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موجز
مع ذكرى هذا التاريخ  21من شهر سبتمبر يدلف اليمن عامه السابع وهو في جحيم الحرب
والصراع ،وأصبح يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم ،وباتت أراضيه تتنازعها
األطراف المحلية واإلقليمية ،فاستيالء الحوثيين على مؤسسات الدولة وشهوتهم للتفرد
بالسلطة باعتبارها حق إلهي حسب زعمهم ،وانتقام صالح من شعبه بعد إجباره على التخلي

عن السلطة ،وتخبط التحالف العربي وارتباكه بين السعي لتحقيق مصالحه و تحقيق األهداف

التي تدخل من أجلها ،وعجز فاضح للحكومة اليمنية ،وتنمر العديد من المليشيات المسلحة،

كل هذا قد ساق اليمن الى طريق المأساة والتفكك .
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وال يزال التدخل اإلقليمي في الشأن

بالسالح ،وبات التمسك بمرجعيات الحل

االحتراب بين االطراف اليمنية ،حيث ما تزال

وأبرزها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أمراً

اليمني يطحن( يزيد االوضاع تعقيدا) ويهيج
إيران وجماعات مرتبطة بها في العراق

ولبنان تقدم الدعم العسكري واللوجستي

لجماعة الحوثي بطرق احتيالية ،فيما التزال
اإلمارات العربية المتحدة تقدم الدعم

العسكري والسياسي للمجلس االنتقالي
الجنوبي والقوات المشتركة الساعية إلعادة

فصل جنوب اليمن عن شماله ،وتسيطر
على موارد اقتصادية مهمة لليمن بما فيها
موانئ وشركات نفطية وغازية ،وتواصل

السعودية نهجها المرتبك ما بين قتالها

الحوثيين ،ومراقبتها لألعمال العسكرية بين
قوات الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي
مع العمل في رسم النفوذ واهتبار المصالح

في محافظة المهرة.

ويتجرع اليمنيون مأساة إنسانية طاحنة في
ظل تدخل دولي محدود لإلمداد الغذائي

والصحي ،مع تدهور واضح في سعر
العملة الوطنية والقدرة الشرائية لليمنيين.
ويواصل كل أطراف الصراع ارتكاب المزيد

من االنتهاكات واألعمال المقوضة لكيان
الدولة ونهب الموارد وخرق القانون الدولي

اإلنساني وحقوق اإلنسان.

ليس أمام أطراف الصراع َّإل طريق الحوار،
واجتراح تسوية سياسية تنقذ اليمنيين من

هذا الوضع الكارثي ،فقد أثبتت سنوات
الصراع أال أحد يستطيع التغلب على اآلخر
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التي نصت عليها قرارات األمم المتحدة،
لحاً  ،حيث ُوصفت هذه المرجعيات بأنها
ُم ّ

قاعدة انطالق إلى السالم واالستقرار،

فتلك الوثيقة التي توافق عليها اليمنيون

كانت عصارة أفكار مثمرة لبناء دولة القانون
والتعايش والقبول باآلخر بعد عشرات

السنين من الهشاشة.

يكفي اليمنيون ما القوه من صنوف
اإلذالل وأبشع االنتهاكات وما تجرعوه من

مآس وجوع ،وحان الوقت لينعموا بالسالم
ٍ
ويبنوا دولتهم بعيداً عن الوصاية واإلمالء،

ويستغلوا ثرواتهم ،ويقرروا مصير بلدهم.

سنوات من الحرب كانت كافية
ٍ
فست
ُّ

ليعيشواْ مأساة تسبب بها "الحوثيون"
وحليفهم "صالح" ومن خلفهم "إيران" ،وزاد

تدخل "التحالف العربي" وأطماع
ّ
وطأتها
السعودية واإلمارات ،واستالب كامل

للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ونشير إلى أن الحديث عن السالم

دون سحب سالح جماعة الحوثي وكل

المليشيات المسلحة األخرى في الجنوب
والغرب والشرق ،وكذا التفكير جدياً بإيجاد

قيادة يمنية ملتزمة لشعبها ومخلصة
لوطنها يختارجها الشعب اليمني  ،هو أيضاً

حرث في بحر الوهم ،فالطريق إلى السالم

يمر عبر رغبات الناس ال هوى النخب وال

توافق الالعبين الكبار.
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في ظل الجرائم المستمرة خصوصاً الجسيمة منها بحق اليمنيين ،وتوسع دائرة
االنتهاكات والفاعلين ،وشمولية المناطق التي تشهد صراعاً مسلحاً أو فلتاناً

أمنياً  ،فان من الصعوبة بمكان الوصول إلى كل الجرائم المرتكبة والضحايا
توقعين ،فقد بذلت "سام" الكثير من الجهود وحصرت خالل الست سنوات
الم َّ
ُ

الماضية أكثر من (  )5612قتيال مدنيا ،وأكثر من ( )6188جريحاً  ،ووثقت أكثر

من ( )1523ضحية بسبب األلغام ،ورصدت أكثر من ( )332غارة جوية لطيران
دول التحالف العربي ،وسجلت اعتقال واختفاء أكثر ( ،)10251وأزيد من ()547

ضحية تعذيب .كما وثقت أكثر من ( )5461انتهاكاً بحق الطفولة ،وأكثر من
واعتداء بحق الحريات
( )1352انتهاكاً ضد النساء ،وما يزيد عن ( )424انتهاكاً
ً

الصحفية والحقوقية.

بعيد عن المساس بمرتكبي تلك الجرائم
وما يزال نظام العدالة والمسائلة
ٌ
واالنتهاكات؛ ال سيما قادة أطراف الصراع وداعموهم اإلقليميين ،وتشير
المعلومات إلى أن النظام القضائي في اليمن منقسم على نفسه ويخضع
لتعليمات أطراف الصراع على األرض ،وال يستطيع التعامل مع قضايا
انتهاكات حقوق االنسان والجرائم ذات الطبيعة الجسيمة في القانون الدولي

اإلنساني ،ويخشى على نفسه االستهداف مع تخلخل نظام الحماية؛ فيما
ال مؤشرات جادة من مجلس األمن الدولي لمناقشة تدخل نظام العدالة

الجنائية الدولي في التحقيق بجرائم الحرب والجرائم الجسيمة التي شهدها

اليمن خالل ست سنوات.
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ً
أوال :ما قبل السيطرة على مؤسسات الدولة

شكلت االحتجاجات التي قادها ُّ
الشبان اليمنيون في  2011ضد سلطة الرئيس اليمني السابق
«علي عبد الله صالح» مفتاحاً النفراجة حقيقية في سبيل طي عهد حكم الفرد الذي كان
يتسم بها نظام صالح إلى ممارسة الديمقراطية الحقيقية ،والولوج إلى عهد الحريات السياسية

واإلعالمية ،والبناء على ما نصت عليه مواثيق حقوق اإلنسان.

وكانت تلك االحتجاجات هي الفرصة السياسية التي ناضل الكثيرون من أجل حدوثها ،فتدخلت

دول «التعاون الخليجي» بين األطراف اليمنية للخروج بخارطة طريق تؤسس لمرحلة ما بعد
«علي عبد الله صالح» إذ اتفقت األطراف السياسية ممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام

(حزب الرئيس صالح) وأحزاب اللقاء المشترك (الرافعة السياسية للمعارضة اليمنية وكثير من
الشباب المحتجين) على ما ُس ّمي بوثيقة «المبادرة الخليجية» والتي نظمت االنتقال السياسي

للسلطة وتوزيع المناصب السياسية ،وإجراء حوار سياسي شامل.

غداة تولي الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» للسلطة((( في فبراير  2012اتجهت األوضاع

السياسية نحو االنفراجة ،حيث أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار
((( فرانس  . 24عبد ربه منصور هادي يستلم الرئاسة رسميا من علي عبد الله صالح27L2L2021 .
https://bit.ly/2XhZkNM
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الوطني الشامل((( تنفيذاً لوثيقة المبادرة الخليجية ،فتولت اللجنة التهيئة النعقاد مؤتمر وطني

ضم كثيراً من المكونات اليمنية السياسية والمدنية والمسلحة ،بما في ذلك جماعة الحوثي،

وجانب كبير من الحركة االحتجاجية الجنوبية.

أقرت هذه اللجنة جملة من التوصيات أهمها توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل األطراف

التي شاركت في حرب صيف “ ،”94وكذا توجيه اعتذار رسمي ألبناء صعدة وحرف سفيان

والمناطق المتضررة األخرى من قبل األطراف المشاركة في تلك الحروب ،واعتبار تلك الحرب

خطأ تاريخيا ال يجوز تكراره.

تبنت الحكومة اليمنية قراراً اعتذرت فيه رسمياً للجنوبيين وسكان محافظة صعدة عن الحروب

التي شنها النظام اليمني السابق ضدهم ،بهدف تحفيز مشاركة الجميع في الحوار الوطني
ودفعه ُق ُدماً .

(((

الدولة.

وتوالت فعاليات ذلك المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا الملحة لبناء

وفي نهاية يناير  2014تَ سلَّ م الرئيس اليمني وثيقة «مؤتمر الحوار الوطني» بعد التوقيع عليها

من تكويناته .عالجت تلك الوثيقة كثيراً من القضايا الشائكة؛ من بينها شكل الدولة التي نُ ّص
بدال من وحدوية ،إضافة إلى قضايا مصيرية أخرى تتمثل في الحكم
على أن تكون اتحادية
ً
الرشيد والديمقراطية والحريات.

