
  ((264))      العذد "سبأ" بوكالت األنباء اليمنيت اإلعالم الخاص تصذر عن نشرة يوميت     2015 ديسمبر 13األحذ 

 

   
 
 

1 

 

شَسوُي }}   ٌُي ْه يْهع  َس ٌَس  امْهجَس مُّل  ًُي َس ةُيز  َس   {{امدُّل

 "المواد المنشورة تقع مسؤوليتها على مصادرها " ججججج

 
 امق ج ى كع "ىُ جٌَف إمى ٍذهث : اميؤديز  حشب: ت دٌَك امز  ٌح"  

 ((03ص))

 

 امٌيُ          حزب امسع دًح فٍ الأجَحح  صراع:ر  ٌا امٌ و

 ((04ص))

 

 سي ..   رًا فٍ الأهنٌح امحزب ةعد: حك ىٌح غٌز ىَظياخ :آر إف آي امفٍز

امذامٌح                       هٍ امٌيُ

 ((10ص))

 

 اميٌاج  امحز ب  اميسذقته اميج  ل: اٍدًث  ا نٌكار !.. 

 ((13ص         ))        

  



  ((264))      العذد "سبأ" بوكالت األنباء اليمنيت اإلعالم الخاص تصذر عن نشرة يوميت     2015 ديسمبر 13األحذ 

 

   
 
 

2 

 

 
 

 امٌيُ فٍ الإعلاو امخنٌجٍ   
 

 ًط ل مُ رجث  فٌصه هادي  شقٌق امصتٌحٍ احذجاس: "امسٌا ح"مـ امحيٌزي

: (السياسة الكويتية) صنعاء

 لوزير الجماعة احتجاز أن الحميرر  توفيق الحوثي لجماعة التابعة العميا الثورية المجنة عضو أكد
 ىادر، منصور عبدربو الرئيس شقيق ىادر منصور ناصر والمواء الصبيحي، محمود المواء الدفاع
 إلطالق موعداًا  يحدد لم لكنو يطول، لن حرب  كسرر  الماضي، مارس منذ رجب فيصل والعميد
. سراحيم

 ورجب بالصبيحي االحتفاظ في رغبة لدينا ليست إنو "السياسة"لـ خاص تصريح في الحميرر  وقال
. راقية إنسانية بمعاممة يحظون  وىم منصور، وناصر

 قبميين وسطاء عبر وذلك الجنوبية، المقاومة من معتقل 800 سراح أطمقوا الحوثيين أن إلى وأشار
. ولحج الضالع محافظتي من

 قوات لدر الشمالية المحافظات أبناء من المعتقمين بكسماء األحمر لمصميب  شفاًا  وأضاف سممنا
. ىادر

  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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 امٌيُ فٍ الإعلاو امعزةٍ  امد مٍ
 

" امق ج ى كع "ىُ جٌَف إمى ٍذهث":  ت دٌَك"مـ اميؤديز حشب

  :(و الة سبوتنيك الروسية)صنعاء 

 اليمني، العام الشعبي المؤتمر حزب بمسان الناطقة" الميثاق "صحيفة تحرير رئيس أنعم، دمحم أكد
 مفاوضات سيخوض ،(الحوثيون " )هللا أنصار "وجماعة حزبو يضم الذر الوفد أن ،"سبوتنيك"لـ
" العدوان "ألن ،"قوة موقع "من الخميج، دولة من المدعومة اليمنية، الح ومة وفد مع ،"2-جنيف"

. سممياًا  الصراع إنياء ضرورة عمى مشدداًا  أىدافو، تحقيق في فشل اليمن، عمى السعودية تقوده الذر

 وقف أجل من لمحوار ذاىبون  ،"2-جنيف "في المفاوضون  ،"الحوثيون "و المؤتمر وفد "أنعم، وقال
 نتحدث لكن ىدنة، مجرد عن نتحدث ال نحن …اليمني الشعب عن الحصار وفك السعودر العدوان

. ".اليمن عمى العدوان إنياء سيبحث ،2-جنيف …اليمن عمى الحصار وفك العدوان وقف عن
 طائرات تحقق ولم مسدود، لطريق وصل ،"اليمن عمى السعودر العدوان "أسماه، ما أن، وأوضح
. اليمن في األرض عمى انتصارات أر" العدوان "وقوات

 قال، اليمن، في الصراع ينيي سياسي لحل التوصل في سينجح ،"2-جنيف " ان إذا عما وبسؤالو
 ما ىذا "…خارجي تدخل دون  بكنفسيم، األزمة لحل سياسي التفاق يتوصموا أن يجب اليمنيون "

 وسفراء االتحادية روسيا خصوصاًا  األصدقاء، مع  بيرة جيوداًا  تبذل التي المتحدة، األمم عميو تحرص
". األمن مجمس في العضوية الدائمة الدول

 لطاولة العودة من بد ال بكنو  اممة قناعة إلى ،"العدوان "من أشير، تسعة بعد توصل، الجميع أن وأكد
. الحرب طريق عن وليس سممياًا، سياسية بحمول والخروج المفاوضات

 العاصمة مغادرتو قبيل صحفي، مؤتمر في أعمن السالم، عبد دمحم" الحوثيين "باسم المتحدث و ان
 بدء من واحد يوم قبل  التنفيذ حيز ستدخل اليمن في إنسانية ىدنة أن لسويسرا، متجيا صنعاء

. الحالي الثاني  انون /ديسمبر 15 في ،"2-جنيف "مفاوضات

  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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 امٌيُ  حزب امسع دًح فٍ الأجَحح صراع

