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 ترك برس خاص  –د. وسام الدين العكلة    
    

جمرد قيامك مبقارنة بسيطة بني دور األمم املتحدة يف اليمن الذي يقوده مبعوثها اخلاص الدبلوماسي    
"ستيفان دي مستورا املوريتاين "إمساعيل ولد الشيخ أمحد" ودورها يف سوراي بقيادة الدبلوماسي السويدي 

" ومن سبقهم ستجد تناقضات كبرية يف عمل املنظمة األممية اليت من املفرتض وفق ميثاقها أن يتسم دورها 
ابحليادية واالستقاللية، وحماولة دفع األطراف املتنازعة للتوصل إىل حل سياسي جينب هذين البلدين املزيد 

املنظومة الدولية منذ سنوات، يف حني ال تطبق املنظمة من الدمار والقتل املتواصل أمام أنظار أعضاء 
املبادئ اليت أنشأت من أجل حتقيقها وهي حفظ السلم واألمن الدوليني وحتقيق العدل الدويل وإمناء 

 العالقات الودية وقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل ابلسلم .

اليت تطالب املعارضة السورية مبناسبة أو دون مناسبة ففي القضية السورية جتد األطراف الدولية الرئيسة 
ابلتفاعل مع مهمة املبعوث األممي وممارسة كافة الضغوط السياسية والعسكرية عليها لالخنراط يف املفاوضات 



، هي ذاهتا األطراف اليت تدعم االنقالبيني يف  2014بداية عام  2-العبثية اليت جتري منذ مؤمتر جنيف 
متارس عليهم أي ضغوط لالستجابة للقرارات الدولية وعلى رأسها قرار جملس األمن الدويل  اليمن دون أن

الذي طالب احلوثيني والرئيس املخلوع " علي عبد هللا صاحل" ابالنسحاب من مجيع  2015لعام  2216
وها من املناطق اليت استولوا عليها مبا يف ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن مجيع األسلحة اليت هنب

املؤسسات العسكرية واألمنية ، والتوقف عن مجيع األعمال اليت تندرج ضمن نطاق سلطة احلكومة الشرعية، 
 واالمتناع عن اإلتيان أبي استفزازات أو هتديدات للدول اجملاورة.

ومل يقتصر األمر على ذلك بل سامهت هذه األطراف ومنها روسيا وإيران بدعم احلوثيني وقوات الرئيس 
ملخلوع عسكرايً والرتويج هلم سياسياً وإعالمياً، وهناك تواصل دبلوماسي وسياسي مستمر مع االنقالبيني ا

يف الوقت الذي ال تزال سفارات هذه الدول مستمرة يف أعماهلا بصنعاء حىت هذه اللحظة وعلى رأسها 
 الروسية.السفارة 

مم املتحدة عرقل صدور ببان رائسي عن جملس بل أن " فيتايل تشوركني " املندوب الروسي الدائم لدى األ
األمن يؤكد على عدم اعرتاف اجملتمع الدويل بـــ "اجمللس السياسي األعلى إلدارة اليمن" الذي شكله 
احلوثيون مؤخراً مع حزب علي صاحل، ودافع تشوركني عن االنقالبيني خالل اجللسة املغلقة اليت خصصها 

اجلاري لبحث التطورات يف اليمن، وسري املفاوضات اليمنية املتعثرة يف  جملس األمن يف الثالث من الشهر
تغيرياً جذرايً يف املوقف الروسي  -رمبا  -الكويت إىل جانب األوضاع اإلنسانية يف البالد، وهو ما يعكس 

اليمنية  جتاه النزاع يف اليمن قد تكون له تداعيات مستقبلية رغم استبعادان ألي دور روسي مباشر يف القضية
 مشابه ملا تقوم به حالياً يف سوراي ألسباب كثرية ال جمال لذكرها يف هذا املقام.

