
ن العام لألمم المتحدة اىل اليمن  قناةمقابلة أجرتها   العربية مع المبعوث الخاص لألمي 
ي 
اير 22فن  2019شباط /فبر

 
ن العام الخاص إىل  غريفيث،السيد  طالل الحاج:    اليمن،مبعوث األمي 

ً
جدا  ونحن سعداء وسهال بكأهال

ي قناةبوجودكم مرة أخرى بيننا 
   العربية.  فن

 
ي  مارتن غريفيث: 

 مرة أخرى.  مجدا أن أكون معك وأنا سعيد  شكرا جزيال لدعوت 
 

ي  إىل تنفيذ اتفاق المرحلة األوىل من خطة إعادة االنتشار  لقد دعوتم األطراف يوم الثالثاء طالل الحاج: 
فن

ي أرسلتموها  بشأن الرسالةبنقل خبر عىل قناة العربية  ولقد قمنا  الفور،الحديدة عىل 
اير  18بتاري    خ  الت  إىل فبر

امهم المستمر بتنفيذ االتفاقيات خاصة فيما يتعلق باتفاقية ن وبخصوص  الحديدة الحكومة اليمنية شاكرين الب 
ي ذكرتموها حول استمرار جهودكم بدعم من بعثة الدعم ومن األمم المتحدة 

وجميع األطراف لضمان الوعود الت 
ح  يمكنك أن هلالحديدة.  تنفيذ اتفاق  ما هي و األوىل المرحلة  ما هي  لماتك الخاصةبك سيدي، لمشاهدينا،تشر

    لة الثانية؟ المرح
 

إعادة  المرحلة األوىل من أن ، وهو االتفاق الذي نرحب به بشدة،أعتقد أن ما تم االتفاق عليه مارتن غريفيث: 
ي االنتشار كما تم االتفاق عليها 

ي السويد فن
ي  13فن

بشكل أساسي الخطوة األوىل تتضمن  ديسمبر من العام الماضن
ئ رأس عيىس والصليف ر قوات أنصار هللا مناشتناوهي إعادة  ئ الشمالية وهي مواتن والمرحلة الثانية  ،المواتن
نتشار إىل بعض عمليات إعادة اال  هللا، ومن ثممن قبل أنصار نفسه  ميناء الحديدة االنتشار منإعادة تتضمن 

ن الشمال والجنوب من  ن   تعلمون،كما   من أجل تسهيل الوصول إىل مطاحن البحر األحمر.  ،الطرفي  كنا حريصي 
 عىل الوصول إىل مطاحن البحر األحمر ال

ً
ي تحتوي عىل جدا

ي إلطعام  ،طن من القمح 51،000ت 
مليون  3.7تكفن

ي لمدة شهر كامل. 
ا الوصول لذلك،يمتن

ً
كما   االوىل،إذا تمكنا من إنجاز المرحلة  لذا،. اىل المطاحن من المهم جد

  فسيكون هذا يوًما عظيًما.  نتمكن،آمل أن 
 

ي مجلس االمن  طالل الحاج: 
لم نر أي إعادة انتشار األوىل، للتنفيذ الفوري للمرحلة بالرغم من دعواتك فن

ئ  ةملموس ي مواتن
ن فن لقد دعوت إىل االنسحاب . رأس عيىس حت  مساء الخميسالصليف  من قبل الحوثيي 

نا عن أي انسحاب قادم؟ اآلن،وحت   الفوري، ء. ماذا يمكنك أن تخبر ي
  لم نر أي سر

 
، مارتن غريفيث: 

ً
هم لالناس دائًما  ينصاع. ال عمليات إعادة االنتشار هذهتطلع إىل تنفيذ مازلنا ن حسنا ما أخبر

ي اجتمعت يوم السبت عىل األرجح. لكن االتفاقيات به كما رأيت
ي تلك اللجنة الت 

واألحد  تم التوصل إليها فن
ي 
ي  الماضن

ة الحديدة،فن ، وفد الحكومة اليمنية الذيل تحية كبب  ذلك للذهاب إىل  تعلمون،كما   فعل الكثب 
ي الحديدة

ال مايكل . لقد االجتماع فن ن مع الجبن واتفقوا عىل إعادة  لوليسغارد جلس هذان الطرفان لمدة يومي 
 تس إعادة االنتشار لية. لدي كل الثقة بأن ذه العمال نزال نبحث عن بدء ه تقول،كما   لكن . هذه االنتشار 

