
 في أرحب  محضر االتفاق بين الحوثيين والقبائل

 

على للقوات المسلحة، وبجهود لجنة الوساطة برئاسة األخ اللواء بعون من هللا وتوفيقه وبرعاية كريمة من فخامة األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي القائد األ

الكرام الموقعين على هذا، فقد توصل طرفي النزاع في أرحب إلى اتفاق تنتهي بموجبه المواجهات   المشايخعلي بن علي الجائفي وأعضاء اللجنة من اإلخوة 

للجميع حرصا من الجميع على ترسيخ دعائم األمن واالستقرار ودرءاً للفتنة وحرصا  المسلحة والتمترس وكل مظاهر الحرب وبموجبه تعتبر الطرق آمنة 

 على التعايش في ظل التنوع الفكري والسياسي وفتحا لصفحة جديدة من التآخي والتقارب حيث توصل طرفا 

 :النزاع الموقعان أدنى هذا إلى هذا االتفاق وذلك بحسب الخطوات التالية

 .لنهائي إلطالق النار فور توقيع الطرفين على هذا االتفاق بمراقبة وإشراف اللجنةأوالً: الوقف الفوري وا 

رفين ثانياً: رفع النقاط التي أقامها الطرفان "أثناء األحداث األخيرة" من جميع الطرقات في أرحب وإنهاء أي تمركز على جوانب الطرق من الط

 ات الالزمة من الجيش لضمان المرور اآلمن للجميع ريثما تستقر األوضاع )اليوم األولتحت أي ذريعة ووضع نقطتين عسكريتين مع تسيير الدوري

 ثالثاً: تسليم نقاط التماس من الطرفين في اليوم األول من التوقيع على هذا االتفاق ووضع الجيش فيها حتى يستقر الوضع 

بالتزامن من كال الطرفين وذلك في اليوم الثاني من توقيع هذا االتفاق حسب آلية  رابعاً: رفع بقية األرتاب والمواقع ونقاط التمركز جميعها أينما كانت 

 تضعها اللجنة

السالم من   خامساً: كل المدعيين المقاتلين من قبل الطرفين من خارج المنطقة المساندة الطرفين أثناء الحرب يلزمهم التعاون مع الطرفين على إحالل

 .باالنسحاب إلى مناطقهم ابتداًء من اليوم الثالث وخالل أسبوع بمتابعة وإشراف رئيس وأعضاء اللجنة خالل إنهاء التواجد في منطقة أرحب

سادساً: قررت اللجنة أن ما ترتب على المواجهات واألحداث من شهداء الذين من منطقة أرحب تتحمل الدولة جبر ضرر أولياء الدم كون  

 .ارج المنطقة ولم يتبق دعوى أو طلب من طرف على طرف آخرالمواجهات نشبت بفعل تطورات لقضية عامة من خ

تور والقانون  سابعاً: يؤكد الطرفان على فتح صفحة جديدة من اإلخاء والتسامح والقبول باآلخر وحقه المشروع في الحرية الفكرية والثقافية وفقاً للدس

أي إشكاالت وقد تظهر ال سمح هللا مستقبلياً عبر الحوار والتفاهمات   ونبذ العنف واللجوء للسالح وإيقاف التحريض بكافة أشكاله ورسائله وحل

 .االخوية وتغليب قيم اإلخاء والتسامح في ما بين الجميع وإن لم يتوفق ....الدولة مسئوليتها وفقاً للقانون والدستور

 . نةثامناً: تبادل المحتجزين والجثث خالل ثالثة أيام من تاريخ توقيع االتفاق بإشراف اللج

ت االحتياط  تاسعاً: تنفيذ بنود هذا االتفاق وااللتزام به مضموناً بضمانة وحدات الدولة وعلى مسئولياتها من خالل اللواء / علي الجايفي قائد قوا

من اإلخاء والتسامح  مستعيناً باهلل وباللجنة وبكل ما تقرره الضمانات القبلية من الطرفين ،، سائلين هللا تعالى أن يوفق الجميع بمرحلة جديدة 

 . والتعايش وترسيخ قيم التعاون والتواصل والحرية في الفكر واالنتماء

 وهللا ولي الهداية والتوفيق،، 

 ممثلي الطرفان

 الشيخ / فارس مجاهد الحباري الشيخ / منصور علي الحنق 

 ضمناء التنفيذ 

 الشيخ / نبيه محسن ابو نشطان الشيخ /محمد جابر الجمرة 

 / محمد سوى الشيخ / محمد نوفل الشيخ 

 الشيخ فضل القصير الشيخ / هايل سعيد محسن مرح  

 الشيخ محسن أبو هادي الشيخ / عبد هللا محمد سنان  

 هشام ردمان الشيخ / علي علوان المراني 

 عبده محمود الصباحي الشيخ / دكام محمد سوى

 محمد علي المهرس الشيخ / مبخوت باكر 

 خ علي نوفل الشيخ / علي محمد ردمان الشي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :أرحباللجنة المكلفة بحل قضية المواجهات وتداعياتها في 

 اللواء / علي بن علي الجايفي الشيخ/ محمد عبد هللا بدرالدين

 رئيس اللجنة قائد قوات االحتياط الشيخ / ربيش علي وهبان 

 الشيخ/ عبد الكريم أحمد المقدشي 

 الشيخ /مرضي بن كعالن 

 يخ / نايف األعوج الش

 الشيخ / حنين محمد قطينة  

 الشيخ / أحمد بن أحمد مجوحان 

 الشيخ / ناجي مريط  

 اللواء/ عبدالقادر بن علي هالل

 الشيخ/ عمر األرحبي  

 

 

 

 