 :أحمد  دمحم (روسيا اليوم)موس و 

 موقف عن بالسالم الخاصة المحادثات موعد من قميمة أيام وقبل اليمني الرئيس نائب بحاح خالد خرج
 .. شيء  ل أصاب الذر الدمار ووقف الحرب، إنياء يريد أنو وأعمن ىادر منصور ربو عبد الرئيس

 مع المتفاقم الخالف في سببا و ان شيورا عميو الرجل حافع موقف عن تعبير بحاح تصريحات
 الذر العربي التحالف داخل لمواقف انع اس ىو بل فحسب الشخصي موقفو ليس لكنو ىادر، الرئيس
. السعودية تقوده

 ىادر والية لنياية مقدمة باعتبارىا الخطوة ىذه إلى  ثيرون  نظر الرئيس نائب موقع في عين منذ
 وحزب الحوثيون  فييا بمن األطراف  افة فييا وتشارك بحاح يقودىا جديدة سياسية لمرحمة واستعدادا

 ظير العس رر  الحسم وتعثر الحرب أمد إطالة ومع الح م، في الموجودة األحزاب جانب الى صالح
. السعودية في الح م أجنحة أحد موقف عن معبرا بحاح

 وفاة منذ اليمن بممف أمسك الذر أبيو نيج من قريبا نيجا نايف بن دمحم السعودر العيد ولي يتخذ
 ممف يمسك  ما الماضي، القرن  ستينات منذ الممف ىذا تولى الذر العزيز عبد بن سمطان األمير
 ارتزاق مصدر الى سيتحول اليمن في الحرب استمرار أن الرجل يرر  وليذا ااٍلرىاب، مع التعامل
 الصراع وتغذية اإلرىابية الجماعات ألنشطة مالئمة أكثر بيئة خمق عمى سيساعد  ما لمقبائل،
. لممممكة الجنوبية الخاصرة في الطائفي

 حماية عمى القادر القور  الرجل باعتباره نفسو سممان بن دمحم األمير العيد ولي ولي يقدم لذلك خالفا
 قوة وتدمير العس رر  الحل بخيار يتمسك وليذا عمييا االعتداء يحاول من مع بحزم والتعامل المممكة

 سمم إنو وتقول الوفاء، بعدم السعودية تتيمو الذر السابق الرئيس شخص من واالنتقام الحوثيين
 عمى والسيطرة أراضييا لمياجمة واألسمحة الوحدات من وغيرىا الجميورر  الحرس قوات الحوثيين
. اليمن من واسعة مناطق

ذا   والذر ىادر لمرئيس الشخصي الموقف السعودية في الح م جناحي داخل الصراع الى أضيف ما وا 
 الى اليرب من تم نو قبل الجبرية اإلقامة رىن ووضعو منزلو باقتحام الحوثيين قبل من لإلىانة تعرض
 قبل آخر عمى طرف انتصار عن تعبيرا تكون  ربما الحرب ووقف اليمن في التسوية عممية فإن عدن،
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 إم انات  ل قطع الذر والبحرر  الجور  الحصار بعد الحوثيين مع لممواجية استحقاقا تكون  أن
. الحمفاء من غيرىا أو إيران مع التواصل

 لكن الح م، سدة إلى طريقو التسوية تكون  أن في ويكمل التسوية الى يميل بحاح أن الصحيح 
 المعتدل الجناح لصالح المممكة في المتشدد الجناح دور تراجع تعني السعودر الجانب عمى التسوية

 تخشى باتت والتي المممكة حميفة الغربية الدول بو وترغب تدعمو أمر وىو نايف، بن دمحم يمثمو الذر
. والدولي اإلقميمي األمن عمى مخاطر من لذلك وما اليمن في اإلرىابية لمجماعات المتنامية القوة

  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
 

 فٍ دحزك.. 2 جٌَف ىتاحثاخ اٍطلاق ى عد دستق عصٌتح  اعاخ: امٌيُ

 اميٌداٍٍ امجاٍث فٍ  جي د امدةن ىاسي اميسار

  :الحمادر خالد (العربي القدس) تعز

 الح ومة بين الثنائية المباحثات انطالق موعد اقتراب مع عصيبة ساعات اليمنية القضية تشيد
 استغرق  والتي المقبل، الثالثاء جنيف في انعقادىا المزمع وحمفائيم، الحوثيين والمتمردين اليمنية
 لألمم العام لألمين الخاص لممبعوث والم ثف المتواصل الدبموماسي العمل من طويمة فترة ليا اإلعداد
. أحمد الشيخ ولد اسماعيل لميمن المتحدة

 قبيل األخيرة الساعات في المباحثات ىذه انعقاد فشل من الكبير القمق إثر ذروتيا المخاوف وبمغت
 يشنون  التي المناطق في النار إطالق بوقف الحوثيين التزام عدم إثر المفاوضات، طاولة إلى الجموس

 برفع يمتزموا لم  ما والجوف، ومكرب تعز محافظات مقدمتيا وفي مطبقا وحصارا شعواء، حربا عمييا
. المعارضين من لدييا السياسيين المعتقمين عن باالفراج وال تعز مدينة عن الحصار

 ممحوظا تقدما نممس »ىويتو عن الكشف عدم فّضل «العربي القدس»لـ رفيع سياسي مصدر وذ ر
 العس رية الناحية من األرض عمى عممية خطوات أر نرر  ال ولكننا الدبموماسي الصعيد عمى

. «جنيف في المباحثات إنجاح باتجاه واإلنسانية،
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 من دالئل وال اليمن في السالم إحالل إلى الرامية الدبموماسية لمجيود مواكبة عدم ىناك »أن وأوضح
 الح ومة »أن إلى مشيرا. «اآلن حتى جنيف مؤتمر اتجاه في النوايا حسن إثبات عمى الحوثيين قبل