فإذا كانت حجة هؤالء يف سوراي دعم احلكومة الشرعية يف مواجهة اجملموعات اإلرهابية كما يدعون فلماذا 
بداًل من سياسة الكيل ال يقدمون الدعم ذاته للحكومة الشرعية يف اليمن اليت مت إسقاطها بقوة السالح 

 مبكيالني اليت يتبعوهنا؟ 

 اصالح منظومة األمم املتحدة

ال شك أن األمم املتحدة تقف اليوم أمام مفرتق طرق بعد تراجع دورها وعجزها عن تقدمي حلول انجعة 
القضية اإلسرائيلي و  –يف أغلب النزاعات اليت شهدها العامل خالل السنوات املاضية خاصة يف الصراع العريب 

السورية والعراقية واليمنية والليبية واألفغانية والكثري من القضااي على امتداد العامل مل تستطع األمم املتحدة 



أن تقوم بدورها ألسباب كثرية منها يتعلق برتكيبة هذه املنظمة الدولية، إضافة إىل وقوعها حتت أتثري تقلبات 
رها جلهاز تنفيذي مستقل قادر على تنفيذ القرارات اليت تصدر القوى والعالقات السياسية الدولية، وافتقا

 عنها.

 بعضهم قبلوما زاد طني هذه املنظمة بلة فشل أغلب مبعوثيها يف املهام اليت كلفوا هبا يف حني استقال 
مالية أو االحنياز لطرف سياسي مقابل طرف  امتامها وبعضم اآلخر خرج بفضيحة تتعلق بتلقيه رشاوى

آخر كما حدث مع مبعوثها السابق إىل ليبيا برانردينو ليون ومبعوثها احلايل إىل سوراي ستيفان دي مستورا 
الذي عرف ابحنيازه إىل جانب النظام السوري وإيران وروسيا وتبنيه معظم وجهة نظرهم جتاه احلل السياسي 

 السورية.لألزمة 

د الكثري من األصوات الدولية بدأت تتعاىل وتطالب إبصالح منظومة األمم املتحدة وعلى رأسها لذلك جن
جملس األمن الدويل الذي خيضع ابلكامل ألهواء الدول اخلمس دائمة العضوية بسبب ما متلكه من سلطة 

 ."تقويض أي جهد دويل ابستخدامها حق النقض " الفيتو 

 فشل اجلهود اإلنسانية

ستوى اإلنساين فشلت جهود األمم املتحدة فشالً ذريعاً يف توفري احلد األدىن من احلماية للمدنيني على امل
الذي يتعرضون لكافة االنتهاكات اجلسيمة الواردة يف القانون الدويل اإلنساين من القصف ابلرباميل املتفجرة 

والفوسفور األبيض وغريها من األسلحة  واألسلحة الكيماوية والغازات السامة والقنابل العنقودية والناابمل
 احملرمة دولياً.

ومل تقف معاانة املدنيني عند هذا احلد بل امتدت إىل إحكام احلصار على العديد من املناطق ومنع وصول 
األغذية واملياه واملستلزمات الطبية واإلنسانية إىل آالف السكان، ويوجد اليوم يف سوراي حنو مليون ومائيت 

يقبعون حتت حصار خانق من قبل قوات النظام وامليليشيات اليت تقاتل إىل جانبه يف عدد من  ألف مدين
املدن واملناطق على امتداد األرض السورية، واحلال ينطبق على عدد من املناطق يف اليمن وعلى رأسها 

يس املخلوع علي مدينة " تعز" اليت تعاين حىت هذه اللحظة من حصار خانق من قبل احلوثيني وأنصار الرئ
 عبد هللا صاحل.

 
 



 شبهات وفضائح مالية

إىل جانب الفشل الذي منيت به األمم املتحدة على اجلانب السياسي واإلنساين، تشري الكثري من التقارير 
إىل تورط مكاتب وبعثات األمم املتحدة والوكاالت الدولية الشريكة هلا يف العديد من قضااي الفساد اإلداري 

خالل مترير صفقات مشبوهة لشراء األغذية واملستلزمات األخرى املخصصة لالجئني، ومتثل واملايل من 
ذلك بشراء أغذية فاسدة أو منتهية الصالحية أو من نوعية رديئة جداً ختالف كليًا املواصفات املدونة يف 

ة كبرية لبعض عقود الشراء ابلتواطؤ مع منظمات أو موردين أو مقاولني من الباطن مقابل عموالت مالي
العاملني فيها. وقد مت توثيق مئات من حاالت التسمم يف مناطق سورية حماصرة بعد تناوهلم أغذية سبق أن 

 وزعتها األمم املتحدة عليهم.