ً
بدأ قريبا

 .
ً
تتم مراقبتها بشكل صحيح حت   لالنتشار هناك الكثب  من النقاش حول التأكد من أن أي عمليات إعادة  جدا

ما زلت  . يتم ذلك نرىونريد أن  يتم تطبيق ذلك بطريقة سليمة،ونريد أن  وتقديرها دولًيا، يمكن التحقق منها 
 
ً
،واثقا

ً
،بل  جدا

ً
ي هذ متفائال

ى بالذات، أننا  ا الظرففن وستكون هذه  عمليات إعادة االنتشار هذه.  تنفيذ  سبن
ن بناء عىلان  المرة األوىل منذ سنوات من الرصاع ن  نرى إعادة انتشار للقوات من الطرفي  اتفاق طوعي بي 



ن  ي أكبر من  هذا  لقد قلت انت، . كما قلتالجانبي 
لهذه  ن الحديدة هي مركز الثقلمناسبة، المجلس األمن فن

.  حيويالالمركز أيضا و  الحرب، ن ا عندما يحدث  لذا،للمساعدات اإلنسانية لكل اليمنيي 
ً
ا جد

ً
سيكون يوًما جيد

 . ن ن التاليي       هذا وأنا آمل وأعتقد أن هذا سيحدث خالل اليوم أو اليومي 
 

رأينا لقد  شأن التنفيذ. لديه شكوك ب المجتمع الدوىلي أن مارتن،  سيد  البد أنك عىل علم ودراية، طالل الحاج: 
ي 
ي شهر ديسمبر فن

ي  ورأينا اإلطار  المصافحة ستوكهولم،ما حدث فن
ن أو ثالثة  حيث كانت مسألة الزمتن أسبوعي 

ء عىل األرض ي
س،كارين   . ولقد وسمعتأسابيع لتنفيذ اتفاقية الحديدة. لم يحدث سر س بب  ة كارين بب   السفب 

ي تحمل مفاتي
ي مجلس ملف اليمن  حالت 

حول  إنهم رحبوا باالتفاقحيث كانت تتحدث الينا حول  األمن،فن
جم ،من إعادة االنتشار  الثانيةوالمرحلة  االوىلالمرحلة  ي أن  إىل وقائع عىل األرض.  ذلك لكن يجب أن يب 

ال يكفن
جماتفاقات، بل تكون هناك  نا متأكد من أنك تقدر أ لذا،إىل حقائق عىل األرض.  هذه االتفاقات يجب أن تب 

نا التحرك و المجتمع الدوىلي حت  يروا  شككت ،التنفيذ. هل يمكن أن تخبر قوات  بشأن تفاصيلالعن  سيدي، أكبر
ي ستتوىل ااألمن 

ئ بعد دارة مدينة الحديدة والالت  ن مواتن      ؟تنفيذ االنسحابات المتبادلة من الجانبي 
 

ي أن أقول أوال أننا كلنا  مارتن غريفيث: 
ي انتظار  ينبغن

جمة  فن ن لب   األرض،الوعود إىل حقائق عىل  هذه كال الطرفي 
ال مايكل يوأنا الشخص الذي  ك  لولسغارد،تحدث إليهم باإلضافة إىل الجبن ي أن أخبر

ي من لذا يمكنتن
 محادثات 

ة الماضية  مؤخًرا ، كما زرتمرات  3التقيت بالرئيس هادي  حيث معهم، ي الفب 
 لخالصنعاء فعلًيا كل أسبوع فن

كو  . هذه المفاوضات ي أن أخبر
مون للغاية بتحقيق  االطرافأن قادة هذه  يمكنتن ن لكن األمر ليس  ذلك،ملب 

ال ي االمر  بسيطا.  ي يرأسها الجبن
ي تلك اللجنة الت 

حتاج إىل تخطيط تفصيىلي للعمليات وهو بالضبط ما يجري فن
 مايكل. نحتاج إ

 
ي أي  همراقبت ستتم وكيف خط، وبمحاذاة أيبالضبط من سيتحرك  فصلىل أن ن

 هوهذ يوم،وفن
مل لثالث ترجمة هي  ئ أن يحتاج ذلك وقت أطول من الذلك  . السويد  من اتفاق ج  إلطار ال أعتقد أنه أمر مفاجر
ي ال

