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منذ احاطتي االخيرة فإن الوضع االنساني في اليمن تدهور اكثر وأكثر ، في حين 
ان النزاع المسلح يتفاقم مع القصف الجوي اليومي والصدامات المسلحة في االسبوع 
الماضي ، فقد تلقينا تقارير عن ٣٦٥ حادثًا أي زادت هذا الحوادث بـ٢٣١ حادثًا 
مقارنة باألسبوع الماضي ، وكان هناك ١٠٠ عملية جوية في محافظة تعز بمفردها 
خالل الفصل االخير من العام ٢٠١٦م تضمنت صدامات مسلحة وقصفًا جويًا وقصفًا 

بريًا، أي زيادة بنسبة ١٢٪ .
اليوم اشعر بالقلق البالغ تجاه المدنيين الذي علقوا بسبب تبادل اطالق النار في 
مدينة المخا ، وقد وردتني تقارير بأن اكثر من ٥٠٠٠ عائلة هربت من هذه االماكن . 
من الواضح ان من يتأثر بهذا الصراع هم المدنيون اليمنيون ، فأكثر من ثلثي السكان 
أي ٨،١٨ مليون شخص يحتاجون لمساعدة انسانية وحماية ، بما في ذلك ١٠،٣ 
مليون شخص يحتاجون مساعدة فورية إلنقاذ حياتهم.. نتحدث عن سكان بحجم 

دولة السويد ، وهذه االرقام الى تزايد وارتفاع .
أكثر من مليوني شخصًا مشردون داخليا . وبحلول ٣١ ديسمبر تعرض ٧٤٦٩ 
يمنيًا للقتل و٤٠٤٨٣ تعرضوا إلصابات نتيجة النزاع . العد الحقيقي سيرتفع في 
الوقت الذي نقدم التقارير التي تردنا من المرافق الصحية التي ما زالت  تعمل ، وهي 

فقط ٤٥٪ من العدد االجمالي.
إن محنة االطفال ايضًا مأساوية- لدينا طفل تحت سن الخامسة يموت كل عشر 
دقائق ألسباب يمكن تفاديها ، ان هذا االثر مأساوي على االطفال على سبيل المثال 
القصف الجوي منذ اسبوعين بالقرب من مدرسة في امانة صنعاء افضى الى وفاة طالبة 
وإصابة اربعة ، ومنذ اسبوع في ٣ يناير دمرت مدرسة بالكامل ، ولكن لحسن الحظ 

لم يكن هناك خسائر بشرية .
منذ بداية االعمال العدائية في مارس ٢٠١٥م اكثر ١٤٠٠ طفل تعرضوا للقتل 
و٢١٤٠ تعرضوا إلصابات . وكذلك ١٤٤١ طفًال تم تجنيدهم من اطراف الصراع 
البعض منهم لم يبلغ ثمان سنوات ، على االرجح االرقام الفعلية هي اكثر واكبر ، 
الى جانب االثر المباشر للنزاع المسلح لدينا ما يعرف بالوفيات الصامتة لليمنيين ، أي 
االرقام التي ال يتم تسجيلها.. رجال ونساء يموتون من الجوع ومن االمراض التي يمكن 
تفاديها وعالجها . لسوء الحظ ان السلع الغذائية االساسية واألدوية التي ال يمكن 
استيرادها بسهولة بسبب القيود على وصول هذه المساعدات التي فرضتها مختلف 
االطــراف . اشخاص يعانون من امراض مزمنة بما في ذلك ضغط الدم والسكري ال 
يحصلون على عالج ينقذ ارواحهم بسبب النقص في االدوية وهم يحتضرون ببطء .