وفقاً لتلك المخرجات أصدر الرئيس اليمني قراراً بتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد في

وسلّ مت نسخته للرئيس في
مارس  ،2014فأنجزت اللجنة أعمالها في كتابة مسودة الدستور َ

يناير .2015

(((

وبالتوازي مع انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني وكتابة الدستور كانت جماعة الحوثي

المشاركة في المؤتمر ولجنة صياغة الدستور تحشد مقاتليها وتسيطر على محافظة عمران
شمالي اليمن ،منطلقة من معقلها في صعدة ،وقد شكل ذلك تهديداً كبيراً للحوار الوطني

ولكيان الدولة أيضاً.

(((  CNNالعربية .اليمن :هادي يشكل لجنة التحضير لمؤتمر الحوار 21 .يوليو .2012
yemen.hadi/index.html/14/http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/7
(((  . bbcاليمن :ما أبعاد اعتذار الحكومة من الجنوبيين والحوثيين؟  22أغسطس .2013
comments_yemen_apology_130822/08/https://www.bbc.com/arabic/interactivity/2013
((( مؤتمر الحوار الوطني الشامل .مسودة دستور اليمن الجديد.
/http://www.ndc.ye
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ً
ثانيا :إسقاط العاصمة صنعاء
بالتوازي مع سيطرة الحوثيين على محافظة عمران((( في يوليو  ،2014أصدرت حكومة الوفاق

الوطني اليمنية قراراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية ،فاتخذت جماعة الحوثي هذا القرار

ً
المسلّ ح على منافذ
ذريعة لرفض الحكومة والمطالبة باستقالتها ،فبدأ أنصار الجماعة بالتجمهر ُ
العاصمة صنعاء تنديداً برفع الدعم عن المشتقات النفطية ،ودعى زعيم الجماعة «عبد الملك

الحوثي» الحكومة لالستقالة.

(((

كثفت الجماعة وجودها المسلح حوالي ( حول) العاصمة ،مع دعم واضح من قوات كانت

تدين بالوالء للرئيس اليمني السابق “علي عبد الله صالح» ،واندلعت اشتباكات محدودة بين

هذه القوات من جهة وقوات حكومية ومسلحين موالون للحكومة الشرعية اغلبهم ينتمون
لحزب اإلصالح من جهة أخرى ،إلى أن تمكنت قوات الحوثيين وصالح من اإلنتصار على القوات

الحكومية.

وصبيحة يوم األحد  21سبتمبر  2014تمكنت قوات «الحوثيين وصالح» من اقتحام العاصمة

والسيطرة على مطارها المدني وقاعدتها الجوية ،والسيطرة على مقر «الفرقة األولى مدرع»
ومبنى التلفزيون والبنك المركزي ومقر وزارة الدفاع ،وتمكنوا من حصار الرئيس «هادي» في

منزله ،وحصار رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والقيادات العليا في الدولة.

((( فرانس  .24الحوثيون يسيطرون على مدينة عمران القريبة من صنعاء.2014/7/9 .
https://bit.ly/3EhLjAN
((( CNNعربي .الحوثيون يحاصرون صنعاء ..تحذيرات خليجية للحوثي وهادي يستنفر «الطوق األمني» للقبائل 20 .أغسطس .2014
yemen-huthi-sanaa-attack/20/08/https://arabic.cnn.com/middleeast/2014
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استمر حصار الرئيس هادي لشهرين حتى تمكن من مغادرة صنعاء في  21فبراير  2015ووصل

مدينة عدن بطريقة غامضة لم تُ كشف تفاصيلها حتى اللحظةُ ،يعتقد أن جهات استخباراتية

أجنبية وراء تلك العملية ،وفي عدن وصف «هادي» استيالء الحوثيين على العاصمة صنعاء
باالنقالب ،ودعى المجتمع الدولي إلى اتخاذ اإلجراءات لحماية العملية السياسية ورفض
االنقالب.

(((

وتوجهت قوات الحوثيين وصالح باتجاه مدينة «عدن وتعز والحديدة» ومدن يمنية أخرى

للسيطرة عليها ،وغداة السيطرة عليها اطمأن الحوثيون لقدرتهم العسكرية وتمكنهم من
مفاصل الدولة فأعلنواْ في فبراير  2015إعالناً دستورياً نص على تشكيل مجلس رئاسي،

بديال عن البرلمان ،وتشكيل حكومة.
ومجلس وطني انتقالي
ً

(((

بعد إنجاز اليمنيين وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور أسقط «الحوثيون وصالح»

تلك الوثيقتين ،ومعهما مؤسسات الدولة فبدأت مرحلة فقد فيها الكثير من اليمنيين الشعور
باألمان وبدأت موجة النزوح والتشرد للكثير من المعارضين السياسيين واإلعالميين والنشطاء

في رحلة ظنوها ستنتهي بسرعة لكنها امتدت لتدخل عامها السابع.

ولقد كانت السيطرة على العاصمة صنعاء مفتتح الخراب وبوابة الولوج في عهد وصف بانه

األبشع في ارتكاب جرائم جسيمة للقانون الدولي اإلنساني وانتهاكات صارخة لحقوق االنسان
من قبل هذه الجماعة والقوات المتحالفة معها ،كما كانت الفتيل الذي جلب دول التحالف

العربي التي أسهمت في زيادة تأزيم األوضاع والوصول بها إلى ما يعيشه اليمنيين من مأساة.

(((  . REUTERSهادي يهرب إلى عدن ويقول إنه مازال الرئيس 21.فبراير .2015
https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-killed-ah1-idARAKBN0LP09020150221
(((  « . RTاإلعالن الدستوري» للحوثيين :حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي وفترة انتقالية لعامين.2015/2/6 .
https://bit.ly/3CdzDwY
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ً
ثالثا :إعالن تحالف الحوثيين وصالح
على الرغم أن خيوط التحالف بين جماعة الحوثي وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح

والقوات العسكرية الموالية له قد بدت عند اجتياحهم لمحافظة عمران ،حيث وصف تقرير

فريق الخبراء ذلك الهجوم بأنه «بداية فترة التحالف بين الرئيس السابق صالح والقوات الموالية
له والقوات الحوثية واللجان الشعبية التابعة لها»((( لكنهم أعلنواْ تحالفهم رسمياً باتفاقهم

على تشكيل مجلس سياسي في  28يوليو  (((.2016ومع ذلك فكل مواقفهما السياسية
والعسكرية واإلعالمية قبل ذلك كانت تتخادم مع بعضها وتؤكد أنهما في مركبٍ واحد

في حربهما إلسقاط العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وشن حربٍ ضد الحكومة اليمنية،

وتصديهما بشكل مشترك للعمليات العسكرية للقوات الحكومية ودول التحالف العربي.

((( األمم المتحدة ،مجلس حقوق االنسان .تقرير رقم  .A/HRC/42/CRP.1حالة حقوق االنسان في اليمن ،بما في ذلك االنتهاكات والتجاوزات
المرتكبة منذ أيلول/سبتمبر .2014
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
((( فرانس  .24اليمن :اتفاق بين الحوثيين وحزب صالح على إنشاء مجلس إلدارة البالد.2016/7/28 .
https://bit.ly/2XdMf8e
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ً
رابعا:
التحالف العربي خدعة التدخل وصراع المصالح
من بين أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني بعد تمكنه من مغادرة العاصمة صنعاء باتجاه

عدن هو دعوته لدول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بالتدخل لردع عدوان الحوثيين،

وأخطر مجلس األمن بذلك التدخل.

وبناء على تلك الدعوة التي أسند الرئيس أساسها إلى مبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمادة ()51
من ميثاق األمم المتحدة ،وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك
شكلت المملكة العربية السعودية تحالفاً ضم عشر دول ،وأطلقت عملية عسكرية أسمتها

"عاصفة الحزم" بدأت عملياتها الفعلية فجر يوم األربعاء الموافق  25مارس .2015

بالقدر الذي كان ذلك التدخل في بداياته محل قبول محلي ودولي إلنهاء سيطرة قوات
الحوثيين وصالح على مؤسسات الدولة ،أصبح هذا التدخل موضع استياء واستنكار داخلي

دولي بعد ست سنوات من الحرب ،إذ بدا واضحاً عجز هذا التحالف العسكري بقيادة السعودية
واإلمارات عن تحقيق األهداف التي تدخل من أجلها ،كما ظهر بشكل علني تداخل المصالح

وسياسة االستحواذ على عدد من موارد اليمنيين ،والتدخل في ما يسميه اليمنيون شؤونهم

السيادية التي ال تقبل القسمة على الخارج ،وقبل ذلك فإن خرق تلك الدول للقانون الدولي

اإلنساني بكثير من األعمال التي ُوصفت بأنها جرائم حرب ،وكانت محل سخط واسع في
المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية واإلنسانية في العالم.
بعد ست سنوات من هذا التدخل العسكري وصف مراقبون استمرار الهجمات العسكرية
لجماعة الحوثي ،السيما هجمات الطيران المسير والصواريخ الباليستية ،التي أطلقت على

عدد من األهداف العسكرية والمدنية داخل السعودية بأنه عجزٌ واضح لقدرات السعودية

العسكرية ،حيث طورت الجماعة الحوثية من قدراتها العسكرية بمساعدة من خبراء إيرانيين.
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بنت اإلمارات والسعودية قوات عسكرية على األرض تناهض الحكومة اليمنية ،وتطمح هذه
القوات التي شكلت ما يسمى المجلس االنتقالي في مدينة عدن إلى إعادة األوضاع إلى ما
قبل  1990وقيام ما تسميه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،في خرق واضح لقرارات

مجلس االمن الدولي ،وهو عمل يستهدف وحدة األمن وسيادته وسالمته واستقرار أراضيه.

كما بنت اإلمارات قوات عسكرية في الساحل الغربي لليمن ،تُ سمى بالمقاومة الوطنية
قوات أخرى في شبوة وحضرموت أسمتها بالنُّ خبة ،وهي
ٍ
وقوات العمالقة  ،وبالمثل فقد بنت

في كل هذه المناطق تريد االستئثار بالقرار والمصالح الحيوية المتمثلة في الموانئ البحرية

والهيمنة على طريق التجارة الدولية في مضيق باب المندب.

