تدخل التحالف السعودي في اليمه:
إعادة سطوة القاوون أم فرض لقاوون السطوة؟!

د .محمد الساعدي
دكتوراه في القانون العام
وةاحثثثي فثثثي اللثثثسون اللدالثثثد وال ولدثثث -
العراق

ب د التحددفل ال د  ٙودددٕ ٓ الشدددٕ ٖٖٔ ٛتددفل وددَ عظ د ٔه (وددَ بٍّٗددف ٔه دلمددص
التدفُٔ اخلمٗج٘ وف ع ا سمطٍ ٛعىفُ) وٍفٗ َ غفرات جٕٖ ٛعم ٜمجفعٌ ٛصفر اهلل فد٘
الددٗىَ ف دد٘ ٔاخ د وددفرض ٔ ،ً5102ذلددق ل ددن ٖددفً وددَ عددٕ ٚع د ربددْ وٍصددٕر ِددف - ٙ
رمسٗددف  -إىل الت د خن الدشددا  ٙاخلددفرج٘ ف دد٘ الددٗىَو ٔف دد٘ حددأ ُ الٕالٖددفت املتح د ٚ
األو ٖاٗ ٛال وظفرك بظان و فط فد٘ الػفرات اجلٕٖد ،ٛإال ٌّدف ودد ً الد عي المٕجشد
ٔاالستخ فراو٘ لدٕات التحفل و ٔل ب ر التحفل و خمْ الدشا  - ٙفد٘ حٍٗدْ  -بفٌدْ
جددف بٍددف ع عمدد ٜمد الد سٗص ِددف ٔ ،ٙبّد ا إعف وددْ إىل الشددمط ٛالد

ددفُ فدد٘ ٔالد

احلفه ل استدفه وٍّف ٔف وَ ال ال فد٘ سٗفق ٌزاع وشمح اخم٘و
بصٛزَ ٠بدٚٚ ،١ٝ٥فكاً ألحهاّ ايكاْ ٕٛايدٚي ،ٞفإٕ أْ ٟوَ ٛؤ ايتودلٌ ايعطوهسٟ
فووو ٞايوو ُٔٝمي نهوؤ إٔ ٜهووَ ٕٛػووسً ٚا مي ذا جوواٚ ٤فوول

ٜٛووٌ َوؤ جمًووظ األَوؤ

ايوودٚيٖٚ ،ٞوورا  -فوووٚ ٞاقووا الوواٍ  -مل حيوود حتوو ٢اآلٕٚ ،ذيووو ًوو ٢ايووس ِ َوؤ
اميد ووا٤اا ايباةًوو ١إٔ ايكووساز  2216قوود لوٛلٍ ايتخووايو ايطووعٛد ٟايتوودلٌ ايعطووهسٟ
ضد اي.ُٔٝ
ٕ ايفكس َٔ )2( ٠املوادَ )2( ٠ؤ َٝثوام األَوِ املتخود ٠حتظوس ًو ٢ايود ٍٚايتودلٌ فووٞ
ايػؤ ٕٚايدالً ١ٝيًدَ ٍٚا مل ٜهٔ ٖٓاى قساز َٔ جمًظ األَٔ خيٛلٍ اضتخداّ ايك٠ٛ
ايعطووهس ،١ٜنُووا إٔ املووادَ )53( ٠وؤ َٝثووام األَووِ املتخوود ٠حتظووس ًوو ٢املٓظُوواا