ان النزاع في اليمن بات اآلن يشكل السبب وراء الحالة الطارئة وانعدام االمن الغدائي 
االكثر الحاحًا في العالم ان لم يكن هناك تحرك فوري فإن المجاعة ستهيمن على اليمن 
للعام ٢٠١٧م.. ننوه الى أن ١٤ مليون إنسان اآلن يعانون من انعدام االمن الغدائي 
والبعض منهم بشكل حاد ، وهذا يعني ان اليمنيين لم يعودوا قادرين على توفير 
االطعمة ألنفسهم.. على االقل مليونا شخص يحتاجون لمساعدات غذائية لكي ينجوا.. 
والوضع بالنسبة لألطفال مأساوي بشكل خاص نتحدث عن مليونين فاصل ٢٠٠ الف 
طفل وفتيات يعانون من سوء التغذية وسوء التغذية الحاد ، فنحن نتحدث عن نسبة 

٦٣٪ منذ اواخر عام ٢٠١٥م من االطفال ينامون جائعين في كل ليلة .
كما ان حوادث العنف على  النوع االجتماعي ازدادت هذه االعمال بنسبة ٦٣٪ منذ 
بداية النزاع ، في هذا الشهر كان لدينا ١٠٨٠٦ حاالت تم تسجيلها يتحدثون عن 
حاالت اغتصاب اضافية ، زواج قسري ، وفتيات اجبرن على الزواج ، ونتحدث ايضا عن 
اعمال عنف تقترف ضد الفتيات والنساء بشكل اكثر مقارنة بما كان يحصل منذ عامين .

فشلت كل اطراف النزاع في اتخاذ التدابير لحماية المدنيين ، حتى اآلن تحققت االمم 
المتحدة من ٣٢٥ هجومًا على المدارس والمرافق الصحية والطرقات والجسور وحتى 
اآلبار المائية . ثلثا الضرر الذي لحق بالبنية التحتية  المدنية جاء نتيجة القصف الجوي 
. ان انتهاكات القانون االنساني الدولي وقانون حقوق االنسان الدولي هذه االنتهاكات 
ما زالت تجري مع االفالت من العقاب . هذه الهجمات ضد المدارس والمستشفيات 
يجب ان تتوقف ويجب احترام المعايير الدولية . وكذلك يجب توفير الوصول االنساني 
من دون أي عراقيل ، ولكننا نجد ان هناك تحديات كبيرة امام العاملين في الجانب 
االنساني وال يمكنهم الوصول الى االشخاص المحتاجين بسبب االقتتال وانعدام االمن 

والعراقيل البيروقراطية ونقص التمويل .
ان إغالق مطار صنعاء امام الرحالت الجوية منذ التاسع من اغسطس كان   
له اثر كبير على المدنيين في اليمن وزاد من العبء االنساني.. ان غياب الرعاية الطبية 
المتخصصة في البلد تعني ان اكثر من ٢٠ الف يمني عاجزون عن الذهاب للخارج 
للحصول على العالج ، كما ال يمكن ارسال االدوية المنقذة لألرواح الى اليمن . وكذلك 
الطالب عاجزون عن مواصلة الدراسات في الخارج ، واليمنيون خارج البلد عاجزون عن 
العودة الى منازلهم وموطنهم ، كما ان تعليق الرحالت التجارية يعني أن الصحفيين 

عاجزون عن السفر الى صنعاء لرفع تقارير عن الوضع االنساني المأساوي في اليمن .
نتوقع من كافة اطراف النزاع في اليمن بما في ذلك حكومة اليمن ان تبذل   
قصارى جهدها بالتعاون مع التحالف بقيادة السعودية إلعادة فتح المطار وإعادة 
اطالق الرحالت التجارية ، ونتحدث هنا عن معالجة الشواغل االمنية وإعادة ارساء 
الطرقات الجوية من خالل بيشة والمملكة العربية السعودية ومطارات اخرى ضمن 

التحالف بقيادة السعودية .
ان نظام الرعاية الصحية يتدهور والبنية التحتية العامة والجسور والمرافق   
ونظم المياه هذه كلها قد تدمرت . ان انهيار المؤسسات االقتصادية واألمنية 
واالجتماعية في البلد هذا كان له اثر مضاعف على االحتياجات االنسانية ، العائالت 
االفقر في اليمن واألرامل واليتامى واألشخاص والذين يعانون من اعاقات وكبار السن ما 
عادوا يحصلون على مخصصات شهرية وقدرها ٢٥٠٠ ريال يمني أي عشرة دوالرات 

