبًٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 2 ،أثغٌم .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/15/269646
 انًٍٍ -لصف أدض انًـزٕصػبد ٌٓضص إٌصبل انًـبػضادٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 55 ،أثغٌم .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/22/269731
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استخدمت قوات التحالؼ الذخائر ال عنقودية المحظورة في ىجمات عمى مناطؽ خاضعة

سالحا ال
لمحوثييف شماؿ اليمف ، 35ويؤكد الخبراء أف ىذا النوع مف الذخائر ُيعرؼ بكونو
ً
تيديدا لممدنييف،
يستطيع التمييز بيف األىداؼ العسكرية والمدنية ،وتُشكؿ بقاياىا غير المتفجرة ً
حتى بعد انقضاء فترة طويمة مف القتاؿ ،وتوجد أدلة عمى تكرار استخداـ قوات التحالؼ

المحممة بالذخائر العنقودية.33
لمصواريخ
ّ

كما تـ توثيؽ تداعيات تنفيذ قوات التحالؼ العربي لػ ػ  05غارة جوية عمى المعقؿ الحوثي

في صعدة بشماؿ اليمف ،وتسببت الغارات في تدمير أو إتالؼ منازؿ مدنية وخمسة أسواؽ

ومدرسة ومحطة وقود ،رغـ غياب األدلة عمى استخداميا في أغراض عسكرية ،وقتؿ  26مف

المدنييف ،بينيـ  32مف األطفاؿ .31واستيدفت طائرات التحالؼ مباف سكنية وقتمت ما ال يقؿ

عف  32مدنيا بينيـ  01أطفاؿ ، 32ودمرت طائرات التحالؼ مستشفى شمالي اليمف تدعمو
منظمة "أطباء بال حدود".33

قالت األمـ المتحدة إف العمميات العسكرية وقع خالليا نحو  3آالؼ قتيؿ نصفيـ تقريبا مف

المدنييف ،ووثقت منظمات دولية انتياكات قوات التحالؼ لقوانيف الحرب واستيداؼ المدنييف

والمنشآت المدنية؛ إال أف السعودية تنفي مسئوليتيا ومسئولية قوات التحالؼ عف ىذه

االنتياكات ،وشككت في أرقاـ وتقديرات األمـ المتحدة ،وقالت إف األمـ المتحدة غير متواجدة

 - 5انًٍٍ ـ طسبئغ ػُمٕصٌخ رُؼغّض انًضٍٍٍَ نهشطغٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش ،يبٌٕ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/31/270108
 انًٍٍ -انصٕاعٌز انؼُمٕصٌخ رمزم ٔرصٍت انؼشغادٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 51 ،أغـطؾ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/26/280499
 انًٍٍ ـ غبعاد جٌٕخ غٍغ يشغٔػخ رمزم ػشغاد انًضٍٍٍٍَْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش.51 2 ٌٍَٕٕ 1 ،https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/30/278552
 - 2انًٍٍ ـ غبعاد انزذبنف ػهى يجبٌ ؿكٍُخ لض رشكم جغًٌخ دغةٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرشٌٕ 5 ،نٍٕ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683
 - 1غبئغاد انزذبنف رمصف يـزشفى فً انًٍٍٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 57 ،أكزٕثغ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743
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عمى األرض ،واتيمتيا بأنيا تستند في تقديراتيا وفي أرقاـ الضحايا المزعومة إلى طرؼ واحد

وىو الميميشيات الحوثية.34

مف ناحيتيا أظيرت قوات الحوثييف استيانتيا بمصير المدنييف وقاطني المنشآت المدنية

حيث تسببت اعتداءات الحوثييف عمى المناطؽ المحيطة بمستشفى بمدينة عدف 35في إطالؽ
نار متكرر عمى موظفي المستشفى والمرضى الموجوديف فيو؛ ما نتج عنو مقتؿ مدنييف .كما
انتيكت قوات موالية لمحوثييف قوانيف الحرب؛ وذلؾ بإطالقيا قذائؼ الياوف والصواريخ