117

القضد الوطند في خطاب قائ الثورة

اإلقًَ ١ُٝٝثٌ د ٍٚجمًظ ايتعا ٕٚأ ٚاجلاَع ١ايعسب١ٝ

طا ٤اإلذٕ باضتخداّ ايك ٠ٛدٕٚ

قساز َٔ جمًظ األَٔ.
ٜتٓاَ ٍٚكايٓا ايتخًٖ ًٞٝورا ايتودلٌ ايعطوهس ٟفوو ٞايوَ ُٔٝؤ حتوايو جمُ ٛو ١دٍٚ
بكٝاد ٠املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ،)1(١ٜذيو هلدف حتً ٌٝاألضاع ايكاْ ْٞٛاير ٟتعتُدٙ
ايد ٍٚاييت تك ّٛبايتدلٌ ايعطهس ٟفو ٞحاي ١اي ُٔٝنُربز يتدلًٗاٚ .بٓاً ً٤و ٢ذيوو
ضٗٝتِ املكاٍ بدزاض ١قضٝتني زٝ٥طٝتني فوٖ ٞرا ايصدد:
أٚميً :األثس ايكاْٚ ْٞٛايطٝاض ٞيًطًو ايور ٟقدَو٘ بود زبو٘ َٓصوٛز ٖوادَٛٚ ،ٟافكتو٘
ً ٢ايعًُ ١ٝايعطهس ١ٜفو ٞاي.ُٔٝ
ثاْٝاً :تهٝٝو ايطعٛد ١ٜيًٓصا ايُٝين بأْ٘ ٜػهٌ تٗدٜداً ألَٓٗا ايك.َٞٛ
احملور األول:
األثس ايكاْٚ ْٞٛايطٝاض ٞيطً ٖاد ٟيًتدلٌ ايعطهس ٟضد ائُٝ
بصف ١اَٚ ،١فو ٞايٛقت ايسأٖ ،يٝظ َطتغسباً قٝاّ زؤضا ٤د ٍٚبطً املطا دَ ٠ؤ
د ٍٚألس ٣ضد َا نهٔ إٔ ٜعترب تٗدٜداً يًطًِ ٚاألَٔ ضُٔ حدٚدِٖ اإلقًَٔٚ .١ُٝٝ
األَثًوو ١الدٜثووً ١وو ٢ذيووو ةً و الهَٛوو ١ايعساقٝوو ١املطووا دَ ٠وؤ ايٛميٜوواا املتخوود٠
األَسٜه ١ٝفو ٞحمازب ١تٓظ ِٝايدٚيو ١اإلضومَ( ١ٝدا وؼ) ،أ ٚةًو ضوٛز ١ٜيًُطوا د٠
ايسٚض ١ٝفو ٞايٓصا املطوً ايطوٛز ،ٟحٝوك نهؤ ا تبواز ايتودلٌ ؤ ةسٜول ايود ٠ٛ
َػس ٚمبٛج ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ٞضُٔ ايطوٝاقاا ٚاألةوس ايدضوتٛز ١ٜاملُٓٛحو ١يسؤضوا٤
ايدٖٚ .ٍٚرا األَس قد مي ٜثري أ ٟجدٍ ةاملا ظٌ َٓص غوا ٌ ايٛظٝفو( ١ز٥وٝظ ايدٚيو١
ايرٜ ٟطً ايد ِ) قاْْٝٛاً ٚيٝظ حمٌ غو.
يهٔ فو ٞالاي ١اي ،١ُٝٓٝمي ٜتُتا بد زب٘ ٖاد ٟمبٛقوو ٚاضو مي يوبظ فٝو٘ بصوفت٘
"ز٥وٝظ ايدٚيو ١ايػووس  ،"ٞألْو٘ فووو ٞبداٜو ١األَوس توو ٛايطوًط ١ايس٥اضوو ١ٝفوو ٞاْتخابوواا
 ّ2012ملوود ٠وواَنيٚ ،ايوويت اْتٗووت فووو ٞفرباٜووس ٚ ،ّ2014يهوؤ مت متدٜوود تًووو ايٛميٜوو١
يطٓ ١ألس ٣دَٛ ٕٚافك ١بسملاْ ١ٝأ ٚغعب ٚ .١ٝكبٗا اضتكاٍ ايطٝد ٖاد ٟبرزٜع ١أْ٘ ٚقوا
حتووت ضووغك حسنوو ١أْصوواز اني "الووٛثٝني" ٕ ٚ ،نووإ قوود قوواّ بإيغووا ٤اضووتكايت٘ فوووٞ
 -1التحالف املكون من عشر دول وبقيادة السعودية( :البحرين ,الكويت ,قطر ,اإلمارات العربية املتحدة ,مصر ,األردن ,املغرب,
السودان ,السنغال).
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ٚقت ميحل ٓدَا متهٔ َٔ ايفساز َٔ صٓعاٚ ،٤ذيوو بٗودف ضوفا ٤غوس  ١ٝظاٖسٜو١
ً ٢ايتدلٌ ايعطهس ٟايطعٛد ٟبٓا ٢ً ً٤د ٛتو٘ٓ ٚ .ود ٖور ٙاجلصٝ٥وَ ١ؤ ايضوسٚزٟ
حتدٜد َا ذا نإ ةًب٘ الص ٢ً ٍٛاملطا د ٠اخلازج ١ٝحيُوٌ صوف ١أ ٚقو ٠ٛزمسٝو١
أ ٚأْ٘ مي ٜتُتا بأ ٟأثس قاْ.)1(ْٞٛ
فو ٞتصٛزْا ،يٝظ يريو ايكساز أ ٟصف ١قاْ ،١ْٝٛألْ٘ ا ر بدٚ ٕٚجٛد طا ٤قاْْٞٛ
ملصدز َٔ ٙجٗٚ ،١ألْ٘ َ -ؤ جٗو ١ألوس - ٣مت بضوغ ٛبعود د ٍٚاخلًوٝك ،نُوا إٔ
ٖاد ٟمل ٜهٔ ٜٛاج٘ ق ٠ٛاحتمٍ أجوٓ أ ٚتودلٌ د ٍٚألوس ٣ضود بومد ٙحتوٜ ٢طًو
املطا د َٔ ٠دٚي ١أ ٚد ٍٚألوس ٚ ،٣منوا نوإ جموسد ْوصا دالًو ٞنوين ٚغوإٔ دالًوٞ
حبت.
حتَ ٢ا ايكب ٍٛفسضاً مبكٛي ١إٔ ايطٝد ٖواد - ٟايورٜ ٟود  ٞأْو٘ ايوسٝ٥ظ ايػوس - ٞ
قد تصسف حتت اإلنسآ ٙدَا قدّ اضتكايت٘ فووٜٓ ٞواٜس ٚ ّ2015فو لس فووٚ ٞقوت ميحول
َٔ ايبمد; فُٔ املعك - ٍٛفكك – ا تُاد تًو املكٛي ١فو ٞحاٍ مي تصاٍ ايكوٛاا املطوًخ١
اي ١ُٝٓٝلاضع ١يكٝادت٘ ٚتطٝطس فعًٝاً ً ٢األزض ٚ ،ذا َوا ناْوت تٛجٗٝواا ايوسٝ٥ظ
ٚأٚاَس ٙمي تصاٍ ْافرٚ ٠فعاي .١يهٔ َعطٝاا ايٛاقا ٌ األزض تػري

إٔ َٔ ٜطٝطس

ًَ ٢ؤضطاا ايدٚيو٦ٖٝٚ ١اتٗوا الهَٝٛوٚ ١ايكوٛاا املطوًخٖ ١و ٞحسنو ١أْصواز اني
"الٛثٝني".
يعٌ ذيو ايطسح ٜٓاٍ َؤ تربٜوس جمُ ٛو ١ايود ٍٚفوو ٞةواز ًُٝو ١اصوف ١الوصّ ضود
الٛثٝني بإٔ تدلًِٗ ايعطهس ٟمي ُٜعلد اْتٗاناً يًُادَٝ َٔ )4/2( ٠ثام األَِ املتخد٠
ايويت حتظوس ًو ٢ايود ٍٚاأل ضوا ٤ايتوودلٌ فوو ٞايػوؤ ٕٚايدالًٝو ١يدٚيو ١ألوسٚ ،٣ذيووو
بٓفووو ٞاألضوواع ايوور ٟتعتُوود ًٝوو٘ ايوود ٍٚاملتدلًووَ ١تُووثمً فووو ٞد ٛتٗووا يًُطووا دَ ٠وؤ
غووخ

تعتوورب ٙتًووو ايوود ٍٚالووانِ ايػووس  ٞيًوو .ُٔٝفٗوور ٙال وو ١تبوودَ ٚطووتٓد٠

1 - Taimur Malik and Bilal Ramzan, "Intervention in Yemen and international
law", daily times, April 12, 2015; available at:

https://dailytimes.com.pk/101187/intervention-in-yemen-and-international-law/
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أضاع ري ضًٜٚ ،ِٝعصش ذيوو األَوس ايٛضوا اهلوؼ هلوادَ ٟؤ لومٍ تكدنو٘ اميضوتكاي١
ٚايرتاجا ٓٗا فُٝا بعد ٚجل٘٥ٛ