للشخص الواحد .
ان ١٫٢٥مليون موظف حكومي بمن في ذلك الممرضون واألطباء والمدرسون ما 
عادوا يحصلون على الرواتب بشكل منتظم ، صحيح ان االموال وصلت الى عدن في 
بداية هذا الشهر ، ولكن ال معلومات تفيد بأنها ستصل الى الموظفين الحكوميين 

في كافة المحافظات .
ان االقتصاد في اليمن وأزمة السيولة هذه المشاكل  تعني ان مصاعب الشعب اليمني 
ستتفاقم . ان ٩٠٪ من السلع الغذائية في اليمن والوقود يتم استيرادها من الخارج 
وان ٤٠٪ فقط من هذه السلع تصل الى البلد ، على سبيل المثال محصول القمح 
بات اآلن اكثر بنسبة ٢٥٪ مقارنة بفترة ما قبل االزمة . اسعار النفط زادت بنسبة 

 . ٪٣٣
ان االنخفاض الحاد في االحتياط االجنبي للبنك المركزي الى جانب انتقاله الى عدن 
وغياب السيولة هذا كله كان له اثر اقتصادي واجتماعي مأساوي . اليمن ممكن ان 
تعاني من نقص في القمح في الشهر المقبل والمصارف االجنبية ما عــادت تقبل 
المعامالت المالية مع عدد من المصارف التجارية في اليمن ، وعلينا ان نقوم بعكس 
اتجاه انعدام االمن الغدائي المتزايد ، كما ان عددًا من المنظمات االنسانية تجد 
صعوبة في الحصول على المبالغ النقدية لتنفيذ مشاريعها ، وبالتالي هذا كله يؤدي 

الحتياجات انسانية حادة .
السيد الرئيس اسمح لي ان اقدم لك تحديثًا حول آليات االمم المتحدة للتحقق 
والتفتيش المعروفة بـ"االنفورن" منذ ٢٣ يناير هذه العام هذه اآللية قامت بالنظر 
في ٣٢٤ مركبًا من ٣٩٤ طلبًا من بداية العمليات . اكثر من خمسة مليون طن متري 
من الشحنات تم تسليمه بما في ذلك مليونا طن من السلع الغذائية ومليون طن من 
الوقود . خالل هذه الفترة ٥٤ مركبًا لم يحصل على قبول او اذن.. «٢٠» طلبًا تم سحبه 
و٢٨ تم الغاؤه . ان اآللية استكملت ٢١ عملية تفتيش لشحنات مشبوه فيها . ان 
التأخيرات تأتي ايضا بسبب القيود التي يفرضها التحالف بقيادة السعودية، على سبيل 
المثال منع المراكب من الوصول الى مرافئ البحر االحمر في اليمن وفي غياب لقوائم 
السلع الممنوعة ، كما أن هناك عراقيل بيروقراطية اخرى تمنع وصول السلع هذه الى 
وجهتها النهائية . كافة االطراف يجب ان تكون مسؤولة عن هذه العراقيل . المرافئ 
ايضا تعرضت ألضرار يجب اصالحها . مرفأ الحديدة وهو المرفأ الرئيسي في اليمن الذي 
يستقبل ٨٠٪ من الواردات تعرض للضرر في ٢٠١٥م ولم يعد تأهيله . مركب 
يحمل اربع رافعات متنقلة وصل للبحر االحمر ولكن طلبت منه السلطات السعودية 
مغادرة المياه اليمنية ، وما زال هذا المركب ينتظر الحصول على موافقة التحالف 
لكي يتمكن من الوصول للمرفأ . هذه الرافعات ستتيح للمرفأ التعامل مع الشحنات 
االنسانية.. رافعتان من هذه الرافعات ستستخدمهما االمم المتحدة ، أي برنامج 

االغذية العالمي وستساعدان في توفير وتسليم المساعدات االنسانية الضرورية .

