
ــارة يف هذا  ــذه الزي ــداء به ــن سع ــم ونح ــب بك أوًال: نرح
ــت هناك ظروف  ــي والحّساس وفعًال كان ــرف االستثنائ الظ
ــذ ما يقارب  ــالد كما تعرفون أننا من ــة مرّت بها الب استثنائي
ــة أعوام يف ظل العدوان والحصار، وكنا نأمل من األمم  الثالث

املتحدة أن يكون لها الدور البارز يف حل هذه االزمة.
نحن ال ننكر الدور اإلنساني، والذي نستطيع أن نقول: 
ــاً يف السلك  ــاً إنساني ــا موقف ــدة كان موقفه ــم املتح أن األم
ــة، ومن خالل  ــدات اإلنساني ــالل املساع ــن خ ــي م اإلنسان
ــات األمم املتحدة  ــرار التواصل، ومن خالل كذلك بعث استم
ــة وما كان لها من  ــن، وما كان لها من جوانب إنساني يف اليم

مواقف إيجابية.
ــم املتحدة  ــان لألم ــايس ك ــوى السي ــىل املست ــه ع إال أن
ــض التعقيدات التي  ــب لآلمال ورّبما بع ولألسف دور مخي
ــا إىل مرحلة لم نعد  ــت الفرتة املاضية، هي: أننا وصلن حصل
ــا ستمثل حًال سياسياً  ــّول عىل األمم املتحدة إطالقاً أنه نع
ــاهدناها يف  ــات التي ش ــالل املعطي ــك من خ ــن، وذل يف اليم

امليدان.
ــدوان، األمم املتحدة كانت هي املرشفة  أوال: مع بداية الع
ــة املندوب "ابن  ــاء، وكانت برعاي ــوار القائم بصنع عىل الح
ــاق السلم  ــىل اتف ــوار، وع ــىل الح ــة ع ــت مرشف ــر" وكان عم
ــوث األممي، إال أن تغيري  ــة كما تعرفون برعاية املبع والرشاك
ــدة، وتم نسف  ــّري موقف األمم املتح ــة الخليجية غ البوصل
ــا جميع األطراف  ــول التي كان قد اتفق عليه ــل تلك الحل ك
ــذي كان  ــة وال ــم والرشاك ــق بالسل ــا يتعل ــة، وفيم السياسي

حارضاً قبل بداية العدوان.
ــف  ــا موق ــاً، كم ــدة تمام ــم املتح ــف األم ــري موق ــد تغ لق
ــودي الذي أنكر  ــذات النظام السع ــني تماماً، وبال الخليجي
ــت التهديد كما  ــاً تح ــة واعتربه اتفاق ــم والرشاك ــاق السل اتف
ــرش رحبت باالتفاق،  ــم من أن سفراء الدول الع يقال، بالرغ
ــة العربية،  ــه الجامع ــدة، ورحبت ب ــه األمم املتح ــت ب ورحب
ــة والدولية، فال  ــع املنظمات اإلقليمية والعربي وباركته جمي
ــد، لكن عندما  ــت التهدي ــذه املنظمات كلها تح ــل أن ه يعق
ــذات  ــارات وبال ــدأت السف ــة وب ــة الخليجي ــريت البوصل تغ
ــن صنعاء،  ــروج م ــعار خ ــي إش ــة؛ لتعط ــارة األمريكي السف
ــرص أي توجه سيايس  ــم تعلمون أننا لم نح ــم من أنك بالرغ
ــن  اليم ــة  سياس ــا  وتركن ــي،  الوطن ــاق  الوف ــة  حكوم ــىل  ع
ــن جانبنا أي  ــت عليه ولم يحصل م ــة عىل ما كان الخارجي
تغيري، إال أن إرصار النظام السعودي عىل شن العدوان غّري 
ــذي أتى بعد العدوان  ــك املوازين، وحتى القرار األممي ال تل

بأكرث من سبعة عرش يوماً.
ــد العدوان أتى قرار  ــم يكن هو املطلب الرئييس، بل بع ول
ــدويل، أنتم  ــرار ال ــى تنفيذ الق ــدويل، ثم أت ــس األمن ال مجل

تعلمون أن هذا القرار الدويل الحقاً للتغطية عىل العدوان.
ــدة يف وقف  ــم املتح ــاك دور لألم ــل أن يكون هن ــا نأم كن
ــا تفاجأنا بتغيري  ــذا الصلف، إال أنن ــدوان، ووقف ه هذا الع
ــق باملبعوث الجديد،  ــري املبعوث الساب ــف تماماً، وتغي املواق
ــم املتحدة، وهو  ــزال حالياً يمثل األمني العام لألم الذي ال ي
ــا إىل مرحلة من  ــذي لعب دوراً سلبياً أوصلن ــد الشيخ وال ول
ــول عليها إطالقاً،  ــاط أن األمم املتحدة ما يع اليأس واإلحب
ــام أي تصعيد  ــدن، وكان أم ــاع أن يثري فتنة يف ع ــل استط ب
ــدوان، كانت تتدخل األمم املتحدة لتذر الرماد يف العيون  للع

من خالل ُهدن ال تحيي وال تميت...
ــة األوىل،  ــالل الهدن ــن خ ــدن م ــاح ع ــوا اجتي فاستطاع
ــة، واجتياح فرضة نهم  ــالل الهدنة الثاني واجتياح مأرب خ
ــالل الهدنة الثالثة، التي كان يعطيها ولد الشيخ ويتباها  خ
أمام العالم أنه يف إطار هدنة، بينما نرى التصعيد يف الواقع.
األمم املتحدة هذه املظلة الدولية التي كنا نأمل أن تكون 
ــم، أن ال يعيش يف حياة الغاب "يأكل  هي الحاكم لهذا العال
ــوي ليأكل  ــن للق ــت هي املرشع ــف" أصبح ــوي الضعي الق