وفي سبيل ذلك أيضاً بنت اإلمارات قواعد عسكرية لها في ميناء "بلحاف" الغازي بشبوة شرق

 ،وأخرى في جزيرة ميون غرب  ،وثالث في جزيرة سقطرى جنوب .

واحتد الصراع بين اإلمارات والحكومة اليمنية ،فاستطاعت القوات المدعومة إماراتياً في

مدينة عدن طرد الحكومة والسيطرة على قصر "معاشيق" الرئاسي ومؤسسات الدولة األخرى
في أغسطس  .2019ووجهت القوات الجوية اإلماراتية ضربة عنيفة على القوات الحكومة

اليمنية التي حاولت التقدم الى مدينة عدن ،وعلى إثره أصدرت الرئاسة اليمنية بياناً وصفت فيه

ما حدث بالتدخل السافر من قبل اإلمارات.

لم يكن ذلك وحده هو ما يعتمل على األرض ،فالسعودية أيضاً بدأت ببناء قاعدة عسكرية
بمحاذاة سلطنة ُعمان في محافظة المهرة شرقي اليمن ،ورسخت من وجودها العسكري
هناك ،هذا األمر لم يكن بالمصادفة بل يأتي في إطار االستحواذ على القرار اليمني .في الوقت

الذي يقبع فيه الرئيس اليمني في منفاه االختياري بالعاصمة السعودية الرياض ،واصبحت
حكومته عاجزة عن احتواء هذا النفوذ ،وفي أحايين مختلفة ساهم قادة حكوميون في استثارة
شهية هذه الدول بمواقفهم السرية أو السكوت والتغاضي عما تقوم به دولتي التحالف تحت

تأثير العطاء المالي أو الحفاظ على مصالحهم الخاصة.

باتت اليمن مكشوفة على أجنحة المصالح ولعاب التأثير الدولي ،فمع ترتيب السعودية
واإلمارات مصالحها في اليمن ،وفي ظل استرخاء وعجز الحكومة اليمنية في القيام بأي دور
بات التدخل اإليراني في الشأن اليمني أكثر وضوحاً  ،وتبرز مالمحه بالدعم السياسي واإلعالمي،

عدى عن الدعم اللوجستي الذي أثبتته عدد من الوقائع تحدثت عنها تقارير فريق الخبراء التابع

لمجلس األمن ،وكان الفتاً الوصول المفاجئ لسفير إيران إلى صنعاء دون موافقة الحكومة
سواء فيما يتعلق بتكثيف أدوارها
اليمنية .كما بات لسلطنة عمان دوراً ملفتاً في الشأن اليمني
ٌ

الوسيطة أو في حضورها المناهض للتواجد السعودي في محافظة المهرة.
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ً
خامسا:
الحريات السياسية والمدنية
كانت عملية التحول السياسي قد بدأت تسير ُق ُدماً بعد التوقيع على وثيقة المبادرة الخليجية،
وكان واضحاً بعد انتفاضة الشباب اليمنيين ضد نظام صالح حجم االنفتاح على الحريات الصحفية

والسياسية ،إذ برزت عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية ،وأنشئت عدد من األحزاب

السياسية ،ولوحظ النشاط المدني على نطاق واسع في عدد من المحافظات اليمنية.

لم يكن هذا المناخ مواتياً إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،الذي شهد عهده
تحسناً أمنيا ملحوظا ،لكنه كان على حساب تقييد كبير للحريات السياسية والمدنية ،ومصادرة
لتوه
لواحدة من ركائز الحريات العامة في حق الشعب في اختيار من يحكمه ،وهو الذي كان ّ
يه عن السلطة في  ،2012كان
تنح ِ
قد أنهى “ ”33عاماً من الحكم عند توقيعه على مبادرة ّ

صالح قد عمل على تعديل الدستور بما يتوافق مع رغبته في االستمرار في السلطة ،معتمداً

على أغلبية كانت تدين له بالوالء في المجلس التشريعي.

وفي الوقت التي بدأت فيه اليمن تشهد انفراجة على سبيل الممارسة السياسية والمدنية

للحريات والحقوق ،جسدتها وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد،
ما فتئ تحالف “الحوثيين وصالح” في وأد كل ذلك بإسقاط العاصمة ومؤسسات الدولة،

وتغييب مفاهيم الديمقراطية والحريات ،وتم حظر العمل السياسي في المناطق الخاضعة

لسلطتهم ،فيما تم إغالق وتعطيل كل مراكز األبحاث والمنظمات والنقابات والصحف

والقنوات التلفزيونية والمواقع اإللكترونية عدى تلك المقربة منهم.
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وقد استولت ما تسمى بــ”اللجنة الثورية العليا»((( على مؤسسات الدولة ،وأصبحت سلطة
مشرفي هذه اللجنة في كل المرافق التابعة للدولة هي صاحبة اليد الطولى في تسيير

تلك المؤسسات بعيداً عن األطر والتقاليد الرسمية .واستحدثت جماعة الحوثي جهاز األمن
والمخابرات ،وجهاز األمن الوقائي ،وعبرهما تتم عمليات التنصت على الشركات الهاتفية،

وعلى كثير من أعمال معارضيها.

واستحوذت جماعة الحوثي على مقرات األحزاب السياسية في العاصمة صنعاء والمحافظات

الخاضعة لسيطرتها ،وشهدت الحريات اإلعالمية والمدنية أكبر انتكاسة في تاريخ اليمن منذ
عقود ،وبات عمل النشطاء والمدافعين والسياسيين محل رقابة صارمة من قبل الجماعة،

وشهدت صنعاء ومدن أخرى عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لنشطاء سياسيين ومعارضين

لتوجهات الجماعة الفكرية والعسكرية بشكل كبير.

كما شهدت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمنيين عمليات استحواذ سياسي من قبل

“المجلس االنتقالي الجنوبي” بعد سيطرته على المدينة ،وبات عمل األحزاب السياسية
والمنظمات المدنية المناهضة لسلطة المجلس االنتقالي في عدن والمناطق الخاضعة

لسيطرته محل تضييق ومالحقة ،وتشير الشواهد إلى أن عدن شهدت أبشع عمليات اغتيال
بدوافع سياسية لمعارضي المجلس االنتقالي ومن لديهم ميول فكرية وسياسية مستقلة أو

مناهضة للتواجد اإلماراتي في عدن.

وبالنسبة للمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية فإن الحريات السياسية والمدنية تشهد
هامشاً من العمل ،يتيح لها التحرك والتحشيد ،لكن تلك المناطق تشهد عمليات تضييق لعمل

الناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان بصورة ملحوظة.

(((
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ً
سادسا:
القرارات الدولية بال مخالب
منذ  2014وحتى يوليو  2021أصدر مجلس األمن الدولي
( )15قراراً تتعلق بالشأن اليمني ،كلها لم تُ ِعد لليمنيين

دولتهم وأمنهم واستقرارهم ،خالل ست سنوات من هذا
الصراع.

فقد كان القرار  )2014( 2140هو األبرز ،لفرضه نظام عقوبات
تحت البند السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وصدر ليدعم

تطبيق مخرجات الحوار الوطني وأعاد التأكيد على الحاجة

للتطبيق الكامل والفوري لالنتقال السياسي .وبموجب هذا
القرار أنشأ مجلس األمن لجنة جزاءات لفرض نظام العقوبات

من بينها تجميد األموال ،وحظر السفر للمتهمين بتقويض
مؤسسات الدولة وعملية التحول السياسي والمشاركين
في أية انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وحقوق االنسان.
ثم حدد القرار اسم الرئيس السابق “علي عبد الله صالح»

ضمن الخاضعين لتلك الجزاءات.

على الرغم أن الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة يجيز

لمجلس األمن الدولي اتخاذ ما يراه من األعمال بما في ذلك
استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته في حاالت تهديد
السلم واإلخالل به ووقوع العدوان ،لكنه بشأن اليمن اتخذ
نظام عقوبات فقط بحق معرقلي عملية التحول السياسي،
وتشير األحداث إلى أن هذا النظام لم يكن ذا تأثير كبير لكي

تتوقف تلك االعمال وتُ نفذ قرارات مجلس األمن.

أشهر من سيطرة قوات «الحوثيين وصالح»
بعد أربعة
ٍ
على العاصمة صنعاء أصدر مجلس األمن قراره 2201
وصف بأنه من أقوى قرارات المجلس ،حيث
( ،)2015وقد ُ
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شجب بشدة اإلجراءات التي اتخذها الحوثيون من جانب واحد لحل البرلمان واالستيالء على
المؤسسات الحكومية ...وأعرب عن الجزع إزاء أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون ومناصروهم

وهو ما قوض عملية االنتقال السياسي في اليمن وشكل خطراً على أمن اليمن واستقراره

وسيادته ووحدته.

وجاء القرار  )2015( 2216الذي حمل في ديباجته إشارة إلى أنه صدر بعد إحاطته بالرسالة التي

بعثها الرئيس اليمني إلى رئيس مجلس األمن يبلغه أنه قد طلب دعم الدول العربية ودول
التعاون الخليجي بالتدخل العسكري لردع عدوان الحوثيين عن اليمن ،وصدر هذا القرار ليؤكد
كال من “عبد
على تنفيذ قراراته السابقة سيما منها القرار  )2015( 2201كما أخضع هذا القرار ً
أعماال تهدد
الملك الحوثي” و”أحمد علي عبد الله صالح” لنظام الجزاءات باعتبارهما قد ارتكبا
ً

السالم واألمن واالستقرار في اليمن.

