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تقرير

اتصاالت روسية ـ دولية ـ يمنية إليقاف الحرب
ّ
مع تعثر األمم المتحدة
في حل األزمة اليمنية ،في
ظل الضغوط والشروط
التي تضعها السعودية،
يبدو أن روسيا اتخذت
المبادرة إليجاد حلول سلمية
لألزمة اليمنية وإنهاء الحرب،
عبر خطة عمل قدمتها
موسكو لحل األزمة
نقلت إذاع ــة «مــونــت كــارلــو» الدولية
ّ
عن مصدر يمني مطلع أن اتصاالت
دبلوماسية روسية جرت مع الرئيس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق عـ ـل ــي عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ص ــال ــح،
ومـســؤولــن فــي حركة «أنـصــار الله»
ب ـح ـث ــت خـ ـط ــة سـ ـ ــام ب ـ ــن األطـ ـ ـ ــراف
املتحاربة في اليمن ،تضمنت تشكيل
حكومة وطنية ،وإرسال قوات دولية
إلى اليمن.
وأوضــح املصدر أن السفير الروسي
ف ــي ال ـي ـم ــن ،فــادي ـم ـيــر دي ــدوش ـك ــن،
ع ــرض ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،خ ـطــة لحل
األزمة في اليمن بتنسيق مع مبعوث
األمم املتحدة ،إسماعيل ولد الشيخ،
بـ ـع ــد فـ ـش ــل ول ـ ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ ف ـ ــي ج ـمــع
األط ــراف اليمنية مجددًا في الجولة
الـثــالـثــة م ــن م ـحــادثــات ال ـس ــام الـتــي
ك ــان ــت مـ ـق ــررة ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر .وك ـشــف
املـصــدر أن املـقـتــرح الــروســي األمـمــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ي ـ ـشـ ــدد عـ ـل ــى ح ـ ــل األزمـ ـ ــة
اليمنية «تحت مظلة األمم املتحدة»،
وق ــراراتـ ـه ــا ذات ال ـص ـلــة ف ــي املـســألــة
اليمنية.
وت ـت ـض ـمــن خ ـط ــة م ــوس ـك ــو امل ـحــاطــة
بسرية تامة ،هدنة إنسانية ،واإلفراج
عن بقية املعتقلني ،وفقًا لقرار مجلس
األمــن الــدولــي  ،2216و«إرس ــال قــوات
دولية لإلشراف على التزام األطراف
وقفًا دائمًا إلطالق النار».
ّ
ونص املقترح الروسي على «تسليم
األس ـل ـحــة ل ـق ــوات م ــن األم ــم املـتـحــدة،
تتولى بدورها في ما بعد تسليمها
للجيش اليمني بعد تشكيل حكومة
وطنية» .ولم تكشف الخطة املقترحة
ال ــدور ال ــذي سـيــؤديــه الــرئـيــس الـفـ ّـار
عبد ربه منصور هادي.

وفيما رفض مصدر في حكومة خالد
بحاح فــي تصريح لــ«مــونــت كارلو»
الدولية ،التعليق على خطة الروسية
املقترحة ،شــدد على «أن الحل الــذي
ال حياد عنه ،هو قــرار مجلس األمن
.»2216
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ن ـفــى م ـص ــدر م ـقــرب من
«اللجنة الثورية العليا» لـ«األخبار»
وجـ ـ ـ ــود خـ ـط ــة أو م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة روسـ ـي ــة
رسمية ،الفتًا إلــى أن مــا هــو حاصل
اآلن «ع ـب ــارة ع ــن ات ـص ــاالت يجريها
السفير الــروســي فــي صنعاء مــع كل
األط ـ ــراف املـعـنـيــة مل ـســاعــدة املـبـعــوث
ال ــدول ــي ف ــي إي ـج ــاد صـيـغــة تــوافـقـيــة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــل» .وش ـ ـ ـ ــدد امل ـ ـص ـ ــدر عـ ـل ــى أن
«ال ـح ــدي ــث ع ــن إرسـ ـ ــال ق ـ ــوات دول ـيــة
إل ــى الـيـمــن غـيــر م ـطــروح ول ــم ُي ـطـ َـرح
الـبـتــة ،بــل هـنــاك حــديــث ومـقـتــرحــات
عــدة تضمنت تشكيل لـجــان مراقبة
محلية مــن أطـ ــراف محلية مـحــايــدة
عـلــى تـنـفـيــذ ال ـح ـلــول ال ـتــي سيجري
التوصل إليها».
وي ـ ــأت ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان الـ ـخـ ـط ــة ال ــروسـ ـي ــة
الجديدة بعد لقاءات عديدة أجراها

