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إلس يد مارتن غريفيث يف إجللسة إملفتوحة جمللس إ ألمن
 20آب /آأغسطس 2019
س يديت إلرئيسة ،شكر ًإ جزي ًل .شكر ًإ عىل هذه إلفرصة
لقد ذكرت منذ شهر لهذإ إجمللس أآننا نوإجه حلظة حامسة يف مصري هذإ إلرصإع .إ ألحدإث منذ ذكل إحلني جعلت هذه إللحظة أآكرث أآمهية .كام
ر أآينا يف عدن و أآبني ،فان إملشالك إملتعلقة مبس تقبل إلمين يمت طرهحا بقوة أآكرث من ذي قبل .لقد أآصبحت جتزئة إلمين هتديدً إ أآقوى و أآكرث إحلا ًحا.
إن هذإ إ ألمر جيعل هجودان يف معلية إلسلم إلمينية أآكرث إحلا ًحا من أآي وقت مىض .ال وقت لنضيعه .لقد أآصبحت إخملاطر كبرية للغاية ابلنس بة
ملس تقبل إلمين وإلشعب إلميين وإملنطقة كلك.
أآذكر بوضوح أآحد كبار إلقادة إلمينيني وهو يقول يل" :إن ما نريده ،بل لك ما نريده هو عودة إملدنية إىل حياتنا .العادة إلمين إىل إلنس يج
إالجامتعي إذلي رعى شعبه لقرون" .لقد اكن عىل حق .إن إملاأساة إلفورية للموت وإملرض وإجلوع وإالصاابت حتدث مضن س ياق تدمري إدلوةل
وإجملمتع .إن إحلرب إ ألهلية لعنة عىل شعهبا .إن إلرصإع يدور يف إلشوإرع وإلريف حيث يعيش إملدنيون وتغريت حياهتم وتلفت ودمرت وهذإ
أآحياانً ميتد إىل جيل حيث أآن إلوقت إللزم العادة إحياء هذإ إجملمتع ،وهو أآمر أآسايس لبدل يح ،ليس شيئا بس يط ًا.
س يديت إلرئيسة ،إلمين ال يمكنه الانتظار.
منذ إالحاطة إ ألخرية ،آتيحت يل إلفرصة للقاء ممثيل إ ألحزإب إلمينية وإجملمتع إدلويل .حيث يوإصل إلطرفان إلتاأكيد يل عىل رغبهتام إلقوية يف
إلتوصل إىل حل س يايس و أآعتقد أآنم وإجملمتع إدلويل يشاركوين شعوري ابالحلاح للميض قد ًما يف إملناقشات حول حل الناء إلرصإع وإس تئناف
إالنتقال إلس يايس.
هذإ إلشعور ابالحلاح يتناقض بشلك مؤمل مع هجودان حىت إلن حلل إلزنإع .لك خطوة انقش ناها يف هذه إلقاعة مت إحملاربة من إجل إلتوصل
إلهيا وإلتفاوض بشاأنا وابلتايل تاأخريها .ال يشء ياأيت بسهوةل يف إلمين .عندما بد أآت هذه إملهمة ،تلقيت تاأكيدإت وإحضة باأن إفتتاح مطار صنعاء
اكن وش ًيًك .حنن ما زلنا ننتظر .حىت إلرحلت إجلوية إالنسانية إليت مت إلتفاوض بشاأنا بصعوبة عىل مدى عدة أآشهر من قبل زميليت لزي
غرإندي ومنظمة إلصحة إلعاملية مل تبد أآ بعد .وقد أآظهر إتفاق إس تكهومل ،وهو إجرإء لبناء إلثقة هل غرض إنساين بس يط ،مدى ضعف مثل
هذه إالتفاقات عندما يزتعزع إاللزتإم حبل سلمي .إن قامئة إالحباط طويةل ،وجيب أآال تمنو لفرتة أآطول.

س يديت إلرئيسة،
قبل أآن أآنتقل إىل إلوضع عىل إخلطوط إ ألمامية ويف عدن ،أآود تقدمي بعض إلتحديثات حول تنفيذ إتفاقية إس تكهومل وإلتطورإت إ ألخرى يف
إلمين.
يمتثل جوهر هذإ إالتفاق إملتعلق ابحلديدة بوقف إطلق إلنار عىل مس توى إحملافظة وإلرضورة إالنسانية إملمتثةل يف إحلفاظ عىل تدفق إملساعدإت
إملنقذة للحياة عرب هذه إملوإئن إلثلثة .حىت إليوم ،وبعد مثانية أآشهر ،مل تكن هناك معليات عسكرية كبرية يف مدينة إحلديدة واكن هناك إخنفاض
مس متر يف إلعنف ،إملساعدإت توإصل إلتدفق من خلل إملوإئن .إن هذإ يف حد ذإته إجناز كبري ال يزإل يفيد إلسًكن إملدنيني يف إحلديدة ولكن
أآيضً ا أآولئك إذلين يعيشون يف أآماكن أآخرى يف إلمين إذلين يعمتدون عىل خط إملساعدإت إالنساين هذإ.