 بينما التفاوضية، وفودىم تش يل عن أعمنوا وقد لممباحثات جنيف إلى لمذىاب يستعدون  والمتمردين
. «مستمر تصاعد في عمييا المطبق والحصار تعز عمى الحوثية لمميميشيات العشوائي القصف
 ليذه ي تب لن فإنو االثنين ويوم األحد اليوم خالل النحو ىذا عمى الحال استمر إذا »وأضاف

 التحالف دول التزمت لو حتى النعقادىا، األول اليوم منذ فشميا مؤشرات وستظير النجاح المباحثات
. «المباحثات أيام واحد، طرف من النار اطالق بوقف

 إلى التفاوضية وفودىم أسماء قائمة تسميم عن أعمنوا الحوثيون  والمتمردون  اليمنية الح ومة و انت
 ىناك إلى لمتوجو يستعدان الطرفين وأن المباحثات، ىذه ترعى التي المتحدة لألمم جنيف مؤتمر
 سيخمف فشميا أن حيث األطراف،  ل عمى واألصعب األىم تعتبر التي المباحثات ىذه غمار لخوض
 مصراعيو عمى الباب وسيفتح واإلنسانية، واألمنية والعس رية السياسية الصعد  ل عمى  ارثيا وضعا
. واليمنيين لميمن المجيول المستقبل أمام

 من وبالذات  بيرة دولية ضغوطا تواجو السعودية مقدمتيا وفي العربي التحالف ودول اليمنية الح ومة
 إنسانيا وضعا خّمفت التي الحرب ليذه عاجمة نياية ووضع النار إطالق وقف باتجاه المتحدة، األمم
 المواد ندرة بسبب المجاعة حافة إلى الس ان من المئة في 80 بنحو ودفعت اليمنيين، عمى  ارثيا

 فالمتمردون  اآلخر، الطرف وفي. المتضررة المناطق إلى اإلنسانية المساعدات وصول وتعّثر الغذائية
 شعورىم لعدم الحرب، ىذه في بشرية أو مادية خسائر أو ضغوط بكر يكبيون  ال الحوثيون 

 أمر  سمطة الح ومي، الدور لعب يجيدوا لم ألنيم الشعب حيال االجتماعية أو اإلنسانية بالمسؤولية
 المناطق بقية س ان يحترموا لم  ما عمييا، يسيطرون  التي المناطق وبقية صنعاء العاصمة في واقع

 غير إنساني وحصار عشوائي قصف ألعنف قبميم من حاليا تتعرض التي وىي ليم، المعارضة
. مسبوق 

 من بالقميل محفوفة المقبمة جنيف مباحثات أن اليمن في السياسيين المحممين من العديد ويعتقد
 عدم ظل في نجاحيا مؤشرات من أكثر فشميا عوامل وأن واالحباط التشاؤل من والكثير التفاؤل
 تظل أنيا غير »المتفاوضين، بين الثقة بناء وخطوات الصادقة النوايا إثبات في اآلن حتى الشروع
 أكمت التي المجنونة الحرب ليذه حد ووضع السالم مسار في لمبدء ضرورية وخطوة ميمة محطة

. تعبيرىم حد عمى «والعباد البالد ودمرت اليمن في واليابس األخضر
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  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
 

 اٍذصار أٍه عنى امَار إطلاق  كف ًس ك ٌ امح ثٌ ٌ

  :البيضاني  صالح (العرب المندنية)صنعاء 

 األمم منظمة برعاية سويسرا في سيعقد الذر اليمني السالم مؤتمر في ممثمييم عن الحوثيون  أعمن
 الحوثيين إظيار تحاول لمداخل موجية إعالمية حممة تدشين مع بالتزامن الخطوة ىذه وأتت. المتحدة
 االنقالبين رضوخ إلى الوقائع فيو تشير الذر الوقت في شروطو فرض استطاع الذر المنتصر بمظير
. متمرد  طرف الشرعية الح ومة مع بالجموس وقبوليم شرط أو قيد دون  الدولي المجتمع لقرارات

 وقف لتقديم هللا حزب من خبراء مع بالتنسيق إعالمية خطة يعدون  المتمردين أن مصادر و شفت
 تصوير من 2006 سنة لمحزب اإلعالمية اآللة بو قامت لما تكرار في انتصار، أنو عمى النار إطالق
. نصر أنو عمى تموز حرب في إسرائيل مع النار إطالق وقف التفاق

 عبدهللا عمي السابق الرئيس وحميفيم لمحوثيين المعادين والناشطين اإلعالميين من  بير عدد وبدأ
 الشرعية قوات يد عمى بالمتمردين لحقت التي اليزيمة حجم لكشف مضادة إعالمية خطة صالح

. العربي والتحالف

 يقول فيما ضغط، أرّ  ودون  برضاىم تم أنو عمى النار إطالق وقف قرار إظيار عمى الحوثيون  ويعمل
 القرار قاعدة عمى سويسرا إلى والذىاب بو لمقبول عمييم مورست  بيرة خارجية ضغوطا إن المراقبون 

. الشرعية الح ومة إلى أسمحتيم وتسميم المدن من االنسحاب عمى يجبرىم الذر 2216 األممي

 مواجية في األرض عمى الحوثيون  بيا ُمني التي الخسائر من يقمل أن بإيران المرتبط اإلعالم ويحاول
 عمى الخناق عمييم ضيقوا الذين العربي التحالف من المدعومين الوطني والجيش الشعبية المقاومة
. متعددة جبيات