أخيرًا سفير موسكو في صنعاء مع
الرئيس السابق علي عبد الله صالح
ورئ ـي ــس «الـلـجـنــة ال ـثــوريــة الـعـلـيــا»،
محمد الحوثي وقيادات في «أنصار
الـ ـل ــه» .وأثـ ـي ــرت تـ ـس ــاؤالت ع ــن ق ــدرة
الخطة الروسية على تسجيل خرق
عـلــى املـشـهــد ال ــذي أفـشـلــت الــريــاض
أي فرصة لحله ووقــف العدوان على
اليمن.
وك ــان صــالــح قــد طـلــب أك ـثــر مــن مــرة
ً
ت ـ ــدخ ـ ــا روسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـس ــوي ــة
سـيــاسـيــة «شــام ـلــة» ف ــي ب ـ ــاده ،وقــد
أعرب في آخر لقاء له بالدبلوماسيني
الــروس ،نهاية األسبوع املاضي ،عن
تطلعه لدور روسي من أجل «تسوية
شاملة في ضــوء املـبــادرة الخليجية
وآلـ ـيـ ـتـ ـه ــا ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة واالت ـ ـفـ ــاقـ ــات
امل ـ ـب ـ ــرم ـ ــة ب ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى
الـسـيــاسـيــة الـيـمـنـيــة» ،مـتــراجـعــا عن
مــوقـفــه ال ــراف ــض مل ـحــادثــات مـبــاشــرة
مــع حـكــومــة الــرئـيــس ال ـف ـ ّـار عـبــد ربــه
منصور هادي.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ــر
الخارجية فــي حكومة خــالــد بحاح،

عبد امللك املخالفي ،أن «أنصار الله»
و«امل ــؤت ـم ــر الـشـعـبــي ال ـع ــام» رفـضــوا
ع ـق ــد ج ــول ــة ث ــال ـث ــة م ــن املـ ـف ــاوض ــات
الـسـيــاسـيــة ،مــع وف ــد الــرئـيــس هــادي
برعاية األمم املتحدة.
في غضون ذلك ،دعا البيت األبيض

«أنصار الله» :تصريحات
كيري األخيرة تؤكد أن العدوان
قرار أميركي بامتياز
ك ــل األطـ ـ ـ ــراف املـ ـش ــارك ــة ف ــي األزمـ ــة
اليمنية إل ــى اسـتـئـنــاف مـفــاوضــات
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام .وأعـ ـ ـل ـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
«مجلس األمــن الـقــومــي األمـيــركــي»،
نـ ـي ــد بـ ـ ــرايـ ـ ــس ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أول مــن
أم ــس ،أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة تأخذ
ب ـجــديــة ك ــل ال ــرواي ــات امل ــوث ــوق بها
عن مقتل مدنيني» ،داعيًا من جديد
«كــل أط ــراف ال ـصــراع فــي اليمن إلى
بــذل أقـصــى مــا فــي وسعها لتفادي

تضمنت المبادرة الروسية هدنة إنسانية تشكيل حكومة وحدة وطنية وإرسال قوات دولية (أ ف ب)