د ٖٞ ٍٚأضاضاً زا  ١ٝيًخسب ً ٢اي.ُٔٝ

ٚايطووؤاٍ اآلٕٖ :ووٌ ٜتُاغوو ٢ايتوودلٌ فووو ٞايصووسا فووو ٞايووَ ُٔٝووا زٚح ايكوواْ ٕٛايوودٚيٞ
ايرٜٓ ٟظِ اضتخداّ ايك٠ٛ؟
ايٛاض إٔ َٝثام األَِ املتخد ٠حيظس اضوتخداّ ايكو ٠ٛفوو ٞايعمقواا ايدٚيٝو ،١مي أْو٘
ٜٓ

ًٚ ٢جٛد ظسفني قد ٜطتًصَإ اضتخداّ ايك ٠ٛضد ايطٝاد ٠اإلقً ١ُٝٝيدٚيَ ١وا،

ٚايظسفووإ أ ٚاميضووتثٓا٤إ ُٖووا :اضووتخداّ ايكوو ٠ٛايعطووهس ١ٜفووو ٞايوودفا

وؤ ايووٓفظ،

ٚنريو اضتخداّ ايك ٠ٛاييت ٜأذٕ بٗا جمًظ األَٔ ايدٚي ٞمبٛج ايفصٌ ايطابا َٔ
َٝثام األَِ املتخد.٠
ٚايطؤاٍ املطسٚح ٖٓاٜ ٌٖ :عترب ايتدلٌ ايطعٛد ٟفوو ٞايو ُٔٝاْتٗواى لظوس اضوتخداّ
ايكوو ٠ٛاملٓصووٛ

ًٝوو٘ فووو ٞاملووادَ )4/2( ٠وؤ َٝثووام األَووِ املتخوود ٠أْ ٚوو٘ ٜوودلٌ ضوؤُ

اميضتثٓا٤اا ايكاْ ١ْٝٛاملٓصٛ
حبل ايدفا

ًٗٝا فو ٞاملادَٝ َٔ )51( ٠ثوام األَوِ املتخود ٠املتعًكو١

ٔ ايٓفظ؟

َٔ ايٛاض جداً اضتبعاد اميضتثٓا ٤املٓصٛ

ً ٘ٝفو ٞايفصٌ ايطابا َٔ َٝثام األَوِ

املتخوود ٠ألْوو٘ مي تٛجوود قضووً ١ٝوو ٢اإلةوومم فُٝووا ٜتعًوول بووإذٕ جمًووظ األَوؤ باضووتخداّ
ايك.٠ٛ
تطتٓد ٚجٗ ١ايٓظس ايطعٛد ١ٜهلرا اهل وّٛ

أْٗوا جوا٤ا بٓواً ً٤و ٢ةًو َؤ ايطوًط١

الانُوو( ١حهَٛوو ١ايووسٝ٥ظ ٖووادٖٚ ،)ٟوورا أَووس َػووس ٚمبٛج و ايكوواْ ٕٛايوودٚي.ٞ
ٚيهٔ َٔ ،ايٛاض إٔ ٖر ٙايد  ٠ٛيًتدلٌ األجوٓ فوو ٞايو ُٔٝتبودَ ٚػوٛب ١بٗػاغو١
ايػووس ٚ ١ٝاْعووداّ ايصوومحٝااٚ ،ذيووو َوؤ حٝوووك اْتٗوواَ ٤وودٚ ٠ميٜوو ١ايووسٝ٥ظ ٖوووادٟ
ٚاضووتكايت٘ َوؤ َٓصووب٘ ايوويت تكوودّ بٗووا

ايربملووإ فوووٜٓ 22 ٞوواٜس  ّ2015بعوود اضووتكاي١

اله ١َٛبس٥اض ١لايد حمفٛظ حباح َٔٚ ،ثِ فساز ٖادٟ

لازج ايوٚ .ُٔٝبايتواي،ٞ

فووإٕ غووس ٚ ١ٝصوومحٝاا ٖوواد ٟايدضووتٛز ١ٜنخووانِ تعلوود ٖػ و،ً١

ووا جيعووٌ اإلةوواز

ايكاْ ْٞٛيًتدلٌ ايعطهس ٟايطعٛد ٟضد ايَ ُٔٝػٛب بايغُٛض.
بصف ١اَ ،١ايكض ١ٝاي ١ُٝٓٝبسَتٗا تتطِ بعدّ ايٛضٛحٚ ،ذيوو ألٕ بود زبو٘ َٓصوٛز
ٖاد ٟنإ ْ َٔ -اح ١ٝفعً - ١ٝقد فكد ايطٝطسً ٠و ٢أجوصا ٤نوبريَ ٠ؤ ايوبمد َٓور
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فرت ٠ة ،١ًٜٛنُا ضٝطسا حسن ١أْصاز اني ً ٢صٓعا ٤فو ٞغوٗس ضوبتُرب ،ّ2015
ٚمل تعد ايب ١ٝقٛاا اجلٝؼ تطت  - ٝآْراى  -ألٚاَس بد زب٘ َٓصٛز ٖاد.ٟ
نُووا إٔ األضووظ ايتُثًٝٝوو ١ايدنٛقساةٝوو ١يٛميٜووٖ ١وواد ٟايػووس  ١ٝناْووت ضووعٝف ١فوووٞ
ذاتٗا ،ففو ٞأ كاب احت اجاا َا ٜطُ ٢ايسبٝا ايعسب ٞاييت أةاحوت بوايسٝ٥ظ ايطوابل
ً ٞبداني صاحل ،فاش ٖاد ٟباْتخاباا نإ ٖ ٛاملسغ ايٛحٝد فٗٝا واّ ،ّ2012
ٚنإ َٔ املكسز إٔ تٓتٗٚ ٞميٜتو٘ باْتخابواا دنٛقساةٝو ١ناًَو ١فوو ٞفرباٜوس ،ّ2014
َوا ذيوو ،مل ٜووتِ جوسا ٤تًوو اميْتخابووااٚ ،مت متدٜود ٚميٜتو٘ ملوود ٠ضوٓ ١ألوسَ ٣وؤ دٕٚ
اْتخاباا  ٚرب َؤمتس الٛاز ايٛةين اير ٟمل تهٔ ضُٔ َٗاَ٘ ٚمي صمحٝات٘ ايكٝاّ
مبثٌ ذيو اإلجسا.)1(٤
فوٜٓ 22 ٞاٜس  ّ2015أ ًٔ بد زب٘ َٓصٛز ٖاد ٟاضتكايت٘ ٚذيوو قبوٌ غوٗس َؤ ْٗاٜو١
فرتت٘ نسٝ٥ظ تٛافك ٞيًٚ ،ُٔٝبعد ٖسٚب٘ فوٚ ٞقت ميحل َٔ صٓعا٤

