احاطة المبعوث الخاص لألمم المتحدة
اسماعيل ولد الشيخ أحمد
عمان ،األردن –  18آب  /أغسطس 2017
السيد الرئيس،
يعيش اليمن اليوم لحظا ٍ
األكبر في الصراع المستمر .فمن لم َي ُمت
ت َح ِرجة وصعبة ويدف ُع ال َمدَنيون الثمنَ
ُ
َ
ُ
َدهو ِر الوضع االقتصادي وت َفاق ِم الحال ِة االنساني ِة.
بالحرب قد يَموت ِمن الجوعِ أو ال َم ِ
رض مع ت ُ
ناطق وال ُمحافَ َ
ظات .ففي  4أغسطس ،وبِ َحسب بعض الت َقارير
اركُ العسكرية في ُمختَلَف ال َم ِ
تَت َواص ُل ال َمعَ ِ
أسفرت غارة ٌ جويةٌ في ِمن َ
ْ
ضه بمحافظة صعدة عن م ْقت ِل ث َ َمانية َمدَنيين .وفي  18يوليو،
الميدَانية،
طقة َمحْ َ
َمر ْ
ْ
ت قواتُ
خرى على ُمديْرية ُم َو ّزع في ُمحافظة تعز عن َم ْقت َل أكثر من  20مدنياً .كما اِست ّ
أسفرت غارة ُ أ ُ َ
ائر
الحوثيين والقوا ِ
ت الموالي ِة لعلي عبد هللا صالح بِقَصف األحياء السكنية في تعز م ّما أدّى إلى إل َحاق َخ َ
س َ
ُ
فادحةً بالمدنيين الذين يُعانون الكثير ُمنذُ ما َيربو على عا َمين .وكذلك أط ِلقَ ْ
ت صواري َخ باليستية باتجاه
ْ
أفادت ت َقارير بوقوعِ َه َجما ٍ
آخر على
سفُن في
السعودية .كما
ميناء ال َم ّخا .وتُعدّ هذه ال َه َجما ِ
ِ
ت على ُ
ت دليالً َ
ض ِلل َخ َ
ت اإلنسانية والتجارية التي ت َشتدُّ
طر اإلمدادا ِ
ُعر ُ
ألمن البَحري في البحر األحمر ما ي ّ
التهدي ِد المتزاي ِد ِل ِ
الحاجةُ إليها في البالد.
ش ِهدنا ُم َؤخَرا ً أعماالً قتاليةً على طو ِل ال ُحدود اليمنية السعودية ،وكذلك في ميدي بمحافظة َح ّجة ومأرب.
كما َ
ُ
ُ
ب ت َ ِعز في منطق ِة ُم َعس َكر خالد بن الوليد والطرق التي ت َر ِبط ت َ ِعز بال ُحديدة.
صاعدَ ال ِقت َال في غر ِ
وت َ َ
شن ّ ْ
عس َكريّا ً في شَبوة،
ت قواتُ الحكوم ِة اليمني ِة
وكذلك َ
ٍ
بدعم ِمن القوات الخاصة اإلماراتية واألميركية ُهجوما ً َ
الصراع،
كرر
استهدف ُمقاتلين ِمن ت َنظيم القاعدة .وكما ذكرتُ في السابق ،أ ُ ّ
اليوم أيضا ً أنهُ ُكلَما طال أمدُ ِ
َ
َ
ت اإلرهابي ِة وات ّ ْ
سعت دائرة ُ نُفوذِها.
خطر الجماعا ِ
ازدادَ
ُ
ّ
ع ْ
دن ُمستمرة ً و ِبال هَوادة و ُمس ِفرة ً عن
وعلى صعي ٍد آخر ،ال تزا ُل الهجرة ُ غير
عبر خَليجِ َ
المنظمة باتجاه اليمن َ
أفادت المنظمةُ الدوليةُ للهجرة ّ
ْ
أكثر من  41مهاجرا ً لَقوا َحتفَ ُهم
عواقب وخيمة .في  9و 10أغسطس،
بأن َ
هربين قُبالةَ سواح ِل شبوة.
ِعندما أُج ِبروا على القفز في البحر من قِبل ال ُم ِ
ْ
شهدت ُمعدال ٍ
غير
األمراض واألوبئةُ التي
ف الموتُ باليمنيين جوا ً وبرا ً وبحرا ً وكذا
ُ
عص ُ
باختصارَ ،ي ِ
ت َ
َمسبوقة ،كما قدم لكم وكيل األمين العام للشؤون االنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ستيفن أوبراين.
مازالت ت ُ ُ
ْ
ْ
عيق
أصابت اليمن والتي
ومن لم يقتلهُ دا ُء الكوليرا ،يُعاني حتما ً ِمن نتائجِ الكوليرا السياسية التي
سارهُ نَحو السالم.
