
ــد الشيخ مبعوثاً  لم يكن إسماعيل ول
ــن معنى،  ــه الكلمة م ــا تحمل ــاً، بم أممي
ــدة دول  ــا لتسويق أجن ــان مبعوث ــل ك ب
التحالف العدواني على اليمن وتضليل 
العالم عن حقيقة الجرائم البشعة التي 
يرتكبها هذا التحالف العدواني, كان هذا 
مستهل حديث الدكتور أحمد النهمي – 
ــار- الذي يرى أن  ــاذ في جامعة ذم أست
ــاً، للوصول إلى  ــره يعد مطلباً مهم تغيي

حل سياسي عادل ..
عتبات النجاح

وأضاف الدكتور النهمي قائال: نتمنى 
ــوث األممي الجديد أن يجسد  من المبع
ــدق والمهنية  ــدل والص ــق والع قيم الح
الموضوعية وغيرها من القيم اإلنسانية 
النبيلة التي تخلى عنها سلفه السابق ، 
ولعل العتبات األولى لنجاحه تكمن في 
ــارات والموانئ  ــح المط ــل على فت العم
وإنهاء حالة الحصار الخانقة التي تزيد 
ــي ، وتتسبب  ــاة الشعب اليمن ــن معان م
في إهالك الحرث والنسل. وكذلك وضع 
ــورة الحقيقية لمأساة  ــام الص العالم أم
ــي  الت ــم  والجرائ ــي  اإلنسان ــع  الوض
ــداً عن  ــي اليمن، بعي ــا العدوان ف خلفه
ــرودوالر السعودي الخليجي  تأثير البت

والنفوذ األمريكي .
ولد الشيخ الكارثة

ــور يوسف  ــدث الدكت ــه تح ــن جهت م
ــال:  ــي – قائ ــل سياس ــري –محل الحاض
ــة تتجاوز  ــدة زمني ــم عن م ــا نتكل عندم
ــي  األمم ــوث  المبع ــذا  له ــوم  الـ1000ي
ــن 25 أبريل  ــد م ــخ وبالتحدي ــد الشي ول
ــدث فيها  ــوم وعما ح ــى الي 2015م وحت
ــن  ــل القواني ــة لك ــات كارثي ــن انتهاك م
السماوية واألرضية وانتهاكات جسيمة 
ــازال األمر مستمراً  لحقوق اإلنسان وم
ــم المتحدة  ــرأى ومسمع من األم أمام م
نفسها.. بل واألشد من ذلك كيف انحاز 
ــاً  وضوح ــد  اش ــة  للسعودي ــوح  وبوض
ــة السعودية  ــر خارجي ــاز وزي ــن انحي م
ــرك من  ــى تح ــد أدن ــا دون أن نج نفسه
ــة  ــذه الكارث ــاف ه ــدة إليق ــم المتح األم
ــوه  ــل دعم ــخ) ب ــد الشي ــاة (ول المسم
ــه  إحاطات ــى  عل ــدوا  واعتم ــدوه  وسان
ــى إن تغييره  ــه وتصريحاته حت وبيانات
ــدة بل جاء من  ــن األمم المتح لم يكن م
ــم استقالته  ــر تقدي ــوث نفسه عب المبع
ــة مهمته ، فهذا  وعدم رغبته في مواصل
يعكس بوضوح أن دور المبعوث األممي 
ــدة  ــم المتح ــداف األم ــة أله ــو ترجم ه
ــن يكون القادم أفضل من  وتوجهاتها ول

السابق .

ــول: بنوع من  ــري بالق ــم الحاض وخت
التشاؤم وبأنه ال يوجد هناك أي تفاؤل 
ــم المتحدة أو  ــى ركون على األم وال حت
مبعوثيها على اإلطالق وأعتقد بطبيعة 
ــا هي التي  ــذه الرؤية نفسه الحال أن ه
ــا القيادة اليمنية وعلى أساسها  تمتلكه
ــاف ما  ــادم إليق ــل مع الق ــم التعام سيت

