
ْث
ِّ َحد

ُمَت
ال

المؤتمرات الصحفية 
والبيانات والتصريحات 

للمتحدث الرسمي
للقوات المسلحة اليمنية

فتنةديسمبر
توثيق األحداث التي شهدها عام ٢٠١٧

ئق  من واث
لح صا قصور 





فتنةديسمبر
توثيق األحداث التي شهدها عام ٢٠١٧



صادر عن :
القوات املسلحة اليمنية 
)دائرة التوجيه املعنوي(

رقم اإليداع بدار الكتب بصنعاء: )٢٠٢٠/١٩٦٥م(

الطبعة الثانية

توثيق األحداث التي شهدها عام ٢٠١٧

فتنةديسمبر



5

A

ــن  ــا اليم ــر هب ــي م ــداث الت ــة األح ــرًا ألمهي نظ
خــال عــام 2017م الســيام املتعلــق منهــا بـــفتنة 
ــق تلــك  ديســمرب فقــد كان مــن الــروري توثي
األحــداث بتفاصيلهــا املمتــدة مــن األســباب 
ــدف  ــج، واهل ــآالت والنتائ ــى امل ــات حت واملقدم
ــة  ــًة وغالبي ــة خاص ــتفادة واملعرف ــك االس ــن ذل م
أســباهبا  يف  غائبــة  تــزال  ال  األحــداث  تلــك 
ــن  ــر م ــدد كب ــن ع ــا ع ــن تفاصيله ــر م والكث

ــن.  املتابع

ــا  ــه بالدن ــه في ــت تواج ــذي كان ــت ال ــي الوق فف
غاشــًا  عدوانــًا  الشــعبية  وجلاهنــا  بجيشــها 
ــداهلل  ــي عب ــبق ع ــس االس ــة الرئي ــت فتن فرض
ــدوان  ــاز إىل دول الع ــه باالنحي ــح وقرارات صال
ــى  ــا ع ــدم أهدافه ــا خي ــصاحلها وب ــل لـ والعم
ــيمة  ــًا جس ــد مهام ــذا البل ــاء يف ه ــة الرشف كاف
متثلــت يف مواجهــة املخطــط الفتنــوي وإجهاضــه 
ــدوان  ــدول الع ــة ل ــة مؤمل ــكل صفع ــا ش ــو م وه
التــي لطاملــا عّولــت عــى خيــار تفكيــك اجلبهــة 
الداخليــة بالتزامــن مــع تصعيــد وتــرة ارتــكاب 
ــاء  ــال والنس ــن األطف ــاء م ــق األبري ــم بح اجلرائ
والشــيوخ والشــباب، وســفك الــدم اليمنــي 
اســتمرار  إطــار  يف  التحتيــة  البنيــة  وتدمــر 
عدواهنــا الغاشــم عــى الشــعب اليمنــي منــذ ٢٦ 

فرضت فتنة الرئيس ,,
االسبق عي عبداهلل 

صالح مهامًا جسيمة 
متثلت يف مواجهة املخطط 

الفتنوي وإجهاضه وهو 
ما شكل صفعة مؤملة 

لدول العدوان التي لطاملا 
عّولت عى خيار تفكيك 
اجلبهة الداخلية بالتزامن 

مع تصعيد وترة ارتكاب 
اجلرائم بحق األبرياء
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٢٠١٥م.  مــارس 

ــن  ــبقها م ــا س ــمرب٢٠١7م  وم ــة ديس ــداث فتن إن أح
إجــراءات وخطــوات ومواقــف تؤكــد حقيقــة املعركــة 
التــي خاضهــا الشــعب اليمنــي يف ســبيل احلفــاظ 
ــة  ــة ومقاوم ــار املواجه ــك بخي ــوده، والتمس ــى صم ع
ــاع عــن الوطــن وســيادته واســتقالله  العــدوان، والدف
ــذا  ــن، وهل ــر املعتدي ــتمرة لدح ــات املس ــذل التضحي وب
ــر  ــة الضم ــن حقيق ــربة ع ــداث مع ــك األح ــت تل كان
ــوا  ــن بات ــن الذي ــات اليمني ــدة لتطلع ــعبي، وجمس الش
أكثــر تصميــًا عــى خيــار الصمــود بــا حيفــظ كرامتهــم 
ــض  ــزاة ورف ــة الغ ــق يف مقاوم ــم العري ــد تارخيه ويؤك

ــة.  ــة والعال ــاريع للخيان ــة مش أي

ــار  ــة اختب ــمرب مرحل ــة ديس ــداث فتن ــت أح ــد كان لق
ــي  ــان اليمن ــدرة اإلنس ــدى ق ــة وم ــخصية اليمني للش
ــل  ــارات بأق ــراح االنتص ــاب واج ــاوز الصع ــى جت ع
اإلمكانيــات، ومواجهــة التحديــات بــا لديــه مــن قــوة 
ــداث  ــذه األح ــت ه ــد أثبت ــل، وق ــزم وإرادة وأم وع
ــذوا  ــن اخت ــن الذي ــن اليمني ــر م ــل للكث ــدن األصي املع
ــازوا  ــة فانح ــام العصيب ــك األي ــة يف تل ــف املرشف املواق
إىل وطنهــم ومتســكوا بخيــار املواجهــة وتشــبثوا بخيــار 
املقاومــة وعقــدوا العــزم عــى مواصلــة املشــوار صونــًا 
للكرامــة الوطنيــة ووفــاًء لدمــاء الشــهداء الذيــن قدمــوا 
أنفســهم وهــم يدافعــون عــن الوطــن ويواجهــون قوى 
الغــزو والعــدوان، وهلــذا فقــد كانــت معركــة مواجهــة 
فتنــة ديســمرب جــزءًا مــن املعركــة مــع العــدوان، 
ــل  ــمها بفض ــن حس ــي م ــعب اليمن ــن الش ــد متك وق

أحداث فتنة ديسمرب ,,
مرحلة اختبار للشخصية 
اليمنية ومدى قدرة 
اإلنسان اليمني عى 
جتاوز الصعاب واجراح 
االنتصارات بأقل 
اإلمكانيات، ومواجهة 
التحديات با لديه من قوة 
وعزم وإرادة وأمل
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ــا  ــدت فيه ــة أك ــك مرحل ــب ذل ــد أعق ــه، وق اهلل وعون
ــيايس  ــس الس ــها املجل ــى رأس ــمية وع ــات الرس اجله
األعــى برئاســة الرئيــس الشــهيد صالــح عــي الصــاد 
عــى رضورة طــي صفحــة اخليانــة وفتح صفحــة جديدة 
متثلــت بالعفــو عــن كافــة املشــاركن بالفتنــة، والتأكيــد 
عــى خيــار الرشاكــة بــن القــوى الوطنيــة وعــى رأســها 
أنصــار اهلل واملؤمتــر الشــعبي العــام، فــكان ذلــك صفعة 
أخــرى لــدول العــدوان التــي حاولــت إربــاك املشــهد 
ــم  ــن وطيه ــامح اليمني ــأ بتس ــل أن تتفاج ــي قب الداخ
لصفحــة الفتنــة وتأكيدهــم مجيعــًا عــى خيــار املواجهــة 

ــم.  ــدي اآلث وتطهــر بلدهــم مــن هــذا املعت

وقــد اعتمدنــا يف رسد األحــداث عــى مــا متكنــت 
األجهــزة األمنيــة مــن العثــور عليــه يف منــازل الرئيــس 
األســبق عــي عبــداهلل صالــح مــن وثائــق تؤكــد عالقتــه 
ــدول العــدوان ومراحــل اســتعداده لتفجــر الوضــع  ب
ــك  ــات وذل ــن املحافظ ــدد م ــاء وع ــة صنع بالعاصم
بالتنســيق مــع دول العــدوان إضافــة إىل وثائــق أخــرى 
ــة حــرص  ــة ورســائل نصي ــارة عــن حمادثــات هاتفي عب
ــد  ــيا بع ــوص الس ــا كنص ــاظ هب ــى االحتف ــح ع صال
التطــور التكنولوجــي يف وســائل االتصال واالســتخدام 
الواســع ملنصــات التواصــل التــي حلــت حمــل الرســائل 
ــك  ــابقة، ناهي ــل الس ــالل املراح ــا خ ــارف عليه املتع
ــح  ــود صال ــة صع ــق بمرحل ــة تتعل ــة مهم ــن وثيق ع
ــذاك  ــة آن ــة اليمني ــة العربي ــًا للجمهوري ــه رئيس وتنصيب
أي يف عــام ١٩78م وهــي الوثيقــة التــي تؤكــد حجــم 
التدخــل اخلارجــي يف بالدنــا لدرجــة اختيــار الرؤســاء 
وكبــار املســؤولن إضافــة إىل أهنــا تكشــف لنــا مرحلــة 

A

,,
السيا اعتمدنا يف رسد 

األحداث عى ما متكنت 
األجهزة األمنية من 

العثور عليه يف منازل 
الرئيس األسبق عي 

عبداهلل صالح من 
وثائق تؤكد عالقته 

بدول العدوان ومراحل 
استعداده لتفجر الوضع 
بالعاصمة صنعاء وعدد 

من املحافظات
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ــة  ــمرب مرحل ــة ديس ــف فتن ــا تكش ــح، في ــود صال صع
ســقوطه، ومــا بــن املرحلتــن تاريــخ يمتــد ألكثــر مــن 
ثالثــة عقــود فيــه مــن الســلبي واإلجيــايب مــا ال يمكــن 
ــن  ــا يمك ــر أن م ــه غ ــتيعابه وقراءت ــد اس ــاب واح لكت
ــارج  ــاط باخل ــو االرتب ــن ه ــن املرحلت ــه م ــروج ب اخل
عــى حســاب املصلحــة الوطنيــة، فقــد يتفاجــأ البعــض 
وهــو يتصفــح وثيقــة الفصــل األول التــي تكشــف لنــا 
ــب  ــى تنصي ــعودية ع ــباب إرصار الس ــم أس ــن أه أن م
صالــح رئيســًا يف ١٩78/7/١7م هــو مشــاركته يف 
ــدي يف ١٩77/١٠/١١م  ــهيد احلم ــس الش ــل الرئي قت
وهــذه الوثيقــة تــكاد تكــون مــن أخطــر الوثائــق التــي 
ــم يف منطقــة  ــح القدي ــزل صال ــور عليهــا يف من ــم العث ت
احلصبــة شــايل صنعــاء، وكانــت ضمــن جمموعــة مــن 
الوثائــق املنســية أو باألصــح التــي مل تتلــف كــون الكثر 
ــا،  ــم إتالفه ــة ت ــك املرحل ــة يف تل ــق اخلاص ــن الوثائ م
فلــم يكــن صالــح حيــرص عــى االحتفــاظ بمثــل هــذه 
الوثائــق التــي تشــكل إدانــة حقيقيــة ضــده، خاصــًة مــا 
ــق  ــال احلمــدي عــى عكــس وثائ يتعلــق بجريمــة اغتي
ــود  ــا تع ــة لكنه ــا خمتلف ــا« بقضاي ــن »صاحل ــرى تدي أخ
لفــرات زمنيــة قريبة كعالقتــه بالواليات املتحــدة ودول 
أخــرى مــن بينهــا الســعودية واإلمــارات وأخــرى هلــا 
عالقــة بــإدارة الدولــة، وقــد كشــف عــن بعــض تلــك 

ــارشة.  ــمرب مب ــداث ديس ــد أح ــق بع الوثائ

وإضافــة إىل الوثائــق واملراســالت اعتمدنــا كذلــك عــى 
اعرافــات مــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم أثنــاء أحداث 
الفتنــة دون أن نكشــف عــن هوياهتــم وأســائهم وهــذا 
يــأيت التزامــًا بقــرار العفــو العــام الصــادر عــن املجلــس 

قد يتفاجأ البعض وهو ,,
يتصفح وثيقة الفصل 
األول التي تكشف 
لنا أن من أهم أسباب 
إرصار السعودية عى 
تنصيب صالح رئيسًا 
١٩78/7/١7م 
هو مشاركته يف قتل 
الرئيس الشهيد احلمدي 
١٩77/١٠/١١م وهذه 
الوثيقة تكاد تكون من 
أخطر الوثائق 



الســيايس األعــى، وتأكيــدًا عــى أن اجلهــات الرســمية 
ــى  ــًا ع ــداث حرص ــك األح ــة تل ــي صفح ــادة يف ط ج

وحــدة الصــف وتأكيــدًا عــى خيــار املواجهــة. 

وهنــا تؤكــد )دائــرة التوجيــه املعنــوي(  أن الغــرض من 
هــذا اإلصــدار ليــس اســتهداف شــخص صالــح بقــدر 
ــه  مــا هــو عــرض خمتــر للكثــر مــن مواقفــه وتقلبات
وتناقضاتــه التــي يعرفهــا معظــم اليمنيــن، وهــي 
ــذي  ــخ ال ــن التاري ــزءًا م ــت ج ــي أصبح ــف الت املواق
ــط  ــد يرتب ــه مل يع ــتفادة كون ــا إال لالس ــتدعيه هن ال نس
ــن  ــاًل م ــح فص ــا أصب ــدر م ــة بق ــخص أو جمموع بش
ــع  ــى اجلمي ــي ع ــذي ينبغ ــارص ال ــا املع ــول تارخين فص

ــه. ــه وإدراك تفاصيل ــتيعاب عناوين اس

وال يســعنا هنــا إال توجيــه التحيــة لــكل الرشفــاء 
املخلصــن مــن أبنــاء الوطــن العزيــز الذيــن ال يزالــون 
ــداث  ــد أح ــل وبع ــم قب ــى مبادئه ــم وع ــى عهده ع
ــدوان  ــر الع ــة لدح ــة املواجه ــدارة جبه ــمرب يف ص ديس
الغاشــم ومواجهتــه بــكل بســالة وعــى رأســهم أبطــال 
ــزة  ــك األجه ــم كذل ــعبية ومعه ــان الش ــش واللج اجلي
الفتنــة  التــي كان هلــا دور كبــر يف إمخــاد  األمنيــة 
والقضــاء عليهــا، وقدمــت يف ســبيل ذلــك أرواح 
العــرشات مــن منتســبيها وكذلــك هــي لألحــزاب 
واملكونــات السياســية والقادة واملشــائخ والشــخصيات 
االجتاعيــة واملســؤولن، وكل يمنــي غيــور ينتمــي هلــذا 

ــرة.  ــة الطاه ــذه الرب ــم وهل ــعب العظي الش

,,
الغرض من هذا اإلصدار 

ليس استهداف شخص 
صالح بقدر ما هو عرض 
خمتر للكثر من مواقفه 
وتقلباته وتناقضاته التي 

يعرفها معظم اليمنين

A

دائرة التوجيه املعنوي
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أو  الرئيـس  صالـح  حـول  الروايـات  اختلفـت 
الرئيـس صالـح كيـف صعـد إىل السـلطة؟ ومـا 
هـي األدوات أو القـدرات التـي كان يسـتند إليها 
حتـى متكـن مـن الوصـول إىل املنصـب األول يف 
اجلمهوريـة العربيـة اليمنيـة وذلـك يف 17 يوليـو 

1978م؟

ولعـل الروايـة األكثـر تـداوالً هـي روايـة سـلطة 
الدعائـي  اجلهـاز  باألصـح  أو  نفسـه،  صالـح 
واإلعالمـي له الذي متكـن خالل العقـود املاضية 
مـن إظهار صالـح كمخّلـص للبالد ومنقـذ هلا يف 
فـرة كانت تعصف هبـا املؤامرات مـن كل حدب 
وصـوب، والوضـع األمنـي فيهـا منفلـت لدرجة 
أن الدولـة مل تكـن تبسـط نفوذهـا إال عـى أجـزاء 
صغـرة مـن البلـد، وكانت فيـه القوى السياسـية 
قيـادة  يف  وتتنافـس  تتصـارع  باخلـارج  املرتبطـة 
الدولـة  أجهـزة  وكافـة  واالسـتخبارات  اجليـش 
مـن أجـل السـيطرة الكاملة عـى السـلطة، وقوى 
نافـذة تنفسـت الصعـداء عقـب اغتيـال الرئيـس 
الشـهيد إبراهيـم احلمدي يف تلـك الوليمة الغادرة 
واملشـهورة وذلـك يف تاريـخ ١١ أكتوبر ١٩77م. 

اجلهاز الدعائي ,,
واإلعالمي لصالح متكن 
خالل العقود املاضية من 
إظهار ه كمخّلص للبالد 

ومنقذ هلا يف فرة كانت 
تعصف هبا املؤامرات 

من كل حدب وصوب، 
والوضع األمني فيها 

منفلت لدرجة أن الدولة 
مل تكن تبسط نفوذها إال 

عى أجزاء صغرة من 
البلد

قصة الصعود
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كان عـي عبـداهلل صالـح وقتهـا قائـدًا للـواء تعـز، فيـا تـوىل الرئاسـة أمحـد حسـن 
الغشـمي الـذي مل يسـتمر طويـاًل فقـد اغتيـل هـو اآلخـر وذلـك صبـاح ٢4يونيـو 
مـن العـام ١٩78م بمعنـى أنـه مل يكمـل عامـه األول يف سـدة احلكـم، وبعـد اغتيالـه 
بــ 48سـاعة فقـط عصفت بــ عدن يف الشـطر اجلنـويب من الوطـن أحداث مأسـاوية 

نتيجـة رصاع الرفـاق أيضـا عـى السـلطة راح ضحيتهـا الرئيـس سـامل ربيـع عـي. 

نعـم كان الوضـع متقلبـًا وغـر مسـتقر إال أنـه مل يكـن بتلـك السـوداوية التـي حاول 
اجلهـاز الدعائـي لصالـح تصويرها للعامة يف حماولته لرسـيخ شـخصية القائـد املنقذ، 
وربـط كل الصفـات الوطنيـة بشـخص عي عبـداهلل صالح الـذي مل يكن وقتها سـوى 
أحـد أدوات اململكـة العربيـة السـعودية يف اليمن الشـايل، وهو ما تكشـفه واحدة من 
الوثائـق اخلطـرة التـي عثـرت عليهـا األجهـزة األمنيـة أثنـاء تطهرهـا منـزل صالح 
الدجـاج يف منطقـة احلصبـة وذلـك يف ٢٠١7/١٢/4م وقـد عثـر عليهـا  يف قريـة 
بـن جمموعـة وثائـق أخـرى أقـل أمهية، وهـي الوثيقـة التـي تؤكد مـا كان ُيتـداول يف 
األوسـاط السياسـية وعـى مسـتويات حمـدودة حـول بدايـات صالـح ووصولـه إىل 

 . لسلطة ا

وجتـدر اإلشـارة هنـا إىل أن »صاحلًا «مل يكـن يمتلك أية قـدرات علميـة أو ثقافية، فهو 
مل يلتحـق بأيـة كليـة عسـكرية، بـل ومل يتلـَق أي تعليم سـوى القـراءة والكتابـة، لكنه 
كان يتمتـع بـذكاء فطـري اسـتخدمه خلدمـة طموحاتـه وتطلعاتـه يف نسـج العالقات 
والوصـول إىل مناصـب عسـكرية عليـا، وكذلـك االرتبـاط بقـوى إقليميـة ودوليـة 
كانـت السـند األول واألخر لـه يف الوصول إىل املنصـب األول يف اجلمهوريـة العربية 

اليمنيـة كا سـنعرف. 
ارتبـط اسـم صالـح بالسـعودية وهـذه حقيقـة ال تقبـل التشـكيك فـال يسـتطيع أي 
عقـد  مـن  الثـاين  النصـف  فـرة  عـارص  مدنيـا  أو  كان  عسـكريا  قائـد،  أو  سـيايس 
السـبعينيات التقليـل من حجـم الدور السـعودي يف اجلمهوريـة العربيـة اليمنية الذي 
كان قـراره السـيايس مرهتنـًا للرياض، والكثر مـن امللفات املحلية األمنية والعسـكرية 
والسياسـية واالقتصاديـة إضافـة إىل العالقـة مـع اخلـارج وغرهـا من امللفـات كانت 
ُتعـرض عى طاولـة امللحق العسـكري السـعودي الشـهر واملعروف بصالـح اهلديان 
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قبـل أن جتـد طريقهـا إىل مكتـب القائـد العـام أو الرئيس. 
النفـوذ السـعودي يعـود إىل مطلـع السـبعينيات حـن متكنـت اململكـة مـن رعايـة 
املصاحلـة بـن اجلمهوريـن وامللكيـن، ونجحـت بعـد ذلـك يف زرع أتباعهـا داخـل 
أجهـزة الدولـة ودعمهـم للوصـول إىل أعـى املناصـب، ومل متـض سـنوات قليلـة من 
املصاحلـة حتـى أصبحـت الريـاض هـي مـن ختتـار كبـار موظفـي الدولـة اليمنية من 
املحافظـن والقـادة العسـكرين إىل الرؤسـاء، وهلـا حق االعـراض عى أيـة خطوة أو 
قـرار ال يتوافـق مـع مصاحلها، وال مـع توجهاهتا، وهلذا سـعت بكل الوسـائل لتوطيد 
هـذا النفـوذ وترسـيخه السـيا يف فرة الرئيـس احلمدي الـذي بدأ يتجه نحـو اخلروج 
مـن العبـاءة السـعودية، ويتبنى سياسـات اسـتقاللية وتنموية إصالحيـة، ويقود خطة 
شـاملة للنهـوض بالوطن، األمر الـذي اعتربته السـعودية خطرًا كبـرًا عليها، فقررت 
التخلـص مـن الرجـل والقضاء عـى مرشوعه لتعـود اليمن مـن جديـد إىل وصايتها.

ومـن أجـل تكريـس تدخلهـا وحتكمهـا بالقـرار وسـعت دائـرة االسـتقطاب سـواء 
يف جهـاز الدولـة أو يف القبائـل واسـتخدمت أدواهتـا مـن أجـل محايـة نفوذهـا الـذي 

يتناقـض كليـًا مـع املصلحـة الوطنية، ويتعـارض مع 
طموحـات اليمنيـن يف النهضة والتطويـر، ورغباهتم 
دائـرة  حتـت  والبقـاء  التبعيـة،  مـن  االنعتـاق  يف 
الوصايـة للسـعودية، والقـوى الكـربى التـي تنظـر 
إىل اليمـن كمصـدر خطـر يف حـال متكـن أبنـاؤه من 
حتقيـق اسـتقالهلم بالقضاء عـى أدوات اخلـارج التي 
كانـت متـارس كل األعـال الكفيلـة بإبقـاء اليمن يف 
ظـل دوامة الفـوىض واالضطرابات والفشـل ليعيش 
مـا بـن الدولـة والالدولة، وهـي القاعدة التـي أتقن 
صالـح تطبيقهـا وأبـدع يف تنفيذها طيلة فـرة حكمه 
الغشـمي  أمحـد  الرئيـس  اغتيـال  بعـد  بـدأت  التـي 
مبـارشًة وهـو ما توضحـه الوثيقـة املشـار إليها وهي 
عبـارة عن رسـالة من السـفارة األمريكية )وتكشـف 

,,
النفوذ السعودي يعود إىل 

مطلع السبعينيات حن 
متكنت اململكة من رعاية 
املصاحلة بن اجلمهورين 
وامللكين، ونجحت بعد 

ذلك يف زرع أتباعها يف 
أجهزة الدولة ودعمهم 

للوصول إىل أعى 
املناصب
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ملخـص مراسـالت امللحـق العسـكري السـعودي بصنعاء صالـح اهلديان بمسـؤول 
االسـتخبارات السـعودي وأحد املسـؤولن أيضـا يف الديـوان امللكي الذي تشـر إليه 
الوثيقة باسـم عي مسـلم( بعنـوان تقرير رسي، برقيـات متبادلة بن صنعـاء والرياض 

)طالـع الوثيقـة ص4٠(. 