إلحاق الضرر باملدنيني».
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض أيـ ـض ــا إل ــى
الوقف الفوري للهجمات على موانئ
ال ـي ـم ــن امل ـط ـل ــة ع ـل ــى ال ـب ـح ــر األح ـم ــر
للسماح بوصول اإلمــدادات الغذائية
واإلم ـ ـ ــدادات األســاس ـيــة األخـ ــرى لكل
اليمنيني.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أدان ب ـي ــان ص ــادر
عقب اجتماع رئيس «اللجنة الثورية
العليا» ،محمد الحوثي ،مع مجلس
ال ـق ــائ ـم ــن ب ــأعـ ـم ــال ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أم ــس،
ب ـشــدة تـصــريـحــات وزي ــر الـخــارجـيــة
األم ـي ــرك ــي ج ــون ك ـي ــري خ ــال لـقــائــه
أول مــن أمــس نـظــراءه الخليجني في
ال ــري ــاض ب ـشــأن ال ـح ــرب ع ـلــى الـيـمــن
وتأييده الصريح للنظام السعودي
في «اإلمعان والتمادي في إراقة دماء
الـيـمـنـيــن ع ـلــى ذل ــك ال ـن ـحــو الـقـبـيــح
وغير األخالقي وغير املسبوق».
ورأى االج ـت ـمــاع فــي تـصــريــح كيري
األخ ـي ــر ب ـشــأن ال ـي ـمــن ،ت ـشــدي ـدًا على
أن قــرار العدوان على اليمن هو قرار
أميركي بامتياز.
وح ـ ّـم ــل ال ـب ـي ــان واش ـن ـط ــن ال ـت ـب ـعــات
الـكــارثـيــة الـتــي يسببها ال ـعــدوان كل
يــوم ومــا يرتكبه مــن مـجــازر مروعة
بـ ـح ــق اآلمـ ـ ـن ـ ــن وتـ ــدم ـ ـيـ ــر ملـ ـق ــوم ــات
الحياة وانتهاكات صــارخــة لحقوق
اإلنسان في اليمن ،ومن دعم وتسليح
لإلرهابيني.
وك ـ ــان م ـح ـمــد ال ـح ــوث ــي ق ــد ّ
رد على
كـ ـي ــري ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن تـصــريـحــاتــه
ق ـض ــت ع ـل ــى جـ ـه ــود األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
إليجاد حل سياسي لألزمة اليمنية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أدان االجـ ـتـ ـم ــاع
«األعـ ـم ــال املـشـيـنــة» ال ـتــي ي ـقــوم بها
فريق حكومة خالد بحاح من «ابتزاز
امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
حـشــد مـ ــوارد بــاســم الـشـعــب اليمني
وتحت الفتة إعادة األعمار ،بينما هم
فــي الحقيقة ال يمثلون إال أنفسهم
ومصالحهم الخاصة».
إل ــى ذل ــك ،أك ــد مـنـســق األم ــم املـتـحــدة
ل ـش ــؤون اإلغ ــاث ــة ف ــي ال ـي ـمــن ،جيمي
م ــاك ـغ ــول ــدري ــك ،أن امل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
واالحتياجات األساسية للمواطنني
وإسطوانات الغاز املنزلي تصل إلى
كل املناطق التي تشهد مواجهات في
محافظة تعز ،مشيرًا إلــى أنــه شاهد
بنفسه خــال زيــارتــه للمحافظة في
اليومني املاضيني.
(األخبار ،رويترز)

قبائل مأرب :مواجهة الغزو حتى النهاية
فيما تمثل محافظة
مأرب أحد أكبر مطامع
السعودية وتحالفها في
اليمن بسبب موقعها
وثرواتها الطبيعية ،تصرّ
قبائل المحافظة على
مواجهة قوات «التحالف»،
بالرغم من كل التضحيات،
حتى طرد آخر جندي من
مأرب
مأرب ـ عبدالله الشريف
تـ ـشـ ـه ــد مـ ـح ــافـ ـظ ــة م ـ ـ ـ ــأرب ال ــواقـ ـع ــة
شـ ـم ــال ــي ش ـ ـ ــرق الـ ـيـ ـم ــن م ــواجـ ـه ــات
عنيفة بــن قـبــائــل املـحــافـظــة وق ــوات
الغزو واملجموعات املسلحة املؤيدة
ّ
ل ـهــا ،ف ــي ظ ــل املـ ـح ــاوالت الـسـعــوديــة
امل ـتــواص ـلــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى مـنــاطــق
قبلية في مأرب.

