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ماذا يجري في اليمن؟
(تقـطٕـط)

عتد العصيص أةو طالث
رئيس دائزة المعلومات والنشز ةالمزكز،
سكزثيز ثحزيز مجلة مقارةات سياسية

ِمذِة اٌتمرير:
كاى مو تداعّات زضُخ الّمو حلكم رمس ٓ اضم مس ركممس ممو وثومٕ َوثوم عامما
أى تعسض البلد للهصاعات الطّاضّٕ املط مسَٔ ،اليت تأججت رمْ العام 3122م بمال صامو
م ممح أث ممداي السبّ ممح العسب ممْ ال مميت ع م م ت بك ممم م ممو ال ممدَ رم ممْ املهطك ممٕ َشعصع ممت
اض م كسازيا الطّاضممْ لكممو الممّمو متّممص  -آنممرا  -ب جسب ممٌ ال سِممدَٔ ،ذل م
جلطت ارطساف الطّاضمّٕ
ر م مممْ الطم م مملطٕ َاملعازضم م ممٕ
بػم ممكًّا )املم ممدنْ َاملطم ممل )
عل ممٖ طاَل ممٕ مم م متس ث ممُاز
َط ممي غ ممام ضم م

ثالثة أعووا مو العوووا والحصوار الجو
وثوعمووو الووووو الغزةيوووة علووو

عهممدما

ثقوود السوعودية

الووويم السوووعيو؛ كووو يوووو

ثشزب األرض د شهيو ،ويجزح وج التالد دمع أ يسي ،
وثجلوى أحشاء فقيز جائع ومحاصز ،ةالموت والخذال .

ّ ممح

ارثممصاو َالكممُٗ الطّاضممّٕ املمملممٕ رممْ الربملمماىَ ،كممرا أن ماز اهلل َاحلممسا اوهممُبْ،
إضارٕ إىل مممل عو الػباو َمتمّ خاص للمسأٔ َقد اض مست أعما ذل

امل متس

خمث ال م ٔ  21ممازع 3124م ِ 36 -هماِس 3125م) ،لّكمدم للػمع المّمي  -رممْ خ ممام
انعكمما ٍ – َوّكممٕ خمسجممات م م متس احلممُاز الممُطيَ ،المميت تطمممهت ثلممُ لعممد مممو

 - 1حرصاً من هيئة حترير اجمللة على مشول الفائدة من التقرير فقد مت نشر نصه باللغة االجنليزية على املوقع االلكرتوين للمركز على
شبكة الويب ،وديكن االطالع عليه وحتميله عرب زيارة املوقع:

:
www.yecscs.com
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الكطاِا الُطهَّٕ ،خسجت بهكاط حمد ٔ ألصمت  -ثّهًا  -المسيّظ يما ٓ ب ه ّمريا
َلك ممو مماطل ممٕ َام ه ممات ي مما ٓ أ ت إىل ت ممأشم الُض ممح الطّاض ممْ َاش ِ مما ا ث ك مماى بمم
ارطممساف الطّاضممّٕ املػممازكَٕ ،ظلممت جًممُ املبعممُي ارممممْ
لل ُص م إىل ث م لممرل

مما بممو عمممس مطم مسٔ

الُضممح امل ممأشمَ ،إ مما ث م ضّاض مْ لألشمممٕ الّمهّممٕ ب م ٕ

عامٕ
فـٗ أتـَٔ شكـا ناٌـار نكػٖاغـٗ نا،ـ ظي نًـسكت وـٔض ٙؾـتيٖ ٚفــٗ  32غـي،و 3125ي
كلوطاكيــ ٚبإصــ٥تا نق،صــازٕ ٚجاةلــٓ ٚةظنتــ ٚت ٔهــُ ٚــاز٘ نكفاغــس ٙباإلضــافٚ
كلوطاكي ٚبٌ،فٖص شتطةا نذتٔنض نكٔطينٓ .جقب نً،صاض نكثٔض ٙأجلٍ نايتـٔ ن٦يـٗ
(ج ـان بــٍ جوــط) فـــٗ نكٖــٔي نك،ــاكٗ كلثــٔض 33( ٙغــي،و 3125ي) جــٍ نتفــاط ن٦طــطن
نكػٖاغــٖ ٚجٖتــاى جلــ ٛنتفــاط غٖاغــٗ ؾــاهم ذتــم ن٦ظهــ ٚنكػٖاغــٖٓ( ٚوٖقــ ٚنكػــلى
ٓنكؿطنك ُٗٓ )ٚنكٔوٖق ٚنكيت ٓصفِا نايتٔ ن٦يٗ بـا٦هط نرتـاضط كلتـاز <ٙةش ٓفقـاى
كئٌز نكٔوٖق ٚقيل قٔ ٜنكثٔض ٙناٌ،صط ٙأَ تقف جل ٛقسي ناػآن ٙهع غـاٞط ن٦طـطن
نكػٖاغٖٓ ٚمل تطاكب ب ٘ نهٖ،اظن غٖاغٖ ٚخاص.ٚ
فـٗ نكػاجا نٓ٦ىل هٍ صياح ٕٔي نرتوٖؼ  37هاضؽ 3126ي ؾٌ نكػتٔزٕٓ ٚنكسٓن
نا،حاكف ٚهتِا تطباى ٓنغت ٚجل ٛنكـٖوٍ حتـ هػـو" ٛجاصـف ٚنذتـعي" ٓأجلٌـ ةالـ٥ط
نجملان ندتٔ٘ ٓنك ٘ ٓنكيحـط٘ كلـٖوٍ ٓفـطا تصـاض ؾـاهم جلٖـّٓ .هٌـص شكـا نكٔقـ
ٓجلــ ٛهــسنض وــ ٥غــٌٔن

ٕ ٤ــعنن شكــا نك،حــاكف تطت ــب ندت ـطنٞى قحــل ناــسًٖ

ٓنا٣غػا ٓنكيٌ ٛنك،ح ٖٚ،كلٖوٍ ها تػيب (ٕٓ ٤عنن) فــٗ صـٌع كاضوـ ٚةًػـاًٖ ٚتتـس
ن٦غـــٔأ هـــٍ ًٔجِـــا فــــٗ نكتـــامل ب ،كٖـــس ٓؾـــِاز ٙن٦هـــى نا،حـــسٓ ٙناٌظوـــا نكسٓكٖـــٚ
نإلًػآًٖ ٚنذتقٔقٖ )1(.ٚكوا أجاط نك،سخم نكتػ ط٘ فــٗ شكـا نكٔ،قٖـ نكٔصـٔن ةىل
ت ٍم غٖاغٗ ك٧ظه ٚنكٖوٌٖـٓ ٚفقـ ىا ٤تفـا ٍط غٖاغـٗ كـاَ تٌِٖـا جلـٓ ٛؾـا نكٔ،قٖـع هـٍ
ن٦طــطن نكػٖاغــٖ ٚنكٖوٌٖــ ٚكافــٓ ٚشكــا ن٦هــط ُــٔ هــا أكــس جلٖــّ نايتــٔ ن٦يــٗ
جان بٍ جوط فـٗ آخط ةفاز ٙكّ أهاي زتلؼ ن٦هٍ بتس ٓقٔع نكتسٓنَ جل ٛنكٖوٍ(.)5

(1) https://arabic.rt.com

( (5نص ةخر إحاطة للمبعوث األممي جمال بن عمر بعد اندالع العدوان السعودي على اليمن؛ متوفر على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=UJYPdOmaemE
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 -1اٌذوي املشاروة يف اٌؼذواْ ػٍى اٌيّٓ:
(ناول  ٚنكتطبٖ ٚنكػتٔزٕ ٚنإلهاضن نكتطبٖ ٚنا،حس ٙقطـط

()1

نكيحـطٍٕ نك ٕٔـ

ن٦ضزَ نكػــٔزنَ هصــط نكٕٔ٤ــا نا،حــس ٙن٦هطٕ ٖــ ٚبطٕطاًٖــا باكػــ،اَ
نكػــــٌ ان) ٓ٤تقـــاى أجلٌـــ

هاكٖعٕــــا

جعهِــا نرتــطٓ هــٍ ُــصن نك،حــاكف
كوـــــا غـــــحي نا ـــــط طاٞطنتِـــــا

هٌاك هٍ الوعاًاج اإلًساًيح ها يكفي لوكف
الحسب في اليوٍ ،لكٍ األطواع االكذصاديح دوٌع
ذلك

ناؿاضك ٚفـٗ نكتسٓنَ جل ٛنكٖوٍ ٓأبق جل ٛتطٔض قٔن أخط ٜفـٗ نك،حاكف(.)3
إضافة كذلك إلى مشاركة مجاامع ما املزثزقاة الحااعين للشازكة مميعاة سائةة الماةية (باك
ووثز) ،وكذا شزكة (داي كورب) ممزيكعة(.)3
 -2الدول التي ثبيع السالح والذخائر للتحالف السعودي:
(الواليات املحددة ممزيكعة ،بزيطانعا ،فزنما ،روسعا ،أملانعا( ،)4كيدا ،الصن  ،ثزكعا ،أسبانعا،
جورجعا وغنرها)( .)5وقد أعليد النرويج وبلجعكا ثوقفها ع بع المكح لإلمارات(.)6
( )1انسحبت قطر من التحالف يف  5يونيو 5117م.
) (5متوفر على الرابط:

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/
( )3انسحححبت شححركة بححال وو ححر برححد املسححائر ححو املتوقرححة يف صححفو مساو هححا والكشححف عححن حلرححا القتلححى واملشححارك يف ا ححرب،
لتحل حملها ( اين كورب) اليت انسحبت حليضاً يف وقت الحق؛ املزيد من التفاصيل متوفرة على الرابط :
-https://southfront.org/first-group-of-dyncorp-mercenaries-arrived-in-yemenand-replaced-the-ones-from-ex-blackwater/
-https://www.globalresearch.ca/dyncorp-mercenaries-to-replace-blackwater-inyemen/5512537
( )4مححع قححدم املفاويفححات يف حلملانيححا ب ح ا حزب االش حرتاك الححدديقراط وافححاف مححن حلمسححل شححكيل ائححتال حححاك بزعامححة موكححل،
حلعلاححت ا كومححة ايملانيححة عححن وقفهححا صححدير ايلححلحة كة الححدول املشححاركة يف ا ححرب علححى الححيمن؛ املزيححد مححن التفاصححيل متححوفرة علححى
الرابط:
http://arabic.euronews.com/2018/01/20/germany-stops-exporting-arms-to-ksaand-emirates
( )5ديكن االطالع على موقع الدفاع والتسليح على الرابط:
http://defense-arab.com/vb/forums/11
)6( http://www.independent.co.uk/news/world/europe/yemen-civil-warnorways-arms-sales-uae-saudi-arabia-iran-houthis-exports-emirates-ine-eriksena8140226.html
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فـٗ ةِ ٚه قابلٓ ٚةيِ ٚهطاز ٙأجلٌـ نكتسٕـس هـٍ ناٌظوـا نكسٓكٖـٓ ٚن ٖٟـا نكط ٖـٚ
هطاكيِ،ا نكسٓن ناصسض ٙكلػلح بٔقف بٖتِا ن٦غـلح ٚكل،حـاكف نكـص٘ ٕطت ـب ندتـطنٞى
قحــل نكؿــتب نكــٖوين ٌِٕٓ،ــا نكقــأًَ بؿـ م ه،توــس ٓهػــ،وط فقــس طاكيـ