انهيك عن صرف مبالغ مالية أبرقام تثري الدهشة مقابل حجوزات فندقية للعاملني يف األمم املتحدة وتقدمي 
والرات للعديد من املنظمات الضالعة يف دعم احلرب يف سوراي منها "األمانة مساعدات ومنح آبالف الد

العامة السورية للتنمية" اليت ترأسها أمساء األسد زوجة رئيس النظام السوري املتهم ابرتكاب جرائم حرب 
 مليون آخر داخل سوراي وخارجها. 12ألف شخص وتشريد وهتجري حنو  600واملسؤولية عن قتل أكثر من 

ماليني  7فقد كشفت بياانت جديدة صادرة عن األمم املتحدة عن صرف مكتبها بدمشق مبلغ وقدره 
دوالر العام املاضي كأجور مكاتب وإقامة للعاملني يف فندقني بدمشق، وبررت األمم املتحدة إقامة موظفيها 

( OCHAإلنسانية )ابلفنادق ابالحتياطات األمنية. كما وافق مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون ا
دوالر لتنفيذ مشروع مياه يف املناطق اليت يسيطر عليها النظام يف حلب  751,129على منحة قدرها 

 لصاحل األمانة السورية للتنمية اليت تديرها وتشرف عليها أمساء األسد.
 

ويبدو أن قرار اعفاء السيد "يعقوب احللو " منسق الشؤون اإلنسانية يف سوراي من منصبه قبل حنو عام من 
، أييت يف إطار االنتقادات احلادة اليت وجهت للحلو شخصياً وملكتب 2017انتهاء مهمته يف حزيران/يونيو 

ة يف تقاريره املرفوعة إىل األمم املتحدة األمم املتحدة بدمشق ابالحنياز لنظام األسد وعدم نقل الصورة احلقيق
جتنب ذكر كلمة " حماصرة " عند احلديث عن  2015حيث انتقدت منظمات غري حكومية أواخر عام 

املناطق السورية اليت حتاصرها قوات األسد وميليشيا حزب هللا وميوت سكاهنا جوعًا يف الزبداين ومضااي 



" بناء على طلب من وزارة اخلارجية السورية وهذا يعين أن تقارير  واستبداهلا بعبارة " يصعب الوصول إليها
 منسق األمم املتحدة كان يتم تدقيقها من قبل اخلارجية السورية قبل رفعها لألمم املتحدة .

 
منظمة غري حكومية تتمركز يف سوراي وتركيا األمم املتحدة برسالة وجهتها إىل األمني العام  75كما طالبت 

حزيران/يونيو املاضي، بوقف التفاوض بشأن خططها للمساعدة اإلنسانية مع نظام األسد  20بتاريخ 
أن األمم املتحدة مل تستجب لذلك  إال عسكرية،الذي ميارس التجويع املمنهج مع املدنيني لتحقيق أغراض 

 وادعت أن موظفيها ميارسون أعماهلم حبيادية ونزاهة مع مجيع األطراف.
 

 غري مشجعة  ثقة مفقودة وجتارب
  

إن تقييم التجربة األممية يف سوراي واليمن وليبيا والعراق وغريها مل تكن مشجعة وأفقدت املنظمة األممية ثقة 
احلكومات والشعوب هبا على حد سواء ومل تكلل جهودها ابلنجاح يف هذه الدول رغم ارسال العديد من 

ب هذه الدول ابرقة أمل ابخلروج املبعوثني اخلاصني إليها منذ سنوات، كما مل ينجح هؤالء يف منح شعو 
من دوامة القتل واللجوء واجلوع اليت يعانون منها وجل ما يهمهم استمرارهم يف مهامهم وعقد املزيد من 
املؤمترات الصحفية اليت يبيعون الناس فيها أوهام عن شيء يدعى " السالم" غري موجود إال يف خميلتهم 

 2011ال أن يعرب عن قلقه املتنامي منذ توليه منصبه للمرة الثانية عام وخميلة أمينهم العامل الذي ال يستطيع إ
 حىت أصبح حمالً للسخرية والتهكم يف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي.
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