ي السويد. أ الذي زمتن
ي أثقتفق عليه فن

ي  اال أنتن
ي  السياسية،اإلرادة فن

وأعتقد  وتكرارا،مرارا يبديها الطرفان الت 
ي  . حقائق عىل األرضإىل  تعهداتالحاسم الذي سيحول هذه المل العا أنها هي 

تلك رؤية  يريد  الشعب اليمتن
 .
ً
  الحقائق عىل األرض وكذلك نحن جميعا

ي  يتعلق فيما 
ي التفاصيل ذكرتها،بمسألة قوات األمن المحلية الت 

ي أن أقوللن أخوض فن
أن هذا  ، ولكن يمكنتن

ي لحل ىلي  اآلن قد عاد  موضوعال ، بحيث يصبح مشكلة بما يال هذه وإىل مكتتر ن ي الطرفي 
 كونيسما  واضحا رضن

ي السويد. بما يتسق مع ما تم االتفاق إدارتها وكيف سيتم  القوات،وضع تلك  عليه
لقد عادت تلك  عليه فن

 وتوحيد الرؤية حولونحن حريصون عىل حلها بمعتن التفاهم المتبادل  ،مسألة ملحة وهي  المسألة ىلي لحلها،
ي السويد 

يحدث قبل أن ننتقل إىل تنفيذ المرحلة ان  ذلك التفاهملوأريد  يذه. نفت ومن ثم ،ما تم االتفاق عليه فن
ي الواقعالمرحلة الثانية من تنفيذ اتفاقية  . الثانية

ي  األوىل،هي أكبر أهمية من المرحلة  الحديدة فن
ألنها تؤدي فن

ي  وإعادة مدين انهاء المظاهر المسلحة،األساس إىل 
بها  كانت تتمتعة الحديدة إىل الحياة المدنية السلمية الت 

 يوًما  وسيكون هذا  . منذ زمن بعيد 
ً
ي تاري    خ اليمن.  مهما
 فن

 
ي  طالل الحاج: 

تيبات األمنية ألنتن ن داخل   من أسمعلقد ذكرت الب   التحاف وداخل الحكومةكبار المسؤولي 
ن قلق انهماليمنية   من أعضاء ال يكون بحيث ،حقيقيةإذا كانت انسحابات ما  من االنسحابات الحوثية و ي 

ي زي األمن 
ن متنكرين فن ، وانهم يريدونالحوثيي  ،تحقق من ذلك قبل إعالن االنسحاب ال المحىلي ي

كما   الحقيف 
 . ، ولذلك سألت عن هذه النقطةيقولون



ي يقطنها حواىلي 
هل أنت قلق إذا األطفال، ألف شخص نصفهم من  600لكن فيما يتعلق بمدينة الحديدة الت 

ي خطر أكبر مما هم عليه  ألنه الموضوع، ر القوات وفقا للخطةاشتناتم إعادة تلم ما 
سيكون هؤالء الناس فن

   اآلن؟
 

ي المدينةتنص عىل  االتفاقيةإن  مارتن غريفيث: 
ي الوكذلك  انهاء المظاهر المسلحة فن

ئ فن وتهدف ، الحديدةبمواتن
ي الحديدة.  وهؤالء اآلباء وهؤالء النساءالسماح لهؤالء األطفال  إىل

ي  ان بالعودة إىل الحياة الطبيعية فن
الحياة فن

ي اآلونة   حيث الحديدة،مدينة 
ة،كنت هناك أكبر من مرة فن .  األخب 

ً
إىل  ها نحن بحاجة إىل إعادتليست سهلة أبدا

ي يريدها اليمنيوننوع الحيا
ي جميع أنحاء بالدهم ة اليومية الت 

ي  هي  االتفاقية فكرة هذه . انفن
 مرة،ألول  إظهار،فن

ن األطراف.  عىل أساس ان مثل هذا االمر يمكن ان يتحقق ي  واألمر الالفتاالتفاق الذي تم بي 
، اآلن الحديدةفن

ي األسابيع كانوا قد شخص   150،000نشهد عودة الناس إىل المدينة. أعتقد أن حواىلي  اننا 
غادروا المدينة فن

ة بسبب  عاود ت وبعض المطاعم جددا،مفتحت أبوابها  وبعض المحالت ،عاد  هؤالء بعض المعركة،األخب 
ة لعودة عالماتال. ترى نشاطها أيضا  موا ما في األطراف نتيجة جهد هي  برصاحة، ،الحياة الصغب  ن ي الب 