هٌظوــٚ

ُٖٔهٍ ضنٕ،ؼ ٓٓتـ تلا نكسٓن ناصسض ٙبٔقف بٖع نكػ٥ح كلػتٔزٕ.)2(ٚ
بسٓضْ زجا نك ااَ نٓ٦ضبٗ نكسٓن ن٦جطا ٝفــٗ ن٤حتـاز نٓ٦ضبـٗ ةىل ٓقـف بٖـع نكػـ٥ح
كلػتٔزٕ ٚنكـيت تقـٔز نك،حـاكف جلـٛ

أشهح إًساًيح دعدد وصدوح عداز علد

الوجذودع الددولي،

وهشكلح سياسيح ةاإلهكداي هعالجذهدا لدوال الحسداةاخ

نكٖوٍ(.)3
الجيوسياسيح للددو الكتدس وأطواعهدا االسدذعوازيح
 بع ا ااا مش ا ااور ب ا اان مي ةا ا ااة اليفا ا ااووالذوسعيح في الجوهوزيح اليوٌيح.
الدولعة ومي ةة هعوم راياخ ووجا
ثطال اات بحيلع ااة عل ااوية الم اايودية ا
()3
.
مجل خقوق إلانما الحاع لألمم املحددة عمبت جزائةها العة
 -3ملارا اٌؼذواْ ػٍى اٌيّٓ؟!
كقس نزجـ نكػـتٔزٕٓ ٚنكـسٓن نا،حاكفـ ٚهتِـا أًِـا قاهـ بِـصْ نذتـط هـٍ أةـم ةجـازٙ
نكؿــطجٖ ٚةىل نكــٖوٍ يثلــ ٚفـــٗ نكــطٖٞؼ ُــاز٘< ك ــٍ نكتــٔز ٙةىل نكٔقــاٞع ٓن٦تــسن
ٓن٤تفاقا نكػٖاغٖ ٚتستض شكا ن٤زجا ٝةجا ىٓ ٤شكا جل ٛنكٌحٔ ن٨تٗ;
ُـاز٘  -فـــٗ ن٦صـم  -متـ تعكٖ،ـّ ؾــتيٖاى فــٗ ف نٕــط 3123ي كوطؾـح ٓتٖــس فـــٗ
نً،دابـا الــن تٌافػـٖ ٚكٖصــيح ضٖٞػـاى تٔنفقٖـاى كلٖوٌـٖ ٓشكــا ٓفـل هــا تطلي،ـّ نايــازضٙ
نرتلٖجٖــٓ ٚآكِٖ،ــا نكٌ،فٖصٕــ )5(ٚنأقتــ ٚفـــٗ نكتاصــو ٚنكػــتٔزٕ ٚنكطٕــاا فـــٗ ًــٔفو
3122ي ٓنكيت كاً تتس مبثاب ٚناطةع كتولٖ ٚن،ً٤قان نكػٖاغٗ فـٗ نكٖوٍ.

)1( https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/21/287876
( )5املزيد من التفاصيل حول عوة الربملان ايوريب ول االحتا لوقف بيع ايللحة للسرو ية متوفرة على الرابط:
http://arabic.euronews.com/2017/12/01/european-politicians-demand-armsembargo-on-saudi-arabia
)3( https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/06/suspend-saudi-arabia-fromun-human-rights-council/
( )4نص املبا رة املليجية ،متوفر على الرابط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ً .2ص ـ نايــازض ٙنرتلٖجٖــ ٚجلــ ٛفــة ٙنً،قاكٖــ ٚهــٍ جــاه تيــسأ هــع تــٔكٗ ُــاز٘
نكطٞاغٓ ٚتٌِ،ـٗ فــٗ  32ف نٕـط 3125ي ٓباًِ،ـا ٝنكفـة ٙتٌِ،ـٗ صـ٥تٖ ٚبقـاٝ
ُــاز٘ كــطٖٞؼ كلسٓكــ َ٦ ٚنك،عكٖــ ٚنكؿــتيٖ ٚنكــيت ًا ــا مبٔةــب نايــازضٙ
نرتلٖجٖ ٚكاً ستسز ٙبـاكفة ٙن،ً٤قاكٖـ( ٚكتـاه هـٖ٥زٕ ) ٓأ٘ نغـ،وطنض
كــّ فــــٗ نكػـــلط٤ ٚ

ـــٍ أَ ٕ ،ػــب هؿـــطٓجٖ ّ،هـــا مل ٕ ـــٍ ب،فـــٕٔض

(تعكٖــ )ٚؾــتي ةسٕــس< ةش بــااطلل مل ٕ ــٍ هــٍ صــ٥تٖا قــٔني هــ٣متط
نذتـٔنض نكـٔطين هــٌح ُـاز٘ هؿــطٓجٖ ٚنك،وسٕـس كتـاي ةضـايف .أ٘ ةَ ُـاز٘ لــم
ضٖٞػـ ىا بــسَٓ هػــٔ زغــٔ،ض٘ أٓ تصــٕٔ ؾــتي ٕ،ــٖح كــّ شكــا بــم ٓبااداكفــٚ
كلويازض ٙنرتلٖجٖ ٚشنتِا.
 .3جل ٛأ٘ تان مت نك،وسٕس از٘ كصكا نكتاي نإلضافـٗ بٔ،نفل نكقٔ ٜنكػٖاغـٖٚ
ضوٍ ه٣متط نذتٔنض ٓكاَ ٕفةا أَ تٌ ِٗ،هس ٙنك،وسٕس فـٗ ف نٕط 3126ي
باً،دابا ضٞاغٖٕ ٚتس ا ُاز٘ شنتّ ٓفقاى كلويازض ٙنرتلٖجٖ <ٚك ـٍ فــٗ ٓنقـع
نذتان ُاز٘ مل ٌٕفـص هِو،ـّ باإلجـسنز ٓنكـسجٔ،ً٤ ٙدابـا ضٞاغـٖ ٚفــٗ شكـا
نأجس ٓخاكف بصكا نايازض ٙنرتلٖجٖ ٚنكيت ٕػ،وس هٌِا ؾطجٖ.ّ،
 .4هــٍ ًاتٖــ ٚفتلٖــ ٚقــاي ُــاز٘ ب،قــسٕى نغــ،قاك ّ،هــٍ نكطٞاغــ ٚفـــٗ  33ف نٕــط
3126ي فــــٗ نكٔ،قٖـ ـ ًفػـــّ نكـــص٘ نًِ،ـ ـ فٖـــّ صـــ٥تٖ ٚبقاٞـــّ كـــطٖٞؼ
كلجؤِضٕـــٓ - ٚفـــل هـــا تقـــسيٓ .باك،ـــاكٗ ت،ـــٓ ٛةَ مل ًلـــل بـــا٤ى اػــ كً ٚفـــاش
ن٤غــ،قاك ٚهــٍ جسهــّ< فــإَ هػ ـ ك ٚنًِ،ــا ٝفــة ٙصــ٥تٖ ٚنكــطٖٞؼ نكٔ،نفقٖــ- ٚ
آًصنك  -زَٓ أَ جتسز تلـا نكصـ٥تٖٓ ٚفـل أ٘ ةطـاض غٖاغـٗ ي ـٍ (غـٔنٝ
ب،عكٖ ٚأٓ تفٕٔض ؾتي ةسٕس أٓ ت ٛ،ب،وسٕس تٔنفقٗ ةسٕس هـٍ ن٦طـطن
نكػٖاغٖ ٚزنخم قٔني ه٣متط نذتٔنض نكٔطين أٓ خاضةّ) ةمنا ت٣كس فقسنًّ -
قأًًٖـ ـاى ٓهٔضـــٔجٖاى  -كصـــف ٚضٞـــٖؼ نكسٓكـــ ٚناعكـــ ٛؾـــتيٖاى كفـــة ٙنًِ،ـ ـ
ٓنأ،نفل جلّٖ غٖاغٖ ىا كفةت نً،ِ،ا.
 .5بتس نًس٤ع نذتـ ط جلـ ٛنكـٖوٍ صـطح ُـاز٘ ب ًـّ مل ٕ ـٍ ٕتلـى جـٍ (جاصـفٚ
نذتعي) ؾٖٟاى ة ٤هٍ ٓغاٞم نإلجـ٥ي هطـٖفاى أَ ن٦هطٕ ـاَ أخـ ْٓ أَ أتـسنى
كٍ ٕ،سخم فـٗ نكٖوٍ .ها ٕتين أَ تج ٚنك،حاكف نكػتٔز٘ بإجاز ٙؾـطجٖ ّ،الـن
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صــحٖح <ٚةش كٖــف كــطٖٞؼ ِٕفــٔ كتــٔز ٙؾــطجٖ ّ،ةكٖــّ مبػــاجس ٙتلفاٞــّ أ٤
عتاط جلواى ب َ تطباى ؾاهل ٚغٖؿـٌِا تلفـا ْ٢جلـ ٛبلـسْ ٓخصـٔهّ نكػٖاغـٖ
()2

هٍ أةم حتقٖل ها ٕصئ ةكّٖ!!

 .6ت كٖس غفن ناول  ٚنكػتٔزٕ ٚكسٓ ٜنؾٌطٍ (جازن ندتـين) فــٗ تصـطٕح كـّ
هٍ ٓنؾٌطٍ جقب ؾٍ نذتط جل ٛنكٖوٍ ب َ ب٥زْ كاً تتس كلحـط هٌـص
أؾِط باكٌ،ػٖل هع نكيٖ ن٦بٖض ٓشكا فـٗ ت أَ ُاز٘ قسّي نغ،قاك ّ،فــٗ
 33ف نٕط 3126ي أ٘ قيم تٔنكٗ ٕٔ 45هـاى هـٍ نذتـط نكـيت نًـسكت فــٗ 37
هــاضؽ 3126ي< فقــطنض نذتــط ةشنى ٓنإلجــسنز ــا كــاَ  -ب ــم نذتػــابا
نكعهٌٖــ - ٚغــابقاى ٤غــ،قاكُ ٚــاز٘ هــٍ هٌصــيّ ةش هــٍ ناػــ،حٖم هٌطقٖ ـاى أَ
تػيل نكٌٖ،ج ٚنكػيب!
 .7بتس نغ ٝ٥ٖ،نك،حاكف جل ٛجـسَ ٓجـس ٙستافظـا فــٗ ةٌـٔ نكـٖوٍ فــٗ جـاي
3126ي ٕ ٤عنن ُاز٘ فـٗ فٌازط نكطٕاا ٓ ٌع هٍ نكٌعٓن فـٗ هطاض جـسَ أٓ
ياضغـــ ٚهِـــاي هٌصـــيّ< أ٘ ةَ هـ ـ ض جـــٔز ٙنكؿـــطجٖ ٚكٖػـ ـ بـــااطلل ضـــوٍ
تػابا نك،حاكف بم أًّ ٕ ٤طٕس ا أَ تتٔز هٍ ن٦غاؽ.
 .8زجو نإلهاضن ُٓ -ـٗ أتـس أُـى أجطـا ٝنك،حـاكف  -تطكـ ٚنًفصـاكٖ ٚفــٗ
ندتٌٔ ضس ت ٔهُ ٚاز٘ فـٗ أتسن ٌٕإط 3129ي.
 .9تصـــطعتا كيـــاض هػـــٓ٣كٗ ت ٔهـــُ ٚـــاز٘ ٓهـــٌِى  -جلـــ ٛغـــيٖم ناثـــان -
(ص٥ح نكصّٖاز٘) بؿ َ تقٖقٓ ٚةٔز نكطٖٞؼ جيـس ضبـّ ُـاز٘ ضُـٍ ن٤ت،جـاظ
فـٗ نكطٕاا(.)3
 -3األهذاف احلميمية ٌٍحرب ػٍى اٌيّٓ(:)3
ؾــٔنُس نكٔنقــع غــاكف ٚنكــصكط ت٣كــس أَ هػ ـ ك ٚةجــازُ ٙــاز٘ ةىل نكػــلط ٚكحجــٚ
تػٔقِا نكػتٔزٕٓ ٚتلٖفاتِـا كٕ ،ـط تطبِـا جلـ ٛنكـٖوٍ تتـس هػـ ك ٚظنٞفـٓ ٚتقـٔي جلـٛ
(" )1ىادي يعترف بأنو فوجئ بانطالق عاصفة الحزم"؛ املزيد من التفاصيل متوفرة على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=UhDZCoMstKA
(2) http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/3/11
( )3هبذا املصوص ديكن مشاهدة فيديو يويفح باختصار ايلباب ا قيقية للحرب على اليمن؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=E-xhJ7xGKwQ
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نزجــاٝن تػــقطِا هتطٖــا نكٔنقــع نكػٖاغــٗ فـــٗ نكــٖوٍٓ .باك،ــاكٗ ٕظــم نك،ػـــا٢ن
()1

