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4االثنين: 
برعاية أمريكية:

االتفاق في مسقط على وقف إطالق النار في اليمن

تحالف العدوان يصّعد عسكريًا ويمنع دخول مواد اإلغاثة

عوا على االتفاق كخطوة للشروع بحوار يمني-سعودي
َّ

المؤتمر وأنصار الله وق
 المبعوث الدولي يدعو المجتمع الدولي للضغط على األطراف اليمنية لوقف إطالق النار السعودية ومرتزقتها يهربون من السالم إلى «هدنة» مزعومة

كان من المفترض أن يسري- وفقًا لالتفاق الذي 
رعــتــه الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمريكية 
وسلطنة عمان- وقف األعمال القتالية 
اعــتــبــارًا مــن ١٧ نوفمبر (الـــذي وافــق  
الــخــمــيــس)، لــيــتــم بــعــد ذلـــك استئناف 
مشاورات السالم أواخر الشهر نفسه، على 
أســاس الــشــروع بتنفيذ خريطة الطريق 
األمــمــيــة، وفــق مــا أعلنه وزيـــرا الخارجية 
األميركي جون كيري، والُعماني يوسف بن 

علوي، الثالثاء الماضي.
إّال أن مرتزقة السعودية اعلنوا رفضهم 
ــمــروا فــي تصعيدهم  لــذلــك االتـــفـــاق واســت
العسكري معلنين مايسمي بهدنة لمدة ٤٨ 
ساعة تبدأ من ظهر السبت في التفاف واضح 
على اتفاق  مسقط وكل  جهود احالل السالم..

وتتحمل االمــم المتحدة والــواليــات المتحدة 
االمريكية مسؤولية تنفيذ اتفاق مسقط مالم فقد 
فشل االتفاق وتتحمل السعودية مسؤولية افشاله.

ويرى مراقبون سياسيون أن اتفاق مسقط بات 
مهددًا بالفشل ولن يشهد تنفيذ جميع عناوينه 
البارزة، والتي من المفترض أن يكون آخرها تشكيل 
حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع األطراف 

وقبل نهاية العام الجاري.
وعلى الرغم من ان  هذا االتفاق جاء بعد تقديم 
كل من الجانب األمريكي والعماني ضمان التزام كل 
األطراف اليمنية المنضوية كل منها تحت ظالل تلك 
الضمانات في القبول والتنفيذ الي اتفاق قد يفضي 
الى إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل شامل وكامل وعادل 
لألزمة.. وعلى هذا الضمان فقد استطاع الجانب 
العماني أخذ قبول والتزام المؤتمر الشعبي العام 
وأنصار الله وقد تم التوقيع على االتفاق الخميس 

الماضي.
في المقابل لم يلمس  وجود أي رغبة في تنفيذ 
االتفاق او إلزام الطرف اآلخر على القبول به وتنفيذه 
ة لمواقف  ــراء , وهــذا ما تجلى واضحًا من خــالل ق

تحالف العدوان السعودي ومرتزقتهم..
حيث اعلن  مرتزقة السعودية رفضهم االتفاق 
وعدم االلتزام باالتفاق الذي أعلنه جون كيري، في 
المقابل بادر الجانب اليمني ممثًال بحزب المؤتمر 
الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح إلى 
اإلعالن رسميًا عن ترحيبه واستعداده لـ"التعامل 

اإليجابي" مع االتفاق لوقف الحرب.
كما اعتبر المؤتمر، مــبــادرة كيري "مشروعًا 
مقبوًال، يؤسس لصياغة اتفاق مكتمل الشروط 
واألركان لحل األزمة اليمنية".وهو الموقف ذاته من 
قبل انصار الله الذين وقعوا على االتفاق في مسقط 
ات مع السلطات العمانية والسيد جون  بعد عقد لقاء
كيري وزير الخارجية االمريكية واعلنوا التزامهم 

بتنفيذ االتفاق.
الى ذلك قال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد 
عبدالسالم: إن مبادئ اتفاق مسقط "عامة وليست 
تفصيلية"، وإن "التفاصيل ستوضع للنقاش، الذي 
ُيفترض أن يبدأ خــالل مــشــاورات الــســالم أواخــر 
نوفمبر"؛ مشدًدا على ضــرورة أن "يكون النقاش 
واضًحا في فترة زمنية محددة، تنتهي بإيجاد حل 

