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 السيد الرئيس، 
 

 ؛مارسآذار/ 11 يف ن ـــإلى اليم لألمم المتحدة المبعوث الخاص لألمين العام لقد توليت مهمتي بصفتي
قد  الفرصة ألن باالمتياز تعلى ثقته، وشعر لألمم المتحدة العام األمين للسيد  امتنانيمع  تبوأت هذا المنصب

 بالتواضع ،هلمآ ام اذه ،يقترن هذا االمتيازهذه المأساة الكبرى إلى نهاية متأخرة.  لركون تيحت لي للقيام بشيء أ  
 الم لح. التحديو تعقيد الالواجب في مواجهة 

 
ن التقي واأن وجدت، أضحت أقوى. كان من دواعي سروري  حيثما الحّقة،ومنذ حينها، هذه المشاعر 

بثروة اليمنيين المتأتية من جميع األطراف ومن العديد من المنظمات المدنية، ولقد اخذت جزء من وقت  سترشدا
، فقد ةصاخلا إلى وجهات نظر األقل حظًا. وكما هو الحال دائما من واقع خبرتي بكل اهتمامالقادة واستمعت 
يقدمون الدعم  نيخشونه وم نعمّ اللواتي كثيرا ما تحدثن بأكبر قدٍر من الوضوح وبإسهاب هُّن كانت النساء 

 .اليه
 
من  كثير ولألسف فيكما هو الحال في أي مأساة دولية أخرى، زاخر  اليمن،العام بشأن رأي فال

 نني اعلم،. أوالقسوةتسامح ال يتسم بعدم السائد،المفهوم األحيان يتسم باالنتقاد. فالخطاب عن اليمن، ربما من 
السالم يصبح ممكنًا عندما نرى الخير في خصومنا على الرغم من أننا نستطيع أن نرى  ، أنأنتمتعلمون كما 

 بوضوح وحشية الحرب.
 
شراكهم يسمو فوق جميع األولويات األخرى، فذلك ليس بقراٍر  ي تركيز  نّ إ على االستماع إلى اليمنيين وا 

اتفاق ي برم بين قادتها على خالل من فقط يأتي يمكن ان اليمن في صراع العديم الجدوى. نحن نعلم أن حل 
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 بل ِعبر االقتتالخالل ليس من البعض مع بعضهم  التعاطيعلى فيما بينهم  واالتفاقتنحية خالفاتهم جانبًا 
الوحيد حسب، بل انه السبيل فإن وضع اليمنيين أواًل ليس بمجرد نهج سليم وصحيح  ،كلذل والنقاش. الحوارِ 
 السالم.سيؤول بنا الى  الذي

  
صدق ما يأتي على لسان الناس من خالل أان  ففي تجربتي في محاولة حل الصراعات، تعلمت  

يالءهم الثقة  تحقق من ذلك. يجب أن نثق في التأكيدات التي نسمعها بمعية الولكن أيضا  -نعم  -كالمهم، وا 
 . لذلك فأنني عندما أسمع كلماتٍ اً يلمع سوف يقدمونه فيمان االختبار النهائي لذلك يكمن أن كّنا نعلم ا  حتى و 

والتشكيك من الجانب اآلخر، فإن مساري هو:  موضعًا للسخريةبًا ما يكون ذلك إيجابية من قائد أو آخر، وغال
 ونستخدمها بنحٍو جيد. كلتجيدة الدعونا نأخذ الكلمات 

 
كم اليوم، سيدي الرئيس، هو تقريٌر أولي. سأقول لكم ما أعرفه، وما أخشاه تقريري الذي أقدمه لإن 

المجلس خالل الشهرين  اذهخطتي هي أن أعرض على تحديد بشائر األمل. وان  اً ضيأايضـــًا. وسوف أحاول 
  مفاوضات.إلجراء ال عمل القادمين إطار

 
 السيد الرئيس، 

 
وهذه  -لكنه الحقيقة. األخبار الجيدة  الوصف،، وانني أعتذر عن هذا سيئةجيدة وأخرى  هناك أخبارٌ 

 اً يلعف وهلهذه الحرب  دحهي أن الحل السياسي لوضع  -هي رسالتي الرئيسية إلى أعضاء هذا المجلس اليوم 
وسحب القوات وتسليم األسلحة  القتال،إنهــاء  المكنون:فالخطوط العريضة لهذا الحل ليست باألمر اح. ـــــــمت

فيما بينها على تجمع األطراف تتسم بالشمولية و  حكومة تشكيلاالتفاق على  بمعية ،الرئيسيةالثقيلة في المواقع 
 توافق في اآلراء لبناء السالم.