العشوائية بشكؿ متكرر عمى مناطؽ مأىولة في مدينة عدف الساحمية الجنوبية؛ األمر الذي

أدى لقتؿ عشرات مف المدنييف بينيـ أطفاؿ .36وقبؿ أف تنسحب قوات الحوثييف مف مدينة عدف

قامت بزرع ألغاـ مضادة لألفراد 11الذي تسبب في قتؿ عدد مف األشخاص وتعريض آخريف

لخطر الموت .وكثفت جماعة الحوثييف نشاطيا ف ي تجنيد األطفاؿ وتدريبيـ ونشرىـ ،في
انتياؾ لمقانوف الدولي.10

ولـ تكتؼ قوات الحوثييف بالحصار الذي تفرضو عمى مدينة تعز اليمينة ،ومصادرتيا

اإلمدادات الغذائية والطبية مف المدنييف في تعز ،األمر الذي أدى تدىور الوضع اإلنساني في

المدينة ، 15بؿ قصفت قوات الحوثييف وأ خرى موالية لمرئيس اليمني السابؽ بشكؿ عشوائي

ومتكرر العديد مف األحياء السكنية في مدينة تعز جنوبي اليمف بقذائؼ الياوف وصواريخ

 - 7يمبثهخ يـزشبع ٔػٌغ انضفبع انـؼٕصي انؼًٍض انغكٍ أدًض انؼـٍغي يغ ثً ثً ؿً ػغثً ،فً انُصف األٔل
يٍ صٌـًجغ .51 2
https://www.youtube.com/watch?v=XT5CrpmU1Cc
 انًٍٍ ـ دٕصٌٍٕ ٔيمبرهٌٕ جُٕثٌٍٕ ٌؼزضٌٔ ػهى يـزشفى فً ػضٌٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرشٌٍَٕٕ 5 ،.51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278341
 انًٍٍ ـ يضفؼٍخ انذٕصٍٍٍ رمزم انؼشغاد فً ػضٌٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرشٌٕ 5 ،نٍٕ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/29/279750
 - 1انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ اؿزشضيٕا أنغبيب أعظٍخ فً ػضٌٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 7 ،ؿجزًجغ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/07/280851
 انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌغؿهٌٕ األغفبل إنى انمزبلٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 5 ،يبٌٕ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/12/269920
 - 5األيى انًزذضح رؼغة ػٍ انمهك إػاء رضْٕع انٕظغ اإلَـبًَ فً رؼؼ ،يغكؼ أَجبء األيى انًزذضحَٕ 2 ،فًجغ
.51 2
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=25100#.VoB8g1KUqZY
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المدفعية ،مما تسبب في قتؿ وجرح مدنييف بينيـ نساء وأطفاؿ .13استيداؼ القوات الحوثية

لممدنييف تخطى الحدود اليمينة ،وذلؾ عبر إطالؽ عشرات الصواريخ المدفعية بشكؿ عشوائي

مدنيا،
مف شماؿ اليمف عمى جنوب المممكة السعودية ،مما تسبب في مقتؿ ما ال يق ّؿ عف ً 05
واصابة أكثر مف عشرة آخريف بجروح.11

الحوثيون ينتهكون الحق في التعبير والتظاهر والتنظيم:
منذ استيالءىا عمى السمطة دأبت قوات الحوثييف عمى انتياج ممارسات قمعية ،وانتيكت

الحؽ في التجمع السممي والحؽ في التعبير وحرية الصحافة وكذلؾ الحؽ في التنظيـ وتكويف

الجمعيات ،فضال عف استيداؼ الصحفييف والمعارضيف السياسييف والمدافعيف عف حقوؽ

اإلنساف.

ففي الفترة مف  52يناير إلى  00فبراير  ،5102قاـ مسمحوف حوثيوف باالعتداء المتكرر

بالضرب عمى متظاىريف سممييف في العاصمة صنعاء باستخداـ العصي وأعقاب البنادؽ.

