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ــة مع الدكتور خالد محمد الكميم-  *البداي
أستاذ القانون الدويل وحقوق اإلنسان الذي 
ــذ جريمة أخرى تضاف  ــول : إغالق املناف يق
ــدويل يف التمالؤ والصمت  ــم العار ال إىل جرائ
ــب بحق الشعب اليمني العظيم ، فمنذ  الرهي
ثالث سنوات والحرب غري املرشوعة تواصل 
ــا دون أي مسوغ قانوني  طغيانها وجرائمه
دويل عىل االطالق والعالم استدرك هذا ولكن 
ــي من بالد  ــط واملال العرب ــة املالية للنف اآلل

الحرمني تطغى عىل كل نداء إنساني حر .
سقوط اإلنسانية

ــد سقطت  ــول  : نعم لق ــم يق ــىض الكمي وم
ــي  ــع الغرب ــن املجتم ــة م ــة الزائف اإلنساني
ــفقت عىل  ــة التي ربما اش ــه السادي وانظمت
ــه  ــا ال تأب ــه ولكنه ــط يف طريق ــوان سق حي
ــن النصف اآلخر  ــاة املاليني من البرش م لحي
ــد وبكل  ــع ذلك نؤك ــرة األرضية. وم ــن الك م
ــل من انتهك  ــايض - وقريبا- ك ــة اننا سنق ثق
ــن عن كل جريمة ضد  حياة اإلنسان يف اليم
ــة يف املواثيق الدولية ، فلن  اإلنسانية مصنف
ــدرا وسنقايض دولة  تذهب دماء اليمنيني ه
ــن نقف حتى نأخذ بحقنا طوال  آل سعود ول
ــه سنقايض  ــرب سجال ، ومع ــا والح وعرض
ــخ  ــوط الفاض ــىل السق ــدويل ع ــع ال املجتم
ــىل أكرب سقوط  ــا وقانونيا ع ــا وقيمي أخالقي
ــك للمواثيق الدولية  أخالقي وإنساني وهت
ــرب العاملية  ــم نظريه من الح ــم يشهد العال ل
الثانية ، وكيف أنهم يقرون قتل وإبادة شعب 
ــي بقرار  ــالث سنوات ينته ــر مسالم من ث ح

حصار شامل عن الغذاء والدواء.
اعتداء سافر

مدير الحقوق والحريات بمجلس النواب  
ــام به النظام  ــان أوضح بأن ما ق كهالن صوف
ــع  ــالق لجمي ــن إغ ــاؤه م ــودي وحلف السع
ــة  ــة والجوي ــة والبحري ــن الربي ــذ اليم مناف
ــم املتحدة لعام  ــة رصيحة مليثاق األم مخالف
ــي وخرق  ــدويل اإلنسان ــون ال 1945م وللقان
ــون الدويل  ــد القان ــل قواع ــوق لك ــري مسب غ
وللمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وان هذا 
ــراء ال يشكل اعتداء سافرا عىل سيادة  اإلج
ــه خرق  ــب، ولكن ــا فحس ــن واستقالله اليم
ــل مواطن يمني وكل مقيم يف  أيضا لحقوق ك
اليمن يستوجب املساءلة الجنائية الدولية، 
ــدويل الرسيعة  ــب إدانة املجتمع ال ويستوج
ــف للمواثيق والقوانني  لذلك اإلجراء املخال
الدولية، ودعوة مجلس األمن الدويل إلصدار 
قرار ملزم لوقف هذه اإلبادة الجماعية بحق 
ــد تجاوزت دول العدوان  الشعب اليمني. فق
ــراء حتى  ــك اإلج ــة يف ذل ــادة السعودي بقي
ــن الدويل الصادرة بحق  قرارات مجلس األم
ــع بما فيها القرار  اليمن تحت الفصل الساب
2216 التي هدفت جميعها الستعادة رشعية 
ــدة اليمن للخروج  ــادي املزعومة ومساع ه