الضعيف تماماً، هذا الذي وصلنا إليه .
حتى أننا نتحاىش بالظهور أمام شعبنا أننا نجلس مع 
ــاس التي لم تستطع أن  ــم املتحدة يف هذا الوضع الحس األم
تفك مطار صنعاء؛ لخروج عرشات اآلالف من املرىض الذين 
ــاً وفيات بسبب  ــرث من 12ألف ــرب ويوجد أك ــم ضحية الح ه
عدم استطاعتهم الخروج للخارج، هذه األمم املتحدة التي 
ــاء يف استقبال  ــح مطار صنع ــي ومبعوثها فت ــم تستطع ه ل
ــدت مصاريفهم ونفدت  ــن 90ألف عالق يف الخارج نف أكرث م
ــون يف الحدائق يف كثري  ــم اآلن يعيش ــم، وه ــم وأقواته أمواله
ــودوا إىل أوطانهم،  ــوا أن يع ــم يستطيع ــدان العالم، ل ــن بل م
ــف تكاليف  ــه إّال مصاري ــس مع ــراً لي ــان مساف ــم ك وبعضه
ــك لم يستطع  ــف العالج، ومع ذل ــف تكالي ــر، ومصاري السف
ــدة أن  ــم املتح ــع األم ــم تستط ــن، ول ــودة إىل أرض الوط الع
ــدة التي كّنا  ــع هذا املبعوث واألمم املتح ــم، لم يستط تعيده
ــن 400 جريح من جرحى الصالة  ــل فيها أن تعيد أكرث م نأم
ــم املتحدة، والتي لم  ــي أخرجتهم بإرشاف األم الكربى، والت
ــى اآلن يف مسقط  ــم، ال زالوا عالقني حت ــع أن تعيده تستط
ــوا بإرشاف األمم املتحدة،  ــران، ويف دول متعددة، وكان ويف إي
لم يستطع املبعوث األممي هذا أن يعيد الوفد الوطني الذي 
ــم املتحدة إىل مفاوضات الكويت،  خرج بإرشاف ورعاية األم
ــهر دون أن يستطيع  ــة أش ــن أربع ــط أكرث م ــق يف مسق وعل
ــاء" وهم كانوا تحت  ــي أن يعيدهم إىل "صنع ــوث األمم املبع
ــل بذهابهم وإيابهم من  ــه بخروجهم من صنعاء وتكّف إرشاف

وإىل صنعاء.
ــة إىل ميناء  ــل رافع ــع أن تدخ ــدة لم تستط ــم املتح األم
ــف أبسط  ــع أن توق ــم تستط ــدة ل ــم املتح ــدة .. األم الحدي
ــة؟ نحن  ــة الدولي ــذه املنظم ــه ه ــياء.. أي دور ستلعب األش
نتفاجأ تماماً، كّنا نعول عىل هذا الدور األممي أنها ستمثل 
ــن الشعب  ــع املعاناة ع ــى أو البسيط يف رف ــو الحد األدن ول
ــايس لألمم املتحدة  ــن الجانب السي ــي، أنا أتحدث ع اليمن

يف اليمن.
ــة للجانب اإلنساني فاألمم املتحدة كان لها دور  بالنسب
ــالل اهتمامها وتعاونها مع  ــن خالل ممثليها، ومن خ بارز م
ــاك دور سلبي  ــو: أنه كان هن ــا ملسناه ه ــة املنظمات، م بقي
ــأس، مرحلة من اإلحباط،  ــة أوصلنا إىل مرحلة من الي للغاي
ــا رأينا أي  ــي، وكلم ــىل أي دور أمم ــن التعويل ع ــة م مرحل
ــا لتصعيد  ــن، استعددن ــة يف اليم ــو األزم ــي نح ــرك أمم تح

ولتحرك جديد لقوى العدوان.
ــس  ــان لي ــذه وإن ك ــم ه ــد زيارتك ــع بع ــن اآلن نتوق ونح
ــوى كل مرة؛ ألنه اختلف الوضع واختلف الواصل إىل  بمست
صنعاء، ألننا نتوقع أن هناك تصعيداً كبرياً جداً سيتلو هذه 

الزيارة ويتلو غريها.
ــن فقط ليستغل  ــل مرة إىل اليم ــد الشيخ يأتي ك كان ول
ــذه الزيارة يف تقديم إحاطته إىل مجلس األمن، نحن لسنا  ه

أغبياء، ولسنا حمقى، ولسنا ُسّذج أمام ما يدور حولنا.
ــدم رسالة يف  ــاء ليق ــى إىل صنع ــرف أنه أت ــن كنا نع نح
ــزال يف تواصل مع  ــه ال ي ــدة، ليقول أن ــه لألمم املتح إحاطت
ــراف الدولية واألطراف الداخلية يف اليمن، وأنه مستمر  األط
ــص من موضوع  ــوار مستمر ليتخل ــوار وأن الح ــذا الح يف ه
ــات بدأت ترصف لجميع  ــة، وكذا أتى وقال: إن املرتب اإلحاط
ــن (600 مليار) طبعت  ــيئاً أكرث م ــن لم نر ش ــني ونح اليمني
ــة اليمنية، ولم  ــري يف العمل ــاء، أدت إىل انهيار كب ــدون غط ب
ــت إىل أيدي  ــزي يف عدن، وزع ــى إىل البنك املرك ــل حت تدخ
ــا يف  ــم به ــش لتدع ــدة و داع ــت إىل القاع ــن، ووصل نافذي
ــة، أدت إىل حالة تضخم كبرية، أدت إىل  املحافظات الجنوبي
انهيار العملة، أدت إىل استبدال الكثري من املتنفذين عليها.