به فن
ي األيام واألسابيع المقبلة.  وما سيقدمونه ،السويد 

  فن
 

ن  ت  تتوقع أن تبدأ المفاوضاتم طالل الحاج:  ن الطرفي  انهاء المظاهر المسلحة المرحلة الثانية من أجل  حولبي 
ي الحديدة

ي إىل المطاحن عىل البحر األحمر؟ قلت،كما   ،فن
   وفتح الممر اإلنساتن

 
لكما ناقشت أنا وأنت من قبل وكما يمكنك أن تتخيل أن هذا هو   مارتن غريفيث:  اهتمامي األساسي واهتمام  ج 

، ي
ي اليمن كما تعلم. إنه زمالتئ

 للرصاع فن
ً
 أن تكون حال

ً
 فقط ترتيب مؤقت. للتأكد  ا ألن الحديدة لم يقصد بها أبدا

ي اليمن 12الغذاء إىل  يوصلأن هذا الميناء 
عليه يوميا وأن هذه المدينة تعود  وهم يعتمدون مليون شخص فن

اع. إنه إنجاز تقدمه  ن  للبن
ً
.  طرافاال إىل الحياة الطبيعية. لكنه ليس حال  لشعب اليمن عىل طريق الحل السياسي

ي  المشاورات،نحن بحاجة إىل العودة إىل  لذلك،
،فن ي ي الحديدة. ال  رأتي

ذهب نأن  نريد حالما نرى تقدما ملموسا فن
  وأنا متأكد  كذلك  ال الرئيس هاديالمشاورات، ال أنا و إىل الجولة المقبلة من 

ً
لديها  أن قيادة أنصار هللا أيضا

ذهب إىل الجولة التالية نريد أن ن ريد الذهاب إىل الجولة التالية للحديث عن الحديدة. ي أحد  ال  م،نفس التقيي
ي  الذيحالما تكون الحديدة عىل الطريق 

نذهب إىل الجولة القادمة للحديث عن سو  . وعدنا به الشعب اليمتن
ي نحتاج إىل معالجتها لحل الرصاع بشكل دائم. 

 القضايا الت 
 

ة حول مستقبل اليمن وإيجاد حل سياسي وسلمي لألزمة  نتوقعهل  طالل الحاج:  إجراء هذه المحادثات المباشر
ي العيش مرة 

ي من البدء فن
هل يمكننا أن نتصور إجراء هذه المحادثات  أخرى،بأكملها حت  يتمكن الشعب اليمتن

   هذا الصيف؟
 

ي ذلكأنا متأكد من  نعم، مارتن غريفيث: 
ي الحديث.  ذلك، تعرف وأظن أنك ،دائما حذر . إنتن

ي أحيانا أندفع فن
 أنتن

ي وتطل المشاورات،أتحدث عالنية عن توقيت  انمن  حذر  ولذلك أنا 
نيابة عن مجلس  غي ولكن أمىلي وخطت 

ن  يش، هو اننا األمن وكبار المسؤولي  ي المستقبل القريب.  شاوراتسنتمكن من عقد تلك الم والسيد غوتب 
 فن

ي حينما 
الحديدة، سيدلل ذلك عىل أن المشاورات تؤدي اىل تحرك عىل األرض. يمكن نرى تقدما ملموسا فن

ي االنتقال شيعا للجولة 
دد فن اعتبار ذلك بمثابة اختبار سيجتازه الطرفان. عقب ذلك أعتقد أننا يجب أال نب 
ي أشع وقت ممكن من الناحية العملية. 

ي أن تنعقد فن
ي ينبغن

 المقبلة للمشاورات، والت 



 
ي لتدابب  بناء الثقة نا دع طالل الحاج: 

اق االتفو هو  األشى،إطالق شاح  وهو اتفاق نتحدث عن االختبار الثاتن
ي  توجهالذي تم توقيعه حت  قبل 

،األطراف إىل ستوكهولم فن والمحتجزين  شىبشأن إطالق شاح األ  ديسمبر
. هل ن مقابل وبما أن الحكومة أعلنت استعدادها لتطبيق مبدأ "الكل  االتفاق؟رأينا أي ثمار لهذا  والمختطفي 