تسعى األمم المتحدة لتنفيذه .
الحرب المنسية

فيما الدكتورة نجيبة مطهر –مستشار 
ــس الجمهورية لشؤون المرأة- ترى  رئي
ــن  ــان م ــي ك ــوث األمم ــر المبع أن تغيي
الضروريات بسبب فشل إسماعيل ولد 
ــذي فشل بنسبة 100 % ..ألنه  الشيخ ال
كان عبارة عن ستار مؤقت وولد الشيخ 
ــة وليست لديه  ــك الخبرة الكافي ال يمتل
ــة كبيرة وملف  ــى إدارة أزم المقدرة عل
متخم بجرائم حرب وحصار على شعب 
فقير لم يعتد على أحد ولم يكن في يوم 
ــى جيرانه أو  ــام يمثل خطراً عل من األي
ــى العالم ..  ــدول اإلقليمية أو عل على ال
وأكثر من ألف يوم قام ولد الشيخ بدوره 
ــم له والمتمثل بحجب  الكامل الذي رس
تلك الجرائم, وكان هو السبب الرئيسي 
في تعطيل الحوار بين األطراف اليمنية 
من خالل جنيف 1 وجنيف2 ومحادثات 

الكويت وأخيرا عمان.
ــن ذلك تقلبه  ــت:  بل واألفظع م وتابع
ــان خير  ــه فك ــه ومبادرات ــي أطروحات ف
ــى الشعب اليمني ولم  عون للعدوان عل
ــي محايد  ــوث أمم ــه كمبع ــم بوظيفت يق
ــن بالحرب  ــت الحرب في اليم ــذا سمي ل
ــر ولد الشيخ  ــة, فقد كانت تقاري المنسي
ــن تشجع الجالد  ــة لمجلس األم الدوري
ــام بالمسرحية  ــة فقد ق ــن الضحي وتدي
ــه فلن يسامحه  ــة على أكمل وج الهزلي
ــن  ول ــخ  التاري وال  ــي  اليمن ــب  الشع
ــي مجلس األمن  ــب اليمن يسامح الشع
ــت من  ــا ارتكب ــف إزاء م وال دول التحال
ــاء واألطفال  ــق النس ــم بشعة بح جرائ
ــف ولد  ــان حلي ــا ك ــن هن ــن، م والمدنيي

الشيخ الفشل في اليمن.

توقع بالنجاح
ــن سبق,  ــر مخالفة لم ــن وجهة نظ وم
ــاح المبعوث  ــع الدكتورة مطهر نج تتوق
ــن األسباب,  ــد للعديد م ــي الجدي األمم

أهمها:
ــه ومنجزاته السابقة وقدرته  -1 خبرت
ــاورة وأيضا ضميره  ــوار والمن على الح
ــن أن معظم  ــي بالرغم م ــي الح اإلنسان

الضمائر العربية قد ماتت.
-2 سيكون الداعم الرئيسي للمبعوث 
ــه االتحاد  ــد والخلفية ل ــي والسن األمم
ــام الضغط الذي ستمارسه  األوروبي أم
دول تحالف العدوان فاالتحاد األوروبي 
ــد في الملف  ــو الالعب الوحي سيكون ه
ــب اليمني  ــد أن خذلت الشع ــي بع اليمن

كل من روسيا والصين.
-3 الحصار وتمادي العدوان بارتكاب 

الجرائم كان سيؤدي إلى انفجار الوضع 
ــاب المندب وتعطيل المالحة ولكن  في ب
ــذه الخطورة  ــي تنبه له ــع الدول المجتم
ــذا المبعوث سيعمل على إيجاد  لذلك ه
ــل  الح ألن  ــي  السياس ــل  للح ــرق  الط
ــذ أول يوم  ــان مطروحاً من ــي ك السياس
ــى اليمن ولذا آن  ــن العدوان العبثي عل م

االوان لتحقيق هذا الحل وتنفيذه.
-4 خيبة أمل دول التحالف في تحقيق 
ــاع الكبير للفاتورة التي  أهدافها واالرتف
ــارات وأيضا  ــة واإلم ــا السعودي تكبدته
ــدى قادة دول  ــوف والهلع والرعب ل الخ
ــة التي  ــن الصواريخ اليمني ــف م التحال
ــة  ــآت االقتصادي ــى المنش ــل إل ــد تص ق
السعودية واإلماراتية ويبدو أن الرسالة 
ــف بعد  ــل دول التحال ــن قب ــد فهمت م ق
ــى القصر  ــي إل ــاروخ اليمن ــول الص وص

ــن هنا اجزم أن  ــي في الرياض .. م الملك
المبعوث سينجح في عمله.
الدول الكبرى

ــر باحث  ــي الوزي ــور سام ــرى الدكت ي
ــار  لآلث ــة  العام ــة  الهيئ ــي  ف ــي   تاريخ
ــرى سحبت  ــدول الكب ــف  أن ال والمتاح
ــف العدوان  ــي من يد تحال ــف اليمن المل
ــف  ــح المل ــي وأصب ــودي اإلمارات السع
ــدول الكبرى وهذا  ــي اآلن في يد ال اليمن
ــد أن  ــرى تري ــدول الكب ــى أن ال ــدل عل ي
تخرج التحالف السعودي المعتدي من 

