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 "جماعة ممر آمن لليمن"
 "ممر آمن لليمن "جماعةبيان 

 2017ايار  12
 
كتجمع غير رسمي لكبار  2015في منتصف عام  "ممر آمن لليمنجماعة " يلشكم تت 

وعملوا جميعا في اليمن ويتشاطرون القلق  بصفتهم الشخصية اجميع نشطون ي الذين المهنيين،
 قبيلتتمتع الجماعة بخبرات واسعة في العديد من المجاالت، من و بشأن رفاه الشعب اليمني. 
سبل و  البنية التحتيةو  تشغيل الموانئو  التجارة واالقتصادو  منألاو  السياسة والدبلوماسية الدولية

كيفية تطبيق هذه الخبرة بشكل واقعي على قترن هذه الخبرات بفهم تو نسانية. إلوالعمليات ا العيش
تصاالت واسعة في اليمن، لكونها عاشت في مناطق اب الجماعة تتمتع هذهالوضع اليمني. كما 

واقع اليمن المعقد في في بقاء توصياتنا متجذرة إهذا الصراع المعقد. مما يساعد على  جانبي  
 1الغالب.

 
 زمة الصحة العامةأخطر المجاعة و 
% من 65ن أقدر ببشكل يدعو الى القلق، اذ ي   من الغذائي في اليمن بالتصاعدأليستمر انعدام ا

المجاعة. ووصلت سبع  حتمالمن الغذائي، وتواجه يوميا الجوع واألالعائالت تعاني من انعدام ا
ي أالغذائي، من ألانعدام امن  IPC)محافظات الى المستوى الرابع من التصنيف الموحد لمرحلة )

وذلك كثر حدة، ألتعز والحديدة هو ا ي مدينتي  مرحلة حالة الطوارئ، مع التقدير بأن الوضع ف
صاب البنية التحتية لنظام الري بالتنقيط أ، ونتيجة للخراب الذي تعزللصراع المستمر في  نتيجة

 .الحديدةسماك في ألوالتدهور الحاصل في صيد ا
 

% من 10الذي كان يشكل عادة ما يقرب من لمحلي للغذاء، كان االنتاج ا 2016في عام 
. ويشكل السابقة % من متوسط السنوات الخمس37 بنحو قلأاستهالك اليمن من الحبوب، 

 ن اسعار القمح للمستهلك ارتفعتأال إ الحبوب،% من استهالك اليمن من 90الغذاء المستورد 
سواق العالمية. إن أل% في ا38ها بمقدار ضزمة بالرغم من انخفاأل% منذ ما قبل ا32 بنسبة

العيش  وسائل التي أصابت مع الضربة القوية ،كثر خطورة هو انخفاض القدرة الشرائيةألمر األا
 وعدم دفع رواتب موظفي الدولة ومعاشات التقاعد ومخصصات الرعاية االجتماعية. 
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زمة تماثل أزمة غذائية في العالم، أكبر أالبلد الذي يعاني على أنه مم المتحدة اليمن ألعلنت القد أ 
مين العام لألمم المتحدة ألفي الصومال والسودان ونيجريا مجتمعة. وقد عقد ازمة الغذاء أ

إللقاء الضوء على  مشتركا   صحافيا   انطونيو جوتيرس ورئيس البنك الدولي جيم كيم مؤخرا مؤتمرا  
صبح الوضع الصحي العام محور اهتمام أالوضع في اليمن بشكل أكبر. كما  منع تدهور ضرورة

ني اآلن من انتشار سابيع، تعاأدفع رواتب عمال النظافة لعدة اء، حيث لم ت  عام. فمدينة صنع
و أنحاء اليمن مغلقة، أديد من المستشفيات والعيادات في الع ظلي ذفي الوقت ال ،وباء الكوليرا

 لة بسبب الغارات الجوية او لعدم دفع رواتب العاملين فيها. طمع
 

 عسكري ضد الحديدة هجوم شن التهديد ب
ممر آمن لليمن  جماعة نأال إتقدم قوات التحالف خالل الشهرين الماضيين،  أثناءسقطت المخا 

 اندفاعة نحو القاعدة العسكرية الكبرى  حدثتالمنطقة، و في زال مستمرا ين القتال ال أتدرك 
، التي سيتم الحديدةهو هدفها التالي ن أعلنت بيانات قوات التحالف أ بالقرب من تعز. وقد  الواقعة