؟ الكل"،    لماذا التأخب 
 

كان هذا ما قاله   ،إىل القلب جدا قريب  هذا الموضوع . أنا مشور جدا ألنك طرحت هذا السؤال مارتن غريفيث: 
ي  ىلي الرئيس هادي عندما التقيت به ألول مرة
ء قالهكان حيث   اآلن.  من قبل حواىلي عام مارس شهر  فن ي

 أول سر
ي أنان ىلي هو 

. وكان هذا نفس االنطباع عندما األ  نعمل عىل إطالق شاح جميع نا ينبغن ن شى من كال الجانبي 
. للمرة األوىل بعد بضعة أسابيع التقيت  ي

،  مع السيد عبد الملك الحوتر
ً
ي اذا

فإننا جميعا متفقون عىل أن ينبغن
ي أكون واضحا . لكل مقابل الكل"بمقتضن مبدأ "ا شاح جميع االشى إطالق

جميع  إطالق شاحإن  ،ولكن دعتن
ي  ،ألشىا

ي أننا يبل يعا اليوم. جم ه يمكن إطالق شاحهمإن وهذا هو طموحنا، ال يعتن
جب أن نعمل عىل يعتن

،. عىل مراحل إخراجهم جميًعا  ي ي ذلك  قلت،كما   ان رأتي
 عىل الطاولة  اليوم،لمجلس األمن فن

ً
احا هو أن لدينا اقب 

ن األطراف  إىل الطرفان  اال أنه يجب أن يطمأن . من االشى عدد كبب   بما يحقق إطالق شاحيجري مناقشته بي 
هما نحن بحاجة إىل طمأنت جميع األشى.  شاحإلطالق  العملية األوسع عىل طريق هي خطوة خطوةالهذه  أن

الذين تم  شىهؤالء األ  نحقق إطالق شاحأعتقد أننا نستطيع أن نطمئنهم، وبمجرد أن  يتعلق بهذا االمر، فيما 
ي  وجودهمالتحقق من 

اللجنة الدولية  من سالمتهم. كما تعلمون، نعمل عىل ذلك بمساعدةو  سجونالفن
ي  للصليب األحمر. 

ن هنا فن ف  عمان، كانقبل أسبوعي   ،حمر لصليب األ الدولية للجنة اللجلوس مع رئيس اىلي شر
ام منظمته بالعمل بشكل وثيق مع منظمتنا  مورير،بيب   ن ي عن مدى الب 

تن ه عىل هذ -مع األمم المتحدة-وكان يخبر
ي  أرغب األهمية. إنها قضية بالغة  القضية، حيث

ا فن
ً
 يوم أن يتم اطالق الشاح الفعىلي  ،أن أرى هذا اليوم قريًبا جد

     . شىدفعة األوىل من األ لل
 

،هل يمكنك أن تؤكد لنا وللمشاهدين أن السجناء من غب   غريفيث،سيد  طالل الحاج:  ن الذين ينتمون  اليمنيي 
 ولن يستخدمهم  التحالف، دول إىل دول صديقة لحكومة اليمن أو من

ً
سيحصلون عىل معاملة عادلة أيضا

ي هذا اإلطار لتبادل السجناء؟ويساوم عليهم الحوثيون 
   فن

 
ي أن أشب   نعم، أؤكد لكمأستطيع أن  مارتن غريفيث: 

،إىل حقيقة أن أحد  المثالعىل سبيل ويمكنتن ن  السعوديي 
ط من جانب أنصار هللا قبل بضعة  أطلق شاحهقد و  للغاية، مريض كانسعودي   أسب  وهو  دون قيد أو شر
ي وألننا  . أسابيع

هناك حاالت  أيضا ألسباب مفهومة. الرياض  تأثرنا للغاية بهذه المبادرة، وكان الوضع كذلك فن
وط ي هذه الحالةو  ،تستوجب إطالق الشاح غب  المشر

كان هذا   تحديدا  السماح للناس بالعودة إىل ديارهم. فن
وط، يجب ان يتمغب   إطالق شاحالرجل مريضا جدا. هناك حاالت يجب أن تكون فيها  فقط السماح  مشر

ي هذه الحالة كان هذا الرجل مريضا ديارهمللناس بالعودة إىل 
  جدا.  . فن

ي الكرمعد ذلك؟ كان تعرف ماذا حدث ب هل
ي وصفته نبيل،وهو عمل  ،هناك رد فعل مماثل فن

