
نامج   كريستيان آمانبور:  ي البر
  أهال بك، مارتن غريفيث، ف 

.  مارتن غريفيث:  ي
 شكرا جزيال، شكرا الستضافت 

 ومن الواضح أنك تعرف ما  كريستيان آمانبور: 
ً
 خاصا

ً
، بصفتك مبعوثا

ً
قيل إن للتو. لقد  انا  أعلنته الذي حسنا

  هناك وقف إلطالق النار 
 
ي عن الذي تعرفه وماذا تتوقع أن ت

 ه؟حققومن المقرر أن يدخل حب   التنفيذ غدا. حدثت 

ي مقدمتِك انه هناك الكثب  من العمل الذي يجب القيام به لتحديد التوقيت  مارتن غريفيث: 
ا، كما قلت ف 

ً
حسن

ي منتصف الليلة، بعد دقيقة واحدة  ،الدقيق لعمليات االنسحاب المختلفة
وسيبدأ رسيان وقف إطالق النار ف 

ي تلك المرحلة من منتصف الليل. نتو 
ام بوقفقع من األطراف ف  وأن  ،وأن يتوقفوا عن القتال، النار  إطالق االلب  

أسها األمم المتحدة مع الطر سماء الحديدة.  تهدأ  ي ستب 
. سنخطط لعقد أول اجتماع للجنة المراقبة الت  في  

ي اللجنة تتمحور حول  ومهمة هذه
ي السويد  تم االتفاق عليها استكمال التفاصيل حول المواضيع الت 

ولكنها  ،ف 

 ومن طريق من الميناء جوهرية يجب أن نرى انسحابات بحلول نهاية هذا الشهر  تحتاج إىل مزيد من التفصيل. 

.  -صنعاء      . األمر هناك حاجة ملحة إلتمام هذا  إذن،الحديدة الرئيسي

ي التفاصيل الدقيقة حول  كريستيان آمانبور: 
 ،ذلكوما إىل التوقيتات واالنسحابات اسمح ىلي قبل ان ادخل ف 

ة هو بمثابة أخبار جيدة تحصل ألول مرة  اسمح ىلي  ان أقول ان هذا اإلنجاز الذي تقول إنه يحدث برسعة كبب 

ي بذلت
.  مي   ونصفعىل مدار العا موها رغم كل الجهود الت    الماضيي  

ي الواقع.  انفراجه تنعم فعال. لقد كان مارتن غريفيث: 
ي نفس  ،واحدة حول طاولةاألطراف  ألن جمع ف 

أو ف 

ي  المبت  
ي القتال  بعد عامي   ونصف من الغرفة نفسوف 

ا  هذا  كان  . اليمن المستمر ف 
ً
ي حد ذاته إنجاز

والخروج  ،ف 

ي اس
ي مرت تمن هذه المشاورات الت 

ي اعتبارِك  لكن ضِعي  أعتقد أنه أمر رائع. ، االتفاقبهذا  السويد ثمانية أيام ف 
 ف 

ترتيبات مماثلة للحديدة بدعم من من أجل التفاوض نعمل عىل السويد  مشاوراتأننا قضينا عدة أشهر قبل 

هو انجاز  حول هذا األمر  األطرافبي   التفاق بالطبع، التوصل لكن  ،هدفنا كنا نعرف   لذا،مجلس األمن. 

     . عليه نحييهم

ا،  كريستيان آمانبور: 
ً
 تمر منهوهو المنفذ الذي  هو الميناء الرئيسي ميناء الحديدة  ، اندعنا نكون واضحي   حسن

يان الحياة اإلنسانيةجميع المساعدات  يان الحياة البحري الرئيسي  وهو بالفعل رسر أريد فقط أن لليمن.  وهو رسر

ي اآلونة منك  أعرف
ي حدثت ف 

ة،ما إذا كنت توافق عىل أن بعض األشياء المروعة الت  ي ذلك  األخب 
قتل مبما ف 

ي  ي لعب  ؟ هلجمال خاشقجر
 االنخراطب رغبة األطراف الرئيسية تغيب   كيف الحظت؟  نتباهاال  زيادةدورا هاما ف 