يف الرسـالة األوىل املرقمـة بــ »٩٠٢ «يبلغ فيها صالـح اهلديان الرياض بأسـاء أعضاء 
جملـس الرئاسـة وهـم: العـريش رئيسـًا )القـايض عبدالرمحـن العـريش رئيـس جملـس 
الشـعب التأسـييس ( الشـيبة قائدًا عامًا )املقدم عي الشيبة كان رئيسـًا لألركان يف عهد 
الغشـمي( عـي عبداهلل صالـح عضوًا ونائبـًا للقائد العام ورئيسـًا لـألركان )كان قائدًا 
للـواء تعـز( وعبدالعزيـز عبدالغنـي عضـوًا )وهـو رئيـس الـوزراء( ثم يؤكـد اهلديان 
أن األوضـاع يف صنعـاء هادئـة بعـد اغتيـال الغشـمي، وممـا يالحـظ يف هذه الرسـالة 
أن امللحـق العسـكري السـعودي سـارع إىل حتديـد أسـاء أعضـاء جملـس الرئاسـة 
واختيارهـم بتلـك الرسعـة أي خالل سـاعات فقط ما بـن اغتيال الرئيس والرسـالة، 
وهـو مـا يؤكـد أن امللحـق العسـكري السـعودي كان يف تلـك الفـرة احلاكـم الفعـي 
لليمـن، كيـف ال، وهو املتهـم بتدبر حادثة اغتيـال الرئيس الشـهيد احلمدي واملرشف 
عليهـا، واخليـط الذي جيمع كل املشـاركن هبا بمختلـف أدوارهم، ثم اسـتمر دوره يف 

الفـرة القصـرة التـي حكم فيهـا الرئيس أمحد حسـن الغشـمي. 

بالعـودة إىل الوثيقـة املذكـورة فالقيـادة السـعودية مل تنتظـر كثـرًا لـرد عـى رسـالة 
ملحقهـا العسـكري بصنعـاء، فقـد وصل الـرد الـذي يتضمـن توجيهًا بجعـل حادثة 
اغتيـال الرئيـس الغشـمي قميـص عثـان )اجعلـوا حادثـة مقتـل الغشـمي قميـص 
عثـان( وحتـى يتضـح للقـارئ، فـإن اهلـدف مـن هـذا تأجيج اخلـالف بـن اليمنين 
وتوظيـف قضيـة اغتيـال الغشـمي با قيـل حينهـا: إهنـا حقيبـة ملغمة محلهـا مبعوث 
مـن قيادة الشـطر اجلنـويب انفجرت بعـد دخـول املبعوث واملشـهور بــ »تفاريش« إىل 
مكتـب الرئيـس الغشـمي الـذي كان مسـتعدًا السـتقباله بموجب تنسـيق مسـبق بن 
صنعـاء وعـدن، ويف تلـك الفـرة كانـت السـعودية عـى خـالف كبـر مـع سـلطات 
الشـطر اجلنـويب التـي كانـت ضمـن مـا كان يعـرف باملعسـكر الرشقـي ذي التوجـه 

االشـراكي. 
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وعـى ذكـر قميص عثان، بحسـب توجيه السـلطات السـعودية تعـود بنـا الذاكرة إىل 
مـا تطـرق إليـه الشـيخ عبـداهلل بن حسـن األمحـر ومـا كان يتحـدث به حـول صعود 
عـي عبـداهلل صالـح إىل السـلطة، فيذكـر األمحـر أن »صاحلـًا« طلـب منـه املوافقة عى 
توليـه للسـلطة ألسـبوع واحد أو اسـبوعن فقط من أجـل االنتقام للرئيس الغشـمي، 
عندمـا نتوقـف عنـد تفاصيل هـذا املوقف نشـعر بحجم حتمـس صالح لتويل السـلطة 
لدرجـة اسـتعداده إلعـالن احلرب عـى الشـطر اجلنـويب إرضـاًء للسـعودية أو تنفيذًا 
لتوجيهاهتـا وإن مل يكـن يفصـح عـن ذلـك لألمحـر أو لغـره، غـر أن الوثيقـة تؤكـد 
سـعي السـعودية إىل إشـعال احلـرب بـن الشـطرين، وتوظيـف قضية مقتل الغشـمي 

كسـبب من أسـباب األزمـة واحلرب. 

عنـد العـودة إىل تفاصيـل األحـداث عقـب مقتل الرئيـس الغشـمي، نجـد أن صاحلًا 
تصـدر املشـهد متجاوزًا مـن هم أعى منـه يف املنصب كرئيس جملس الرئاسـة، وكذلك 
القائـد العـام للقوات املسـلحة فقـام بزيـارة الوحدات العسـكرية واألمنيـة وأكد عى 
رضورة االنتقـام للرئيـس الغشـمي، وقـدم نفسـه لتلـك املهمـة التـي ال يسـتطيع أي 
شـخص آخـر القيـام هبا بحسـب مـا كانت تشـر إليـه حتركاتـه ومواقفه خـالل الفرة 
الواقعـة بـن مقتل الغشـمي يف ٢4يونيـو ١٩78م و١٦يوليـو من نفس العـام أي قبل 

يـوم واحد من اسـتالمه الرسـمي ملهـام رئيـس اجلمهورية. 

ثقة السعودية بـ »صالح« : 

يعـود اختيار امللحق العسـكري السـعودي بصنعاء صالـح اهلديان للرائـد عي عبداهلل 
صالـح ليكـون رئيسـًا عقـب مقتـل الرئيس الغشـمي ملا قدمـه الرجل يف سـبيل خدمة 
السـعودية عندمـا كان قائـدًا للـواء تعـز، فقـد كان مـن أهـم رجاهلـا يف اليمـن، بل قد 
يكـون الرجـل الثـاين بعـد الرئيس الغشـمي الـذي أصبـح الرجـل األول منـذ أن بدأ 
احلمـدي يتمـرد عـى السـعودية وخيـرج عـن طاعتهـا، ويتجه نحـو تكريـس مرشوع 
البنـاء والتعمـر والنهضـة وحيقـق مبـدأ اسـتقالل القـرار، وحتديـدًا منـذ منتصـف 
العـام ١٩7٥م وهـي الفـرة التـي شـهدت اخلـالف بـن احلمـدي ومراكـز النفـوذ، 
ويف احلقيقـة أن إبراهيـم احلمـدي مل ينقلـب عـى مراكـز النفـوذ ومل يصـل إىل خـالف 
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مـع السـعودية إال بعـد أن تأكـد أن بنـاء اليمـن وهنضته لـن تتـم إال بالتحـرر الكامل 
مـن اهليمنـة السـعودية، ويف الوقـت نفسـه كان حريصـًا عى عدم اسـتفزاز السـعودية 
أو إثارهتـا، وهلـذا نجـد أنـه كان حيـاول إقناعها بـرورة بنـاء اليمن وتعديـل موقفها 
مـن الكثـر مـن القضايا املحليـة كخالفاته مـع مراكز النفـوذ، بـل إن الرئيس احلمدي 
حـاول توسـيط الرئيس السـوداين جعفر النمري لـدى اململكة التي ناشـدها احلمدي 
أن تركـه يسـتكمل مهمـة بنـاء اليمـن وأن تتوقـف عـن التدخـل يف الشـؤون اليمنية 
الداخليـة وعـن إعاقة بنـاء الدولة اليمنية )وثائـق اخلارجية األمريكيـة وردت يف تقرير 
لصحيفـة العـريب اجلديـد لنـدن يف تاريـخ ١٠يونيـو ٢٠١4م وكذلك يف موقـع وزارة 

األمريكية(.  اخلارجيـة 

معلومـات مهمـة تضمنتهـا الوثيقـة املشـار إليهـا سـابقًا واملتعلقـة بحادثـة مهمـة عى 
ضوئهـا حتـدد مصـر اليمـن لعقـود مـن الزمـن، وهـذه احلادثـة احلـارضة يف ذاكـرة 
اليمنيـن كمأسـاة تتلخص يف اغتيـال الرئيس الشـهيد إبراهيم احلمـدي، اجلريمة التي 
ظـل صالـح ُينكـر صلتـه هبـا أو اشـراكه فيهـا وعمـد طـوال فـرة حكمـه إىل إيقاف 
أي حديـث عنهـا، وقبـل أن نخـوض يف مشـاركته، مـن عدمهـا بدم احلمـدي نواصل 
تفكيـك الرسـالة أو الوثيقـة، فبعـد التوجيـه السـعودي بجعـل حادثة مقتل الغشـمي 
قميـص عثـان وجدنـا أن نفـس التوجيه للملحـق العسـكري صالح اهلديـان يتضمن 
اختيـار البديـل للرئيـس الغشـمي، بمعنـى أن الريـاض كلفـت ملحقهـا العسـكري 
احلاكـم الفعـي لليمـن باختيـار رئيـس اليمـن القـادم الـذي يتوجـب عليـه أن يكمل 

الـدور الـذي مل يتمكـن الغشـمي من اسـتكاله كـا جـاء يف نفـس الوثيقة. 

رئيس منفذ دون نقاش : 

لسـنا هنـا بصـدد تفنيـد الـدور الـذي كان جُيسـده الرئيـس الغشـمي واملطلـوب مـن 
خَلفـه االسـتمرار فيـه إال أن مـا يمكـن تأكيـده هـو أن الرئيـس وكذلـك معظـم كبار 
املسـؤولن يف الدولـة مـن عسـكرين وأمنيـن ومدنين يف تلـك الفرة كانـت تربطهم 
عالقـة بالريـاض، وينفـذون مـا يأمرهـم بـه امللحق العسـكري السـعودي أو السـفر 
أو املسـؤولون يف اللجنـة اخلاصـة، وال يسـتطيعون رفـض مـا يصـدر عـن الريـاض 
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مـن توجيهـات وأوامـر، والبعـض منهـم كانـوا جمـرد خمربيـن وعمـالء للمخابـرات 
السـعودية، يكتبـون التقاريـر عـن كل صغـرة وكبـرة، وهلـذا كان أغلبهم يتسـابقون 
لكسـب ود األمـراء السـعودين والقـادة مـن أجـل احلصـول عـى مكرمـة ملكيـة أو 
ترقيـة أو الوصـول إىل منصـب كبـر يف احلكومـة اليمنيـة أو أي جهـاز مـن أجهـزة 
الدولـة، وكانـت مهمـة اختيار األشـخاص املؤهلـن - بحسـب املعاير السـعودية - 
تقـع عـى عاتق امللحـق العسـكري صالـح اهلديان، فقـد كانـت الرياض تعتمـد عليه 
يف تقديـم األسـاء املرشـحة لشـغل املناصـب العليـا، وهلـذا نجـد يف نفـس الوثيقة أن 
عـي مسـلم يطلـب مـن اهلديـان الرفـع بمزيـد مـن املعلومـات عـن القـايض العريش 
كونـه أصبح رئيسـًا ملجلـس الرئاسـة، وهنا ينبغـي توضيح نقطـة مهمة جـدًا وهي أن 
العـريش وبحكـم منصبه كرئيس ملجلس الشـعب التأسـييس كان بمثابـة نائب للرئيس 
الغشـمي فمـن البدهيـي أن يتوىل الرئاسـة يف ظل غيـاب الرئيس وال نقول هنـا إنه كان 
يف ذلـك املنصـب عـى خـالف الرغبـة السـعودية بل عى مـا يبدو أنـه مل يكـن الرجل 
املناسـب أو باألصـح فـإن امللحق العسـكري السـعودي، كان ُيعد عي عبـداهلل صالح 
لتـويل املنصـب بعد الغشـمي، فسـارع إىل اختصار الوقـت وهتيئة املشـهد لتحقيق هذا 
اهلـدف، فقـد كان صالـح هـو األفضـل بالنسـبة له مـن كافـة املرشـحن للمنصب كا 
سـنعرف مـن خـالل االسـتمرار يف كشـف حمتـوى الوثيقـة وحتليـل مضموهنـا، فبعد 
48سـاعة يرد اهلديان برسـالة مرقمة بــ» ٩٠3« ومؤرخة بـ ٢٦يونيـو ١٩78م مؤكدًا 
أن العـريش ال يصلـح للرئاسـة أو ليـس عنـد مسـتوى الطمـوح السـعودي يف وجود 
رئيـس ينفـذ األوامـر دون نقـاش، فهذا هـو املعنى لقولـه : العـريش أبعاده السياسـية 

حمـدودة، أشـك يف صالحيتـه كمنفـذ دون نقاش!!!

هكـذا شـكك اهلديـان يف صالحيـة العـريش لتويل السـلطة كمقدمـة لطرح اسـم عي 
عبـداهلل صالـح للمنصـب فهـو الشـخص املطلـوب وهـو مـن تبحـث عنـه الريـاض 
السـتمرار حتكمهـا باملشـهد اليمنـي، وهو الشـخص الـذي ال جتـد فيه مـا يقودها إىل 
التشـكيك بوالئـه هلـا وهو املتحمـس لتنفيـذ االندفاع السـعودي إلشـعال احلرب مع 

الشـطر اجلنـويب وهـو الـذي سـينفذ كل التوجيهات وبـال نقاش. 

لكـن هـل يعقـل أن تفضل السـعودية قائـد لواء تعـز الرائد عـي عبداهلل صالـح وكان 
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هنـاك -عـى األقل -شـخصان أعى منـه من حيـث املنصب وكانـا األجدر بالرئاسـة 
بحكـم منصبيهـا، وقـد ال توجد حوهلـا أية شـكوك حقيقية مـن قبل السـعودية ومها 

العـريش وكذلـك املقـدم عبداهلل الشـيبة القائـد العام للقوات املسـلحة ؟ 

قـد تكـون اإلجابـة واضحـة ومعروفـة سـلفًا، فالسـعودية تبحـث عـن كل مـن ينفذ 
هلـا سياسـاهتا دون أن يسـأهلا أو يناقشـها، بمعنـى أن عـدم اختيارهـا أيـًا مـن العريش 
أو الشـيبة يعـود إىل أن هنـاك مـن هـو أفضـل منهـا يف تنفيـذ التوجيهـات واألوامـر 
ومتحمـس ألداء الـدور املطلـوب دون إزعـاج أو حتـى جمـرد نقـاش، واحلديـث هنا 
ليـس تشـكيكا يف وطنيـة املرحـوم العـريش أو املرحـوم الشـيبة بـل تأكيـدا عـى تبعية 
صالـح للريـاض فهـو املرشـح األفضـل هلـا وهـو مـن سـيكون رئيـس اليمـن بحكم 

اختيارهـا لـه كا سـنعرف. 

رجلنا صالح املشرتك بالقتل: 
هبـذه املقولـة )رجلنـا عـي عبـداهلل صالح املشـرك بالقتـل( صنـع امللحق العسـكري 
السـعودي بصنعـاء مـن سـُيعرف فيا بعـد بالرئيـس اليمني عـي عبداهلل صالـح الذي 
ظـل يف احلكم ألكثـر من ثالثة عقـود، وهبذا الرأي الـذي أخذت به القيادة السـعودية 
تصـدر صالـح املشـهد يف اجلمهوريـة العربيـة اليمنيـة ومـن ثـم يف اليمن بشـكل عام 
فـكان رأي اهلديـان ومقرحه بموجـب الصالحيـات املمنوحة له من قبل قيـادة دولته 

سـببًا يف وصـول صالح إىل سـدة احلكم. 

نعـم هـذه هـي احلقيقـة التارخيية التـي عجز الكثـر عن قوهلـا أو احلديـث عنها خالل 
عقـود خلـت، وهـو مـا تكشـفه الوثيقـة مازلنـا بصدد نـرش حمتواهـا وتفكيـك ما بن 
سـطورها، ففـي الرسـالة املؤرخة بــ ٢٩يونيـو ١٩78م أي بعد أيام فقط من الرسـالة 
األخـرة يطـرح صالـح اهلديان اسـم عـي عبـداهلل صالح كأفضـل املرشـحن ملنصب 
الرئيـس كاشـفًا يف ذات الرسـالة -التـي التقطتهـا أجهزة السـفارة األمريكيـة يف جدة 
- عـن انزعاجـه مـن موقـف الشـيخ عبـداهلل بـن حسـن األمحر الذي حشـد املشـائخ 

ووصـل إىل صنعاء كـا يقـول اهلديان. 

وعندمـا نقـرأ هـذا املقطـع نجـد أنـه يتوافـق متامـًا مـع مـا ذكـره الشـيخ عبـداهلل بـن 
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حسـن األمحـر يف مذكراتـه )مذكـرات الشـيخ عبـداهلل األمحـر ص ٢٢٥- ٢٢8 (عن 
تلـك الفـرة، فقـد كشـف فيهـا أنـه مل يكـن موافقـًا عـى وصـول صالـح إىل السـلطة 
لكنـه عـاد ووافـق بعـد تدخـل السـعودين، بمعنـى أن األمحـر مل يوافـق عـى صعـود 
صالـح للرئاسـة إال بعـد أن تـم فرضه مـن قبل السـعودية فقـد كان األمحـر يفضل أن 
يتـم اختيـار رئيـس مدين مـن خـارج املؤسسـة العسـكرية وهـذا املوقف الـذي اختذه 
األمحـر ناتـج عن جتربتـه املريرة مـع الرئيـس احلمدي الذي عمـل عى إقصاء املشـائخ 
والنافذيـن ومنهـم األمحـر الذي قدم اسـتقالته للحمـدي يف            الــ ١3من يونيو من 
العـام ١٩74م فاحلمـدي وبعـد تسـلمه السـلطة اصطدم باألمحـر وبغره من املشـائخ 
املرتبطـن بالسـعودية ومل خيضـع هلم، بـل عمل عى تطبيـق دولة النظـام والقانون وهو 
مـا اعتـربه األمحـر انقالبًا عليـه، وهلـذا كان رأيه بعـد مقتل الغشـمي أن تعود السـلطة 

إىل املدنيـن كـا كانـت يف عهـد الرئيس القـايض عبدالرمحـن اإلرياين. 

يف املقطـع ذاتـه يف الوثيقـة املذكـورة وبعـد أن تطـرق إىل انزعاجـه من وصول الشـيخ 
عبـداهلل األمحـر مـع عدد كبـر مـن املشـائخ، يتحـدث اهلديان عـن موقف املشـاركن 
الغشـمي،  مقتـل  اجلريمـة وكذلـك  تلـك  تبعـات  مـن  احلمـدي  اغتيـال  يف عمليـة 
وهلـذا يشـر امللحـق العسـكري إىل خمـاوف أبداهـا املشـاركون يف اجلريمـة فوضـع ما 
بعـد اغتيـال الغشـمي قـد يقـود إىل حماسـبتهم عـى جريمـة قتل احلمـدي وهنـا يقول 
اهلديان بحسـب الوثيقة: آل الغشـمي خيشـون من وضع حياسـبهم عى قتـل احلمدي، 
واآلخـرون ويقصـد هنا املشـاركن باجلريمـة ثم يقول »وأنـا معهم« واملقصـود هنا أنه 
يشـاركهم نفـس املخاوف، واملتعـارف عليه يف أوسـاط اليمنين أن امللحق العسـكري 
السـعودي أرشف عـى عمليـة اغتيـال الرئيـس احلمـدي وُيعد مـن أهـم الضالعن يف 
تلـك اجلريمـة الشـنعاء وال ختلـو رواية من روايـات مقتـل احلمدي من ذكـر اهلديان. 

وإذا أردنـا قـراءة أو حتليـل مـا ذكـره اهلديـان وربطـه بتفاصيل تلـك الفرة ومـا متكنا 
مـن احلصـول عليـه مـن معلومـات بشـأن جريمـة قتـل احلمـدي، نجـد هنـا أن تلك 
اجلريمـة كانـت ال تـزال ختيم عـى الوضع بصنعـاء فلم يمر عليها سـوى بضعة أشـهر 
وهنـاك العرشات من العسـكرين منهـم ضباط، بل وحتـى قادة ال يزالـون يف والئهم 
ولـو بشـكل رسي للرئيـس احلمـدي األمـر الـذي جعـل اهلديـان وهـو بصـدد إعادة 
ترتيـب البيـت اليمنـي يبدي خشـيته من أي حتـول مفاجئ باملشـهد قد يقـود إىل عودة 
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السـلطة إىل يـد الضبـاط أو القادة املوالـن للحمدي، وهلـذا يقرح اهلديان عـى قيادته 
اإلرساع يف إجـراءات اختيـار الرئيـس القـادم بـل ويقـرح اسـم عـي عبـداهلل صالح 
الـذي سـيضمن عدم حماسـبة املتهمن بقتـل احلمدي كونه مشـاركا باجلريمـة )بالفعل 
ُأغلـق ملـف اغتيـال احلمـدي ومل يفتـح طـوال فـرة حكـم صالـح( للمزيـد حـول 
جريمـة اغتيال احلمـدي تقرير دائرة التوجيـه املعنوي الصـادر يف ٢7نوفمرب ٢٠١٩م. 

مـن هنـا يمكن القـول إن اهلديـان وبناء عى خمـاوف املشـاركن بقتل احلمـدي من أية 
مفاجـآت قـد حتصل قـرر ودون تـردد الرفع باسـم عي عبـداهلل صالح ليتـوىل منصب 
الرئيـس اسـتنادًا إىل مشـاركته بجريمـة القتل، فالسـعودية لـن جتد أفضل منـه من بن 
املشـاركن يف تلـك اجلريمـة لتـويل قيـادة اليمـن حتـى يسـتمر نفوذها وسـيطرهتا عى 

صنعاء. 

يقـول اهلديـان وبعـد أن تطـرق إىل خمـاوف قتلـة احلمـدي )وهـو منهـم كـا أشـار( 
مبـارشًة بـأن: )رجلنـا هـو عـي عبـداهلل صالـح املشـرك بالقتـل( وتلـك إشـارة إىل 
رضورة اعتـاد اسـم صالـح كرئيس قـادم لليمن كونه رجل السـعودية ثـم حياول دفع 
القيـادة السـعودية لـإرساع باملوافقـة عى مقرحـه بالقـول: الوضع يف اليمـن ملتهب 

خطر.  واملوقـف 

وعـى مـا يبـدو فـإن اهلديـان أراد حسـم مسـألة اخلـالف عـى اسـم الرئيـس القـادم 
السـيا بعد حتركات الشـيخ عبـداهلل األمحر وكذلك وجـود قيادات كالعريش والشـيبة 
اللذيـن كانـا املرشـحن األوفـر حظًا يف الوصـول إىل منصـب الرئيس مـن عي صالح 
الـذي كان وقتهـا الرجـل الثالـث أو الرابع فيا كان يعـرف بمجلس الرئاسـة، فاألول 
كان القـايض العـريش ولـه حضور يف الوسـط الشـعبي والنخبـوي يليه املقدم الشـيبة 
أحـد أهـم قادة القوات املسـلحة يف تلـك الفرة، وكذلـك عبدالعزيـز عبدالغني الذي 
كان يشـغل رئاسـة الـوزراء وكان مدنيا، وربـا كان أيضا مطروحًا لتـويل املنصب لوال 
أنـه مل يكـن راغبـًا فيه ورغـم غيـاب الرغبة لـدى عبدالغنـي إال أن صالح ظـل يواجه 
القـايض العـريش الـذي كان يشـغل يف تلـك الفـرة رئيـس املجلـس الرئـايس وكان 
بمثابـة رئيـس اجلمهوريـة املؤقـت، يليـه نائبه قائـد اجليش عي الشـيبة ثم عـي عبداهلل 
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صالـح رئيس األركان الـذي كان األكثر طموحـًا للوصول إىل املنصـب وحظي بدعم 
سـعودي غـر عـادي، وهـو الدعـم الـذي مل يكـن ليحـدث لـوال مشـاركته يف قتـل 
احلمـدي ودوره يف تلـك اجلريمـة إىل جانب بقية املشـاركن ومنهم امللحق العسـكري 
صالـح اهلديـان، الذي يشـر ملخص الرسـائل يف الوثيقـة املذكورة إىل حجـم اندفاعه 

وحتمسـه لرشـيح عـي عبداهلل صالـح رئيسـًا لليمن.