نأضٔجٗ ٌُا; هاُٗ نُ٦سن نذتقٖقٖٓ ٚضنُ ٝصْ نذتط "نك يٖ"ٚ؟!
(أ) األهذاف اٌسياسية:

هٌص قٖاي ؤض 37 ٙغي،و 2:73ي ٓةج َ٥ندتؤِضٕ ٚجل ٛأًقاا نكٌظاي نال ٗ فــٗ
نكٖوٍ بسأ نك،سخم نكػتٔز٘ بِس نتٔ،ن ٝأ٘ ةه اًٖ ٚكٌجاح تلا نكثـٔض ٙفــٗ حتقٖـل
أُسنفِا نا،تلق ٚباك،حطض ٓنكس قطنطٖٓ ٚنكٌ،وٖٓ ٚبٌا ٝةـٖـ قـٔ٘ ذتوإـ ٚأهـٍ ٓغـٖازٙ
ٓنغ،ق٥ن نكٖوٍٓ .جل ٛهس ٜجقٔز هٍ نكعهٍ جول نكػتٔزٕ ٚجل ٛزجـى أًظوـٌٖ ٚـٚ
هٔنكٖ ٚا بتٖس ٙجٍ نكس قطنطٖٓ ٚت،ػى باك،يٖت ٚكٌظاهِـا نكـسك،اتٔض٘ نكطةتـٗٓ .بتـس
ن٤ت،جاةا نكؿتيٖ ٚنكثٔضٕ3122 ٚي نكيت خطة جلً ٛظاي "صاحل" نك،ػلطٗ تـسخل
نكػتٔزٕ٤ ٚت،ـٔن ٝتلـا ن٤ت،جاةـا < ك ـٍ ةصـطنض نكقـٔ ٜنكٔطٌٖـ ٚجلـ ٛنكـ،دلن هـٍ
نكٔصــإ ٚن٦ةٌيٖــٓ ٚفؿــم نكقــٔ ٜنأنكٖــ ٚكلػــتٔزٕ ٚفـــٗ نكــٖوٍ زفــع نكػــتٔزٕ ٚكل،ــسخم
بؿ م هياؾط ٓتؿٍ ُصْ نذتط ك،تٖس نكٖوٍ ةىل تظن ٙنك،يتٖ.ٚ
(ب) األهذاف االلتصادية واألطّاع يف اٌثروات:
ٕصف بتـض نلللـ هـا ظتـط٘ هـٍ صـطنجا فــٗ هٌطقـ ٚنكؿـطط نٓ٦غـا (نكتـطنط
غٔضٕ ٚكٖيٖا نكٖوٍ) ب ًِا صطنجا تثنُـا نكقـٔ ٜنكسٓكٖـ ٚنك ـ  ٜبِـس نكػـٖططٙ
جل ٛوطٓن نكسٓن نكص نٓ <ٙشكا باج،ياض أَ ناٌطق ٚحتـٔ٘ باكفتـم وـطٓن ضـدو ٚهـٍ
نكٌفا ٓنك اظ تػت ٛنكسٓن نك

 ٜك٥غ ٝ٥ٖ،جلِٖا هٍ خـ٥ن ةوـاض ٙنكصـطنجا زنخـم

زٓن ناٌطقٓ ٚفٖوا بٌِٖا ٓهٍ وىّ نك،سخم حت الطا ٝتلا نكصـطنجا بِـس نكػـٖططٙ
جل ٛهٌابع نكٌفا ٓنك اظ.
تؿــةك نكــٖوٍ هــع نكػــتٔزٕ ٚفـــٗ ة طنفٖــا الٌٖــ ٚبــاكٌفا ٓنك ــاظ جلــ ٛنه،ــسنز ؾــطٕا
تسٓز٘ طٕٔم ٓتقـع ستافظـ ٚندتـٔ نكٖوٌٖـ ٚضـوٍ شكـا نكؿـطٕا نذتـسٓز٘ تٖـ
مت،لــا تلــا نلافظــ ٚشتعًٓ ـ ىا ُــا٥ٞى هــٍ نكــٌفآ .قــس جول ـ نكػــتٔزٕ ٚبــاكٔ،نط ٣هــع
نكٌظـاي نكػـابل جلـ ٛةفقــاض نلافظـ ٚهـٍ أ٘ هظِـط هــٍ هظـاُط ناسًٖـٓ ٚةتلـ هٌِــا
هٌطق ٚه،دلف ٚتٌ،ؿط فِٖا نكثاضن ٓه٥شنى كقطـاع نكطـطط ٓشكـا ك ـٗ ٕ ٤ل،فـ أبٌـاٝ
(" )1األمين العام للمتحدة يصف الحرب في اليمن بالحرب الغبية"؛ متوفر على الرابط:
http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/21511
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نلافظ ـ ٚاــا حت ـ أقــسنهِى هــٍ نكثــطٓن

ًاُٖــا ب صــابع ن٤تِــاي نكــيت ٓةِ ـ ضتــٔ

نكػــتٔزٕ ٚبػــطق ٚنكــٌفا هــٍ ةاًيِــا نذتــسٓز٘ هــع تلــا نلافظــ ٚباج،يــاض أَ ناٌطقــٚ
حتٔ٘ تق٥ى ًفطٖاى هؿةكاى.
هٍ ةاًب آخط ٕ٥تظ أَ هؿـاضك ٚنكٕٔ٤ـا نا،حـس ٙن٦هطٕ ٖـٓ )1(ٚبطٕطاًٖـا فــٗ
ُصْ نذتط جل ٛنكٖوٍ كٔةػٖ،اى (بٖع ن٦غلحٓ ٚتعٕٓـس نكطـاٞطن نكػـتٔزٕ ٚبـاكٔقٔز
ٓحتسٕـس نُ٦ــسن ) ٓنغـ،دياضنتٖاى ٓغٖاغــٖ ىا تةنفـل إٔطــا هـع ٓةــٔز قـٔن تابتــ ٚوــا
جلـ ٛأضناٍ ٌٖــ ٚالٌٖــ ٚبـاكٌفا ٓنك ــاظ ٓقــس ًؿـط  -هــ٣خطنى  -ؾــي ( ٚغــٗ ةَ ةَ)
ن٦هطٕ ٖ ٚصٔضنى كطياط هٍ نااضٌٕع ن٦هطٕ ٗ فـٗ ه ض

))2

كوا تفٖس أًيـاٌٖ ٝـٚ

جٍ ٓةٔز قٔن أهطٕ ٖٓ ٚبطٕطاًٖ ٚفـٗ هٌاطل ؾئٓ ٙتططهٔ .
(ج) األهذاف اجليىاستراتيجية:
ت،وٖع نكٖوٍ مبٔقع نغةنتٖجٗ ُاي( <)3ةش تقـع فــٗ أقصـ ٛندتٌـٔ نك طبـٗ كقـاض ٙآغـٖا
ٓتطم جل ٛنكقاض ٙن٦فطٕقٖ ٚكوا مت،لا غٔنتم قحطٕ ٚتعٕس جٍ أكفـٗ كٖلٔ هة ها
ٕٔفط ا غٖططٓ ٙنغت ٚجل ٛططٕل نا٥ت ٚنكـسٓكٗ نكٌؿـا نكـص٘ ٕػـٔ،جب تـٔنكٗ %24
هٍ نك،جاض ٙنكتااٖ.ٚ
كوا ت،ح ى نكٖوٍ فـٗ أُى يط فـٗ ناٌطق ُٔٓ ٚهطٖل بـا ناٌـس نكـص٘ ٕـ،ح ى
فـٗ هطٓض تٔنكٗ  5هلَٖٔ بطهٖم ٕٔهٖاى هٍ نكٌفا.
ةضاف ٚةىل ها غيل مت،لا نكٖوٍ نكتسٕس هٍ ندتعض ٓنأنً ٠ن٤غةنتٖجٖٓ ٚهٌِا;
( ةعٕط ٙغقطط )ٜفـٗ نكيحط نكتطبٗ ٓنكـيت تؿـط جلـ ٛخطـٔط نا٥تـ ٚبـ
آغــٖا ٓنكؿــطط نٓ٦غــا ٓأفطٕقٖــا ٓ

ــٍ نغــ،دسنهِا كلػــٖطط ٙجلــُ ٛــصْ

نكططٕــلٓ .قــس قاه ـ نإلهــاضن (نكتطــٔ ن٦بــطظ فـــٗ نك،حــاكف بتــس نكػــتٔزٕ)ٚ
باكػـــٖطط ٙجلـــُ ٛـــصْ ندتعٕـــطٓ ٙستآكـــ ٚت ـــٖن ُِٕٔ،ـــا نكٖوٌٖـــٓ ٚؾـــطنٝ
(" )1تحركات في الكونجرس األمريكي للتصويت على انسحاب واشنطن من الحرب على اليمن؛ متوفر على الرابط:
https://ara.reuters.com/article/me_otpnews_more/idarakcn,1gd3fy.
)2( http://www.aljadeedpress.net/archives/31178

( )3ملزيححد مححن التفاصححيل :ديكححن الرمسححوع كة مقححال للكا ححب (مهححدي اريححوس) برا حوان" :الجغرافيةةة السيا ةةية وحاب الح ةةرب ف ةةي

اليمن" ،ماشور على موقع (مسلوبال ريسوش)5115 ،م؛ متوفر على الرابط:

https://www.globalresearch.ca/
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أضنضِٖا ٓجتٌٖؼ بتض أُاكِٖا ٓتـسهن وطٓنتِـا نذتٖٔنًٖـٓ ٚنكٌياتٖـ ٚنكٌـازضٙ
ٓناصٌف ٚهٍ قيم هٌظو ٚنكًٖٔػ ٔ ضوٍ قاٞو ٚنكةن نكتااٗٓ .ن٦خطـط هـٍ
()1