سياسي".
من جانبه أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة 
العميد شــرف لقمان أن الجيش واألمـــن واللجان 
الشعبية  وابناء القبائل المتطوعين ملتزمون بوقف 
إطالق النار وفقًا لما تم االتفاق عليه شريطة التزام 
األطراف األخرى بوقف األعمال العسكرية بشكل 

شامل".
كما أكد جهوزية الجيش واألمن واللجان الشعبية 

للدفاع 
عــن كــرامــة الشعب وسيادته 
واستقالله في حال أصر المعتدون على االستمرار 

في العدوان.
الخارجية األمريكية في موقف محرج 

من جهته اعلن الناطق باسم  الخارجية األميركية  
جون كيربي -السبت- أن جهود تثبيت اتفاق وقف 
النار ال تزال مستمرة في ظل صعوبات شديدة، 
لتنفيذ اتفاق وقــف النار برعاية األمــم المتحدة 
ومبعوثها الخاص اسماعيل ولد  الشيخ، داعيًا «كافة 
األطراف بمن فيها حكومة هادي إلى أن يعلنوا بشكل 

سريع وعلني دعمهم لوقف القتال».
ــال كيربي فــي ايــجــازه الصحفي -السبت: إن  وق
الحوثيين التزموا عالنية بوقف العمليات القتالية 
شريطة التزام بقية األطــراف بالمثل، ونــدرك ان 
التحالف بقيادة السعودية أبدى رغبته بالعودة الى 
وقف االعمال القتالية، ونعمل بجهد شديد لجعل 
كافة األطراف تتوافق على ذلك.. واضاف: " أعلم أنه 
كان من المفترض البدء بتنفيذ وقف -الخميس- وقد 
شاهدنا تقارير باستمرار بعض االعمال القتالية".

وكشف كيربي أنــه وفــي طــار انــخــراط الواليات 
المتحدة في هذه القضية فقد التقى مسؤول رسمي 
رفيع مسؤولين في حكومة هادي لمناقشة موقف 
أمريكا إزاء التوصل لتسوية دائمة للصراع".. مشيرًا 
إلى أن موقف اميركا تجاه الصراع يبقى كما هو، نريد 
من جميع األطراف العودة لوقف االعمال القتالية 
وقبول خارطة الطريق التي قدمتها األمم المتحدة 
كقاعدة للنقاش، لذا فإن السفير تولر ونائب مساعد 
الوزير تيم ليندير كينج التقيا هــادي لنقل هذه 

الرسائل.
وُسئل كيربي عن محتوى الرسالة في االجتماع 
ــذي عقده مساعد الــوزيــر تيم كنج مــع هــادي  ال
في السعودية  وهل كان هناك نوع من االعتذار 
األمريكي في تلك الرسالة؟ فأجاب: أن الوزير جون 
كيري لم يقدم أي اعتذار جراء ما يعتقده بكون 
عد طارئة للمحاولة في انهاء الصراع، وإذا 

ُ
المسألة ت

اردت توصيفها بـ"العجلة" المشكلة، لكن كيري 
لدية حس "ان الحالة طارئة" إلنهاء هذا الصراع 
وبشكل سلمي، ومــرة أخــرى فإنه لم يعتذر عن 

ذلك".
أمــا موقف السعودية ومرتزقتها فقد اعلنت  
السعودية على لسان مندوبها في األمم المتحدة 
عبدالله المعلمي، عدم االلتزام باتفاق وقف إطالق 
النار، "واعلنت ايضًا  على لسان احمد عسيري الناطق 
العسكري لتحالف العدوان عن استمرار العمليات 

العسكرية وامــداد مرتزقتها بالدعم والمساندة 
العسكرية وعــدم عالقتها او اهتمامها باتفاق 

مسقط..
من جانبه ســارع الفار عبدالملك المخالفي، إلى 
اإلعالن بأن "ما جرى في مسقط امر ال يعنيهم في 
اصرار واضح على افشال اي جهود اممية او دولية 
الحالل السالم وايقاف العدوان والحصار على اليمن.