 
، من أوسع مجموعة من الطيف السياسي اليمني، إليهمفكل الذوات الذين تحدثت  وذلك يمكن القيام به؛

أخبروني أنهم يريدون ذلك، وأنهم يريدونه بسرعة، وأنهم سوف يعملون مع األمم المتحدة لتحقيق ذلك، وأنهم 
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 امنإكما هو الحال في جميع االتفاقات بين الخصوم، ستكون التنازالت المتبادلة مطلوبة. و يدركون العواقب، 
ستدعي التحلي بالصبر يو  اً نو مضم ن و كي نأ نكمي اللى نتيجة ناجحة للمفاوضات التوصل إ دعوني أؤكد أن

 .واالجتهاد وحسن النية بين الطرفين
 

لقد أكدت لهم أن ما يريده و االستماع إلى قادة األحزاب. العام عبر لقد توصلت إلى هذا االستنتاج 
لمستقر واآلمن مع ما يريده كل اليمنيين: اليمن ا ذات المجلس هويطلبه هذا  ومالألمم المتحدة العام األمين 

  حكومة مسؤولة أمام مواطنيها.
 
لم  حكومتهِ ف. في الصدارةشعبه  هموملوضع  واستعدادهِ  وصبرهِ  ادي على وقتهِ ـــــــــــممتن للرئيس ه نيوأن

 وهو أمرٌ  دعمهم،على عــول أ  ني. أنلالنخراط اواستعدادها واحتياجاته قفهاموال يفهملضمان  جهداً تدخر 
 .دو هجلا هذه نجاحضروري ل

 
. لقد أكد لي أن حركته تريد إنهاء هذه الحرب ءاعنص يف حركة أنصار هللاقيادة مع  لقائيلقد شجعني 

ي العديد من ف على مسامعي ولقد تكررت هذه الرسالةسوف تتعاون مع األمم المتحدة لتحقيق ذلك.  وأنها
  الموقف البّناء يشجعني كثيرًا.. وهذا مع كبار قادة أنصار هللا اهئار جا ةز يم يل تناك يتلا األخرى  اللقاءات

 
قادة تشكيلة واسعة استثنائية من األحزاب السياسية اليمنية. من مماثلة  وجهات نظرٍ لكما أنني سمعت 

 وأنا ممتن لهم أيضا.
 

نني  لقد أحدث الصراع  ،ن و ملعت امكلكنني بدأت ألتقي بالمجموعات الجنوبية.  بعد،الجنوب  لم أزر  وا 
وجعل إحباطات وتطلعات الجنوبيين الطويلة األمد أكثر  الجنوبية،تغييرات رئيسية على األرض في المحافظات 

 تضمينها فيتأكد من نلن يكون هناك سالم في اليمن إذا لم نستمع أيضا إلى أصوات الجنوب و ف وضوحًا. 
 .الحرب  الترتيبات السياسية التي تنهي
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 السيد الرئيس، 
 

وعليه فمن البديهي في ليس من المستغرب أن وقف الحرب ليس على نفس القدر من بناء السالم. 
. فاألطراف الضرورية الحرب هذهطاقاتنا صوب العمل لوقف  األول تحويلالمقام  علينا في يتعينان  اليمن،

الرسالة في إيصال  اً لقد كنت متسق في إنهاء هذه الحرب. اهسهم قراراتِ يمكن أن ت   التي هي ةددحملا لهذه المهمة
نهاء سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين هو السبيل الوحيد إل ةيو ست. إن التوصل إلى اإليه اهنيع

ن على جميع أطراف الصراع التخلي عن ، يتعيّ . ولهذه الغايةةمئاقألزمة اإلنسانية الا ةجلاعمالصراع اليمني و 
الشروط المسبقة إلجراء المحادثات ومنح مكتبي إمكانية الوصول دون قيود ودون شروط إلى جميع أصحاب 

 في وقت سابق من هذا العام. في بيان رئاسي، كما أكد هذا المجلس المعنيين نأشال
 

الوطني، سيكون الحوار و أوسع.  إن بناء السالم سيكون مهمة أكبر، تستند إلى سوابق مختلفة ومشاركةٍ 
 االنتقال،سيكون هذا جدول أعمال و حاسمة.  ، سابقةً عجابمبعث اإل والمشاركة المدنيةالشمولية  ذي بسجله

وا عادة  الدستورية،والمراجعة  ؛عا ر صلا ةياهن دعب انبناج نم اً ر يبك اً مامتها  بلّ طتي ام وهو  المصالحة،ليشمل: 
تحقيق هذا العمل مشاركة كاملة يستدعي  يتعلق بتحويل الدولة. ما اإلعمار وا عادة بناء مؤسسات الدولة. هذا 
 السياسة وتعكس تطلعات جميع اليمنيين.جانب العملية هذه من المجتمع المدني لضمان أن تتجاوز 

 
 السيد الرئيس، 

 
التي  هيالليل سواًدا  أحلك ساعاتسيئة. هناك قول مأثور بأن أخرى جيدة و هناك أخباٌر إن لقد قلت 

