
 

 

ن العام لألمم المتحدة إ� ال�من   مارتن غ��ف�ث   إحاطة المبعوث الخاص لألمني

 مجلس األمن لألمم المتحدة كما تالها أمام  
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 ج��ً� لك  
�
 س�د الرئ�س، ال شكرا

أن  ي ت  عن أحرّ أوً�  أع�بِّ    أود 
ال�من  من�ايت ن إ�  العالم  او   يني أنحاء  ي جميع 

ن �ن الفطرحلول    مناسبةللمسلمني  ع�د 
 ع� ما اظن.  السع�د 

�
   الذي �صادف او غدا

 ، الس�د الرئ�س 

ة    المضاعفةع� الرغم من الجهود   ي األشهر األخ�ي
ا سل�ي لل  ل إ� حلّ لتوّص من أجل ا�ن ن ي  �ن ي ال�من، إال أنين

ع �ن
ألقول   اليوم  هنا  لست  بل    طرافاأل   نّ الألسف  اتفاق.  إبرام  العكس  بصدد  تصع�د ع�  أبلغ عن  أن  �جب 

ي مأرب
هم  ا س�  ما  ،الحد�دة ع�ب استمرار القيود ع� الواردات  وعن عسكري ال هوادة ف�ه من قبل أنصار هللا �ن

ي نقص  
ي الوقود حاد  �ن

ي األسعار   �ن
ي  قيود ع� ح��ة تنقّ عن  و ،  وارتفاع �ن

ي مختلف أنحاء البالد، بما �ن
ن �ن ل ال�منيني

  و   ،مستمر الذلك إغالق مطار صنعاء  
�
ا ن منغ�اب العمل�ة الس�اس�ة  عنأخ�ي  بعض   ، األمر الذي �حرم ال�منيني

ي 
ن ال قرب انتهاءاألمل �ن  اع. �ن

ي إال ان  ال    أشّدد  �سعين
�
ي هذە القاعة    مجّددا

 �ن
�
ي فعلت ذلك مرارا

ي مأرب. لقد  الوضع  ع� خطورة  وأعلم أين
�ن

ي ذلك أطفال  ��عخسائر مبأ��ث من عام،  منذ    ستمر المب هجوم أنصار هللا  �سبّ 
ي األرواح، بما �ن

بال  هم  زّج   تّم ة �ن
المعركة.  ي 

يزال  و   رحمة �ن ي خوف ع�  النازحون  ال 
او   ح�اتهمالذين لجأوا إ� مأرب �ع�شون �ن م��د من  لمن 

وح   ن وحبالفعل    المدنيون اضطر  قد  ف    ال�ن ن نا جهود  ا� تعط�ل  �شكل مستمر   الهجوم  ىلقد أدّ و عدة مرات.    إ� ال�ن
ي من جد�د أدعو أنصار هللا  بالطبع  لذلك    سالمو�عطاء فرصة للا� وقف هذە الحرب  الرام�ة   ، وهذە رساليت
  هجومالإ� وقف اليوم، 

�
 .  ع� مأرب فورا

ي تهّد فاقمت  مأرب ت  ع�  هجومالكلما طال أمد   د استقرار ال�من وتماسكه االجتما�ي ع� نطاق المخاطر اليت
ن إ� نقل ال�شكل واسع  قد يؤدي هذا  �الفعل،  و   أوسع.  ي ال�من،  مناطق  إ�اع  �ن

ي    أخرى �ن ي ذلك المناطق اليت
بما �ن

ن عن ساحات ال ، لحسن الحظ، ظلت بع�دة  اع الرئ�س�ة. �ن

ّ م  ال هو بالفعل  إن الهجوم المستمر ع� مأرب   من كما تعلمون    هناك خ�ارات مطروحة ع� الطاولة ف   ه. ل  ر �ب
 سل�ي ودائم للقضا�ا الرئ�س�ة. و�شمل هذە التداب�ي رفع القيود ع� تدفق السلع التجار�ة، بحّل  شأنها أن �سمح  

ئ خاصة الوقود، ع�ب مو   التجار�ة.    مالحةالالحد�دة و�عادة فتح مطار صنعاء أمام  واين



 

ا الحرب  ر�ــحه �مكن أنب  ،، وللبعض فقطلبعضل هجوم مأرب يو�ي  وأخ�ش أن العسكري  تقّدمالل�ّن  . عسك���
 ومن دون شك    يؤديبل سلن ين�ي الحرب �شكل حاسم  