سواء فيما يتعلق بمحافظة
وأصدر المجلس عدداً من القرارات األخرى في قضايا جزئية
ٌ
الحديدة ،أو حظر توريد األسلحة ،أو تجديد نظام العقوبات على األشخاص المدرجين ضمن
الئحة العقوبات ،أو تحديد أسماء جديدة ضمن نظام العقوبات ،أو تمديد والية فريق الخبراء

في اليمن.

(((

بقي الملف اليمني محل اهتمام وإجماع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن في
السنوات األولى من عمر الصراع في اليمن ،لكن هذا اإلجماع بدأ يتوارى خلف مصالح وحسابات

منحازة لدول إقليمية منخرطة في الصراع اليمني بشكل أو بآخر ،إضافة إلى العجز الحكومي

الواضح في التأثير على صناع القرار الدولي ،الذي ترك أمر الملف اليمني بيد المملكة العربية
السعودية ،فيما توارت الحكومة ودبلوماسيتها خلفها ،إلى الحد الذي أصبح الكثير من صناع

القرار والمحيطين بهم يتحدثون عن ضرورة التجديد والتغيير في جسم الشرعية اليمنية ،وهو

طرح له ساهمت باسترخائها وانكفائها على نفسها وشخوصها.
ٌ

(((  .OSESGYقرارات مجلس األمن بشأن اليمن.
https://bit.ly/2YRrEr3
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سابعا:
آليات التحقيق الدولية
أعمال التقويض للعملية السياسية ومؤسسات الدولة التي قامت بها قوات «الحوثيين
وصالح» بعد اجتياحها العسكري للعاصمة صنعاء في  21سبتمبر  2014فرضت على المجتمع

الدولي التدخل ومراقبة ما يحدث من تهديد لألمن والسلم واالستقرار ،كما أن االنتهاكات
المرتكبة للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق االنسان من قبل أطراف الصراع المسلح في

اليمن خلق الحاجة إلى إيجاد آليات دولية تحقق في تلك الجرائم.

فشكل مجلس األمن الدولي في قراره رقم  )2014( 2140لجنة جزاءات كان من أبرز مهامها
رصد تنفيذ التدابير المتعلقة والبحث عن معلومات بشأن تجميد األموال واألصول وحظر
السفر لألفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد األمن والسلم واالستقرار في اليمن

وعرقلة وتقويض عملية التحول السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ،أو إعاقة

تنفيذ النتائج التي توصل إليها “مؤتمر الحوار الوطني” ،أو التخطيط أو ارتكاب أية أعمال تشكل
انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق االنسان.

كما َشكّ ل مجلس األمن وفقاً لذلك القرار فريق خبراء يتبعون تلك اللجنة ويساعدونها على
تنفيذ واليتها ،وقد أصدر ذلك الفريق ( )7تقارير((( ناقش فيها العديد من المسائل الخاصة
بالصراع في اليمن ،وحدد كثيراً من الفاعلين ،لكن تلك التقارير ال تزال جامدة ولم تؤد دوراً

ملموسا في تفعيل المسألة ضد في عقاب الفاعلين  ,باستثناء مساهمتها في كشف منهكي

هذه الجرائم ؛ مثلها مثل تقارير المنظمات المهتمة بانتهاكات حقوق االنسان.

ويتردد في الوسط الحقوقي أن هذه اآللية على الرغم من أهميتها القصوى فإنها ال تزال غير
منتجة آلثارها التي يريدها اليمنيون والضحايا منهم ،في أن يصلوا بالفاعلين إلى عدالة جنائية
دولية.

ومن بين أهم اآلليات الدولية لمراقبة حقوق االنسان في اليمن أصدر مجلس حقوق اإلنسان
قراره رقم  )2017( 31/36طلب فيه من المفوض السامي لحقوق االنسان “تشكيل فريق من

تضمنت والية
الخبراء البارزين الدوليين واإلقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق اإلنسان”.
ّ
الفريق تكليفه باستقصاء جميع االنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق
اإلنسان وللمجاالت األخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع
األطراف في النزاع منذ أيلول  /سبتمبر ،2014بما في ذلك األبعاد الجنسانية المحتملة لتلك

((( األمم المتحدة-مجلس االمن .لجان الجزاءات -التقارير بشأن اليمن.
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
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االنتهاكات .وتشمل والية فريق الخبراء إثبات الوقائع والمالبسات المحيطة باالنتهاكات

والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن”.

(((

أصدر فريق الخبراء البارزين حتى سبتمبر  )4( 2021تقارير بين فيها خالصة ما وثقه من انتهاكات

أطراف الصراع خالل الست السنوات الماضية .لم تكترث أطراف الصراع على األرض بتلك

التقارير ،عوضاً عن أن جماعة الحوثي ال تعترف بوالية الفريق وال تقبل التنسيق معه من أجل

زيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ً
ثامنا :آليات التحقيق الوطنية
حاال من اآلليات الدولية في مواجهة كثير من الحواجز التي
لم تكن اآلليات الوطنية بأحسن ً
تمنعها عن أداء وظيفتها بمهنية واستقاللية .ومن بين هذه اآلليات« :اللجنة الوطنية للتحقيق
الرئيس اليمني في  ،2015ومنذ تشكيلها
في ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان» التي شكلها
ُ

حتى سبتمبر  2021أصدرت اللجنة ( )9تقارير (((.تلخص حالة حقوق اإلنسان في اليمن.

يعتري الكثير من القصور عمل ومخرجات اللجنة ،فعوضاً عن أن مظاهر اإلفالت من العقاب ال
تستطيع أن تتخذ اللجنة بشأنه أية إجراءات تنفيذية ،فهي إلى جانب ذلك ال تستطيع الوصول

إلى المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين ،وهي متهمة من جانبهم بأنها ال تعمل على الحياد،
كما أن عملها محل نظر من مراقبين ألوضاع حقوق اإلنسان .وقد وصفها تقرير المفوض

السامي لحقوق االنسان بأنها» ال تتمتع بتعاون جميع األطراف المعنية ،وال يمكن لها العمل
في جميع أنحاء اليمن .وبالتالي فإنها غير قادرة على تنفيذ واليتها وفقاً للمعايير الدولية”.

(((

((( موقع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق االنسان.
/http://www.nciye.org
((( األمم المتحدة -مكتب المفوض السامي .مفوض االمم المتحدة السامي لحقوق االنسان يدعو للمساءلة على االنتهاكات المرتكبة في
اليمن .جنيف  25أغسطس .2016
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20411&LangID=A
((( األمم المتحدة-حقوق االنسان -مكتب المفوض السامي.
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26218&LangID=A
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ً
تاسعا :الحالة اإلنسانية
قال فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس األمن في

موجز تقريره الثالث« :بعد قرابة ثالث سـنوات من النزاع

يكاد اليمن كدولة أن يكون قد ولى عن الوجود .فبدال من

دولة واحدة هنالك دويالت متحاربة وليس لدى أي من هذه

الدويالت من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه
من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال”.

(((

(((

2021
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وقال في موجز تقريره الخامس» ما فتئ الوضع يتدهور في اليمن ،مع ما يترتب على ذلك

من آثار مدمرة على السكان المدنيين .وتُ ساهم ثالثة عوامل رئيسية في هذه الكارثة( :أ) التربح

االقتصادي من قبل جميع األطراف اليمنية ،ما يؤثر على األمن البشري.

(ب) واالنتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق االنسان والقانون الدولي

اإلنساني في ظل اإلفالت من العقاب.

(ج) والتصعيد في القتال وتأثيره على المدنيين بما في ذلك النزوح.

(((

هذه المقدمات الصادمة اختصرت الحكاية اإلنسانية في اليمن مع أن المأساة التي نتجت عن
الصراع المسلح هي أكبر من أي توصيف ،استشعرت «سام» مخاطر هذه األزمة اإلنسانية من

شواهد كثيرة على األرض ،أبرزها مؤشرات وأرقام الجياع في اليمن ،ومؤشرات سوء التغذية

فضال
الحاد بين األطفال ،وكذلك تدمير وإغالق الكثير من المصانع والشركات التجارية الكبرى،
ً
عن إغالق أو إفالس الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة وصغار التجار ،ونشوء طبقة
طفيلية من التجار الموالين ألطراف الصراع ،ومظاهر أخرى تتعلق بعمليات الطرد للمغتربين

اليمنيين في المملكة السعودية التي تستوعب أكثر من اثنين مليون يمني ،وانحدرت في
اآلونة األخيرة أسعار صرف العملة الوطنية إلى مستويات مخيفة ،في ظل وجود نظامين

ماليين في اليمن ساهم بشكل كبير من حدة األزمة اإلنسانية.