وبالفعـل فـإن قيـام ضابـط أو حتـى جنـدي أو أي شـخص بتنفيـذ مهمـة خطـرة 
كاملشـاركة يف قتـل رئيـس بلـده لصالـح دولـة خارجيـة عى خـالف مع هـذا الرئيس 
ألسـباب هلـا عالقة بسـيادة البلـد ومصلحتـه العليـا، أمر جيعل هـذه الدولـة يف موقع 
االمتنـان والشـكر عـى مـا قـام به هـذا الضابـط وعى مـا قدمه مـن خدمة جليلـة هلا، 
فليـس مـن السـهولة رشاء والءات القـادة الوطنيـن أو الضبـاط أو املشـائخ، األمـر 
الـذي ينـزع عـن قاتي احلمـدي أية صفة وطنيـة، بل يتحـدث التاريخ عـن مثل هؤالء 

كخونـة وعمـالء يسـتحقون العقوبة. 

أمـا مـن وجهـة النظر السـعودية فـكل من شـارك يف قتل احلمـدي فهـو بالتأكيد رجل 
مـن رجاهلـا املخلصـن الذيـن يمكن االعتـاد عليهـم والثقة هبـم يف اليمن، فـال ُيقدم 
عـى ارتـكاب مثل هـذه اجلريمة إال مـن أصبـح والؤه للنظام السـعودي وليس للربة 
اليمنيـة والوطـن اليمنـي، وهلذا نجـد أن السـعودين حريصون عى عدم تكـرار جتربة 
الرئيـس احلمـدي الـذي مل يصل إىل سـدة احلكـم إال بضوء أخر سـعودي كا تشـر 
إىل ذلـك مذكـرات وشـهادات سياسـين إال أنـه كان أول مـن اصطـدم بسـطو النفوذ 
السـعودي وبـأدوات السـعودية يف الداخـل اليمني لدرجـة وصول العالقـة بينها حد 
القتـل فاحلمـدي اجتـه إىل البنـاء وإىل تعزيـز مكانـة اليمـن يف املحيـط اإلقليمـي وإىل 
انتهـاج سياسـة مسـتقلة وكل ذلك ال ترضاه السـعودية وال تقبل به مهـا كانت النتائج 
فعملـت عـى تدبـر حماولة انقالبيـة ناجحة ضـد احلمـدي وأطاحت به ثم اسـتعادت 
قرارهـا مـن جديـد يف صنعاء وذلك بعـد ظهر يوم احلـادي عرش من أكتوبـر ١٩77م. 
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فزاعة الكفن : 

ال شـك أن معظـم أبنـاء اليمـن سـمعوا بقصـة »الكفـن« منهـم مـن قـرأه يف صحيفة 
سـلطوية أو سـمع بـه وبقصتـه مـن خـالل الراديـو أو شـاهد أحـدًا يتحـدث عنـه يف 
التلفـاز احلكومـي، فالكفـن هنـا رمـز للشـجاعة والتضحية مـن أجل الوطـن والذي 
محلـه كـا كان يروج لذلـك إعالم السـلطة هو عي عبـداهلل صالح وهـو يف رحلة إنقاذ 
البـالد مـن االهنيـار، يف وقـت رفـض فيـه الكثـر منصـب الرئيـس فـكان صالـح هو 
الوحيـد مـن القادة العسـكرين وكذلـك املدنين الذي حتمـل املسـؤولية وأخذها عى 
عاتقـه، مثـل هذا الكالم الـذي لطاملا تردد وتكرر ليس له أسـاس مـن الصحة فصالح 
سـعى إىل السـلطة يف وقـت كان هنـاك أكثر من اسـم متـداول ومطـروح ومل يكن أمام 
تلـك األسـاء أي عائـق أو مانـع السـتالم املنصب سـوى املوقف السـعودي، فبعض 
األسـاء ومنهـم القايض العـريش وكذلك الشـيبة كانوا األوفـر حظًا مـن صالح لتويل 
املنصـب وهلـم حضور أكرب ممـا كان لدى صالـح يف تلك الفـرة وكانت لدهيـم الرغبة 
يف تـويل املنصـب عـى عكـس مانـرش غـر أن معيـار االختيـار هنـا ليس الشـعب وال 
النخبـة وال احلكمـة وال الكفـاءة، بل املعيار مسـتوى التبعيـة للريـاض أو القرب منها 
فهـي صاحبـة القـرار األول واألخر، وهي مـن بيدها تصعيـد رئيس أو إسـقاطه ولو 
بالقـوة، وهلـذا فا عـى كل املتطلعن للمنصب سـوى انتظـار املوقف السـعودي الذي 

سيحسـم اخلـالف وال يمكـن معارضته أو حتى مناقشـته. 

وقـد تعرفنا كيف أن الشـيخ عبـداهلل األمحر غر رأيـه بمجرد موافقة النظام السـعودي 
عـى اسـم صالـح كرئيـس قـادم لليمـن بنـاء عـى اختيـار امللحـق العسـكري صالح 
اهلديـان وعـى مـا يبـدو أن الكثـر مـن الرمـوز املرتبطـة بالريـاض أيضـا وافقـوا عى 
صالـح ألنـه رجـل السـعودية وألنـه اختيارهـا ال أقـل وال أكثـر، وهـي مـن فرضتـه 

ورشـحته وقدمتـه للجميـع ودفعـت بكافـة أتباعهـا للقبـول به. 

وفـرض صالح سـعوديًا بـدأ يتضح خالل األيـام األوىل ملا بعـد مقتل الغشـمي وأثناء 
الرتيبـات السـعودية لتنصيبـه بشـكل رسـمي، فقـد بـدأ صالـح يتـوىل مهام الرئاسـة 
بحكـم األمر الواقـع وذلك من خالل قـرارات أصدرها لتغير قادة عسـكرين لتعزيز 
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سـلطته داخل املؤسسـة العسـكرية يف وقـت كان القائم بأعـال رئيـس اجلمهورية هو 
القـايض العـريش والقائد العـام للجيش هـو املقدم عي الشـيبة. 

ومـن هنـا فـإن »صاحلـًا «مل يكن ليتمكـن من جتـاوز العوائـق والصعوبات عـى طريق 
الوصـول إىل املنصـب األول لوال الدعم والتبني السـعودين يف وقـت كان فيه كثرون 
يتسـابقون للوصـول إىل ذلك املنصـب، وهلذا نجد أنه لـوال ذلك التنافس ملا مارسـت 
السـعودية اإلرهـاب بحـق الكثـر من األسـاء وذلـك إلرغامهـا عى القبـول بصالح 
وعـدم االعـراض عليـه مها كانـت األسـباب وكل هذه املعلومـات تكشـفها الوثيقة 
وسـنتطرق لذلـك بعـد أن نسـتكمل احلديث عـن رد الرياض عى ملحقها العسـكري 
بصنعـاء الـذي حاول حسـم اسـم الرئيس القـادم بالقـول إن صالح هـو الرجل الذي 

يمكن االعتـاد عليه. 

إرهاب املشائخ : 

املعـروف أن عـي عبـداهلل صالـح مل يكـن حيظـى بقبـول لـدى مراكـز النفـوذ املرتبطة 
بالسـعودية وكذلـك لـدى قيـادات اجليـش ولـدى املشـائخ وأعضـاء جملس الشـعب 
التأسـييس وهلـذا فـإن مـن يقـرأ الوثيقة املشـار إليهـا يشـعر ألول وهلة بأن السـعودية 
فرضـت صاحلـًا فرضـًا عى كافـة أتباعهـا واسـتخدمت وسـائل الرغيـب والرهيب 
لتهيئـة الطريـق أمامـه للوصـول إىل السـلطة، فحركت املشـائخ الذين كانوا يشـكلون 
الثقـل القبـي وقتهـا والـذي كان هلـم تأثـر يف إربـاك ترتيبـات السـعودين الذيـن مل 
يكونـوا يتوقعـون هـذا التحـرك بقيـادة عبـداهلل األمحـر إال أهنـم سـارعوا إىل احتوائـه 
والتعامـل معـه بحـزم وإكـراه، فبعـد اقـراح اهلديـان اسـم صالـح كرئيس قـادم جاء 
الـرد مـن الريـاض ويف نفـس اليـوم ٢٩يونيـو ١٩78م بتوجيـه إىل اهلديـان بـأن عليه 
أن يدفـع أي مبلـغ مـايل ملـن وصفته الرسـالة بــ» رجلنـا «واملقصـود هنا عـي عبداهلل 
صالـح، أمـا عـن املبلـغ املـايل فبحسـب الوثيقـة فيجـب دفعـه ممـا أرسـل للرئيـس 

الغشـمي قبـل اغتيالـه وتقول 

الرسـالة: )مـن عـي مسـلم إىل سـعادة صالـح اهلديـان ادفعـوا إىل رجلنـا أي مبلغ مما 
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أرسـلناه إىل الغشـمي أخـرًا السـتخدامه يف عـدن( واهلـدف كـا هـو واضـح أحـد 
أمريـن، إمـا اسـتخدام هذا املـال يف عدن أو اسـتخدام املال الذي كان مـن املفرض أن 
يسـتخدم مـن قبـل الرئيس الغشـمي يف عدن، بحكـم أن الرياض كانـت تدعم صنعاء 
مقابـل رعايـة نشـاط معـن ألتباعهـا يف عـدن وإذا ما استسـغنا التفسـر األول فكيف 
لــ صالـح الذي يسـتعد السـتالم السـلطة يف صنعاء أن يسـتخدم املـال املشـار إليه يف 

؟  ن عد

اإلجابـة وبكل ببسـاطة نسـتطيع الوصول إليها من خـالل قراءة أحـداث تلك الفرة، 
فبعـد اغتيـال الغشـمي بيومن فقط اسـتغل اجلناح املعـارض للرئيس سـاملن اهتامات 
صنعـاء لــ عـدن بالوقـوف وراء اغتيـال الغشـمي فقـام بحركـة انقالبية ضد سـاملن 
واسـتوىل عى السـلطة بقيـادة الرئيـس عبدالفتاح إسـاعيل وعي نارص حممـد، ووقتها 
كانـت عـدن تعيش رصاعًا بـن اجلناحـن األول املوايل للرئيس سـاملن والثـاين املوايل 
ككل مـن عـي نارص حممـد وعبدالفتـاح إسـاعيل وكان البعض يـرى إليـان املال كان 
خمصصـًا لدعـم تيـار سـاملي ضـد تيـار متاح عـى نـارص وأن املبلـغ وصـل إىل صنعاء 
يـوم مقتل الغشـمي فقـررت الريـاض منحه لعي عبـداهلل صالح إلسـتخدامة يف رشاء 

مكانتة.  وتعزيـز  الذمم 

وبعـد اهتامـات صنعـاء لــ »عـدن« بالوقـوف وراء اغتيـال الرئيـس الشـايل حتركـت 
اجلنـويب  الشـطر  لتوظيـف حادثـة االغتيـال هبـدف إشـعال احلـرب ضـد  السـعودية 
وحتريـض الـدول العربيـة واإلسـالمية عـى قطـع عالقاهتـا مـع الشـطر اجلنـويب، وهو 
مـا حـدث بالفعـل، فقـد قامـت عـدة دول عربيـة بقطـع العالقات مـع مجهوريـة اليمن 
الديمقراطيـة الشـعبية وأعلنـت تضامنهـا مـع اجلمهوريـة العربيـة اليمنية، وجـاء ذلك 
يف االجتـاع الطـارئ الـذي عقـده وزراء اخلارجية العـرب هناية يونيـو ١٩78م وخرج 
ذلـك االجتـاع بقيـام ١٥ دولة عربيـة بقطع عالقاهتـا مع مجهوريـة اليمـن الديمقراطية 

 . لشعبية ا

وكـا أرشنـا فالسـلطات السـعودية مل تـردد يف اسـتخدام الرهيـب أوالً ثـم الرغيب 
مـن أجـل، صالـح وال غرابـة أن نجـد أن كلمـة أرهبـوا أو اسـتخدموا اإلرهـاب يف 
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الوثيقـة وردت أكثـر مـن مـرة، ولتحقيـق هـدف واحـد هـو إسـكات أيـة معارضـة 
أو منافسـة     لــ صالـح، فبعـد التوجيـه اخلـاص باملـال قـال املسـؤول السـعودي عي 

مسـلم: »وأرهبـوا الشـيخ عبـداهلل األمحـر واملشـائخ حتـى خيرجـوا مـن صنعاء«. 

عنـد قراءة هذه العبـارة الواردة أو التوجيـه الصادر من الرياض إىل امللحق العسـكري 
بصنعـاء، قـد يتفاجـأ البعـض، فهـل يعقـل أن تأمـر السـعودية ملحقهـا العسـكري 
بإرهـاب الشـيخ عبـداهلل األمحـر الـذي كان يعد من أهـم حلفائهـا يف اليمـن، فهو من 
قـاد حركـة املعارضة ضـد الرئيس احلمدي وهو أيضـا من كان له دور كبر يف تشـكيل 
خارطـة النفـوذ السـعودي منـذ مطلـع السـبعينيات أو باألصح منـذ أواخر سـتينيات 
القـرن املـايض، وكان لـه دور بارز يف دفـع الصف اجلمهوري إىل املصاحلـة مع امللكين 

وبذلـك أصبحت السـعودية صاحبـة القـرار يف اجلمهورية العربيـة اليمنية. 

وهـل يعقـل أن توجـه السـلطات السـعودية ملحقهـا العسـكري بصنعـاء بإخـراج 
املشـائخ مـن املدينـة ؟ وكل ذلـك مـن أجـل مـن ؟ وألي هـدف ؟ هل مـن أجل عي 

عبـداهلل صالـح ولتحقيـق هـدف اسـتكال مهمـة إيصالـه إىل سـدة احلكـم ؟ 

بالتأكيـد نعـم... كل ذلـك مـن أجـل عـدم التشـويش عـى اخلطـة السـعودية أو إرباك 
اسـتكال  اسـتمرار هـدوء األوضـاع يف صنعـاء حتـى  املنفذيـن هلـا وكذلـك ضـان 
إجـراءات نقـل السـلطة بتـويل صالـح هلـا، وأما عـن إخراج املشـائخ مـن صنعـاء فهذا 
األمـر كان وقتهـا أمـرًا اعتياديـًا، لكـن أن يـأيت من السـعودية التـي تقف خلـف القوى 
املشـيخية املواليـة هلا فهـذا ليس عاديـًا ولتوضيح هذه النقطة نشـر إىل أن الشـيخ األمحر 
كان ممنوعـًا مـن دخـول صنعـاء وهذا املنع يعـود إىل فـرة الرئيس احلمـدي )أي إىل عام 
١٩7٥( ثـم تـوىل الرئيس الغشـمي فاسـتمر عـى ما كان عليـه احلمدي فيـا يتعلق بمنع 
املشـائخ مـن دخول صنعـاء أو باألصـح مل يتوصل معهـم إىل اتفـاق، ومل يعطهم الضوء 
األخـر لدخـول صنعـاء، رغـم وعـوده هلـم بذلـك وتأكيـده أن قضيتهـم كانـت مـع 
احلمـدي وانتهـت )بحسـب مذكرات األمحـر( ويبدو أنـه عمل عى تأجيل هـذه اخلطوة 
لكـن فرتـه الرئاسـية كانت قصرة جـدًا فلم يسـعفه الوقت لذلك وكان خيشـى من ردة 
الفعـل الشـعبية يف حـال سـمح بدخول املشـائخ وذلـك حتـى اليتُهم بقتـل احلمدي او 
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باالصـح يؤكـد التهمه عى نفسـة.

وبعـد مقتلـه حـاول األمحـر مجـع املشـائخ ووصـل هبـم إىل صنعـاء األمـر الـذي كان 
مزعجـًا للجميـع السـيا للمواطنن الذيـن ال يزالـون متأثرين بعهد احلمـدي الذي مل 
يمـض عى موته سـوى ثانية أشـهر، وهلذا كان السـعوديون حياولون هتدئـة األوضاع 
ويـرون رضورة عـدم إرباك الوضـع، فال يزال اسـم احلمدي حارضًا وبقـوة يف القرى 
واملـدن واإلعـالم أيضـا كان يتطـرق إليـه ويرحـم عليه وسـبب ذلـك أن السـلطة مل 
تتمكـن مـن فـك االرتبـاط الشـعبي باحلمـدي فاعتمـدت سياسـة التـدرج يف إيقاف 
تـداول اسـم احلمـدي إعالميـًا ورسـميًا قبـل أن يتـوىل صالـح مهمـة طمـس آثـار 
احلمـدي ومنـع نـرش صـوره وتم تغيـر أسـاء الكثر مـن املشـاريع وإلغـاء االحتفال 

بذكـرى حركـة ١3يونيـو التصحيحية. 

لقـد كان دخـول املشـائخ إىل صنعـاء أمـرًا غـر مقبـول مـن قبـل السـعودين الذيـن 
أدركـوا مـا متكـن احلمـدي مـن ترسـيخه يف الوعـي الشـعبي بشـأن مفاهيـم الدولـة 
والقانـون ومصطلحـات كالتنميـة والتطويـر ومـن الصعوبة تغيـر هذا الواقـع رسيعًا 
فمحـو أو إزالـة كل مـا لـه عالقـة بعهـد احلمـدي حيتـاج إىل سـنوات وهو مـا أدركته 
فقـد  االغتيـال، وهلـذا  أثنـاء وبعـد جريمـة  التشـويه  مبكـرًا رغـم محلـة  السـعودية 
احتاجـت السـلطات لسـنوات حتـى تتمكـن من تغيـر بعـض القوانـن أو القرارات 
وقـد تكفـل عـي عبـداهلل صالـح بذلك فبعـد عـدة سـنوات من وصولـه إىل السـلطة 
ألغـى الكثـر من القـرارات التي كانت سـارية منذ عهـد احلمدي كاالحتفـال بذكرى 
حركـة ١3يونيـو وقـام بتغيـر أسـاء بعـض املشـاريع كاحلدائـق وكذلـك الصحـف 
الرسـمية، ويؤكد الشـيخ سـنان أبـو حلـوم يف مذكراته أن الغشـمي طلب منهـم البقاء 
يف مناطقهـم وعـدم دخـول صنعـاء حتـى ال يسـتفزوا النـاس وكان هـذا الطلـب بعد 

مقتـل احلمـدي واسـتمر حتـى صعـود عـي عبـداهلل صالـح - املصدر. 

وممـا سـبق فـإن بقـاء املشـائخ خـارج صنعـاء يسـهم يف نجـاح الرتيبـات السـعودية 
ويضمـن سـرها كـا هـو خمطـط لـه دون إربـاك أو تشـويش ومـا عـى حلفائهـا مـن 
املشـائخ إال السـمع والطاعـة فهـي ال تعـارض عودهتـم إىل صنعـاء بـل تسـعى إىل 
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تأجيلهـا فقـط إضافـة إىل موافقتهـم عـى اسـم الرئيـس اجلديـد ودعمهـم لـه كونـه 
واختيارهـا.  رجلهـا 

املال واملشائخ : 

نعـود هنـا إىل الوثيقـة والفقـرة املتعلقة بإرهاب املشـائخ ،كـا وردت يف الفقـرة األوىل 
)إرهـاب الشـيخ األمحر واملشـائخ( ثم تتحدث الرسـالة عـن أن املشـائخ أصبحوا بال 
تأثـر أو مـا يعنـي ذلـك، وما هيمنـا هنـا توضيحه هـو أن السـعودية تنظر إىل املشـائخ 
كأدوات فقـط وأهنـا ال تتوقـع منهـم أيـة معارضة هلـا ولسياسـاهتا فهي باملال تشـري 
ذممهـم ومواقفهـم وتسـلبهم حريتهـم وتفقدهـم أي ارتبـاط حقيقـي بوطنهـم وتنزع 
عنهـم صفـة االنتـاء لبلدهـم لدرجـة أهنـا تكلـف ملحقهـا العسـكري بإخراجهـم 
مـن صنعـاء وكأن صنعـاء هنـا »الريـاض« وليسـت عاصمـة اليمـن وبـالد اليمنين، 
والتوجيـه السـعودي حيمـل معنى واحـدا هو الطلب من املشـائخ اخلـروج من صنعاء 
والعـودة إىل ديارهـم، وربـط التوجيـه بمصطلح اإلرهـاب يشـر إىل أن صيغة الطلب 
تعنـي األمـر باملغـادرة وأيـًا كان طلبـًا أم أمـرًا رصحيـًا فهـو بالعـرف القبـي إهانـة ال 
يمكـن السـكوت عنهـا، غـر أن بعـض املشـائخ يمكـن أن يتغاضوا عن ذلـك بحكم 
تبعيتهـم للمملكـة وهـذا ال يعنـي أن مجيعهـم يف موقع السـمع والطاعة كـون التاريخ 
اليمنـي يشـهد عى الـدور البارز للمشـائخ يف الدفاع عـن الوطن والـذود عنه وللكثر 
منهـم مواقـف بطوليـة سـطرها التاريـخ وال يـزال الكثر منهـم عى هـذا النهج ووفق 
هـذا املنهـج ال تغرهـم األموال وال ترهبهـم التهديدات متمسـكون بدينهـم وعاداهتم 
وأصالتهـم ووطنيتهـم مل يتزحزحـوا قيـد أنملـة عن مسـار خدمـة الوطـن واملواطنن 
أمـا الفئـة األخرى فهي بحسـب النظرة السـعودية هدفهـا األول واألخر املـال وهبذا 
املـال يمكـن أن تتنـازل عـن مواقفهـا كـا هيـوى املمـول، وهلـذا نجـد يف ذات الوثيقة 
ويف الرسـالة املؤرخـة يف ٢يوليـو ١٩78م توجيهـات أخرى ومعلومات حـول طبيعة 
التحـرك السـعودي إليصـال عـي عبـداهلل صالح إىل سـدة السـلطة يف صنعـاء لدرجة 
اقتضـت معهـا حتـرك املسـؤول السـعودي عـي سـلم الـذي أبلغ صالـح اهلديـان بأنه 
قـادم إىل صنعـاء عـى متن طائـرة خاصـة وبحوزتـه كميات مـن األموال حيـث قال: 
)مـن عي مسـلم إىل سـعادة صالح اهلديان سـأصل إىل صنعـاء عى طائـرة خاصة بال 
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يكفـي حلسـم املوقف(. 