األمم المتحدة
على الرغم من عــدم حضور المبعوث االممي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اتفاق مسقط، إال أن 
كيري أعلن أن "ولد الشيخ أحمد يسانده بقوه"، 
واألخــيــر بـــدوره قــال فــي الــيــوم التالي مــن إعــالن 
االتفاق: إنه "يباركه ويشكر دور سلطنة ُعمان".

الى ذلك أعلن المبعوث األممي -السبت- عن 
استئناف الوقف الشامل لألعمال القتالية في 
اليمن، مساء السبت ١٩ نوفمبر ٢٠١٦م، 
وذلك بعد يومين على بدء سريان وقف النار بناًء 
على اتفاق المبادئ المعلن في العاصمة العمانية 

مسقط.
وقال ولد الشيخ، في بيان له إنه تلقى تأكيدات 
من كافة األطراف اليمنية بتجديد التزامها بأحكام 
وشروط وقف األعمال القتالية المؤرخ ١٠ أبريل 
٢٠١٦، الــمــعــروف بــاتــفــاق "ظــهــران الجنوب" 

السعودية.
وأضاف، أنه سيسري مرة أخرى اعتبارًا من الساعة 
١٢:٠٠ ظهر يوم السبت ١٩ نوفمبر بتوقيت 
اليمن، لمدة ٤٨ ساعة تتجدد تلقائيًا إذا تم 

احترامها.
كما أعلن ترحيبه بإعادة سريان وقف األعمال 
القتالية الذي يعد ضروريًا لتجنب المزيد من إراقة 
الدماء والدمار، ويتيح إيصال المساعدات اإلنسانية 

على نطاق واسع.
ودعا كافة األطراف اليمنية واإلقليمية والمجتمع 
الدولي إلى تشجيع االحترام الكامل لوقف األعمال 
القتالية، والعمل على أن يفضي ذلك إلى إنهاء النزاع 
في اليمن بشكل دائم. كما رحب بااللتزامات، التي 
تلقاها من الطرفين، بإعادة تفعيل لجنة التهدئة.

وأوضــح ولد الشيخ، أن أعضاء اللجنة سيعملون 
جنبًا إلى جنب مع خبراء األمم المتحدة الذين انتقلوا 
بالفعل إلــى ظهران الجنوب لتفعيل عمل لجنة 
التهدئة والتنسيق مجددًا دعمًا لوقف األعمال 

القتالية.
مذكرًا، في السياق ذاته، "كافة األطراف اليمنية 
بأن أحكام وشــروط وقف األعمال القتالية يشمل 
ــتــزام األطــــراف بالسماح بــوصــول المساعدات  ال
اإلنسانية والموظفين اإلنسانيين بحرية ودون أي 
عوائق إلى كافة أنحاء اليمن، باإلضافة إلى التوقف 
الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية أيًا كان 

نوعها".
الجامعة العربية

مــن جانبها رحــبــت جامعة الـــدول الــعــربــيــة، في 
تصريحات لنائب أمينها العام، أحمد بن حلي، باإلعالن 
عن وقف إطالق النار في اليمن، وأشارت إلى أنها تعمل 
على الدفع قدمًا نحو التوصل لحل سياسي لألزمة 
الراهنة في اليمن، إال ان مراقبين اعتبروا تصريحات 
بن حلي مجرد حبر على ورق وال جدية عربية في دعم 
جهود احالل السالم في اليمن خاصة ان معظم الدول 
العربية التزمت الصمت ولم تبادر باعالن اي موقف 
يؤيد اتفاق مسقط إليقاف العدوان على اليمن حتى 
ال تغضب السعودية وتخسر االموال التي تغدق بها 
على انظمة االرتهان العربي مقابل صمتها وتجاهلها 

لمعاناة وقتل وحصار أبناء الشعب اليمني.