انها ، أدنى ما يقال عنها الحرب،أن كم يلاالخبر ل أن يكون هذا هو الحال. لن يكون . دعونا نأم  الفجرتسبق 
 األسابيع القليلة الماضية. إبــان وأكثر إلحاحاً  أكثر ضراوةً  أضحت

 
إن العدد المتزايد للصواريخ الباليستية التي تم إطالقها باتجاه المملكة العربية السعودية والعمليات 

. كما استمرت المواجهات العسكرية ضرراً أبرز التطورات وأكثرها من العسكرية المكثفة في محافظة صعدة هي 
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ز والجوف بما في ذل اليمن،والضربات الجوية في العديد من المناطق األخرى في  ك محافظات صنعاء وتع 
ج. أوم ديدة وحجة والبيضاء ولح   رب والح 
 

 تفيدتقارير مزعجة ورود مع  نكلو  األمامية،دون تغييرات كبيرة على الخطوط من تستمر االشتباكات 
فيد بأن حركات القوات في اليمن تقارير غير مؤكدة ت  الى ايضــًا مع تنس ،المدنيين بين صفوفسقوط ضحايا ب

ديدة،آخذة في التزايد وأن اآلفاق الرهيبة للعمليات العسكرية المكثفة في  قد  طويلة،عنها منذ فترة  لــ وح التي الح 
 وشيكة.تكون 

 
مقتنع بأن  نيالطاولة. أن السالم بعيدًا عنخذ أالى  تفضيأٌي من هذه التطورات قد ان  يكمن فيقلقنا 
بٍل لتقليلبنحٍو ابداعي و عاجلة بحاجة  . نحن جميعاً حقيقيا جراء ذلكهناك خطرا  األحداث التي  فرص إليجاد س 

 ألغلبية العظمى من اليمنيين.ل ةيقيقحلا مالآلا تزعجو  وتحيدهاقد تغّير قواعد المسار 
  

 السيد الرئيس،
 

بأن هذه الحرب سوف تنتهي قريبًا. فإلى جانب  الحاجة إلى بوادر أملٍ  إن الشعب اليمني في أمّس 
 كو كو ل كر ام كش ن و د اهلو انتيس يتلاالحاجة العاجلة إلى الوصول غير المحدود إلى المساعدات اإلنسانية، 

على سبيل المثال، وبتشجيع من القادة  نحن نعمل،هناك إجراءات أخرى قد توفر بعض األمل.  ،ليلق دعب
السياسيين من جميع األطراف، على فتح مطار صنعاء مرة أخرى امام الحركة الجوية وحق اليمنيين في السفر 

على ترتيب إطالق سراح السجناء. لقد قال لي الجانبان إنهما يرغبان ايضــًا  ونحن حريصون  وااللتحاق بأسرهم.
 مكعلطأ فو سو كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك.  وسوف نعمل ذلك،سراحهم. لقد شجعني في رؤية السجناء ي طلق 

 نعلم مننحن كما أننا قلقون للغاية بشأن االعتقاالت على جميع األطراف.  .لاجملا اذه يف زر  حي   مدّ قت يأب
 اً ضيأ امنا  سلح يعتبر إساءة مروعة و التجربة أن االحتجاز التعسفي والواسع النطاق للمدنيين في الصراع الم  

 مجتمع مستقر.لركون الى عائق أساسي ل
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القضايا المهمة. واألهم من ذلك هو العمل البطولي الذي تقوم به الوكاالت اإلنسانية في اليمن  هي هذه
 .صديقتي العزيزة وزميلتي السيدة ليز غرانديو  كو كو ل كر امبقيادة 

  
  الرئيس،السيد 

 
األهمية االستراتيجية لالستقرار في مدى بنحٍو أفضل مني  يعلمون أعضاء هذا المجلس  إن السادة

وللمجتمع الدولي على نطاق أوسع. فال يمكن تحقيق  هولجيران اليمن أهمية قصوى لشعب شأٌن ذواليمن. وهذا 
على سالمة  االعتمادوقتها النشاط اإلرهابي وحيث يمكن  اً ر يخأ ي محقحيث  اليمن،ذلك دون ضمان استقرار 

  .مكر و د وهو  والدبلوماسية ،ي ر و د اذهو  ممراته البحرية. يتطلب تحقيق ذلك تضافًرا فعااًل بين الوساطة
 

ما في وسعنا  نعمل كلدبلوماسي يسندها تؤول الى اإلخفاق. سوف  من دون وجود دعمٍ  فالوساطةِ 
يتعين  ،ءاضعألا لو دلا نم مهر يغو  المجلسولكن بالنسبة ألعضاء هذا  اليمنيين.بغية إيجاد اتفاقيات فعالة بين 

ر ى ب ي ن   ي ن ِة و األ خ   ان يضعوا قوة الرأي الدولي ظهيرًا لهذه االتفاقات. وحدتكم وعزمكم سيكونان الحاسمين.، ال ف 
 

 شكـــرًا.
 
 