مع هجوم بحري. ففي نهاية يترافق  تهامةاحتاللها بهجوم عسكري بري على طول سهل 
الشرعية في  القواتأن " تعلنسعودية منشورات على المدينة  اتاسقطت طائر ، نيسان/بريلأ

أن العملية على عودية في ذلك الوقت إلى التأكيد تحرير المدينة". وسعت البيانات السإلى طريقها 
 الغذائية الحيوية.  الوارداتستكون ميناء  عدن نأو  ،عسكريا "سريعا ونظيفا" نصرا   شكلست
 
مم المتحدة ألرت احذ  إذ ممر آمن لليمن، سريعا.  جماعة، بما فيه رد لميكان رد الفعل العاقد و 

 وضع يسمح له بفقدانفي الذي وصل إلى حافة المجاعة، ليس ن اليمن، من أوالهيئات العالمية 
 بأن ؤمن الصعوبة بمكان التنب فإن باإلضافة إلى هذا،و ستيراد الغذاء. الالميناء الرئيسي  ،الحديدة

المجاورة الى منطقة حربية.  الحديدةما تحولت  إذاستستمر ف صليالميناء استمرار عمليات 
 حديدةال% من واردات اليمن من القمح واألرز سنويا يتم استيرادها عن طريق مينائي 70فحوالي 

ة سكان اليمن. يلبغأ حيث تعيش  ،قة المرتفعات اليمنيةطف معا، والمدينتان أقرب إلى منصليوال
الحرب  الناجم عن دمارالبسبب  لبقاء ميناء الحديدة خارج الخدمةن الفترة الزمنية المتوقعة إ

    شهر على االقل.       ألعدة  متدن تأمد المحتملة، من المرجح ألوالمعارك طويلة ا
  
 عادة النظر في السياسة الغربيةإ

قدرة على االستمرار في الحرب، اللتحالف دائما حاسمة في لحلفاء الدوليين الكانت مواقف 
تلعب وفي الوقت الذي وخاصة موقف اولئك الذين يزودونه بالسالح والمعدات الداعمة لها. 

مر يمتد على نطاق ألا فإنة الدور الرئيسي في هذا المجال، تحدمالواليات المتحدة والمملكة ال
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شارك فيها كل من توروبية أدو هي مشاريع امن طراز تيفون وترنوروبية ألالمقاتالت افوسع. أ
 ( باإلضافة إلى المملكة المتحدة.األولىالمانيا وايطاليا واسبانيا )وفرنسا في المراحل 

 
االكثر صراحة وقسوة. اذ هي الحرب على اليمن  شنمن في المملكة المتحدة، كانت المخاوف 

بريطانية المعايير ال تلبيما إذا كانت مبيعات االسلحة لة أمس للمراجعة القضائية عتضخ
النتائج.  نشرتاريخ  يتم تحديد لم ، فإنالمداوالترين من ، اال أنه وبالرغم من مرور شهالخاصة

تصحيح  الذي تجري فيه محاولةقصف في الوقت لللالزمة وسائل االسياسة تزويد التحالف ب إن
حزاب المعارضة بل ايضا من أليس فقط من قبل  ،للنقد العلني تتعرض االمر بتوفير المساعدات

 من أمثال وزير التنمية الدولية البريطانية اندرو ميتشل.  كذلك، قبل كبار المحافظين
 

كل من تريزا ماي  بها قام المستوى الى الرياض زيارات رفيعةثالث  تمتفي االسابيع الماضية، 
وجيم ماتيس )وزير الدفاع االمريكي( وانجيال ميركل. وفي حين كانت العالقات التجارية على 

تمت مناقشة الحرب على اليمن وامكانية تسببها باالنهيار االجتماعي فقد راس جدول األعمال، 
كل من هؤالء القادة ضرورة ايجاد حل سلمي ناول وتة الجماعات االسالمية المتطرفة. وتعزير قدر 

 ي منهم دعمه للهجوم العسكري على الحديدة. أولم يعلن  ،للصراع في اليمن
 

إن زيارة ترامب القادمة الى الرياض يمكن ان تشكل عالمة فارقة في عالقة الواليات المتحدة 
عضاء أ من  ا  عضو  55 أصدرهالذي خير القوي ألبعد البيان ا تأتيبالحرب على اليمن. فهي 

  2.في الواليات المتحدة الكونغرسو مريكي ألمجلس الشيوخ ا
 

 "الممر اآلمن لليمن "جماعةتحديث مواقف 
ماي الممر اآلمن لليمن رسالة إلى رئيسة الوزراء تريز  جماعةوجهت يار، مايو/أ 20 بتاريخ