َد ١ٜٓدٕ،

تساجووا وؤ اضووتكايت٘ قووا٥مً أْوو٘ ا وورٖا حتووت اإلنووساٚ ،)2(ٙذيووو ًوو ٢ايووس ِ َوؤ
حماٚميا أْصاز اني املتهسز ٠ثٓ ٔ ٘ٝتًو اميضوتكايٚ ١متطوهِٗ ببكا٥و٘ فووَٓ ٞصو
ايس٥اضٚ .١قد نإ ٖسٚب٘ ميحكاً َٔ ودٕ

املًُهو ١ايعسبٝو ١ايطوعٛد ١ٜورب ضوًطٓ١

ُووإ بووايتصأَ َووا اْطوومم ًُٝوو ١ايتوودلٌ ايعطووهس ٟضوود ايووٚ ُٔٝذيووو فووو ٞظووٌ
تأنٝد ٙفو ٞتصس ٜي٘ لمٍ ٖسٚب٘ أْ٘ مل ٜهٔ يد ٜ٘أ ًِ ٟبواْطمم تًوو ايعًُٝو،١
ٚبعوود اْطوومم ايعًُٝوواا ايعطووهس ١ٜبٛقووت قصووري د ووا ٖووادٟ

ايتوودلٌ ايعطووهسٟ

اير ٟنإ حٗٓٝا قاً ُ٥ا بصٛز ٠فعً.١ٝ
َٔ َٓطًول إٔ الوتمف ايعًوٜٛ ١جو املغواٜس فوو ٞالهوِ; فعًو ٢افورتاض إٔ بود زبو٘
ٖوواد ٟمي ٜووصاٍ فووو ٞايعاصووُ ١صووٓعاٜ ٤تُتووا بػووس  ١ٝدضووتٛزٜٛٚ ،١ٜاجوو٘ متووسداً حموودٚداً
ْطبٝاً ،فًٝظ ٖٓاى مث ١غو بإَهاْٝات٘ ايدضتٛز ١ٜباملٛافك ٢ً ١اضتكداّ د ٍٚألس٣

1 - Mohamed Ghobari, "Yemeni president's term extended, Shi'ite Muslim leader
killed", January 21, 2014; available at:
https://www.reuters.com/article/us-yemen-assassination/yemeni-presidents-termextended-shiite-muslim-leader-killed-idUSBREA0K13420140121
2 - President Hadi’s Resignation: Dangers and Alternatives, Position Paper, AL Jazeera
Center for Studies, (Translated into English by: AMEC), 1 February 2015, pp.1-9.
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ملطا دتٖ٘ٚ .را اميفرتاض يٝظ َثرياً يً دٍ بػهٌ لا

فو ٞايكاْ ٕٛايدٚي ،ٞيهٔ

األَس ٜصب َثرياً يً دٍ بػهٌ نبري ٓدَا تٓعدّ أ ٚتتكً

ضٝطس ٠صاح ايطً

ً ٢جماز ٟاألَٛزٚ ،لسٚج ايبمد ٔ ايطٝطسٚ .٠بصف ١اَو ،١تظوٌ حكٝكو ١املُازضو١
ايٛاضووخ ١فووو ٞايعمقوواا ايدٚيٝوو ١إٔ ايطووًط ١الانُوو ١ايوويت ٜعتوود بٗووا دٚي ٝواً ٖووَ ٞوؤ
تطٝطس فعًٝاً ً ٢ايدٚي١

ثً ً١فو ٞاألزض ٚايكٛاا املطوًخٚ ١املؤضطواا الهَٝٛو،١

ٚتتُتوا بكبوو ٍٛغوع ٚ ،فوووٖ ٞور ٙالايوو ١تهو ٕٛاجلٗوو ١املطوٝطسٚ ٠ايطووًط ١الانُوو١
فعًٝاً فو ٞاي ٖٞ ُٔٝحسن ١أْصاز اني.
احملور الثاين:
تهٝٝو ايطعٛد ١ٜيتدلًٗا حتت َربز تٗدٜد أْصاز اني ألَٓٗا ٚأَٔ املٓطك١
ٓد قسا٤تٓا يًُادَٝ َٔ )51( ٠ثام األَوِ املتخود ٠ايويت تطوُ يًود ٍٚبايتصوسف دفا واً
ٔ ايٓفظ فكك ٓدَا ته ٕٛقد تعسضت يًٗ َٛٚ ّٛضٓ ٛا يًدزاض ;١جنود َؤ وري
ايٛاض و متاَ واً َووا ذا ناْووت ألبوواز ٚقوو ٛبعوود اهل ُوواا ًوو ٢املسانووص الدٚدٜوو١
ايطعٛد ١ٜأضاضاً ،ضٛا ٤ناْت حسن ١أْصاز اني ( ً ٢فسض صخْ ١طبتٗا لسنو١
أْصاز اني) َطوؤٚي ١ؤ َثوٌ ٖور ٙاهل ُواا أ ٚذا ناْوت ٖور ٙاهل ُواا تػوهٌ أٟ
تٗدٜد حكٝك ٞيألَٔ اإلقً ُٞٝيًًُُه ١ايعسب ١ٝايطوعٛدٚ .١ٜبٓواً ٤و ٢ذيوو ،يوٝظ َؤ
ايٛاض َا ذا نإ امي تُاد ًَ ٢بدأ ايدفا