هنـا قـررت السـعودية مضاعفـة حتركاهتـا من أجـل ضبط املوقـف والتحكـم به حتى 
ال خيـرج مـن يدهـا، فها هـو عي مسـلم يقـرر الوصـول إىل صنعـاء وعى متـن طائرة 
خاصـة ومعـه كميـات من األمـوال لتوزيعها واسـتغالهلا مـن أجل حسـم املوقف كا 
يقـول، وعنـد التمعـن يف هـذه العبـارة سـنجد أن املوقف مل يكـن حمسـومًا أو مضمونًا 
بنسـبة  ١٠٠% رغـم أن السـعودية يف تلك الفـرة كانت صاحبة القـرار األول واألخر 
يف صنعـاء وال يوجـد منافس هلا سـوى دول عربية هلـا دور ثانوي كالعـراق الذي كان 
حيـاول اسـتقطاب قيـادات يف اجليش منـذ عهـد الرئيـس عبدالرمحن اإلريـاين، ورغم 
أن فـرة مـا بعـد مقتل الغشـمي كانـت سـعودية بامتيـاز إال أن الرياض مل تشـعر بكل 
االطمئنـان لسـر األمـور يف صنعـاء عـى مـا يـرام فقد بعثـت بأمـوال حلسـم املوقف 
بفـرض عـي عبـداهلل صالـح وذلـك بتوزيـع األمـوال عى كبـار القيـادات واملشـائخ 

لضـان موافقتهـم وعـدم القيام بأيـة معارضة.

 واملـال وسـيلة مهمـة اسـتخدمها النظـام السـعودي وال يزال مـن أجل السـيطرة عى 
القـرار اليمنـي السـيا يف تلك املرحلـة التي كانت فيها السـعودية تعيـش مرحلة طفرة 
ماليـة لدرجـة أهنا كانت ترسـل طائرات حتمـل األمـوال إىل صنعاء من أجـل توزيعها 
عـى كشـوفات اللجنـة اخلاصـة أو قائمـة املتعاونـن واملسـتقطبن مـن خمتلـف فئات 

الشـعب اليمني. 

إن  ُيقـال  وكـا  مـرة  مـن  أكثـر  تكـرر  أمـوال  فيهـا  طائـرة  إرسـال  أن  احلقيقـة  ويف 
طائـرة سـعودية حطـت يف مطـار صنعـاء بعـد اغتيـال الرئيـس احلمـدي بسـاعات 
١٩77/١٠/١١م واسـتدعي إىل املطـار وقتها عـدد من القادة العسـكرين واألمنين 
ووزعـت هلـم األموال من أجـل رشاء مواقفهم وضـان صمتهم عى جريمـة االغتيال 

والقبـول بأمحد الغشـمي رئيسـًا. 

ويف العـودة إىل الوثيقـة فقـد أضـاف عـي مسـلم وهـو املسـؤول يف اللجنـة اخلاصـة 
واملستشـار يف الديـوان امللكـي )مسـؤول جلنـة التنسـيق اليمنيـة السـعودية تـويف يف 
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١١يونيـو ٢٠٠4م( يف رسـالته إىل اهلديان بعد أن قال إنه سـيصل إىل صنعاء ومعه مال 
حلسـم املوقـف فقـد أشـار إىل رضورة التفاهم مـع قادة الوحـدات والضبـاط وتقديم 
املسـاعدة الالزمـة هلم وكذلك أعضاء جملس الشـعب التأسـييس وهـذا توجيه واضح 
بـأن عـى امللحـق العسـكري بصنعـاء االسـتمرار يف التواصل مـع القادة العسـكرين 
والضبـاط وتوزيـع األمـوال هلـم وكذلك ألعضـاء جملس الشـعب التأسـييس، الذين 
سـيتولون مهمـة اختيـار الرئيـس أو تزكيته أو إقـراره بمعنى منحه رشعية شـعبية رغم 
أن املجلـس وقتهـا كان ُمعينـًا مـن قبـل الرئيـس الغشـمي، أي أنـه مل يكـن منتخبًا من 

قبـل أفراد الشـعب. 

وبـرشاء ذمـم قـادة الوحـدات العسـكرية وكذلـك أعضـاء جملـس الشـعب تكـون 
السـعودية قـد قامـت بأهـم اخلطـوات من أجـل إيصـال عي عبـداهلل صالح إىل سـدة 
احلكـم، فاجليـش كان مؤثـرًا يف تلك الفرة كونـه القوة الوحيدة املسـيطرة عى صنعاء، 
بمعنـى أنـه يف تلـك الفـرة مل تكـن هنـاك جماميع قبلية مسـلحة عدا ما حشـده الشـيخ 
األمحـر، غـر أنـه خرج مـن صنعـاء بعد ذلـك قبـل أن يعـود إليها مـن جديـد بعد أن 

أصبـح صالـح رئيسـًا واألمـر ذاته بالنسـبة ملشـائخ آخرين كسـنان أبـو حلوم. 

واهتـام السـعودية بقـادة الوحـدات العسـكرية املختلفـة لعلمهـا املسـبق بـوالءات 
الكثـر مـن القـادة فخالل تلـك الفرة كانت القوى السياسـية تسـتهدف قـادة اجليش 
السـتقطاهبا، وهلـذا كانـت الوحدات العسـكرية مرسحـًا للتنافس بـن النارصين من 
جهـة والبعثيـن مـن جهة أخـرى، إضافة إىل مـا كان يعـرف باجلبهة الوطنيـة املدعومة 
كانـوا  فقـد  البعثيـون  فأمـا  الشـعبية،  الديمقراطيـة  اليمـن  مجهوريـة  سـلطات  مـن 
مدعومـن مـن النظـام العراقـي الـذي أبـدى اهتامـًا غـر عـادي باليمـن يف مرحلـة 
السـبعينيات وحـاول دعـم أكثـر مـن حماولـة انقالبيـة إليصـال أتباعـه إىل السـلطة، 
يف حـن كان معظـم النارصيـن مـن املحسـوبن عـى احلمـدي وكان هلـم تواصـل يف 

مرحلـة الحقـة مـع ليبيـا وكذلـك مـع الشـطر اجلنويب.

وبالعـودة إىل رسـالة عـي مسـلم إىل اهلديان فنجـد أنه وبعد ذكـره للقادة العسـكرين 
وأعضـاء جملـس الشـعب يتحـدث مـرة أخـرى عـن املشـائخ وبلهجـة حـادة وقويـة 
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فيقـول :» اسـتخدموا لغـة اإلرهـاب وخاصـة مـع املشـائخ، فلـم يبـق لديكـم مـن 
يسـتطيع املقاومـة وكلهـم بحاجـة إىل املـال وسـوف أتـرف عنـد وصـويل«. 

هبـذه اللهجـة حتـدث عـي مسـلم مكـررًا احلـزم مـع املشـائخ وفـق لغـة اإلرهـاب 
كـا يقـول فهـؤالء املشـائخ لـن يتمكنـوا مـن فعـل يشء أو الوقـوف يف وجـه امللحق 
العسـكري السـعودي الذي يمثل اإلرادة السـعودية يف اليمن والـذي يتحكم بتالبيب 
املشـهد بأكملـه ويف يـده مفاتيح السـلطة وأبـواب القـر اجلمهوري، ووحده باسـم 
اململكـة يضـع من يشـاء عى العـرش اليمني الشـايل فال يتمكـن أحد مـن مقاومته أو 
الوقـوف أمامـه، فهكـذا تنظر السـعودية إىل نفسـها يف اليمـن وتنظر أيضـا إىل اليمنين 
خاصـًة النافذيـن أو نخبـة السـلطة من مشـائخ وقـادة وغرهـم فجميعهـم لدهيا جمرد 
أدوات وحاجتهـم للـال جتعلهم يف موقع االستسـالم هلـا واخلضوع الكامـل إلرادهتا 
لدرجـة أن ملحقا عسـكريا يتحكـم بوزراء وقادة، بل حتى رؤسـاء، وقبـل أن يتحكم 
هبـم يصنعهـم ويشـكلهم عى طريقتـه اخلاصة فيختـار هـذا ويتخى عـن ذاك وُيصعد 
مـن يشـاء ويسـقط من يشـاء ومنهـم بالطبع صالح الـذي من أجلـه ُترسـل الطائرات 
باألمـوال وخيضـع كبار املشـائخ لعمليـة ترهيبية وهتديـدات وغر ذلـك، وهلذا يمكن 
القـول إن السـعودية ألقـت بثقلها يف اليمن الشـايل مـن أجل صناعة صالـح وتنصيبه 
رئيسـًا فهو األكثر قدرة عى االسـتجابة للخطة السـعودية لليمن التي تكشـف الوثيقة 

بعضًا مـن عناوينهـا العريضة. 

إضعاف اجلنوب والشامل : 

 يف رد عـي مسـلم لــ صالـح اهلديـان يتطـرق إىل قضيـة غايـة يف اخلطورة مـن خالهلا 
يمكـن التعـرف أكثـر عـى حقيقـة املـرشوع السـعودي باليمـن أو املخطط السـعودي 
مشـاورات  مـن  تالهـا  ومـا  الغشـمي  اغتيـال  فحادثـة  باليمـن،  ُينفـذ  كان  الـذي 
ومراسـالت ولقـاءات وحتـركات سـعودية الختيار البديـل وترتيب الوضـع وكذلك 
مـا ترافـق مـع تلك األحـداث من تطـورات مهمة يف عـدن كل ذلك دفـع الرياض إىل 
املسـارعة والتعجيـل بإيصـال صالـح إىل سـدة احلكـم مـن أجـل حتقيق اهلـدف الذي 
يكشـفه عي مسـلم يف تعليقـه عى رأي املنـدوب األمريكي أو تقريره ويبـدو أنه يقصد 



33

01الفصل األول : قصة الصعود

هنـا باملنـدوب األمريكـي املبعـوث يف صنعـاء أو القائـم بأعال السـفر فيقول مسـلم 
:» تقريـر املنـدوب األمريكـي ال قيمـة لـه ألن هدفنـا هـو إضعـاف الشـال واجلنوب 
وليـس إشـعال حـرب حقيقيـة وحـادث الغشـمي خيـدم املخطـط رغـم أنـه ليس من 

ترتيبنا«. 

تكشـف هذه الرسـالة أن الدور األمريكـي يف تلك الفرة باليمـن كان ثانويًا فقد كانت 
السـعودية هـي الفاعـل الرئيس باملشـهد اليمني ومن خالهلـا أو عربها متـارس أمريكا 
نفوذهـا، بمعنـى أن واشـنطن كانـت تدرك أمهيـة اليمن بالنسـبة للريـاض لدرجة أهنا 
تركـت إدارة امللـف بشـكل كامل هلا رغـم أهنا ويف مرحلـة الحقة عملت عى توسـيع 
نفوذهـا حتـى أصبحـت فاعـال رئيسـًا باملشـهد السـيا بعـد الوحـدة إال أن مرحلـة 
السـبعينيات كانت سـعودية بامتياز، فالسـعوديون مل يعروا النصائح األمريكية بشـأن 
اليمـن أو رصاع الشـطرين وقتهـا أي اهتـام رغـم أن تلـك النصائـح كانـت تصب يف 
املصلحـة السـعودية أي أهنـا ال تتعـارض أو تؤثر عـى مكانة اململكـة أو حجم نفوذها 
باليمـن غـر أهنـا تضـع اعتبارات عـدة للقيام بأيـة خطوات قـد تكون غر حمسـوبة أو 

غر حمسـومة النتائج سـلفًا. 

يتضـح مـن خـالل مضمـون الرسـالة أن األمريكيـن حاولـوا التخفيـف مـن وطـأة 
االندفـاع السـعودي إلشـعال احلـرب بن الشـطرين ليس حبـًا يف اليمنين بل، خشـية 
أن يتمكـن اليمـن اجلنـويب املحسـوب عى املعسـكر الرشقي مـن ابتالع اليمن الشـايل 
املحسـوب عى املعسـكر الغريب، فواشـنطن كانت تـرى رضورة أن تتنبـه الرياض هلذه 
النقطـة فـزج الشـال يف حرب غـر حمسـومة النتائج سـلفًا مـع اجلنوب هتـور وجنون 
ينبغـي تداركهـا قبـل وقـوع احلـرب التـي ال تعارضهـا واشـنطن، بـل تريـد ضـان 
اسـتمرارها دون أن حيسـمها أي طـرف لصاحلـه، أي أن يبقـى اليمنيون وقـودًا حلرب 

هلا أبعـاد إقليميـة ودولية. 

وعـى مـا يبـدو أن السـعودين فهموا الرسـالة األمريكيـة ففـي الوثيقة مـا يؤكد ذلك 
وذلـك مـن خـالل توضيح عي مسـلم الـذي جاء فيـه : »إن اهلـدف السـعودي يتمثل 
يف إدامـة الـراع بن الشـطر الشـايل والشـطر اجلنويب هبـدف إضعافها مجيعـًا وليس 
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اهلـدف إشـعال حـرب حقيقيـة«.. ومـا يقصده هنـا هو إشـعال حرب حاسـمة تؤدي 
إىل قضـاء طـرف عى آخـر فهـذا ليـس وارد يف االسـراتيجية السـعودية أو األمريكية 
لـو صـح التعبـر بـل اإلبقاء عـى حالة الـراع وإدارتـه والتحكـم به بـا حيقق هدف 

إضعـاف الشـطرين معًا.

وهلـذا فـإن الريـاض تعمل عـى اسـتمرار التوتـر بن الشـطرين، بـل ويمكن إشـعال 
املواجهـات احلدوديـة وتغذيـة الراعات ودعـم املؤامرات وبا حيقـق هدف إضعاف 
كٍل مـن صنعاء وعدن بطرق ووسـائل شـتى، منها دفـع عصابات ومتويلهـا للتخريب 
واسـتهداف األمـن واالسـتقرار وصـوالً إىل االشـتباك املسـلح يف املناطـق احلدوديـة 

واسـتمرار اخلالف السـيايس واحلمـالت اإلعالمية. 

ومـن أجـل حتقيـق ذلك فقد جـاء اغتيال الغشـمي فرصة إلشـعال الـراع من جديد 
كـون املتهـم باالغتيـال هـو النظـام يف اجلنـوب وذلـك يكفـي لتأجيج اخلالفـات بن 
الشـطرين وهتيئـة الشـارع جلولـة رصاع جديدة، وهـو ما حـدث بالفعل، فبعد أشـهر 
مـن تنصيـب عي عبـداهلل صالح عادت التوتـرات إىل الرشيط احلدودي بن الشـطرين 
ثـم اندلعـت حـرب ١٩7٩م وكانـت مـن أرشس جـوالت الـراع العسـكري بـن 
الطرفـن، وكـا كانـت حـرب ١٩7٢م بدعـم ومتويـل سـعودي للشـطر الشـايل فقد 
القتـال  بأتباعهـا إىل جبهـات  كانـت أيضـا حـرب ١٩7٩م فقـد دفعـت السـعودية 
وزودهتـم باألمـوال وكانـت تقـدم السـالح للجيـش الشـايل بـا يضمـن اسـتخدامه 
يف احلـرب ضـد اجلنـوب، بل كانـت القيـادة السـعودية تضع رشوطـًا وقيـودًا مع كل 
صفقـة سـالح تصل إىل جيـش مـا كان يعـرف باجلمهورية العربيـة اليمنيـة الذي كان 
يفتقـر حتـى لعربـات النقل مطلـع السـبعينيات، وكانت السـعودية تراقـب حركة كل 
مدرعـة وكل دبابـة أو آليـة تصل إىل هـذا اجليش الذي جيـب أن توجه مدافعـه وبنادقه 
نحـو اجلنـوب، وللتأكيـد هنـا فـا عـى القـارئ العزيـز إال مطالعـة مذكـرات بعـض 

العسـكرين.  القادة 
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رجلنا رئيسًا وقائدًا عامًا : 

وصـل عـي مسـلم إىل صنعـاء كـا أشـار يف الرسـالة وبـارش فـورًا اسـتكال التهيئـة 
لصعـود صالـح إىل سـدة احلكـم فالتقى باملشـائخ وكبـار القـادة وفرض عليهم اسـم 
عـي عبـداهلل صالـح كرئيـس للبـالد، بـل اسـتخدم لغـة حازمـة يف ذلـك وهـو مـا 
تؤكـده الرسـالة من السـفارة السـعودية بصنعـاء إىل الريـاض بتاريـخ ١٩78/7/3م 
وهـي رسـالة إىل األمـر سـلطان بـن عبدالعزيز ويقـول فيها : سـمو األمر سـلطان مل 
نكتف بسـكوت املشـائخ، بـل أمرناهم بإعـالن تأييدهـم لرجلنا،... ويضيـف بالقول 
: »عبـداهلل األمحـر وآخـرون معـه كانوا ضيـويف عـى الغداء وقلـت هلم بحـزم إن عي 
عبـداهلل صالـح رجـل اململكة تدعمه بـكل إمكانياهتا ولن تسـمح ألحـد بمعارضته«. 

كايضيـف : سـلطنا عـى العريش مـن يرهبه وسـيتم اختيار رجلنا رئيسـًا وقائـدًا عامًا 
يـوم الثالثاء القـادم وكل يشء عى مـا يرام.

هنـا يتحـدث عـي مسـلم أنـه بـارش اإلرشاف عـى إجـراءات تنصيـب صالـح الذي 
وصفـه بــ )رجلنا( رئيسـًا وقائـدًا عامًا وهـذه الصفة األخـرة كانت معتمـدة يف تلك 
الفـرة فلـم يكن هناك قائـد أعى للقوات املسـلحة، بل قائد عاما، ومـن أجل اإلرساع 
يف عمليـة نقـل السـلطة وترتيب القيـادة حدد مسـلم يوم الثالثـاء موعـدًا للتنصيب. 

وعـى مـا يبـدو أن عمليـة التنصيـب التـي حدثـت يف ١7يوليـو أي بعـد مـا يزيـد عى 
عـرشة أيـام مـن الرسـالة قـد تأخـرت عـن املوعـد الـذي حـدده مسـلم لكـن يف هناية 
األمـر تم تنصيـب عي عبـداهلل صالح رئيسـًا للجمهوريـة العربيـة اليمنية وقائـدًا عامًا 

املسـلحة.  للقوات 

فالسـعودية مل تدخـر جهـدًا مـن أجل حتقيق هـذا اهلدف وكانـت اخلطوات السـعودية 
تركـز عـى قـادة القـوات املسـلحة واألجهـزة األمنيـة إضافـة إىل املشـائخ فالكثر من 
هـؤالء حصلـوا عى مبالغ ماليـة لتأييد صالح الـذي كان هو اآلخر يعمل عى توسـيع 
دائـرة عالقاتـه مـع قيـادات الوحـدات العسـكرية وكذلـك املشـائخ الذيـن مل يكونوا 
عـى عالقـة واسـعة بـه قبـل وصولـه إىل منصـب الرئيـس، وهلـذا كانـت املعارضة يف 
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بـادئ األمـر مصدرهـا املشـائخ وعى رأسـهم الشـيخ األمحر، أمـا قيـادات الوحدات 
العسـكرية فقـد كان معظمهـم ال يطمحـون يف الوصـول إىل منصـب الرئيـس السـيا 
بعـد اغتيـال رئيسـن يف أقـل مـن عام، لكـن هـذا ال يعني عدم وجـود قيـادات كانت 
ترغـب يف االسـتيالء عـى السـلطة أو اسـتالمها بحسـب اإلجـراءات املتبعـة يف ذلك 
الوقـت منهـم العريش والشـيبة وهلـذا فقد كان هنـاك تيار يؤيـد عضو جملس الرئاسـة 
والقائـد العـام للقـوات املسـلحة عبـداهلل الشـيبة الـذي كان حتـى اغتيـال الرئيـس 
الغشـمي رئيسـًا لألركان، فيا تيـار آخر يرى رضورة عـودة السـلطة إىل اجلانب املدين 
وأسـهل الطـرق لذلـك اإلبقاء عى رئيـس جملس الرئاسـة العريش رئيسـًا وإقرار ذلك 
يف اجتـاع جملـس الشـعب التأسـييس، غـر أن السـعودية اختـارت رجلهـا كـا تصفه 

الوثيقـة وهـو عـي عبـداهلل صالح ليتـوىل هـذا املنصب. 

سلَّطنا عىل العريش من يرهبه : 

تتـداول األوسـاط السياسـية يف صنعـاء بعضـًا مـن تفاصيـل تـويل صالـح للسـلطة وما سـبقها 
مـن مواقـف، فاملشـهور شـعبيًا أن صاحلًا أرسـل هتديـدات إىل كٍل مـن العريش وكذلك الشـيبة 
ليتنـازال عـن فكرة الوصـول إىل منصب الرئيس وأن يفسـحا لـه الطريق للوصـول إىل املنصب، 
وأنـه - أي صالـح - أرسـل بمعيـة أتبـاع لـه إىل الشـيبة وكذلـك إىل العـريش شـنطة أو حقيبـة 
ممتلئـة باألمـوال وحقيبـة أخـرى فيهـا رصاصـة وكان ذلـك بمثابـة هتديـد بالقتل يف حـال عدم 

اخلضـوع واملوافقـة عى صالـح والتنـازل له. 

 أمـا مـا ورد يف الوثيقـة فـال خيتلف كثـرًا عا هـو متـداول إال أن من قـام بإرهاب كٍل 
مـن الشـيبة والعـريش ليس صاحلًا نفسـه، بل أشـخاصًا تابعـن للسـعودية أو يعملون 
لصاحلهـا فالوثيقـة تؤكـد أن عـي مسـلم وصالـح اهلديـان مها مـن أرسـال إىل كٍل من 
الشـيبة والعـريش مـن أجـل إخضاعها و كا تقـول الوثيقة:» سـلطَّنا عـى العريش من 

يرهبـه «وهـو ما يعنـي أن العـريش بالفعل تعـرض للتهديـد والوعيد. 

إذًا تكفلـت السـعودية عـرب ملحقها العسـكري ومسـؤول يف اللجنة اخلاصـة وكذلك 
عـن طريـق أدواهتـا يف اليمـن بكافـة اإلجـراءات الضامنـة لوصـول صالـح إىل سـدة 
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احلكـم، بـل حشـدت لـه اجلاهـر يف الداخـل والتأييد السـيايس مـن اخلـارج فاليمن 
الشـايل يف تلـك الفـرة كان خاضعـًا للسـعودية وهـي مـن تقـرر مواقفـه السياسـية 
اخلارجيـة كا تقرر أو حتسـم أهـم ملفاته الداخليـة وتدير خالفاته مع الشـطر اجلنويب. 

ملاذا صالح بالتحديد ؟ 

كا سـبق أن أرشنا إىل أن متسـك السـعودية بصالح وعدم رغبتها يف تويل غره للسـلطة 
رغـم وجـود من هو أكفـأ منه ويف نفـس الوقت ال خيالـف التوجهات السـعودية يعود 

إىل املخـاوف السـعودية من تكـرار جتربة الرئيس الشـهيد إبراهيم احلمدي. 

وهلـذا فالسـعودية مل تعـد تثـق إال بأشـخاص حمدديـن وعـى رأسـهم املشـاركون يف 
جريمـة قتـل احلمـدي، إضافـة إىل أن تـويل أحـد أولئـك املشـاركن يف اجلريمـة يعني 
محايـة مـن تبقـى مـن املشـاركن الذيـن نفـذوا خمطـط التآمـر عـى احلمـدي خدمـة 
للريـاض، وهـو مـا يعنـي أن هؤالء هـم األكثـر والًء هلـا وال يمكن هلم اخلـروج عنها 
أو التمـرد عليهـا ناهيـك عن أن مشـاركتهم يف قتـل احلمدي ورقة ضغط قد تسـتخدم 

يف أيـة حلظـة ضدهم. 