ــوب، وال هم من دفعوا  ــال هم من دفعوا الرواتب يف الجن ف
ــب يف الشمال، وال هم من أسلموا العملة من التضخم  الروات
ــار، أي دور قامت به األمم املتحدة يف سبيل  والرتهل واالنهي
ــو يقول: أنه لم  ــع احرتامنا ولد الشيخ وه ــك؟ ومع ذلك م ذل
ــل حكومة  ــت الرواتب من قب ــاء إال وقد سلم ــد من صنع يع
ــض اإلخوة  ــة، ربما بع ــول أنهم رشعي ــن ال نق ــة، نح املرتزق
ــة، نحن نعتربهم ليسوا رشعية  يتأدب ويقول حكومة رشعي
ــا، رشعيتنا هي  ــاض، ونحن الرشعية هن ــاً، هم يف الري إطالق
ــس النواب الذي يعترب املمثل الرئييس للشعب اليمني  مجل

ومن خالل الجماهري الذين خرجوا من الشعب.
ــادي، فهادي ال يستند  ــان هذا يستند إىل رشعية ه إذا ك
إىل رشعية، ومجلس النواب هو املمثل الرشعي للشعب، وقد 
ــدة هادي مع أيام الحوار والتمديد له بدون موافقة  انتهت م
أغلب أطراف الحوار، وقدم استقالته ، فقط املجتمع الدويل 

ألجل النظام السعودي حاولوا أن يجعلوا لهادي رشعية.
ــالل املحطات  ــا من خ ــه: أنن ــد أن أصل إلي ــا أري ــن م لك
ــا إىل  ــا وصلن ــدة ودور مبعوثه ــم املتح ــة يف دور األم السابق
ــىل أي دور  ــاط وعدم التعويل ع ــن اليأس واإلحب ــة م مرحل
ــة يف هذا اإلطار، وما دام األخ إسماعيل ولد  عىل هذه املنظم
ــخ، نحن نعتربه مرتبطاً بمسار معني، مسار تصعيدي،  الشي
ــه جاد من قبل األمم  ــى ما انتهي هذا املسار وهناك توج مت
ــني، وتغيرياً يف  ــاك تغيرياً يف املبعوث ــدة سنلحظ أن هن املتح
ــط واستكمال  ــرار مخط ــاً يف استم ــاك توجه األداء؛ ألن هن

عملية يف اليمن والعدوان.
ــة؛ لذلك نحن حباً واحرتاماً  ــن وصلنا إىل هذه القناع نح
ــن خالل  ــا منكم وم ــا سمعن ــالل م ــن خ ــم وم أوالً يف مقامك
ــا يحصل يف  ــني واقعية إىل م ــر بع ــة يف النظ ــم الطيب مواقفك
اليمن آثرنا استقبالكم وأيضاً اللقاء بكم ، ونأمل إن شاء الله 
ــا يدور يف الكواليس  ــون بادرة طيبة يف سبيل معرفة م أن تك
ــن معاناة  ــا يحصل م ــب اليمني وم ــدور داخل الشع ــا ي وم

وكارثة ربما لم تحصل يف تاريخ البرشية جمعاء.
ــاه اليمن  ــة تج ــف الدولي ــري يف املواق ــض كب ــاك تناق هن
ــه كانت هناك  ــث يلحظ أن ــري من األقنعة حي ــت الكث أسقط
ــاك يف سوريا هم  ــع الرشعية هن ــرية يف وقوفهم م ــم كب مزاع
ــدة تلبي املعارضة وتهتم  ــون مع اإلرهابيني، األمم املتح واقف
ــدوب يف املعارضة يف مجلس  ــدوب املعارضة، استقدم من بمن
ــوري، ولم  ــام الس ــع للنظ ــدوب الذي تاب ــل املن ــن مقاب األم
يعتربوا ذلك تدخًال يف الشؤون الداخلية، واعتربوا ذلك أمام 

مرشوع أن يكون للمعارضة السورية مندوباً.
ــف الرويس  ــاً، لوال املوق ــس تمام ــن هنا: العك ــا نح بينم
ــام السوري  ــع النظ ــس األمن م ــوي يف مجل ــط والق الضاغ
ــم املتحدة واقفة  ــة بالعكس تماماً، لكانت األم لكانت املسأل
ــدة واقفة  ــم املتح ــت األم ــاً، لكان ــة تمام ــب املعارض إىل جان
ــدة وداعش يف  ــت بالقاع ــة والتي سقط ــب املعارض إىل جان
ــام الرشعي  ــد النظ ــة نشاطها ض ــا وغالبي ــة أعماله غالبي
ــاً يكون مع  ــا يدعون العكس تمام ــوري، بينما نحن هن الس
ــد الشعب أو  ــا وض ــي ال رشعية له ــى الرشعية الت ــا يسم م
ــد ورغم هذه املظلومية ورغم هذا  الزخم الجماهريي الحاش
ــاف، أقصد أننا ال بد أن نكون واقعيني وهذه فرصة ان  اإلنص
ــا من خاللكم عىس ولعل ان يصل اىل املجتمع  نوصل صوتن

الدويل هذا الصوت.
ــا يف جنيف هو املوقف  ــف الذي سمعتموه من وإال فاملوق
ــو املوقف الذي  ــوه يف الكويت ويف مسقط وه ــذي سمعتم ال
ــذي ستسمعونه منا  ــوم، وهو املوقف ال ــه منا الي ستسمعون
ــا حتى لو لم يبق  ــام من اليوم، حتى لو حورصن ــد ألف ع بع
ــدة يف الجمهورية  ــد أو مديرية واح ــع واح ــا سوى مرب معن
ــة، ألننا نمتلك مرشوعاً وقضية واحدة سيكون نفس  اليمني