قالت األمم المتحدة في تقرير صدر عنها في فبراير  2021إن «اليمن يشرف على مجاعة

واسعة النطاق تهدد أرواح الماليين” وقال التقرير“ :مع دخول الصراع عامه السابع ،يشهد

اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ...يحتاج ما يقرب من  21مليون شخص ،أي أكثر من 66%

من إجمالي عدد السكان ،إلى مساعدات إنسانية وحماية ...من المتوقع أن يصل عدد الجوعى
في اليمن إلى  16مليون شخص هذا العام .وبالفعل يشارف ما يقرب من  50ألف شخص على

الموت جوعاً مع عودة ظهور أوضاع تشبه المجاعة في بعض مناطق اليمن للمرة األولى منذ

عامين ،وال يفصل  5ماليين شخص آخرين عن المجاعة سوى خطوة واحدةُ ...يتوقع أن يعاني
حوالي  2,3مليون طفل تحت سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الوخيم خالل العام

بصورة عاجلة.
ٍ
الحالي .من بين هؤالء األطفال  400ألف طفل قد يموتون إذا لم يتلقواْ العالج
هذه األرقام تشير إلى أعلى معدالت لسوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن منذ تصاعد الصراع

عام .2015

(((

((( تقرير رقم  25 .79/S/2021يناير 2021
((( األمم المتحدة .اخبار األمم المتحدة .عشر حقائق عن اليمن :صراع ومجاعة وأرواح على المحك .شباط/فبراير .2021
1071582/02/https://news.un.org/ar/story/2021
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تبدو مخاوف االنتشار الكبير لفيروس «كوفيد ”19في اليمن أمر له وجاهته ،في

ظل تفاقم األوضاع اإلنسانية ،وتدمير القطاع الصحي والعاملين فيه “ما زال
الفيروس ينتشر في اليمن .وقد تأثرت االستجابة للجائحة في اليمن بمحدودية
أدوات االختبار ومراكز الرعاية الصحية والنقص الحاد في اإلمدادات الطبية

ومعدات الوقاية والحماية الشخصية”

(((

استشعرت سام األمر من خالل زيارات راصديها لمركز العزل في مدينة تعز،

واستقاء معلومات رصدية من المجتمع ،حيث أكدت المؤشرات على تفشي
هذا الفيروس بشكل واسع في موجته الثانية ،وخطورة انتشاره مع ظهور موجة

ثالثة منه ،وال إمكانيات لمواجهته.

“يعيش حوالي  20,5مليون يمني بدون مياه آمنة وصرف صحي ،و  19,9مليون
شخص بدون رعاية صحية كافية .ونتيجة لذلك ظل اليمن على مدى السنوات

القليلة الماضية يعاني تفشيات جماعية لألمراض التي يمكن الوقاية منها”

(((

لهويته
وليس ببعيد ما وصل إليه قطاع التعليم في اليمن من تدمير وتجريف ُ
ومنهجيته ،وتشير الدالئل إلى أن آالف اليمنيين أصبحوا يعتبرون إلحاق أبنائهم
في المدارس التعليمية مجرد ترف ،في ظل عدم توفر االحتياجات اليومية

فظال مع انعدام وسائل ومستلزمات وتكاليف
األساسية للبقاء على قيد الحياة،
ً

التعليم ألطفالهم.

وقد تضررت البنية التحتية للتعليم إلى مستوى خطير ،وتستخدم أطراف الصراع

المباني التعليمية في األعمال العسكرية .حصلت «سام» على معلومات تؤكد

قيام جماعة الحوثي في إدماج أفكار طائفية تؤمن بها إلى مناهج التعليم
األساسي ،وتغيير الكثير من العاملين التربويين واستبدالهم بعناصر من المنتمين
إليها.

((( المرجع السابق
((( البنك الدولي .اليمن عرض عام .آخر تحديث.25/03/2021 :
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overview
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ً
عاشرا :أزمة العملة الوطنية

طول أمد الصراع قد أثر على المنظومة المالية لليمن ،فقد توقفت الكثير من المنشآت
الحيوية والمصالح العامة والخاصة ،وسيطر أطراف الصراع على الموارد ومصادر الطاقة كل
في المنطقة الخاضعة لسلطته ،واستغاللها لحسابات خاصة بعيداً عن دعم القطاع المالي
للدولة.

وكان قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن الذي اتخذته الحكومة اليمنية في سبتمبر
 2016فاتحة لنشوء نظامين ماليين في اليمن ،األول يتبع جماعة الحوثي ،والثاني يتبع الحكومة

اليمنية .وبعد قيام الحكومة بطباعة عملة ورقية بشكل جديد دون غطاء نقدي أجنبي ،اعتبرت
جماعة الحوثي ذلك استهدافاً لها وأنه «يأتي ضمن مؤامرة سعودية وأمريكية هدفه حدوث

انهيار اقتصادي» بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين((( وكان الحوثيين قد
سحبواْ العملة الورقية القديمة من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية وبدأ العمل فيها منحصراً

على المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وتدهورت العملة اليمنية المتداولة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بشكل كبير ،حيث
((( صحيفة الثورة بنسختها الصادرة عن الحوثيين .محافظ البنك المركزي اليمني «القائم بأعمال رئيس اللجنة االقتصادية العليا» في حوار مع
الثورة :الحرب االقتصادية على اليمن بإشراف أمريكا وطباعة العملة هدفه إحداث انهيار اقتصادي 3 .يوليو .2021
http://althawrah.ye/archives/683795
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تجاوز سعر الدوالر الواحد وقت كتابة هذا التقرير ألف ريال يمني ،وقد أثر ذلك على نظام
الحواالت المالية الداخلية ،إذ أصبحت عمولة التحويل للنقد من مناطق الحكومة إلى مناطق

الحوثيين بسعر يعادل ثلثي المبلغ الذي تم تحويله ،وقد ضاعف كل ذلك من الكلفة االقتصادية

لليمنيين ،وأثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية واالستهالكية.

(((

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن التدهور الحاد في العملة يعود إلى عديد أسباب من بينها وجود

نظامين ماليين ُيعمل بهما في مناطق الحكومة اليمنية ومناطق الحوثيين ،إضافة إلى توقف
الصادرات اليمنية ،واالستيالء على الموارد الهامة من قبل أطراف الصراع ،حيث سيطر الحوثيين
على موارد الضرائب وشركات االتصاالت والشركات التجارية ،كما سيطروا بشكل كامل على

تجارة الوقود ،وفرضوا رسوماً جمركية على الواردات إلى مناطقهم زيادة على ما يتم فرضه من

رسوم وفق القانون في المنافذ الحيوية لليمن كمينائي الحديدة وعدن.

وتسيطر اإلمارات وقوات موالية لها على شركة بلحاف الغازية وموانئ بحرية كميناء الضبة
والمكال والمخا وسقطرى وعدد آخر من الموانئ ،فيما تسيطر الحكومة على بعض حقول

النفط في شبوة ومأرب وحضرموت ،ويتم توريد عائداتها إلى حسابات خاصة في بنوك
سعودية ،فيما تمتلك السلطات المحلية والقوات العسكرية في هذه المحافظات نفوذ كبير

على تلك الموارد.

يعتمد السكان اليمنيون على الوقود المستورد بشكل كبير ،وتشير شهادات في شركة النفط

اليمنية إلى أن شركات توريد المحروقات إلى اليمن تستورد النفط اإليراني بكميات كبيرة ،وهي
مصدر استنزاف للعملة الصعبة في إبرام صفقات البيع دون تدخل أو رقابة البنك المركزي
اليمني.

((( المنتدى االقتصادي اليمني .رسوم جمركية جديدة تفرضها سلطات الحوثي وصالح تهدد النشاط التجاري بالتوقف 2 .أكتوبر .2017
http://yemenief.org/News-Details.aspx?n=1094
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إحدى عشر:
المغتربون في السعودية مأساة ضاعفت الوجع
تعتبر تحويالت المغتربين اليمنيين مورد مهم للعملة الصعبة ،حيث يقدر عدد المغتربين في
بلدان مختلفة من العالم ( )7مليون مغترب كثير منهم في الدول الخليجية واألوروبية ،وفق

إحصائية نشرتها وزارة شؤون المغتربين اليمنية في  .2017بينما زاد عددهم بنزوح اآلالف

من اليمنيين إلى هذه البلدان بسبب الحرب ،حيث كشفت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات
النازحين في  2017عن أن عدد النازحين اليمنيين إلى الخارج بلغ ( )312ألف نازح.

(((

تأثر الكثير من المغتربين بإجراءات برنامج توطين الوظائف «سعودة الوظائف» الذي فرضته
المملكة العربية السعودية ،وبسببه تم إبعاد آالف المغتربين اليمنيين خالل السنوات السابقة.

وخالل الشهرين الماضيين أصدرت السعودية قراراً بإبعاد العشرات من األكاديميين واألطباء

من أعمالهم في مناطق مختلفة .وجهت سام وعدد من المنظمات الحقوقية اليمنية
والدولية رسالة تشكو فيها إلى األمم المتحدة تسريح السعودية آالف العمال اليمنيين جنوبي
المملكة.

(((

وتحدثت مصادر إعالمية أن السلطات السعودية أعادت بعض المبعدين إلى

وظائفهم بسبب ضغوط إعالمية وحقوقية.

هنالك أدلة تشير إلى أن العديد من المغتربين في السعودية كانوا يمتلكون شركات ومحالت

تجارية وأصول مالية كبيرة ،ومع اإلجراءات التي فرضتها عليهم السلطات هناك خضع هؤالء
لعمليات ابتزاز كبيرة وصلت بالبعض منهم إلى التخلي عن شركاته وأمواله مقابل الحصول على
تأشيرة مغادرة ،فيما باع الكثير منهم أصولهم المالية بأثمان قليلة وتحت تأثير ابتزاز كفالئهم
السعوديين ،دون أن يجد هؤالء المغتربين أية حماية من قبل السلطات السعودية تكفل

استعادة حقوقهم من ناهبيها.