شكــا كلــّ ُــٔ قٖــاي نإلهــاضن بيٌــا ٝقاجــس ٙجػـ طٕ ٚفـــٗ ندتعٕــطٙ

بٌٖوــا

ٕ٣كــس نك ــثنَٓ أَ نإلهــاضن كٖػ ـ قحاةــ ٚــصْ نكقاجــسًِ٦ ٙــا بيػــاطٚ
تػ،طــٖف قٔنجــس أهطٕ ٖــٓ ٚفطًػــٖ ٚذتوإِ،ــا هــا ٕتــين أًِــا تقــٔي بــسٓض
نكٔكٖم كلٕٔ٤ا نا،حس ٙن٦هطٕ ٖ )2(ٚنكـيت ت،ػـة خلـف ُـصْ نكسٓكـ ٚنكتطبٖـٚ
كلػٖطط ٙجل ٛندتعٕطٓ ٙنكػٔنتم نكٖوٌٖ.ٚ


ةعٕــط( ٙهٖــَٔ) ناطلــ ٚجلــ ٛهطـٖل بــا ناٌــس ٓتــ،ح ى فـــٗ ناطــٖل بػــيب
قطبِــا هٌــّ ٓهٝ٥هِ،ــا كلو٥تــٓ ٚه ـطٓض نكػــفٍ بــاكقط هٌِــا ٓقــس غــٖطط
نإلهاضن جلُ ٛصْ ندتعٕطٓ ٙقاه بِ،جن أُلِا ٓبٌـا ٝقاجـس ٙجػـ طٕ ٚجلـٛ
أضنضِٖا(.)3

 غـــٖطط زٓن نك،حـــاكف إٔطـ ـاى جلـــ ٛهـــٔنً ٠نكـــٖوٍ ناِوـــ ٚكوٌٖـــا( ٝبلحـــا
نكٌفطٗ) ٓهٌٖا( ٝنادآ )ٝهٌٖا( ٝقٌـآ )ٝشكـا بـسجٔ ٜةجـاز ٙنكؿـطجٖ ٚبٌٖوـا
مل تػوح زٓن نك،حاكف از٘ باكتٔز ٙةىل جـسَ ٓياضغـ ٚهِاهـّ هـا ٕتـين أَ
ن ــس نذتقٖقــٗ ٓضن ٝنذتــط كــٖؼ نكؿــطجٖ ٚأٓ نكقطــا ٝجلــ" ٛنً٤قــ " ٥بــم
نكػٖطط ٙجل ٛوطٓن ٓهٔقع نكٖوٍ ن٤غةنتٖجٗ.
(د) هذف تمسيُ اٌيّٓ:
تتوـــم زٓن نك،حـــاكف بقٖـــاز ٙنكػـــتٔزٕٓ ٚنإلهـــاضن جلـــ ٛتقػـــٖى أضنضـــٗ ندتؤِضٕـــٚ
نكٖوٌٖٓ ٚشكا ك تس نُ٦سن ن٤غةنتٖجٖ ٚـصْ نذتـط ب ٖـ ٚةضـتا نكـٖوٍٓ .فــٗ
غــيٖم شكــا تٌؿــا ُــصْ نكــسٓن جلــ ٛأكثــط هــٍ هػــاض فوــٍ ةِــ ٚتقــٔي ت ٔهــٚ
نكطٖٞؼ ناػ،قٖم ُاز٘ بسفع بتض ضٓنتـب ناـٔلف نكٖوٌـٖ تػـب ن،ً٤وـا ٝناٌـاطقٗ
)1( http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/12/29/%D8%A%5D
( )5حبسب موقع (انتيليجاس حلون الين)؛ متوفر على الرابط:
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports
( )3يف فرباير 5118م كشفت جملة (مساياز) ايلبوعية املتخصصة بايحبحاث الرسحكرية ،حلن ولحة ارمحارات الرربيحة املتححدة شحرعت
يف باا قاعدة عسكرية يف مسزيرة ميون الواقرة يف باب املادب ،ونشرت املؤلسة صورة فضائية (التقطحت بتحاري  14ياحاير 5117م)
ب ومسو باا مسديد على اجلزيرة ملدرج طائرات بطول 3511م.
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ٓنكؿـــطط٘ ٓبؿــ م أغاغـــٗ ُـــٗ  ٤تـــسفع ؾـــٗ ٝهـــٍ ضٓنتـــب هٔلفــــٗ نلافظـــا
نكؿــواكٖٓ ٚهــٍ ةِــ ٚأخــط ٜتــسجى زٓكــ ٚنإلهــاضن ةًؿــا ٝهٖلٖؿــٖا ستلٖــ ٚهٌاطقٖــٚ
ٓنًفصاكٖ ٚفـٗ نلافظا ندتٌٔبٖ ُٔٓ ٚها كؿفّ صاحل ندتئنًٗ (ٓظٕط نكٌقـم فــٗ
()1

ت ٔهُ ٚاز٘)

كوا ضج نإلهاضن نًق ٥جاجـ ٚهـا ٕػـو" ٛنجمللـؼ ن،ً٤قـاكٗ

ندتٌٔبٗ" نكيت تطاكب باًفصان ةٌٔ نكٖوٍٓ .قس نج ،آخط تقطٕط كلجٌ ٚنرت ن ٝنك،ابع
ك٧هى نا،حس ٙأَ زجى زٓن نكتسٓنَ صْ ناؿاضٕع ك،ف ٖا كلٖوٍ ٕتس هٍ أبـطظ نكتٔنهـم
ناِسز٤ ٙغ،قطنض نكٖوٍ ٓنكيت تتٖل نك،ػٕٔٓ ٚنكػ٥ي فـٗ نكٖوٍ.
 -4جرائُ اٌتحاٌف حبك اإلٔسأية يف اٌيّٓ:
قاهـ نكػــتٔزٕ ٚهٌــص نكػــاجا نٓ٦ىل ً٤طــ٥ط جاصــف ٚنذتــعي نكتسٓنًٖــ ٚجلــ ٛنكــٖوٍ
باضت ـا ةــطنٞى بؿــت ٚقحـل ناــسًٖ ٓ .جلــ ٛهـسنض أكثــط هــٍ وـ ٥غــٌٔن

 ٤تــعنن

نكػـــتٔزٕٓ ٚنكـــسٓن نا،حاكفـــ ٚهتِـــا هٔ،ضطـــ ٚفــــٗ نًِ،اكـــا فظٖتـــ ٚكلقـــأًَ نكـــسٓكٗ
ٓنكقأًَ نكـسٓكٗ نإلًػـاًٗٓ .قـس ٓوقـ ناٌظوـا نللٖـٓ ٚن٦ةٌيٖـ( ٚنذت ٔهٖـٓ ٚالـن
نذت ٔهٖ )ٚتلا نِ،ً٤اكا
نذتط

()2

كوا ٓصفِ،ا ن٦هى نا،حس ٙب ًِا تطق ٛةىل تس ةـطنٞى

ٓٓصفِ،ا إٔطاى ناٌظوا نكسٓكٖ ٚب ًِا تتس مبثاب" ;ٚنذتط ناٌػٖٓ .)3("ٚجلٛ

غيٖم ناثان ٓوّق هٌظؤُٖ ٚهٍ ضنٕ،ؼ ٓٓتـ فـٗ تقطٕط ا جٍ أتسن نكتاي 3128ي
فـــٗ نكــٖوٍ  96الــاض ٙةٕٔــ" ٚبــس الــن قأًًٖــً "ٚفــصُا نك،حــاكف هٌــص بسنٕــ ٚنذتولــٚ
ٓتػــيي فـــٗ هق،ــم  2111هــسًٗ جلــ ٛن٦قــم ٓأصــاب هٌــاظن ٓأغــٔنط ٓهػ،ؿــفٖا
ٓهسنضؽ ٓؾطكا هسًٖـٓ ٚهػـاةس كوـا أؾـاض نك،قطٕـط ةىل أَ بتـض ن جوـا قـس

( )1متوفر على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=SH6bKCbJMf4

( )5ايم ح املتحححدة (رويححرتز)" :حفةةم مراوبةةو العتوبةةات التةةابعون لحمةةت المتحةةدة تتري ةرال لمجلةةر األمةةن الةةدولي كةةروا فيةةو تن

التحالف العسكري الذي تتوده السعودية نفذ ىجمات في اليمن "ود تصل إلى حد جرائت الحرب"؛ متوفر على الرابط:

http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN15D0UX
( )3حبسب ماظمة الرفو الدولية؛ متوفر على الرابط:
https://www.amnesty.or/ar/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
كمححا حلشححارت كة الوصححف ا ححه الرديححد مححن املاظمححات ارنسححانية وا قوقيححة الدوليححة ،وكححذا كربيححات الصحححف الرامليححة ك ح "االندباححدنت"
الربيطانية.
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تطق ٛةىل ةطنٞى تط (.)1
كقس نغِ،س طننَ نك،حاكف قاٞوٓ ٚنغت ٚهٍ نُ٦ـسن نلطهـٓ ٚالـن نكتػـ طٕٚ
ٓشكا بِس ةتسن "نكصسهٓ ٚنكطجب" إلضالاي نكؿتب نكٖوين جل ٛن٤غ،ػـ٥ي ٓنكقيـٔن
باكؿـطٓط نكػـتٔزًٕٓ ٚـٔضز فٖوـا ٕـ تٗ بتطـاى هـٍ تلـا نُ٦ـسن نلطهـٓ ٚن٨وـاض نكــيت
تطتي جل ٛقصفِا هٍ طننَ نك،حاكف;
األىداف
المدنيين
األطفال

()2

النساب
المنازل

التتلى

الجرحى

142591

5552378

52186

52584

32157

52869

تدمير

4132597

()3

319

المداحس والجامعات والمعاىد

12111

المستشفيات
المصانم

317

موانئ ومطاحات

59

( )1متوفر على الرابط:
https://www.hrw.org/ar/world-report /2017/country-chapters/298316
( )5مت ك راج التحالف السرو ي من ايم املتحدة يف قائمحة الرحار الحيت تضحمن حلرحا الحدول واجلهحات الحيت اتهحا حقحو الطفحل،
ولكن لرعان ما رامسرت ايم املتحدة وشطبت ال السرو ية من القائمة حتت يفغوط وابتزاز لحرو ي؛ لتقحوم بر رامسهحا جمحد اً يف
القائمة يف عهد ايم الرام اجلديد ( و ويش)؛ متوفر على الرابط:
http://www.dw.com/ar/

ياظر يف لا حليضاً :تتاحير وبيانةات األمةت المتحةدة حةول انتاةاك التحةالف السةعودي لحتةوق األطفةال فةي الةيمن؛ متحوفر علحى
الروابط:

 https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/=http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/821&Lang=A&Area
 UNDOChttp://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2017/21&Lang=A&A
rea=UNDOC
( )3التهد الطوان السرو ي عد اً من املستشفيات ا كومية ،كما التهد عحد اً محن املراكحز التابرحة ملاظمحة حلطبحا بحال ححدو
يف رازح وحيدان (مبحافظة صردة) ومستشفى آخر يف حمافظة حجة؛ متوفر على الرابط:
https://www.msf.org.uk/article/yemen-msf-withdraws-its-teams-six-hospitalsnorth-yemen
565

اليم ؟

ماذا يجزي ف

التتلى

األىداف

الجرحى

تدمير

الطرق والجسوح

52455

مخازن وناوالت تغذية

1.318

محطات وناوالت ووود
المساجد والمعابد والكنائر

()1

617
913

التالع والحصون التاحيخية والمتاحف األثرية

516

المدن والمعالت التاحيخية والتصوح التاحيخية

18

شبكات الكارباب والمياه

صاالت العزاب( )2واألعراس

867

()3

5

اآلثةةاح التديمةةة والمةةدن التاحيخيةةة المصةةنفة كتةةراث عةةالمي

516

()5

72551

من منظمة اليونسكو

()4

المنشآت التجاحية واأل واق
داح المكفوفين

()6

1

(مالحظة :مرفق ضمن مالحق التقرير إحصائية ثبين الضحايا املدنيين والخسائر املدنية واملنشآت)