ٔ ايٓفظ اميضتباق ٞضٝظٌ قاُ٥اً فوٞ

ايظسٚف الاي.١ٝ
ٕ ايوودفا

وؤ ايووٓفظ "اميضووتباقٖ "ٞوو ٛاضووتخداّ ايكوو ٠ٛيٛقووو ٖ وو ّٛمل ٜبوودأ فعًٝواً،

ٚيهوؤ ٜعتكوود ٚبػووهٌ َعكوو ٍٛإٔ ٜهووٚ ٕٛغووٝهاًٜٚ .ووس( ٣أْتوو ْٞٛنوومزى آزٜٓوود)
األضووتاذ فووو ٞجاَعوو ١جووٛزج تووا ،ٕٚإٔ األصوو ٍٛايتازخيٝوو ١ملفٗوو ّٛايوودفا اميضووتباق ٞوؤ
ايووٓفظ  -نكا وود ٠سفٝوو ١دٚيٝوو - ١ظٗووس ًوو ٢لًفٝوو ١حوواد نووازٚيني وواّ ،ّ1837
ٚذيو ٓدَا ثاز َطتٛةٓ ٕٛفو ٞنٓودا ضود حهَٛو ١اميحوتمٍ ايربٜطاْٝو ،١فا ورا
ايٛميٜوووواا املتخوووود - ٠حٗٓٝووووا َٛ -قفووووا حماٜووووداً َوووؤ ايتُووووسد ،مي إٔ املتعوووواةفني َوووؤ
األَسٜهٝني ضوا دٚا ايثوٛاز بإَوداداا ايسجواٍ ٚاملوؤٕ ايويت نوإ ٜوتِ ْكًوٗا ًوَ ٢و
بالس ٠تد  ٢نازٚينيٚ .فو ٞزد فعٌ ً ٢ذيوو ،تطوًًت قو ٠ٛبسٜطاْٝو ١يوٝمً َؤ نٓودا
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أزاض ٞايٛميٜاا املتخدٚ ،٠قبضت ً ٢نوازٚيني ٚأضوسَت فٗٝوا ايٓواز ٚأضوكطتٗا
َٔ فٛم غمميا ْٝاجساٚ ،يك ٞأَسٜه ٢ً ٞاألقٌ َصس ٘(.)1
ٚادل ت بسٜطاْٝوا إٔ ذيوو اهل و ّٛنوإ دفا واً ؤ ايوٓفظ ،ففوو ٞلطابو٘ ،قواٍ ٚشٜوس
اخلازج ١ٝاألَسٜه( ٞداْٝاٍ ٚبطرت) إٔ َود  ٞايودفا
الاج١

ايدفا

ؤ ايوٓفظ جيو إٔ ُٜظٗوس :إٔ

ٔ ايٓفظ فٛزٜوٚ ١قٗسٜو ،١حبٝوك مل تود جمواميً يملتٝواز ٚمل توسد

بٗووا لظووَ ١وؤ ايتعُوود ،نُووا إٔ ايكووٛاا ايربٜطاْٝوو ،١بووافرتاض ضووسٚز ٠إٔ ايًخظوو١
ناْت

ٛلٍ هلِ اقتخاّ َٓاةل َٔ ايٛميٜاا املتخود ٠األَسٜهٝو ،١مل تفعوٌ غو٦ٝا وري

َٓطك ٞأ ٚشا٥د ٔ الد; حٝك ٕ ايفعٌ اير ٟتربز ٙضسٚز ٠ايودفا

ؤ ايوٓفظ نوإ

جي إٔ ٜه ٕٛحمدٚدا بٗر ٙايضسٚز.)2(٠
ٜٚػري َفٗ" ّٛايدفا ايٛقا ٞ٥ؤ ايوٓفظ" أ" ٚايودفا اميضوتباق "ٞفوو ٞايغايو

حول

ايدٚي ١فو ٞاهل  ّٛأٚميً دفا اً ٔ ايٓفظ ٓدَا تٛاج٘ ٖ َٛاً ٚغوٝهاً(ٚ .)3يتربٜوس ٖورا
ايعٌُٜ ،كتض ٞحتكل َطًبني بازش ٜٔفو ٞقض ١ٝنازٚيني ُٖا:
 -1ضسٚز ٠اضتخداّ ايك ٠ٛبطب تٗدٜد ٚغٝوٚ ،بايتاي ٞفإٕ ايطوعٚ ٞزا ٤بوداٌ٥
ضًُ ١ٝمل ٜعد لٝاز ايضسٚز.٠
ٜ -2تعني ايتٓاض بني ايسد ٚايتٗدٜد املٛاج٘(.)4
داْٝووواٍ ٚبطووورت (ٚشٜوووس اخلازجٝووو ١األَسٜهوووٚٚ )ٞشٜوووس اخلازجٝووو ١ايربٜطووواْ( ٞايًوووٛزد
آغبٛزت )ٕٛاتفكا ًَ ٢بدأ إٔ ايدٚي ١ضٛف ٜه ٕٛيدٜٗا َربز فو ٞاضتخداّ ايك ٠ٛضد

1- Thomas M. Nichols, Eve of Destruction: "The Coming Age of Preventive War",
University of Pennsylvania Press,2008, p. 2
2- Webster, Daniel. "Letter to Henry Stephen Fox"; in: K. E. Shewmaker (ed.). The Papers
of Daniel Webster, Diplomatic Papers, vol. 1 (1841-1843), 1983, Dartmouth College
Press, p. 62.
3- Charles Pierson (2004). "Preemptive Self-Defense in an Age of Weapons of Mass
Destruction: Operation Iraqi Freedom". Denver Journal of International Law and
Policy, University of Denver, 2004, p. 33,1.
4- "The Legal War: A Justification for Military Action in Iraq", Gonzaga Journal of
International Law, 2005; available at:

http://www.gonzagajil.org:80/content/view/110/26/
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اجلٗاا ايفا ً ١ري الهَٝٛو ١فوو ٞدٚيو ١ألوس ،٣ذا ناْوت ٖٓايوو "ضوسٚز ٠يًودفا
ٔ ايٓفظ ٚفٛزٚ ،١ٜمل ٜرتى أ ٟلٝاز يًٛضا ٌ٥األلس ٣أ ٚيًتدا.)1("ٍٚ
أَا بايٓطب ١ألَُٖ ١ٝبدأ نازٚيني ،فكد نإ َبدأ ايدفا
التباز نازٚيني ،مي إٔ أُٖ ١ٝاميلتبواز تسجوا

