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اليمن.. العودة الى »القمقم«

مش���يرين إلى أن حال اليمن اليوم بات اش���به بتلك العزلة 
التي فرضها العالم على حكومة طالبان في افغانستان والتي 
اقصت كل القوى السياس���ية في البالد ما جعلها تواجه حربًا 
مع دول العالم اس���تمرت عدة أعوام س���قط ضحيتها مئات 

اآلالف من اآلبرياء.
مذكري���ن بأوضاع اليمن قبل ثورة 26 س���بتمبر المجيدة 
والت���ي كان���ت تعي���ش اليم���ن داخ���ل »قمقم« وعزل���ة غير 

مسبوقة، فرضها عليها النظام اإلمامي الكهنوتي..
وأوض���ح المراقبون أنه خالل الغزو األمريكي للعراق وليبيا 
لم تس���حب دول العالم س���فاراتها من بغداد وطرابلس بهذا 

الشكل، كما هو الحال بالنسبة لليمن اليوم.
غي���ر مس���تبعدين ان تواج���ه اليم���ن لي���س عزل���ة دولية 
وحص���ارًا اقتصاديًا وإنما تدخاًل عس���كريًا اس���تنادًا إلى قرار 
مجل���س األمن ال���ذي اخضع اليمن للفصل الس���ابع من ميثاق 
األم���م المتحدة، الفتي���ن إلى أن خيار الق���وة لمعالجة األزمة 
السياس���ية ق���د يكون ه���و البديل، خصوصًا بع���د ان اتخذت 
دول العال���م ق���رارًا بوقف تقدي���م تعهداته���ا المالية لليمن 
في اعالن حرب س���بق كان على المكونات السياسية اليمنية 
ان تس���توعب هذه الرس���الة الش���ديدة قب���ل ان تتمادى في 
خالفاته���ا العبثية وتجر الب���الد إلى كارثة حقيقية بعد هذه 

التطورات الدراماتيكية..
���ن المراقب���ون ان األزمة التي تعيش���ها اليمن منذ أربع  وبيَّ
س���نوات قد كبدت البالد خسائر فادحة اقتصاديًا وعسكريًا، 
واألخط���ر م���ن ذلك أن أزمة الربي���ع العبري قد مزقت الصف 
الوطن���ي واش���علت صراع���ات وحروبًا داخلي���ة كانت قاصمة 
للوح���دة الوطني���ة الت���ي ظلت عراه���ا متماس���كة على مدى 
التاري���خ.. خالف���ًا على ذل���ك فقد تم تفكي���ك الجيش واألمن 
وتدمي���ر هاتي���ن المؤسس���تين الوطنيتي���ن ما جع���ل البالد 
والش���عب اليمن���ي عاج���زًا الي���وم ع���ن مقاوم���ة أي تدخالت 
خارجي���ة بعد ان انهكت الصراعات كل القوى وظلت اطراف 
سياس���ية تس���تخدم ورق���ة األزمة كس���الح لض���رب الوحدة 
الوطنية والتماسك االجتماعي، وازداد األمر سواًء بعد دخول 
الحوثيين العاصمة صنعاء واستيالئهم على النظام بالقوة في 
انق���الب على االجماع الوطني والمبادرة الخليجية ومخرجات 

مؤتمر الحوار وكذلك اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وحم���ل المراقب���ون جماعة أنصار الله المس���ؤولية الدينية 
والتاريخي���ة عما س���يتعرض له الش���عب اليمن���ي من اضرار 
ج���راء مغامراته���م الصبياني���ة والت���ي تبحث ع���ن انتصارات 
لمش���اريع صغيرة واس���رية ولو كان ذلك على حس���اب دمار 
اليمن واس���تباحة اراضيه لألجان���ب.. مبينين ان قرار الحوثي 
باالستيالء على النظام جريمة بحق الشعب اليمني الذي ظل 
يعاني أربع سنوات ويتحمل كل الصعاب من أجل ايجاد حل 
سياسي وسلمي لألزمة ورفض خيارات العنف، إاّل أن الحوثي 
نس���ف ذلك فيما يسمى باإلعالن الدستوري الذي فتح اليمن 