املوقف الذي سمعتموه منا.
ونحن يف عدن ونحن يف حرضموت ونحن يف جميع أرجاء 

الوطن الذي احتلتها السعودية واإلمارات.
ــك من خالل هذه املقدمة أن الدور  لذلك أردت أن أقول ل
ــي الذي حصل من قبل، سواء كان املبعوث ينقل غري  السلب
ــذا يعود إىل  ــدة ال نعلم، ه ــان توجه لألمم املتح ــع أو ك الواق
ــل أن تكون راعية  ــذه املنظمة والتي كنا نأم ــني عىل ه القائم
ــم، ان ال يعيش  ــة لهذا العال ــني، وان تكون مظل للمستضعف
ــم الضعيف بشكل ال يريض  ــة الغاب وترتك القوي يلته حال
ــا أمام فتح  ــت لكم أنن ــك كما أسلف ــي، لذل ــري اإلنسان الضم
ــوا عاجزين أمام إعادة الجرحى، وقفوا عاجزين  املطار وقف
ــام إعادة  ــن أم ــوا عاجزي ــي، وقف ــد الوطن ــادة الوف ــام إع أم
العالقني يف العالم، وقفوا عاجزين أمام إدخال الرافعات إىل 

ميناء الحديدة.
ــا يّدعونه؟ والحصار الواقع اآلن  يعني ماذا بقي حتى م
ــىل ميناء الحديدة والذي يّدعون أنهم فتحوه، لم يفتحوه  ع
ــن داخل امليناء، وما  ــى اآلن، هم سحبوا حتى السفن م حت
ــة ال أساس لها  ــات إعالمي ــن كالم وهرطق ــل عبارة ع يحص
ــن الصحة، وكما ترون املشتقات النفطية وصلت أسعارها  م
ــي بسبب الحصار عىل  ــة يف الشارع اليمن إىل أسعار خيالي

ــالح، لديهم  ــا يدعون بسبب الس ــب اليمني، ليس كم الشع
ــم لتفتيش السفن وليس لهم مربر لتواجدهم يف ميناء  آليته

الحديدة إطالقاً.
ــا معايري  ــدرات ولدين ــاءات ولدينا الق ــا الكف ــن لدين نح
ــم، ويف ميناء  ــا دولياً يف كل أنحاء العال ــة املعرتف به السالم
ــم وباعرتاف  ــة يف العال ــوى املعايري للسالم ــدة من أق الحدي
ــاً بهذا الشأن، والسفن ال تدخل إال  الجهات املختصة عاملي
ــش حتى عىل مستوى األرز، القمح، األدوية حتى كل  بتفتي
ــر السفن عرب  ــش دول التحالف تماماً وتم ــر بتفتي يشء يم

جيبوتي.
فكل ما يدعونه هي مربرات للهيمنة عىل ميناء الحديدة 
ــن ال نستطيع أن نقول أكرث مما قاله إخوتنا يف الفرتات  فنح

املاضية.
ــا منتهى التفاهمات يف  ــد لكم أننا مثل ما بذلن نحن نؤك
ــن سالم يحفظ  ــا إىل السالم، لك ــى نمد أيدين ــايض سنبق امل
ــش فيه كرماء  ــرشوع من الكرامة، سالم نعي ــاس الحق امل للن

مع بقية أبناء شعبنا.
ــن نستبد  ــداً، ول ــش أح ــداً، وال نهم ــيص أح ــن ال نق نح
ــن لوحدنا،  ــا، وال نستطيع أن نحكم اليم ــة لوحدن بالسلط
ــعبنا متى ما جاءوا للتفاهم  ــن رشكاء مع جميع أبناء ش نح
ــة اإلقصاء والتهميش  ــىل طاولة الحوار، بعيداً عن محاول ع

والشطب من عىل الخارطة.
ــاق سيايس كبري يف  ــىل الوصول إىل اتف ــارفنا ع كنا قد ش
ــوار مع "جمال بن عمر" يف ذلك الوقت،  موفنبيك أثناء الح
ــك االتفاق ويف  ــض ذل ــت يف نق ــف أسهم ــن دول التحال ولك
ــن العدوان وكذلك نظرتنا للسالم واضحة،  إسقاطه، ويف ش
ــم يف الحارض أننا مع أي  ــا أكدنا لكم يف املايض، ونؤكد لك كم
ــادرات تفيض إىل وقف العدوان ورفع الحصار  خطوات أو مب
ــوار دون رشوط مسبقة، لنضع  ــة الح ــىل طاول ــوس ع والجل
ــع وبإرشاف  ــط" كاتفاق موق ــاق "َمسق ــا، لدينا اتف ــا لدين م
ــا و"األمم  ــري األمريكي" أيض ــني" وبإرشاف "السف "العماني
ــىل وقف إطالق النار واالتفاق  املتحدة" وكان هناك اتفاق ع
عىل تشكيل الحكومة، واالتفاق عىل ترتيبات تراتبية معينة، 
ــاق "مسقط " كان يف السابع عرش من نوفمرب 2016م وتم  اتف
ــيس الوفد الوطني "محمد عبد السالم،  توقيعه من قبل رئي
ــالم واالتفاق عىل  ــرشه يف وسائل اإلع ــارف الزوكا" وتم ن وع
ــرش من نوفمرب، وممكن  ــف إطالق النار من يوم السابع ع وق
ــن، وتم  ــل الوفدي ــع من قب ــاق املوق ــور االتف ــم ص أن أعطيك
ــان املفرتض أن يتم توقيع االتفاق ليتم  االتفاق عىل ذلك، وك
إيقاف إطالق النار، ولكن تم توقيع االتفاق، وتالشت وتغريت 
اإلدارة األمريكية، وقالوا: انتهى دور "جون كريي" وبدأ دور 
ــي ذلك االتفاق، كان  ــدة بقيادة "ترامب" وألغ اإلدارة الجدي
ــر، وتم تشكيل  ــا يف العارش من فرباي ــاك اتفاق موقع أيض هن
ــا حارضين يف  ــني، وكن ــا مبادرين وسباق ــة وكن ــان تهدئ لج
ــك يف الكويت  ــرص للسالم، كذل ــن للقبول بأي ف كل امليادي