على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة ان المجتمع االنساني   
سيسلم المساعدات معًا، في العام ٢٠١٦م وصلنا الى ٥،٦ مليون يمني يحتاجون 
للمساعدات ، وذلك من خالل مساعدات مباشرة واستجابة منسقة في ٢٢ محافظة 
ونملك خمسة مقرات في عدن، الحديدة، إب صعدة وصنعاء.. اكثر من ١١٤ منظمة 
انسانية تعمل في اليمن وتوفر مساعدات منقذة لألرواح في البلد . في وسط هذا 
النزاع المأساوي نرى ان هناك بصيص امل بفضل التدخل السريع للشركاء االنسانيين 
الذين وضعوا وأنشأوا مراكز لمعالجة الكوليرا بلغ عدد المراكز ٢٦ ، وأطلقت حمالت 
احتواء من خالل التدخالت في مجال المياه . ان انتشار الكوليرا الذي بدأ في اكتوبر بدأ 

ينخفض اآلن ، ولكن يجب ان نبقى متيقظين الن الحاالت ما زالت موجودة . 
في االسابيع االخيرة كانت هناك تحسنات في تجاوز العقبات البيروقراطية وبشكل 
خاص اصدار تراخيص دخول للعاملين في المجال االنساني . الحوار ايضا بات فعاًال 
لقيادة فهم افضل لألطراف في النزاع ومسؤولياتهم بحسب القانون الدولي ، وأرحب 
بجهود السلطات السعودية والشركاء اآلخرين لتعزيز الحوار وتشارك المعلومات مع 
الشركاء االنسانيين لتجاوز التحديات التي تواجهنا في توصيل المساعدات االنسانية 
في اليمن . في عام ٢٠١٧م نحتاج لملياري دوالر لدعم االستجابة االنسانية لهذا العام 
الستهداف ١٠ ماليين من االكثر ضعفًا في اليمن . ان هذه الزيادة مقارنة مع العام 
٢٠١٦م مرتبطة بتدهور النظام االقتصادي واالجتماعي وزيادة المعاناة وغياب 

الوقف لألعمال العدائية وغياب اي تسوية سياسية . 
ات الشعب اليمني والمجتمع الدولي  ان اطراف النزاع يقومون بغض النظر عن نداء
، ولذلك اطلب من الدول االعضاء ان تتقدم بوعود وهبات كريمة في اواخر مارس . 
واطلب من اعضاء المجلس مرة اخرى ان يدعوا  الى إيقاف فوري إلطالق النار ووقف 
االعمال العدائية فالشعب اليمني بحاجة لحل سياسي لهذا النزاع المشين الذي علقوا 
فيه ، كما اطلب أوًال من اعضاء المجلس : ان يستخدموا نفوذهم على االطراف في النزاع 
لضمان احترام القانون االنساني الدولي وضمان وصول انساني كامل وآني وبال عوائق . 

لة اطراف النزاع عن خرق التزاماتهم بحماية المدنيين والمنشآت  ثانيًا: ان تتم مساء
المدنية .

ثالثًا: تيسير االستيرادات التجارية اضافة الى تيسير استيراد الرافعات في مرفأ 
الحديدة ، ودعم اعادة تأهيل المرفأ وتمديد والية اآللية لما بعد ابريل .

رابعًا: المطالبة باستئناف الرحالت الجوية التجارية الى صنعاء.
خامسًا: تيسير االئتمان لشراء االغذية بما في ذلك القمح من قبل التجار والمصارف 
اليمنية وحث الحكومة على استخدام االموال من آخر دفعة من االموال المطبوعة 

مؤخرًا بشكل عادل وضمان توفير الرواتب للعاملين في البالد من دون تأخير .  