ــه إىل اعتداء  ــة، وحولت ــة الداخلي ــن األزم م
ــي  ــرتاب الوطن ــل ال ــدف كام ــارش يسته مب

وجميع أبنائه.    
مشروعية الحصار

ــة الحصار االقتصادي  مبينا أن مرشوعي
ــام 1945م  ــم املتحدة لع ــار ميثاق األم يف إط
الذي جعل من حفظ السلم واألمن الدوليني 
ــن بني أهّم  ــي تهددهما م ــع األسباب الت ومن
ــدة، وربط ذلك  ــم املتح ــداف منظمة األم أه
ــوة أو التهديد  ــامل الستخدام الق ــر ش بحظ
باستعمالها ورضورة حل املنازعات الدولّية 
ــن األمرين  ــل هذي ــة، وجع ــرق السلمي بالط
ــا املنظمة  ــادئ التي تقوم عليه ــّم املب من أه

الدولّية.
وتابع : ولذلك فّوض امليثاق مجلس األمن 
ــذا الهدف ضمن هذه  ــر عىل تحقيق ه بالسه
ــك؛ فقد  ــول إىل ذل ــان الوص ــادئ، ولضم املب
أعطي مجلس األمن الدويل يف إطار معالجته 
ــن التدابري غري  ــدوان جملة م ــزاع أو ع ألّي ن
ــاّدة 41) والعسكرية (املاّدة  ــة (امل العسكري
ــن امليثاق). وما يهّم هنا هو املاّدة  (41)  42 م
ــن الدويل صالحية  ــي أعطت ملجلس األم الت
ــن تدابري ال تتطلب  ــر ما يجب اتخاذه م تقري
استخدام القوة املسّلحة لتنفيذ قراراته، وله 
ــم املتحدة تطبيق  ــب إىل أعضاء األم أن يطل
هذه التدابري، ويجوز أن يكون من بينها وقف 
الصالت االقتصادّية واملواصالت الحديدية 
ــة والالسلكية  ــة والربقي ــة والربيدي والبحري
ــالت وقفاً جزئياً  ــن وسائل املواص وغريها م
ــة.  الدبلوماسي ــات  العالق ــع  ــاً، وقط كلي أو 
ــت موضوع  ــت وأّصل ــاّدة (41) قنن أي إّن امل
ــاً أولياً ُيلجأ  ــار االقتصادي» أسلوب «الحص
ــة لردعها  ــىل الدولة املعتدي ــه للضغط ع إلي
ــادة الوضع إىل ما  ــا وإنهائه وإع عن عدوانه

كان عليه قبل العدوان.
ــول :وتعد قرارات مجلس األمن  ومىض يق
الدويل بخصوص هذا املوضوع ملزمة للدول 
ــت طائلة  ــب بتنفيذها تح ــاء، وتطال األعض
ــة الدولّية بحّق  ــة القانوني نهوض املسؤولي
ــذا األسلوب  ــة. فإذا أخفق ه ــة املخالف الدول
ــري العسكرية  ــن إىل التداب ــس األم لجأ مجل
ــن امليثاق.  ــاّدة (42) م ــي تنّص عليها امل الت
ــاق  ــن امليث ــاّدة (50) م ــا أّن امل ــظ هن وُيالح
ــي تواجه  ــرى الت ــّق الدول األخ ــت ح حفظ
ــأ من تنفيذ  ــة خاّصة تنش ــل اقتصادي مشاك
ــع مجلس األمن  ــري؛ يف التذاكر م ــذه التداب ه
ــالت أو األرضار التي  ــذه املشك بصدد حّل ه
ــل هذه  ــّراء تنفيذ مث ــن ج ــا م ــق به ــد تلح ق