س يكون تنفيذ إ ألجزإء إملتبقية من إتفاق إحلديدة خطوة هممة عىل إلطريق حنو إس تئناف تكل إلعملية إلس ياس ية إليت أآرشت إلهيا للتو،
ويشجعين إلتوإصل إملس متر مع إلطرفني وإلزتإهمام بالية معززة لوقف إطلق إلنار حتت قيادة بعثة إ ألمم إملتحدة دلمع إتفاقية إحلديدة (آومنها)
وجلنة تنس يق إعادة الانتشار .نوإصل ،مع زمليئ يف بعثة إ ألمم إملتحدة دلمع إتفاقية إحلديدة (آومنها) ،هجودان دلفع معلية إعادة نرش إلقوإت
وإنشاء آلية مرإقبة ثلثية.
منذ إالحاطة إ ألخرية ،قدمنا إقرتإ ًحا ل ألطرإف الحرإز مزيد من إلتقدم يف تنفيذ إملرحةل إ ألوىل من إتفايق إحلديدة ونتوقع ردًإ رمس ًيا نائ ًيا مهنم
حبلول  25آب /أآغسطس .أآان وإثق من أآنه س يصدر قريب ًا مهنم ،حيث يتضح من مناقشايت مع إ ألطرإف أآنم يدرسون الاقرتإح بعناية.
أآود أآن أآضيف س يديت إلرئيسة ،أآن إتفاق إحلديدة اكن هيدف فقط إىل أآن يكون تدبريإ مؤقتا لتفادي إملزيد من إلرصإع ولسد جفوة إنسانية .مل
يمت تصمميه ،حسب ما يظن إلبعض ،ليشلك سابقة ملعاجلة إلقضااي إ ألساس ية للرصإع و أآمهها ابلطبع مساأةل إلس يادة .إلن بعد عدة أآشهر من
بناء عىل هذه إملعرفة ،أآن تكون إجاابهتم يل حبلول بدإية إ ألس بوع
إملفاوضات ،يدرك إلطرفان متا ًما ما يس تطيع إلطرف إلخر قبوهل ،وآمل ً
إلقادم بناءة ومعلية بشاأن إمليض قدم ًا.
إنين متشجع للغاية ألن دلينا إلن إتفاقًا و أآعتقد أآن زميليت أآورسوال ستشري أآيضً ا إىل ذكل ،وآمل أآال أآكون متدإخ ًل معها ،بشاأن تسهيل وصول
بعثة إلتقيمي إلتابعة ل ألمم إملتحدة إملقرر نرشها ،أآعتقد يف إلسابع وإلعرشين من آب /أآغسطس ،لتقيمي انقةل إلنفط "صافر" ،إلسفينة إملتدإعية
ابلقرب من ميناء ر أآس عيىس مع حشنهتا من إلنفط .إن مهمة إلتقيمي هذه ،ويه برعاية مكتب إ ألمم إملتحدة خلدمات إملشاريع ،هممة للغاية
للتخفيف من خماطر إلعوإقب إلبيئية إلشديدة ،كام انقش نا يف هذه إلقاعة ،عىل طول شاطئ إلبحر إ ألمحر إلميين.
إن إملفاوضات مس مترة بشاأن تنفيذ معليات تبادل إ ألرسى وإحملتجزين .إنا لفتة إنسانية يف جوهرها دعت إلهيا مجموعات إجملمتع إملدين ،وال س امي
إمجلاعات إلنسائية علن ًا ورس ًإ .لقد جلس إلطرفان لعدة أآايم يف إس توكهومل وعقدإ مناقشات فنية مفصةل هنا ،حيث أآان ،س يديت إلرئيسة ،وبعد
ذكل يف معان يف إ ألشهر إلتالية .إن بطئ هذه إملفاوضات يطيل معاانة إ ألرسى وعائلهتم .و أآعتقد أآنه ينبغي لنا أآن نكون قادرين عىل معاجلة
خماوف إلطرفني يف الاقرتإح إذلي طرحته عىل إلطاوةل أآماهمام وإذلي أآرشت إليه من قبل .آمل أآن يتلقى ردإ إجيابيا.
أآشعر إلن ابالحباط ،مثل إمجليع ،ألن إلتقدم إحملرز يف إحلديدة مل يكن أآرسع و ألنين غري قادر عىل إالعلن عن إملزيد من إلتطورإت إملهمة يف
ذكل إالتفاق و أآنه مل يكن هناك أآي تنفيذ ملموس للتفاقيات بشاأن تعز أآو يف تبادل إ ألرسى وإحملتجزين إذلين أآرشت إلهيم للتو.