ورطته الكبيرة في اليمن..
ــي اليمن قد  ــل األزمة ف ــع : إن ح وتاب
ــرب من إيجاد مخرج سياسي لرغبة  اقت
ــاء الملف اليمني  ــدول الكبرى في إنه ال
ــد  ــم يع ل ــري  العسك ــل  الح أن  ــة  خاص
مجديا ولن يكون هناك إال حل سياسي 

ــراف الصراع في اليمن  يستوعب كل أط
ــع دول تحالف  ــاء وبالتفاهم م دون إقص
ــا دوراً كبيراً  ــودي ألن له ــدوان السع الع
في تدخلها العسكري والسياسي كونها 
ــب األكبر في ما حصل  كانت هي المسب
ــاء السياسيون  ــان الفرق ــن حيث ك لليم
ــوارات  ح ــي  ف ــاق  االتف ــك  وش ــى  عل
موفمبيك لوال التدخل العسكري بقيادة 
ــل االتفاق  ــام السعودي الذي أفش النظ

السياسي في اليمن..
وما تصريح وزير الخارجية الروسي 
ــن أن  ــو ع ــي موسك ــراً ف ــروف مؤخ الف
ــي في اليمن لن يأتي من  الحل السياس
الخارج وإنما بتفاهم اليمنيين إال دليل 
ــرى ومنها  ــدول الكب ــدم رضا ال على ع
ــدوان  ــف الع ــة تحال ــا إزاء عرقل روسي

السعودي للحل السياسي في اليمن .

05 تحقيقات

تحقيق/ محمد مطري

مدة زمنية تجاوزت الـ 1000 يوم من االنتهاكات الصارخة لكل القوانين السماوية خالل 
ــا دول العدوان في  ــوق اإلنسان التي ارتكبته ــة والجرائم الجسيمة لحق واألرضي
اليمن بقيادة السعودية وذلك أمام مرأى ومسمع األمم المتحدة في عهد مبعوثها الدولي إسماعيل 

ولد الشيخ المعين في 25 أبريل 2015م والمستقيل مؤخرا..
ــاً له وهو البريطاني مارتن غريفتس  ــن اليوم بعد الحديث عن تعيين مبعوث أممي جديد خلف لك
ــذا األمر يثير عدداً من التساؤالت من  ــل استمرار جرائم العدوان بحق اليمنيين ليال ونهارا.. ه ــي ظ ف
نوع. . هل تعيين مبعوث أممي جديد يعد بداية مرحلة جديدة في المشهد السياسي اليمني؟ وكيف 
ــوث الجديد؟ هل سيصلح ما  ــر المبعوث األممي؟ وماذا يتوقعون من المبع ــر السياسيون لتغيي ينظ

أفسده ولد الشيخ .؟اإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها في سياق التحقيق الصحفي التالي..:

هل يصلح املبعوث األممي الجديد..ما أفسده ولد الشيخهل يصلح املبعوث األممي الجديد..ما أفسده ولد الشيخ

د. يوسف الحاضري: د. يوسف الحاضري: بدعم من األمم املتحدة فشل املبعوث السابق.. ولن يكون القادم أفضل بدعم من األمم املتحدة فشل املبعوث السابق.. ولن يكون القادم أفضل 

د. أحمد النهمي:د. أحمد النهمي: العتبات األوىل لنجاحه تكمن يف فتح املطارات واملوانئ ورفع الحصار الذي أهلك الحرث والنسل العتبات األوىل لنجاحه تكمن يف فتح املطارات واملوانئ ورفع الحصار الذي أهلك الحرث والنسل

د. نجيبة مطهر: د. نجيبة مطهر: تجربة املبعوث الجديد ودعم االتحاد األورويب سيعززان من نجاحتجربة املبعوث الجديد ودعم االتحاد األورويب سيعززان من نجاح  مهمتهمهمته

د. سامي الوزير: د. سامي الوزير: الدول الكربى سحبت امللف اليمني من يد تحالف العدوان السعودي اإلماراتي إلنقاذه من ورطتهالدول الكربى سحبت امللف اليمني من يد تحالف العدوان السعودي اإلماراتي إلنقاذه من ورطته

أكاديميون .. لـ"الثورة":
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