على مصراعيها أمام كل الخيارات الكارثية..
واعتب���ر المراقب���ون تقليل جماعة أنص���ار الله من مخاطر 
مغادرة س���فارات العالم اليمن انتحار سياسي وكارثي مدمر 
لحاضر ومس���تقبل البالد واالجيال.. مؤكدين ان أوضاع اليمن 
االقتصادي���ة واالجتماعية والسياس���ية غي���ر مؤهلة لتحمل 
تبعات العزل���ة أو عزل البالد عن محيطها االقليمي والدولي 
خصوص���ًا والش���عب اليمن���ي يعاني م���ن فقر مدق���ع، وقد ال 
يس���تطيع الحوثيون بعد اش���هر توفير رواتب للموظفين، 
ناهيك عن االحتقان الواسع الذي يعيشه الشارع اليمني إزاء 
مح���اوالت ف���رض الحوثيي���ن األمر الواقع عل���ى الجميع بقوة 

السالح.
ه���ذا وأعلنت المملكة العربية الس���عودية الجمعة تعليق 
أعم���ال س���فاراتها في صنعاء وإجالء كافة منتس���بيها نتيجة 
لتدهور األوضاع األمنية والسياس���ية في العاصمة صنعاء لذا 
فقد قامت الس���عودية بتعليق كافة أعمال س���فارتها وإجالء 

كافة منتسبيها.

ال���ى ذل���ك أغلق���ت ألمانيا س���فارتها في 
صنعاء الجمعة وغادر العاملون اليمن.

الجدي���ر بالذك���ر أن الس���عودية وألماني���ا تع���دان من أكبر 
المانحين لبالدنا.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الخارجية االيطالية في بيان 
أنها قررت اغالق الس���فارة في صنعاء بعد تس���ارع األحداث 

في البالد والتفاقم التدريجي للوضع األمني.
 من هولندا واسبانيا وتركيا تعليق 

ٌ
كما أعلنت سفارات كل

اعمالها.. فيما أعلنت اليابان اغالق القسم القنصلي بسفارتها.
من جانبها دعت دولة االمارات العربية المتحدة مواطنيها 

في اليمن بسرعة المغادرة.
وش���هد االس���بوع الماضي اعالن كل من الواليات المتحدة 
األمريكي���ة وبريطانيا وفرنس���ا إغالق س���فاراتهم ومغادرة 

العاملين بها.
ول���م يقتص���ر الوضع على اغالق الس���فارات، فق���د أعلنت 
س���فيرة االتح���اد األوروبي في اليمن تينا موش���ايت في وقت 

سابق بأنها قررت مغادرة اليمن لدواٍع أمنية..

موضح���ة أن دع���م المانحين الدوليين ال يمكن أن يس���هم 
ف���ي إحداث تغيير في حياة الناس لألفضل في ظل األوضاع 

التي تعيشها اليمن.
وبدوره���ا ق���ررت ش���ركة كنديان نكس���ن النفطي���ة والتي 
تعمل في التنقيب عن النفط هي األخرى تخليها عن القطاع 
»51« النفطي ومغادرة البالد طبقًا لمذكرة وجهتها االدارة 

العامة لموظفيها.
وتأت���ي مغ���ادرة البعث���ات الدبلوماس���ية وش���ركات النفط 
لتكش���ف م���دى تده���ور الوض���ع ف���ي اليم���ن ال���ذي يعان���ي 
منذ س���نوات حال���ة من التخب���ط اضافة إلى التده���ور األمني 
واالقتص���ادي والخالف���ات السياس���ية القائم���ة والخروج على 

القواعد الدستورية.