وقامت  3.قرار جديد من مجلس االمن التابع لألمم المتحدة يتضمن البنود ادناه ورصدداعية إلى 
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ان هذه البنود ال  الجماعةالممر اآلمن لليمن بمراجعة هذه البنود بعد ستة اسابيع، وترى  جماعة
 : ، وهيتزال صالحة

من الحل،  ا  ن جميع االطراف الرئيسية في الصراع يجب ان تكون جزءأاالعتراف صراحة بأ( 
على كل طرف االعتراف بمخاوف  ، فإنه يتعينوانه من اجل الوصول الى سالم حقيقي مستدام
أكثر واقعية  شيء هان يحل محل يجب 2216 رقم الطرف االخر المتجذرة. ان قرار مجلس االمن

يعكس الوقائع على االرض بحيث يساعد على جلب جميع االطراف إلى طاولة المفاوضات. لقد 
. نزاعال أطرافطرف واحد من  عيةالكثير منذ اصدار القرار االصلي الذي ركز على شر  تغير
 النار والعودة الى طاولة الحوار. إطالقتكرار الدعوات لوقف ب( 
ات يالقياد ذلك التأكيد على القيمة العملية لمشاركة النساء في مفاوضات السالم، بما فيج( 

ن في طليعة المطالبين هيعشن في المنفى االختياري. ان العديد من كبار نساء اليمن اللواتي 
 عمار البالد المهدمة.إ عادة ا  بالسالم و 

ية ر آمن للسلع االنسانية وجميع الواردات الضرو  تأمين ممرإلى شد العبارات، أالدعوة، بد( 
ربع ألاالرافعات ضرورة السماح بدخول و  .الوقودو  والدواء اط االقتصادي، بما في ذلك الغذاءللنش

ماية تشغيل ، وضرورة إزالة الرافعات المدمرة وحعلى وجه التحديد وفورا إلى ميناء الحديدة
على أن يلعب مكتب  ينبغي الموافقة فورا  و دعت الضرورة.  إذاشراف دولي إالرافعات الجديدة، ب

وسع، أ دورا   بنجاحالمتحدة للتحقق والتفتيش االمم المتحدة لخدمة المشاريع، الذي يدير بعثة االمم 
على وضع ترتيب خاص للحديدة كميناء آمن  تفاق فيما بينهاالاف النزاع من الم تتمكن أطر  إذا

 خارج منطقة النزاع.
هيكل فعال ومراقبة  الدولية لتوفيرط الذي وضعته المؤسسة المالية طدعم التنفيذ الفوري للمخهـ( 

هذا االمر من ي عتبر اليمني. و  الريالعامالت التجارية االساسية بالعملة وذلك لدعم لتشفافة ل
لتامين دفع رواتب القطاع العام والتأمينات االجتماعية، ولتسهيل االستيراد التجاري  -ولوياتألا

ميناء للتوزيع الداخلي وبالكميات المطلوبة، ولمواجهة  أفضلد، عن طريق و قي ةيأللقمح دون 
 ضخم وأثره على اسعار الغذاء. الت
م العالمية رض الواقع، بما في ذلك وسائل االعالأالشهود المستقلين على  بأهميةاف االعتر و( 

نعدام الجمع البيانات المتعلقة بالنزاع بحرية الوصول، وبالحاجة الملحة  االتي لم يسمح لها طرف
 وثمةتكون اإلغاثة موجهة بشكل جيد. كي ع، وذلك من الغذائي وسوء التغذية لدى الرض  ألا

 رفين لحماية العاملين في المجال االنساني.طحاجة الى ضمانات ملزمة من كال ال



5 
 

البعثات الدبلوماسية في صنعاء، حتى لو كان ذلك على نطاق محدود.  إعادة فتحالحث على ز( 
من ولتسهيل بناء السالم  الفرصة إلبالغ التحالف الحوثي والتأثير عليه مباشرة، تيحسيإذ أن ذلك 

 الطرفين وجها لوجه.بين اجتماعات عقد ضمان خالل 
 

أجرت جماعة ممر آمن لليمن عدة مباحثات و على هذه النقاط بعد،  ا  رسمي ردا   لم نتلق  بيد أننا 
ن ومع أومناقشات مكتوبة مع شخصيات رئيسية في وزارة الخارجية وفي دائرة التنمية الدولية. 