ال تزال خروقات العدوان الســعودي ومرتزقته مســتمرة رغم دخول بند  
ايقــاف االعمــال القتاليــة حيز التنفيذ حســب اتفاق مســقط االمر الذي 
تعمدت السعودية ومرتزقتها افشاله  في أول اختبار له، حيث شهدت الجبهات 
القتالية المختلفة منذ يوم  الخميس وحتى اليوم  استمرارًا لقصف طيران العدوان 

وهجمات مكثفة لمرتزقة السعودية في مختلف الجبهات.
 كتب/علي الشعباني 

ع الوفد الوطني والمكون من المؤتمر الشــعبي العام ممثًال باالســتاذ عارف عوض الزوكا -األمين العام  الدول العربية تتجاهل االتفاق حتى ال تغضب السعودية
َّ

وق
- وأنصار الله ويمثلهم االســتاذ محمد عبدالســالم الناطق الرسمي- الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠١٦م- على 
اتفــاق وقــف اطالق النار في اليمن الــذي تم التوصل اليه في العاصمة العمانية مســقط وجاء ثمرة للجهود الكبيرة 
التي بذلها صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة وحكومته الرشيدة، بهدف 
إحالل السالم في اليمن، كما جاء االتفاق ثمرة للمباحثات التي اجراها السيد جون كيري وزير الخارجية االمريكية مع 
القيــادة العمانيــة طوال يومي االثنين والثالثاء الماضيين والتي تمخضت عن التوصل الى االتفاق الذي أعلنته وزارة 
الخارجيــة في ســلطنة عمان بعد أن أجرى معالي وزير الخارجية العماني يوســف بن علــوي -صباح األربعاء- اتصاًال 
باألســتاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر الشــعبي العام وناقش معه ما تم االتفاق عليه في مســقط. هذا وقد 
تــم التوقيع على االتفاق وهو عبارة عن برنامج مقبول- بحســب مراقبين سياســيين- مــن جميع االطراف (الطرف 
اليمني، األمريكي، األمم المتحدة، والسعوديون، واإلماراتيون) وأكد االتفاق على وقف الحرب في اليمن كخطوة أولى 

للشروع بحوار يمني سعودي.. 
الجديــر بالذكــر أن وزارة الخارجيــة في ســلطنة عمــان اعلنت االربعاء فــي بيان صادر عنهــا تفاصيل عن 

االتفاق.. وجاء في البيان:

ـــســـؤول في  صــــرح مـــصـــدر م
ــه فــي ضوء  وزارة الــخــارجــيــة أن
ــتــي قـــام بــهــا معالي  الـــزيـــارة ال
جـــون كــيــري وزيــــر الــخــارجــيــة 
األمريكي ولقائه بالمقام السامي 
/حفظه الــلــه ورعـــاه / بتاريخ 
٢٠١٦/١١/١٤م ، والجهود 
التي بذلها معالي يوسف بن علوي 
بن عبدالله الوزير المسؤول عن 
الشؤون الخارجية مع وفد صنعاء، 
ــفــاق على االلــتــزام  فقد تــم االت
ببنود ١٠ إبريل ٢٠١٦م الخاص 
بوقف األعمال القتالية اعتبارًا من 
١٧ نوفمبر ٢٠١٦م شريطة 
التزام األطــراف األخــرى بتنفيذ 
ذات االلتزامات، وعلى استئناف 
المفاوضات نهاية شهر نوفمبر 
٢٠١٦م على أن تعتبر خارطة 
الطريق التي قدمها المبعوث 
الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن 
ــن أجــل  ــلــمــشــاورات م ــأســاس ل ك
التوصل إلى تسوية شاملة للصراع 
ومنها العمل على تشكيل حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة جــديــدة تباشر 
عملها في مدينة صنعاء اآلمنة 

قبل نهاية عام ٢٠١٦م.
وإذ تعرب السلطنة عن ترحيبها بهذا االتفاق فإنها تأمل ان 
تساهم هذه الخطوة في استئناف المفاوضات اليمنية وصوًال 

إلى تحقيق تسوية شاملة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
ــك اكــد وزيــر الخارجية االمــيــركــي جــون كيري أن  ــى ذل إل
السعودية واإلمــارات وافقتا على االتفاق الذي رعاه خالل 
زيارته االخيرة إلى مسقط، مشيرًا إلى أن المبعوث األممي 
اسماعيل ولد الشيخ يدعم االتفاق الذي وصفه بأنه " خطوة 

أولى كبيرة" .
وقــال الوزير كيري في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي 
الثالثاء: إن دولة اإلمارات والسعودية وافقتا على االتفاق، وانه 
قد تحدثت مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد 
بن سلمان، وولي العهد اإلماراتي محمد بن زايد وكالهما وافق 
على محاولة التحرك بهذا األمر إلى األمام وهما يعتقدان أن 
ذلك معقول، كما وافقوا على العمل باتجاه إقامة حكومة وحدة 
نة، والهدف هو إنجاز  وطنية جديدة في صنعاء اآلمنة والمؤمَّ
ذلك من اآلن وحتى نهاية العام.. والمهم اآلن هو ضم الجميع 

إلى هذه العملية.