في تقريره المقدم ألعضاء مجلس األمن 

وكيل األمم المتحدة يطالب بوقف فوري إلطالق النـار في اليمن
المجاعة تهدد اليمنيين وندعو المجتمع الدولي للتحرك 

حظي الجانب االنساني واالغاثي الذي تعاني منه اليمن منذ بداية العدوان السعودي البربري الحاقد على بالدنا باهتمام دولي كبير وخاصة في احاطة المبعوث الدولي لليمن اسماعيل ولد شيخ احمد لمجلس االمن في دورته 
االعتيادية الخميس الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٧م اثر جولته في المنطقة إليقاف الحرب وإحالل السالم في اليمن .

هذا  وتنشر صحيفة «الميثاق» نص احاطة السيد ستيفن اوبراينـ  وكيل األمين العام للشؤون االنسانية واإلغاثة بمجلس االمن التي كشفت الحالة االنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني نتيجة جرائم العدوان 
السعودي التي يرتكبها بدم بارد ضد االطفال والنساء وتدمير البنية التحتية . نص كلمة منسق الشئون اإلنسانية كما وردت مترجمة:

اإلعالم يحجب كلمة مندوب األوروغواي :

يجب مساءلة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في اليمن
 بمحاكمة السعودية ودول تحالف العدوان.. «الميثاق» تتنشر 

ً
اتسمت كلمة مندوب األوروغواي -التي ألقاها في جلسة مجلس األمن بشأن اليمن- بالشجاعة ومطالبته صراحة

أهم ما في الكلمة:
نشكر المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووكيل األمين العام للشئون اإلنسانية على اإلحاطتين.

نشيد بعمل المبعوث الخاص لألمين العام إلى اليمن، ونعّبر عن دعمنا للجهود المستمّرة للتوّصل إلى حل لهذا النزاع، كما أعّبر أيضًا عن خالص شكرنا إلى كل الذين يساهمون 
في المساعدة اإلنسانية لليمن على جهودهم الجّبارة لمنح بعض األمل لهذا الشعب.

وتعّبر بالدي عن ارتياعها نتيجة استمرار النزاع في اليمن، حيث نشهد ارتكاب أخطر االنتهاكات للقانون اإلنساني الدولي ولحقوق اإلنسان.. ال يحظى الصراع في اليمن 
ر فقط عدد االجتماعات 

ّ
بالتغطية اإلعالمية ذاتها التي يحظى بها النزاع في سوريا أو السودان، وهذه التغطية ال تضع اللوم على األشخاص المسئولين عن هذه األفعال، فلنتذك

التي عقدناها بشأن سوريا منذ آخر إحاطة حول اليمن في الـ ٣١ من أكتوبر، حوالي ١٣ إحاطة حول سوريا.
تشعر بالدي بالقلق ّجراء االستمرار في انتهاك مؤسسات الدولة في اليمن، وهو ما سمح للمجموعات اإلرهابية بالتوّسع بما في ذلك "داعش" و"القاعدة في شبه الجزيرة 

العربية" والتي وّسعت نطاق عملها وحصلت على مالذ آمن خصوصًا بعد فشل مؤسسات الدولة اليمنية وتحويلها إلى دولة فاشلة.
ن من إحراز أي تقّدم حتى اآلن، ولكن على الرغم من ذلك نؤّيد استئناف العملية السياسية التي لم 

ّ
نعّبر عن قلقنا جّراء التقّدم المحرز في العملية السياسية والتي لم تتمك

ق أي نتائج ملموسة منذ أشهر.
ّ

تحق
وشهدنا أيضًا تقويضًا لخارطة الطريق التي اقترحها المبعوث الخاص، ندعو أيضًا كل األطراف إلى استئناف الحوار بغية توفير ظروف مواتية إلحالل السالم وبغية تحقيق 

ر على األطراف المختلفة بغية الدفع قدمًا بحل سلمي لهذا النزاع.
ّ
 من يمكن أن يؤث

ً
االستقرار في اليمن، نحن بحاجة إلى التزام من الجهات اإلقليمية وداعميها وخاصة

سيدي الرئيس:
لطالما نّددت بالدي بالهجمات المستمّرة على األهداف المدنية في اليمن. هجمات وغارات جوية وهجمات بالقذائف والهاون والصواريخ والتي تدّمر بشكل عشوائي المستشفيات 