  بهذه الطريقة؟

ا، مارتن غريفيث: 
ً
  أعتقد  حسن

ً
ي هذا اننا شهدنا تحركا
ي شهر اب وأيلول الصدد ف 

ي ال قبل األحداث وذلك ،ف 
ت 

ي اسطنبول. ورأينا  حدثت
،ف  ي التحالف رئيسي  دور  همل والذين السعوديي  

 اليمنية،الذي يدعم الحكومة  ف 

ي ساحة المعركةهو سبب . وأعتقد أن اليتحركون
ي األفق.  خطر المجاعةوبسبب  ،ما حدث ف 

 الذي كان يلوح ف 

.  والتوصل اىل التحركاال  اآلن،لم يكن هناك أي بديل  لقد توحد مجلس األمن طوال الوقت حول حل سياسي

ي قمِت بذكرها  ذلك يحدثل . لقد كان كوقد دعا إىل ذلك بالضبطوهذا من حظ اليمن  اليمن
قبل االحداث الت 

ي  سلي السالم. تحوال لصالح  لقد رأينا و للتو. 
أذهاننا بشكل العالمي مفيد بمعت  أنه يركز  االهتمامأن هناك شك ف 

هو اإلجماع الدوىلي واألفعال المحددة لعدد من القادة  نجحوما جعل السويد ت عىل تحقيق ذلك.  كامل



، ي ثالث مناسب  الذي سلمان،محمد بن  ومنهم المختلفي  
 ات مختلفة فيما يتعلق بالمحادثاتكان له دور فعال ف 

ي السويد. 
 ف 

ا، آمانبور: كريستيان 
ً
ة اآلن.  شكوكوىلي العهد السعودي الذي يتعرض ل تمدحأنت  حسن  وانتقادات دولية كبب 

ي الوصول إىل ما نحن عليه اآلن؟ب انت قلت اننا مررنا 
 ؟اللحظات هذه ما هي  ثالث لحظات حرجة ف 

ي  محادثةاألمر المهم األول كان ال مارتن غريفيث: 
 إىل السويد  الذي وصل ،المتحدةأجراها األمي   العام لألمم الت 

ة خالل ين األخب  وتحدث أيضا مع الرئيس  . السعودي وىلي العهد  مع لجولة المشاورات، الساعات األرب  ع والعرسر

ي من وراء الكواليس المحادثات وهذه . هادي
الحديدة عىل وجه التفاق الزمة للتوصل الثقة ل توفب  ساعدت ف 

ة.   لذا،الخصوص.  ي الساعات األخب 
حمل  أنا ال أحاول كان ذلك ذو أهمية حاسمة ف 

ُ
، عبء  اي أي شخصان أ

ي وما هو المهم الذي يجب ان نتذكره عن اليمن.  ،وصف ما حدثاببساطة  أنا 
أعتقد أن هناك إجماًعا دولًيا ف 

ي مجلس األمن وبي   اليمنيي   عىل أنه يمكن حل هذا األمر ويجب أ الدول،العديد من 
نعمل عىل الوصول ن ف 

   . لذلك الحل اآلن

ا، : كريستيان آمانبور 
ً
سنعرض ما  لقد ذكرت للتو األمي   العام. دعنا نتطرق لبعض الترصيحات الصحفية،  حسن

ي الميناء. . اذن، األمي   العام قاله
هل تعرف اآلن أي تفاصيل أخرى حول  هذا ما قاله حول ما يجب أن يحدث ف 

،كيفية عمل ذلك بالضبط؟  ي
متحاربة إنها ستسلم السيطرة عىل الميناء إىل األمم الهل قالت أطراف  أعت 

ي محدد؟ هل أنت واثق من أن هذا سيحدث بالفعل؟
 المتحدة؟ هل هناك خط زمت 

برنامج األغذية العالمي زمام  سيأخذ  المثال،لدينا الكثب  من التفاصيل حول ذلك. عىل سبيل  مارتن غريفيث: 

ي دعم سلطة الميناء وتح
ي الميناء و المبادرة ف 

التعامل مع الجمارك واإليرادات. لديهم خطط سي   الظروف ف 

هبالفعل لعدد األشخاص الذين يحتاجو  من حيث استجابة منظومة األمم  . ذلكومت  يمكنهم فعل  من إىل نرسر

ي أعتقد  العام،المتحدة لما أعلنه األمي   
ما نأمل أن يحدث هو أن وقف إطالق  . إتمام تنفيذ هذه األمور أننا ف 

ي غضون ساعات قليلةالنار سيدخل 
ي و . ، اال أن فريق المراقبي   لم يبدأ عمله بعد حب   التنفيذ ف   مراقتر