متظاىر .12وفي  51مارس استخدـ الحوثيوف القوة المفرطة وأطمقوا النيراف عمى
ا
واحتجزوا 13

حشد مف المتظاىريف في تعز؛ مما أدى لوفاة  4أشخاص وجرح أكثر مف  53آخريف .13وكاف
وزير داخمية اليمف المؤقت قد أصدر أوامره لشرطة صنعاء في في  5فبراير بمنع كافة

المظاىرات غير المصرح بيا بسبب "الظروؼ االستثنائية" التي تمر بيا البالد.14

 انذٕصٌٍٕ ٌمصفٌٕ انًضٍٍٍَ فً رؼؼ ،جُٕثً انًٍٍٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 51 ،أكزٕثغ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/20/282447
يبٌٕ
 انًٍٍ ـ لٕاد يٕانٍخ نهذٕصٍٍٍ أغهمذ صٕاعٌز ػهى يضٌُخ ؿؼٕصٌخٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش،.51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269929
 - 2انًٍٍ – لٕاد األيٍ ٔانًٍهٍشٍبد رـٍئبٌ نه ًُذزجٍٍٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 55 ،فجغاٌغ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/02/22/266949
 - 1انًٍٍ ـ لٕاد انذٕصٍٍٍ رـزشضو انمٕح انًًٍزخ ظض يزظبْغٌٍٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 7 ،أثغٌم .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/07/267829
47- https://twitter.com/BShtwtr/status/564577859545481216/photo/1
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كما وثقت ىيومف رايتس ووتش سبعة وقائع تتضمف االعتداء عمى صحفييف ووسائؿ إعالـ

بيف  30ديسمبر  5101و 4مارس  ، 5102يتحمؿ مسؤليتيا قوات الحوثييف ومسمحيف

آخريف.15

وقامت قوات الحوثييف في أبريؿ  5102باعتقاؿ محمد قحطاف السياسي المعارض ليا

وأحد زعماء حزب اإلصالح . 16وفي  2أغسطس  5102قامت قوات الحوثييف باختطاؼ
المدافع عف حقوؽ اإلنساف عبد القادر الجنيد في مدينة تعز . 21وفي أكتوبر  5102منع
مسئولوف حوثيوف مدافعة بارزة عف حقوؽ النساء مف السفر ،مرتيف ،لممشاركة في اجتماعات

إقميمية تميد لمحادثات السال ـ . 20ومنذ سبتمبر  ،5101داىـ الحوثيوف  33منظمة غير

ومنعت أغمب ىذه المنظمات مف
المعداتُ .
حكومية في صنعاء وأغمقوىا ،وصادروا األصوؿ و ُ
الموالية لحزب اإلصالح ،بحسب مكتب المفوضية السامية
إعادة ُمزاولة نشاطيا؛ خاصة تمؾ ُ

لحقوؽ اإلنساف في اليمف ،وقد وثّقت منظمة ىيومف رايتس ووتش الحاالت التي تعرضت فييا
المنظمات غير الحكومية في اليمف لممداىمات والمصادرة واإلغالؽ.25

تصاعد نفوذ تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية:
يستغؿ تنظيـ القاعدة وتنظيـ الدولة اإلسالمية الفراغ السياسي وانييار مؤسسات الدولة في

التمدد وتجنيد المزيد مف األعضاء وتنفيذ العمميات االنتحارية ومحاربة الحوثييف الشيعة،

السنييف المتطرفيف .وييدد الفشؿ التاـ لمدولة في اليمف وتمدد
الخصوـ العقائدييف لمتنظيميف ُ
 انًٍٍ ـ رصبػض االػزضاءاد ػهى انصذفٍٍٍٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 5 ،يبعؽ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/23/267481
 انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌشفٌٕ يؼبعظب ؿٍبؿٍبٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 2 ،ؿجزًجغ .51 2https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/15/281178
 -21انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌشزطفٌٕ َبشطًب دمٕلًٍبٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش 7 ،أغـطؾ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/07/280053
 -2انًٍٍ :انذٕصٌٍٕ ًٌُؼٌٕ ؿفغ يضافؼخ ػٍ دمٕق انُـبءٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرشَٕ 2 ،فًجغ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/15/283442
 -25انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌغهمٌٕ انًُظًبد ٌٔذزجؼٌٔ انُشطبءٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش ،صٌـًجغ .51 2
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/13/284452
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الجماعات والتنظيمات المتطرفة عمى أراضيو إلى اتساع نطاؽ الدمار وعدـ االستقرار الذي

تشيده المنطقة في األعواـ األخيرة.