اإلجراءات.
تدبري قسري

ــذه النصوص  ــاء عىل ه ــاف: إنه وبن وأض
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة فإّن  الحصار 
االقتصادي  بوصفه أسلوباً أو تدبرياً قرسياً 

ــة؛ ال يمكن عّده  ــة املعتدي ــّق الدول ُيّتخذ بح
مرشوعاً إّال إذا صدر بقرار عن مجلس األمن 
ــع من امليثاق  ــب الفصل الساب الدويل بموج
ــي قامت عليها األمم  مراعياً فيه املبادئ الت
ــاّدة (24)  ــرة /2/ من امل ــدة وفقاً للفق املتح
ــك عّد «الحصار  ــن امليثاق. ويرتتب عىل ذل م
ــة أو أكرث  ــن قبل دول ــن م ــادي» املعل االقتص
ــة الرشعّية  ــارج مظل ــرد وخ ــو منف ــىل نح ع
الدولّية ضد دولة أخرى، وأياً كانت األسباب 
ــاراً أو إجراًء غري صحيح  الداعية إليه؛ حص
ــًال انتقامياً  ــي. بل يمكن عّده عم وغري قانون
ــن الناحية القانونية  ــاً ال مّربر له م أو تعّسفي
مادام تنفيذه قد تم خارج نطاق منظمة األمم 
ــن اإلجراء املسّمى  املتحدة. وهو يختلف ع
«املقاطعة االقتصادّية»  الذي يمكن عّده أمراً 
جائزاً، تستطيع الدولة منفردة أو مجموعة 
ــة -  ــه املنطقي ــت أسباب ــدول - إذا قام ــن ال م
ــم املتحدة،  ــارج منظمة األم ــوء إليه خ اللج
ــا لسيادتها عىل  ــر يتعّلق بممارسته ألّنه أم
ــد  ــدويل؛ وبتحدي ال أو  ــي  الخارج ــاق  النط
ــدول األخرى  ــع ال ــة م ــا االقتصادّي عالقاته
ــة إلرسائيل.  ــة االقتصادّية العربّي كاملقاطع
ــار االقتصادي» الذي  وذلك بعكس «الحص
ــري  ــزء كب ــوال ويف ج ــب األح ــق يف غال يتعّل
ــؤون الداخلية للدولة  ــل يف الش منه بالتدّخ
املحاَرصة، وهذا مما ال يجوز للدول التدّخل 
ــت أسبابه القانونية يف نطاق  فيه، إّال إذا قام

ــن ميثاق األمم املتحدة وبقرار  املاّدة (41) م
من مجلس األمن حول هذا املوضوع. وُيذكر 
ــدول  ــة ال ــاق منظم ــال أّن ميث ــذا املج يف ه
ــر رصاحة  ــا  1948) حظ ــة (بوغوت األمريكّي
يف املاّدة (16) منه «استخدام تدابري اإلكراه 
ــايس  السي أو  ــادي  االقتص ــع  الطاب ذات 
ــط عىل اإلرادة السيادية لدولة أخرى  للضغ

والحصول منها عىل مزايا من أّي نوع».
القانون الدويل اإلنساين

ــار  الحص ــة  مرشوعي إىل  ــرق   وتط
ــون الدويل  ــل قواعد القان ــادي يف ظ االقتص
ــول  ح ــدور  ي ــا  هن ــث  والحدي ــي   اإلنسان
ــة هذا األسلوب أو التدبري من حيث  مرشوعي
كيفية إعماله وتطبيقه وفقاً لقواعد القانون 

الدويل اإلنساني.
حيث يقول  :  صحيح أّنه لم يصل إىل درجة 
عّده إجراًء حربياً أو عسكرياً مسّلحاً، ولكنه 
ــاة املاليني  ــد يمّس حي ــث النتيجة ق من حي
ــالل فرضه  ــن خ ــني م ــرش املستهدف ــن الب م
ــون إليها بجنسيتهم.  عىل الدولة التي ينتم
ــي أّن الحصار االقتصادي بوصفه  وهذا يعن
ــن القواعد  ــاً يخضع لنوعني م إجراًء عقابي