 بذلك أعتقد أنتن
ي ذلك 

، أشى من 7حيث تم إطالق شاح  الوقت،فن ن بنقل  اللجنة الدولية للصليب األحمر  قامتو  الحوثيي 
ن  االشى المفرج عنهم ي اليوم األول من الطرفي 

ن منأو  فن ، ليس هاك أي مساومة أو  اتخاذ القرار.  بعد يومي 
ً
اذا

وط  ي عمان  بالمناسبة،. حسب الجنسيةشر
ن للغاية فن ن طويلي  ي عقدنا اجتماعي 

 موافقة وذلك بفضل األردن، فن
مفصلة من السجناء: هل هم عىل القوائم ال قمنا بمراجعة هذهحيث  هنا،حكومة األردن للسماح لنا باالجتماع 



ي مقابل  يمكن أن يطلق شاحهم؟هل قيد الحياة؟ أين هم؟ 
حت  عدد االشى يمكننا أن نتفق عىل  كيفمن؟  فن

ة  إطالقالقيام بعملية  نتمكن من ن شاح كبب  ة، انه نقاش هذه ليست مسألة  ؟وعادلة للطرفي  . فصلم  صغب 

ة تقدم لنا كل النصائح والدعم الذي  تعاون جيد  ولدينا  نحتاجه،لدينا اللجنة الدولية للصليب األحمر حاضن
 مع ا

ً
ن ولكن أيضا  ليس فقط مع الطرفي 

ً
جهود جميع األطراف.  حول يوجد لدي شكاوى ال  لذا،. لتحالفجدا

تنفيذ اطالق شاح ما يكون هناك الجش الجوي لآمل فقط أن نتمكن من رؤية ذلك اليوم السحري قريبا عند
  المفرج عنهم من جهة إىل أخرى.  األشى، ونقل

 
ة للغاية تؤثر عىل حياة اآلالف  بالتأكيد، طالل الحاج:  ة وهي قضية إنسانية خطب  إنها ليست مسألة صغب 

. أود أن أنتقل إىل   منواآلالف من العائالت  ن    . جزء آخر من تدابب  بناء الثقة تعز وهي  تتفاهماكال الجانبي 
 

 تماما مارتن غريفيث: 
 

ء هل تم انجاز تعز؟ تفاهمات  منأين نحن  طالل الحاج:  ي
ي تفكر بها لفتح سر

ة الت  ؟ ما هي الخطوات الصغب 
ي تعز وإيقاف القصف وإيقاف أعمال القن

ي للشعب فن
  ؟صممر إنساتن

 
قبل.  وأنت من أنا  ذات مرة ذلك،جدا. تعز مهمة بطريقة مختلفة. لقد ناقشنا  ةتعز مهم نعم، مارتن غريفيث: 
ي تاري    خ اليمن ةألن تعز مهم مهمة، ا واتفقنا عىل أنه

 فن
ً
ي رئيىسي كما  وهي مركز  جدا

 ةعالق توقد ظل نعرف،سكاتن
ي خضم هذه

ن الخاص كما قلت لسنوات،المعركة  فن كب 
ي اتفاق عىل تعز هو السماح بالمرور الحر  للتو، وكان الب 

فن
ل إىل العمل  واالنتقال من للناس ن ، االمر ث هذا الطريق الذي يربط صنعاء وعدن. ب المرور أو  والعودة،المبن

ً
انيا

ضها أو تعوقها خطوط المعركة نفسها. ب المتعلق ي تعب 
ن السلع التجارية واإلنسانية الت  لذلك نريد أن نفعل شيئي 

ي تعز 
ي نريد أن نبدأ  الوقت،مع  ،فن

ء صغب  وأن نبتن ي
ي تم  .عليه بىسر

 فتح بعض الممرات الموجودة الت 
ً
نريد أوال

ي منطقة تعز المركزية  تلك الطرقللناس بعبور تلك الخطوط. أعتقد أن هناك ثالثة من  تحديدها للسماح
فن

ي يمكن فتحها بمرور الوقت. 
هدنة محلية. دعونا نرى ما يمكننا  حصل عىلوقف الحرب. دعونا ن نريد ثانيا و   الت 

ن وإيقاف إطالق النا صالقيام به بمساعدة األمم المتحدة ومجلس أمنها لوقف ذلك القن ر وتحقيق قدر معي 
ي نهاية المطاف عىل الحل الشامل للرصاع.  السالم بينما من 