�
ات العنف واالضطرابات.  حلقإ� الم��د من  حتما

 وال �مكن أن �ُ 
�
ا   ال�شكل فعّ   م ال�منحك . وكما  القوى والمكّونات الس�اس�ة  نخرط فيها جميعت�ات  من دون �ش

ن الهذا  كرر أعضاء هذا المجلس مرارا وتكرارا، إن السب�ل إ� إنهاء   الجميع    ّم ضت�س��ة س�اس�ة  من خالل  اع هو  �ن
    . ألرواح لمن خالل الخسارة المرّوعة    العسكري وال تقّدم  المن خالل  ال من خالل المعارك وال    يتم التفاوض عليها 

 س�د الرئ�س ال 

العنف  عن حلقات  بد�ل واضح  لالتفاق ع� تفاص�ل  األطراف  وانا اعمل ع� انخراط  ،  2020منذ آذار/مارس  
وقد   . طرفدة مع كل  فة والمعقّ لقد أج��ت عدة جوالت من المفاوضات المكثّ   والمعاناة اإل�سان�ة الحادة. 

االتفاق  هذمضمون    خضع حاتا  المق�ت ول�ن كل  المراجعات.  لتح  المطروحة  للعد�د من  النقاط   قيقكانت 
ور�ة :  التال�ة ال�ن  و�ي للتذك�ي

ام بوقف إطالق النار ع� مستوى   ن �سمح اإل�سان�ة و �خّفف �شكل كب�ي من المعاناة  من شأنه أن    البالد أوال، االل�ت
ة من البالد، بما   ي أجزاء كث�ي

ي تعز والحد�دة ومبفتح الطرق �ن
ي ذلك �ن

رب. وهذا من شأنه أن �سمح لألطفال  أ�ن
ي مختلف أنحاء ال�من للمرة األو� 

ي �ن ي هدوء �سيب
ن بالع�ش �ن بالذهاب بأمان إ� المدرسة وأن �سمح للمدنيني

  . منذ سنوات عد�دة
�
ي عرضناها ع� هذە واحدة من التطل  . األشهر السابقة األطراف خاللعات اليت

، إعا
�
وضمان التدفق المتواصل للوقود والسلع األخرى إ� ال�من   التجار�ةمالحة  الدة فتح مطار صنعاء أمام  ثان�ا
ئ الحد�دة. ع�ب   ور�ةان    مواين ي  بالطبع  هم  المدنيون    . شعب ال�منألجل    هذە التداب�ي �ن

من تح��ل أ��ث من �عاين
ي ال�من    إ� سالح  االقتصاد 

ي أي نزاع آخر كما  �ن
ي �س�طر  �ن ي المناطق اليت

. ونحن نرى هذا بوض�ح شد�د اليوم �ن
�سبب ما ذكرته وعدم دخول البواخر ع�ب الحد�دة، هذا النقص   حاد العليها أنصار هللا، ح�ث يؤثر نقص الوقود  

ي الوقود   الحاد 
   �ن

ّ
ّدي ا� ارتفاع ؤ و�والخدمات األساس�ة و�مدادات الغذاء    ع� المستشف�ات  ر �شكل أسا�ي يؤث

ن إعطاء األول��ة الحت�اجات المدنيو�الطبع �جب األسعار لتتخ� قدرة العائالت  ء آخر.    ايقبل  ني ي
 �ش

ام باستئناف العمل�ة الس�اس�ة ل ن  .  الصعبة المنال س�اس�ةالتس��ة اللوصول ا� ثالثا، االل�ت

أّن  ،  د الرئ�سس�ّ ال   ال يزال  ل إ� اتفاق  التوّص أنا هنا اليوم ألقول 
�
  زخم هناك دعم دو�ي قوي و و   للغا�ة  ممكنا

ي لقائنا السابق   إقل��ي لجهود األمم المتحدة
ي قام   فة وال��ارات ال�ث�أذكر هنا المبادرة السعود�ة  .  كما قلنا �ن اليت

اع ذكر الجهود الجبارة للتوّصل إ� حّل وأبها المبعوث الخاص للوال�ات المتحدة ت�م الندركينغ  ن ي تبذلها  لل�ن اليت
  جاللة السلطانو  َسلَطَنة ُعمان