تحّدد رشعيته ومرشوعيته:
ــه  ــوء إلي ــة اللج ــدد رشعي ــد تح أ - قواع
ــه، وقد حّددها  ــاب املؤدية إىل تفعيل واألسب
ميثاق األمم املتحدة يف نطاق الفصل السابع 

منه (املاّدة 41 تحديداً) كما ذكر أعاله.
ــه  تطبيق ــة  مرشوعي ــدد  تح ــد  قواع ب- 
ــه نتائج جسيمة  ــراًء عقابياً ل ــاره إج باعتب
ــاة الشعوب وحقوقها. وهنا يخضع  عىل حي
ــة املوجودة يف  ــد العاّم ــراء للقواع هذا اإلج
القانون الدويل اإلنساني، والسّيما القواعد 
ــان املدنيني وحماية  ــة بحماية السك الخاص
ــد الحياة،  ــم عىل قي ــم وبقائه ــوارد عيشه م
ــذه  ه ــادي يف  االقتص ــار  الحص ــر  يؤث وأال 
ــاب استمرارهم ووجودهم. بل  املوارد وأسب
ــان املدنيني بوصفه أسلوباً  عّد تجويع السك
ــوراً ومجّرماً  ــن أساليب الحرب أمراً محظ م

ــدويل اإلنساني  ــون ال ــب قواعد القان بموج
ــن الربوتوكول اإلضايف األول  (املاّدة 54/1 م
ــام 1977 - واملادة 8/2 (ب) 25 من النظام  لع
ــة الجنائية الدولّية) وهو  األسايس للمحكم
يدخل يف طائفة جرائم الحرب. ومن الجدير 
ــيل  ــري اإلرسائي ــل العسك ــر أّن الدلي بالذك
ــر  حظ ــدة  قاع أّن  ــّرر  ُيق ــرب  الح ــني  لقوان
ــوب السماح  ــع تتضّمن رصاحة وج التجوي
ــالل الحصار،  ــة بمغادرتها خ لسكان املدين
ــرف املحاِصـر السماح بحرية  وإّال فعىل الط
ــة  ــؤن األساسي ــة وامل ــواد الغذائي ــرور امل م
ــم تلتزم به  ــذا ما ل ــن. وه ــان املحارصي للسك
ــا يف حصارها  ــل - كعادتها - والسّيم إرسائي
ــزة منذ  ــاع غ ــادي لقط ــري واالقتص العسك
ــا يشّكل  ــوم، وفيم ــى الي 15 /6 /2007م حّت
ــد اإلنسانية من  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح جرائ

حيث النتيجة.
اتفاقية جنيف

من جانبه يقول املحامي حميد الحجييل 
- ناشط حقوقي باملنظمة البلجيكية الدولية 
ــن : إن  هذه األعمال  ــوق اإلنسان  باليم لحق
ــرض العقاب  ــوم بها التحالف  من ف التي يق
ــرض الحصار  ــالق املعابر وف الجماعي وإغ
ــري والتجويع  ــربي والبح ــادي وال االقتص
ــني، مخالف لنص املادة (33) للسكان املدني

ــة و يشكل تحديا  ــة جنيف الرابع من اتفاقي
صارخا للقانون الدويل ويرضب باالتفاقيات 
الدولية عرض الحائط كما إنه انتهاك خطري 
ــاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل   مليث
ــري خطري عىل  ــان" ألن له تأث ــوق اإلنس لحق
حقوق الشعب اليمني بشكل عام ألنه سوف  
ــني اليمنيني   ــق رضارا جسيما  باملواطن يلح
ــي   مما يعّد انتهاكا  ،ويفاقم  الوضع اإلنسان
خطريا مليثاق األمم املتحدة وقواعد القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان.
ــدول وفق  ــني ال ــات ب ــاف : إن العالق .وأض
ــن  ــىل حس ــى ع ــدة  تبن ــم املتح ــاق األم ميث
ــة يف حال  ــق الدول ــس من ح ــه لي ــة، وأن الني