والمدارس واألسواق والمنازل والبنى التحتية. كما أن القنابل العنقودية والقنابل الخارقة للتحصينات واأللغام المضاّدة لألفراد، كلها تتسّبب بمعاناة الشعب في اليمن.
بينما تتغاضى األطراف في اليمن عن القانون اإلنساني الدولي وهو ما يؤّدي إلى معاناة وإلى آثار مدّمرة وكارثية للشعب اليمني العالق في مناطق النزاع، وفي اليمن كما في سوريا 
شهدنا مستويات من انعدام اإلنسانية لم نرها قبل ذلك، ونحن ندين كل الهجمات على المدنيين سواء جرت في اليمن أو سوريا أو العراق أو غيرها، وبغض النظر عن مرتكبيها، 

ال يمكننا أن ندين الغارات الجوية التي تقتل المدنيين في سوريا من دون أن نقوم بذلك أيضًا في اليمن، فما من مجال للمعايير المزدوجة.
ال بد من مساءلة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم. كما نشعر بقلق أيضًا نتيجة األزمة الغذائية التي تمّر بـ ١٤ مليون يمني، أي ما يزيد على نصف عدد السكان، ويعاني 

 آنيًا للمساعدات اإلنسانية التي ال تزال تواجه العوائق من قبل طرفي النزاع.
ً
األطفال من المجاعة وهي معاناة يجب أن تدفعنا كي نطلب فورًا وصوال

سيدي الرئيس:
تبدو الفرصة الوحيدة لحل النزاع من خالل اتفاق سياسي في اليمن بين األطراف.. ماليين الشعب اليمني متضررون من هذه األزمة وهذا النزاع، ونحن على عاتقنا السعي 

للتوّصل إلى أفضل حل إلحالل السالم.

١٠٠ عملية جوية في محافظة تعز خالل الفصل األخير من 
العام ٢٠١٦م أي زيادة بنسبة ١٢٪ 

٥٠٠٠ عائلة نزحت من مدينة المخا 

٨٫١٨ مليون شخص يحتاجون لمساعدة إنسانية عاجلة

١٤٠٠ طفل قتلوا وأصيب ٢١٤٠

١٤ مليون يمني يعانون من انعدام األمن الغدائي

١٫٢٥ مليون موظف يمني بدون رواتب 

السعودية منعت السفن من الوصول إلى 
الموانى اليمنية

ــة  السلع الغذائية األساسية واألدوي
اليمكن استيرادها بسبب القيود التي 

فرضتها دول العدوان

تحققت األمم المتحدة من ٣٢٥ هجومًا 
ــمــرافــق الصحية  عــلــى الـــمـــدارس وال

والطرقات والجسور واآلبار 
لعل المبعوث االممي تذكر - وهــو يكتب احاطته 
هــذه - ما حــدث له في جلسة مجلس االمــن السابقة، 
حينما قدم احاطته المتحيزة للطرف السائر في فلك 
العدوان السعودي، والمدافع عن جرائم هذا العدوان 
بشكل مباشر وغير مباشر، ليفاجأ بأطروحات من داخل 
اته وكشفت تحيزه  الجلسة نسفت احاطته وعرت ادعاء
للمجرمين ودفاعه عنهم، ووضعته في موقف ال ُيحسد 
عليه، ومن الصعب ان ينساه، وهو ما نعتقد انه كان سببًا 
رئيسًا في التغير الملحوظ من خالل مضامين االحاطة 

االخيرة ولغتها. 
النقاط اإليجابية في اإلحاطة:

مستوى التحريض والتأليب ضــد الــقــوى الوطنية 
المواجهة للعدوان تراجع كثيرًا في هذه االحاطة عما 

كان عليه في االحاطات السابقة.
كما يالحظ في هذه االحاطة ان ولد الشيخ بدأ يتخلى 
عن تجميل صورة ومواقف هادي و حكومته، وبمعنى 
آخر اختفت الصورةالتي كان يظهر فيها وكأنه وزير 

خارجية الى هادي. 
اول مره يوجه ولد الشيخ رسالة قوية باتجاه الفار 
 أنه رفض حتى نقاش الخطة التي 

ً
هادي ويعلن صراحة
طرحها لحل األزمة. 