ال تحرك عسكري
ونتيج���ة لتده���ور األوض���اع ف���ي اليم���ن وانهي���ار الدول���ة 
وسيطرة جماعة انصار الله على العاصمة وبعض المحافظات 
ومؤسسات الدولة وتقديم رئيس الجمهورية عبدربه منصور 

هادي وحكومة خالد بحاح الستقاالتهم كشف مسئول خليجي 
لصحيفة »الشرق األوس���ط« أن دول مجلس التعاون الخليجي 
لن تتحرك عس���كريًا لحماية مصالحها في اليمن، لكنه أكد أن 
التنس���يق جاٍر لصياغة موقف خليج���ي صارم من األوضاع في 

اليمن سيتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية.
هذا ومن المعلوم أن االستثمارات الخليجية تشكل %70 
م���ن مجموع االس���تثمارات االجمالية األجنبي���ة في اليمن، في 
حين تتصدر االس���تثمارات الس���عودية قائمة المس���تثمرين 

بقيمة تتراوح بين 3-4 مليارات دوالر.
وتس���ببت األزم���ة األخي���رة ف���ي تأجي���ل مس���اعدات دولية 
وخليجي���ة ب����8 مليارات دوالر لدعم االقتصاد اليمني وس���ط 
تراجع لالس���تثمارات األجنبية عام 2012م لتصل إلى 350 

مليون دوالر.
ويرى البنك الدولي تراجعًا في االس���تثمارات عام 2012م 
بنسبة 50% عن عام 2011م، معلنًا عن تخفيض تصنيف 

اليمن لتصبح في ذيل الدول الجاذبة لالستثمار.
وهذا يؤكد أن األوضاع السياس���ية المضطربة والمتسارعة 
ف���ي البالد وضعت االس���تثمارات األجنبية عموم���ًا والخليجية 
خصوصًا في مأزق االقتصاد المتهالك بسبب األزمة المشتعلة 

بين الفرقاء السياسي في اليمن.
وم���ع توالي التحذيرات من انهيار اليم���ن قال األمين العام 
لألمم المتحدة بان كي مون الخميس الماضي أن اليمن يتفكك 
بعدم���ا انزلق���ت الب���الد ف���ي الفوض���ى بدرجة أكبر م���ع إحكام 

الجماعات المسلحة قبضتها على اليمن.
مضيف���ًا: »يج���ب أن نفع���ل ما في وس���عنا لمس���اعدة اليمن 
في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياس���ية إلى 

مسارها«.
وف���ي ذات الس���ياق كش���فت المص���ادر أن ممثل���ي البن���ك 
والصن���دوق الدوليي���ن ف���ي اليمن تراقبان األوض���اع عن كثب 
وباهتمام كبير، وما س���وف تؤول إليه خيارات انتقال السلطة 

وعبر أية آليات، لتقرر على ضوء ذلك الخطوة القادمة. 
وأضاف���ت المصادر أن البنك والصندوق الدوليين يرفضان، 
بالمطل���ق، التعامل مع أية س���لطة، وف���ي أي زمان ومكان ال 

تعتبر وفقًا للمعايير المتعارف عليها.
موضح���ة بأن معايي���ر البنك والصن���دوق الدوليين، تعتبر 
الس���لطة انقالبية والنظام الممثل لها غير دس���توري. وهذا 

يستتبعه مباشرة وقف كافة البرامج والتعامالت.
وح���ول ما يت���م تداوله م���ن أخبار عن توجه إلى تش���كيل 
مجلس رئاس���ي أو سلطات ثورة، أكدت مصادر في الممثلية 
المالية الدولي���ة بالعاصمة صنعاء، أن البنك الدولي وصندوق 
النق���د الدول���ي، س���وف يمتنعان ع���ن تقديم أي���ة تمويالت 

جديدة أو مساعدات مالية ألية سلطة )غير دستورية(.