 أن ليا المقرر سويسرا مشاورات بدء مع النار إلطالق وقف عن اإلعالن دبموماسية مصادر وتوقعت
 الحوار بإنجاح الكفيمة األجواء لتييئة محاولة في الجارر  الشير من والعشرين الخامس في تنطمق
. اليمنية باألزمة الصمة ذات الدولية القرارات تنفيذ أمام األعذار تختمق التي الحوثية الذرائع وسحب



  ((264))      العذد "سبأ" بوكالت األنباء اليمنيت اإلعالم الخاص تصذر عن نشرة يوميت     2015 ديسمبر 13األحذ 

 

   
 
 

8 

. الحوثيين ممعب في الكرة باتت فقد الرحبي مختار اليمنية الرئاسة م تب في الصحفي لمس رتير ووفقا

 ىو سويسرا مؤتمر ي ون  ألن يتطمع الشرعي الح ومي الجانب إن ”العرب”لـ تصريح في الرحبي وقال
 في الحوثيون  يماطل الذر 2216 الدولي القرار لتنفيذ الحقيقية والبداية الشرعية عمى لالنقالب إنياء
. تنفيذه

 التصعيد عدم االنقالبيين وعمى والسياسي السممي لمحل األخيرة الفرصة ىو المؤتمر أن وأضاف
نجاح بالتيدئة وااللتزام . المشاورات وا 

 إسماعيل اليمن الى الخاص ومبعوثيا المتحدة باألمم ممثال الدولي المجتمع حرص من الرغم وعمى
 أن إال واالنقالبين اليمنية الح ومة بين المشاورات من القادمة الجولة إنجاح عمى أحمد الشيخ ولد
 عمى الفعمية سيطرتيم إح ام نحو قدما الحوثيين مضي عمى تؤ د التي المؤشرات من العديد ثمة

 جوىر مع لمراقبين وفقا يتعارض ما وىو منو مناص ال واقع  كمر وجودىم وتكريس نفوذىم مناطق
 الحادر في الشرعية عمى انقالبيم مظاىر  افة بإنياء الحوثيين يمزم الذر 2216 رقم الدولي القرار

. 2014 سبتمبر من والعشرين

 اليمنية األطراف لجمع تيدف دولية دبموماسية تحر ات عن سابق وقت في  شفت قد ”العرب “و انت
 متعددة مشاورات خالل من واالنقالبين الشرعية نظر وجيات تقريب بعد سويسرا في واحدة مائدة عمى

 موافقة بانتزاع أحمد الشيخ ولد الدولي المبعوث خالليا وقام مسقط العمانية العاصمة احتضنتيا
. الدولية لمقرارات الرضوخ عمى االنقالبيين

 بعض تمنح األرض عمى جديدة معطيات ىناك أن إسماعيل عبدهللا اليمني السياسي المحمل ويرر 
 من أكثر عمى الشعبية والمقاومة الوطني الجيش قوات تقدم خاصة بينيا حل إلى الوصول في التفاؤل
. اليمنية القضية لحل الجاد التوجو بضرورة الواضحة الدولية الرسائل إلى إضافة جبية

 قد فرصة المشاورات ىذه في يرون  االنقالبيين أن تؤ د االرض عمى الشواىد أن إسماعيل وأضاف
 قدرات من ليم بقي ما  ل استخدام يحاولون  بذلك وىم السياسية، العممية ضمن لبقائيم أخيرة تكون 

 عمى يم ن ما  سب لمحاولة اإلعالمي الوىم وبيع أخرر  جبيات في االنتحار أو تعز عمى لمضغط
. المشاورات طاولة
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 من جزءا تعد والتي الدولية القرارات عمى الحوثيين موافقة أن إلى المراقبين من الكثير ويذىب
 مؤتمر مخرجات عمى لمموافقة بيم تدفع ربما الدولي الغضب وامتصاص الوقت لكسب استراتيجية

 يظل الحقيقي التحدر أن إال اإلقميمي، الجوار صبر ونفاد الدولي الضغط تصاعد ذلك في بما سويسرا
 األىم الجزئية وخصوصا الواقع أرض عمى المخرجات ىذه مع الحوثيين تعامل طريقة في متمثال

. الثقيمة األسمحة وتسميم المدن من باالنسحاب المتعمقة

 تر يبتيا وتغيير الدولة مؤسسات عمى نفوذىم بسط في الحوثيين استمرار مع اليواجس تمك  ل وتكتي
. مشروعيم لصالح

 أنو يعتقد والذر سويسرا مؤتمر بنجاح تفاؤال أقل األحمدر ثابت اليمني السياسي الباحث ويبدو
. شيئا اليمني الواقع من تغير لن التي الفاشمة المشاورات من طويل لمشوار بداية سي ون 

 أمس ت انقالبية سمطة في تتمثل اليمنية القضية “إن بالقول القائمة األزمة حقيقة عن ثابت ويتحدث
 مؤسسات عمى االعتداء عمى االنقالبيون  تجرأ لما ولواله الخارج من أخضر بضوء األمور بزمام
 “. الشعب بمقدرات والعبث االجتماعي السمم وتقويض الدولة

  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
 

 

   دــزجــيــاخ

 

 امذامٌح هٍ امٌيُ   رًا، فٍ الأهنٌح امحزب ةعد: حك ىٌح غٌز ىَظياخ

 ىيرست براود  ميا: بقمم

  :( سبك-النظارر  خالد :ترجمة (اإلنجميزية بالمغة الناطق الفرنسي أر إف آر موقع)باريس 

 استيدفت السعودر تقودىا التي التحالف قوات أن تكشف أدلة لدييا إن الدولية العفو منظمة تقول
 األطراف تمتثل أن المتوقع ومن. الدولي لمقانون  انتياكاًا  يعد مما اليمن في جوية غارات خالل مدرسة
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 ديسمبر 15 يوم جنيف في سالم محادثات في الشروع بمجرد النار إطالق لوقف اليمن في المتحاربة
. األول  انون 