أثرت كل تلك اإلجراءات التي ُفرضت على المغتربين اليمنيين في السعودية على األوضاع

االقتصادية وتدهور العملة بشكل كبير ،وزاد ذلك من تفاقم األوضاع اإلنسانية ،في الوقت
الذي تذيع فيه السعودية تقديم الدعم السخي لمواجهة األوضاع اإلنسانية في اليمن ،لكنها

في الجانب اآلخر تشرع في إجراءات أقل ما ُيقال عنها بالعقابية لليمنيين المقيمين في أراضيها.
((( مرصد نيوز .تعرف على عدد الالجئين اليمنيين في الخارج بسبب الحرب 14 .يونيو .2017
https://www.marsad.news/news/4985
((( سام للحقوق والحريات .منظمات حقوقية من بينها سام تشكو إلى األمم المتحدة تسريح السعودية آالف العمال اليمنيين جنوبي المملكة.
.2021/8/26
https://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,57,63,4285,html

26

منظمة سام للحقوق والحريات

2021

االنهيار الكبير

اثنا عشر:
الشركات اليمنية ما بين اإلغالق
والمصادرة

َّ
مثل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء البوابة

الكبرى للتدهور االقتصادي واإلنساني في البلد،
فهم إلى جانب استحواذهم على الموارد العامة

والمؤسسات اإلرادية وتشغيلها لصالحهم ،فقد
بنواْ اقتصاد حرب رفع رصيد كثير من الموالين لهم

في إنشاء الشركات والحصول على االمتيازات في

ظل التسهيالت التي ُمنحت لهم في السيطرة
واالستحواذ على السوق التجارية والمالية .وازدادت
شهيتهم ليمارسوا التضييق على الشركات التجارية

التي كانت تعمل قبل الحرب ،لدرجة مصادرة بعضها
وتعيين مدراء عليها ،أو فرض رسوم ضريبية باهظة

على البقية.

2021

منظمة سام للحقوق والحريات

27

االنهيار الكبير

(مثال) فقد استحوذ
فإلى جانب سيطرتهم على شركة «يمن موبايل» لالتصاالت الحكومية
ً
الحوثيون على قطاع االتصاالت بشقيه الحكومي والخاص ،فسيطروا تماماً على شركة

لنفوذهم وإدارتهم.
ِ
«سبأفون”((( ،وأخضعوا شركة «” MTNوشركة «واي»

واستخدمت الجماعة نفوذها في القضاء لرفع دعاوى قضائية ضد كثير من الشركات ،تستجيب

المحاكم لتلك الدعاوى ،وقامت بتعيين حراس قضائيين على كثير من الشركات((( ،حصلت
المنظمة على وثائق موجهة إلى عدد من الجهات واألشخاص بحجز شركات وأصول وممتلكات

عدد من المناهضين للحوثيين.

في ظل الغياب الواضح ألدوات التأثير المدنية في صنعاء فقد استولى الحوثيون على الكثير
من الجمعيات والمنظمات والجامعات والشركات ،واستغلوا سطوتهم األمنية في الزج بكثير

ممن يعارض أعمالهم إلى السجون وتركيع المعارضين لتوجهها بالتنكيل واالنتقام.

وضمن سياسة االنتقام التي مارستها الجماعة ضد خصومها السياسيين استولت على جامعة

العلوم والتكنولوجيا وهي من كبرى الجامعات الخاصة في اليمن ،واعتقلواْ رئيسها الدكتور

«حميد عقالن» بحجة استثمار حزب اإلصالح ألمواله في هذه الجامعة ،فيما سيطرت الجماعة
على شركات تجارية ونفطية كانت تملكها عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل مقتله

على يد الحوثيين.

راقبت «سام» صعود شركات تجارية بشكل سريع والفت ،اتضح أنها ألعضاء في جماعة
الحوثي ،كان ذلك على حساب العشرات من الشركات التي كانت قائمة قبل الحرب ،فالنشاط

االقتصادي في اليمن لم يعد سوى اقتصاد حرب في ظل عجز الحكومة اليمنية عن حماية

السوق االقتصادية من هذه التدخالت الفجة.

لم يكن الحال في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية ،وكذلك المناطق الخاضعة
حاال ،فقد ظهر اقتصاد
لسلطة المجلس االنتقالي الجنوبي والقوات الموالية لإلمارات ،بأحسن ً

الحرب واضحاً في بروز شركات تجارية ورجال أعمال وتجار استثمروا في رأس مال طفيلي خلق

تضخم في الميزان االقتصادي كان على حساب أموال اليمنيين وجهدهم.

وتعرضت الكثير من الشركات والمصانع لهجمات أطراف الصراع؛ ال سيما بالهجمات الجوية

لطيران التحالف العربي ،والهجمات العشوائية لقوات الحوثيين ،ورصدت «سام» العديد
من الهجمات على منشآت تجارية وصناعية ،وقد أدت تلك الهجمات إلى مضاعفة الكلفة

االقتصادية للكثير من اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المصادر ،وبشكل عام فقد أثر ذلك
سلباً على الحركة االقتصادية والمالية في اليمن.

((( (لقد واجهت الشركة مؤخرا الكثير من المصاعب والعوائق نتيجة لسيطرة مليشيات الحوثي االنقالبية على مقر الشركة في صنعاء ،منها
على سبيل المثال -:استيالء المليشيات االنقالبية على أصول الشركة والسيطرة على مقرها الرئيسي بصنعاء وتعيين طاقم إداري تابع للقيادي
الحوثي صالح الشاعر مسؤول الدعم اللوجستي لوزارة دفاع مليشيا الحوثي في صنعاء ،قاموا على إثرها بنهب مقدراتها وإيراداتها ).من بيان
صحفي رقم  2للشركة بعد نقل مقر ادارتها الى عدن .موقع الشركة على ويب.
https://bit.ly/3EhMKPH
((( صحيفة عدن الخبر .باألسماء ..الحوثي يستولي على  8شركات خاصة بصنعاء 22 .أغسطس 2019
/https://adenkhbr.net/85099
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ثالثة عشر :الحكومة اليمنية ..غياب الفاعلية
وتشظي المكونات
إبان سيطرة الحوثيين وصالح على العاصمة صنعاء كانت الحكومة اليمنية تحظى بتأييد واسع

في الداخل اليمني والمجتمع الدولي ،عبرت عنه كثير من المواقف الداخلية المنسجمة مع
الحكومة اليمنية ،وكذا القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن الدولي ،وردود األفعال
الدولية التي أدانت االعمال التي قامت بها قوات الحوثيين وصالح ،ولم تعترف أي من دول

العالم بسلطة الحوثيين وصالح الواقعية على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات اليمنية في
 .2015وذلك كان تعبير واضح عن رغبة المجتمع الدولي في الوقوف خلف الحكومة اليمنية

المعترف بها.

تحكي العديد من الشواهد أن كل سنة تمضي في عمر الحرب اليمنية يصبح حضور الشرعية

اليمنية أقل خفوتاً  ،إلى الحد الذي أصبح فاعليتها منعدماً في كثير من الملفات .فالرئيس
اليمني لم يعد إلى اليمن غير أربع مرات في زيارات قصيرة إلى مدينة عدن وسيئون كان آخرها
يوم الجمعة الموافق  12أبريل  2019قادماً من العاصمة السعودية الرياض((( التي اتخذها

مقراً له منذ مغادرته عدن في مارس .2015

والحكومة التنفيذية لم تستقر في عدن غير بضعة أشهر ،خالل الست سنوات الماضية ،وتعرضت
((( سبوتنيك عربي .الرئيس اليمني يصل إلى سيئون وأعضاء مجلس النواب يتوافدون لالجتماع السبت.2019/4/12 .
https://bit.ly/2Xyvd52
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للهجوم في قصر معاشيق بعدن من قبل قوات المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ،
في أغسطس  ،2019والذي أجبرها على المغادرة إلى الرياض ،فيما لم يتمكن مجلس النواب

مرة واحدة في مدينة سيئون شرق اليمن في  13أبريل
من االنعقاد طيلة الست سنوات غير ٍ
.2019

(((

ساهمت السعودية واإلمارات بشكل كبير في الوصول بالحكومة اليمنية إلى هذا الوضع من

العجز وعدم الفاعلية ،وذلك باستئثارها على القرار ،وحجزها للرئيس اليمني وحكومته في
العاصمة السعودية الرياض ،وبناء قوات عسكرية في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي
من اليمن موازية لقوات الحكومة اليمنية وتتفوق عليها في اإلمكانات المادية ،نفذت عملية
عسكرية ضد الحكومة اليمنية وقواتها في مدينة عدن في عملية ُو ِصفت باالنقالب المشابه

النقالب الحوثيين وصالح في صنعاء ،وهذا األمر ُيعزى إليه تكبيل الحكومة الشرعية وعدم
قدرتها على العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وعلى الجانب اآلخر فان قيادة الحكومة اليمنية بأشخاصها ومؤسساتها باتت غير قادرة على
صنع التأثير ،وال يلحظ عليها أي انسجام ،وتركت أمر إدارة الشأن اليمني في المحافظات التي
تسيطر عليها إلى القوات العسكرية ،والجماعات المسلحة ،وأصبحت المؤسسات الرسمية

المتمثلة بسلطة الرئاسة والحكومة ومجلس النواب خارج التأثير عن المشهد الداخلي والخارجي،
أصال تعاني من انقسام عميق حتى في نظرتها لكثير من القضايا الهامة.
وهي
ً

ويعزى الضعف الحاصل في التأثير على المجتمع الدولي إلى عدم كفاءة المسؤولين المشرفيين
ُ

على ملف الدبلوماسية اليمنية ورتابة العاملين فيها ،إلى الحد الذي أصبحت فيه الدبلوماسية
اليمنية متوارية دائماً خلف الدبلوماسية السعودية والخليجية في التأثير على الملف اليمني

داخل أروقة المنظمات الدولية والعواصم المؤثرة في القضية اليمنية.

ظهرت العديد من الدعوات الدولية المنادية بإبعاد الرئيس اليمني واستبداله بأية صيغة

قبوال من قبل جماعة الحوثي والمجلس االنتقالي الجنوبي ،وتتردد
سياسية يمكن أن تلقى
ً
كثيراً هذه الدعوات في األوساط الممسكة بالملف اليمني ،ما دفع رئيس مجلس الشورى
قائال
ً
اليمني إلى مناقشة هذا األمر على العلن((( محذراً من اإلقدام على مثل خطوة كهذه

«يجب التفكير ألف مرة قبل اإلقدام على أية خطوة سياسية من شأنها التأثير على الشرعية،

ال ينبغي لنا القيام بما لم تستطع القيام به االنقالبات العسكرية”.