وبرغـ الوجود القديـ والراسخ لتنظيـ القاعدة في اليمف ،إال أنيا تواجو منافسة قوية مف

تنظيـ الدولة اإلسالمية الذي يسعى إلزاحة القاعدة وتقديـ نفسو كبديؿ ،وقد استطاع التنظيـ
الجديد أف يجذب بعض مقاتمي القاعدة ،الذيف أعمنوا نقض البيعة لزعيـ تنظيـ القاعدة أيمف

الظواىري وبايعوا زعيـ تنظيـ الدولة اإلسالمية.23

وقد استيؿ تنظيـ الدولة اإلسالمية عممياتو في اليمف في مارس بتفجيريف انتحارييف كبيريف

بمسجديف لم شيعة في العاصمة صنعاء سقط فييما  034قتيال و 324جريحا عمى األقؿ.21

وفي أكتوبر نفذ التنظيـ أربع ىجمات انتحارية عمى مقر الحكومة اليمنية ومواقع عسكرية

داميا عمى
لمتحالؼ العربي الذي تقوده السعودية ،وفي نوفمبر نفذت عناصر التنظيـ
ىجوما ً
ً
جندي ا . 22وفي  3ديسمبر  5102ن ّفذ تنظيـ الدولة
محافظة حضر موت وقتمت نحو ً 21

اإلسالمية عممية اغتياؿ محافظ عدف . 23وفيما يحاوؿ تنظيـ القاعدة أف يتجنب في تنفيذ

سعيا لكسب تأييدىـ؛ فإف تنظيـ الدولة اإلسالمية
عممياتو اإلرىابية استيداؼ السكاف المحمييف ً
ال يبالي بمصير السكاف ،ويواصؿ تنفيذ عمميات القتؿ والتفجير بال تمييز ،و"وصمت وحشيتو
في اليمف إلى المستويات نفسيا كما في سورية والعراؽ".24

 -2يٕلغ ؿبٌذ :أَصبع نزُظٍى انمبػضح فً انًٍٍ ٌجبٌؼٌٕ انضٔنخ اإلؿاليٍخ ،عٌٔزغػ ،فجغاٌغ .51 2
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0LF0J620150211
ٔ -2ؿػ فٕظى انًٍٍ ..انًُبفـخ رذزض ثٍٍ انضٔنخ اإلؿاليٍخ ٔانمبػضح ،عٌٔزغػ.51 2 ٌٍَٕٕ 1 ،
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0PA2MJ20150630?sp=true
 -22رُظٍى انضٔنخ اإلؿاليٍخ ٌؼهٍ يـؤٔنٍزّ ػٍ ْجٕو فً دعغيٕد ثبنًٍٍ ،عٌٔزغػَٕ 51 ،فًجغ .51 2
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0T91LW20151120
 -21يمزم يذبفظ ػضٌ فً رفجٍغ اَزذبعي ٔرُظٍى انضٔنخ اإلؿاليٍخ ٌؼهٍ يـؤٔنٍزّ ،عٌٔزغػ 1 ،صٌـًجغ .51 2
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0TP04Z20151206?sp=true
 -27اػصْبع انزطغّف فً انذغة األْهٍخ انًٍٍُخ ،فبعع انًـهًً ،يغجغ ؿبثك.
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السعودية تتحالف مع إخوان اليمن ضد الحوثيين:
اضحا مف العواصـ العربية الكبرى ،سواء
شيدت المنطقة في السنوات األخيرة عداء و ً
القاىرة أو دوؿ الخميج ،تجاه جماعة اإلخواف المسمميف ،وقد تصاعد العداء في أعقاب اإلطاحة