ٔ ايٓفظ َعرتفاً ب٘ قبوٌ

أْو٘ ٚضوا َعواٜري ٚاضوخٜ ١وتِ ًو٢

أضاضووٗا حتدٜوود َووا ذا نووإ ٖوورا اضووتخداَاً غووس ٝاً لوول ايوودفا أ ٚمي(ٚ ،)2قوود حوواش
اميلتباز ً ٢قب ٍٛبسٜطاْٝا ثِ مت ا تُاد ٙميحكاً ن ص َٔ ٤ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعسيف(.)3
ٚفكواً جملسٜوواا األحوودا فووو ٞايوو ،ُٔٝمي ٜبوود ٚإٔ حسنوو ١أْصوواز اني تػووهٌ تٗدٜووداً
ٚغووٝهاً بطبٝعتوو٘،

ووا قوود ٜووربز توودلمً َطووًخاً مبٛجو املووادَ )51( ٠وؤ َٝثووام األَووِ

املتخد َٔٚ .٠اجلدٜس بايورنس أٜضواً أْو٘ ًو ٢ايوس ِ َؤ املبواد ايتٛجٝٗٝو ١املٓصوٛ
ًٗٝا فو ٞقض ١ٝنازٚيني ،فإٕ ايكب ٍٛايدٚي ٞملفٗ ّٛايضوسباا ايٛقاٝ٥و( ١اميضوتباق)١ٝ
مي ٜصاٍ َتدْٝاً َٔ حٝك املُازض ١ايدٚي.١ٝ
َؤ املٗووِ ٖٓووا إٔ ْمحو إٔ ايوسٝ٥ظ ٖوواد ٟقوود اضووتٓد فوو ٞزضووايت٘
ايوودٚيٞ

جمًووظ األَوؤ

املووادَ )51( ٠وؤ َٝثووام األَووِ املتخوودٚ ،٠ذيووو ًوو ٢ايووس ِ َوؤ وودّ ٚضووٛح

ايتربٜووس ٚاألضوواع ايكوواْ ْٞٛيهٝفٝوو ١ةً و ايتوودلٌ ُومً باملوواد ،)51( ٠ألٕ ذيووو زمبووا
ٜعوين ضووُٓاً إٔ ايووٜ ُٔٝتعووسض يًوٗ َ ّٛوؤ قوو ٣ٛلازجٝووٜٚ .١بودٖٓ ٚووا أٜضواً إٔ اميد ووا٤
مبُازضووٜ ١ووسإ ضووٝطس ٠فعًٝووً ١وو ٢حسنوو ١أْصوواز اني ٚاْتٗانٗووا يًُووادَ )4/2( ٠وؤ
َٝثووام األَووِ املتخوودٚ ،٠ايتطووً ِٝبٗوورا ٖوورا اميد وواٜ ،٤فتكووس

املٓطوول ٚجمووسد وؤ

َعطٝاا ايٛاقا(ٚ .)4حٝك ْ٘ َٔ وري احملتُوٌ متاَواً إٔ ٜثبوت ٖوادَ ٟطوت ٣ٛايطوٝطس٠

1- Letter from Daniel Webster, US Secretary of State, to Mr. Fox (April 24, 1841),
BRITISH AND FOREIGN STATE PAPERS (1129, 1138), James Rigway & Sons,
1857.
2- O'Brien, John, International law, Cavendish Publishing Limited,2002, p. 682 .
3- Ibid.

 - 4وفقاً ألحكام املادة ( ) 51من ميثاق األمم املتحدة ,من احلقوق األساسية (املتأصلة) لكل دولة ذات سيادة أن تردع العدوان
الواقع على أراضيها من أجل محاية سيادهتا اإلقليمية ,فمبدأ الدفاع عن النفس من الدول يف محاية سيادهتا اإلقليمية
قاعدة عرفية راسخة جيب ممارستها بطريقة دفاعية وليست بطريقة عقابية.
لتفاصيل حول تلك املسألة فيما يتعلق بالعدوان السعودي على اليمن انظر:
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ايفعايٜ َٔ ١سإ ً ٢حسن ١أْصاز اني ،فبايتايٚ ،ٞفوَ ٞثٌ ٖر ٙايظسٚف ايطا٥د،٠
ٜبوود ٚإٔ املووربز ايٛحٝوود ملٗامجوو ١أْصوواز انيٚ ،ايوور ٟنهوؤ إٔ ٜووٛفس بعوود ايػووس ١ٝ
اهلػ ١يد ٍٚايتخوايوٖ ،و ٛةًو ٖوادَٛٚ ٟافكتو٘ فُٝوا ٜتعًول بايعُوٌ ايعطوهس ٟضود
"الٛثٝني" ً ٢ايٓخ ٛايٛازد فو ٞايسضا ٌ٥املٛجٗ١

جمًظ األَٔ ايدٚيٚ ٞبعود دٍٚ

اخلًٝك.
يعووٌ َووا ضووبل ٜؤنوود َووا أغووسْا يٝوو٘ َوؤ وودّ تووٛافس طووا ٤قوواْ ْٞٛأ ٚغووس  ٞهلوورا
ايتدلٌ ،لاص ١فوٝ ٞاب قساز جملًظ األَٔ مبٛج ايفصوٌ ايطوابا َؤ َٝثوام األَوِ
املتخدٜ ٠طُ حتدٜداً بايعٌُ ايعطهس ٟفووٖ ٞور ٙالايوٜٚ .١ظوٌ ايتودلٌ ايعطوهسٟ
َٔ د ٍٚايتخايو  ٚدٚاْٗا ً ٢ايَ ُٔٝفتكساً