يمثل إتفاق إس توكهومل علمة فارقة يف معلية إلسلم يف إلمين ،وس يكون ذإ فائدة كبرية ل ألطرإف وإلشعب إلميين ،حيث سيمت تنفيذه ابلًكمل.
ولكن من إلوإحض أآيضً ا أآنه ال جيب أآن نسمح تنفيذه يتجاوز وإجبنا إ ألوسع الناء إلرصإع .آكرر مر ًة آخرى س يديت إلرئيسة ،إلمين ال يس تطيع
الانتظار.
س يديت إلرئيسة،
إس مترت إلعمليات إلعسكرية يف إلعديد من إحملافظات ،مبا يف ذكل حمافظات صنعاء وصعدة وتعز وإجلوف وإلبيضاء وجحة وإلضالع وكذكل عىل
إحلدود إلمينية مع إململكة إلعربية إلسعودية .إن إلتاأثري إملس متر للعمليات إلعسكرية عىل إملدنيني أآمر مروع ،و أآان متاأكد من أآننا سوف نسمع من
زمييل بشاأن إملدنيني ،مبا يف ذكل إلهجوم عىل سوق يف صعدة يف أآوإخر متوز/يوليو .آدين إجلهود إملس مترة إليت يبذلها أآنصار هللا الس هتدإف
إلبنية إلتحتية إملدنية يف إململكة إلعربية إلسعودية بشلك متعمد ،مبا يف ذكل إلتطور إ ألخري ابس هتدإف إملنشات إملدنية يف إجلزء إلرشيق من
إلبلد .إملزيد من إلهتديدإت للحياة إملدنية و أآعامل الاس تفزإز إلعسكري لن تؤدي إال إىل تعميق إلفجوة بني إلطرفني وزايدة تاأثري هذإ إلزنإع
خارج حدود إلمين وتاأجيل الاهامتم إذلي نطلبه مجيع ًا للجهود إملبذوةل لتحقيق حل لهذإ إلرصإع.
أآنتقل إلن ،س يديت إلرئيسة ،إىل إ ألحدإث يف عدن و أآبني .تظهر لنا هذه إ ألحدإث مدى تعقيد وتذبذب إلتحدايت إليت نوإهجها يف حتقيق
إلسلم وإخملاطر إذإ مل ننجح .ال ميكننا إلتقليل من إخملاطر إليت تشلكها هذه إ ألحدإث ابلنس بة ملس تقبل إلبدل.
يف  7آب /أآغسطس ويف أآعقاب إلهجامت إليت وقعت يف عدن قبل أآايم قليةل ،إندلعت إشتبااكت بني كتائب إمحلاية إلرئاس ية وإلقوإت إلتابعة
للمجلس الانتقايل إجلنويب .بعد ذكل ،س يطر إجمللس الانتقايل إجلنويب عىل إملعسكرإت إلعسكرية وحارص مؤسسات إدلوةل إلرئيس ية يف عدن
ابلقوة .يف إلليةل إملاضية ،إختذت إلقوإت إلتابعة للمجلس الانتقايل إجلنويب خطوإت آخرى لزايدة س يطرهتا إلعسكرية يف حمافظة أآبني.
وقد أآدى إلعنف إىل مقتل إلعرشإت من إملدنيني وإصابة مئات آخرين .لقد شعرت ابلقلق إزإء هذإ إلعنف ،و أآان متاأكد من أآن أآعضاء هذإ
إجمللس مثيل .أآان آدين إجلهود غري إملقبوةل إليت يبذلها إجمللس الانتقايل إجلنويب للس يطرة عىل مؤسسات إدلوةل ابلقوة .كام أآجشب مضايقة إلمينيني
من إ ألصل إلشاميل يف عدن ،مثل إلعنف إجلسدي وإلهتجري إلقرسي وإحلرمان من حرية إلتنقل ،مبا يف ذكل إس هتدإف إملسؤولني إحلكوميني
وإملؤيدين.
إس مترإر هذإ إلوضع إحلايل هو ببساطة أآمر غري مقبول .ومن ش به إملؤكد أآن معل مؤسسات إدلوةل قد يهنار أآكرث وس تصبح إحلياة إليومية
للشعب أآكرث صعوبة .هناك ابلفعل خطر كبري يمتثل يف إملزيد من إلرضر للنس يج إالجامتعي يف إلمين وإنتشار إلعنف إىل إحملافظات إجلنوبية
إ ألخرى .يف هذإ إلوقت ،س يديت إلرئيسة ،من إلصعب معرفة أآين س تقودان إ ألحدإث.