  نركز مرة أخرى فن
ن بشكل منذ مشاورات السويد، هو أننا عقدنا  قمنا بهما  ن من الجانبي  عىل  منفصل،عدة لقاءات مع ممثلي 

ي 
ن  ،قام الجانبانحيث  ،المستوى الثناتئ ن لهالحكومة اليمنية وسلطات صنعاء بتعيي  ي هممثلي 

ي ما فن
ذه اللجنة فن

ي نهاية 
ي فن

ي ستلتف 
لقد حصلنا  مكان آمن لذلك.  االتفاق عىلعندما نتمكن من  ذلك، آمل المطاف،تعز والت 

ام من جانب  ن ،عىل مستويات غب  عادية من المساعدة وااللب  ن ي األيام  القيادتي 
يوم  القادمة،وأنا أعلم أنه حت  فن

  سنعقد اجتماًعا  القادم، السبت
ً
ي عدن للغاية مهما

ي  الحكومة اليمنية ممثل مع فن
نحن نحقق إذن  هذه اللجنة.  فن

ن لاللتقاء  بطيئا ونحن بحاجةتقدما  ء  تعديل إىل ونحن بحاجةإىل إيجاد مكان آمن للجانبي  ي
طموحاتنا إىل سر

ا أعتقد أن  بشعة. صغب  يمكن القيام به  ي غب  عادي الجانب الوأخب 
تعز هو مشاركة  حول العمل والمهم فن

ي والمجموعات النسائية. 
ي  مجموعاتأن ال تعلمون،كما   المجتمع المدتن

النسائية المحلية كان لها دور فعال فن
ي عهذه السنوات ال خاللعىل المستوى المحىلي إطالق النار  وترتيب وقف قيادة

المدينة  انت فيها ت 
ي  والمحافظة. 

ي والمجموعات النسائية فن
ي المقدمة  الصدارةلقد كان المجتمع المدتن

ي محاولة لفعل ما  وفن
فن

ي 
ي أي برنامج عمل دور كبب  لذلك سيكون هناك  . لدعمه والبناء عليهنرغب اآلن فن

ي مجتمع لتعز ل حولفن
 المدتن



ي 
ي التوصل  مراقبة وقف إطالق النار فن

ي و التفاقاتوفن
نامج اإلنسانيا أولوياتتحديد فن ي لبر

فتح تلك المدينة ة، وفن
ي اليمن والذي يربط شمال البالد 

    جنوب  ها. بحت  تتمكن من لعب دورها الطبيغي فن
 

ي  األلغام أو  نزع مننحن  أين الحاج: طالل 
ن األطراف فن   األلغام األرضية؟ نزعالتعاون بي 

 
ي تشكل جزًءا أساسًيا من عمليات إعادة االنتشار  نزعفيما يتعلق بعملية  مارتن غريفيث: 

يتحمل  هذه،األلغام الت 
ويعرفون أين توجد األلغام ويمكنهم ألنهم  ،اطقهمكل طرف المسئولية بشكل أساسي عن إزالة األلغام من من

ا بهذه  جمعها،
ً
برنامج األمم لدى األمم المتحدة فريقان تحت إدارة  ذلك،باإلضافة إىل  الطريقة. وهذا أكبر أمان

،المتحدة  ي
ي  انجاهز  اإلنماتئ

ي المناطق الت 
ألننا  هامة مسألةإنها  إعادة االنتشار الفوري.  تتطلبإلزالة األلغام فن

العودة حت  تصبح آمنة  منالناس  بتكنلن  ،من المدينة انهاء المظاهر المسلحةقادرين عىل  غب   عندما نكون
ي إزالة 

المتفجرة وما إىل ذلك. هناك الكثب  من العمل الذي يجب القيام  قطعالوالتخلص من  األلغام،وهذا يعتن
ي تلك اللجنة. تت وحت  اآلن به،

  م إزالة األلغام بشكل رئيىسي من قبل كل طرف كما هو متفق عليه فن
 

س عن إمكانية صدور قرار جديد لمجلس األمن بالتشاور  طالل الحاج:  يطانية كارين بب  ة البر تحدثت السفب 
   ترى الحاجة إىل قرار جديد يعكس الحقائق عىل األرض؟ هلمعكم. 