توصلنا إىل تفاهمات يف اتفاقيات الكويت األوىل والثانية.
ــوا ثم يعودوا إىل الفنادق وال يحصل أي نتيجة،  ويدردش
ــاورات  ــرية يف مش ــرتة األخ ــه يف الف ــط علي ــم الضغ ــى ت حت
ــدد للتفاهم  ــيس وإطار مح ــا إىل إطار رئي ــت، ووصلن الكوي
ــات، وتم تجاهل املوضوع  ــه، ومع ذلك تم إنهاء املفاوض علي
ــد أن نؤكده لكم يف  ــدوان مما نري ــرار يف تصعيد الع واالستم
ــذا الشعب: أننا  ــوه من خاللنا كممثلني له ــذا اللقاء وتنقل ه
ــع السالم، ونريد السالم ومع أي فرص للسالم، وأي دعوة  م
جادة يمكن ان تفيض إىل حوار بدون رشوط، ولدينا ما لدينا 
من املرجعيات التي تم التفاهم عليها يف الحوارات السابقة 
يمكن الجلوس عليها والخوض يف التفاصيل، لكن من حيث 
ــن ومسارعني، لكن يف  ــدأ لن نمانع أبداً، وسنكون مبادري املب
ــدوان ودول التحالف إرصار  ــدى الع ــت إذا كان ل نفس الوق
ــا نحن حارضون  ــدوان، فنحن أيضا مثلم ــىل استمرار الع ع
ــدي إىل أن  ــارضون للصمود والتص ــالم فنحن أيضاً ح للس
ــد أن يذل  ــف الذي يري ــذا التحال ــه بيننا وبني ه ــيض الل يق

ــكاالت  ــك سيادتنا، هناك الكثري من اإلش ــعبنا، وأن ينته ش
ــت للكثري، نحن نعترب  ــي كان من املفرتض أنها قد اتضح الت
ــواء كانت بتوجه  ــا بتواطؤها، س ــم املتحدة بسكوته أن األم
ــاء حتى يف ما يحصل  ــن خالل مبعوثها أنهم رشك دويل أو م

يف الجنوب.
ــش، الجنوب اآلن  ــدة وداع ــه القاع ــوب اآلن تلتهم الجن
أصبح مرسحاً للقاعدة وداعش يف املحافظات الجنوبية ويف 
ــى" الرشعية  ــرت عليها ما تسم ــع املناطق التي سيط جمي
ــالل، نحن من  ــزو واالحت ــا قوى الغ ــرت عليه ــي سيط " الت
ــالل مواجهتنا يف عدن تم أرس املئات من أبنائنا، من أبناء  خ
ــش داخل مدينة عدن، ثم يف األخري  اللجان الشعبية والجي
رأيناهم ُيذبحون عىل أيدي القاعدة وداعش، ونحن تقاتلنا 
ــي كانت تحت  ــى "املقاومة" الت ــف ومع ما يسم ــع التحال م
ــا إىل أيدي  ــف وصلوا أرسان ــة واإلمارات، فكي ــة السعودي راي
ــني، بعضهم  ــم ذبحوهم بالسكاك ــدة وداعش؟ بعضه القاع
فجروهم بالكاتيوشا، وبعضهم وضعوهم يف القوارب وتفننوا 
ــاً وثيقاً  ــاك تنسيقاً وارتباط ــدل عىل أن هن ــم، مما ي يف قتله
ــني هذه الجماعات التي دخلت إىل  بني القاعدة وداعش، وب
ــذا خاٍف عىل  ــق ذلك، ال ندري هل ه ــدن، ولدينا أدلة توث ع
ــارة التي  ــذه القوة الجب ــاط؟ أين ه ــدى االرتب ــم وعن م األم
ــا القاعدة ترسح وتسيطر عىل مناطق  تقاتلنا برشاسة بينم
ــوة وغريها،  ــق يف الصعيد بشب ــدان وعزان ومناط اآلن يف ح
ــذه الرشاسة ضدنا  ــاء بكرثة، ثم نراهم به كمناطق يف البيض
ــرح يف مناطق  ــا القاعدة ترسح وتم ــد هذه املناطق بينم وض

سيطرتهم؟
ــا: نحن مع السالم  ــة األوىل التي طرحته ــذه النقط إذا ه
ــل السابقة،  ــت يف املراح ــي تم ــات الت ــن املرجعي ــا م ولدين
ــول يف تفاصيل أكرث  ــاش والدخ ــدون للتفاهم والنق ومستع

عمقاً وتعمقاً، فيما لو جلسنا عىل طاولة الحوار.
ــب أن يكون هناك موقف  موضوع العدوان والحصار يج
ــة للرواتب كما  ــن بالنسب ــه، بعد ذلك يمك ــوي ورصيح من ق
ــم املتحدة ممثلة بولد  ــم الرواتب كما تعلمون أن األم أسلفت
ــل الرواتب كان يقول: "إذا  ــخ كان يطرح الحديدة مقاب الشي
ــم أن ندفع الرواتب فسلموا لنا الحديدة" مما يدل عىل  أردت
ــذا يشء أثار  ــدة دور يف موضوع الرواتب وه ــم املتح أن لألم
ــرح موضوع إذا أردتم الرواتب فسلموا  استغرابنا عندما يط