 المدارس عمى جوية غارات خمس وقعت وقد الواقع، أرض عمى تحقق الدولية العفو منظمة ظمت لقد
. 2015 وأكتوبر أغسطس بين ما

. أطفال أربعة بينيم األقل، عمى شخصا 14 وأصيب مدنيين خمسة قتل وقد

 القانونية غير الجوية الغارات من سمسمة شن قد السعودية العربية المممكة تقوده الذر التحالف و ان
 الح ومية غير المنظمة وتشدد – عس رية وليست – تعميمية ألغراض تستخدم التي المدارس عمى
. واإلنساني الدولي القانون  مع يتعارض ىذا أن عمى

 ومن الضربات، مواقع من المادية األدلة من واضحا  ان التقرير، ىذا في توثيقيا تم التي الحاالت في"
  بير فقيو، الما بو أخبرتنا ما بحسب" عس رية ألغراض تستخدم ال المدارس ىذه أن عيان شيود

. اليمن من مؤخرا عادت التي الدولية، العفو منظمة في األزمات مستشارر 

 احتجاز ومراكز  ثكنات المدارس بعض استخدمت حيث اليمن في أخرر  حاالت ىناك  انت لقد"
 أن يم ن ذلك ألن الطريقة بيذه المدارس استخدام عدم عمى وبقوة نحث ونحن. أسمحة ومخازن 
." مشروعة عس رية أىداف إلى يحوليا

 تقودىا التي التحالف قوات إلى أسمحة تورد التي الدول لجميع ممحة حاجة ىناك أن وأوضحت
 جميع وقف إلى المتحدة، والمممكة األمري ية المتحدة الواليات ذلك في بما السعودية، العربية المممكة
. األسمحة شحنات

 ترسانة لتزويد دوالر مميون  وتسعين ومئتين مميار بقيمة صفقة عمى واشنطن وافقت نوفمبر، في
. بالوقود السعودر الجو سالح

 يم ن اليمن إن القول حد إلى الكثيرون  ويذىب مزرر  األرض عمى الوضع ظل النزاع، تصاعد ومنذ
. أشير غضون  في الثانية سوريا تصبح أن

 قبل من األولى لممرة تستيدف الشيعة مساجد وأضحت يتياور، بات االجتماعي التماسك إن
. السنة المتطرفين
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 من الحرب، قبل عميو  ان الذر وضعو إلى يعود حتى األقل عمى سنوات 10 البمد ىذا يحتاج سوف"
 جانب إلى الحرب، ىذه في نراه ما لذلك. جدا الجيد بالوضع أصالًا  ي ن لم والذر االقتصادية، الناحية
 منذ ضحية ألف 16 من أكثر عالجنا قد وحدىا حدود بال أطباء منظمة وفي فإننا الجرحى، من العديد
 مديرة  ميجر  ارلين بو أخبرتنا ما حسب" المدنيين، من منيم و ثير آذار مارس في النزاع بداية

. الضارر  الصراع ىذا مثل رأت قمما إنيا وقالت. اليمن في حدود بال أطباء منظمة لدر الطوارئ 

 أن  ما البمد، إلى تورد تعد لم الوقود فإن األسمحة، عمى الحظر وبسبب أنو أيضا نراه ما ولكن"
 الواردات عمى ووقوده غذائو من بالمئة 90 في يعتمد البمد ىذا أن عمماًا  البمد، إلى يصل ال الغذاء
 أو سيفوز، عمن النظر وبغض. يصدق ال بش ل عالية الصراع ىذا تكاليف إن. الخارج من القادمة
 وسيستغرق  ضخمة البمد بيذا لحقت التي األضرار فإن إليو، سُيتوصل الذر السالم اتفاق ماىية
." جديد من معا لعيش الناس ىؤالء يعود قبل سنوات

 معظم المحادثات يحضر وسوف جنيف، في المقبل الثالثاء يوم السالم محادثات تبدأ أن المقرر ومن
. الصراع في اليامين األبطال

 ىناك ي ونون  سوف صالح هللا عبد عمي السابق والرئيس الحوثيين والمتمردين اليمنية الح ومة
. المتحدة األمم تدعميا التي المفاوضات خالل أسبوع لمدة ىدنة ىناك تكون  وسوف

 يعتقدان زاال ما الطرفين و ال  ثيف، يزال ال فالقتال. شيئا تحقق قد المحادثات ىذه أن أعتقد ال أنا"
 استعادة بإم انيم أنو يعتقدون  السابق والرئيس فالحوثيون . الحرب ىذه في الفوز عمى قادران أنيما

 بإم انيم أنو يعتقد ىادر ح ومة ائتالف يزال وما الماضية، القميمة الشيور في فقدوىا التي األراضي
 مخبراًا  اليمني، الوطني الحوار في عضو وىو شيبان، براء قالو حسبما" صنعاء العاصمة استعادة

. أر إف آر موقع

 وفي الحرب، في م اسب أر دون  يقاتالن الطرفين  ال أن ىو اآلن يحدث ما إن "شيبان براء ويضيف
 انتصار أر دون  من ولكن البمد، أنحاء جميع في عنيفاًا  القتال ي ون  أن يم ن الحاالت، ىذه مثل