( )1كايسة لانت حلنتوين (1863م) يف عدن ،مربد (حلوعال) يف صرواح (مارب) وهو من حلقدم مرابد ولة لبأ (115 -951
 .م) ،مربد نكرح (القرن الرابع .م) يف براقش (اجلو ) ،مربد حلوام (القرن ايول .م) يف مأرب.
( )5التهد التحالف السرو ي بطائرا ه عد اً من ماالبات الرزا يف اليمن ،وكان حلكربها التهدا (القاعة الكربى) حلثاا عحزا
وزير الداخلية يف صارا  ،واليت راح يفحيتها املئات من الشحهدا واجلرححى ،وي يسحمح التححالف للجرححى بحالرالج يف املحارج؛ متحوفر
على الرابط:
https://arabic.rt.com/news/844342( )3التهد التحالف السرو ي قاعات حلعحراس يف ماحاطق خمتلفحة يف الحيمن ،وكحان حلرهحا عحرس يف ماطقحة (لحابان) مبحافظحة محار
يف  16يسمرب 5115م ،والذي راح يفحيته املئات من الشهدا واجلرحى.
( )4ا ّعت السرو ية حلن املقا ل كانوا خيتبؤون يف املااطق التارخيية وايثرية حلو يستخدموهنا كمخحازن حللحلحة؛ وقحد حلثبحت الصححف
ايمريك (لو رالان را افان) من صحيفة (واشاطن بولت) ايمريكية زيف هذه اال عا ات ،و لحا يف مقحال لحه نشحر ه الصححيفة
براحوان" :لمةةا ا العةالت صةةامت جةداا بعيةةدال عةةن حلة  :الةةيمن يعةاني مةةن خسةةائره التا ةية" 18 ،يسححمرب 5116م؛ متحوفر علححى
الرابط:

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/
( )5ار كب الطوان السرو ي جمزرة حبق املدني يف لو (مستبأ) مبحافظة حجة يف  16مارس 5116م ،وخلّف مئات الشحهدا
واجلرحى؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=KrKzYdDVyQc
)6( http://www.almayadeen.net/news/politics
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(أ) اٌؼذواْ اٌسؼىدي يمتً أطفاي اٌيّٓ:
تتوس نكتسٓنَ نغِ،سن ن٦طفان بطاٞطنتّ نكيت قاه بقصفِى فـٗ ناٌـاظن نكػـ ٌٖٚ
ٓناـــسنضؽ ٓنكططقـــا ٓنكػـــٖاضن

ٓمل ٕػـــلى هـــٍ قصـــف طاٞطنتِـــا ت،ـــ ٛن٦طفـــان

نا فــٔف فـــٗ زٓض نكطجإــ ٚنرتاصــ ٚبِــى ٓهٌِــا زنض ضجإــ ٚنا فــٔف فـــٗ صــٌتا.ٝ
ٓقس بلغ جـسز ن ٦طفـان نكؿـِسن ٝةـطن ٝنكتـسٓنَ نكػـتٔز٘ جلـ ٛنكـٖوٍ أكثـط هـٍ أكفـ
ٓغــيتوا ٚٞطفــم ٓندتطتــ ٛأكثــط هــٍ أكفـ ٓمنامناٞــ ٚطفــمٓ .فـــٗ ٌٕ 21ــإط 3128ي
نغِ،س نكطننَ نكػتٔز٘ هسضغ( ٚنكف٥ح) مبسٕطًِٕ ٚى ٓضنح ضحٖ ٚنك اض ٙجسز هـٍ
ن٦طفــان ٓٓكٖـم ناسضغــٓ .ٚقــس أوــاض  -فـــٗ تٌٖــّ  -صــٔض ٙنكطفلــ" ٚةؾــطنط" (ةتــسٜ
ضحإا نك اض )ٙهؿاجط نك طب ٓنذتعَ كصكا ناؿِس نا٣ملٓ .فـٗ  25أالػطؼ 3127ي
نغـِ،س نكطــننَ نكػــتٔز٘ هسضغــ( ٚجتــ ٚبـٍ فاضــم) مبحافظــ ٚصــتسٓ ٙنغ،ؿــِس
ةطن ٝشكا ن٤غِ،سن  8أطفان ٓةطح  32طف٥ى آخطٍٕ.
(ب) اٌغارات املسدوجة واستهذاف املسؼفني:
هٌــص بسنٕــ ٚنكتــسٓنَ نكػــتٔز٘ جلــٛ

الصليث األحوس (اليوٍ):

نكـــٖوٍ ٕقـــٔي نكطـــننَ ب اضتـــّ نٓ٦ىل

دعذتس األشهح اإلًساًيح في اليوٍ األكتدس فدي العدالى،

جل ٛنُ٦سن ناسًٖٓ ٚبتس زقاٞل هٍ

وذلك هع اشدياد أعداد الوذضدسزيٍ ًذيجدح اللذدا  .حيد

نك ــــــاضٓ ٙبٌٖوــــــا ٕ،جوــــــع نُ٦ــــــاكٗ
ٓناػـــتفَٔ ٕتـــٔز نكطـــننَ كٖقصـــف

وصددددم زكددددى األيدددد اح الددددريٍ هددددى ةحا ددددح إلدددد
الوساعداخ اإلًساًيح إل

 20هليوي ي ص.

ن س ًفػّ هط ٙأخط ُٔٓ ٜها ٕ٣ز٘ ةىل غـقٔط ضـحإا هـٍ ناـسًٖ ٓناػـتف قـس
ٕفــٔط جــسز ضــحإا نكطــطب ٚنٓ٦ىل ُٓــصْ تتــس ةط ــ ٚتــط ٓةط ــ ٚقحــل نإلًػــاًٖٚ
ٓشتاكفــ ٚك ــم نكقــٔنً نإلًػــآًٖ ٚنكسٓكٖــ ٚنكــيت حتــطي نغــِ،سن ناــسًٖ ٓطــٔنقى
نٍ٤غتا (.)1
(ج) استخذاَ األسٍحة احملرِة:
فـٗ صياح ٕٔي ن٤وٌ ( 31أبطٕم 3126ي) نغِ،سِف هٌطق ٚجطاَ فـٗ نكتاصو ٚصٌتاٝ
بقٌيل ٚزتِٔك ٚتػيي فـٗ تِـسي جـسز هـٍ نكيٌإـا ب كولـِا ٓتطـطض جؿـطن أخـطٜ
(" )1ا تاداف طيران التحالف مسعفين في محافظة صعدة"؛ متوفر على الرابط:
https://arabic.rt.com
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ٓبلغ جسز نكق،ل ٛأكثط هٍ  311بٌٖوا ندتطت ٛبااٟا (.)1
كوا أز ٜنغِ،سن آخط اٌطق ٚغـ ٌٖ ٚتقـع فــٗ ةيـم ًقـى ةىل تـسٓ نًفجـاض ُاٞـم
ٓالطٕب ٓهطجب< ٓغقا ًٖ،ج ٚكّ نكتسٕس هٍ نكػ اَ ناسًٖ ب قٖ،م ٓةطٕح.
كوا قصف نكطاٞطن نكػتٔزٕ ٚباكقٌابم نكتٌقٔزٕ( ٚنلطه ٚزٓكٖاى) ناٌاطل نكػـ ٌٖٚ
ٓنُ٦سن ناسًٖ ٚباغ،وطنضٓ .قس ٓوق هٌظوـُٖ ٚـٔهٍ ضنٕـ،ؼ ٓٓتــ ُ 27جٔهـاى (بطٕـاى
ٓةٕٔاى) جل ٛهٌاطل غ ٌٖ ٚباغ،دسني تلا نكقٌابـم( )2نكـيت صـٌع بتطـِا فــٗ نكٕٔ٤ـا
ن ا،حسٓ ٙنك نظٕم .كوا ٓوق هٌظوـ ٚنكتفـٔ نكسٓكٖـ ٚنغـ،دسني شخـاٞط جٌقٔزٕـ ٚصـٌت
فـٗ ناول  ٚنا،حس.)4(ٙ
فـٗ هإٔ 3127ي جلق ةزنض ٙنكطٖٞؼ أٓباهـا تعٕٓـس نكػـتٔزٕ ٚباكـصخاٞط نكتٌقٔزٕـ ٚبتـس
تقاضٕط أكس جل ٛأًِا تػ،دسهِا فـٗ هٌاطل هسًٖ ٚفـٗ نكٖوٍ .كوا أجلٌـ ؾـطكٚ
(ت ػـــةَٓ) نكـــيت تصـــٌع قٌابـــم غـــٗ بـــٗ ٕـــٔ ( 216

ٓ )CBU-هقطُـــا نكٕٔ٤ـــا

نا،حس ٙأًِا غٔ،،قف جٍ ةً،ا ُصْ ن٦غلح ٚفـٗ أالػطؼ 3129ي(.)4
(د) احلصار االلتصادي:
قــاي نك،حــاكف نكػــتٔز٘ بفــطا تصــاض ؾــسٕس جلــ ٛنكــٖوٍ بــطنى ٓقحــطنى ٓةــٔنى ٓهٌــع أ٘
تصــسٕط كلــٌفا أٓ نك ــاظ أٓ ناٌ،جــا ن٦خ ـط ٜكوــا هٌت ـ زخــٔن نكيطــاٞع نأٌ،جــٚ
كاً ن٦زٕٓ ٚهٍ ضوٍ نكيطاٞع ناؤٌجـ ٚهـا أوـط جلـ ٛأزن ٝناػ،ؿـفٖا نكتاهلـ ٚنكـيت
تقسي خسهاتِا ٦صحا ن٦هطنا ناػ،تصٖ ٚكوطض ٛنكفؿـم ك لـٔ٘ نكـصٍٕ فقـسٓن
باكفتـــم نرتـــسها نكطيٖـــ ٚبػـــيب تٔقـــف أةِـــع ٙنك ػـــٖم نك لـــٔ٘ ٓكـــصن هطضـــٛ
نكػططاَ ٓالنُى هٍ ناطض.ٛ
( )1يظهحر مشححهد فيححديو يوثححق ظححة التفجححو حجح لححا التفجححو وار دا ا ححه التدمويححة ائائلححة ،ويدرتقحد بأهنححا كانححت قابلححة ححو عا يححة
قامت الواليات املتحدة بتجربتها يف اليمن؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=kGhblETHPZM

( )5تترير منظمة ىيومن حايتر ووتش عن اليمن للعام 2117م؛ متوفر على الرابط:
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313455