(((  TRTعربي .مجلس النواب اليمني يعقد أولى جلساته منذ .2015
https://bit.ly/3nPMRMv
((( حائطه على الفيسبوك 7 .أغسطس .2021
https://bit.ly/3Co7NOL
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وكانت قد بدأت مالمح السيطرة على قرار الحكومة اليمنية في الظهور منذ تشكيل قوات
عسكرية لمواجهة الحوثيين والذي أوكلت مهمتها إلى القوات المشتركة وقائدها األمير «فهد
بن تركي» قبل إقالته من منصبه بسبب تعامالت مالية مشبوهة(((  ،حيث استُ بعد القرار اليمني

عن هذه القوات ،واُ زيحت الكثير من الكفاءات اليمنية على حساب تعيين المعارف وقليلي

الخبرة ،وكانت نتائجه ما نشاهده اليوم من تفكك لقوات الحكومة اليمنية وعدم ارتباطها

بمصدر قيادة في الحكومة اليمنية ،كلفها ذلك الكثير من االنتكاسات أمام جماعة الحوثي

فضال عن عجزها على قيادة المسائلة
التي تمتلك واحدية القيادة والسيطرة على قواتها،
ً
والمحاسبة بحق المنتهكين لحقوق اإلنسان ،وتراخيها عن حماية حقوق االنسان وكيان الدولة

اليمنية.

برزت الكثير من الخالفات داخل جسم الحكومة الشرعية وتجلت بوضوح في الصراع المسلح

بين قوات كانت محسوبة عليها في المحافظات الجنوبية قبل أن تعلن عن تشكيل المجلس

االنتقالي الجنوبي ،وبين قوات الحكومة اليمنية ،والممتد منذ سنتين في أبين وشبوة .كما

تجلى هذا الخالف في المكونات السياسية المنطوية تحت جسم الشرعية السيما في تعز
وعدن ،وال يخفى لمتابع حجم التصادم اإلعالمي ومن خلفه التصادم من أجل المصالح في

تعيينات المناصب الحكومية واالستئثار بالمال العام.

(((  .BBCالسعودية تحيل قائد قوات التحالف في اليمن للتحقيق بعد إقالته بسبب «تعامالت مالية مشبوهة1 .سبتمبر 2020
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53979857
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أربعة عشر :انتهاكات حقوق االنسان
أدى الصراع في اليمن إلى انهيار منظومة العدالة ،وكان ذلك دافعاً كبيراً ألطراف

الصراع في زيادة التوحش واإليغال في ارتكاب الجريمة.

وخالل ست سنوات ارتكبت أطراف الصراع كثيراً من الجرائم واالنتهاكات للقانون

الدولي اإلنساني وقانون حقوق االنسان ،يرقى بعضها إلى ما يمكن تسميته

بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
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لم يشهد اليمن منذ ثالثة عقود تقريباً جرائم وانتهاكات واسعة وبشعة مثل الذي حدثت
خالل ست سنوات ،وكان إسقاط مؤسسات الدولة واجتياح العاصمة صنعاء من تحالف قوات
الحوثيين وصالح هو فاتحة الخراب والمؤسس لما حدث بعد ذلك من كل األطراف ،وبشاعة ما

حدث للمدنيين والبنى التحتية في اليمن أمر ال يمكن وصفه.

ولكون األراضي اليمنية منقسمة على سيطرة عدد من األطراف العسكرية ،فقد كان هذا

عامال سيئاً في تزايد االنتهاكات على األرض .حيث تسيطر جماعة الحوثي على محافظات
ً
شمالي اليمن وجزء من محافظة تعز ،فيما تسيطر الحكومة اليمنية على شبوة والمهرة
وحضرموت وجزء من مأرب وجزء من تعز ،ويسيطر المجلس االنتقالي المدعوم إماراتياً على

محافظات عدن ولحج وأبين وسقطرى ،وتسيطر القوات المشتركة التي تندرج تحتها قوات
المقاومة الوطنية وقوات العمالقة على الجزء الغربي من محافظة تعز والجزء الجنوبي من

محافظة الحديدة.

فمن جرائم الهجمات البرية ،إلى جرائم الهجمات الجوية ،إلى جرائم االعتقال والتعذيب وسوء
المعاملة ،مروراً بجرائم القتل خارج القانون ،واالنتهاكات الستة الموجهة ضد األطفال ،والجرائم

ضد النساء ،إلى جرائم النزوح اإلجباري ،وزراعة األلغام ،واالعتداءات الجنسية ،وليس انتهاء
بالجرائم ضد التعليم ،والجرائم ضد الحريات العامة والتعبير ،والكثير من الجرائم التي وثقتها

«سام» ونشرت حولها عشرات التقارير والبيانات.

خالل ست سنوات رصدت ووثقت «سام» مقتل ( )5612مدنياً وإصابة ( )6188جريحاً مدنياً

آخر ،مع أن العدد أكبر من ذلك بكثير لكن ذلك ما استطاعت “سام” توثيقهم والحصول على
بياناتهم.

ونُ سب مقتل ( )2583مدنيا بهجمات قوات الحوثيين وصالح ،فيما أصيب ( )4355بهجمات
هذه القوات .وقتلت هجمات دول التحالف العربي أكثر من ( )1697مدنيا ،واصابت أكثر من

( )925آخرين .وقتلت القوات الحكومية أكثر من ( )109مدنيين وأصابت أكثر من ( )127آخرين.

في حين سجلت “سام” مقتل أكثر من ( )146مدنياً  ،وإصابة أكثر من ( )37آخرين بهجمات قوات

المجلس االنتقالي الجنوبي.

سير
الم ّ
ووثقت سام مقتل ( )82مدنياً خالل الست سنوات الماضية بهجمات الطيران األمريكي ُ

وإصابة ( )8آخرين .ووثقت مقتل أكثر من ( )193مدنيا بهجمات تنظيمات متطرفة وإصابة ()19
آخرين .في حين سجلت “سام” مقتل أكثر من ( )792مدنيا وإصابة أكثر من ( )715بهجمات
تشكيالت عسكرية بينها قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة في الساحل الغربي ،وكذا

بهجمات جماعات مسلحة ،وقيدت بعضها ضد مجهولين لكنها وقعت بمناسبة الصراع المسلح.

وفيما يتعلق بضحايا األلغام المضادة لألفراد أو المضادة للمركبات ،فقد استوثقت المنظمة
ً
ومعاقين في عدد من المحافظات
أكثر من ()1523
ضحية سقطواْ ما بين قتلى وجرحى ُ
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خالل ست سنوات رصدت ووثقت سام

2583

مقتل مدني بهجمات قوات
الحوثيين وصالح

1697

مقتل مدني بهجمات دول التحالف
العربي

109

مقتل مدني

5612

مقتل مدني بهجمات قوات
الحكومة الشرعية

146

مقتل مدني بهجمات قوات
المجلس االنتقالي الجنوبي

82

مقتل مدني بهجمات الطيران
األمريكي

193

مقتل مدني بهجمات تنظيمات
متطرفة

792

مقتل مدني بهجمات تشكيالت
عسكرية
بينها قوات المقاومة الوطنية والوية العمالقة في
الساحل الغربي ،وكذا بهجمات جماعات مسلحة،
وقيدت بعضها ضد مجهولين لكنها وقعت بمناسبة
الصراع المسلح.
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4355

جريح بهجمات قوات الحوثيين
وصالح

925

جريح بهجمات دول التحالف
العربي

127

جريح بهجمات قوات الحكومة

جريح مدني

6188

الشرعية

37

جريح بهجمات قوات المجلس
االنتقالي الجنوبي

08

جريح بهجمات الطيران االمريكي

19

جريح بهجمات تنظيمات
متطرفة

715

جريح بهجمات تشكيالت
عسكرية

بينها قوات المقاومة الوطنية والوية العمالقة في
الساحل الغربي ،وكذا بهجمات جماعات مسلحة،
وقيدت بعضها ضد مجهولين لكنها وقعت بمناسبة
الصراع المسلح.
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82
332

غارة جوية لطيران دول التحالف
العربي سقط بسببها مدنيين او
كانت موجهة ضد منشئات مدنية
وبنى تحتية

1,523

ضحايا األلغام المضادة لألفراد او
المضادة للمركبات سقطوا ما بين
قتلى وجرحى ومعوقين في عدد
من المحافظات اليمنية،

10,251

حالة اعتقال واحتجاز واختفاء
لمدنيين خالل الست سنوات
الماضية ،ورصدت عمليات تعذيب
بحق ( )547ضحية

5,461

انتهاك بحق الطفولة ما بين قتل
واصابة وتجنيد وتعذيب واعتقال

1,352

36

مقتل مدني خالل الست سنوات
الماضية بهجمات الطيران
األمريكي المسير واصابة ( )8اخرين

منظمة سام للحقوق والحريات

انتهاك ضد النساء توزعت ما
بين القتل واالصابة واالعتقال
والمحاكمة.
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اليمنية ،كان أغلبها قد زرعتها جماعة الحوثي ،وجزء قليل منها زرعتها تنظيمات متطرفة إبان

سيطرتها على أبين وحضرموت.

غارة جوية لطيران دول التحالف العربي سقط بسببها مدنيون
ورصدت المنظمة أكثر من (ً )332

أو كانت موجهة ضد منشئآت مدنية وبنى تحتية ،ومع أن الطلعات الجوية لطيران تلك الدول
الغارات وتوثيق
ِ
أكثر من ذلك بكثير لكن المنظمة استطاعت الوصول إلى هذا العدد من

ضحاياها وتأثيرها على المنشآت المدنية.