َم َ

السيد الرئيس،
عمان
سلطنة ُ
لقد قمتُ في األسابيع األخيرة ِبزيارةِ ُجمهوري ِة ِمصر العربية وال ُجمهوري ِة اإلسالمي ِة اإليرانية و َ
بار المسئولين
والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،والتقيتُ بعد ٍد من ُوزراء الخارجية و ِك ِ
من اليمن والمنطقة ،واتضح بصورة َجليّة ّ
أن اإلجماع ال يزا ُل كامالً على ضرورةِ التوص ِل ِلح ٍل سياسي
لألزمة اليمنية ودعم َمسار السالم الذي ترعاهُ األم ُم المتحدة تحت إشراف األمين العام .هناك وحدة ُ صفٍ
ّ
وكأن
دولية لدعم التسوي ِة السلمي ِة على كاف ِة المستويات إال ان أطراف النزاع يفوتون الفُرصةَ ِت َلو األخرى،
تبار ِلحاج ِة اليمن
ق الداخلي لمصالح شخصي ٍة دون اع ٍ
بعض المعنيين بالنزاع يريدون االستفادة ِمن االنشقا ِ
سالم.
ال ُم ِل ّحة ِلل ّ
وبما ّ
ت الدول ِة التي يعتمدُ عليها اليمنيون ،فال بُدّ من اتخا ِذ
ويقوض مؤسسا ِ
أن الوض َع السياسي َحر ٌج ودقيق ّ
إجراءا ٍ
العنف واألوبئ ِة والمجاعة
أكثر في مستنقع
ِ
ت فوري ٍة لتحييد المسار اإلنساني ومنعِ البِال ِد ِمنَ الوقوعِ َ
ُّ
ُ
وأزما ٍ
األطراف على
نحث
فنحن
الممكن تفاديَها والحدّ من انتِشارها .وهكذا
ت أخرى كان وال يزا ُل من
َ
ِ
الموافق ِة على إجراءا ٍ
ت ترمي إلى المحافظة على مؤسسات الدول ِة الحيوي ِة والمساعد ِة في المرحلة األولى على
يهدف ال ُمقترح
ت اإلنسانية ودفع الرواتب لموظفي الدولة والحدّ من تهريب السالح.
ق المساعدا ِ
ُ
ِ
تأمين تدف ِ
آمن كونهُ الشَريَان
عمل
ضمان
المطروح بشك ٍل أساسي إلى
ِ
استمرار َ
ميناء ال ُحديدةِ دونَ انقطاع و ِبشك ٍل ٍ
ِ
ِ
ُ
الميناء إلى لجن ٍة يمني ٍة مكون ٍة
تسليم
ترتكز على
األساسي لالقتصا ِد اليمني .ويشتم ُل المقترح على خط ٍة عملي ٍة
ِ
ِ
من شخصيا ٍ
ت عسكريّة واقتصاديّة ت َحظى بِقَبو ٍل واسع وتعمل تحتَ إشراف وإرشاد األمم المتحدة .ستعم ُل
ب السالح وضمان أمن وسالم ِة الميناء؛ عملياته وبُنيتهُ الت َحتيّة ،كما ستعم ُل على
اللجنةُ على الح ِدّ من تهري ِ
أرجاء اليمن وتحوي ِل
سلس ِللموا ِد اإلنسانية والبضائع التجارية من ِخال ِل الميناء إلى كاف ِة
ِ
ضمان التدفّق ال ّ
ِ
إيرادات الميناء لدعم استئناف دفع الرواتب للموظفين المدنيين.
ي وأساسي من
وبموازاة ذلك ،نعم ُل مع الفُ ِ
رقاء على إعادةِ فتح َم ِ
طار صنعاء الدولي وهو جانبٌ حيو ٌ
ُّ
سفر ولتيسير عمليات االستيراد والتصدير
المقترحات حتّى يتم ّك ْن ال َجرحى وال َمرضى
والطالب من ال َ
وتحسين وضع المواطن اليمني.
كما ندعو كافة األطراف إلى االنخراط بشكل إيجابي مع مطالب ممثلي المجتمع المدني في تعز إلى إعادة فتح
الطرقات من وإلى تعز لتسهيل حركة اليمنيين والمؤن االنسانية والتجارية .لقد تجاوزت المعاناة اإلنسانية في
تعز كافة الحدود وعلى األطراف المسئولة العمل بشكل عاجل على تخفيف المعاناة والوفاء بالتزاماتها
بموجب القانون الدولي وقيم التضامن والتعاطف العريقة التي طبعت المجتمع اليمني منذ األزل.