تكود ِٜأ ٟأضواع قواْ ْٞٛضوًٜ ِٝوربز

َػس ١ٝ ٚاملػازن ١فوَ ٞثٌ ٖرا ايتدلٌ ايعطهس.ٟ
ٕ افتكاز ايتدلٌ ايعطهس ٟضد اي ُٔٝيًُػوس ،١ٝ ٚمي ٜٓفوو ٞأضوظ ايتوصاّ األةوساف
ٚايد ٍٚاملتدلً ١بضُإ دّ قٝاَٗوا بوأُ ٟوٌ قود ٜعلود لسقواً يألحهواّ ايطواز ١ٜفووٞ
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ .ٞيهؤ َوا ٖو ٛحاصوٌ ًو ٢أزض ايٛاقوا ٜثبوت إٔ تًوو ايودٍٚ
ٚاألةساف مل تًل با ًمي أل َٔ ٟاملٛاثٝل ٚاأل ساف ايدٚي ١ٝاملتعًك ١باجلاْ اإلْطاْ.ٞ
َٓوور بوود ٤ايتوودلٌ ايعطووهس ( ٟاصووف ١الووصّ) ًوو ٢ايوو ،ُٔٝبوودأا نازثووْ ١طوواْ١ٝ
تتهػو ،ذ أضفسا تًو ايعاصفَ ٔ ١كتوٌ ػوساا اآلميف َؤ املودْٝنيٚ ،أدا
َٓا ٚص ٍٛاملمٜني َٔ املدْٝني

اخلدَاا ايعاَ ١الٚ ١ٜٛٝاملٝا ٙايٓظٝفٚ ١ايهٗسبا٤

 ٚريٖووا َوؤ اميحتٝاجوواا اإلْطوواْ ١ٝايضووسٚزٚ ،١ٜأصووبخت ايوو ُٔٝبايفعووٌ ًوو" ٢حافوو١
ايهازث ،"١األَس اير ٟتصاٜدا َعو٘ األصوٛاا ايويت تود ٜٔذيوو ايتودلٌ با تبوازُ ٙومً
ري ألمقٚ ٞمي قاْ.ْٞٛ
فووٜٛ ٞيٝوو ّ2015 ٛأصودز ايربملووإ األٚزٚبووَ ٞكرتحواً( )1تضوؤُ " داْو ١ايضووسباا اجلٜٛو١
ايوويت قوواّ بٗووا ايتخووايو ايوور ٟتكووٛد ٙايطووعٛدٚ ١ٜالصوواز ايبخووس ٟايوور ٟفسضووت٘ ًوو٢
Ishan Jan, M. N. and Lawan Haruna, A., "Saudi-Led Military Intervention in Yemen and
International Law", Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities,23 (S),2015,
p.193.

1 - European Parliament resolution on the situation in Yemen, (2015/2760), (RSP),
European Parliament; available at:
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 َوؤ قبووٌ ايتخووايو١ووٜٛ "ايضووسباا اجل:ٍٕ بووأٛايكوو

ذٖ و ٖوورا اميقوورتاحٚ ،"ُٔٝايوو

ٟ ايوورٞيٚ ايوودْٕٞ اإلْطوواْٛني اْتٗوواى يًكوواْٝقتووٌ املوودٚ ١ٜدٛ ايطووع٠ووادٝ بكٟايعطووهس
."نيْٝف املدٛ صفٌٞ اإلصاباا فوًٝ تكٚ ملٓا أ١ٓاا املُهٛا اخلطٝتطً ا اذ مجٜ
ِ األَوٞ فوو١اإل اثوٚ ١ْٕٝ اإلْطواٚٔ (َطا د األَني ايعاّ يًػؤٜبساٚفٔ أٝبعدٖا قاّ ضت
ُٔ وريٝ ايوٞ فوو١ْٝ اإلْطوا٠ "ح وِ املعاْوا:ٕ) تضؤُ أ1(ٔجمًظ األَو

) ببمغ٠املتخد

وكٝ ح،"١وْٝ املد١وٝ ايتخت١وٝٓايبٚ ١ٝٓ املٓواةل ايطوه٢ يووو "اهل ُواا ًو١ َوا داْو،"َربز
."ٞيٚ ايودْٕٞ اإلْطواْٛاضو ايكواٚ ٌ " ايو بػوه١ٜدٛأند ايبمغ إٔ اهل ُاا ايطع
كٝ ح،١َٝٛ ري اله١ٝيٚد َٔ املٓظُاا ايدٜ اإلداْاا َٔ دد َتصاٙقد د ُت ٖرٚ
)4(

دٚ بووم حوود٤ أةبووا١َٓظُووٚ )3(ّنطووفاٚأٚ )2(تووؼٚٚ ووتظَٜٔ زاٛووٖٝ :ٔ َوو:ٌاتُٗووت نو

ّ اتُٗوت2016 سٜٓواٜ ٞفووٚ .ٞيٚ ايودْٕٞ اإلْطواْٛ خبوسم ايكوا١ٜدٛ ايطع١ٝ ايعسب١املًُه
 ايٓطووام١اضووعٚ"  بػوؤ ٖ ُوواا١ٜدٛ ايطووع١ووٝ ايعسب١ املًُهوو٠ يألَووِ املتخوود١ تابعوو١جلٓوو

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8RC-2015-0680+0+DOC+XML+V0//EN
1 - Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief
Coordinator, Stephen O’Brien - Statement to the Security Council on Yemen, 19
Aug 2015; available at:
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-andemergency-relief-coordinator-stephen-2
2 - Yemen: Coalition Fails to Investigate Unlawful Airstrikes, US Could Share
Responsibility for Indiscriminate Attacks, November 26, 2015; available at:
https://www.hrw.org/news/2015/11/26/yemen-coalition-fails-investigate-unlawfulairstrikes.
3 - "UK arms sales fuelling Yemen crisis in potential breach of law", says
Oxfam,11th Sep 2015; available at:
https://www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2015/09/uk-arms-sales-fuellingyemen-crisis-in-potential-breach-of-law-says-oxfam
4 - Yemen: Health facilities under attack - MSF wants answers, Access to health
care for people affected by war must be guaranteed,25 January 2016; available at:
http://www.msf.org/article/yemen-health-facilities-under-attack-msf-wants-answers.
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 ٢ً "١ٝ َٗٓٚأٖداف َدْ ،)1(١ٝففوو ٞتكسٜسٖوا املهوَ ٕٛؤ  51صوفخٚ ،١ايورٜٛ ٟثول
" 119ةًع ١تتعًل باْتٗاناا ايكواْ ٕٛايودٚي ٞاإلْطواْ ،"ٞصوسحت ايً ٓو ١بوإٔ ضٝاضو١
ايت ٜٛا ٜتِ اضتخداَٗا نأضًٛب حسب(.)2
ً ٢ايس ِ نريو َٔ ًُ ١ٝايضغك املهثف َٔ ١املًُه ١ايعسبٝو ١ايطوعٛد ،١ٜذٖو
ايربملووإ األٚزٚبوو ٞفووو ٞبسٚنطووٌ