سيتم نرسر

ي أقرب وقت 
ي  ممكن،األمم المتحدة ف 

مراقبة لأول فريق أساسي هناك قبل نهاية األسبوع ل وصولونأمل ف 

مةا بشكل مجلس األمنل تقرير ولتقديم  متابعةللو   بعد ذلك ستبدأ  . ام ال  سبوعي حول ما إذا كانت األطراف ملب  

 ،صنعاء -الحديدة طريق من بمرور المساعدات االنسانيةومن ثم السماح  ،عمليات االنسحاب األوىل من الميناء 

ي أنحاء. و إىل بحيث سيتم نقل اإلمدادات من الميناء 
. ونأمل هو أمر شديد األهمية إعادة فتح هذا الطريقاف 

ي وقت   ذلك،أن يحدث 
.  سابق،كما كنت أقول ف   ا ھذ نبأ لتذكب  ا ملمھا نم نهأ د عتقوأ قبل نهاية ديسمبر

ستمد  ر النتشاا دةعاوإ بالنسحاا ام بتخفيف من ساسيأ لبشک م  ي  االلب  
فإن تحرير الميناء  لذا،. الوضع االنسان 

ي أمر  هو  وتمكي   األمم المتحدة من مساندته
الل الرصاع من الحديدة إىل أغلق خ الذيالطريق فتح و  ،إنسان 

وع صنعاء،  ،هذا مرسر ي
ي من تجنب الكوارث  إنسان 

وهو عبارة عن خطة إنسانية مؤقتة لتمكي   الشعب اليمت 

ي نخشا
 وقف إطالق نار واسع النطاق، قال األمي   العام وكما قلت، ها. لكن األمر يتعدى ذلك. هناك كما الت 

ي عىل مستوى المحافظة. 
  للبالد،وعلينا أن نتذكر أن الحديدة هي المركز اإلنسان 

ً
ي بل هي أيضا

البؤرة الرئيسية ف 

ة. هناك  دارتحيث  الحرب،هذه  ي األسابيع األخب 
فإن الدعوة إىل وقف إطالق النار  لذا،المعارك الرئيسية ف 

ي 
ةالحديدة هي إشارة  ف  ا  كبب 

ً
ا جديد

ً
ا لشعب اليمن بأن هناك شيئ

ً
ء ما.  قد نشهد و  ،ممكن ي

أعتقد  لذا، حدوث سر



ا 
ً
ا وسي للخطة،أنه إذا تمكنا من تحقيق كل هذا وفق

ً
ي  كون بإمكانسنكون محظوظي   جد

التطلع  الشعب اليمت 

ا  أملً  اىل
ً
ي اجديد

  لمستقبل. ف 

ا، آمانبور: كريستيان 
ً
ي الذي ما  حسن

 بعد  المشاوراتهل سيشمل ذلك جولة أخرى من  المستقبل، سيحصل ف 

 توقعاتكم؟ هل هناك خطة أخرى للتسوية السياسية؟ ما هي  إذا حدث ذلك بالفعل ؟اإلنسانيةفتح الممرات 

ي  مارتن غريفيث: 
،نعم. يتعي   علينا التفاوض عىل تسوية سياسية عىل أساس قرارات مجلس األمن الت  ي

 توجهت 

ي السويد لحل  ،االساسي هو  2216القرار  الحال،بطبيعة 
نحن بحاجة إىل اتفاق سياسي بي   الذين اجتمعوا ف 

 تشكيل حكومة ائتالفية. و  السالح،مع االنسحابات ونزع ، العسكرية لقوةا احتكار الدولة عودةو قضايا الحرب 

ي أواخ طرفي   لجولة جديدة من المشاوراتال جمع ةما آمل أن أفعله هو إعاد
ي / ف 

تحدث  يناير. ر كانون الثان 

ي األمي   العام مع الر 
ي القضايا السياسية ومالننتمكن من ل وذلك . ئيس هادي عن ذلك الخميس الماض 

 المحظر ف 

. التفاق اال  ي
ة نهان  اكمة  هناك الكثب  من الخبر ي تم طرحاه والخياراتالمب 

ي المحادثات السابقة  الت 
ن، اليم عنف 

. و قبل  آخرها  كانو  ةتوافر أعتقد انه مع عامي     يمكن أن ،هذه الخبر
ً
ي قدما

ة إذا كانت نمض  اإلرادة برسعة كبب 

    وهذا سيعطينا األساس لبدء بناء السالم. ، الحربتنهي تسوية لتوصل لالسياسية موجودة ل

ة ال أنت من ذوي ،السياسيةدعنا نتحدث عن اإلرادة  كريستيان آمانبور:  ي هذه االمور الخبر
وأنت تعرف  طويلة ف 