وق ــدم ــت ال ـق ـبــائــل عـ ـش ــرات ال ـش ـهــداء
والجرحى منذ بدء الحرب في ما تراه
ً
نضاال للدفاع عن اليمن وعن خياره
الـ ـسـ ـي ــادي الـ ـ ــذي ت ـع ـمــل ال ـس ـعــوديــة
وحلفاؤها على تجريده منه.
وأصبحت الشهادة قاسمًا مشتركًا
ب ـ ــن قـ ـب ــائ ــل مـ ـ ـ ـ ــأرب ،حـ ـي ــث ت ـن ـت ـشــر
صــور الـشـهــداء فــي جميع الــدواويــن
(املجالس القبلية) والشوارع العامة
والسيارات كمثال على فخر القبائل
بشهدائها ،ويكاد املرء ال يجد مكانًا
خ ــالـ ـي ــا م ـ ــن ص ـ ـ ـ ــورة شـ ـهـ ـي ــد ق ـضــى
ف ــي م ــواج ـه ــة ق ـ ــوات «ال ـت ـح ــال ــف» أو
املسلحني املؤيدين لها.
تـضـحـيــات الـقـبــائــل ال تقتصر على
تقديم شهيد أو شهيدين ،فبعض
األسر قدمت خمسة شهداء من أسرة
واحـ ـ ـ ــدة .ول ـع ــل م ــن أك ـث ــر الـقـصــص
امل ــؤث ــرة ف ــي م ـ ــأرب ،ه ــي اسـتـشـهــاد
ش ـق ـي ـقــن ولـ ـ ــدا ت ــوأم ــا واس ـت ـش ـه ــدا
في ساعة واحــدة و من أبناء قبيلة
«ج ـ ـه ـ ــم» ك ـ ـبـ ــرى قـ ـب ــائ ــل م ـح ــاف ـظ ــة
م ـ ـ ـ ــأرب .الـ ـشـ ـهـ ـي ــدان عـ ـب ــد ال ـح ـم ـيــد
وعياش ( 24عامًا) التحقا بصفوف
«اللجان الشعبية» بعد بدء العدوان

الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن ،وش ــارك ــا
ف ـ ــي جـ ـبـ ـه ــات ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ل ـي ـس ـت ـش ـهــدا
فــي ي ــوم  20كــانــون الـثــانــي املــاضــي
ف ــي ق ـص ــف طـ ـي ــرات ال ـ ـعـ ــدوان ال ــذي
استهدف موقعهما في جبل هيالن
االسـتــراتـيـجــي فــي مـنـطـقــة ص ــرواح
املهمة في املحافظة.
شقيق الشهيدين جمال العيال أكد
في حديث إلى «األخبار»« ،مواصلة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد ضـ ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
ومرتزقته حتى تطهير كــامــل تــراب
محافظة مأرب من دنس الغزاة».
ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء وال ـ ـجـ ــرحـ ــى مــن
مختلف األعمار ومن قبائل متعددة
سقطوا خالل املواجهات الدائرة في
محافظة مأرب منذ أكثر من  305أيام
لبدء الحرب ،إذ انطلقت مجموعات
ك ـب ـيــرة م ــن أبـ ـن ــاء ال ـق ـبــائــل املــأرب ـيــة
للقتال إلى جانب الجيش و»اللجان
الـشـعـبـيــة» ل ـطــرد ال ـغ ــزاة واملـحـتـلــن
وكان لتضحياتهم دور كبير في ردع
قوات «التحالف» والحد من أطماعه
ف ــي امل ـحــاف ـظــة وفـ ــي ال ـس ـي ـطــرة على
ثرواتها النفطية الكبيرة.
ال ـش ـيــخ ح ـمــد راك ـ ــان ال ـش ــري ــف أحــد