األزمة بين دول الخليج ومجلس األمن
هذا واعتبر المراقبون السياس���يون انه ال مخرج لليمن من 
ه���ذا الم���أزق إاّل بع���ودة الحوثيين عن قراراته���م وااللتزام 
باالتفاق���ات المبرم���ة وف���ي مقدمته���ا المب���ادرة الخليجي���ة 

ومخرجات الحوار واتفاق السلم..
الفتي���ن إل���ى أن المجتم���ع الدول���ي لم يعد يث���ق باتفاقات 
اليمنيين وان ما سيسفر عن حوار موفمبيك لن يكون مفتاحًا 
للح���ل، وتراجع المجتمع الدولي عن قراراته خصوصًا وأنه لو 
كان يعول على نتائج مثل هذه الحوارات لما اغلق س���فاراته 

ولتريث حتى انتهاء هذه الجولة من المارثون الحواري..
ويؤكد المراقب���ون ان األزمة تزداد تعقيدًا في ظل اصرار 
دول مجل���س التع���اون الخليج���ي عل���ى التمس���ك بالش���رعية 
الدستورية والمؤسسات الدستورية في الوقت الذي تتحاور 
المكون���ات السياس���ية برعاية األمم المتح���دة حول خيارات 
بعي���دة جدًا عن المطالب الخليجية، حي���ث لم يعد الرئيس 
المس���تقيل ه���ادي مطروحًا على طاولة الح���وار وإنما يجري 

الحديث حول مجلس رئاسي وهو ما يزيد الوضع تعقيدًا..

كل السيناريوهات المرعبة والدامية اصبحت على الطاولة لحل األزمة اليمنية التي
 اخذت بعدًا تراجيديًا بعد استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة.

وتزداد التوقعات من فرض خيارات القوة بعد مغادرة معظم سفارات العالم العاصمة 
صنعاء في قرار جماعي يبعث في مخاوف وقلق في الشارع اليمني غير مسبوقين، خصوصًا 

وان اليمن اصبحت خالل اسبوع تعيش عزلة تُعد األولى من نوعها في تاريخ اليمن القديم 
والمعاصر.. وبحسب مراقبين سياسيين فإن األزمة السياسية اخذت منحى خطيرًا بتحولها من أزمة داخلية إلى 

معركة دولية تخوضها اطراف اقليمية على أرض اليمن وبدماء أبناء الشعب اليمني.
وقال المراقبون لـ»الميثاق«: إن مغادرة معظم السفارات الغربية والعربية واإلسالمية بهذا الشكل الجماعي 

ينذر بخطر حقيقي تسير نحوه اليمن..

الحرب االقتصادية بدأت على البالد 
بوقف المانحين دعمهم

أطراف سياسية استخدمت األزمة كسالح لتدمير الجيش وضرب الصف الوطني

الحوثيون يبحثون عن انتصارات شخصية مقابل هزيمة شعب

التقليل من إغالق سفارات 
العالم انتحار جماعي

بالدن��ا ف��ي  األجنبي��ة  االس��تثمارات  م��ن  تش��كل %70  الخليجي��ة  االس��تثمارات 

13 س���فارة وقنصلية تغ��ادر اليم��ن

إن المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة 
المس��تجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الش��قيقة، 
وإذ يس��تذكر بيان��ه الص��ادر ع��ن اجتماعه االس��تثنائي 
ف��ي 21 يناي��ر 2015 بش��أن االنقالب الحوثي ف��ي اليمن، 
والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015 واستنادًا 
للمب��ادرة الخليجية وآليتها التنفيذي��ة ومخرجات الحوار 
الوطني وق��رارات مجلس األمن ذات الصل��ة، يؤكد مجددًا 
إدانته ورفض��ه المطلق لالنقالب الحوث��ي، وكل ما يترتب 

عليه، ومحاوالت فرض األمر الواقع بالقوة.
وانطالقًا من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
عل��ى أمن اليم��ن واس��تقراره ووحدته، ووقوف��ه إلى جانب 
الش��عب اليمن��ي الش��قيق، ورفض��ه لإلج��راءات األحادي��ة 
الجانب م��ن جانب الميليش��يات الحوثية، يؤك��د المجلس 

الوزاري ما يلي:
- دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد 
بحاح والوزراء والمس��ؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، 