نحو تجديْد وقف األعمال القتالية
ستُش ّكل هاتان المبادرتان خطوة ً مهمةً ِ
َ
لبناء الثق ِة بين األطراف ومرحلةً أولى َ
كون من ِش ْقين أمني وسياسي بناءا ً
على المستوى الوطني واستئناف ال ُمباحثات من أجل ح ٍل شام ٍل وكام ٍل ُم ٍ
ت الكويت .أُدركُ ّ
أطراف الصراع إلى ت َ َبنيها
بادر
على ُمشاورا ِ
ُ
أن اليمنيين يطالبون بهذه الخطوات وآم ُل أن ت ُ َ
بأسرعِ وق ٍ
ت ُممكن.

السيد الرئيس،
لقد التقيتُ
ت واألفكار.
رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربّه منصور هادي ُمنذُ أيام وتباحثنا في عد ٍد من ال ُمقترحا ِ
َ
عمان واإلمارات العربية المتحدة والسعودية الدّعم الكامل
كذلك أبْدى ُوزرا ُء خارجي ِة ك ٍل من ِمصر وإيران و ُ
لهذه ال ُمقترحات التي لَ ْ
مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
قيت أيضا ً تأييد
ِ
النقاش
طرف أنصار هللا والمؤتمر الشعبي العام تؤكدُ البناء على ما تم
لقد وصلتني الشهر الماضي رسالةَ من
ِ
ُ
ت الكويت .وقد قمتُ ِبدعو ِتهم إلى االجتماعِ معي في بل ٍد ثال ٍ
ث من أج ِل مناقش ِة هذه
حولهُ ِخال َل ُمشاورا ِ
المقترحات وتحويلها إلى اتّفاق يَحوي خطوا ٍ
ت ملموس ٍة ِلتفادي ال َمزيدَ من إراق ِة الدماء
ِ
وتخفيف المعاناةِ
ت ُممكن ،إذ ّ
بأقرب وق ٍ
يوم نتأ ّخ ُر فيه عن العمل
ت
اإلنسانية .وأرجو أن يلتزموا
بحضور هذه االجتماعا ِ
أن ُك َل ٍ
َ
ِ
بجديّة من أجل الحل يؤدي الى مزي ٍد من الدمار وخسار ٍة األرواح.
السيد الرئيس،
ّ
ت العملية للسير فيه جاهزة ٌ بما يؤدي إلى تحقيق نتائ َج ملموسة
إن طريق اليمن نحو
السالم واض ٌح وال ُمقترحا ِ
ِ
وبناء الثق ِة بين األطرافّ .
قص
إن الدّعم الدولي للح ّل الكامل والشامل ولجهو ِد األمم المتحدة لم يتزعزع .ال ين ُ
تبرير أو تسويف ،عن نيّتها الحقيقيّة بإنهاء
تأخير أو
أطراف النزاع ،دون أي
في هذه المرحلة إال أن تُبرهنَ
ُ
ٍ
ٍ
ب المصلح ِة الوطني ِة على المصالحِ الشخصية.
الحربْ وتغلي ِ
ّ
األمم المتحدةِ أو على المبعوث أو ال ُمجتمع الدولي ال يصن ُع السالم ،والتأجيل والتبرير
إلقاء اللوم على
إن ِ
ِ
ت الصلبة تُبنى ِمن
والتهوي ِل اإلعالمي ال يُنهي ال ُحروب إنّما يزيدُ من عمق الشرخ الحاصل .ف َمدَاميكُ البي ِ
ُ
ب الناس من
الداخل كما تُبنى
األوطان والمؤسساتُ بالشراك ِة والتكام ِل بين ُمختلف األطياف وبمراعاة مطال ِ
سس ودَساتير تحمي المواطنين ،ك َل المواطنين ،شبابا ً وأطفاالً رجاالً ونسا ًء ِمن
الشَما ِل إلى ال َجنوب على أ ُ ٍ
كافّ ِة التو ُجهات الفكري ِة والسياسية.
بررات وال أُخفي عليكم ّ
ّ
ُ
ار ال ُحروب
الم
إن من يريدُ ال ّ
أن هناكَ العديدَ ِمن ت ُ ّج ِ
يخلق ال ُحلول وال يُفتّش عن ال ُم ِ
س َ
ت الحقوقية والمجتمعِ المدني
سالم .فلنتابع العم َل مع الفُرقاء اليمنيين والمنظما ِ
في اليمن الذين ال يُريدون ال ّ
ب
ب لُغة ال ّ
سالم والتو ّ
ق سياسي يُعيدُ األمنَ للبالد واالستقرار إلى الشع ِ
حتّى نتوص َل إلى تغلي ِ
صل إلى اتّفا ٍ
ّ
يستحق أق َل ِمن ذلك.
اليمني الذي ال