لنا الحديدة.
يعني هل األمم املتحدة لها دور يف انقطاع الرواتب؟

ــان يسلم  ــاء ك ــزي يف صنع ــك املرك ــون أن البن ــم يعرف ه
ــة جميعاً، من  ــوى محافظات الجمهوري الرواتب عىل مست
ــن مع ذلك عندما جاءوا  ــل معنا ومن يقاتل ضدنا، ولك يقات
ــوا مقراً  ــى اآلن أن ُيؤّمن ــم يستطيعوا حت ــدن ل ــوا إىل ع ونزل
للبنك املركزي يف عدن، إنما بسبب التواطؤ الدويل والتعمد 
ــري األمريكي: أننا  ــة اقتصادية، كان يقول السف لجعلها ورق
ــادي وبعودة هادي فإن عملتنا التي  إذا لم نقبل برشعية ه
ــاوي الحرب الذي  ــهر ال تس ــا ستصبح بعد ثالثة أش نتداوله
ــة يسعى التحالف  ــي: أنها كانت ورقة اقتصادي عليها، يعن
ويسعى العدوان لجعلها ورقة اقتصادية الستسالمنا، وهذا 
ــي، يعني ذلك  ــل اإلخوة يف الوفد الوطن ــالم موثق من قب الك

أّنها ورقة اقتصادية يحاورون بها.
ــى  ــرتي حت ــع أن نش ــى ال نستطي ــوق حت ــوا الس أغرق
الدقيق والقمح، فكيف نستطيع أن نستورد املواد األساسية 
ــوه وبدأوا  ــارج، وأوقف ــد يف الخ ــالل الرصي ــن خ ــب م للشع
ــوا هناك  ــوا أن يجعل ــم يستطيع ــدي املرتزقة ل ــوه بأي يوزع
ــا نطالب أن تكون األمم املتحدة  ــة حتى يف عدن نحن كّن بيئ
ــدون، كنا يف رسالة بعثناها إىل  مرشفة عىل املوضوع ومستع
ــر املالية،  ــس الوزراء، ووزي ــق األخ رئي ــد الشيخ عن طري ول
ــد الشيخ قبل زيارته  ــة من الخرباء اجتمعوا مع ول ومجموع
ــا رؤيتكم فقدموها له  ــاء، وقال لهم: قدموا لن األخرية لصنع
ــا: أن تشكل لجنة مشرتكة ترشف  ــدة خيارات، من ضمنه بع
ــرادات، وتسلم  ــورد إليها جميع اإلي ــم املتحدة ت ــا األم عليه

ــًال إنسانياً  ــدون استثناء، باعتبارها عم ــب للجميع ب الروات
وباعتبارها أرضت بقوت كل فرد من أبناء هذا الشعب.

ــن املهم جدا أن يكون لألمم املتحدة دور فيه، وأن تذكر  م
ــني االعتبار حتى تلك األموال التي طبعت يف روسيا أكرث  بع
ــاء وأدت إىل انهيار العملة، وإىل  ــن (600 مليار) بدون غط م
ــاً إىل أين ذهبت  ــاد وإىل ارتفاع الرصف، وأيض ــردي االقتص ت
ــى ملن يف  ــل سلمت حت ــب؟ ه ــم الروات ــت يف تسلي ــل ذهب ه
ــم يسلم لهم  ــهر ل ــه أكرث من تسعة أش ــوب؟ بعضهم ل الجن
ــات الجنوبية ال يمثلون 25%  ــب، مع أن من يف املحافظ روات
ــرث كثافة هي املناطق  ــايل الرواتب؛ ألن املناطق األك من إجم

الرشقية واملناطق الشمالية واملناطق الغربية.
ــا وأبرزها إبداء  ــاء الثقة من أهمه ــة لخطوات بن بالنسب
حسن النوايا من قبل دول العدوان، ووقف الغارات الجوية، 
ــول التفاهمات  ــوار والنقاش ح ــىل طاولة الح ــوس ع والجل
ــت مبكر، وهذا  ــرح، أعتقد أن الوق ــل الوفد الذي سيط نشك
ــادة السياسية يف  ــذه املرحلة، القي ــن أولوياتنا يف ه ــس م لي
ــع املكونات السياسية هو نفس املوقف،  صنعاء بالتشاور م
ــوة وأنصار الله حارضون  ــر الشعبي العام حارض بق واملؤتم
ــاور يف هذا  ــن سنتش ــارضة، نح ــة ح ــوى الوطني ــوة، الق بق
ــون عندما تطرقتم ملوضوع األحداث يف  املوضوع، وكما تعرف
صنعاء هي حصلت عارضة، واستمرت لثالثة أيام من بداية 
ــداث تماماً قيادة املؤتمر الشعبي العام كانوا حارضين  األح
ــر الشعبي العام"  ــادة ترتيب أوضاع "املؤتم أمس بقوة وإع
ــم محاولة الخارج ومحاولة اإلمارات والسعودية الضغط  رغ
ــل نفس مؤتمر  ــر الشعبي العام بشك ــم إلخراج املؤتم عليه
ــي العام  ــن املؤتمر الشعب ــر يف الرياض، لك ــادي وابن دغ ه
ــدة، بجماهريه داخل الوطن، ولسنا بحاجة  حارض بقوى ع
ــأن املؤتمر املرسوم  إىل أن يتدخلوا يف هذا املوضوع، وهذا ش
ــاء الله  ــم، أدبياتهم وقواعدهم واملعادلة لم تتغري، وإن ش له
ستكون هناك لقاءات مستقبًال لحسم هذه املواضيع للقوى 