كما وثقت «سام» اعتقال واحتجاز واختفاء ( )10251مدنياً خالل الست سنوات الماضية،

ً
ضحية.
ورصدت عمليات تعذيب بحق ()547

تحققت «سام» من اعتقال واختفاء أكثر من ( )9810في سجون خاصة بجماعة الحوثي ،وكذا
تعذيب ( )396آخرين .ووثقت المنظمة عمليات اعتقال واختفاء بحق ( )445مدنياً في سجون

القوات الحكومية ،وتعذيب ( )22آخرين .كما توثقت من اعتقال واختفاء ( )392مدنياً في سجون
قوات المجلس االنتقالي الجنوبي ،وتعذيب أكثر من ( )122ضحية .وسجلت “سام” اعتقال

واختفاء أكثر من ( )85مدنياً في سجون تابعة لقوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة

في الساحل الغربي ،وآخرين احتجزتهم قوات متطرفة ،والبعض ُقيد احتجازهم ضد مجهولين.

ورصدت المنظمة عمليات تعذيب واعتقال بحق ( )25ضحية في سجون تتبع قوات السعودية

واإلمارات في اليمن.

استطاعت المنظمة توثيق ( )5461انتهاكاً بحق الطفولة ما بين قتل وإصابة وتجنيد وتعذيب
واعتقال ،كانت “جماعة الحوثي” مع “قوات صالح” هي المنتهك األكبر لحقوق الطفولة،
ً
ضحية النتهاكات هذه القوات ،وأكثر من ()746
طفال
حيث وثقت المنظمة أكثر من ()4277
ً

طفال ضحية هجمات طيران التحالف العربي ،وأكثر من ( )114طفال ضحية انتهاكات القوات
ً
الحكومية ،وأكثر من ( )26طفال ضحية انتهاك قوات المجلس االنتقالي .في حين وثقت أكثر
من ( )291طفال ضحية انتهاك جماعات مسلحة ،وأخرى متطرفة ،وقوات المقاومة الوطنية،

والكثير منها ُقيدت ضد مجهولين.

وسجلت المنظمة أكثر من ( )1352انتهاكا ضد النساء توزعت ما بين القتل واإلصابة واالعتقال

امرأة ضحية هجمات وانتهاكات جماعة الحوثي وقوات
ً
والمحاكمة .من بينها أكثر من ()889
امرأة ضحية انتهاك
ً
امرأة ضحية هجمات قوات التحالف العربي ،و ()22
ً
صالح ،وأكثر من ()314
امرأة ضحية انتهاك وهجمات
ً
القوات الحكومية ،في حين سجلت المنظمة أزيد من ()127
جهات مختلفة من بينها قوات المجلس االنتقالي والمقاومة الوطنية ،وجماعات مسلحة،

وتنظيمات متطرفة ،وأخرى لم يتم التوصل إلى ُهوية الفاعلين فيها.
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واعتداء بحق الحريات الصحفية والمنشآت الصحفية،
وكشفت المنظمة عن ( )424انتهاكاً
ً
ً
جريمة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل الست سنوات
وأكثر من ()1196

الماضية ،كانت جماعة الحوثي هي أكثر مرتكبي هذه االنتهاكات ،حيث وثقت المنظمة أكثر
من ( )267انتهاكاً بحق الصحفيين وأكثر من ( )897انتهاكا ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق

االنسان ارتكبتها قوات الحوثيين وصالح ،وأكثر من ( )73انتهاكاً ضد الصحفيين و( )113ضد

النشطاء والمدافعين ارتكبتها القوات الحكومية ،وأزيد من ( )62انتهاكا ضد الصحفيين و()127
انتهاك ضد النشطاء والمدافعين ارتكبتها قوات المجلس االنتقالي الجنوبي وقوات المقاومة

الوطنية المدعومين إماراتياً  ،في حين رصدت أكثر من ( )22انتهاكا ضد الصحفيين و( )59انتهاكا

ضد النشطاء والمدافعين ارتكبتها جماعات مسلحة ،وتنظيمات متطرفة.

38

منظمة سام للحقوق والحريات

2021

االنهيار الكبير

توصيات
إلى الحكومة اليمنية
•إعادة صياغة العالقة مع التحالف العربي بما يحفظ لليمن سيادته وكيانه وال يخل بالحق
في إدارة الشأن السيادي اليمني دون تدخل أو تأثير.

•المصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ،بما ُيمكّ ن المحكمة من التدخل والتحقيق
في الجرائم الجسيمة بحق اليمنيين.

•إعادة توحيد القوات العسكرية في كل المحافظات الخاضعة لسلطتها بما يكفل التزامها
بحفظ حقوق اإلنسان وحماية السكان.

•العمل على تشغيل الشركات النفطية والغازية بما يكفل االستقرار االقتصادي والمعيشي
حده األدنى.
للسكان ولو في ّ

•تفعيل كل األجهزة الرقابية على إنفاق المال العام بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد
وغسيل األموال.

•إحالة كل مرتكبي انتهاكات حقوق االنسان والقانون اإلنساني إلى العدالة الجنائية لتحقيق
المسائلة والعقاب.

•االلتزام بمبادئ القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاع أو شن العمليات العدائية ضد األهداف
العسكرية.

•وقف كل أشكال االنتهاكات والممارسات ضد السكان ،والعمل على توفير ُسبل الحماية
والمسائلة.

•إبعاد كل المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق االنسان والقانون اإلنساني من المناصب التي
يتولونها.

•إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق بما يكفل حياديتها وتمكينها من العمل في كافة
المحافظات اليمنية.

•العمل على تعويض الضحايا المدنيين بما يكفل جبر الضرر وإرساء العدالة االنتقالية
والتصالحية.
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إلى جماعة الحوثي (أنصار الله)
•االنخراط في العملية السياسية بشكل جاد بما يكفل إعادة األوضاع إلى ما كانت عليها
قبل  21سبتمبر .2014

•تمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل طبيعي ،بما يحقق تطبيق وثيقة مخرجات
الحوار الوطني باعتبارها وثيقة جامعة ومرجعية للحل السلمي والشامل.

أوالبنى التحتية.
•الكف عن كل األعمال العدائية وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد المدنيين
ُ
•إنهاء كافة مظاهر السيطرة المسلحة على مؤسسات الدولة بما في ذلك المصالح
والمؤسسات المالية ،بما يضمن توريد األموال المحصلة إلى البنك المركزي في عدن

وضمان إنفاقها وفقاً للقانون.

•العمل بشكل جاد من أجل تمكين فرق الخبراء ولجان التحقيق الدولية والوطنية من العمل
بحرية في المناطق الخاضعة لسلطة الجماعة ،بما يكفل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.

•إنهاء كافة المظاهر والعوائق التي تعيق العمل اإلنساني في المناطق الخاضعة لسلطة
الجماعة.

•إعادة كافة الشركات التجارية والمؤسسات إلى مالكيها ،والعمل من أجل سيادة القانون
دون تدخل في عمل القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون.

•فتح المنافذ الخاصة بمدينة تعز ،بما يكفل ضمان وصول اإلمدادات وحركة النقل بكل
سهولة ويسر.

•وقف كل أشكال الهجمات واالنتهاكات ضد السكان المدنيين والمنشآت ،وكذا ضد
المنشآت االقتصادية أو المدنيين في الداخل السعودي.
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إلى دول التحالف العربي بما فيها السعودية واإلمارات
•الكف عن كافة األعمال التي تهدد السيادة الوطنية وتعيق عمل الحكومة اليمنية وتمنع
القيادات الحكومية من العودة إلى الداخل اليمني لمزاولة أعمالها.

•احترام حق اليمنيين في إدارة شأنهم الداخلي بال وضع شروط أوعراقيل تعيقهم عن
تحقيق مصالحهم.

•رفع سيطرة ونفوذ التحالف عن الموانئ اليمنية والشركات النفطية وكل المصالح
االقتصادية لليمنيين.

•إزاحة كافة القيود التي تعيق فتح مطار صنعاء وكافة المطارات اليمنية األخرى ،وتسهيل
كافة اإلجراءات الخاصة بعمل مطاري عدن وسيئون.

•العمل مع الحكومة اليمنية من أجل دمج التشكيالت المسلحة مع القوات الحكومية.
•التوقف عن شن الهجمات الجوية ضد المصالح اليمنية والسكان واألحياء المدنية.
•تعويض كافة الضحايا الذين سقطواْ بالهجمات الجوية والبرية لقوات التحالف العربي ،بما
يحقق جبر الضرر.

إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن
•العمل بشكل جاد على إحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في كافة
الجرائم الجسيمة وجرائم الحرب بحق السكان المدنيين.

•اتخاذ تدابير أكثر جدية تجبر كافة أطراف الصراع على التوقف عن تقويض كيان الدولة أو
ارتكاب مزيد من الجرائم؛ السيما بحق األطفال والنساء والمدافعين عن حقوق االنسان.

•تشديد اإلجراءات الخاصة بنظام العقوبات ضد المشمولين فيه ،وتوسيع قائمة الجزاءات
لتشمل كافة قيادات الحركة الحوثية لتي تعمل على تقويض الدولة ،وكذا قيادة المجلس
االنتقالي الجنوبي والداعمين لهم إقليمياً  ،إضافة إلى كافة القيادات الحكومية التي

ارتكبت جرائم جسيمة لحقوق االنسان ،وكل األطراف التي تعمل على زعزعة األمن والسلم

واالستقرار في اليمن بما في ذلك القيادات في السعودية واإلمارات وإيران.
•توسيع قائمة اإلجراءات الخاصة بمراقبة ومنع دخول األسلحة إلى اليمن.

•زيادة وتيرة العمل اإلنساني في مجال الغذاء والصحة ،وتوسيع البرامج لتشمل مجاالت
الحماية والدعم وبناء القدرات االقتصادية والمشاريع التنموية التي يعود نفعها على

جماعات سكانية أكبر.
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