(" )3منظمة العفو الدولية تتات التحالف العربي با تخدام خائر عنتودية في اليمن" ،متوفر على الرابط:

http://www.france24.com
( )4تترير ىيومن حايتر ووتش عن اليمن للعام 2117م؛ متوفر على الرابط:
https://www.hrw.org
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بٌا ٝجل ٛنكٌصٔص نكٔنضز ٙفـٗ هٖثاط ن٦هى نا،حس ٙفإَّ نذتصاض ن٤ق،صاز٘ بٔصفّ
أغلٔباى أٓ تسبننى قػطٕاى ّٕ،دص قحلّ نكسٓك ٚنات،سٕٕ ٤ <ٚتس هؿطٓجاى ة ٤ةشن صسض بّ قطنض
هــٍ زتلــؼ ن٦هــٍ نكــسٓكٗ با٤غــٌ،از ةىل نكفصــم نكػــابع هــٍ ناٖثــاط جلــ ٛأَ ٕطنجــٗ
نجمللؼ فّٖ ناياز ١نكيت قاه جلِٖا ن٦هى نا،حسٓ ٙفقاى كلفقط )3( ٙهٍ ناـاز )35( ٙهـٍ
ناٖثاطُٓ .صن فـٗ ٓنقع نذتان مل ٕصسض جٍ نجمللؼ ةظن ٝنذتاك ٚنكٖوٌٖ.)1(ٚ
بصــف ٚجاهــ ٚكقــس نًت ــؼ نذتصــاض ن٤ق،صــاز٘ جلــ ٛأزن ٝنكــٔظنضن ٓنا٣غػــا
ٓناٌؿٟا نكصٌاجٖٓ ٚنك،جاضٕـ ٚتٖـ نطتفطـ هتـس ٤أةـٔض نكتـاهل فــٗ نكقطـاع
نرتــاص بؿـ م كــين ٓفقــس نك ــثن هــٍ أٓكٟــا نكتــاهل ٓلــاٞفِى كوــا تٔقفـ
هطتيا نألف فـٗ نكقطاع نكتاي اا ٕقاض نكتاه < ن٦هط نكص٘ ٌٕصض ب اضو ٚةًػاًٖٚ
ُٗ ن٦غٔأ هٍ ًٔجِا فـٗ نكتامل  -قحػب تصطٕح هػٓ٣ن نكؿ َٓ٣نإلًػاًٖ ٚفـٗ ن٦هـى

نا،حس.)5(ٙ

(هـ) لطغ املرتبات:
كطااا نج،وس هتظى نكؿتب نكٖوين فـٗ تٔفن غيم هتٖؿ ّ،جل ٛناطتيا نكـيت تٔفطُـا
جٔنٞــس نكــٌفا ٓنك ــاظ ٓندتوــاضك ٓنكطــطنٞب ٓالنُــا هــٍ ناــٔنضز نااكٖــٓ .ٚقــس نغــِ،س
نكتـسٓنَ فـــٗ تطبــّ ن٤ق،صــازٕ ٚجلـ ٛنكؿــتب نكــٖوين قطــع ناطتيـا جوــسنى ٓشكــا جـ
ةجــُ َ٥ــاز٘ جــٍ حتٕٔــم جٖــع جٔنٞــس نكــٌفا ٓنك ــاظ ٓندتوــاضك ةىل جــسَ ه،تِــسىن
كلوج،وع نكسٓكٗ بٔ،فن ناطتيا ك م هٔلفـٗ نكٖوٍ ٓك ٍ ٓبتس حتٕٔلِا مل ٕصط
ُاز٘ هٌِا ؾٖٟاى .وـى نزجـُ ٛـاز٘ أَ تـٔفن ناطتيـا ٕق،طـٗ ًقـم نكيٌـا ناطكـع٘ ةىل
))3

جــسَ ه،تِــسنى  -هــطٙى واًٖ ـ - ٚبٔ،فنُــا
ٓلاٞفّ مل ٕ،ى صط ناطتيا

ٓك ــٍ بتــس ًقــم نكيٌــا ةىل جــسَ ٓتتطٖــم

وى تتِس كلوط ٙنكثاكث ٚأَ ٕٔفط ناطتيا بؿـطط تصـٔكّ

( )1جمموعححة م حؤلف  ،تلةةف يةةوم مةةن العةةدوان ،صححارا  ،مركححز الدرالححات االل حرتا يجية وااللتشححارية اليمححا ،الطبرححة ايوة ،ياححاير
5118م ،ص .156

( )5املمثل ايمريك مار روفالو حيث الواليات املتحدة على املروج من ا رب يف اليمن" :ال يوجد مكان على األحض كاحثة
باذا الشكل العميق"؛ متوفر على الرابط:

https://etcanada.com/news/304566/mark-ruffalo-urges-u-s-to-pull-out-of-warin-yemen-nowhere-on-earth-is-there-a-catastrophe-so-profound/
)3( https://www.alaraby.co.uk/economy/
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جلــ ٛنكٌقــٔز ناطئجــ ٚفـــٗ ضٓغــٖا ٓفت ـ٥ى مت تػــلٖوّ تلــا نكٌقــٔز ٓك ٌــّ مل ٕصــط
ناطتيــا كلوــط ٙنكثاكثــُٓ ٚــٔ هــا ٕ٣كــس تقٖقــ ٚأَ ُــاز٘ ٕ ٤طٕــس صــط ناطتيــا بــم
جتفٖف هٔنضز نكؿتب نكٖوين رتٌقّ ٓجقابّ جقاباى جاجٖاى.
(و) ٔمً اٌبٕه املروسي:
فـــٗ خ،ــاي هفآضــا نك ٕٔـ ( 32أبطٕــم 3127ي –  25هــإٔ 3127ي) ٓنكــيت فؿــل
بػـــيب تـــسخم نكػـــفن ن٦هطٕ ـــٗ اٌـــع ن٤تفـــاط نكـــص٘ بـــسأ ه٥ستـــّ بـــاكظِٔض بـ ـ
ن٦ططن

ُسز نكػفن ن٦هطٕ ٗ باغـ،دسني نكٔضقـ ٚن٤ق،صـازٕ ٚكلطـ ا جلـ ٛنكٔفـس

نافآا هٍ طـط صـٌتآ .)1( ٝبتـس جـٔز ٙنكٔفـس نافـآا ةىل صـٌتا ٝأصـسض نكـطٖٞؼ
ناٌِٖ،ــ،ٕ٤ٓ ٚــّ ُــاز٘ قــطنضنى بٌقــم نكيٌــا ناطكــع٘ هــٍ صــٌتا ٝةىل جــسَ ضالــى شتاكفــٚ
نكقطنض كلقأًَ نكٖوين ٓتتِس –فـٗ نكٔق ًفػّ -بسفع ناطتيا دتوٖع نألف كوا
كاَ ٕفتم نكيٌا فـٗ صٌتا ٝهٌص بسنٕ ٚنكتسٓنَ ٓك ٍ مل ٕقى بٌـا جـسَ بصـط أ٘
هطتيــا غــٔ ٜكـيتض نكقطاجــا فـــٗ نلافظــا ندتٌٔبٖــ٦ ٚؾــِط ستــسٓز ٙوــى تٔقــف
كلٖاى(.)2
(ز) حماوالت جتفيف املىارد:
زنٞو ـاى هــا ٕيح ـ نكتــسٓ جــٍ ططٕقــ ٚرتٌــل نكؿــتب نكــٖوين جــٍ ططٕــل جتفٖــف ناــٔنضز
نكطٖٟل ٚنكيت تٔفط بتض ناان ك،ؿ ٖم نا٣غػا نذتٖٕٔـ ٚنكـيت تيقـٗ ناـٔنطٍ نكـٖوين -
باك از  -جل ٛقٖس نذتٖآ .ٙهٍ نافاضق ٚفـٗ ُصن ن٦هط ها تفاة بّ نأنطٌَٔ نكٖؤٌَٖ
بتس تطو خ ن ٝن٦هى نا،حس ٙتقطٕطُى قحسٕ جٍ ٓةٔز هٔضزٍٕ تٖٕٔ كلح ٔهٚ
فـٗ صٌتآُ ٝوا ن٤تصآ ٤جٔنٞس ؾطك ٚنك،يـغ ٓنك

ٕـ < ةش قاهـ نكقـٔ ٜنك،ابتـٚ

كلتسٓنَ نكػتٔز٘ مبحآ ٤كٌقم ؾطك ٚن٤تصا ٤ةىل جسَ ضالـى أَ جـسز نكػـ اَ
فـٗ ناٌاطل نكـيت تقـع حتـ غـٖطط ٙت ٔهـ ٚصـٌتإ ٝيلـغ أكثـط هـٍ  32هلٖـَٔ ًػـوٚ
تػب ةتصاٖٞا 3122ي ُٓٔ ها ٕؿ م  %91هـٍ نكػـ اَ كوـا أَ جـسَ تؿـِس
نًف٥تاى أهٌٖاى ٓتٔنز ةضُابٖٓ ٚالٖا تاي كلسٓكٓ ٚنرتسها ٓن٦هٍ خب ٥صٌتا ٝنكـيت
( )1صريح فمد عبدالسالم (الااطق الرر بال الوفد املفاوض)؛ متوفر على الرابط:
http://www.althawranews.net/archives/490550

()5بيان صا ر عن باا عدن" :اإلماحات تحتجز المرتبات في ميناب عدن"؛ متوفر على الرابط:

http://www.aljanoobalyoum.com/?p=10909
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تٌتى با٦هٍ ٓن٤غ،قطنض ٓناٌار ناٞ٥ى كتوم نكؿطك .ٚفط٥ى جـٍ ستـآ ٤تلـا نكقـٜٔ
ًقم ؾطك ٚنك،يغ ٓنك

ٕ نكٔطٌٖ ٚهٍ هقطُا فـٗ صٌتا ٝةىل جسَ ٓقٖاهّ بات،جاظ

هٔنزُا نرتاي فـٗ هٌٖا ٝجسَ ٓهٌع تفطٕ ِا فـٗ هٌٖا ٝنذتسٕسٓ .ٙبـ ٥ضٕـب أَ ن ـس
مل ٕ ــٍ ًقــم نكؿــطك ،ةىل ه ــاَ أفطــم بقــسض هــا كــاَ تتطٖلــِوا كوــا فتلــٔن
باكيٌا ناطكع٘ بصٌتا ٝجٌس ًقلّ ةىل جسَ ةش ٕؿ ٔ نكيٌا فــٗ نكٔقـ نكـطنٍُ هـٍ
ياضغا ن٤ت٥،ن نإلهاضنتٗ فـٗ جسَ تٖ ٕقـٔي بات،جـاظ ن٦هـٔنن ناطئجـٌ ٓ ٚـع
تٔضٕسُا ةكّٖ.
كم شكا ٕ٣كس تقٖقٓ ٚنضح ٚأ ُٗٓ ٤جوم قٔ ٜنكتسٓنَ جل ٛخٌل نكؿتب نكٖوين
هــٍ خــ٥ن جتفٖــف هــٔنضزْ نكــيت ٕتــٖـ جلِٖــا ٓشكــا كــَٔ نكطــطنٞب نكتاٞــس ٙهــٍ
نكؿطك ُٗ ،آخط هٔنضز نذت ٔهـ ٚفــٗ صـٌتآ ٝنكـيت تػـاجسُا فــٗ صـط ًصـف
هطتب كم و٥و ٚأٓ أضبت ٚأؾـِط ن٦هـط نكـص٘ أز ٜةىل نجملاجـٓ ٚنً،ؿـاض ن٦هـطنا فــٗ
نكٖوٍ بػيب تلا ناواضغا ن وجٖ ٚكلتسٓنَ نكػتٔز٘.
(ح) إغالق املىأئ واملطارات:
هٌص نكلحظ ٚنٓ٦ىل ً٤ط٥ط جاصـف ٚنذتـعي قـاي نك،حـاكف نكػـتٔز٘ بـإال٥ط ناـٔنً٠
نكيحطٕٓ ٚناطاضن نكٖوٌٖ ٚهـا تػـيب فــٗ كاضوـ ٚةًػـآًٖ ٚنق،صـازٕ ٚتٖـ تٔقفـ
نك،جاضٓ ٙنكػفط كلتٓ ٥نك،تلٖى ٓالنُا هٍ نرتسها نكـيت تٔفطُـا ناـٔنًٓ ٠ناطـاضن
ففـٗ بسنٕ ٚنكتسٓنَ جل ٛنكٖوٍ أُاللل ناطاض أهاي أ٘ تطك ٚجتاضٕـ ٚأٓ غـفط جـسن بتـض
نكطت ٥نكقلٖل ٚج هطاض بٖؿ ٚنكػتٔز٘ وى مت ةال٥قّ بؿ م ًِآ ٗٞهٌـع ناطضـٛ
ٓندتطتــ ٛهــٍ نكػــفط كلتــ٥