 ولد الشيخ نسف اوهام االنتصارات التي يروج لها قادة 
العدوان واعالمهم ومرتزقتهم، وذلك من خالل االشارة 
ات السيطرة)..  التي وردت في االحاطة بلفظ (ادعــاء
فهذه االشارة تنسف اكاذيب (تحرير المخا وانتصارات 
باب المندب) التي يحاول العدوان استخدامها كورقة 

سياسية.
 في االحاطة اكد ولد الشيخ ان (الحرب كر وفــر).. 
وهنا يعكس تمامًا صورة السيطرة الكاملة التي يسوقها 
اعالم العدوان.. وكأنه يقول لمجلس االمن ان سياسات 
منح مزيد من الوقت والفرص للسعودية وتحالفها على 
امل تحقيق نصر على االرض هو مراهنة على سراب 

الجدوى منها.
 كذلك يالحظ ان ولــد الشيخ طــرح مطالب تمس 
الــتــحــالــف بطريقة غــيــر مــبــاشــرة (وقـــف العمليات 

العسكرية وفتح مطار صنعاء وتسليم المرتبات)..
أهم النقاط السلبية في اإلحاطة: 

حـــاول ان يقلل مــن شــأن مــوافــقــة الــقــوى الوطنية 
على المفاوضات وتعاملها االيجابي مع المقترحات 
المطروحة، حيث قال ان مبادرة المؤتمر وانصار الله 
(بتشجيع من عمان والواليات المتحدة).. وكأنهم لم 

يقدموا شيئًا يؤكد موافقتهم.
 حديث ولد الشيخ عن تشكيل الحكومة بأنه اجراء 
أحادي يصب في اتجاه عرقلة السالم، وتجاهل القرارات 
ات االحادية التي يتخذها الفار هادي وحكومته.  واالجراء
كالعادة حين تكون عرقلة الطرف اآلخر واضحة و ال 
يمكن اخفاؤها يحرص ولد الشيخ على سرد عراقيل 
ينسبها للطرف الوطني، ثم يناشد الجميع الرحمة 

باليمن، وكأن الطرفين سواء في العرقلة.
كالعادة حرص المبعوث الدولي على تقديم السعودية 
وتحالفها على أنهم دائمًا رعاة السالم وليسوا معتدين 
على اليمن، وعلينا أال نطمح أنه سيقترب من السعودية.. 
فهو مبعوث لليمن وحــدوده ان يوجه النقد لألطراف 

اليمنية.. 
 قد تفرض الدبلوماسية على ولد الشيخ أال يهاجم 
المملكة او يوجه لها اي تهمة، لكن الثناء عليها في 

احاطته يؤكد تأثير السعودية في دوره ومواقفه. 
قد تكون الزيارة االخيرة التي قام بها ولد الشيخ الى 
اليمن غرضها اسقاط واجب، وإضافة زخم إلحاطته، وهو 
ما ظهر في الفقرة االخيرة التي قال فيها (أتيتكم من 
اليمن).. ولعلها الفقرة الوحيدة التي كتبها بعد الزيارة، 

بينما االحاطة كلها كانت قد كتبت من قبل.
ربما كانت الزيارة بمثابة تأجيل للتفاوض لحين االنتهاء 
مما ُسميت عملية (الرمح الذهبي) التي كــان تحالف 
العدوان يريد من خاللها تحسين وضع هادي وحكومة 
الرياض على االرض لمنحهم ورقــة قــوة على طاولة 
التفاوض، ومع ذلك كان حديث ولد الشيخ في احاطته 

محبطًا آلمال المراهنين على التصعيد العسكري.

أحمد غيالن

ة أولية ألهم ما تضمنته  قراء
إحاطة المبعوث األممي إلى اليمن