 مدينة تكمين من تم نت قد الماضية األشير خالل ىادر ح ومة  انت إذا أعتقد. طرف ألر واضح
. تنازالت تقديم عمييم بكن شعروا قد  انوا األخرر  األطراف ألن تغيرت، قد األشياء  انت ربما تعز،
." يتغير سوف شيء أر أن أعتقد ال الحالية، بالوتيرة ولكن
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 ىناك أن يبدو ما وعمى أنو حيث المناسب الوقت في تكتي المحادثات أن المحممين بعض أفاد وقد
 توحدت إذا أفضل بش ل تحقيقو يم ن وىذا - المسمحة اإلسالمية الدولة جماعة لدحر متزايدة جيود
. الفصائل جميع

. اليمن في السمطة غياب يستغمون  الجياديون  ظل الصراع، حدة تصاعدت عندما مارس منذ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

 

 

    ىقالاخ  درا اخ

 

اميٌاِ  امحز ب  اميسذقته اميج  ل  

 سانديب واسمي ار: بقمم

 عبدالرحمن أبوطالب: ترجمة

، التقيت وليد المعمم وزير الخارجية السورر، في م تبو في دمشق، جنبا إلى 2009في ديسمبر 
 ان . حيث أطمعنا عمى رؤيتو لعممية السالم مع إسرائيل عمى مراحل. جنب مع سياسي بريطاني بارز

 .لديو شرطين أساسيين

والشرط الثاني، وجوب أن تتعيد تر يا بعممية . الشرط األول، ضمان تكمين الوصول إلى مياه طبريا
ىذه . وقال إن الح ومة في دمشق يم نيا فقط أن تثق في دولة واحدة  ضامن لمصالحيا. السالم

 .الدولو  انت تر يا تحت قيادة أردوغان

 حول 2011في تقريرىا الذر صدر في فبراير  (SFG)اقترحت مجموعة االستبصار االستراتيجي 
أحد ىذه . عدة حمول الستخدام المياه  كداة لمسالم واالزدىار في الشرق األوسط" السالم األزرق "
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ولكن الحرب األىمية اجتاحت سوريا بعد شير من . الحمول تم موائمتو وفقا لإلطار الذر طرحو المعمم
 .صدور ىذا التقرير

غير أن أحد .  ان السبب الرئيسي وراء ىذه الحرب ىو تآكل العقد االجتماعي بين الدولة ومواطنييا
العوامل الرئيسية التي ساىمت في ذلك  ان الجفاف وفشل مساعي التعاون اإلقميمي في مجال المياه، 

وتحول . وىو ما أجبر الكثير من المزارعين، نتيجة لمفقر، إلى اليجرة إلى المدن وتحميميا فوق طاقتيا
وىاىي الحرب اإلقميمية التي تمت . إلى أكثر أعدائيا قساوة [تر يا]أكثر الحمفاء الموثوقين لدر سوريا 

 .ذلك تيدد اآلن بكن تتحول إلى مواجية عالمية

لقد أدرك القادة في بعض المناطق األخرر من العالم أىمية العالقة الغير معمنة بين المياه والسالم 
حيث تحسنت العالقات بين اليند وبنغالديش بش ل  بير عندما تم وضع مسودة معاىدة إلدارة . واألمن

 .نير تيستا في اتفاق  بير ضمن التفاىمات األمنية

 أن تجمع قادة الحزب الحاكم وأحزاب 2013استطاعت مجموعة االستبصار االستراتيجي في عام 
المعارضة في اليند وبنغالديش إلعداد اإلطار الذر من شكنو أن يؤدر إلى توقيع معاىدة نير تيستا 

وفي يوغوسالفيا السابقة، وبعد . واستحداث آلية معينة لتجنب الصراع عمى المياه لأللف سنة المقبمة
توقيع اتفاق دايتون لمسالم في منتصف التسعينات من القرن الماضي، دخمت الدول المولودة حديثا 

وقد ساىم ذلك في تحقيق . مباشرة في اتفاق ينص عمى اإلدارة المشتر ة والتعاونية لنير السافا
 .السالم والتعاون في منطقة البمقان التي شيدت الموت والعنف حتى ذلك الحين

بدأت المعادلة الدقيقة بين المياه والحرب والسالم في الظيور في أجزاء مختمفة من العالم دون أن 
. يالحظيا الرأر العام العالمي، وقد اتخذت مجموعة االستبصار االستراتيجي خطوتين في ىذا الصدد

.  دولة148 حوض نيرر مشترك في 219أوال، قامت المجموعة بتطوير تعاون مائي مشترك لعدد 
وقد أثبت ذلك أن أر بمدان يشتر ان في تعاون نشط في مجال المياه لن يذىبا إلى الحرب ألر سبب 

 .آخر

ثانيا، تعاونت المجموعة مع الح ومة السويسرية في سبيل إنشاء لجنة عالمية رفيعة المستور تعنى 
 دولة من جميع 15تظم ىذه المجنة ح ومات . 2016بمجال المياه والسالم بحمول نوفمبر عام 

األمير الحسن بن طالل من األردن ىو . القارات، ويترأسيا دانيمو تورك، الرئيس السابق لسموفينيا
 .أيظا أحد أعضاء المجنة
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سترد المجنة عمى الطعون التي تقدم بيا األمين العام لألمم المتحدة بان  ي مون لدراسة الروابط بين 
 ما ستقترح المجنة ىي مية عالمية الستخدام المياه  كداة لمسالم من خالل . المياه والسالم واألمن

مائية والتشجيع عمى تش يل ىيئات مشتر ة -الحوافز المالية والعمل عمى إنشاء آليات دبموماسية
إلدارة المياه في جميع األحواض وتعزيز أفضل الممارسات، واألىم من ذلك إشراك  بار القادة 

ستعقد المجنة العديد من المشاورات في أنحاء مختمفة من . السياسيين في المحادثات حول المياه
 .2017العالم وتقدم تقريرىا إلى منظمة األمم المتحدة بحمول ديسمبر  انون االول عام 