هــا أز ٜةىل هتاًــا ٙةًػــاًٖ ٚالــن هػــئقٓ .ٚقــس تقــسه

مخػــ ٚجؿــط هٌظوــ ٚزٓكٖــ ٚبااطاكيــ ٚبفــ،ح هطــاض صــٌتا ٝنكــسٓكٗ(ٓ <)2ك ــٍ نك،حــاكف
نكػتٔز٘ مل ٕػ،جب  ٘٦هٍ تلا نكسجٔن نإلًػاًٖ.ٚ
(ط) ِٕغ وصىي املساػذات اإلغاثية:
ضوٍ تصاضُا جل ٛنكٖوٍ قاه زٓن نك،حاكف نكػتٔز٘ مبٌع ناٌظوا ن٦ةٌيٖ ٚهٍ
ةزخان ناػـاجسن نإلًػـاًٖ ٚةىل نكـٖوٍ غـٔن ٝنك ـصن ٝأٓ نكـسٓن ٝهـا تػـيب فــٗ نً،ؿـاض
)1( https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airport/aid-groups-sayyemen-airport-closure-hinders-aid-traps-patients-idUSKBN1AP11M
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نجملاج ٚجلً ٛطاط ٓنغع تٖ أصيح 28هلَٖٔ هٔنطٍ ين قحاةـ ٚهاغـ ٚاػـاجسن
الصن ٖٚٞطاض.)1( ٚٞ
(ي) استخذاَ اٌتجىيغ وسالح:
ًٖ،ج ٚنكفؿـم ناػـ،وط كل،حـاكف فــٗ نك،قـسي جػـ طٕاى فــٗ شت،لـف ةيِـا نكق،ـان
دت

نكسٓن نات،سٕ ٚةىل نغ،دسني نذتصاض ٓنك،جٕٔـع كػـ٥ح ٓشكـا بِـس ةخطـاع

ت ٔه ٚصـٌتا ٝك٥غ،ػـ٥ي ٓقيـٔن ؾـطٓط تلـا نكـسٓنٓ .قـس ٓةـّ تقطٕـط فطٕـل خـ نٝ
ن٦هــى نا،حــس ٙناتــين بــاكٖوٍ (ٌٕــإط 3129ي) ن٤تِــاي ك ـسٓن نك،حــاكف باغــ،دسني ندتــٔع
كػ٥ح ضس نكؿتب نكٖوين نلاصط(.)2
كقس تػيب تصاض نك،حاكف جلـ ٛنكـٖوٍ فــٗ نً،ؿـاض تـاز كلوجاجـ ٚفــٗ بتـض ناٌـاطل
نكيتٖس ٙجٍ ناسَ ٓهطنكع نً٦ؿط ٚن٤ق،صازٕٓ ٚهٌِـا  -جلـ ٛغـيٖم ناثـان  -هسٕطٕـٚ
(نك،حٖ،ا) نكيت أفعج نجمل،وع نكسٓكٗ مبؿاُس نجملاج ٚنك ن هػـئقٓ .)3(ٚهـع نغـ،وطنض
نذتط ٓنذتصاض تصض ن٦هـى نا،حـسٓ ٙناٌظوـا نإلًػـاًٖ ٚهـٍ أَ  28هلٖـَٔ هـٔنطٍ
ين أصـيحٔن الـن قـازضٍٕ جلـ ٛةطتـاي أًفػـِى بؿـ م كـا

ٓضتـٔ غـيت ٚهٕ٥ـ

ؾدن  ٤ظتسَٓ نكطتاي.
(ن) أتشار األِراض:
أز نذتط نكتسٓنًٖ ٚجلـ ٛنكـٖوٍ ةىل نً،ؿـاض ٓنغـع نكٌطـاط اـطا نك ـٔكنن تٖـ
بل ـ تــا ٤نإلصــاب ٚبـصكا ناــطا أكثــط هــٍ هلٖــَٔ هصــا

ٓقحػــب نإلتصــاٝن

نأ،فط ٙتٔفـٗ أكثط هٍ أكف ٓمخػوا ٚٞؾدن ةطن ٝةصابِ،ى بـاك ٔكنن ٓخاصـٚ
ن٦طفـانٕٓ .ـِ،ى نك،حــاكف باك،ػــيب ناياؾــط فـــٗ نً،ؿــاض شكــا ناــطا كٔغــٖل ٚكلحـط
نكقصض <ٙفقس كٔتظ نً،ؿاضْ فقا فـٗ ناٌاطل نكيت تػٖطط جلِٖا ت ٔه ٚصٌتا ٝبٌٖوا

()1حلطلق برنامج اي ذية الرامل عملية طوارئ مسديدة يف اليمن لتوفو الغذا ملالي اليماي على شفا اجملاعة؛ متوفر على الرابط:
http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-launches-new-emergency-operation-inyemen-to-feed-millions-on-brink-of-famine-ar
(" )5التترير الناائي لفريق الخبراب المعني باليمن"؛ متوفر على الرابط:
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
(" )3اليمن :معاناة كان التحيتا وصلت إلى حد المجاعة"؛ متوفر على الرابط:

http://www.almayadeen.net/reports/
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،ٌٕ ٤ؿــط فـــٗ ناٌــاطل نكــيت عت،لــِا نك،حــاكف ةضــاف ٚةىل أًــّ ،ٌٕ ٤ؿــط فـــٗ ناٌــاطل
نكقطٕي ٚهٍ نذتسٓز نكػتٔزٕ ٚنكيت تػٖطط جلِٖا ت ٔه ٚصٌتا.ٝ
ٓقس ضصس ندتِا نكصحٖ - ٚإٔطاى  -نً،ؿاض هطا نكسف،نٕا ٓأهطنا أخط ٜكاً
نذتط ُٗ نكػيب ناياؾط ٓضنُٝا .كوا ةَ هطض ٛنكػططاَ إٔطاى ٔتَٔ كتـسي تـٔفط
ن٦زٕٓ ٚنرتاص ٚبِصن ناـطآ .قـس تـصض
نكلجٌـــ ٚنكسٓكٖـــ ٚكلصـــلٖب ن٦

ـــط هـــٍ أَ

آ ٤نكٖوٌٖ ناصـاب باكفؿـم نك لـٔ٘
ٕٔنةَِٔ خطط نكٔفا ٙها مل ت،لـلّ هطنكـع
نك ػٖم نك لٔ٘ نا،يقٖ ٚفـٗ نكي٥ز ناعٕـس
هٍ نإلهسنزن

الوسصد األوزوهذوسطي لحلوق االًساي:
حولح "وطٍ ةال ه الف" أدخ إل
اليوٌيدديٍ وًللهددى كسددسا إل د

اعذلدا عشدساخ

هعسددكساخ الذجٌيددد

لللذدددا فدددي تهددداخ الحددددود ًياةدددح عدددٍ الجدددي

السعودي.
()1

ٓها مل تسفع أةٔض نكطٔنقى نكطيٖ ٚنكتاهل ٚبِا .

(ي) ترحيً املغتربني اٌيّٕيني:
فـٗ ةطاض تطبِـا ن٤ق،صـازٕ ٚجلـ ٛنكؿـتب نكـٖوين تقـٔي نكػـتٔزٕ - ٚبصـف ٚزٓضٕـ- ٚ
بةتٖم هٟا ن ٤٨هٍ نكتوان نكٖوٌٖ نكتاهل فـٗ نكػتٔزٕ ٚبصٔض ٙقأًًٖـٓ ٚشكـا
حت جٌإٍٓ شت،لف ٚهٌِا نذتول ٚنكيت أطلقِ،ا حت هػوٓ" ٛطٍ ب ٥شتاكف" ٓكصن
ل ٚغتٔز ٙنكٔلاٞف ٓن٦جوان نكيت ت٣ز٘  -فـٗ ٓنقع نذتان  -ةىل فقسنَ نك ثن هٍ
نكتوان نكٔنفسٍٕ (مبا فِٖى نكٖوٌٖ ) كٔلاٞفِى ٓهٍ وـى تطتٖلـِى بتـس هتـاهلِ،ى بصـٔضٙ
 ٤ةًػاًٖ ٚتٖ نً،ؿط جسز هٍ نكفٖسُٕٔا نكيت حت ٘ٔ،هؿاُس هـٍ شكـا نكقيٖـم
ٓهٌِا فٖسٕٔ كػجٌٖ هقٖسٍٕ عتآن أتـسُوا نغـ،توان زٓض ٙناٖـاْ بٌٖوـا ظهٖلـّ ن٨خـط
هطتيا هتّ باكقٖس ًفػّ(.)2
تقسض هصازض ٌٖ ٚتجى نرتػاٞط نكٌاج ٚجٍ جٔز ٙنا ةب نكٖوٌٖ قحٔنكٗ  5هلٖـاض
زٓ٤ض ُٓــٔ هــا ٕعٕــس هــٍ هتاًــا ٙنكؿــتب نكــٖوينٓ .قــس هطصــس تقــٔقٗ أٓضٓبــٗ بطصــس
جولٖــا إلةيــاض نا ةب ـ نكٖوٌــٖ جلــ ٛنكٔ،ةــّ ةىل هتػ ـ طن نك،ــسضٕب كلق،ــان هــع

)1(https://www.icrc.org/ar/document/yemen-hidden-cost-war-thousands-kidneydialysis-patients-risk-death
(2(https://www.youtube.com/watch?v=jdH1NSLJU_k
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نك،حـاكف نكػـتٔز٘ ضــس بلـسُى( .)1بٌٖوــا طاكـب أتـس ناػــٓ٣ك نكػـتٔزٕ بقطــع آشنَ
نا ةب نكٖوٌٖ قيم تطتٖلِى(!)5
 -5اٌىضغ األِين يف املٕاطك احملتٍة:
تتوم زٓن ن٤تـ٥،ن (نكػـتٔزٕٓ ٚنإلهـاضن ) جلـ ٛةًؿـا ٝجاجـا هػـلح ٚبتطـِا تـابع
كلػتٔزٕٓ ٚنكيتض ن٨خط تابع كإلهاضن

ٓشكا فـٗ لـم خ٥فـا ؾـسٕسٓ ٙنصـطسنها

هػلح ٚه ،طض ٙتقع ب تلا ندتواجا  .كوا أًِا أًؿ

تلا ندتواجا ٓفل أغـؼ

هٌاطقٖ ٚت،طوٍ أبتـازنى صـطنجٖ ٚتقػـٖوٖ .ٚكوـا مل تتوـم زٓن ن٤تـ٥،ن جلـ ٛتطغـٖذ
ن٦هــٍ كلوــٔنطٍ نكــٖوين فـــٗ ندتٌــٔ