،هذه حرب بالوكالة بي   المملكة العربية السعودية وإيران.  ،يحدثما  ي
إنه التحالف  تصويره،هذا ما يتم  أعت 

إرادة  هناك سيكون –. لماذا فجأة الحوثيي   المدعومي   من إيرانضد  القوات اليمنيةو  الذي تقوده السعودية

ي جوهره رصاع بي   الواليات المتحدة والسعودية واإلمارات العربية المتحدة ضد إيران؟
   سياسية لتسوية ما هو ف 

ا، مارتن غريفيث: 
ً
  هذه البساطة، وأعلم أنها ال أعتقد أنها حرب بالوكالة ب أنا ال أتفق مع هذه الرواية.  حسن

ً
 غالبا

ي المقام  والحكومة اليمنية ةحركة أنصار هللا الحوثي يمنية بي    أعتقد أنها حربانا  ما توصف بأنها كذلك. 
ف 

ي اليمن.  األول
ي سنوات الرصاع ف 

ة ليس له عالقة  فالرصاع األساسي  إذن،. كما أنها ليست الحرب األوىل ف  مبارسر

 حليتطلب  لذلكمفاجأة. و  ، وتلك ليستعىل المحكإقليمية هناك مصالح  بالطبعلكن  بالسعودية أو إيران. 

ي السويد الوساطة بي   األطراف اليمنية من النوع الذي رأيناه  أمرين: أولهما  الجمع بي   الرصاع  هذا 
األسبوع ف 

، ي
ي  وبالفعل، المصالح الدولية.  عىل صعيد  تنسيقالنوع من  ثانيهما و  الماض 

ي  . السويد حدث ذلك ف 
السويد فف 

اتصال دائم مع العواصم أيضا كان هناك )بي   األطراف اليمينة(، و حول الطاولة  المفاوضات كانت هناك

نحن بحاجة . اتإىل اتفاق األطرافيتم ترجمة ما تناقشه  لضمان أنالمساعدة و المختلفة للحصول عىل 

أن التهديد  أيضا  أعتقد أن هناك موجة جديدة من اإلرادة السياسية لتسوية هذا الرصاع. أعتقد و  ،لمواصلة ذلك

ي  أثر كبب   له الرهيب بالمجاعة كان
.  أذهاننا ف 

ً
يتم  صارت هناك قناعة أن حل هذا الرصاع لن أعتقد أنهو  جميعا

ي 
ي  شهور ف . أرض المعركة ف 

ترى أن  صارتأعتقد أن األطراف  لذا،ؤد إىل حل هناك. تالحديدة لم من المعارك ف 

 لحل السياسي اآلن. إعطاء األولوية ليجب و  ،ممكنالحل العسكري غب  

سفب   سلمان،هذا من خالد بن  للتو؟ما قلته  يؤكد  أمبيان متناقض الهذا هل ترى  إذن، كريستيان آمانبور: 

ي كانت جارية  هذه عن المتحدة،المملكة العربية السعودية لدى الواليات 
ي المحادثات الت 

، 13 ف   ديسمبر

ي 
اح المبعوث األممي السابق بشأن سيطرة األمم ، األسبوع الماض  عية أيدت اقب  قال إن "الحكومة اليمنية الرسر

من قبل القوات المسلحة  المستمر وأن الضغط العسكري  رفضوا،المتحدة عىل ميناء الحديدة. لكن الحوثيي   



هم عىل الموافقة".  لتحالفاليمنية وا ي يجبر ي تقول إنه هذه الرواية فإن  إذا،العرنر
وقمنا  ،حل عسكريالالواقع  ف 

  إىل طاولة المفاوضات.  لقدومبإجبارهم عىل ا

 

ي  هناك حد لمدى. أنا لست شخًصا عسكرًيا  ي   كما تعلم  حق،يكون عىل  ربما  غريفيث: مارتن 
قدرتِك لو قدرن 

أو  المواتية،  للفرصة استجابوا  أو ربما  ،للضغط ابوا ستجكونوا اقد ي عىل تحليل دوافع هؤالء الذين أيضا  انت

وما ما هو مهم ة، مختلف روايةأعتقد أن كل شخص لديه  لذا، الصحيح.  ربما فقط استجابوا لما يرون أنه الخيار 

ي اليمن 
ويمكن التحقق من مدى  مقبولة من األطراف، حلولالتوصل لهو ببساطة انا متأكد انه مهم للناس ف 