أبـ ـ ـ ــرز مـ ـش ــاي ــخ مـ ـ ـ ـ ــأرب ،قـ ـ ـ ــدم ،ع ـلــى
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،خ ـم ـســة شـ ـه ــداء مــن
أس ــرت ــه ف ــي مــواج ـهــة الـ ـع ــدوان ،كــان
آخــرهــم الـقـيــادي املـيــدانــي فــي حركة
«أنـ ـص ــارالـ ـل ــه» ،ع ـب ــدال ـس ــام راك ـ ــان.
وفي تصريح لـ»األخبار» ،أكد راكان
أن «دمـ ــاء ال ـش ـهــداء سـتــزيــل عــروش
ال ـظ ــامل ــن وأنـ ـ ــه وأسـ ــرتـ ــه ق ــد ب ــذل ــوا
أن ـف ـس ـهــم ف ــي س ـب ـيــل ال ـل ــه وال ــدف ــاع

سقط عشرات الشهداء
والجرحى من مختلف األعمار
خالل المواجهات في المحافظة
ع ــن ال ــوط ــن وكــرام ـتــه وس ـيــادتــه في
م ــواجـ ـه ــة ال ـغ ـط ــرس ــة ال ـس ـع ــودي ــة».
ولفت راكان إلى أن قبيلة «األشراف»
قـ ــدمـ ــت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  65شـ ـهـ ـيـ ـدًا فــي
مــواج ـهــة الـ ـع ــدوان ،م ـش ــددًا عـلــى أن
«جميع القبائل املأربية قدمت خيرة
شبابها ورجالها للدفاع عن األرض
والعرض» .وأشار الشيخ راكان إلى
«االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـك ـف ــاح وال ـج ـهــاد

حـتــى ط ــرد ال ـغــزاة واملـحـتـلــن مهما
كان ثمن الحرية والكرامة باهظًا».
ولعل أسرة «آل راكان» و»آل العيال»
نموذجًا بسيطًا ضمن عشرات األسر
الـ ـت ــي ق ــدم ــت أبـ ـن ــاء ه ــا ش ـ ـهـ ــداء فــي
الغزو والعدوان الذي نالت
مواجهة ً
مأرب حصة كبيرة منهما منذ أشهر
عدة.
أم ــا قـصــص ال ـجــرحــى ،فـتـخـتــزل من
ج ـه ـت ـه ــا ،إص ـ ـ ـ ــرار أب ـ ـنـ ــاء امل ـح ــاف ـظ ــة
ع ـلــى هــزي ـمــة الـ ـع ــدوان وطـ ــرد ق ــوات
«التحالف» من مناطق مــأرب ،حيث
ي ـت ــأم ــل ج ــرح ــى امل ـ ـعـ ــارك هـ ـن ــاك مــن
الـ ـشـ ـف ــاء ل ــال ـت ـح ــاق م ـ ـجـ ــددًا ب ــرف ــاق
الـســاح على جبهات القتال .محمد
صــالــح أحــد ه ــؤالء ،فعلى الــرغــم من
إصابته البالغة التي أعاقت حركته،
يتمنى أن يتماثل للشفاء ليعود إلى
م ـســانــدة رف ــاق ــه .وب ــرغ ــم اإلم ـكــانــات
الطبية البسيطة والعالج املتواضع
الــذي يقدم للجرحى فــإن اإلصــابــات
بالغة ويحتاج معظمها السفر إلى
الـ ـخ ــارج الس ـت ـك ـمــال الـ ـع ــاج ،إال أن
ال ـح ـصــار الـ ــذي ت ـفــرضــه الـسـعــوديــة
على اليمن يحول دون ذلك.