أآان ممنت مجليع إدلول إ ألعضاء ،مبا يف ذكل أآعضاء هذإ إجمللس ،إذلين دعوإ إىل ضبط إلنفس وإحلوإر .عىل وجه إ ألخص ،و أآرحب جبهود إلتحالف
الس تعادة إلهدوء وإجلهود إليت تبذلها إململكة إلعربية إلسعودية لعقد حوإر يف جدة ملناقشة إلوضع وحل مشالكه .من إلرضوري أآن يعقد إالجامتع
يف إملس تقبل إلقريب ملنع إملزيد من إلتدهور ولضامن إس مترإرية إحلمك وإ ألمن وتوفري إخلدمات إ ألساس ية ،حتت إلسلطة إحلرصية لدلوةل ،يف
عدن وغريها من إملناطق ذإت إلصةل.
س يديت إلرئيسة،
يف هذإ إلس ياق ومع أآخذ هذه الاحدإث بعني الاعتبار ،جيب أآن نكون أآيض ًا عىل عمل خبطر جتدد أآنشطة جامعات إلعنف إملتطرفة .إن إجمللس
يتذكر أآن إلقاعدة يف جزيرة إلعرب قد س يطرت عىل عامصيت أآبني وحرضموت لفرتإت طويةل من إلزمن يف إلس نوإت إ ألخرية .وخلل إلشهر

إملايض وحده ،شهدان جهامت من قبل تنظمي إلقاعدة وما يسمى ابدلوةل إالسلمية يف حمافظات عدن و أآبني وإلبيضة .ومن إملؤكد أآن إملزيد من
جتزئة إ ألمن يف عدن وغريها من إملناطق قد يسمح لهذه إ ألنشطة ابلتوسع وإحلصول عىل إلزمخ مرة أآخرى مع تاأثري رهيب عىل إلسًكن إملدنيني
وآفاق الاس تقرإر يف إملس تقبل يف هذإ إملوقع الاسرتإتيجي إملهم.
س يديت إلرئيسة،
إن إلوضع عىل إ ألرض يتغري بوترية كبرية وحنن حباجة إىل إغتنام فرص إلتقدم .ال تزإل إ ألمم إملتحدة ملزتمة ابحلوإر إلشامل حلل إخللفات
ومعاجلة إخملاوف إملرشوعة مجليع إلمينيني ،مبا يف ذكل إجملموعات إجلنوبية ،وفق ًا لقرإرإت جملس إ ألمن ذإت إلصةل ،ومبادرة جملس إلتعاون إخلليجي
وآلية تنفيذها وخمرجات مؤمتر إحلوإر إلوطين إلشامل.
كام تذكران إ ألحدإث إ ألخرية ،فان إملشالك طويةل إملدى حول مس تقبل إلمين ال تزإل دون حل .و أآعتقد أآن هذه ال يمكن حلها إال من خلل
إلوسائل إلس ياس ية إلسلمية .لهذإ إلسبب قمت دإمئًا ابحلديث مع مجموعات عديدة من إحملافظات إجلنوبية ويف أآماكن آخرى يف إلمين ،ودإفعت
منذ وقت طويل عن إدرإهجا يف معلية إلسلم .إن هناك مجموعة من وهجات إلنظر إليت جيب مرإعاهتا يف أآي حوإر حول مس تقبل إلمين ،وحنن
حباجة إلهيا مجيعها ملساعدتنا يف إلتاأكد من أآن إملس تقبل مس تقر وآمن .وهذإ هل أآمهية حيوية ابلنس بة للجهود إملبذوةل الناء إلرصإع ولضامن
إالس تئناف يف ظل إالنتقال إلس يايس إذلي إنقطع بسبب هذه إلس نوإت إ ألخرية.
آمل أآن يعترب مجيع إلمينيني إملعنيني ،من مجيع أآحناء إلبلد ،أآحدإث عدن اكشارة وإحضة عىل رضورة إناء إلزنإع إحلايل برسعة وبسلم وبطريقة
تلب إحتياجات إلمينيني يف مجيع أآحناء إلبلد .لقد اكن تنفيذ إتفاق إس تكهومل ذإت أآمهية كبرية من إلناحية إلس ياس ية واكن هل فائدة ملموسة عىل
أآرض إلوإقع .لكن ال ميكن أآن يكون ذكل رشط ًا مس بق ًا لتحقيق إلسلم يف لك إلمين .إن لك يوم إضايف من إلرصإع يزيد من إملاأساة وإلبؤس.
ال ميكن ألي بدل أآن يتسامح مع ضغوط إلرصإع إدلإخيل إىل أآجل غري مسمى.
و أآخري ًإ ،س يديت إلرئيسة ،إلمين ليس مبقدوره الانتظار.
شكر ًإ جزي ًل.