يف الداخل.
ــع  ــدة م ــم املتح ــق: األم ــس األسب ــة ألوالد الرئي بالنسب
ــن إذا كانوا  ــة، لك ــم للمسؤولي ــم، والستشعارك ــي لك احرتام
ــيل  ــد ع ــن أحم ــوا ع ــم فلريفع ــىل أوالد الزعي ــني ع حريص
ــم عندنا نحن  ــع أوًال، أما منه ــت البند الساب ــات تح العقوب
ــى الفلل،  ــم، ولديهم عندنا أرق ــون له ــون عنهم وفاتح رافع
والزيارات متوفرة إليهم باستمرار، وقيادة املؤتمر يزورونهم 
ــزاً تحفظياً بعد  ــس إال حج ــز عليهم لي ــرار، والحج باستم
ــي حصلت، واليوم سيتم اإلفراج عن أغلب  االضطرابات الت
ــي وحضور  ــور إعالم ــداث بحض ــىل ذمة األح ــني ع املعتقل
ــر الشعبي العام،  ــادة املؤتم ــات املجتمع املدني، وقي منظم
ــوم،  الي ــارشة  الع ــة  الساع يف  ــة  املحلي ــة  السلط ــادات  وقي
ــاء، وعمران،  ــوى محافظة صنع ــم عىل مست ــم إطالقه سيت
واملحويت، ومن تبقى أيضاً سيتم إطالقهم وأعتقد أن العدد 
ــد من القيادات  ــدوداً ال يتجاوز أصابع الي ربما سيكون مح
ــاركت سيكون للقيادة السياسية نظرها يف التشاور  التي ش
ــي العام، فال يوجد يشء  ــع اإلخوة يف قيادة املؤتمر الشعب م
من هذا التهويل، وربما أنتم تجولتم يف شوارع صنعاء ونرى 
ــاك احتياطات  ــارة مفاجئة دون أن يكون هن ــوا بزي أن تقوم

أمنية .
ــا وعن  ــاك فيه ــن إرب ــاء وع ــن صنع ــال ع ــا يق ــى م حت
ــراء إحدى عواصم  ــالالت أمنية ليس كما ذكر بعض أم اخت
ــي تتمتع به  ــرار الت ــن واالستق ــع باألم ــه يتمت ــج بأن الخلي
ــة استقرار  ــاك حال ــظ أن هن ــن نلح ــاء نح ــة صنع العاصم
ــاط رغم املعاناة ورغم الحصار لم تنترش الجريمة لم  وانضب
ــرش الرسقة ولكن كرامة وإباء وعظمة هذا الشعب وحالة  تنت

التكافل االجتماعي فيما بينهم ثبت الوضع واالستقرار.
من املهم أن يكون لكم اطالع عىل هذا الشأن حتى تنقلوا 
ــع يف صنعاء نحن لم نرتب قبل  ــورة الحقيقية عن الواق الص
ــم هذا هو الوضع يف  ــا أتيتم وال بعدما أتيت ــوا أو عندم أن تأت
ــر الوضع األمني  ــدوان مرتب ومستق ــاء منذ بداية الع صنع

ــراد أن تكون  ــت هذه املشكلة وكان ي ــىل ما هو عليه حصل ع
ــوي يف الحديدة ويف الساحل ويف  بالتزامن مع التصعيد الق

البقع ويف غريها.
ــع الراية  ــم أننا سرنف ــالل تصعيده ــم يتوهمون من خ ه
البيضاء، وهذا مستحيل إطالقاً، ونأمل أن يدركوا مهما طال 
الوقت أو قرص ليس معهم إّال التعب، واألفضل أن يخترصوا 
ــة املفاوضات للحوار ولحقن  ــق اآلن بالعودة إىل طاول الطري
ــن املنطقة،  ــة واستقرار أم ــاء، وأيضاً لسالم ــد من الدم املزي
ــل يف خيارات كاملََثل  ــر العدوان فإننا سندخ نحن إذا استم
الذي يقول: "عيلَّ وعىل أعدائي"، أما أن نراهم مستمرين يف 
ــن لدينا خيارات، لكن هذا الخيار  عتّوهم نحو الحديدة نح

نعتربه عندما نصل إىل طريق اّلال عودة مع الجميع.
ــا قد نصل إىل طريق ال  ــا سنرتكها إذا وجدنا أنن خياراتن
ــده سندخل يف خيارات ضاغطة،  ــول له، ألنه خيار ما بع ح
ــو حسبه، وبعدها يحصل ما حصل  ومن توكل عىل الله فه
ــع ال زال  ــات فالوض ــة املفاوض ــود إىل طاول وإن أرادوا أن نع
ــى  ــم منته ــدون لتقدي ــزون ومستع ــن جاه ــا ونح يف أيدين
ــدوه يف املايض،  ــدون منا أفضل مما وج ــات، وسيج التفاهم
ــاء هذا الشعب  ــا حرصاً منا عىل حقن دم ــس تنازًال وإنم لي

وأيضاً عىل أمن واستقرار املنطقة.
ــع العربي،  ــدة عن الربي ــج ليست بعي ــى دول الخلي حت
ــات هم يفتخرون بما  ــا حصل يف إيران من احتجاج وعن م

حصل هناك.
ــا  ــة لدين ــل السعودي ــى داخ ــارات حت ــا خي ــن لدين نح
ــات كبرية لدى  ــا ارتباط ــة لدين ــل السعودي ــا داخ ارتباطاتن
ــد من هذه الخيارات  ــاً محور املقاومة إذا كان وال ب دول أيض
ــل يف اليمن وما  ــا ما حص ــة وغريه ــل يف السعودي فسيحص
ــرت  ــا استم ــا وكلم ــل يف غريه ــا حص ــا وم ــل يف سوري حص
ــون إىل مراحل ربما  ــار اقتصادهم وسيصل ــة هم سينه األزم
ــه نتمنى أن  ــاء الل ــإن ش ــا ف ــة حينه ــون الحرك ال يستطيع
ــة انفراجة  ــذه الزيارة بداي ــن خالل ه ــون من خاللكم وم يك
ــم ستجدوننا  ــه أنك ــد علي ــا نؤك ــة وم ــة السياسي يف العملي
ــع أن نقوله من  ــن بمنتهى التفاهمات وبما نستطي حارضي
ــد أيدينا إىل  ــالم وعن م ــن حرصنا عىل الس ــرب ع ــات تع كلم
ــاىل أن يكون ما بعد هذه  ــاء الله بإذن الله تع ــالم وإن ش الس