ولتوضيـح هـذه النقطـة نؤكـد أن جريمة مقتـل احلمدي كانـت يف تلك الفـرة التزال 
حـارضة بقـوة فلـم يمرسـوى عـام واحـد فقـط عـى ارتكاهبـا، أي أن ملفهـا ال يزال 
جديـدًا والسـلطات يف تلـك الفـرة تعمـل كل مـا بوسـعها مـن أجـل طـي صفحـة 
احلمـدي وإغـالق قضيـة مقتله وهـي القضية التـي مل يصدر هبـا أية نتائـج للتحقيقات 
التـي متـت أو أجريـت بعـد احلادثـة ثـم توقفت بشـكل مفاجـئ وكل ذلـك جيعل من 
قضيـة مقتـل احلمـدي ورقـة ضغـط مهمـة ضـد كل املشـاركن، غـر أن هـذه الورقة 
ومـع تقـادم السـنن ومـرور األعـوام أصبحت أضعف ممـا كانـت عليـه أي، أهنا وإن 
اسـتخدمت مـن قبـل هـذا الطـرف أو ذاك إال أهنـا أصبحـت عديمـة التأثـر فلم يعد 
األمـر كـا كان خالل العـام األول أو الثـاين من ارتكاهبـا فوقتها كان اجلميـع يتهامس 
مهسـًا بالنـزر اليسـر من تفاصيلها أو أسـاء مـن ارتكب اجلريمـة أو شـارك فيها أو له 

بتفاصيلها.  علـم 
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هكـذا صعـد عـي عبـداهلل صالـح إىل السـلطة وفـق مـا حتكيـه الوثيقـة األمريكيـة 
السـعودية ووفـق مـا يتذكـره من عـارصوا تلـك الفـرة التي فيهـا حتدد مصـر اليمن 
لثالثـة عقـود قادمـة، امتلـك فيها صالـح رؤية للسـلطة تضمن لـه البقاء حاكـًا مدى 
احليـاة، ومل يمتلـك أيـة رؤيـة للدولـة بـكل مـا حتملـه مـن مفاهيـم البنـاء والتعمـر 

وفـرض القانـون والعدالـة االجتاعيـة والسـيادة الوطنيـة.

خيانة صالح للحمدي : 

جيمـع الكثـر أن عي عبداهلل صالـح مل يتمكن مـن الوصول إىل منصب عسـكري كبر 
كقائـد للـواء تعـز إال يف فـرة الرئيـس احلمـدي الـذي اسـتبدل مراكـز النفـوذ داخل 
اجليـش بالضبـاط الصغـار وعمـل عى دعمهـم كوهنم مـن خـارج دوائر النفـوذ التي 
كانـت متحكمـة باجليـش حتى تاريـخ ٢7 أبريـل ١٩7٥م، غـر أن هـذا الدعم الذي 
قدمـه احلمـدي لعـدد مـن القيـادات وأبرزهـا عـي عبـداهلل صالـح مل يقابـل بالشـكر 
واالمتنـان ورد اجلميـل، بـل قوبـل بالنكـران واملشـاركة يف جريمـة القتـل أوالً ثم يف 
تشـويه صـورة الرئيـس الـذي أحبه الشـعب وارتبط بـه وحماولة حمـو تارخيـه وإزالة ما 

تبقـى مـن شـواهد وآثار تـدل عليـه وعى فـرة حكمه.

وجتدر اإلشـارة هنا وبشـكل خمتـر إىل أن »صاحلـًا« أثناء فرة رئاسـته وخـالل العام 
األول منهـا كلـف السـفر اليمنـي يف فرنسـا بالتفاوض مـع أرسة الفتاتن الفرنسـيتن 
اللتـن قتلتـا مـع الرئيـس إبراهيـم احلمـدي وشـقيقه قائـد قـوات العالقـة عبـداهلل 
احلمـدي بغـرض تشـويه أخالقهـا أمـام الشـعب، وكان اهلدف مـن ذلـك التفاوض 
إسـكات أرسة الفتاتـن وأصدقائهـا عـن املطالبة بكشـف تفاصيـل اجلريمـة ومعاقبة 
اجلنـاة. وكذلـك التوقف عن الضغـط عى احلكومة الفرنسـية بالتدخـل، وكان صالح 
قـد اتفـق مع السـفر عـى أن يرسـل إليه مبلغـًا ماليًا مـن أجل إمتـام عمليـة التفاوض 
وإغـالق ملـف القضيـة بشـكل هنائـي، وبحسـب الوثيقة وهي عبـارة عن رسـالة من 
السـفر إىل صالح هناية شـهر سـبتمرب ١٩7٩م )طالع الوثيقة ص4١( يؤكد فيها أن ما 
تـم االتفـاق عليه بشـأن قضيـة الفتاتـن مل ينفذ منـه يشء لسـببن األول أن املبلغ الذي 
أمـر بـه صالـح مل حيـول بعـد.. وثانيـًا ألن السـفر مل جيـد مـن يتفاهـم معه مـن أقرباء 
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الفتاتـن املغدورتـن، ويشـر السـفر يف الرسـالة إىل أن السـفارة تتعـرض لتهديـدات 
مـن قبـل جمهولـن عـى خلفية قضيـة الفتاتـن )فرونيـكا تـروي وفرانكا سـكريفن( 
األمـر الـذي دفع السـفر إىل إبـالغ وزارة اخلارجية الفرنسـية وكذلـك الرشطة لتوفر 
احلايـة للمبنـى، ويف هنايـة الرسـالة يطلـب السـفر من صالـح بحث هـذه القضية مع 
السـفر الفرنـيس يف اليمـن لوضـع حـد للتهديـدات واإلزعاجـات التـي تتعـرض هلا 
السـفارة، ثـم يضيـف بخـط يـده طلبـًا آخـر تضمـن اإلرساع يف رشاء مبنى للسـفارة 

اليمنيـة يف باريس. 

 هكـذا ومـن تفاصيـل خيانتـه للوطن بقتـل الشـهيد احلمدي بـدأ عي عبـداهلل صالح 
اخليانـات  فيهـا مـن  الـذي سـيمتد ألكثـر مـن ثالثـة عقـود ويزيـد  تارخيـه  يسـطر 
واملؤامـرات الكثـر وهـو التاريخ الـذي اختتمه كذلـك باخليانة لصالح أعـداء الوطن 

من قـوى الغـزو والعـدوان. 
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وثيقة.. ملخص مراسالت امللحق العسكري السعودي صالح اهلديان   وعي يسلم. 
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وثيقة..  رسالة السفر بفرنسا إىل صالح. 
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صور من أرشيف صالح قبل وبعد توليه السلطة
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صور من أرشيف صالح قبل وبعد توليه السلطة
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عـي عبداهلل صالـح الذي وصل إىل السـلطة بدعم 
سـعودي، واختتـم حياتـه وهـو خيـدم السـعودية 
إن  بعـد  العـدوان،  دول  وكل  اإلمـارات  ومعهـا 
أشـعل مؤامـرة اخليانـة والفتنـة، يف حماولـة يائسـة 
وبائسـة للعـودة إىل احلكـم ولـو كان ذلـك عـىل 
حسـاب اليمـن واليمنيـن، مـن خـال التحالـف 
عدوانـا  شـنهم  بعـد  جمـددا  الوطـن  أعـداء  مـع 
الـذي  شـعبه  وعـىل  اليمـن  عـىل  مسـبوق  غـر 
واحلـكام  والتبعيـة  اهليمنـة  مـن  التخلـص  يريـد 
املصنوعـن املغروسـن يف خارصتـه والذيـن كان 
صالـح  أكثرهـم جـرأة  وفسـادا، صالـح الـذي 
كان يفكـر بعقليـة التآمـر واملؤامـرة مـع حلفائـه 
قبـل أعدائـه، وينظر إليهم كمجـرد أوراق رسعان 
مـا يسـتخدمهم ثـم ينقلـب عليهـم قبـل أن يعود 
مرة أخـرى ملامرسـة سـلطاته التي سـخرها خلدمة 

مـروع حكمـه وتسـلطه وسـيطرته ونفـوذه .

تاريـخ صالـح حافـل باملتناقضـات، وفيـه الكثر 
مـن األحـداث التـي تؤكـد حجـم مـا مـرت بـه 
املاضيـة جـراء سياسـات  العقـود  بالدنـا خـالل 
االسـتحواذ والنهـب والفيـد والتحايـل عـى كل 

تاريخ صالح حافل ,,
باملتناقضات، وفيه الكثر 

من األحداث التي 
تؤكد حجم ما مرت 

به بالدنا خالل العقود 
املاضية جراء سياسات 

االستحواذ والنهب 
والفيد والتحايل عى كل 

الشعارات

جذور الفتنة
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الشـعارات والقيـم، والتنصـل عـا تفرضـه علينا قيمنـا الدينيـة والوطنيـة، فمن أجل 
السـلطة قد يسـخر كل إمكانيـات الدولة وذلـك للقضاء ليس عى خصومه فحسـب، 

بـل واملنافسـن املحتملـن.

الكثـر مـن ضحايـا صالـح ال يزالـون عـى قيـد احليـاة، منهم من هـم خـارج الوطن 
ومنهـم مـن هـم يف الداخـل، والبعض منهـم قىض نحبـه وهو حيلـم بوطن بعيـدًا عن 
املحسـوبيات والتسـلط والتبعيـة للخارج، فعند قـراءة صفحات تاريـخ بالدنا يف عهد 
صالـح نجـد أن هنـاك الكثـر مـن القضايـا واألحـداث التـي ظلـت حماطـة بالرسيـة 
والكتـان، والقليـل فقـط يعرفـون تفاصيلهـا سـواء ممـن عارصوهـا أو كانـوا أطرافـًا 
فيهـا، ومـن أبـرز تلـك القضايـا مؤامـرة اغتيـال الرئيـس الشـهيد إبراهيـم احلمدي، 
التـي كشـفنا خيطـًا مهـا مـن خيوطهـا يف الفصـل األول اسـتنادًا إىل وثيقـة تكشـف  
دور امللحـق السـعودي وكذلـك صالـح يف عمليـة التخلص مـن احلمـدي، اضافة إىل 

الكشـف عـن تفاصيلهـا تقرير دائـرة التوجيـه املعنـوي للقوات املسـلحة .

وهنـاك قضيـة مشـائخ احلجريـة، وكذلـك إعدامـات النارصيـن املشـاركن يف حركة 
١٥ أكتوبـر ١٩78م، وهـي إعدامـات طالـت املشـاركن يف تلـك العمليـة وكذلـك 
املشـتبه هبـم، بـل حتى املئات ممـن ليس هلم عالقـة هبا؛ وهلـذا نجد أن ملفـات بأكملها 
مل تغلـق حتـى يومنـا هـذا، منهـا ملفـات مـن اعتقلـوا خـالل السـنوات األوىل حلكم 
صالـح، ومعظـم هـؤالء تعرضـوا لإخفـاء القـرسي وال يـزال غالبيتهـم ال ُيعـرف 
مصرهـم حتـى اللحظـة، هنـاك أيضـًا ملـف حـروب املناطـق الوسـطى، وحتالـف 
صالـح مـع اإلخـوان ضـد اليسـارين، وامتـداد احلـرب إىل أكثـر مـن حمافظـة مـن 
املحافظـات الوسـطى والتـي راح ضحيتهـا الكثر مـن أبنـاء البلد يف وقـت كانت فيه 
احللـول السـلمية مطروحـة، وقـد تكـون أفضـل اخليـارات ألي نظـام وطنـي، إال أن 
صاحلـًا ومعـه قيـادات سـلطته أرادوا إثبـات والئهم للريـاض ومن خلفها واشـنطن، 

بدمـاء اليمنيـن الذيـن مل يكـن هلـم يف تلـك احلـرب ال ناقـة وال مجل. 

وكـا كانـت بداية صالـح يف الوصول إىل السـلطة بالتآمر عـى الزعيم اليمنـي إبراهيم 
احلمـدي، واالشـراك يف قتلـه، وحماولـة تلطيخ سـمعته، وصـوالً إىل تدمـر كل معامل 
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فـرة حكمـه ومـا أنجـزه يف زمن قيـايس مـن إصالحـات سياسـية واقتصاديـة كانت 
مـع حتركـه حينها لتحقيـق الوحدة اليمنيـة دافعا للخـارج وخاصة أمريكا والسـعودية 
لتوظيـف أدواهتـا ويف مقدمة تلـك األدوات صالـح للقضاء عى احلمـدي ومرشوعه، 
وحرصـت عـى دعـم صالـح للبقاء يف السـلطة، وهلـذا فقد مثلـت مرحلـة الثانينيات 
مـن تاريـخ صالـح يف حكم اليمـن منذ بدايتهـا صورة من صـور صناعـة التموضع يف 
احلكـم بالتحالفـات تـارة كا حصـل مع اإلخوان املسـلمن الذين سـمح هلـم بالعمل 
بحريـة يف اليمـن رغـم شـمولية النظـام السـيايس، وعدم السـاح ألي مكون سـيايس 
بالظهـور أو العمـل، واحتـواء كل الطيـف السـيايس يف املؤمتـر الشـعبي العـام وهـو 
مـا اعتـربه البعـض إنجـازًا عـى طريـق الديمقراطيـة، غـر أهنا كانـت يف تلـك الفرة 
رضورة اقتضتهـا الظـروف التي كادت أن تعصف بالسـلطة من خـالل العمل الرسي 

لألحـزاب يف كافة مفاصـل الدولة.. 

وقـد شـهدت السـنوات األوىل مـن حكـم صالـح ظاهـرة التخلـص مـن كل قيادات 
وكـوادر القوميـن والنارصيـن واليسـارين، مسـتغال حماولـة النارصيـن االنقـالب 
عليـه، وال يـزال حتـى اآلن مصـر املئـات مـن الكـوادر احلزبيـة اليمنية جمهـوال، وقد 
اسـتغل البعـض فـرة االحتجاجـات الشـعبية يف ٢٠١١م بتنفيـذ رسـوم وجداريـات 
عـن املخفيـن قرسيا مـن مدنين وحزبين وعسـكرين، وتكشـف بعـض الوثائق عن 
العـرشات ممـن  تـم تنفيذ حكـم اإلعدام فيهـم بحجة االنقـالب النـارصي، وال تزال 
قضيـة املخفيـن قرسيـًا حـارضة يف كل مرحلـة نتيجـة هتـرب صالـح وأركان سـلطته 
عـن الكشـف عن مصـر كل من قامـت أجهـزة املخابـرات باختطافـه وإخفائه خالل 

العقـود املاضية )طالـع الوثائـق ص7٠-7١(. 

اسـتغل صالـح مرحلة الثانينيـات وانتهاء حروب املناطق الوسـطى إلشـغال املجتمع 
بعضـه ببعـض وخاصـة جمتمـع القبيلـة اليمنيـة التـي شـهدت الكثـر من املشـكالت 
املجتمعيـة  التباينـات  يف  واالستثارالسـيئ   رموزهـا  واسـتهداف  الثـأرات  وإثـارة 
والعمـل عـى تشـكيل بيئـة اجتاعيـة مضطربة وهشـة بحيـث التسـتطيع مواجهته أو 

مطالبتـه بـأي إصـالح أو تقـدم يف األوضـاع أو تطويـر..
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لذلـك فقد اسـتمرت األوضـاع العامـة واالقتصادية تـراوح مكاهنـا، والتنمية حمدودة 
واملشـاريع التنمويـة ومشـاريع التطويـر ختضـع للمزايـدة السياسـية، وجمـاال حيويـا 
لرميـز صالح لذاته ووسـيلة من وسـائل الدعايـة السياسـية الدائمة املسـوقة لنموذج 
الفـرد القـادر والـذي ترتبـط كل فـرص احليـاة والبنيـة التحتية بـه وحـده وبنظامه يف 
احلكـم وسـلطته، وبالتـايل فـإن مـا أنجـز مـن مشـاريع كان رضورة للبقاء يف السـلطة 
غـر أن كل مـا حتقـق مل يكن يسـاوي حجـم اإلمكانيـات املتوافرة يف تلـك الفرة، فقد 
كان جـزء كبـر مـن العائدات يذهـب لصالح مراكز النفوذ وعى رأسـها صالح نفسـه 

وأقربـاؤه وعـدد من املشـائخ والقادة العسـكرين. 

لسـنا هنـا بصـدد حماكمـة أحد وال إلصـاق التهم بأحـد بقدر مـا نتصفح تارخيـًا مهًا مل 
يعـد حكـرًا عى شـخص أو جمموعـة أو حزب معـن، بل تاريـخ خيـص كل اليمنين، 
وهـم دون غرهـم املعنيـون اليـوم بقراءتـه وتفحصـه حتـى ال يقعـوا يف أخطائـه مرة 
أخـرى السـيا تلك األخطاء مـا زال الشـعب يدفع ثمنها حتـى اللحظـة نتيجة غياب 
مـرشوع الدولـة وحضور مرشوع السـلطة، هذا املـرشوع الذي رسـخه صالح ومىض 
نحـو تطبيقـه لتحقيق هـدف االسـتمرار يف احلكم والسـيطرة عى ثـروات البلد وهنب 

خراته. 

معادلـة غـر سـوية  )مـرشوع السـلطة ومـرشوع الدولـة( دفعـت حتالـف الوحـدة 
االتفـاق  بعـد  االختـالف  إىل  ودفعتـه  الوفـاق  بعـد  اخلـالف  مسـتنقع  إىل  ١٩٩٠م 
وألسـباب يطـول رشحهـا وصوالً إىل أزمـة ١٩٩3م وهـي األزمة التـي راح ضحيتها 
املئـات مـن الكـوادر الوطنيـة من خمتلـف األحـزاب خاصًة مـن احلزب االشـراكي، 
فقـد كان لتحالـف صالـح  مـع اإلخـوان مـرة أخـرى دور مهـم يف تلك األزمـة ومن 
ثـم حسـمها عى أسـس مل تكـن واضحة، بـل كانت يف حقيقتها تؤسـس لواقـع ما زلنا 
نشـهد آثـاره وتبعاتـه حتـى الوقت الراهـن، وهو الواقـع الذي جتسـد يف حرب صيف 
١٩٩4م وما تالها من سياسـة االسـتفراد بالسـلطة وتوسـيع دائرة الفسـاد واملفسدين 
واهنيـار مـا تبقـى مـن مقومـات  االقتصـاد الوطنـي جـراء احلـرب ومـا خلفتـه مـن 

ومآٍس. كـوارث 



53

02الفصل الثاين : جذور الفتنة

لقـد انقلـب صالـح عى رشيكـه يف صناعـة الوحدة ثـم انقلب عـى حليفه الـذي كان 
لـه دور يف القضـاء عـى رشيـك الوحـدة ليصبـح زعيـم مليشـيا اخليانـة وحزبـه منـذ 

انتخابـات ١٩٩7م متفرديـن بالسـلطة وبأغلبيـة مرحيـة يف الربملان. 

منـذ ذلـك الوقـت بـدأ صالـح بالتفكـر يف مـرشوع التوريـث، فبـدأ بالتخلـص مـن 
الكثـر مـن القـادة، منهـم مـن كانـوا عـى رأس قائمـة املخلصن لـه بعـد أن توزعت 
هـذه القيـادات النفـوذ والسـيطرة وتقاسـمت الثـروات شـاالً وجنوبًا وباتـت هتيمن 

عـى املشـهد وحتتكر القـرار . 

بالتزامـن مـع مـرشوع التوريـث الذي بدأ يأخـذ طريقه نحـو التنفيـذ يف النصف الثاين 
مـن عقـد التسـعينيات حـاول صالـح توسـيع دائـرة العالقـات مـع الـدول اخلارجية 
التـي كان وال يـزال هلـا أطـاع يف بالدنـا وعـى رأسـها الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
التـي اختـذت من ملف ما يسـمى باإلرهـاب ذريعـة ومربرًا لتوسـيع دائـرة نفوذها يف 
اليمـن تارًة باسـم دعـم قوات مكافحـة اإلرهاب وتارة باسـم حماربة التطـرف وهكذا 
وصـوالً إىل أن منحهـا عـي عبداهلل صالـح الضوء األخـر السـتخدام طراهنا بدون 
طيـار يف االجـواء باألجـواء اليمنية وقصف أي هـدف تريد بالتزامن مع شـنه حلروب 
ظاملـة عـى أبنـاء حمافظة صعـدة راح ضحيتهـا عـرشات اآلالف من األطفال والنسـاء 
والرجـال وهدمـت املئـات من املنازل، وعـاش أبناء تلك املحافظة سـت سـنوات من 
املعانـاة ال صـوت يعلو هلم سـوى صيحات اهلل أكرب وتسـاؤالت عريضة عن أسـباب 
كل ذلـك  اإلجـرام وكل تلـك الوحشـية التـي ال يمكـن تقديرهـا أو إدراكهـا إال من 
قبـل مـن عايـش تلـك املآسـاة أو قـرأ عنهـا أو سـمع هبـا أو شـاهد صـورًا للضحايـا 

والدمـار يف القـرى واملدن. 

صالـح الـذي أقـى كل القـوى وحارهبا وشـتتها وسـخر أمـوال الدولـة وإمكانياهتا 
الظاهراالدعـاء  اعالنـه  اسـتمر  وتفرخيهـا  األخـرى  القـوى  مكونـات  لتفريـق 
بالديمقرطيـة والرشاكـة ولكنـه أسـاء إىل الشـورى والديمقراطية، فلم يعمـل باألوىل 
واختـذ مـن الثانيـة شـعارًا يف حقيقتـه اخلـداع والتضليل حتى يسـتمر يف السـلطة لكن 
هـذه املـرة ليس باسـم التوافـق أو التحالفـات كا كان قبـل حرب ١٩٩4م، بل باسـم 
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الصناديـق واالنتخابـات والنظـام الديمقراطـي. 

هـذا النظـام الـذي مل يكـن لليمنيـن من نصيـب فيه إال اسـمه وهـو ما اتضـح يف أكثر 
مـن جولـة انتخابيـة مـن خـالل ممارسـات التزويـر والتالعـب باجلغرافيـا اإلنتخابية 
وحماربـة بقيـة القـوى ودفعها إما إىل االستسـالم واخلضـوع أو املقاومـة والصمود بعد 
أن عجـزت قياداهتـا عـن تقديـم النصـح ملـن الينتصـح وتقديم املشـورة ملـن ال يأخذ 

 . هبا

ظلـت اليمـن يف عهـد صالـح بلـدا هامشـيا مل يتمكن مـن حتقيـق ذاته واالسـتفادة من 
موقعـه وال مـن ثرواتـه، بلدا يعـد األفقـر يف املنطقة وفق مـؤرشات قديمـة وجديدة مل 
تتغـر ومل تتبـدل السـيا مؤرشات فسـاد احلكـم واسـتبداد احلاكمن وهنبهـم لثروات 
الشـعب، وكذلك سـوء اسـتغالل السـلطة وغياب املـرشوع الوطني احلقيقـي يف فرة 
كانـت مـن أنسـب الفـرات وأصلحهـا لبنـاء مـرشوع هنضـة حقيقـي، إال أن مرشوع 
احلكـم والسـيطرة ظـل اهلاجس الوحيد الذي يشـغل فكـر وبال صالـح، فخالل أكثر 
مـن ثالثـة عقود مل يتمكـن اليمن من حـل معظم قضاياه ومشـاكلة املؤجلـة واملرحلة، 
فاجلانـب الصحـي عـى سـبيل املثـال هـو األسـوأ يف املنطقـة، واالقتصـاد والتنميـة 
والتعليـم وغرهـا مـن املجـاالت ال تزال اليمـن خارج دائـرة الدول التـي متكنت من 
حتقيـق قفـزات هائلـة يف خمتلـف املجاالت رغـم إمكانياهتـا املحـدودة، فالـدول التي 
تتسـاوى مـع بالدنـا مـن حيـث الثـروة ومؤهـالت التطـور والنهـوض باتـت اليـوم 
أقـوى بكثـر ممـا كانـت عليـه يف املـايض، بـل حتـى تلـك الـدول والبلـدان ممـن هي 
أدنـى مـن بالدنا من حيـث اإلمكانيـات وتوافـر عوامل التطـور جتـاوزت بالدنا التي 

متتلـك مـن اإلمكانيـات والطاقـات الواعدة مـا متتلكه بلـدان وشـعوب أخرى. 