 
س  وجهة نظر عن  أعتقد أننا بحاجة اىل ذلك، بمنىحبالواقع ال  مارتن غريفيث:  ي ت ،كارين بب 

 االمور  عرف هذهالت 
القرارات لجعل الحديدة  أعتقد أننا حصلنا عىل ما نحتاجه من . لكن من موقغي هنا،أفضل بكثب  مما أفعل

ي من الوضوح حول صلات السويد تحواتفاق
ي وقت   ولدينا، ذلك،. أعتقد أن لدينا ما يكفن

كما كنت أقول فن
ي  السياسية،اإلرادة  سابق،

ء أعرفه . إىل أفعال تعهداتالعنرص األساسي لتحويل ال تمثلالت  ي
وأنت  أنا  ولدينا سر

ء يجعل ي
ي ذلك المجلس  هو الوحدةو  ،اليمن غنيا  وناقشناه من قبل، سر

 واالجماع الدبلوماسي الدبلوماسية فن
ي هذه المنطقة

ا  فن
ً
ورة أيض ا د من األسباب الوجيهة لذلك. أحدهوهناك العدي شعة. بحل هذا الرصاع بشأن ضن

ن الذي  مؤتمر  بصدد ونحن  ،بطبيعة الحال هو خطر المجاعة ي  يفتتحهالمانحي 
ن العام لألمم المتحدة فن األمي 

ي 
اير، 26جنيف فن  والذي سيسغ إىل جمع أربعة مليارات دوالر من أجل برنامج المساعدات القادم،األسبوع  فبر
ي تإنه مبلغ ضخم وهو برنامج ضخم كما  العام.  لهذا  ةاالنساني

دما ال حتم علينا تعلم. هذه هي الخلفية الت 
 
ي ق

 مضن
ي  دفع نحو الوحدةيأيضا  ذلك وأعتقد أن يمكن،بأشع ما 

    الحل السياسي لهذا الرصاع.  تدعمالدبلوماسية الت 
 

من أنك ال تسمي األشياء  ضمن التحالفلقد اشتكت الحكومة اليمنية باإلضافة إىل الحكومات  طالل الحاج: 
وتقول "األطراف" لم  انت تخرجبالتنفيذ لكن بمعتن أنها تعبر عن قلقها عندما ال يقوم أحد األطراف  بأسمائها،

ن العام كذلك. هل هي شكوى عادلة؟لتفعل هذا أو ذاك.   قد أثاروا هذه النقطة مع األمي 
    

ي أن أصدر  مارتن غريفيث: 
  شكرا عىل سؤالك. اسمحوا ىلي أن أقول إنه بالنسبة ألولئك الذين يتوقعون متن

ً
أحكاما

سند اللوم إىل أي من . وأنا لم أأواصل فعل ما أراه صائبا وس أنا، ظل كما . سأخيب ظنهمسي اللوم، وجهوأن أ
ن  لكن حكمي  . مع األطراف حيث أكون ضي    ح جدا معهم دون الترصي    ح بذلك علنا  اال بشكل خاص الجانبي 

ي بعض األوساط وهذا ينطبق ذا االمر يستند عىل ه
من كل  عىل الجميع: قد يكون هناك بعض االرتياح فن

ي نحو حل  ولكن هل اللوم عىل جانب أو آخر.  إللقاء ،سياسيةاألطياف ال
اع؟يخدم ذلك هدف المضن ن ال  البن

ي بعض الحاالت. ، أعتقد ذلك. قد أكون مخطئا 
ي سأستمر  وقد يكون إطالق األحكام أمر جيد فن

أعتقد  فيما لكتن



ء الصحيح وما أعتقد أن الكثب  من الناس سيوافقون  ي
ي وهو  عليه،أنه الىسر

. العمل للتوصل التفاقات االستمرار فن

ي الوقت إللقاء اللوم الحقا 
. سيكون هناك العديد من االستفسارات حول من فعل ماذا لمن. هذا ليس ربما يأت 

. عمىلي هو  ي أقرب وقت ممكن. ل الوصولعمىلي
 حل لهذا الرصاع فن

 
ن العام  غريفيث،السيد مارتن  طالل الحاج:  نشكركم عىل هذه المقابلة. نتمتن  اليمن، اىلالمبعوث الخاص لألمي 

ي اليمن ولشعب اليمن. 
ي مساعيكم إلحالل السالم فن

   لكم كل التوفيق فن
 

ن  أنا دائما أقدر ذلك. المقابلة هذه شكرا لك يا طالل. شكرا لك عىل مارتن غريفيث:   شكرا جزيال.  جدا،وأنا ممي 
 