جراءات ملموسة،  السياساتمعلنة في  نهائي هو تحوالتاالختبار ال ب تنا لم تذهان اعتراضأال إوا 
في  اتالسياس على إعادة وضعتشجيع الانها كانت مفيدة على ما يبدو في  ويبدو ،دراج الرياحأ

 المملكة المتحدة.  
 

 (دميناء آمن )اقتراح جماعة ممر آمن لليمن رقم كالحديدة 
ط لب من جماعة ممر آمن لليمن تطوير افكارها بهذا فقد . األكبرجذب هذا االقتراح االهتمام 

آلية األمم المتحدة للتحقق  عملية تنفيذخطوط العريضة لكيفية الخصوص وتم تقديم ورقة تبين ال
 رض الواقع.أعمليا على  UNVIM والتفتيش في اليمن

 
بأن منه ربما اعترافا  ،المتحدة تولي إدارة ميناء الحديدةوفي الوقت ذاته، طلب التحالف من االمم 

بالنسبة للطرف و العملية العسكرية ضد الحديدة من المرجح أن تتحول إلى نتائج عكسية للغاية. 
النزاع، تلقت جماعة ممر آمن لليمن اشارات ايجابية من الناطق الرسمي يحيى علي  فياآلخر 

ي اعضاء البرلمان الذين ال يزالون في صنعاء( قد ناقش النقاط أعلمنا ان البرلمان )أ الراعي الذي 
 ميناء آمن، ووافقوا عليها.كالسبعة، بما في ذلك التوصية المتعلقة بالحديدة 

 
 ازالة علىيمكن ان تساعد  ،الترتيبات المؤقتة للميناءك ،ان التركيز على قضية عملية محددة

النزاع ان  ايدرك طرفو تاحة إمكانية إجراء حوار بناء. الحواجز امام مفاوضات السالم المتوقفة وا  
 دولة يمنية فاشلة مع سكان معدمين ليس في صالح أحد سوى الجماعات المتطرفة.

  
عدن  خليج و بارز في شركة موانئرة من قبل التحالف، كتب لنا عضبالنسبة للرافعات المدم  

ال يمكن استخدامها في تفريغ شحنات القمح الكبيرة. غير أن  نها رافعات جسرية متحركةإقائال 
الزيت  قبيلمن  ،غذيةألعمل حاويات ميناء الحديدة )فا طاقةلت من األضرار الواسعة النطاق قل  

من المرجح ان يتم شحنها بالحاويات( في الوقت الذي ال تزال الرافعات التالفة  ،والسكر والطحين
 الرصيف األساسية التي توفرها أرصفة الحاويات.    تعرقل العمليات في ساحة 
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 (هـسعار القمح وتسهيالت التمويل العالمي )اقتراح جماعة ممر آمن لليمن رقم أ

. فالحاجة إلى ةالمشجع اتكما هو الحال دائما، لكن جرت بعض النشاط يبقى هذا االمر ملحا  
امرا  أصبح% من قيمته مقابل الدوالر في التبادل العام، 68استقرار الريال اليمني، الذي فقد 

 يشكل معدلو في انهياره الفعلي.  كثيرامما ساهم  ،ملحا بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن
المتعلقة بالنزاع،  مل األخرى اويجعل العو األكبر وراء ارتفاع سعر القمح،  الصرف العامل سعر
ارتفاع تكاليف التأخير وزيادة أقساط التأمين والرسوم المتعددة عند نقاط التفتيش، تبدو  قبيلمن 

مساهمة جماعة ممر آمن لليمن في هذا االمر من خالل دائرة التنمية الدولية  وقد تمت. ضئيلة
 الموضوع. التي تمثل المملكة المتحدة في المناقشات متعددة االطراف حول هذا

 
يقترح البنك الدولي حاليا آلية )تتوافق مع مقترحات جماعة ممر آمن لليمن المقدمة الى دائرة 

تأمين موارد تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة من أجل واردات األغذية التنمية الدولية( تسمى 
رز من قبل مستوردين محليين. ألون دوالر لتمويل واردات القمح واملي 500مضمونة بقيمة 

 دعم هذا االقتراح بالضمانات الالزمة. على تحث جماعة ممر آمن لليمن مجتمع المانحينو 
 

على  سيكون لها تأثير الحديدةن أاقترحتها جماعة ممر آمن لليمن بشان االجراءات التي 
 ص. كما انها ستقلاالسعار. فهذه اإلجراءات ستسمح بإزالة حطام القصف وا عادة تجهيز الميناء

 الحديدة تجخر إذا ما وخفض رسوم التأمين،  ،لدرجة كبيرة فترة االنتظار ومن ثم تكاليف التأخير
 من مناطق الصراع. 