لقـد اهنمـك صالـح يف مرشوع السـلطة تـاركًا بعـض اهلامش لبناء مشـاريع مـن مباٍن 
ومـدارس وطرقـات يف هـذه املحافظـة أو تلـك ومجيعهـا مشـاريع ال تغطـي احلاجـة 
احلقيقيـة للشـعب خـالل ثالثـة عقـود كانـت الثـروات الوطنيـة واإليـرادات تكفـي 
إلحـداث هنضـة شـاملة تزيح عـن الشـعب كابـوس الفقـر والعـوز واحلاجـة وتفتح 
أمامـه أبـواب املسـتقبل من خـالل البنـاء احلقيقـي وليـس الديكوري االسـتعرايض. 
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لسـنا هنـا بصـدد إنـكار حقيقـة أو جتاهـل واقـع بـل نؤكـد أن مـا تـم من مشـاريع ال 
يسـاوي حصيلـة مـا كانـت السـلطات ومراكـز النفـوذ حتصـل عليـه جـراء صفقات 
الفسـاد املشـبوهة وتقاسـم ثـروات البـالد وهنـب اإليـرادات وغيـاب رؤيـة التطوير 
مقابـل حضـور ممارسـات النهب والسـلب، وهلـذا يمكن القـول إن ما مرت بـه البالد 
خـالل العقـود املاضيـة مـن تقلبات مـا بن األزمـات واحلـروب ومراحل االسـتقرار  
كانـت تكفـي لتحقيق النهضة التعليمية والصحية والثقافية وبناء مشـاريع اسـراتيجية 
عمالقـة وليـس مشـاريع كان الغـرض منها إرضـاء نافذ أو كسـب ود قاطـع طريق. . 
مل تكـن املشـاريع قائمـة عـى التخطيـط رغم مـا كان يـروج له اإلعـالم وكان الفسـاد 
منتـرشًا ينخـر يف جسـد املواطـن املسـتضعف الـذي أصبـح حمصـورًا بن مهمـة تأييد 
السـلطة رغـم فسـادها، أو معارضتهـا وبالتـايل التعـرض لقمعها وسـطوهتا ومواجهة 

املختلفة.  أجهزهتـا 

ولنـا أن نسـتعرض حمطـات حكم صالـح حتى نتأكد ممـا ذكر وكيف تراجـع االقتصاد 
وتدهـورت األوضـاع عامـًا بعـد آخـر يف ظل محـالت جتميليـة كانت جهات رسـمية 
تنفذهـا كل عـام لتحسـن وجـه السـلطة والتغطية عـى فسـادها .. هذا الفسـاد الذي 
بلـغ درجـة اسـتهداف منظومـة القيـم املجتمعيـة حتـى صـار الفاسـد يف عهـد صالح 
الفسـاد هدفـًا  للفهلـوة والشـطارة وأصبـح  للرجولـة والشـجاعة ونموذجـًا  مثـاالً 
للكثريـن، واملـال العـام ال حرمـة تصونـه وال قوانـن تـردع املعتـدي عليـه، من هنب 
األرايض يف صنعـاء إىل هنبهـا يف عـدن ومـن االسـتحواذ عـى حقول النفـط يف مارب 
إىل تقاسـمها يف شـبوة وحرمـوت، ومـن هنـب اآلبار إىل هنـب البحار يف ظـل رعاية 

كاملـة لشـبكات املصالـح من نافذيـن ومهربـن وخمالفن وفاسـدين. 

التآمر ضد اجلميع: 

لقـد قىض صالـح حياته يف حكم اليمن منـذ عام ١٩78م وحتى مرعـه ملوثًا بخيانة 
الوطـن والشـعب وتضحياتـه.. وحمـاوالً البقـاء يف السـلطة بـأي ثمن واالسـتمرار يف 
حكـم اليمـن بشـكل مبـارش أو غـر مبارش منـذ خروجـه إثر تسـليم السـلطة للخائن 
اآلخـر الـذي صنعـه بيـده )عبـد ربـه منصـور هـادي ( وتسـلمه السـلطة حتـت مـا 
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سـمي باملبـادرة اخلليجيـة التـي كانـت من أنتـاج صالـح ومستشـاريه لاللتفـاف عى 
االحتجاجـات الشـعبية الواسـعة التي طالبتـه بالرحيل .. حمـاوال عرب املبـادرة وآليتها 
التنفيذيـة رسـم خارطـة متوضع جديـد للسـعودية يف اليمـن واهليمنة عليهـا عرب ذات 

األدوات املسـتهلكة وهـو يف مقدمتها.

متثـل املبـادرة اخلليجيـة ووصـول اخلائـن عبدربـه منصـور هـادي إىل سـدة احلكـم 
نموذجـا مـن أالعيب صالح وفريقـه والدولة العميقـة واملعيقة التـي أنتجها عى مدى 
ثالثـة عقـود التـي قامت عـى التآمرات واخليانـات والفتـك برجال الوطـن ومقدراته 

ومكوناتـه االجتاعيـة ومنظومـة القيم .

احتـوى صالـح النموذج هـادي ومجاعته بعد أحـداث ١3 يناير يف عـدن عام ١٩8٦م 
ومـا نتج عنها من انقسـام عـرف »بالطغمـة« »والزمرة« وأعاد اسـتثار هـذه األدوات 
ضـد رشيكـه يف الوحـدة اليمنيـة ممثـال باحلـزب االشـراكي ورئيسـه حينها عي سـامل 
البيـض ودفـع هبـم إىل واجهـة احلـرب التـي شـنها حتت شـعار احلفـاظ عـى الوحدة 
وترسـيخها بالـدم بعـد إفشـال املفاوضات السياسـية حلل األزمـة اليمنية التي نشـبت 
بعـد الوحـدة يف ١٩٩٠م والتـي كان سـببها الرئيـيس رفـض صالـح التـام لقيـام دولة 
النظـام والقانـون التـي كانـت القوى الوطنيـة تضغط يف سـبيل قيامها كدولـة للوحدة 
اليمنيـة، ممـا جعـل املـرشوع يتصـادم وطمـوح صالـح يف متلـك اليمن شـاال وجنوبا 
وعـدم تورعـه يف خدمـة األجنـدة الصهيونيـة األمريكيـة اخلليجيـة التي ال تريـد يمنا 

مسـتقرا أو دولـة حيكمهـا النظـام والقانون املـؤدي إىل االسـتقرار والنهضة. 

عقـب انتصـاره عـى خصومـه ورشكائـه يف الوحـدة فـرض تواجـد صالـح واقربائـه  
،واللعـب يف التوظيـف السـلبي للتيـارات الدينيـة املتطرفـة وكل األدوات التي كانت 
متاحـة يف حـرب صيف ١٩٩4م والتموضـع يف كامل اجلنوب، ثـم مالبثت أن ظهرت 
االنقسـامات عـى املصالح ويف مقدمتهـا املصالح النفطيـة وخاصـة يف املنطقة الرشقية 
التـي كان رشكاء صالـح قـد بـدأوا يف التموضـع فيهـا والتـي أفضـت إىل مؤامرته عى 
عـدد مـن رمـوز سـلطته والتخلـص منهـم يف انفجـار طائـرة مروحيـة كانـت تقلهـم 
وراح ضحيتهـا حممد إسـاعيل وأمحـد فرج ورفاقهـم الذين كانوا يمثلـون رأس حربة 
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لتيـار املصالـح اجلديـدة يف اجلنوب التـي كان يريد صالـح احتكارها لـه ولنجله.. فيا 
تـرك اجلنوب هنبا للجاعـات املتطرفة وناهبـي األرايض وأدوات اإلقصـاء والتهميش 
ممـا أنتـج االحتقـان اجلاهـري والنخبوي الـذي أفىض إىل ظهـور »احلـراك اجلنويب«، 
وتفاقـم مشـكلة القضيـة اجلنوبيـة التي ماطـل صالح إجياد حلول مناسـبة هلـا يف حلها 
ومعاجلتهـا يف سـعي منـه لكسـب مزيد مـن الوقـت لتصفيـة رموزهـا وااللتفاف عى 

مطالبهـا إال أن الوقت مل يسـعفه .

بعـد ظهـور التعدديـة السياسـية بقيـام الوحـدة اليمنية شـهدت اليمـن ظاهـرة فريدة 
مـن نوعهـا عـى يـد صالـح متثلـت يف تفريـخ األحـزاب السياسـية وتفتيتها واسـتثار 
كثـر مـن قياداهتـا التـي أفسـدها  باملـال والسـلطة واالبتـزاز تـارة، وتوظيـف خماوف 
اإلرهـاب تـارة أخـرى مـن أجـل حتجيـم تلـك األحـزاب واملكونـات السياسـية أو 

تفتيتهـا أو اخراقهـا وشـل حركتهـا.

كـا أن اسـتمراره يف اسـتهداف احلزب االشـراكي رشيكـه الرئييس يف حتقيـق الوحدة 
اليمنيـة وصـوال إىل اسـتهداف مكـون اإلخـوان املسـلمن ممثـال يف التجمـع اليمنـي 
لإصـالح وبقيـة األحـزاب القوميـة والنارصيـة قـد جعـل اجلميـع يشـعر باخلطـر، 
ممـا أنتـج الظاهـرة السياسـية التي عرفـت »باللقـاء املشـرك« يف حماولة مـن األحزاب 
للتكتـل يف مواجهـة خطـر مؤامرات سـلطة صالـح عليها وتفـرده بالكعكة السياسـية 
كـا تفـرد بالكعكـة االقتصاديـة وقـد أودت ظاهـرة اللقـاء املشـرك بحيـاة مؤسسـها 
جـاراهلل عمـر الـذي اغتيـل عقـب إلقائـه كلمـة احلـزب االشـراكي يف املؤمتـر الرابع 
حلـزب التجمـع اليمنـي لإصـالح ..وتذكـر بعـض املصـادر أن القيادي االشـراكي 
املعـروف جـاراهلل عمـر كان قـد تلقـى هتديـدا مـن صالـح أثنـاء لقائهـا يف القاهـرة 

بالتصفيـة اجلسـدية مـامل يعمـل عـى تفكيـك منظومـة اللقاء املشـرك .

ولقـي النـارصي عبـد الرقيـب القـريش حتفـه قنصـا يف منطقـة التحرير يف شـهر مايو 
مـن العـام ٢٠١١م بعـد ثالثـن عامـا قضاهـا يف منفـاه يف سـوريا إثـر أحـداث العام 
١٩78،  يف صـورة مـن صـور تعامـل صالـح مـع خصومـه ومـع رشكائه يف السـلطة 

واملتحالفـن معـه وكل مـن وثقـوا بـه أو بوعوده.
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وإذا عرجنـا هنـا عـى حـروب صعـدة السـت بـكل آالمهـا ومـا ارتكـب خالهلـا من 
فظائـع وجرائـم وجمازر ضد اإلنسـانية وحتويـل اجليش واملؤسسـة األمنيـة إىل أدوات 
تسـتهدف الوطـن واملواطنـن وتلحق الدمار واخلـراب يف واحدة من أهـم املحافظات 
اليمنيـة، وسياسـة حاولت جـر اليمن بأكملـه إىل املربعات الطائفيـة واملناطقية لتحقيق 
غايـة واحـدة، هي الفتـك بكل اخلصـوم املحتملـن أمام مـرشوع التوريث والسـلطة 
العائليـة والفسـاد والعالـة واالرهتان للخـارج.. ولعل مـن أهم اجلـذور التي جعلت 
صاحلـًا يشـن تلـك احلـروب املسـعورة، تلك التـي تعـود إىل مـا أظهرتـه االنتخابات 
الربملانيـة مطلـع التسـعينيات مـن حتـول يف الوعي اجلمعـي يف جمتمع صعـدة الذي فاز 
فيـه مرشـحون شـعبيون يف مواجهة نفـوذ أتباع صالـح وأدواته مما جعل صاحلًا يشـعر 
باخلطـر مـن تأثـر التثقيـف والتعليـم والوعـي املتقـدم الـذي يمتـاز به جمتمـع صعدة 
والـذي ظهـر أكثـر يف رفض أسـلوب احلـرب الظاملة عـى اجلنوب حتت مربر ترسـيخ 
الوحـدة بالـدم مما دفعه بعـد انتهاء حرب صيـف ٩4 إىل التوجه مبارشة إىل اسـتهداف 
رمـوز حتريـك الوعـي والثقافـة يف جمتمـع صعـدة ويف مقدمتهـم آل احلوثـي وصـوال 
إىل شـن احلـروب السـت بعـد أن تآمـر مـع السـعودية عـى هـذه املحافظـة ورموزها 
ورجاهلـا حتـت مـربر اخلـوف مـن املجتمـع الواعـي الرافـض للهيمنـة واالسـتغالل 
والوصايـة والديكتاتوريـة، ويف حماولـة ملسـخ اهلويـة اليمنيـة ملصلحة  اهلويـة الوهابية 
عليـه  مهيمـن  جمتمـع  وخلـق  احلدوديـة  املناطـق  يف  وخاصـة  السـعودية  واملصالـح 

وخاضـع هلـا وألدواهتـا يف الداخـل ويف مقدمتها صالـح ومؤسسـته احلاكمة .

متثـل حـروب صعدة السـت نموذجا مل يـدرس بعد لعبـث صالح ومنظومته الفاسـده 
شـيئ  بـكل  والتفريـط  اليمـن  وجيـش  اليمـن  ومقـدرات  اليمـن  وشـعب  باليمـن 
واسـتهداف السـلم واالسـتقرار والنسـيج االجتاعـي املتجانـس والتكامـل يف اليمن 
ملصلحـة األجنـدة اخلارجيـة بدرجـة رئيسـية ثـم خدمـة ألجندتـه اخلاصـة القائمـة 
عـى حكـم يمـن ضعيف مشـتت وقـوى اجتاعيـة مسـلوبة اإلرادة، فيـا يتفـرغ لبناء 
جمـده الشـخيص القائـم عى مجـع املال احلـرام وإفقـار الشـعب وجتويعـه وحرمانه من 

خـرات اليمـن وإنسـاهنا القـادر عـى صنع املسـتحيل.

كـا أن رصاعـه مـع بيـت األمحـر عـى خلفيـة نفعيـة ومصلحيـة بحتـة ممثـال بالشـيخ      
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عبـد اهلل بـن حسـن األمحر وأبنائـه يمثـل أنموذجا من نـاذج املحاولـة الدائمة لكرسه 
كل األيـدي التـي يمكـن أن متثل خطـرا عليه وعى نفـوذه املطلق وسـلطته التي مل يكن 
يقبـل أن ينازعـه فيهـا أحد، واملصالـح االقتصادية االسـراتيجية التـي أراد أن حيوزها 
لـه وملقربيـه فقـط، وهلـذا امتـد الـراع إىل حلفـاء السـلطة ورشكاء احلكـم وبـرزت 
ظاهـرة رصاع األبنـاء وهـو الـراع الـذي جتـى يف ٢٠١١م وبلـغ ذروته باسـتهداف 
صالـح يف حادثـة مسـجد دار الرئاسـة وما تاله من أحداث كشـفت حجـم األزمة بن 
مراكـز النفـوذ التـي نصبت نفسـها متحدثة باسـم الشـعب وثورتـه بعد أن تقاسـمت 
مهمـة مصـادرة اللحظـة الثوريـة وإمخادهـا ووأدهـا قبـل أن تتسـع وتلتهـم اجلميـع 

الوثائـق ص7٢(. )طالع 

يف تلـك الفـرة سـاعدت السـعودية أتباعهـا مـن خمتلـف األطـراف عـى التوصل إىل 
صيغـة توافقيـة تضمـن اسـتمرار نفوذهـا، وحـرص عـى اجراء نقل شـكي للسـلطة 
ضمـن الدائـرة املسـتديرة التـي تضـم رؤوس السـلطة ومراكـز النفـوذ املتصارعة عى 
الثـروات والنفـوذ والسـلطات، إال أن خشـية تكـن املراكز مـن امتداد الفعـل الثوري 
وخروجـه عن املخطط املرسـوم لـه دفعها إىل االسـتجابة للرغبة السـعودية يف االتفاق 
عـى إجـراءات نقـل السـلطة حتـى ال ختـرج اليمن عـن دائـرة النفـوذ والوصايةحتت 

قـرار الريـاض  وبذلـك تضمـن السـعودية هيمنتها عـى القـرار اليمني. 

وعـى مـا يبدو أن حـادث جامع دار الرئاسـة قد عجـل يف تصاعد الـراع بن صالح 
وأبنـاء األمحـر لينتقـل ذلك الـراع إىل مربع التصفيـات املتبادلة واسـتهداف املصالح 
والتـي كانت قـد ظهـرت يف الراعـات االقتصادية عى االسـتثارات االسـراتيجية 

يف جمـال النفط واالتصـاالت واملصائد البحريـة والتعدين. 

ومـا نؤكـده مما سـبق أن صاحلًا وهبدف االسـتمرار يف االسـتحوذ الكامل عى السـلطة 
كانـت الرغبـة لديـه يف القضـاء عـى كل خصومـه ورضب بعضهـم ببعـض وذلـك 
باتباعـه العهـود املتعـارف عليـه باللجـوء إىل أسـاليب املكـر واخلـداع تـارًة بالوقيعـة 
والدسيسـة، وتـارًة بـرشاء الذمـم، بـل وقـد يصـل األمـر إىل اسـتخدام القـوة واهتام 
طـرف ثالـث هبا بغية إشـعال الـراع بـن املتخاصمن مجيعـًا يف الوقت الـذي حياول 
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فيـه زعيـم مليشـيا اخليانة الظهـور كطـرف حمايد. 

واملالحـظ مـن خـالل تاريـخ صالـح أنـه اليوجـد لديـه خطـوط محـراء فهـو يتخـذ 
مواقـف متناقضـة يف ذات الوقـت فبإمكانـه أن يسـتخدم اجلاعـات التكفرية لرب 
حـزب أو مجاعـة وكذلـك يسـتخدم حزبـا ضـد آخـر، وحيـرض مجاعـة مسـلحة ضد 
أخـرى، وجمموعـة قبائـل السـتهداف قبيلـة.. وهكـذا تتعـدد أسـاليبه وتتنـوع طرقة 
املاكـرة مـن اسـتغالل السـلطة إىل املـال وكذلـك اسـتخدام اجليـش واألمـن وبقيـة 
املؤسسـات وإدارة الراعـات املسـلحة وكذلـك ما يعتمـل من رصاعـات خفية عى 

الثـروات والـرشكات واملصالـح االقتصاديـة. 

وتـروي الوثائـق والقصـص املتداولـة تفاصيـل ماكـرة ومؤملـة عـن أسـاليب صالـح 
اخليانيـة والتآمريـة ضـد كل مـن حولـه وكل مـن حتالف معـه فامللفات كثـرة وفتحها 
حيتـاج جملـدات وأبحاثـا ليـس هنا مكاهنـا ولكن اإلشـارة إليهـا يف هذا السـياق الذي 
فرضـه حتـول صالـح األخـر بمؤامرتـه عـى الشـعب اليمنـي يف أحـداث الثـاين مـن 

ديسـمرب األسـود ومـا قبله.

ومـن املهـم أن نـورد أمثلـة عى تآمـره وحقـده عى رشكائـه من داخـل املربـع احلاكم 
ومـن أرستـه وخاصتـه كمحمـد صالـح األمحـر الـذي أقيص مـن منصبـه وتـم التآمر 
عليـه العراضـه عـى حتجيـم صالحيته وعـدم معرفته بـا جيري مـن ورائـه يف قيادته 
التـي كانـت مسـندة إليـه يف القـوات اجلويـة رغـم إقـراره يف رسـالته إىل صالـح أن 
األخـر هو القائـد الفعي للقـوات اجلويـة..إال أن املصالح التي اسـتقطعها هلم صالح 
يف حكمـه كانـت مرتبطة بـه وبأدواته ممـا جعل حممد صالـح األمحر عاجـزا عن أي رد 
فعـل وملعرفتـه بمصـره الذي لن يكون أحسـن ممـن سـبقوه )طالع الوثيقـة ص73(.

فيـا تكشـف رسـالة  سـلطان الـربكاين تفاصيل قصـة ختوينه مـن قبل صالـح واحلملة 
اإلعالميـة التـي شـنت عليه يف العـام ٢٠١٥ والتـي كانـت حقيقتها التقاسـم للمبالغ 
املاليـة الناجتـة عـن الفسـاد داخـل املؤمتـر الشـعبي العـام والعبث باملـال العـام )طالع 
الوثيقـة ص74-7٥(، ومل تشـفع خدمـات صديقـه عبد الكريـم اإلريـاين طيلة عمله 
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الوظيفـي يف واجهـة نظامه وعمله عى حتسـن الصورة اخلارجية لصالح  وسـلطته منذ 
العـام ١٩8١فـكان الرجل مـا بن الفينـة واألخرى يتعـرض للكثر من اإلشـكاالت 
املفتعلـة التـي جتعلـه ال يـرى خمـرج إال يف مزيـد مـن الوالء..وتذكـر إحـدى رسـائل 
اإلريـاين إىل صالـح حماولتـه الفاشـلة مقابلتـه وذلـك لوقـف حمـارصة أرسة اإلريـاين 
يف حصـن إريـان وإطـالق النـار عـى النسـاء واألطفـال يف ذات احلصـن بعـد أن دفع 
صالـح وعي حمسـن حينها بعض املشـائخ الفتعال مشـكلة مـع بيت اإلريـاين يف إريان 

يف مديريـة يريم. 

وأثبتـت األيـام وتواليهـا أن هـذا الرجـل تاريـخ متخـم  باخليانـات واملؤامـرات عـى 
اجلميـع ومنطلقـًا مـن العالـة للخـارج وفقـدان لإيـان والـروح السـوية جعـل من 
صالـح فاقـدا لألمـل والثقـة يف الشـعب اليمني كافـة مما يوضـح دائا متسـكه بأهداف 
أمريـكا والسـعودية وصـوال إىل االرمتـاء يف حضن اإلمـارات وعيال زايـد والرضوخ 
املـذل للتأمـر معهم عـى الوطن والشـعب اليمني ورفضـه دائا حتويل املؤمتر الشـعبي 
العـام إىل مؤسسـة حزبيـة خارج نطـاق العائلـة ليجعله مطيتـه للتآمر واخليانـات التي 
أفضـت إىل أحـداث الثـاين مـن ديسـمرب٢٠١7 وانتهاء صالـح بخيانة مكشـوفة وغر 
مواربـة مثـل كل خياناتـه السـابقة وسـقوطه رصيعا وهو حيـاول الفرار خـارج صنعاء 
ليتحـد مـع الغـزاة واملحتلـن بعـد أن فشـل يف أن يسـقط صنعـاء مـن داخلهـا وحيقق 
للعـدوان السـعودي األمريكـي مـا عجـز عنـه بـكل آلـة القتـل والدمـار واحلصـار 

والتجويـع عـى مـدى ثالث سـنوات.