تٖ ـ ٕتــاًٗ ناــٔنطٍ ٌُــاك بؿ ـ م ٕــٔهٗ هــٍ

نكتولٖا نإلضُابٖٓ ٚن٤خـ ٤٥،ن٦هٌٖـٓ ٚنكـ،فجنن ٓن٤الٖ،ـآ ٤نكٌِـب ٓن٤ج،قـا٤
نك،تػفٖ.ٚ
(أ) اٌسجىْ اإلِاراتية يف اجلٕىب اٌيّين احملتً:
كقـس نهــ ٧،نكػــجَٔ نإلهاضنتٖـ ٚفـــٗ ندتٌــٔ باكػـجٌا ٝنكٌــاقو أٓ ناتةضـ جلــٛ
غٖاغــاتِا تٖــ تــ،ى هتــاهلِ،ى زنخــم تلــا نكػــجَٔ بططٕقــ ٤ ٚةًػــاًٖ <ٚةش تٌِ،ــا
تقٔقِى ٕٓ،تطضَٔ كل،تصٕب ندتػـس٘ ٓنكٌفػـٗ ٓن٤ج،ـسنٝن ندتٌػـٖ ٚكوـا جولـ
نإلهاضن ه٣خطنى جلً ٛقم نكتسٕس هٍ أٓكٟا نكػجٌا ٝهٍ ةٌٔ نكٖوٍ ةىل غـجًِٔا فــٗ
أضٕةٕــآ .قــس نً،قــس نكتسٕــس هــٍ ناٌظوــا نكسٓكٖــٓ ٚنإلًػــاًٖ - ٚبؿــس - ٙنكػــجَٔ
نإلهاضنتٖ ٚتلا ٓكاَ آخطُا تقطٕط دتٌ ٚخ ن ٝن٦هى نا،حس ٙناتين بـاكٖوٍ (ٌٕ 37ـإط
3129ي) نكـــص٘ نتِـــى نإلهـــاضن باًِ،ـــاك تقـــٔط نإلًػـــاَ فــــٗ نكـــٖوٍ ٓةغـــا ٙٝهتاهلـــٚ
نكػجٌا .)3(ٝكوا طاكي هٌظو ٚنكتفٔ نكسٓكٖ ٚبف،ح حتقٖل جاةم فـٗ ؾـي  ٚنك،تـصٕب
نك،ابت ٚكإلهاضن ٓنكسٓض نل،وم كلٕٔ٤ا نا،حس ٙفِٖا(.)4

)1) https://euromedmonitor.org/ar/article/2237
(2) https://www.youtube.com/watch?v=bVlFuuAW-jo

(" )3اإلماحات تدير شبكة جون رية باليمن"( ،نقالً عن :حللوشيتد برس)؛ متوفر على الرابط:
( )4متوفر على الرابط:
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http://www.aljazeera.net

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/

(ب) االغتياالت يف اجلٕىب اٌيّين احملتً:
هٔةــ ٚن٤الٖ،ـــا ٤ناػـــ،وط ٙفــــٗ صـــفٔ ناـــٔنطٌ ٓنكتػــ طٕ فــــٗ ندتٌـــٔ ٤
تٔ،قف بتطِا تتلٍ ندتواجا نإلضُابٖـ ٚجـٍ هػـٓ٣كِٖ،ا جٌِـا ٓن٦خـط ٜتٌـسض حتـ
تصفٖ ٚنذتػـابا بـ ندتواجـا ناػـلح ٚنك،ابتـ ٚكإلهـاضن ٓنكػـتٔزٕٓ .ٚنا٥تـظ أَ
ٌُــاك نغــِ،سنفاى يٌِج ـاى ٓهػــ،وطنى ٞ٦وــ ٚناػــاةس ٓنرتطيــا ٝنلػــٔب جلــ ٛتــع
نإلص٥ح نك،ابع كٌ،ظٖى نإلخـٔنَ ناػـلو

ٓنكـصٍٕ بـسٓضُى ِٕ،وـَٔ نإلهـاضن بـاكٔقٔ

ٓضنُ ٝـصْ ن٤الٖ،ــاٖ،ً ٤جــ ٚنكتـسن ٝنكؿــسٕس نكــص٘ تيسٕـّ نإلهــاضن ةظن ٝتٌظــٖى نإلخــٔنَ
ناػلو (.)1
ًؿط نحتاز ن٦زبآ ٝنك ،ا فـٗ جسَ ةتصا ٖٚٞهطجي ٚجٍ تٔنز ن٤الٖ،ا < ٤تٖـ
ضصــس ن٤حتــاز  2361تازوــ ٚنالٖ،ــان ٓقتـ فـــٗ جــسَ هٌــص غــٖطط ٙنك،حــاكف نكػــتٔز٘
جلِٖا ٓأاللـب ضـحإا تلـا نذتـٔنز هـٍ نكتػـ طٕ

ٓهـٍ بـ نكطـحإا إٔطـاى 33

ةهاهـاى ٓخطٖــب هػــجس ةضــافٚى ةىل ٓقــٔع مخػــٓ ٚأضبتـ جولٖــ ٚتفجــن ٓهاٞــ ٚجولٖــٚ
غطٔ هػلح(.)3
(ج) محاية اٌتٕظيّات اإلرهابية واٌتؼاوْ ِؼها:
هٌــص نًطــ٥ط جاصــف ٚنذتــعي نكــيت

هٌر سيطسج الذحالف السعودي عل

عدي:

أجلٌِ،ــــا نكػــــتٔزٕ ٚلــــم تٌظٖوــــا

 1250حادثح اغذيا  ،أغلتهى هٍ العسكسييٍ.

ٓنكقاجـــسٓ ٙزنجــــ هٔةـــٔزٍٕ فــــٗ

 21إهان وخطيث هسجد،

بتــض نلافظــا ندتٌٔبٖــ ٚتٖـ
مل ٕ،لـــل نكٌ،ظـــٖو أ٘ ضـــطب ٚهـــٍ

إضافح إل

وكوع خوسح وأزةعيٍ عوليح دفجيدس وهاةدح

عوليح سطو هسلح.

طننَ نك،حاكف نكص٘ ٕسجٗ ستاضب،ـّ كإلضُـا < بـم تٔغـت أًؿـطِ،وا فــٗ لـم ٓةـٔز
نك،حــاكف ٓ -فق ـاى اــا أكــس جلٖــّ نك ــثن هــٍ هطنكــع نكسضنغــا ٓٓغــاٞم نإلجــ٥ي
نك طبٖٓ ٚهٌِا تقطٕط خاص أجستّ ًٓؿطتّ نكـ (بٗ بـٗ غـٗ) نك ٕطاًٖـٓ ٚألِـط ٓةـٔز
جٌاصط هٍ نكقاجس ٙفـٗ ةٖـ جيس ضبّ ُاز٘ ناسجٔي هـٍ نك،حـاكف نكػـتٔز٘ ٓتتآًِـا

(" )1تنظيت التاعدة يتبنى محاولتي اغتيال لمسؤولين باليمن"؛ متوفر على الرابط:
http://www.aljazeera.net
(2) https://al-ahd.net/2018/03/10
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ماذا يجزي ف

اليم ؟

هــع نك،حــاكف بصــفٚى جاهــ .)1(ٚبــم ةَ بتــض هػــٓ٣كٗ ُــاز٘ هــسضةَٔ أص ـ٥ى فـــٗ قاٞوــٚ
()2

ٓنؾٌطٍ كإلضُابٖ هثم ستافظ نكيٖطاٝ

ٓأتس قاز ٙنكتصـابا نإلضُابٖـ ٚفــٗ تتـع

ٕٓسج ٛأبٔ نكتياؽ (جازن جيـسْ فـاضع جثوـاَ نكـصُياًٗ) ُٓـٔ غلفــٗ هٌـ،ىٍ ةىل تٌظـٖى
نكقاجــسٓ ٙقــس أزضة،ــّ نكٕٔ٤ــا نا،حــس ٙن٦هطٕ ٖــٓ ٚبتــض زٓن نرتلــٖ فـــٗ قاٞوــٚ
نإلضُا بٌٖوا ٕ،لق ٛزجوّ هٍ نإلهاضن

ٕٓ ٤عنن ُصن نكسجى هػ،وطنى ةىل نكٖٔي.

ه٣خطنى ًؿط صحٖف ٚنً٤سبٌسً نك ٕطاًٖ ٚتقطٕطنى كؿف فّٖ جـٍ ٓةـٔز تفاُوـا
بـ نكقــٔن نإلهاضنتٖــ ٚفـــٗ نكــٖوٍ هــع نكقاجــس ٙتقــٔي نإلهــاضن مبٔةــب شكــا نك،فــاُى
ب،سضٕب ٓمتٕٔم جٌاصط هٍ نكٌ،ظٖى ٓمت ٌِٖى هٍ نكػٖططٓ ٙجل ٛهٌاطل ٓنغـت ٚهـٍ
((4

نكػاتم نكٖوين هع نكػواح ى بِ،طٕب ن٦هٔنن نكيت عتصلَٔ جلِٖا.

ٓكاك ٚأغٔؾٖ،س بطؽ ًؿط بسٓضُا تقطٕطنى( )5ياو٥ى اـا ًؿـطتّ نكصـحٖف ٚنك ٕطاًٖـٚ
نتِو فّٖ نك،حاكف نكػتٔز٘ بإبطني نتفاقا غطٕ ٚهع تٌظٖى نكقاجس ٙفـٗ نكٖوٍ.
 -6اٌىضغ األِين يف املٕاطك اٌيت تسيطر ػٍيها حىىِة صٕؼاء:
هٌص نًط٥ط جاصف ٚنذتعي جل ٛنكٖوٍ ٓناٌـاطل نكـيت ٕػـٖطط جلِٖـا ندتـٖـ ٓنكلجـاَ
نكؿــتيٖ ٚنك،ابتــ ٚذت ٔهــ ٚصــٌتا ٝتؿــِس نضتػــاضنى ه،عنٕــسنى كلتولٖــا نإلضُابٖــ ٚت،ــٛ
ٓصل ةىل نكصفط بم ةًّ فـٗ نكتاي 3128ي مل تؿِس أ٘ جولٖ ٚةضُابٖٓ ٚنتس ٙفـٗ تلا
ناٌــاطل .فٖوــا تتلــٍ نذت ٔهــ ٚباغــ،وطنض جــٍ ةكقــا ٝنكقــيض جلــ ٛخٕ٥ــا ةضُابٖــ ٚأٓ
ختطٕيٖ ٚأٓ تف ٖا جئن ًاغفٌُ ٚا ٌُٓاكٓ .جٌس ناقاضًـ ٚصتـس أَ نً٤فـ ٥ن٦هـين
ٓنكتولٖا نإلضُابٖـ ٚحتـس فقـا فــٗ ناٌـاطل نكـيت ٕػـٖطط جلِٖـا نك،حـاكف نكػـتٔز٘

( )1متوفر على الرابط:
( )5متوفر على الرابط:
) (3متوفر على الرابط:

) (4متوفر على الرابط:
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http://www.bbc.com
https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/639558
http://www.raya.com/Mob/GetPage/f6451603-4dff-4ca1-9c10122741d17432/134a335c-9788-4660-97bc-ec4dd6ab9ae6
https://arabic.rt.com/middle_east/961718

ٓخت،فـــٗ فـــٗ ناٌــاطل نكــيت ٕػــٖطط جلِٖــا ندتــٖـ ٓنكلجــاَ نكؿــتيٖ ٚنك،ابتــ ٚذت ٔهــٚ
صٌتا.)1(ٝ

( )1آخححر عمليححة كرهابيححة يف حمافظححة عححدن ه ح عمليححة فجححو يف مسولححد مححور الححتهدفت مقححر مسهححاز مكافحححة اررهححاب يف  1مححارس
5118م؛ متوفر على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=FtMqwcd7oI4
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