ايتصووٜٛت بأ ًبٝوو ١ضوواحك ١يوود ِ حظووس األضووًخ١

املفسٚض ً ٢املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدَٚ ،)3(١ٜا إٔ ايتصٜٛت مل ٜهٔ ًَصَاً قاْْٝٛاً،
يهٓ٘ أزضٌ بٝاْاً ضٝاضٝاً قٜٛاً ٚحدد ضابك.١َُٗ ١
خالصة:
 تعترب دٚي ١اي ُٔٝحد ٣أقدّ َسانوص الضواز ٠فوو ٞايػوسم األدْوٖٚ ،٢و ٞبًود َٗوِاضوورتاتٝ ٝاًٜٚ .عوواْ ٞايوو ُٔٝبطووب ضوو ٤ٛاإلدازٚ ٠ايفطوواد ٚايصووسا ايوودالًَ ٞوؤ ايفكووس
ٚاميضطساباا بطب ايٓصا اا املطًخ ١اييت هلا آثاز لطري ٢ً ٠املٓطكٚ ١ايعامل.
 مل ٜهوؤ قووساز لووٛض املًُهوو ١ايعسبٝوو ١ايطووعٛد ١ٜيعاصووف ١الووصّ فووو ٞايوو ،ُٔٝفوووٞايطادع ٚايعػسَ َٔ ٜٔازع  ّ2015قسازاً ذا أبعواد اضورتات ١ٝ ٝلايصو ١تتعًول بواألَٔ
ايك َٞٛايطعٛد ٟفوُ ٞل ايبمد اجلٓوٛب - ٞحبطو اميد وا٤اا ايطوعٛد - ١ٜأ ٚقضو١ٝ
َٛاجَٗ ١ػس ٚاهل ١ُٓٝاإلٜساْو ٞفوو ٞايعوامل ايعسبوٚ ٞاإلضومَ ٞحبطو َوا صوٛزا يو٘
ايطعٛد.١ٜ

1 - Ewen MacAskill, "UN report into Saudi-led strikes in Yemen raises questions
over UK role", 27 Jan 2016; available at:

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-inyemen-raises-questions-over-uk-role.
2 - "Yemen conflict: Saudi-led coalition targeting civilians", UN says, 27 January
2016; available at:
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35423282
3 - Ewen MacAskill, "Saudis lobby MEPs before arms embargo vote over Yemen",
25 Feb 2016; available at:
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/25/saudis-lobby-meps-before-armsembargo-vote-over-yemen.
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 ٕ ايتخووايو ايعسبوو ٞبكٝوواد ٠ايطووعٛد ١ٜمل ٜهوؤ حاَٝواً ملووا ُٜطًوول ًٝوو٘ ايػووس َ ١ٝوؤاألضوواع ،حٝووك أداز ايًعبووٚ ١فوول َصووال٘ اخلاصوو ،١حتوو ٢أْوو٘ مل ٜطووا د الهَٛوو١
اميفرتاض ٢ً ١ٝايعٛد٠

دٕ بٌ أبكاٖا َسٖ ١ْٛيد ٜ٘فو ٞايسٜاض.

 ٕ الًُ ١ايعطهس ١ٜبكٝاد ٠املًُهو ١ايعسبٝو ١ايطوعٛد ١ٜضود ايو ُٔٝتٓتٗوو ايكوإْٛايدٚيٚ ،ٞيٝطت أنثس َٔ دٚإ فو ٞحماٚي ١يتأنٝد ايٓفوٛذ ًو ٢ايدٚيو ١ذاا املٛقوا
اميضرتات ٖٛٚ .ٞ ٝأَس َستبك أضاضاً بايٛميٜاا املتخد ٠األَسٜهٝوٜٓٚ ،١فور َؤ لومٍ
ٚنمٗ٥ا فوَٓ ٞطك ١اخلًٝكٚ ،ذيو فو ٞحماٚي ١إل اد ٠تأنٝد ضٝطستٗا ً ٢اي.ُٔٝ
 ٜعهظ ايتدلٌ ايعطهس ٟايطعٛدٚ ٟايد ٍٚاملتخايفَ ١ع٘ فو ٞايوُٖٓٝ ُٔٝو ١قوإْٛايكووٚ ٠ٛيووٝظ ضووٝاد ٠ايكوواْ ٕٛايوودٚيٚ ،ٞنثووٌ نووريو اْعهاض واً يًُٗٓٝوو ١األَسٜهٝوو١
ٚايغسبً ١ٝو ٢ايػوس  ١ٝايدٚيٝو ٚ ١وادْ ٠تواج ٖور ٙاهلُٓٝوَ ١ؤ لومٍ فوا ًني ٚأةوساف
ٚنم ٤هلِ فو ٞاملٓطك.١
 نٌ ايد ٍٚاخلًٚ ١ٝ ٝجمًطوٗا ايتعواٚ ْٞٚاجلاَعو ١ايعسبٝوٚ ١ايٛميٜواا املتخود ٠ايويتتطا د اآلٕ املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٖ ،١ٜو ٞأٜضواً تتخُوٌ املطوؤٚي ١ٝايكاْْٝٛو ١ايدٚيٝو١
فو ٞجسن ١ايعدٚإ ايدٚيٝو ١ضود ايو ،ُٔٝحٝوك يوٝظ يود ٣جاَعو ١ايود ٍٚايعسبٝوٚ ١دٍٚ
جمًظ ايتعا ٕٚاخلً ٞ ٝأ ٟضًط ١يًتصس ٜباهل  ّٛايعطهس ٢ً ٟاي.ُٔٝ
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