صالح قبل وبعد:

نتـج العـدوان السـعودي األمريكـي يف األصـل كعملية مقاومـة من قبل قـوى اهليمنة 
عـى اليمـن يف حماولـة بائسـة للتمـرد عـى التغيـر الثـوري الـذي بلـغ ذروتـه بثـورة 
٢١ سـبتمرب٢٠١4م وتفاعالهتـا وسـقوط مـرشوع مؤامـرة تفتيـت اليمـن إىل أقاليـم 
متناحـرة، وعـدم قدرة أمريكا والسـعودية حتديـدًا عى إعـادة تدوير قواهـا العميلة يف 

داخـل املجتمـع ومفاصل الدولـة واسـتمرار اهليمنـة والتبعيـة وأدواهتا.
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ومـن الواضـح أن كل مـا شـهدته اليمـن مـن مؤامـرات وخيبـات متتاليـة وخاصة يف 
العقديـن األخريـن ومـا نتـج عنهـا مـن تـأزم يف األوضـاع يف املحافظـات اجلنوبية مل 
يكـن اعتباطيـا، بـل مدروسـا وممنهجـا وأسـهم صالـح بـكل قوتـه يف إدارة مثـل هذا 
املشـهد وحتريـك أدوات الداخـل ملصلحة قـوى اخلارج التـي خططت لتمزيـق اليمن 
وهويتـه وأمنه واسـتقراره وقـد وجد صالـح يف هذه الغايـات أهدافا خاصـة به لربطه 

األمـن واالسـتقرار والوحـدة واجلمهوريـة به وبشـخصه ورمزيتـه وعائلته.

الشـعب عندمـا  إىل  املؤسسـات  الدولـة وعـادت  اهليمنـة مؤسسـات  قـوى  فقـدت 
اندفعـت اللجـان الشـعبية والثوريـة حلايتها عقب مؤامـرة الفوىض األوىل يف سـبتمرب 
٢٠١4 وانسـحاب قـوات احلايـة ومحاية املنشـآت من كافة مؤسسـات الدولة وفشـل 
خمطـط اهنيـار مؤسسـة الدولـة ككل وحتولـت املؤامـرة إىل انتصـار شـعبي وهزيمـة 

ماحقـة لتحالـف العـدوان واهليمنـة عـى اليمن.

وهـذا مـا أفصـح به يف احـدى ترحياته الشـهرة التي هدد فيهـا بأن ابعـاده أو ازاحته 
ولـو حتـى باالنتخابـات سـوف يقـي بـان يوصـل اليمـن إىل هنايـة مأسـاوية ومؤملة 
بـدءًا مـن  تربع مااسـاه االرهاب والتطـرف والتخريـب وأنتهاءًا من نسـف مقومات 

بقاء وحـدة الوطـن اليمني

وجـد صالح يف هذه األحداث فرصة إلعادة تسـويق نفسـه بانه السـند القوي الضامن 
السـتقرار اليمـن وثبات ومؤسسـات الدولة مع بقاء املؤمتر الشـعبي العام عى مسـافة 
واحـدة مـن مجيـع األطـراف وعندمـا اسـتهدف حتالـف العـدوان مسـكنه اخلاص يف 
صنعـاء ظهر يف تسـجيل عـرب قناته ومن خلفـه أنقاض امللحـق الذي اسـتهدف ليؤكد 
بقـاءه أوال عـى قيـد احليـاة  وينفـي أي حتالـف سـابق مـع أنصـار اهلل يف إشـارة إىل أن 
مـا حصـل عليـه مـن قصف غر مـربر ويلمـح إىل حتالف سـيكون مـع أنصـار اهلل من 

العدوان. مواجهـة  أجل 

قبـل ذلـك كان صالـح حيـاول فتـح قنـوات التواصـل مـع دول العـدوان ويرسـل هلا 
رسـائل مشـفرة منهـا معلنـة وأخـرى عرب وسـطاء ومعظـم تلك الرسـائل يشـر فيها 
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إىل أنـه مل يكـن لـه أي دور يف دخـول أنصـار اهلل صنعـاء وحيـاول تقديـم نفسـه كمنقذ 
للعـدوان الـذي راهن عـى» هـادي« واإلصالح ومها يف نظـر صالح غـر قادرين عى 

تلبيـة الطموحـات السـعودية والرغبـة األمريكيـة يف اسـتعادة اهليمنة عـى اليمن. 

عندمـا مل جيـد صالـح أي رد مـن تلـك الـدول مل يفقـد األمـل فقـد اسـتمر بالتواصل 
مـع تلـك القنـوات، ويوصـل عربهـا وعـرب وسـائل اإلعـالم رسـائل متناقضـة فتارًة 
يقـول إنـه وراء الصمـود الشـعبي يف وجـه العـدوان، وتـارة يقـول إنـه ال يتدخـل يف 
احلـرب الدائـرة وأنـه تـرك السـلطة وسـلمها، وتـارة يفاخـر بأنـه وراء اإلنجـازات 
العسـكرية وهكـذا ظـل يبعـث بالرسـائل واحـدة تلـو األخـرى يف وقـت كانـت فيه 
السـعودية حتديـدًا قـد أغلقـت مجيع األبـواب أمامـه ورفضت االسـتاع إىل مـا يقوله 
وهـو يروج لنفسـه بأنـه القادر عـى حتقيق أهدافهـا باليمـن، ويف احلقيقة أن رسـائله مل 
تكـن للسـعودية فقط، بل ولروسـيا والواليـات املتحدة )طالـع ص78(، و كذلك إىل 
اإلمـارات فقـد أبدى اسـتعداده لتلبية مطالـب واهداف تلـك الـدول يف اليمن مقابل 
مسـاعدته يف العودة إىل السـلطة، فروسـيا وعدها بإنشـاء قاعدة عسـكرية هلا )املصدر 
لقـاء مـع قنـاة روسـيا اليـوم يف إبريـل٢٠١٦م(، بل وذهـب بعيدًا جـدًا إىل اسـتعداده 
للتطبيـع مـع الكيـان الصهيـوين وكان قـد أشـار إىل ذلـك ضمنيـًا يف أحـد لقاءاتـه مع 
قنـاة املياديـن يف )٢٠١٥/٦/٢٩م( وينقـص هنا التطبيـع العلنـي الن التطبيع الرسي 

كان قـد حـدث فعاًل

لقـد أثبتـت األشـهر األوىل للعدوان مسـتوى انتهازيـة صالح وكذلك تناقـض مواقفه 
مـا يؤكـد أن الوطـن لديـه مل يكـن إال قضيـة للمسـاومة وورقـة يلـوح هبا للعـودة إىل 
السـلطة وكذلـك شـعار خيدع به بسـطاء الناس وهلـذا مل يكـن غريبًا أن يظهـر عى قناة 
املياديـن يف املقابلـة األوىل ينفـي أيـة صلـة لـه بالقـوات املسـلحة املدافعـة عـن الوطن 
ومعهـا اللجـان الشـعبية الباسـلة وعندما شـاهد العـامل مسـتوى صمود اليمنيـن أمام 
العـدوان الـذي كان يراهـن عى كـرس إرادهتم وإخضاعهـم خالل أشـهر أطل صالح 
مـرة أخـرى وعـى ذات القناة حمـاوالً رسقـة انتصار األبطـال املجاهدين ونسـب تلك 

االنتصـارات إىل تارخيه. 
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لقـد كانـت األشـهر األوىل للعـدوان مرحلة حمرجـة بالنسـبة لصالح فإمـا أن يرمتي يف 
أحضـان العـدوان كـا حيـاول مـن خـالل اتصاالتـه الرسيـة، وإمـا أن جيـربه العدوان 
الرافـض للتواصـل به أو الـرد عليه عى ادعـاء الوطنية واإلعالن عـن رفضه للعدوان 
السـيا بعـد أن كان الصمود الشـعبي قـد متكن مـن امتصاص الصدمـة األوىل ومىض 
بخطـى واثقـة نحـو إعـادة ترتيـب أولويـات املواجهـة بحسـب مـا جـاء يف اخلطـاب 
األول للسـيد القائـد عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي وهـو اخلطـاب الـذي كان يعـرب 
عـن اليمنـي املنتمي إىل تربـة هذه البـالد املعتز بتارخيهـا وأصالتها، فيـا الظهور األول 
لزعيـم مليشـيا اخليانـة كان مرتبـكًا تائهـًا ما بـن خيار املواجهـة وخيار االستسـالم. 

ومما سـبق نشـر إىل أن اهلدف األول لـ »صالح«  كان حماولة إقناع واشـنطن والرياض 
ومـن ثـم أبوظبـي بأنـه اجلـواد الرابـح )لقـاء مـع قنـاة املياديـن( القـادر عـى تنفيـذ 
األجنـدة اخلارجيـة يف اليمـن وأن ختـي اململكة عنه ومعهـا أمريكا واإلمارات سـيقود 
تلـك الـدول إىل متاهـات ال هناية هلـا ،ألنه وحـده القادر عـى إعادة تشـكيل اخلارطة 

السياسـية اليمنيـة با يلبـي الرغبـة اخلارجية. 

اسـتمر يف بـث تلـك الرسـائل سـواء قبـل العـدوان أو خالله وعندما شـعر أنـه قد ال 
جينـي رضـا السـعودية وال إعجـاب اليمنين حـاول مرة أخـرى التواصل مـع اخلارج 
قبـل أن يظهـر كرافـض للعـدوان ليـس ألهـداف وطنيـة، بـل لعـل هـذا الرفـض قد 

يقـود دول العـدوان إىل تغيـر مواقفهـا منه. 

هـذه هـي احلقيقة الكاملـة دون زيف أو مبالغـة فهذا هو عي عبداهلل صالـح الذي مل ير 
إال نفسـه ومل خيـدم أو يعمـل مـن أجل أحد قـدر عمله مـن أجل مصلحته الشـخصية 
ومرشوعـه اخلـاص فموقفـه الرافض للعـدوان مل يكـن إال بعد أن أوصـدت األبواب 
أمامـه، بـل وعندمـا اختـذ ذلـك املوقـف مل يكـن رغبـة يف االنتقـام مـن أعـداء الوطن 
الـذي كان أحـد أهـم أدواهتـم وسـيكون كـا سـنعرف يف تفاصيـل اخليانـة واملؤامرة، 
بـل كان حماولة منـه الختطاف انتصـارات اجليش واللجان الشـعبية الصمود الشـعبي 
فقـد يعمـل ذلـك عى إجبـار دول العـدوان عـى التواصل بـه، وبينا كانـت اخليارات 
بالنسـبة لـه تضيـق اجتـه إىل خيـار التحالف مـع أنصـار اهلل والعن عى الريـاض وعى 

أبوظبي. 



65

02الفصل الثاين : جذور الفتنة

ونـورد هنـا شـهادة ألحـد املقربـن منـه أدىل هبـا يف شـهر أبريل مـن عـام ٢٠١8م أي 
بعـد أكثـر مـن ثالثـة أعوام عـى العـدوان، فأمحـد الصويف وهـو السـكرتر اإلعالمي 
لــ صالـح يؤكـد يف لقاء مـع قنـاة الرشعيـة  أن اللقاءات متت بـن عي عبـداهلل صالح 
والسـفر السـعودي بصنعـاء أمحـد آل جابر قبل ٢١سـبتمرب ٢٠١4م وذلـك للتوصل 
إىل صيغـة حتالـف عريـض يضـم كافـة القوى ضـد أنصاراهلل، وبحسـب الصـويف فإن 
صاحلـًا التقـى بـآل جابـر لعدة سـاعات )من الثامنـة مسـاء إىل الثانية فجـرًا ( ثم خرج 
اجتـاع صالـح بـآل جابر بوثيقـة تتضمن أساسـيات هـذا التحالـف وأن اجلميع يقف 
يف خنـدق واحد ضـد »احلوثي« ومـن ثم قام صالـح بعرضها عى اجتاع لقـادة املؤمتر 
ثـم قـام كالَّ مـن القـريب والـربكاين بالتعديـل عليهـا وهـو مـا أفقدها األمهية بحسـب 
رأي الصـويف الـذي كـرر احلديـث عـن نفـس املوقـف يف لقـاء آخر مـع قناة )رشـد( 
يف تاريـخ ٢٠١8/4/٦م، وكشـف الصـويف يف لقائـه مـع قنـاة )الرشعيـة( يف تاريـخ 
٢٠١8/4/١٦م مـن أن صاحلـًا اضطـر إىل التحالـف مـع أنصـار اهلل ألن السـعودية 
أغلقـت األبـواب أمامـه وأنـه - الصـويف - حـاول فتـح قنـاة اتصـال مـع السـعودية 
عـن طريـق رئيس حتريـر صحيفـة الوطـن السـعودية ، ويف احلقيقـة أن صاحلـًا حاول 
التواصـل بالنظـام السـعودي عـن طريـق الكثـر مـن القنـوات منهـا قنـوات عربيـة 
ودوليـة ويمنيـة، فأرسـل الرسـائل والتعهدات بأنه سـيحقق للعـدوان أهدافـه مقابل 
إعادتـه للسـلطة غـر أنـه فشـل يف ذلـك حتـى توصلـت قيـادة العـدوان إىل رضورة 

اسـتخدام هـذه الورقـة بعـد أن فشـلت كل أوراقهـا األخرى. 

التحالف مع أنصاراهلل: 

تطـور بقـاء صالـح يف املشـهد إىل دخـول املؤمتـر الشـعبي العـام يف حتالـف مـع أنصار 
اهلل يف أواخـر يوليـو مـن العـام ٢٠١٦م إلدارة الدولـة ومواجهـة تداعيـات العـدوان 
وتشـكيل جملـس سـيايس أعـى يتكون مـن عرشة أعضـاء من كل مـن املؤمتر الشـعبي 
العـام وحلفائـه وأنصـار اهلل وحلفائهم بالتسـاوي وذلك يف تاريـخ٢٠١7/7/٢8م ، 
هبـدف توحيـد اجلهـود ملواجهـة العـدوان وإلدارة شـؤون الدولة سياسـيًا وعسـكريًا 
وأمنيـًا واقتصاديـًا وإداريـًا واجتاعيًا.. مل يوقع صالـح االتفاق وجعل نفسـه راعيا كا 
انطلـق إعالمه عقب التوقيع ومنذ الشـهور األوىل إىل اسـتهداف مكون أنصار اهلل بكل 
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الوسـائل والطـرق، فيا حتـول وجود املؤمتر يف املجلس السـيايس األعـى إىل عائق أمام 
حتريـك كل امللفـات التـي من شـأهنا رفـع وتـرة مواجهة العـدوان وتداعياتـه، وأرص 
املؤمتـر عى حتريـك امللفـات اخلاصـة بالوظيفة العامـة واملال العـام وإعـادة التموضع 
يف مؤسسـات الدولـة حسـب الـرورات واألولويـات املتفـق عليهـا وصـوال إىل 
تعطيـل دور الـوزارات التي تسـلمها إبان تشـكيل حكومـة اإلنقاذ الوطنـي وذلك يف 
٢٠١7/١٠/٢م  واسـتهداف الـوزارات التـي مل تكن مـن نصيبـه أو أراد أن تكون له 
هيمنـة مطلقة عليها، ويف مقدمتها مؤسسـة الرئاسـة ووزارة املالية واملؤسسـتن األمنية 
والعسـكرية باإلضافـة إىل تعطيـل ملـف اخلارجيـة ومـا تم االتفـاق عليه من اسـتثار 
املؤمتـر الشـعبي العام لرصيـده وعالقاته اخلارجيـة من أجل مقاومة العـدوان وفضحه 
ورفـع احلصـار اجلائر عـى اليمن والشـعب اليمني ..لتكشـف األيام والوثائـق وقبلها 
األفعـال أن اسـتثارًا سياسـيا معنويـًا جـرى  مـن قبل صالـح للمؤمتر يف خلـق حتالف 
جديـد خارج الـرسب مع دولـة اإلمـارات املعتدية عى اليمـن واملغتصبـة ألجزاء من 
أرضـه والتـي ارتكـب طراهنا أبشـع املجازر بحـق املدنيـن اليمنين، وقـد واكب هذا 
التطـور السـلبي واخلـروج من إطـار الرشاكة مـع أنصـار اهلل محالت إعالميـة متقطعة 
للنيـل مـن اجلبهات تـارة، والنيـل والتحريض عى أنصـار اهلل تارة أخـرى وصوالً إىل 
اسـتهداف الشـهداء واملجاهديـن والتقاطـع مع أجنـدة حتالـف العـدوان يف النيل من 
اجلبهـات وصـوالً إىل توصيـف صالح يف خطابـه  بتاريـخ ٢٠١7/١٢/٢م  للمقاومة 
والصمـود اليمنـي »بالعبثيـة« كنتيجـة طبيعيـة لفقدانـه اإليـان بالشـعب اليمنـي من 
جهـة، ومعرفتـه اليقينيـة أن االنتصـار يف هـذه املعركـة املصريـة للشـعب اليمنـي لن 
تبقـي اخلونـة والعمـالء وفاقـدي اإليـان ومرتكبـي اجلرائم بحـق الوطـن يف الوضع 

عليه. كانـوا  الذي 

تدخـل مكـون أنصـار اهلل واملجلـس السـيايس األعـى أكثـر من مـرة لوقـف عمليات 
االسـتهداف اإلعالمـي مـن قبـل املؤمتـر الشـعبي العـام لرشيكـه اجلديـد وللجبهات 
وحماولـة رصف االهتـام مـن ميدان املعركـة إىل معـارك جانبية ومهاتـرات ال ختدم إال 
العـدوان وأجندتـه واسـتهدافه للجبهـة الداخلية، يف اللقـاء األول الذي تم يف رئاسـة 
الـوزراء شـكلت جلنة لصياغـة السياسـة اإلعالمية مـن الطرفن وبعد تسـلم املجلس 
السـيايس األعـى للسياسـة اإلعالمية عقـد اجتاعًا برئاسـة رئيس املجلـس ونائبه وتم 
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التوجيـه لاللتـزام بالسياسـة اإلعالميـة والعمـل عى أن تكـون أولويـات املرحلة هي 
األولويـات الطبيعيـة التـي تفرضهـا ظـروف تعـرض اليمـن للعـدوان، إال أن إعالم 
املؤمتـر ظهـر كاملنفلـت واحلـر يف االسـتهداف لـكل يشء وجتـاوز كل املحظـورات 

والتاهـي مع خمطـط العـدوان املسـتهدف للجبهـة الداخلية.

ويف اللقـاء األخـر الـذي مجـع رئيـس املجلـس السـيايس األعـى وعـددًا مـن أعضاء 
املجلـس بحضـور أمـن عـام املؤمتـر الشـعبي العـام عـارف الـزوكا  ورئيـس الدائرة 
اإلعالميـة للمؤمتـر وعـدد من قيـادات الدولة يف القـر اجلمهوري منتصف سـبتمرب 
مـن العـام ٢٠١7 أكد اللقاء عى أن أيـة خالفات أو تباينات حمـدودة ومؤقتة وعارضة 
بـن املكونـن كظاهـرة صحيـة وسـليمة يف اإلدارة واألعـال السياسـية سـتحل ويتم 
التعامـل معهـا يف اإلطـار الداخـي ووفـق آليـات العمـل والثوابـت الوطنيـة وطبيعة 
االتفـاق يف هـذه املرحلة والبنـاء من أجل املسـتقبل دون وصول آية قضايـا خالفية إىل 
اإلعالم، ووسـائل اإلعـالم التي حترفها عـن طبيعتها وتلوثها وحتوهلـا إىل تباينات غر 
صحيـة وغـر طبيعيـة يف هذه املرحلـة والظرف الذي متر بـه بالدنا والشـعب اليمني.. 
وتنـاول اللقـاء طبيعة التصعيـد اخلطر للعـدوان مؤخرًا يف كل اجلبهـات والركيز عى 
اجلبهـة الداخليـة يف اسـراتيجية يريـد من خالهلـا إحداث تصـدع يف اجلبهـة الداخلية 
ينعكـس عـى كل اجلبهـات يف سـعي تأمـري هيدف منـه أن يـؤدي ذلـك إىل أن تكون 
العوامـل املسـاعدة يف حسـم املعركـة لصاحلـه مـع الشـعب اليمنـي الصامـد ومتكـن 
قـوى الغـزو واالحتـالل واملرتزقة والعمـالء  واملفضوحـن لدى الشـعب اليمني منذ 

عقـود والذيـن زاد خرساهنـم وانكشـافهم بتخندقهم يف صـف العدوان.

إال أن إعـالم املؤمتر اعترب اللقاء املنسـق واملتفق عليه حماولة لتكميم األفواه واسـتمر يف 
اسـتهداف اجلبهة الداخليـة بالدعاية »والفربكات« اإلعالمية والسياسـية واسـتهداف 
رمـوز أنصـار اهلل والتقليـل مـن انتصـارات اجلبهـات والتاهـي مع إعـالم وأجندات 
دول العـدوان حتـى جتى ذلـك يف اخلطاب املوازي خلطـاب خيانة صالـح والذي كان 
قـد سـبقته بأيام محلـة حتريض وحـرب نفسـية وإعالمية واسـعة يف كل وسـائل إعالم 
املؤمتـر الشـعبي وعنـارص اتصالـه املبـارشة وغـر املبـارشة للتهيئـة النقـالب صالـح 
وحتالفـه مـع العدوان وحتقيـق ما مل يسـتطع العدوان حتقيقـه بإسـقاط العاصمة صنعاء 

مـن داخلها.
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مؤامرات عىل الركاء : 

 تكشـف الوثائـق التـي تركهـا صالـح وراءه يف منزلـه جنـوب صنعـاء الكثـر مـن 
املؤامـرات التـي حاكهـا عـى حركـة أنصـار اهلل وخاصـة يف الفـرة األخـرة وحتـى 
بعـد توقيـع اتفـاق الرشاكة الـذي أنتـج املجلس السـيايس األعـى الذي مثـل لصالح 
واحـدة مـن حـركات التآمـر لصاحلـه ال التكامـل مـن أجـل الوطـن وهـو مـا أصبح 

جليـًا لـكل املتابعـن وصـوالً إىل أعـال الفتنـة واخليانـة.

وبـن أيدينـا هنا وثيقة مهمة ليسـت مؤامـرة عابرة أو اخراقًا بأشـخاص أو اسـتهدافًا 
إعالميـًا أو أمنيـًا وعسـكريًا أو ضغطـًا أو اسـتثارًا يف نقـاط ضعف ..إهنا اسـراتيجية 
كاملـة مل جيتهـد صالـح وفريقـه يف وضـع مثلهـا ألي مـرشوع تنمـوي أو خدمـي أو 
اسـتثاري..إهنا اسـراتيجة تدمريـة وهي كل ما حيسـنه عفـاش يف حياتـه وأتت حتت 

عنـوان اسـراتيجية مواجهة أنصـار اهلل )طالـع ص77-7٦( .

تتكـون االسـراتيجية مـن مقدمـة متثـل خلفيـة لألحـداث وبـروز احلركـة والوضـع 
السـيايس العـام وخاصـة مـن ٢٠١١م وعالقـة احلركـة ببقيـة املكونـات السياسـية 

وصـوال إىل مؤمتـر احلـوار الوطنـي.