 
  ين الرئيسيينالمحرك بعضمع  للتعاملخرى أيجاد طرق وا   إنهاء الحرب

للتطبيق للخروج من  ها الى البحث عن طريقة قابلةهاممر آمن لليمن انتب لت جماعة، حو  ا  واخير 
هذه الحرب المدمرة. فجميع االطراف )والداعمين للتحالف الغربي( يدركون بشكل متزايد ليس فقط 

مدى كلفة الحرب البشرية واالقتصادية وما يرافقهما من ضرر بالسمعة، بل ايضا غياب أي 
 تغيير كبير سواء على الجبهة العسكرية أو الدبلوماسية ألكثر من عام.

 
ك أيضا إدراك متزايد للمشاكل الضخمة )والتكاليف المالية( المتأتية من استمرار الحرب. وهنا

لتمويل المشاريع الرئيسية في اليمن. وبالنظر  ا  رئيسي ا  فدول مجلس التعاون الخليجي كانت داعم
أنه ال توجد خيارات أخرى لتأمين المبالغ الكبيرة جدا التي  هذا الصراع طرفاإلى األمام، يدرك 

التقديرات األخيرة ألضرار الحرب  صلتو  .مجددا   اقتصاد اليمن على قدميهوقوف يتطلبها س
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حتى قبل الحرب، بلغت تقديرات كلفة مشاريع البنية و دوالر امريكي.  مليار 14 إلى نحو وحدها
مليارات دوالر أمريكي. تقوم  10 نحووفير المياه والطاقة، التحتية األساسية، التي تركز على ت

هاما  دورا   األوروبيتلعب دول االتحاد حيث دول مجلس التعاون الخليجي والمانحون الغربيون )
 ما بعد الحرب.في فترة عادة اإلعمار إلفي هذا المجال( بوضع خطط 

 
لتعامل بشكل مباشر مع مخاوف التحالف في اي المضي قدما فإحدى الطرق المحتملة وتتمثل  

 .جدل حول مدى اتساع االمر فعلياكثير من الال وثمةبشأن األسلحة اإليرانية التي تؤجج الصراع. 
عمليات مراقبة بقيام المن مصلحة جميع األطراف المبالغة في هذا الشأن. إن  ومن المؤسف أن

أقل األرض، وهذه العمليات على في البحر و  ممكنأمر  ةتقنيمن الناحية الأكثر تعقيدا  تنصتو 
ولديها  في الحربيحدث كما  أضرار "جانبية"من الحرب الدائرة، وال تنطوي على وقوع  كلفة

 لقرصنة والتهريب.ل للتصدي كبيرةامكانيات 
 
و يجري تنزيلها على نقاط أية ال تزال تدخل ميناء الحديدة )ن االسلحة اإليرانأن اتهام التحالف بإ

أصغر على البحر األحمر، وهو االمر األكثر واقعية( يمكن معالجته بمراقبة جميع السفن  ارصفة
الحاالت المشبوهة إلى وجهتها.  عقُّبكم عن كثب ثم ت 30التي تدخل باب المندب البالغ عرضه 

قل سهولة ويتطلب تعاون أل والحدود البرية مع سلطنة عمان عدن الطوي ساحلن مراقبة كما أ
يتركز جزء كبير من التهريب حول معابر حدودية محددة أو  العملي في الواقعو ادة المحليين. الق

 موانئ محددة ونقاط هبوط حول باب المندب وفي أقصى شرق البالد.
 

 الحالة تناولبل ت ()والمخاوف الغربية فحسب مخاوف االئتالف هدئتسوية سياسية ال ت   ةإن أي
 .معالجة هذه القضيةفال بد لها من القتصاد اليمني الحتياجات ا ةالمستقبلي

 
*** 

في اليمن. وكجماعة مستقلة  نزاعانه ليس هناك حل وحيد لل " تعتقدجماعة ممر آمن لليمن" إن
وغير منحازة، فإنها ستواصل البحث عن حلول على جميع المستويات لتهيئة الظروف لمرور 

 مفاوضات السالم.لتعزيز تدابير بناء الثقة ود ولواردات األغذية واألدوية، و آمن للوق
 