�
 شخص�ا

�
 من دون خالفات.  �شكل وثيق .  اننا نعمل معا

�
  ونعمل معا

ن األ  ي ذكرتها �شأن المسائل ق�د التفاوض  طرافعالوة ع� ذلك، إن الخالفات بني   مستعص�ة الرأبل�ست اليت
   والحّل ل�س هو المشكلة

�
  الزعماء  أص�ن إذا ما  �سهولة و��عة  ل إ� اتفاق  �مكن التوّص و   . كما هو الحال غالبا

ن  ي الص�غة اإلرادة ان كانت لديهم الصحيح.  التخاذ القرار ونداءاتنا  الس�اسيون الرئ�سون إ� نداءات ال�منيني
تأيت

 بعدها. 



 

ي   امهم بالمفاوضات السلم�ةع� األطراف أن يثبتوا للشعب ال�مين ن وأوّد أن أش�ي هنا الس�د  .  وللمجتمع الدو�ي ال�ت
.  الرئ�س انه   ي ي عدة مناسبات، رفض أنصار هللا اللقاء يب

ئ القول أن    إنخالل هذە المفاوضات و�ن   هذا مؤ�ش سيي
ي ل�عكس الواقع  ال 

ي السابقة أمام هذا المجلس.  �ك�ن ي احاطيت
االجتماعات ا� ، إن تح��ل حضور  وكما قلت �ن

تف��ت الفرصة أمام المجتمع الدو�ي للتحدث عن آفاق السالم هو   �نّ و   بكل �ساطة  صفقات امر غ�ي مقبول
ي أداء 

 الواجبات. تقص�ي �ن

ن إن اتخاذ القرار ب�نهاء ال   �ن
�
 القرار  لاع وفتح الباب أمام السالم �شك

�
الذي �مكن ان يتخذە أي  األ��ث أهم�ةطبعا

 بالغ األهم�ة لألطراف. ال تزال الفرصة متاحة األ��ث أهم�ةالخ�ار انه   طرف
�
�سبب   ول�ن الوقت �شكل عن�ا

ي األرواح ومعاناة العائالت
ي �شهدها �ن قد و�الفعل  . الناجمة عن هذە الحربض�قة اإل�سان�ة وال الخسارات اليت

 �كون ما هو مطروح اليوم ع� الال 
�
  أخ�ي ت إنّ . إ� األبد طاولة متاحا

�
 . المفاوضات ال �خدم أحدا

ي هذە المفاوضات   أنّ  ،أن أش�ي هنا الس�د الرئ�س أودّ 
، اوّد أن �كون هذا التعاون مع حكومة ال�من �ن

�
كان ممتازا

 
�
   . واضحا

ي األسابيع المقبلة،  
واستخدام  المفاوضات  إلنهاء    االطرافمع  انوي العمل    ا� الق��بع� المدى القص�ي  �ن

ي نعلم أنها مالئمة    لهذا االتفاق ونرفعها لهم ليتالص�غة اليت
ّ
ي ذكرتها ف القتال  وق . وأطلب وتتحّقق المنافع اليت

الناشطة بالمساعدة  اننا نح�ن  الجميع.  من  األعضاء    والق��ة  المساعدة  الدول  ي  المن  من    ا ذكرته يت وكذلك 
هم  �ن غ�ي وري أن نقوم جم�عنا بكث�ي وأنصار هللا �شكل خاص لدعم  مختلفة بدفع األطراف    طرق. من ال�ن

  إ� االجتماع  األطراف    . و�ذا لزم األمر، سوف أدعو هذا المس�
�
ا  لوجه  أخ�ي

�
لإلفادة من الفرص المتاحة  وجها

ي  القرار ع� ان تتّم مساءلتهم حول  لهم   ي اجتماع كهذا   ا سيتخذونهات اليت
ن من الق�ام بذلك قبل    وأودّ    �ن

�
أن نتمك

 .   اجتماعنا التا�ي

 إن،  س�د الرئ�س ال 
�
ا ي أذكر ذلك،  ما وصفته    اخ�ي ل�ن  و   الوس�ط  مهمةهو  هو بكل �ساطة، و�ي ل�ست المرة اليت
  الس�د الرئ�س و�كل �احة    ممسؤوليتههذە  هذا واجبهم.    ع� التفاوض.   االطرافج�ب  �أن  الوس�ط ال �ستطيع  

   . واجبهم تجاە شعب ال�منا هذ

 ج��ً� 
�
   شكرا