ا الطاولة  الحلول عىليمكننا وضع  . األمنبدعم من مجلس حاليا ما تقدمه األمم المتحدة وذلك هو بها.  مااللب  

ي التحقق منو  ،لألطراف
ا المساعدة ف 

ً
ام األطراف بهذه الحلول.  يمكننا أيض سياسًيا ربما كان األمر  مدى الب  

ي  ،أي ما كانت األسباب سياسية،وربما فرصة ضغًطا عسكرًيا  وربما 
ي السويد حدث سر

ي ف 
ي األسبوع الماض 

 ،ء ف 

م البناء عليهو     . نحن نعب  

ومن  ،وسوف يشكرك شعب اليمن ،بشكل جيد للغايةعمل عىل ذلك ويبدو أنك ت بالفعل، كريستيان آمانبور: 

 ورأينا، ،المجاعة حافةعىل ستكون  قلت،كما   ،ألن الماليي   ىل قدر هائل من المساعدة. الواضح أنهم بحاجة إ

ا  بسببأن الكثب  من األطفال يموتون كل يوم  قلت،كما   وأن الصور تدمي القلب حقا.  ،ونقص الغذاء الكولب 

ي أود أن أعود اىل نقطة
ي  السياسية، فيبدو  الضغوط ولكت 

أن المملكة العربية السعودية تهتم بما يحدث ف 

ي واشنطن،والواليات المتحدة 
تطبيق قانون  جلس الشيوخم. حيث طلب وأكبر مؤيد لها  لألسلحةأكبر مورد  ف 

 له رأي النواب مجلسمن الواضح أن . للسعودية لمنع استمرار دعم الرئيس ترامبصالحيات الحرب األمريكي 

 الجماعة تحدثت إىل وزير الخارجية المدعوم من . يمكن أن يتغب  لكن هذا  ،ورأي مخالف لسياسات ترامب

ف عبد  ،ةالحوثي ي المحادثات. وقال  هللا،هشام رسر
 جهود يشكركم عىل جهودكم و  انهالذي أعتقد أنه كان ف 

ي  انوقال  المتحدة،األمم 
ي واشنطن. هذا  هو  مركز الجاذبية الحقيف 

 حول غريفيثما تعليقك مارتن  . هما قالف 

ي لها الدور األساسي ليست الواليات المتحدةان  إنه يقولذلك؟ 
     ؟    المتحدةاألمم  هي الت 

 تلعب الواليات وبالطبع . ليس لدى األمم المتحدة أي كتائبفبذلك، أنا سعيد  مارتن غريفيث: 
ً
المتحدة دورا

ي هذه أساسيا 
ي المنطقة تصاالت مع المسؤولي   األمريكيي   وأقول ذلك ألن لدي العديد من اال  . المرحلة ف 

ي  ف 
وف 

 مع المسئولي   األمريكيي    العام ألمي   األمر بالنسبة لوكذلك  ،واشنطن
فإن  لذا،. الذي لديه اتصاالت أكبر

ي دفع األحداث لألمام بالطريقة الصحيحة
ي المساعدة ف 

 وكانوا يفعلون ذلك.  . للواليات المتحدة دوًرا رئيسًيا ف 

ي هذا 
ي  الملف،لقد كانوا نشطي   للغاية ف 

الذي تقوده السعودية ولكن مع  التحالفليس فقط مع حلفائهم ف 

،وزير الخارجية أيضا خرين. و آل ا ي
يطان  حث األطراف قرب ختام جولة كنوع من إىل السويد   جاء ،لمي   تعكما   البر

ي فيها وزير الخارجية  المشاورات، حيث
ي يلتف 

. أعتقد أن هذه هي المرة األوىل الت   مع القادة من كال الطرفي  
التف 

ي مع ممثىلي أنصار هللا. هذا خبر جيد بالنسبة 
يطان  . البر ي نحصل عليها من   ألنه ىلي

القوى كلما زادت المساعدة الت 

ي الوقت نفسه، لكن كون اليمن أكبر سعادة. يس ،الدولية
ي اليمن هو حل حلال نهي أ المتحدةاألمم  رؤية ف 

 ف 

ي 
ي ف ،إذن. يمت 

ي و  ،واشنطنالحل ليس ف 
، أيدي الحل بي    الرياض. الحل ليس ف  جزء من مهمة األمم و  اليمنيي  