اتــه بالقيادة  وأوضـــح أن لــقــاء
ــي مــســقــط  كانت  الــعــمــانــيــة ف
ــدفــع قــدمــًا نحو  تــهــدف إلـــى ال
"المفاوضات اليمنية لعملية 
ــســالم" الــتــي وصفها بأنها "  ال
األخيرة" إلنهاء الحرب .. مؤكدًا 
أن كل األطـــراف توافقت على 
أن الــحــل ســيــكــون ســيــاســيــًا ال 
عسكريًا، مشيرًا إلــى أن "ثمة 
حــاجــة ملحة جــدًا إلنــهــاء هذه 
الحرب.. فهناك كارثة إنسانية 

في اليمن ..
وقـــال كــيــري: ثمة تحديات 
خــطــيــرة أمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
وسياسية وإنسانية. ولدينا 
ــأن معظم األطـــراف  شــعــور ب
التي تحدثنا معهم  في الواقع، 
كل األطراف التي نتحدث معها 
وافــقــت على أنــه ال يوجد حل 
عسكري لــالزمــة فــي اليمن.. 
فــإذا كانت تلك هي الحقيقة، 
فـــال مــفــر مـــن أن نــدخــل في 

الموضوع".
وقال كيري: وبناًء على ما تم 
االتفاق عليه أخذ «الحوثيون» 
" إلى صباح الثالثاء، وقلت لهم: أنا  تلك الورقة (الوثيقة) "بتروٍّ
أتيت إلى هنا لكي اتمكن من أخذ رد وجواب لكي نعرف ما اذا كنا 
نستطيع المضي قدمًا ..وقدموا ردهم ووافقوا على البند الذي 
ورد في الوثيقة بالنص : (نلتزم بشروط العاشر من ابريل لوقف 
االعمال العدائية) ، بداية السابع عشر من نوفمبر الجاري ، مع 

االخذ بعين االعتبار أن يلتزم الطرف اآلخر بنفس االلتزام .
 لذلك تحدثت أنا مع محمد بن سلمان ، وتحدثنا كالنا مع 

محمد بن زايد .
وقال كيري: إنه التقى وزير الخارجية العماني يوسف بن 
علوي، والــذي ساعد كثيرًا وله باع كبير في هذا الموضوع، 
كما عقد لقاًء طويًال مع السلطان قابوس وتناولت العشاء على 
مائدته، وكان كالهما على أهبة االستعداد للمساعدة في رؤية 

ما إذا كان بإمكاننا إيجاد سبيل لتجاوز األزمة.
واعتبر كيري ما تم التوصل اليه بأنه " خطوة اولى كبيرة " 
ويتوجب علينا الحصول على القطع األخيرة، ولكنني متفائل 
جدًا بأن ذلك سيحدث قريبًا وهناك إمكانية حقيقية في أن 
يشكل ذلك نقطة تحول حقيقية في هذا الصراع، شريطة أن 

يقوم كل طرف بما عليه.

- وقف الحرب في اليمن يبدأ 
في ١٧ نوفمبر

- تشكيل حكومة وحدة وطنية 
بحلول نهاية العام الجاري

- العمل على تنفيذ ما 
جاء في الخارطة األممية

االلتزام ببنود ١٠ أبريل الخاصة بوقف 
األعمال القتالية يشترط من الطرف 

اآلخر تنفيذ التزاماته

أن تباشر الحكومة المزمع 
تشكيلها عملها في العاصمة 

صنعاء قبل نهاية ٢٠١٦م

أهم مضامين االتفاق:

الجهود الُعمانية-األمريكية تفتح 
آفاقًا للسالم في اليمن