الزيارة ليس كما قبلها.
ــك احرتاماً  ــاء باألمم املتحدة وذل ــل عدم اللق وكنا نفض
ــد صّيحنا عىل  ــا ق ــب الشعب؛ ألنن ــاً لغض ــب وتجنب للشع
ــاد نريد  ــم املتحدة وال ع ــن األم ــا محبطون م ــب بأنن الشع
ــان دوراً  ــد، إال إذا ك ــذا التصعي ــأي دور يف ظل ه ــوم ب أن تق
ــل يشء إىل  ــدوان أو أق ــف الع ــيض إىل وق ــاً دوراً يف حقيقي
ــرشب إحنا وإياهم  ــا نتحارب و نأكل ون ــح املنافذ ويخلون فت
ــن أن يأتي يغلق  ــو إىل يوم القيامة، لك ــاً، ونتحارب ول جميع
ــاً، وأمام  ــؤ دويل أيض ــن مليون وبتواط ــىل خمسة وعرشي ع
ــىل مستوى الجريح،  ــني الناس عىل مستوى املريض وع أع
وعىل مستوى الزائر، وتستمر الحرب، هذا نعترب فيه وصمة 
ــار يف جبني العالم جميعاً أن يستمر هذا الصمت عىل هذا  ع

اليشء.
ــي طرحتموها،  ــض النقاط الت ــا أغفلت بع ــد إذا أن أعتق
ــوع نظرتنا للسالم نفس موقفنا السابق  أنا ركزت عىل موض
ــر التي  ــات واألط ــن التفاهم ــا م ــح، ولدين ــي والواض واملبدئ
حصلت يف املراحل السابقة والتفاصيل يمكن أن نقدمها يف 

لقاءاتنا التفصيلية.
ــد أي سالح،  ــاوف السالم ال يوج ــدة ومخ ــاء الحدي مين
ــم يف التفتيش حسب  ــوا آليته ــوا جادين فليضبط وإذا كان
ــوا الغذاء والسلع واملواد األساسية  قرار مجلس األمن ويرتك
ــول، ليس لديهم مربر إطالقاً أن يمنعوا دخول السفن  للدخ
من أي ما يسموه السالح، وهم يفتشون السفن يف جيبوتي 

ويف السفن الواقفة يف أطراف البحار وغريها.
ــم يوقفوا  ــة كما أسلفنا لك ــوات بناء الثق ــة لخط بالنسب
ــد داخليا  ــات الوف ــن اختصاص ــذا م ــار ه ــدوان والحص الع
ــة  وبالنسب ــوع  املوض ــذا  ه ــول  ــد ح الوف ــع  م ــاور  وسنتش
ــب  ــدة يف الجان ــم املتح ــدر دور األم ــن نق ــالت فنح للتسهي
ــا اإلخوة يف األجهزة  ــرث من غريه ونحن خاطبن اإلنساني أك
ــل  كام ــوا  يقدم أن  ــني  املعني ــوة  األخ ــور  وبحض ــة  األمني
التسهيالت وكذلك أي يشء يخص األمم املتحدة العتبارها 
ــاء مع بقية  ــت باقية يف صنع ــي مازال ــدة الت ــة الواح املنظم
ــن عوائق فيمكن أن  ــات اإلنسانية، وإذا كان هناك م املنظم
يتم التنسيق مع بعض اإلخوة يف مكتبنا ويف وزارة الخارجية 
يقدموا كامل التسهيالت ويذللوا كامل الصعوبات والعوائق 
التي قد تعرتض بعض يف بعض املنعطفات، وبعض املراحل 
ــم وزيارتكم  ــىل اهتمامك ــر ع ــر والتقدي ــل الشك ــم منا ك ولك
ــاء الله أن تكون بداية طيبة ملرحلة جديدة ...  ونتمنى إن ش

وشكراً لكم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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خالل لقائه نائب المبعوث الخاص لألمني العام لألمم المتحدة

الصماد: لألمم املتحدة دور مخيب ولم نعد نعول عليها يف رفع املعاناة عن اليمن
حصار مطار صنعاء تسبب يف وفاة ١٢ ألف مواطن و٩٠ ألف يمني عالقون يف الخارج

ميناء الحديدة ميناء الحديدة 
لم ُيفتح والكالم لم ُيفتح والكالم 
حوله هرطقات حوله هرطقات 

المية الميةإع إع

نحن ال نقصي أحدًا ولن نحن ال نقصي أحدًا ولن 
نستبد بالسلطة وكنا نستبد بالسلطة وكنا 

لى الوصول إىل  لى الوصول إىل شارفنا ع شارفنا ع
اتفاق سياسي يف موفنبيكاتفاق سياسي يف موفنبيك

الجنوب صار مسرحًا الجنوب صار مسرحًا 
للقاعدة وداعش بعد للقاعدة وداعش بعد 

سيطرة قوى الغزو سيطرة قوى الغزو 
واالحتالل عليهواالحتالل عليه
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٦٠٠ مليار ُطبعْت بدون غطاء أدت إىل انهيار العملة املحلية ولم تدخل البنك املركزي
هادي ال يستند إىل الشرعية ومجلس النواب هو املمثل الشرعي الوحيد
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