عىل هذه القيمة. ولهذا السبب كان من المهم للغاية بالنسبة ىلي أن يقرر األمي   العام أن  الحفاظ هو المتحدة 



ي  ساعد حضوره بشكل كبب  فقد  للمساعدة،يحرص  
ي السويد.  ختامف 

،تلك األيام الثمانية ف  ي
يمكن  ال  أعت 

ا مهمً  لذا،لألمي   العام بسهولة.  لألطراف أن تقول ال 
ً
ا. أعتقد أن ذلك كان أيض

ً
     ا جد

 

ي عىل األقل ليس  كريستيان آمانبور: 
علينا أن ننتظر ونرى ما يحدث بالفعل عىل األرض وما . بالطبع ،وجههف 

أود أن أنهي بتسليط الضوء عىل  ذلك.  والجميع يأملون الق النار سيصبح ساري المفعولإذا كان وقف إط

ي تحت هذا الوضع 
ي للشعب اليمت 

ونتحدث  ،مستمرة منذ أكبر من ثالث سنوات هذه الحرب، القصفالكارنر

ي أن ال. المجاعة خطر  من الناس الذين يواجهون الماليي   عن مصب  
ي الواليات  رأي العامإنه ألمر استثنان 

ف 

ي اليمن.  المتحدة
،قتل مومنذ  يتابع ما يجري ف  ي ي الواليات المتحدة، اليمن  صارت خاشقجر

تحت الضوء ف 

ح لنا لو سمحت  . بة الواردة من هناكالناس يرون الصور المرع وصار  لم ليتم  إذا  ما سيحدث للشعب هناكارسر

 تطبيق وقف إطالق النار؟ 

ي  مارتن غريفيث: 
ي من شأنها ان لعوامل من ا هناك الكثب  و  السماح بعدم تطبيق وقف اطباق النار. ال ينبع 

الت 

ي تطبيق االتفاق و 
ي العكس.  من األسباب هناك الكثب  تسهم ف 

ي من شأنها ان تسهم ف 
أعتقد أنه من المهم  لذا،الت 

كب   لغاية ل
ي سعيد ألنك طرحت هذا السؤال ألن البديلاالتفاق.  عىل إنجاح تطبيق هذا الب 

عن وقف  لكنت 

وسيةالبديل هو المجاعة والجوع.  مروع.  إطالق النار هو بديل والمجاعة موجودة  ،المجاعة هي مشكلة فب 

ي بعض محافظات اليمن. وإذا لم نحافظ عىل 
فستكون هناك احتمالية  ة،اإلنساني ممرات المساعداتبالفعل ف 

ا.  زداد أن ت ي  المجاعة والكولب 
يتا  أجريتأتذكر أنت  ي ذهبت إىل اليمن  ،)من اليونيسيف( فور محادثة مع هب 

الت 

لقد فشلت الدولة"  فاشلة،الدولة ال هذا عىل انه مرحلةعن  "الناس يتحدثون منذ وقت ليس ببعيد. وقالت ىلي 

ي الوقت الحاىلي األنظمة 
ي ف 

ماليي   شخص  8. األرقام مخيفة. تقوم األمم المتحدة بتغذية ال تعمل كما ينبع 

نامج سكان ا عدد  نصفيمثل وهذا  ،14شهرًيا. هناك خوف من أن تصل إىل   هائلة،ليمن. تكاليف هذا البر

ي اليمن لم يراها أحد.  وأعتقد أن أحد األسباب وراء استمرار هذه الحرب كان ألن
لقد كان من هذه الصور ف 

ومن المهم للغاية لكي ينقلوا لنا ما يحدث هناك.  أن يتمكن الصحفيون من الوصول إىل أجزاء اليمن الصعب،

ا، . األرضأن يتمكن الصحفيي   من القيام بعملهم، وأن ينقلوا الصورة من عىل  اليمن مهم ليس فقط  أخب 

ي الوقت  ،الخليجلمنطقة 
ي بروكسل ف 

ي من  ،الحاىلي أنا ف 
ي تأن 

ي البحر األحمر والتجارة الت 
إن ممرات المالحة ف 

ة بالطبع ألوروبا.  ي ل هناك لها أهمية كبب 
كل هذا ولم نتطرق .  أهمية بالغة له بلد جعله يليمن الموقع الجغراف 

ي  جميعا،مهم بالنسبة لنا  ذا االمر هف لذا،. اإلرهاب لخطر 
وليس  المنطقة المحيطة باليمن،ليس فقط للناس ف 

     فقط اليمنيي   أنفسهم. 

  