بحكـ الجماعة في مصر في منتصؼ  .5103وبمغ األمر حد نشوب أزمة دبموماسية حادة في

منطقة دوؿ الخميج حيف سحبت السعودية واإلمارات والبحريف سفرائيا مف قطر بسبب عالقتيا
الوثيقة ودعميا المتواصؿ لجماعة اإلخواف المسمميف .إال أف السعودية في عيد الممؾ سمماف

سعوديا مع
انفتاحا
مختمفا عف نيج سمفو الممؾ عبد اهلل .حيث شيدت 5102
نيجا
ً
ً
ً
اتخذت ً
جماعة اإلخواف في اليمف ،ح يث يبدو أف القمؽ السعودي مف تمدد النفوذ اإليراني في المنطقة

دفعيا لممرونة مع الفرع اليمني لجماعة اإلخواف ،في إطار سعي الممؾ سمماف لتكويف حمؼ

إسالميُ 25سني لمواجية كال مف إيراف وتنظيـ الدولة اإلسالمية.

وقد أثمرت السياسة السعودية عف إعالف حزب التجمع اليمني لإلصالح ،الذي يش ّكؿ

امتدادا لفكر جماعة اإلخواف المسمميف ،تأييده لمعممية العسكرية"عاصفة الحزـ" التي ينفذىا
ً
التحالؼ العربي بقيادة السعودية ،وأبدى الحزب أممو في أف"تعيد ىذه العممية األمور إلى
نصابيا ومسارىا الصحيح ،وتخرج البالد مف األزمة التي تسبب بيا الحوثيوف وحمفاؤىـ الذيف
يتحمموف كامؿ المسؤولية عف كافة النتائج المترتبة عمى ىذه العممية " . 26وبرغـ أف التجمع
اليمني لإلصالح لـ يعمف مشاركتو الرسمية في الحرب ،إال أف تأييده لتحالؼ السعودي أدى

لقياـ الحوثيوف باعتقاؿ أكثر مف  011مف قيادات اإلصالح في يوـ واحد ،ومف بينيـ مختفوف

قسرًي ا .31وقد توجو كثير مف قيادات الحزب إلى الرياض ىرًبا مف بطش الحوثييف .لكف ال
تغيير جذرًيا في التوجو السعودي إزاء التعامؿ مع ممؼ جماعة
توجد دالئؿ عمى أف ىناؾ ًا

 -2انؼبْم انـؼٕصي ٌزطهغ نزكٌٍٕ كزهخ ؿٍُخ جضٌضح فً يٕاجٓخ إٌغاٌ ٔرُظٍى انضٔنخ اإلؿاليٍخ ،عٌٔزغػ1 ،
يبعؽ .51 2
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0M210W20150306
« -2انزجًغ انًًٍُ نإلصالح» ٌؼهٍ رأٌٍضِ «ػبصفخ انذؼو» ٌٔمضو شكغِ نضٔل انزذبنف ،انذٍبح انهُضٍَخ،
أثغٌم .51 2
 -11انًٍٍ ـ انذٕصٌٍٕ ٌغهمٌٕ انًُظًبد ٌٔذزجؼٌٔ انُشطبءٍْٕ ،يٍ عاٌزؾ ٔٔرش ،يغجغ ؿبثك.
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اإلخواف المسمميف ،بؿ إف التحالؼ مع إخواف اليمف ال يعدو كونو ،حتى اآلف ،تحالؼ

الضرورة ،حيث يجمعيما العداء لمحوثييف ،وال يذىب تحالفيما أبعد مف ذلؾ.30

 -1انغٌبض ٔإسٕاٌ انًٍٍ :انؼٕصح إنى ظجػ انًصُغ ،فبعع انًـهًً ،يغكؼ كبعٍَجً نهشغق األٔؿػ7 ،
أغـطؾ .51 2
http://carnegie-mec.org/2015/08/07/ar-61012/ien8
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