 مميار 2.3وفي حال نجحت المجنة في إعداد ىي مية عممية، فسوف ي ون لذلك تكثير عمى حياة 
شخص يعيشون في أحواض األنيار المشتر ة في العالم النامي عالوة عمى اقتصاد سنور مشترك 

ومع مرور السنين، ونتيجة النتشار اإلدارة التعاونية لممياه، فإن نسبة .  تريميون دوالر10يبمغ 
ذا سيخمق أرباح سنوية وه. اإلنفاق العس رر أيضااالنتاج الرأسمالي اإلضافي ستنخفض وسينخفض 

أما إذا فشمت المجنة في اقتراح ىي مية عالمية مقنعة، فسوف تحل .  مميار نتيجة السالم200تقدر بـ 
 .الفوضى

 مميار متر م عب في آسيا 320يبمغ معدل استنزاف الموارد المائية في الوقت الحالي أكثر من 
وىذا يعادل اختفاء عشرة أنيار بحجم نير الفرات من عمى وجو األرض  ل . وأفريقيا والشرق األوسط

إذا استمر ىذا االستنزاف، سي ون ىناك انخفاض حاد في إنتاج األغذية وزيادة الطمب الجديد . عام
 مميون طن من الحبوب الغذائية في السوق العالمي، وىذا بدوره سيؤدر الرتفاع 300-200لحوالي 

وستتوالى أعمال الشغب بسبب الغذاء، ليس فقط . أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة
لن ينجو أر بمد في العالم من  ارثة ارتفاع . في نيبال ونيجيريا، ولكن أيضا في بيرو وباراغوار

أسعار المواد الغذائية، واليجرة القسرية، واإلرىاب، والح م االستبدادر، وربما حرب عالمية تبدأ في 
 .2039عام 

الماء ال "لقد حذر ديدييو بير يالتر، وزير الخارجية السويسرر، بمناسبة إنطالق أعمال المجنة قائال 
، 2009وىذا ما أدر تو سوريا في ديسمبر عام ". بل يرتبط أيضا باألمن. يقتصر فقط عمى التنمية

لقد حان الوقت . لكن الفشل في اتخاذ إجراءات عاجمة حينيا دفع الشرق األوسط برمتو إلى الياوية
 .لكي يستيقع العالم قبل أن تتكرر قصة سوريا في  ل منطقة
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الد تور سانديب واسمي ار، رئيس مجموعة االستبصار االستراتيجي وىي مؤسسة بحثية دولية * 
 . دولة في أربع قارات50تعمل مع 

 

 امغاًح؟ عُ  دساؤل إىارادٍ دفع.. ام اكعٌح إمى ًذجه امٌيُ دقسًٌ

  ( :71 اإلمارات)ابوظبي 

 االنفصال، لخطة مؤشر وأبرز أول  ان لعمو.. لميمن" مؤقتة "عاصمة( اليمن جنوب )عدن إعالن
 ما وأن سيما ال اليمن، في األزمة بدء مع عنو اإلعالن لدر المحممين من الكثير استغراب أثار والذر
. صنعاء العاصمة لتحرير" انطالق مر ز " ـ عدن إعالن حينو في يحصل أن يجب  ان

 قائد )الب رر  نايف عدن محافع إقالة تم فقد الف رة، يعزز بش ل والقرارات األحداث توالت بعدىا
 أبدت والذر ،(اليمن في اإلسالمي اإلصالحي التيار عمى المحسوب عدن في الشعبية المقاومة
 الذر سعد، دمحم جعفر المواء م انو، استمم الذر عدن محافع اغتيال ثم تعيين، من امتعاضيا أبوظبي
 الشخص ىو لالنتباه لفتاًا  األكثر لكن مو بو، استيدفت سيارة بانفجار مرافقيو من ثمانية مع قضى
. م انو تعيينو تم الذر

 بمحافظة االنفصالي الجنوبي بالحراك لمقياديين ىادر، منصور عبدربو اليمني الرئيس تعيين أثار فقد
 عاما مديرا شايع، عمي شالل والعقيد عدن، لمحافظة محافظا الزبيدر، عيدروس العميد الضالع،
 وبدء بل الجنوبي، اليمن انفصال فكرة تحقيق قرب عن لمحديث المحممين شيية عدن، في لمشرطة
. عممياًا  تنفيذىا

 

 أبوظبي في .. بصفتو البيض سالم

 وزير إن فيو قالت خبراًا " وام "الرسمية اإلماراتية األنباء و الة نشرت الجارر  الشير من التاسع يوم
 الجنوبي اليمن رئيس "البيض، سالم عمي أبوظبي في استقبل قرقاش، أنور الخارجية لمشؤون  الدولة
.  الجنوبي لميمن سابق  رئيس وصفو واستخدم اإلمارات، يزور الذر" السابق



  ((264))      العذد "سبأ" بوكالت األنباء اليمنيت اإلعالم الخاص تصذر عن نشرة يوميت     2015 ديسمبر 13األحذ 

 

   
 
 

16 

 التي أبوظبي، ح ومة من بضغط جاء وشايع الزبيدر تعيين قرار أن يمنيون  سياسيون  محممون  يؤ د
 االحتجاجات وقيادة لمتحرك مناسبة بيئة ليم وىيكت سنوات، منذ االنفصالي لمحراك داعمة  انت

. اليوم وحتى 2007 عام منذ المختمفة

بقائو الجنوب بممف التح م إلى التصرفات بيذه تسعى اإلمارات "أن ىؤالء ويعتبر  في حتى يدىا في وا 
زاحة ىادر، الرئيس سمطة ظل  أحمد ورقة ىي بيدىا أخرر  ورقة ثمة وأن خاصة منو، السعودية وا 