والمطالبة بإطالق سراحهم فورًا.
- دع��م جه��ود كافة الق��وى اليمنية التي تس��عى بطرق 
س��لمية، ودون اس��تخدام العن��ف والتهديد، الس��تئناف 
العملي��ة السياس��ية وفقًا لمرجعي��ة المب��ادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذي��ة ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك 
إقرار الدستور والترتيب لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
وبناء الجيش واألمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

- رفض ما ُيس��ّمى ب� »اإلعالن الدس��توري« للميلش��يات 
الحوثية ومحاوالتها فرض األمر الواقع بالقوة.

- دعم وإسناد المؤسس��ات الدستورية القائمة والعمل 
على التئامها في أجواء آمن��ة لتمكينها من القيام بمهامها 

الدستورية.
- رف��ض كاف��ة اإلجراءات المتخ��ذة لفرض األم��ر الواقع 
بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، 
داعيًا الحوثيين إلى وقف اس��تخدام القوة، واالنسحاب من 
كافة المناطق التي يس��يطرون عليها، وتس��ليم األسلحة 
التي اس��تولوا عليها من المؤسس��ات العسكرية واألمنية، 

واالنخراط في العملية السياسية.
- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلس��المي 
لالنعق��اد عاج��ال عل��ى مس��توى وزراء الخارجية التخاذ 

قرار لرفض االنقالب وكل ما يترتب عليه.
كم��ا طال��ب المجل��س ال��وزاري مجل��س األم��ن الدول��ي 

والمجتمع الدولي بما يلي:
- دع��وة مجل��س األمن الدولي التخاذ ق��رار تحت الفصل 
الس��ابع من ميثاق األمم المتح��دة يتضمن إجراءات عملية 
عاجل��ة للحف��اظ عل��ى الس��لم واألم��ن الدوليي��ن اللذي��ن 
يهددهم��ا اس��تمرار االنقالب على الش��رعية ف��ي اليمن، 
ورفض ما ُيس��ّمى ب� »اإلعالن الدستوري« ومحاوالت فرض 

األمر الواقع بالقوة.
- اتخ��اذ إجراءات عاجل��ة لضمان س��المة وصحة فخامة 
الرئي��س عبدرب��ه منص��ور ه��ادي ورئي��س ال��وزراء خالد 

محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطالق سراحهم.
- دع��م اس��تئناف عملي��ة االنتق��ال الس��لمي للس��لطة 
ف��ي اليمن وف��ق المب��ادرة الخليجي��ة وآليته��ا التنفيذية 
ومخرج��ات مؤتمر الح��وار الوطني، وتطبي��ق قرار مجلس 
األم��ن 2140 )2014( الص��ادر تح��ت الفصل الس��ابع من 
الميث��اق بش��أن إيق��اع العقوب��ات على من يعرق��ل عملية 

االنتقال السلمي للسلطة.
وتتطل��ع دول المجلس إلى أن تفض��ي الجهود التي تقوم 
بها األم��م المتحدة في اليمن إلى اتف��اق كافة األطراف في 
اليمن الش��قيق للخروج من هذا المأزق وذلك اس��تنادا إلى 

األسس التالية:
1 - المحافظة على الشرعية.

2 - استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فس��وف تتخذ 
دول المجل��س اإلج��راءات الت��ي تمكنه��ا من الحف��اظ على 
مصالحه��ا الحيوي��ة في أمن واس��تقرار اليمن، ومس��اعدة 
الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه األحداث الخطيرة 
وبم��ا يحافظ عل��ى أمن اليم��ن واس��تقراره ووحدته وأمن 

واستقرار المنطقة.

بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
صدر عن االجتماع االس��تثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مساء السبت 
في الرياض برئاس��ة وزير خارجية دولة قطر د. خالد بن محمد العطية وبحضور التأمين العام لمجلس التعاون 

رس لبحث األوضاع في اليمن- البيان الختامي التالي :
ُ

الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني والذي ك