ــات دبلوماسية مع دولة أخرى  قطعها عالق
ــوق  ــس حق ــا يف رصاع  أن تم ــت معه أو دخل

مواطنيها بفرض عقوبات جماعية عليهم.
مجلس األمن

وأكد املحامي الحجييل  أنه ال يحق فرض 
ــرار من   ــة إال بموجب ق ــىل أي دول حصار ع
ــس االمن الدويل، كما ال يمكن منع سفن  مجل
من العبور باتجاه اليمن إال بقرار من املجلس 
ــرض  ــرار ف ــح ان استم ــا نوض ــه. وكم نفس
ــاء الدويل  ــوي عىل مطار صنع الحصار الج
ــاة إنسانية  ــل التحالف ، خلفت  مأس من قب
ــف حيث يدفع  ــاة فاقت الوص ــة ومعان صعب
ــرب  والطالب  ــى الح ــن املرىض وجرح الثم
ــال.  حيث أن هناك  ــون ورجال األعم املبتعث
ــون للسفر  ــف مريض يحتاج ــرث من 20 أل أك
ــة الطبية يف  ــىل الرعاي ــارج للحصول ع للخ
ــالج األورام  ــة يف ع ــات متخصص مستشفي
ــة وزراعة الكىل وأمراض وجراحة  الرسطاني
القلب واملخ واألعصاب  وقد توىف  منهم  150 
ــالج الالزم  ــدم تلقيهم الع ــخصاً نتيجة ع ش
ــا  1130  ــاك  أيض ــب ، وهن ــت املناس يف الوق
ــرة باليمن   ــرب  الدائ ــخصاً أصيبوا بالح ش
ــارج   لتلقي العالج  ــون للسفر للخ ويحتاج
ــرث تطورا .وال يستطيعون  يف مستشفيات أك
السفر  برا  من صنعاء اىل مطار سيئون نظرا 
لحالتهم الصحية التي ال تحتمل السفر ملدة 

20 ساعة.
المجتمع الدويل

ــار صنعاء  ــالق مط ــيل إغ ــرب الحجي واعت
ــل كامل انتهاكا  ــة املنافذ األخرى بشك وبقي
ــاً اقتصادياً  ــا لحقوق اإلنسان وخنق صارخ
ــاع  ــرضر القط ــؤدي إىل ت ــن  وي ــرياً لليم كب
ــام، مما يزيد   ــي والتجاري بشكل ع الصناع

الوضع تعقيداً.
داعيا  املجتمع الدويل اىل تحمل املسؤولية 
ــة  والتدخل لوقف هذا  اإلنسانية واألخالقي

القرار التعسفي.

إغالق العدوان للمنافذ اليمنية تحد صارخ للقانون إغالق العدوان للمنافذ اليمنية تحد صارخ للقانون 
الدويل وضرب باالتفاقيات الدولية عرض الحائط

قانونيون قرار تحالف العدوان بقيادة السعودية بإغالق املنافذ استنكر 
ــا صارخا  ــك انتهاك ــن ذل ــة. . معتربي ــة والربي ــة والجوي البحري
ــه يف دائرة  ــدوان وتحالف ــدة .. والتي تضع الع ــم املتح ــدويل ومواثيق األم ــون ال للقان
ــا واضحا من املجتمع الدويل تجاه  ــة القانونية الدولية..وأمر يستوجب موقف املساءل

هذا التعدي الكبري عىل القانون الدويل:
استطالع/ إدارة التحقيقات

السكوت على الحصار 
يؤكد اإلنسانية الزائفة 
التي يتصنعها املجتمع 

الدويل
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