
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ان بني القبول  املبعوث األممي األول خَّير

ان الثاين؟!  ابحلوثي أو احلرب فَِبَم خيَّير

وذلك يف أول  الرايض،م إىل 70/70/5700وصل ادلبعوث األممي اجلديد إىل اليمن إمساعيل ولد الشيخ يوم 
ن ادلبعوث السابق مجال بن عمر الذي استقال من م مبعواًث جديدًا بداًل م50/70/5700زايرة لو منذ تعيينو يف 

 م.00/70/5700بشأن اليمن ربت البند السابع يف  5502منصبو بعد يومني من صدور قرار رللس األمن 
وحبسب األمني العام لألمم ادلتحدة ابن كي مون فإن إمساعيل ولد شيخ أمحد "سينطلق من اإلجنازات اليت حققها 

، وربذير رديوندا مورموكاييت ًا للجهود اإلقليمية والدولية اليت تبذذلا األمم ادلتحدة..."سلفو مجال بن عمر تكريس
مندوبة لتوانيا لدى األمم ادلتحدة رئيسة رللس األمن ورئيسة جلنة العقوابت على اليمن دبجلس األمن للمبعوث 

 إمساعيل ولد الشيخ من عدم "بدء مهمتو من الصفر".

ول عمل لو بعد تعيينو مبعواًث جديدًا إىل اليمن التقى ليزا موانكو مستشارة أوابما إمساعيل ولد الشيخ يف أ
م، اليت أشارت إىل "حاجة اليمن إىل عملية انتقالية سياسية شاملة 70/70/5700لشؤون مكافحة اإلرىاب يف 

يض أن الوالايت ادلتحدة تضمن مشاركة مجيع األطراف ادلعنية يف ادلستقبل"، كما جاء يف بيان صادر عن البيت األب
"تعتقد اعتقادًا قواًي أن كل األطراف يف اليمن لديها أدوار مهمة يف احلكم السلمي يف البالد.."، وكان من ادلتوقع 

 م لوال قصف طائرات التحالف مدرج مطار صنعاء.52/70/5700وصول إمساعيل ولد الشيخ صنعاء يوم 

إلدارة شؤون اليمن، فمهمة ادلبعوث األممي اجلديد إىل اليمن إن ىذا يعكس مدى توجو أمريكا يف التخطيط 
تتلخص يف تثبيت كرسي احلكم للحوثيني دبنحهم الشرعية بعد تعثرىم يف احلصول عليها منذ دخوذلم صنعاء يف 

جية بناء على بنود ادلبادرة اخلليم، ومن مث التمهيد لالنتقال إىل احلوار مع بقية الفرقاء السياسيني 50/70/5700
وإقناع سلمان بن عبد العزيز إبيقاف احلرب ، إلسكاهتم الدويل ذات الصلة ونتائج مؤمتر احلوار، وقرارات رللس األمن

اليت تشنها طائرات ربالف عاصفة احلزم على احلوثيني وصاحل يف اليمن، وفك احلصار اجلوي والبحري الذي تفرضو 
ل اليمن على القبول دبا أييت بو ولد الشيخ فإن أمريكا هتددان إبدخال على أجواء اليمن وموانئها البحرية. وإلرغام أى

سفك م الذين يقومون ب70/70/5700وىا ىي األمم ادلتحدة تدعو يف  احلرب إىل ادلدن اليت مل تدخلها إىل اآلن.
ان ادلبعوث األممي الثاينالدماء  بني ادلوافقة على  يف تعز وعدن وغريىا من ادلدن للمفاوضات يف جنيف، وىكذا خيريِر

مشاريع أمريكا ومن مث االكتفاء دبا سال من دمائنا، وبني سفك ادلزيد منها! وىي أي األمم ادلتحدة تدعو ىؤالء 
م 01/70/5700يوم  إىل عقد ادلفاوضات يف جنيف بني األطراف السياسية يف اليمنوأولئك، ادلتقاتلني والسياسيني 



 م.00/70/5700أي قبل ادلوعد الذي حددتو الرايض النطالق ادلفاوضات بني األطراف السياسية يف اليمن يوم 

كعادة مبعوثي األمم ادلتحدة مل يكونوا ليأتوا إىل مناطق النزاعات سوى لتحقيق مصاحل طرف معني كأمريكا اليت 
همة ادلبعوث األول مجال بن عمر جعلت مهمتو إيصال احلوثيني إىل أرسلت مبعوثني إىل اليمن، وكانت قد جعلت م

صنعاء دبنع اجليش من قتاذلم، وإشراكهم يف احلكم من خالل اتفاق السلم والشراكة، وكل ذلك برتحيب من سفريىا 
بتهديدىم لدى اليمن ماثيو تولر الذي فرض قبول احلوثيني على األطراف السياسية ادلناوئة ذلم من رجال اإلجنليز 

 إبدخال اليمن يف حرب إن ىم رفضوا...!

لقد تعامل ادلبعوث مجال بن عمر بتعاطف مع احلوثيني وبتعاٍل وصلف مع بقية سياسيي اليمن يف ادلفاوضات 
وحدد مسار العملية السياسية اليت قادىا يف اليمن بني أمرين: ادلفاوضات للوصول إىل ما تريده أمريكا أو احلرب... 

ريكا عن أعمال احلوثيني العسكرية اليت قاموا هبا يف صنعاء وغري صنعاء، ىذا يف عهد مجال بن عمر... وسكتت أم
وىكذا يبقى اليمن واألمر كذلك لن خيتلف يف عهد ادلبعوث اجلديد من حيث التعامل مع احلوثيني وسياسيي اليمن. 

 خيدم مصاحلو.مرىوانً للكافر ادلستعمر يوجو ويدير كل األطراف يف بالدان دلا 

ألممي، إننا يف حزب التحرير ندعو السياسيني من أىل اليمن، من مجيع األطراف، إىل عدم الرتحيب ابدلبعوث ا
مع ىؤالء ادلبعوثني ويزداد القتل واالقتتال حيث حلوا إىل أن تتحقق مصاحلهم... إن  ءفإن دماء الناس تروح وذبي

مم ادلتحدة ومبعوثيها، فهم حيققون مصاحل الدول الكربى وخباصة أمريكا الواجب على ادلسلمني أن ال يركنوا إىل األ
وال تزن دماء ادلسلمني يف ميزاهنم أي شيء. إن الواجب على ادلسلمني أن حيملوا أفكار اإلسالم وأحكامو ويتحاكموا 

طاغوت وقد هنوا عنو، قال تعاىل: إىل ىذه األحكام النقية الصافية اليت أنزذلا هللا رب العادلني ال أن ينقادوا إىل حكم ال
ُُوِت َوَقْد َأََلْ تَ َر ِإََل الرِذيَن يَ ْزُعُموَن أَن رُهْم آَمُنوْا ِبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأن ي َ  ﴿ ُموْا ِإََل الَّرا ََ ا ََ ََت

ْيََّاُن َأن يُ  ، وأن يكون عملنا إلقامة خالفة راشدة على منهاج ﴾ِضلرُهْم َضاَلاًل بَِعيًداأُِمُروْا َأن َيْكُفُروْا بِِه َويُرِيُد الشر
 .«مث تكون خالفة على منهاج النبوة، مث سكت: »...النبوة للحكم ابإلسالم ونبذ ما سواه. قال رسول هللا 
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