 تكون  ألن اإلمارات وتعمل اإلمارات في تدار التي وأمواليما المخموع الرئيس نجل صالح عبدهللا عمي
". اليمن في المعبة بخيوط متح مة

 اآلن تعتبر التي المدينة التحرير، بعد عدن مدينة عن  اممة المسؤولية تسممت اإلمارات دولة أن تردد
 القوات اإلمارات تقود إذ الشمالية، المدن غالبية عمى الحوثيين سيطرة بعد الشرعية الح ومة معقل

 المسار داخل نفوذىا بسط في اإلمارات بدأت آخر جانب ومن تحريرىا، بعد عدن تكمين في المشار ة
 يتمممل بدأ أبوظبي، من المقرب بحاح، خالد الح ومة رئيس وأن خصوصا اليمنية، لألزمة السياسي

 مؤشراًا  أعطى ما وىو داخمياًا، وليس اإلعالم وسائل عبر النقد أصبح حيث ىادر، الرئيس تحر ات من
. الخالفات حجم عمى

 اإلصالح قيادات  افة إبعاد محاولة إلى يعود اليمن في النشط اإلماراتي التحرك سر أن البعض يرر 
 في اإلسالميين دور يعزز عس رر  أو سياسي خيار أر لرفض باإلضافة الشعبية، المقاومة قيادة عن

.  األرض عمى أو السمطة

 

 عدن في انفراد

 فيي المسار، ىذا داخل أبوظبي تمعبو الذر الدور في واضح تناقض فثمة السياسي، الصعيد عمى
 اليمن في العس رر  دورىا رغم إنيا بل وحزبو صالح عبدهللا عمي المخموع مع بعالقة اآلن حتى تحتفع

 إلى المخموع، الرئيس نجل صالح، هللا عبد عمي أحمد السابق، الجميورر  الحرس قوات قائد تستضيف
 عن تكف ال ولكنيا الحوثيين، مع تحالفو تحارب التي وىي نفسو، المخموع أسرة من أفراد جانب

دخالو التحالف ىذا عن ارتباطو فك محاوالت  صالح يستثني المقابل وفي سياسية، مفاوضات في وا 
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 يشن الذر العربي التحالف دول  بقية مياجمتيا من اإلعالمية منافذه ويمنع أعدائو من أبوظبي
. اليمن عمى الحرب

 محافظات لدر الرئيسي بالدور االنفراد في اإلماراتية الرغبة أن يرر  أصبح من ىناك اليمن، في
ا تثير الجنوب  ثم ومن ألبوظبي، بحاح خالد زيارة عقب النبرة ىذه ظيرت فقد نواياىا، حول ش و ًا
 الرياض في مقيم يمني ح ومي مصدر حينو في  شف حيث الجنوب، انفصال عن الحديث تصاعد
 عقدىا تفاىمات حول إليو وصمت أنباء بعد لإلمارات، بحاح زيارة من انزعج ىادر أن عن النقاب
ا تكفل وتسوية اليمن، جنوب تقسيم مسكلة تتضمن أبوظبي، في المسؤولين مع بحاح  لصالح مخرجًا

. األمري ية المتحدة الواليات بإشراف والحوثيين

 

 أيضاًا  اقتصادية مصمحة

بعاد السياسية، المصالح جانب فإلى  تعزز اقتصادية مصالح ىناك اليمن، في الح م عن اإلسالميين وا 
 في اإلمارات ترر  إذ الجنوبي، الحراك تعزيز عبر تتم بحيث اليمن، في االنفصال دعم لف رة السعي
ا عدن مدينة  ىذه لميناء اإلستراتيجي لمموقع نظرًاا الموجستية، المدن مجال في ليا وجوديًاا تيديدًا

. العالمية التجارة من% 12 تمر حيث المندب باب مضيق عمى يطل الذر المدينة

 عدن وميناء الصدد ىذا في الموجستية الموانئ أىم من ُيعد الذر دبي ميناء تمتمك اإلمارات أن وبما
ا تش ل التي الموانئ من  في تدخميا عبر اإلمارات تحاول لذلك اإلمارات، في الحيور  القطاع ليذا تيديدًا

 حتى عدن في الرئيسي الالعب تكون  أن أبوظبي تحاول و ذلك األش ال، ب افة الخطر ىذا إيقاف عدن
. عدن ميناء إلحياء محاوالت أر عمى تسيطر

 

 ! االنفصال لصنع .. عالقات 

 أبوظبي تواصل تفسر التي األسباب أىم أحد أن اليمن، في يجرر  لما تحميمو سياق في البعض ويرر 
 ففي اليمن، لتقسيم معمن غير بش ل سعييا الجنوب، وفي الشمال في اليمنية، األطراف جميع مع

  ان صنعاء، لتحرير  مر ز عدن تكمين ممف عمى وقواتيا اإلمارات فيو تييمن  انت الذر الوقت
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 معمنا الجنوب انفصال ممف بقوة تبنيو عن يتحدث فييا القرار صنع دوائر من المقرب خمفان ضاحي
". الجنوبي اليمن دولة "أسماه ما

 بينيم الصف وشق البعض ببعضيا األطراف ضرب محممين، قول بحسب التقسيم، ممف ويتطمب
 عائمة مع قوية عالقات زالت وال تممك فكبوظبي اليمن، وحدة بخيار المتمس ة األطراف واستبعاد
 والحراك ىادر، عبدربو الرئيس مع وتتواصل بحاح خالد ح ومة ومع صالح، عبدهللا عمي المخموع
. قوليم حسب المرحمة، طبيعة بحسب طرف  ل من موقفيا ويتغير الجنوبي
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