خمتلـف  يف  احلركـة  وقـوة  ضعـف  لعوامـل  منهجيـا  تفصيـال  االسـراتيجية  وتقـدم 
اجلوانـب السياسـية واالجتاعيـة والعسـكرية واالقتصاديـة ومـن وجهـة نظـر صالح  
وفريقـه اخليـاين املتآمـر وجلهـة التـي حـرى تسـويق هـذه االسـراتيجية إليهـا وفـق 

االتفاقـات واملراسـالت بينـه وبـن دولـة اإلمـارات وعيـال زايـد.

ويف تزمـن االسـراتيجية يأيت اسـتهداف احلركة سياسـيا واجتاعيا بنسـج التحالفات 
ضدهـا ورشاء الذمـم واسـتالة القـوى االجتاعيـة يف مقدمـة آليات العمـل، ثم تركز 
االسـراتيجية عـى عـودة املؤمتـر بصيغته العفاشـية كدولة أصيلة تسـتعيد املؤسسـات 
وتنـزع السـالح، ويف املحـور الثالـث يتـم الركيز عـى دور منظـات املجتمـع املدين، 
ويف املحـور الرابـع املواجهـة عـى املسـتوى اإلعالمـي، ويف املحـور اخلامـس تفعيـل 
العمـل االسـتخباري والعسـكري با يف طياتـه من أعـال اخليانة والغدر واسـتقطاب 
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القـادة واألفـراد خارج سـياق املواجهة مـع العدو والعـدوان، ويأيت املحور السـادس 
ليؤكـد اخليانـة والعالـة واالرهتـان بتفصيله ألمهيـة الرعايـة اإلقليمية لدعـم الداخل 
يف مواجهـة حركـة احلوثي كـا يصفها، وتشـمل االسـراتيجية النفقات املاليـة للتنفيذ 
شـهريا وسـنويا وعليهـا تعديل بخـط صالح وبإمجايل ٦7 مليون دوالر شـهريا وسـبع 
مائـة واثنـن وثالثن مليون دوالر سـنويا.. حتـى القضاء عى حركة أنصـار اهلل هنائيا.

وهنـا يمكـن أن نؤكـد عـى أن اسـراتيجية مواجهة أنصـاراهلل املتفق عليهـا بن صالح 
واإلمـارات منـذ أشـهرخلت للفتنـة تنفـذت حرفيا بـا حتويه مـن مراحـل وخطوات 

وتكتيكات.

لقـد أثبتـت العقليـة التآمرية لــصالح ومـا أنتجته مـن مؤامـرات وخمططـات للخيانة 
أن التوجـه للتحالـف مـع أنصـاراهلل مل يكـن إال حمطـة عبور تسـبق عملية اسـتهدافهم 
والتآمـر عليهـم، ويف احلقيقـة أن صاحلـًا بطريقـة تعاملـه مـع أنصـاراهلل أكـد عقليتـه 
التآمريـة ضـد كل مـن يتحالـف معـه فكا تآمـر عى االشـراكي رشيك الوحـدة ومن 
ثـم عـى اإلصالح وعـى معظم من عملـوا معه مـن قادة عسـكرين حتى مـن أقربائه 
ظـل يتآمـر عى اجلميـع وهذفه الدائم االسـتحواذ عى السـلطة والبقاء فيهـا .. مؤخرًا 
تركـزت أهدافـة يف العـودة إىل السـلطة بعـد أن ختـى عنهـا وفـق خطة رسـمها وحدد 

خطـوط عودتـه إليهـا لوال التطـورات التي جتـاوزت كل حسـاباته. 
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 وثيقة.. فصل عدد من الضباط واجلنود من اجليش بذريعة زعزعة االستقرار. 
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وثيقة..  اعدام قيادات من النارصين العسكرين واملدنين بذريعة االنقالب. 
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وثائق.. عن الراع مع بيت األمحر ٢٠١١م. 
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 وثيقة.. رسالة حممد صالح األمحر لعي صالح . 
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وثائق.. استقالة الربكاين من منصب األمن العام املساعد للمؤمتر٢٠١٢م. 
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 وثائق.. استقالة الربكاين من منصب األمن العام املساعد للمؤمتر٢٠١٢م. 
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 وثائق.. من اسراتيجية املؤامرة املقرحة عى أنصاراهلل 
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وثائق.. من اسراتيجية املؤامرة املقرحة عى أنصاراهلل 
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وثائق.. رسالة من صالح للرئيس الرويس بوتن ٢٠١7م. 
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العـدوان  دول  مـع  التواصـل  يف  صالـح  اسـتمر   
منـذ أن تـرك السـلطة يف 2012م، حمـاوالً الرتويج 
لنفسـه جمـددًا عـىل أنـه اخليـار الـذي يتوجب عىل 
دول كالسـعودية واإلمـارات دعمـه وتأييـده، فهو 
القـادر عـىل إبقـاء اليمـن يف املربـع الـذي تريـده 

الريـاض وأبوظبـي أن يبقـى فيـه.

لقـد ظلـت فكرة العودة إىل السـلطة تـراود صاحلًا 
طيلـة األعـوام املاضيـة، ولكنـه يعتقـد أكثـر مـن 
غـره أنـه ال يمكـن لـه العـودة إىل السـلطة دون 
الفاعـل  باعتبارهـا  الريـاض  مـن  أخـر  ضـوء 
الرئيـس يف املشـهد اليمنـي منـذ سـبعينيات القرن 
املـايض، وكذلـك أبوظبـي التـي أصبحـت مؤثرة 
بحكـم قابلية بعـض القوى لبيـع مواقفها والعمل 

اخلارج.  لصالـح 

مـن  اإلماراتيـة  املخـاوف  صالـح  اسـتخدم 
اإلخـوان، وذلـك للرويـج ملرشوعـه يف العـودة 
إىل السـلطة واسـتغل حالـة التدهور الذي عاشـته 
اليمـن بعـد ثـورة ٢٠١١م -الـذي كان ُيعـد أحد 
أهم أسـبابه- لدفـع الداخل واخلـارج إىل الرحم 
عـى عهـده، وظل ينسـج خيـوط املؤامـرة متحينًا 

ظلت فكرة العودة إىل ,,
السلطة تراود صاحلًا طيلة 

األعوام املاضية، ولكنه 
يعتقد أكثر من غره أنه 
ال يمكن له العودة إىل 

السلطة دون ضوء أخر 
من الرياض باعتبارها 

الفاعل الرئيس يف املشهد 
اليمني منذ سبعينيات 

القرن املايض، وكذلك 
أبوظبي التي أصبحت 

مؤثرة بحكم قابلية بعض 
القوى لبيع مواقفها 

والعمل لصالح اخلارج.

دور دول العدوان في خيانة صالح
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الفرصـة املناسـبة لتنفيـذ هـذا املـرشوع الذي -وبحسـب صالح نفسـه -لـن يكتب له 
النجـاح مـا مل حيصـل عـى مباركـة أمـراء بنـي سـعود وكذلـك بنـي زايد. 

لقـد سـخر صالـح إمكانياتـه وأتباعـه وعالقاتـه يف سـبيل حتقيـق ذلـك املـرشوع، 
املتمثـل يف رضب اليمنيـن بعضهـم ببعـض، ودفعهـم للتناحـر والتصادم كي يتسـنى 
لـه الظهـور يف الوقـت املناسـب كمخلـص حيتاج إليـه اجلميـع ويلتف حولـه اجلميع، 
إال أن دول العـدوان خذلتـه بدايـة األمـر فحاول فتح قنـوات التواصل مـع الواليات 
املتحـدة ومـع روسـيا وغرها مـن الـدول، وقدم العـروض والتنـازالت هلـذه الدولة 
وتلـك، وأرسـل املبعوثـن إىل كٍل مـن الريـاض وأبوظبـي، واسـتمر يف ذلـك -رغـم 
الصـد والرفـض- حتى جـاءت الفرصـة التـي رأت فيها تلـك الدول -وهـي تعتدي 
عـى اليمـن وتسـعى الحتاللـه وتقويض كيانـه وهنب خراتـه واحليلولـة دون هنوضه 
وتطـوره- أهنـا كفيلـة بكرس اليمنيـن الصامديـن عى مدى ثالثـة أعوام مـن العدوان 
وكفيلـة كذلـك بتحقيـق كل األهـداف - التـي حـال الصمـود الشـعبي والعسـكري 

والسـيايس واالقتصـادي واالجتاعـي - دون حتقيقهـا خـالل الفـرة املاضية. 

ومـن خـالل االطالع عـى بعـض الوثائق التي هـي عبارة عن مراسـالت بـن صالح 
ومسـؤولن إماراتيـن مـن جهـة وسـعودين مـن جهـة أخـرى تـم العثـور عليهـا يف 
منزلـه بعـد فـراره ومتكن األجهـزة األمنيـة من تأمينـه والقبـض عى املسـلحن الذين 

كانـوا بداخلـه نتوصـل إىل النتائـج اآلتية: 

أوالً: إن حلـم العـودة إىل السـلطة ظـل اهلـدف األول واألخـر لزعيم مليشـيا اخليانة 
والـذي مـن أجله يمكـن أن يقـدم أية تنـازالت، والذي يف سـبيل حتقيقـه كذلك تدثر 
بالشـعارات الوطنيـة وقدم نفسـه كمنقـذ وخملص وكحل مناسـب لـكل أزمة تعرض 

هلـا اليمـن منـذ ٢٠١١م وحتى مرحلـة العدوان. 

ثانيـًا: إن موقفـه املعلـن الرافـض للعـدوان مل يكـن نتيجـة عن شـعور وطنـي بقدر ما 
كان ردة فعـل عـى رفض السـعودية ومعهـا اإلمـارات التواصل به والرد عى رسـائله 

املعلنـة والرسية التي سـبقت العـدوان واسـتمرت خالله. 
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ثالثـًا: مجيـع أعـال صالـح خالل مرحلـة العـدوان ركزت عـى إيصـال دول العدوان 
إىل قناعـة بأنـه الرهان الـذي جيب أن تراهـن عليه، وبأنـه دون غره القـادر عى حتقيق 
أهدافهـا يف اليمـن، وهلـذا كان صالـح يردد وبشـكل علنـي أن السـعودية راهنت عى 
جـواد خـارس يف إشـارة إىل اخلائـن هـادي، وحتمل هـذه العبـارة ضمنيًا رسـالة أنه هو 
اجلـواد الرابـح، وهلـذا فقـد كان الشـغل الشـاغل لصالـح هـو كيفية وصـول الرياض 
إىل قناعـة بـرورة االسـتجابة لـه وفتح قنـوات اتصال بـه واالعتاد عليـه، إضافة إىل 
حماولتـه رفـع العقوبـات املفروضة عليه وعـى نجله، فقـد كانت كل خطـوات صالح 
وحتركاتـه تركـز عـى حتقيـق هذيـن اهلدفـن كمقدمة للهـدف األكـرب وهو العـودة إىل 

لسلطة.  ا

رابعـًا : حلـم العـودة إىل السـلطة أرغـم صاحلـًا عـى تكـرار بعـث الرسـائل ليـس 
للسـعودية واإلمـارات فحسـب، بـل ولـإدارة األمريكيـة املشـاركة يف العـدوان عى 
بالدنـا، وحـاول فتح قنوات اتصـال مع دول أخـرى ومجيع تلك اجلهـود والتحركات 
التـي بذهلـا عن طريـق أتباعـه يف الداخل واخلـارج تتضمن تنـازالت أبدى اسـتعداده 
لتقديمهـا يف حـال قبلـت بـه تلـك الـدول كخيـار يمكـن الوثـوق بـه والرهـان عليه 
بحكـم جتربتـه يف حكـم اليمـن، واملثـر أن صاحلـًا يف تلـك الرسـائل قـدم لـكل دولة 
تنـازالً بحسـب رغباهتا وأهدافهـا، فقد وعـد األمريكين بتقديم تسـهيالت هلم تؤدي 
إىل منحهـم حـق التواجد العسـكري يف السـواحل أو اجلـزر اليمنية واألمـر ذاته قدمه 

للروس. 

يف قراءتنـا للوثائـق سـنتعرف ليـس عـى أمـور جديـدة، بـل هـي يف احلقيقـة واضحة 
ومعروفـة سـلفًا ملـن يعـرف صاحلـًا وتناقضاته وأسـلوبه يف احلكـم وتالعبـه باجلميع 
ضـد اجلميـع السـيا األطـراف املحليـة، أمـا اخلـارج فهـو يتعامـل معـه باإلذعـان 
واالنصيـاع ويلبـي إمالءاتـه واهدافه بل يسـعى بكل جهـد إىل مهادنته لكسـب رضاه 

واحلصـول عـى دعمـه إمـا كموقـف سـيايس أو كأمـوال وهبـات وعطايا. 

لقـد اسـتمر صالح يف دق أبـواب اإلمـارات وكذلك السـعودية، معيـدًا كل ما حيصل 
يف اليمـن منذ ثورة الشـباب إىل خروجه من السـلطة وإىل فشـل غره باحلكـم، وحمذرًا 
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مـن اسـتمرار ذلك، ثـم عمل عـى التذكر بنصائحـه معتربًا أنه سـلم السـلطة ومل يعد 
لـه أي تأثـر عليهـا وأن عـى تلـك الـدول أن جتنـي ثـار دعمهـا لغـره وأنـه ال يزال 
مسـتعدًا للتحالـف أو التعـاون كونـه يعتـرب ذلـك جزءًا مـن قناعاتـه الراسـخة والتي 

يتوجـب عى أمـراء بنـي سـعود التعاطي اإلجيـايب معها. 

اإلمارات

كانـت عالقـة اليمـن مع اإلمـارات يسـودها االحرام املتبـادل يف ظل خدمـة املصالح 
املشـركة منذ بداية تأسـيس دولة اإلمـارات عام١٩7١م، وبعد ظهـور النفط بكميات 
كبـرة قدمـت اإلمـارات عددا مـن املشـاريع لليمن وأمهها مرشوع سـد مـأرب وعدد 
مـن املستشـفيات وبعـض املشـاريع األخـرى، كا قام الشـيخ زايـد بزيـارة اليمن عدة 
مـرات كانـت أوالهـا أثنـاء حكـم الرئيـس عبدالرمحـن اإلريـاين ثـم كانـت الزيـارة 
الثانيـة يف عهـد الرئيـس إبراهيـم احلمـدي، ويف عهد عي صالـح تكـررت الزيارات، 
ومـع مـرور الوقـت بدأت اإلمـارات بإرسـال مبالغ لشـخصيات حمـددة وكان اهلدف 
منهـا احتـواء تلـك الشـخصيات، وكان أول ظهـور علنـي لتلـك الترفـات يف عهد 
الرئيـس إبراهيـم احلمـدي، فقـد أرسـلت لـه اإلمـارات عدة حـواالت بمبالـغ كبرة 
باسـمه الشـخيص حيـث ظهـرت وثائـق لعـدد مـن تلـك احلـواالت بعـد أن حوهلـا 

الرئيـس احلمـدي لصالـح اجليـش اليمني باسـم اخلزينة العسـكرية.

ويف عهـد صالـح توسـعت العالقات الشـخصية بينه وبـن حكام اإلمـارات وظهرت 
مؤخـرًا بعـض الوثائـق التـي تؤكـد إرسـال اإلمـارات مبالـغ ماليـة مـن وقـت إىل 
آخـر باسـم صالـح شـخصيًا منـذ بدايـة حكمـه، وكذلك باسـم مسـؤولن ومشـائخ 
هنـاك،  خاصـة  بمعاملـة  حيظـون  وحاشـيته  أرستـه  وأفـراد  صالـح  كان  وغرهـم، 
وفتحـت هلـم أبواب االسـتثارات والتجـارة باألموال التـي كانوا ينهبوهنا مـن ميزانية 
البـالد وقـوت الشـعب، ويف الوقت الـذي كان صالح وأرستـه يتمتعـون بعالقة مميزة 
مـع اإلمـارات ممـا سـهل هلـم احلصـول عـى امتيـازات عديـدة كان أفـراد الشـعب 
اليمنـي يواجهـون صعوبـات كبـرة إلجياد فرصـة عمـل يف ديب أو أبوظبـي أو غرها، 
ويف السـنوات األخـرة قبـل ٢٠١١م أصبـح الدخول إىل اإلمـارات بالنسـبة لليمنين 
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صعبـًا جـدًا بعد فرض قيـود عـى املواطنن اليمنيـن الراغبـن بالعمـل يف اإلمارات، 
وقـد وصـل األمـر إىل منع منـح اليمنين تأشـرة دخول أثنـاء العبور من مطـار ديب أو 

أبوظبـي )ركاب الرانزيـت(.

وقـد أشـارت عـدد مـن الوثائـق والتقاريـر التـي تـم العثـور عليهـا وننرشهـا يف هذا 
الكتـاب هنايـة هـذا الفصل مبـارشة، أشـارت إىل اهتام دولـة اإلمارات بـا كان جيري 
يف اليمـن بشـكل دقيـق قبـل عـام ٢٠١١م وهـذا يؤكـد وجـود أطـاع هلـا يف اليمـن، 
ولكـن كان العمـل عـى حتقيـق أطاعهـا خـالل تلـك الفـرة جيـري بصـورة رسية يف 
إطـار التعامـل مـع قيادات البـالد فقـط دون أن يتم تداوهلا بشـكل علنـي لضان عدم 
عرقلـة تلـك األطـاع سـواء من قبـل الشـعب أو من نخبـه، أو مـن قبـل دول اإلقليم 
خاصـًة وأهنـا مل تكـن عـى وفاق مـع جـران اليمن السـعودية وعـان يف تلـك الفرة.

اضافة العاقة مع العدو األرسائيي

وخـالل أحـداث ثـورة ٢٠١١م بـدأ اهتـام اإلمـارات بـا جيـري يف اليمـن يظهـر إىل 
العلـن مـن خـالل جهـود دول جملـس التعـاون اخلليجـي الحتـواء األزمـة اليمنيـة، 
وبالرغـم مـن أن دول اخلليـج السـت واألمانـة العامـة ملجلـس التعـاون اخلليجـي 
كانـت مـن ضمـن الـدول الثانيـة عـرش التـي شـاركت يف متابعـة األوضـاع وحماولة 
تقديـم معاجلـات الحتـواء األزمـة إال أن كاًل مـن الدور اإلمـارايت والدور السـعودي 
والـدور األمريكـي كانـت متميـزة ومؤثـرة بخـالف أدوار الـدول األخـرى، وخالل 
الفـرة االنتقاليـة كان معظـم اليمنين اليزالون حيسـنون الظن بالـدور اإلمارايت وأهنم 
يعملـون لصالـح اليمـن حتى بـدأ حتالـف العـدوان يف االعتـداء الوحيش عـى البالد 
بقيـادة السـعودية واإلمـارات - بالصورة التي رأيناهـا والتي مل يكـن يتوقعها أحد من 

أفـراد الشـعب - يف اسـتهدافه للجميـع دون متييـز ولـكل مقدرات الشـعب.

و خـالل الفـرة االنتقاليـة كان صالـح يعمل جاهـدًا لتقديم نفسـه وحزبـه لإمارات 
مـن خـالل إقامة حتالف بـن الطرفن لتنفيذ مشـاريع اإلمـارات يف اليمـن مقابل املال 
والدعم السـيايس للمؤمتر الشـعبي العام للعودة إىل السـلطة، مستغال خماوف و موقف 
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اإلمـارات الواضـح من حـزب اإلصالح)اإلخـوان املسـلمن( ومن أنصـار اهلل، وقد 
اسـتمرت حماولتـه إلقنـاع اإلمـارات بذلـك حتى أثنـاء العـدوان وقـد اتضحت تلك 
املحـاوالت مـن خـالل عـدة رسـائل بعث هبـا إىل قيـادة دولة اإلمـارات قبـل احلرب 

وخالهلا.

 ففـي إحـدى رسـائله لإماراتيـن قبل احلرب ذّكر بأنه سـلم السـلطة طواعيـة )طالع 
الوثيقـة ص١٠3( جتنبـا لسـفك الدمـاء، ثم سـوق حلزب املؤمتـر بأنه حزب الوسـطية 
واالعتـدال واألكثـر تواجـدًا يف الشـارع موضحًا أن الشـعب اليمني يتخـوف كا قال 
مـن حـزب اإلخـوان املسـلمن)اإلصالح(؛ ألهنم قـوة إرهابيـة أخرجت مـن عباءهتا 
تنظيـم القاعدة والسـلفين اجلهادين، وكذلك مـن »احلوثين اإلماميـن« )أنصار اهلل(
الذيـن يعتقـدون أن الواليـة يف احلكم لسـاللة النبي وبني هاشـم - مع أنـه كان خالل 
تلـك الفرة خيطب ود أنصار اهلل بشـتى السـبل-ثم طلـب من اإلماراتيـن دعم املؤمتر 
الشـعبي العـام حيث ولديـه ثالث قنـوات تلفزيونية هـي اليمن اليـوم وآزال والعقيق 
وعـدد مـن الصحـف واإلذاعـات تكلـف سـنويًا مـا يقـارب مـن أربعة عـرش مليون 
دوالر يف إشـارة إىل إمكانيـة توظيـف تلك الوسـائل خلدمة املرشوع اإلمـارايت، وتربير 
طلبـه الدعم بـأن القوى السياسـية يف اليمن حتظـى بدعم من دول ومؤسسـات خمتلفة 
فاإلخوان املسـلمون)اإلصالح(مدعومون من قطر واملؤسسـات اخلرية يف السـعودية 
وقطـر وتركيـا، واحلوثيون مدعومـون من إيران وقطـر، وحـزب اهلل يدعمهم باخلرباء 
واإلعالميـن، وقطـر وإيـران تدعاهنـم باملـال، واحلراكيـون حيظـون بالدعـم من قبل 
نظـام عبـد ربـه وإيـران واملخابـرات الربيطانيـة، وقـد اشـتكى بـأن عبدربـه قـد قطع 
كافـة اعتـادات الرئيـس السـابق التـي تقدر باثنـن مليـون دوالر بسـبب وقوعه حتت 
سـيطرة اإلخـوان املسـلمن )اإلصـالح(،ويف األخـر أبدى االسـتعداد للتعـاون بن 
املؤمتـر الشـعبي العام واألجهـزة األمنيـة يف اإلمارات املتحـدة لتزويدهـم باملعلومات 
الالزمـة ملكافحـة اإلرهـاب والتطـرف، وذكـر أن املكلف بالتنسـيق يف هـذا املوضوع 
سـوف يكون عـار صالح )نجـل أخيـه( مبديًا عـدم ممانعته لتعيـن املذكور مستشـارًا 
لدهيـم إذا رغبـوا يف ذلـك، وتؤكـد هـذه الرسـالة بـأن صاحلـًا كان ال يألـو جهـدًا يف 
تقديـم نفسـه وحزبـه خلدمـة املشـاريع اخلارجيـة التـي تقـف يف مواجهـة املصلحـة 

الوطنيـة مقابـل مبالـغ مالية يسـتلمها مـن أصحاب تلك املشـاريع.
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ويف رسـالة أخـرى موجهـة إىل حممـد بـن زايـد ومنصـور بـن زايـد وعبداهلل بـن زايد 
بعـد دخـول أنصار اهلل إىل صنعـاء )طالع الوثيقـة ص١٠4( طلب فيها مـن املذكورين 
التدخـل لـدى السـعودية وإقناعهـا بأنه مل ولـن يتحالف مـع احلوثين )أنصـار اهلل( أو 
إيـران أو قطـر، مسـتعرضًا عالقتـه مـع أنصـار اهلل خالل احلـروب السـت ومواجهته 
هلـم، وتعاونـه يف احلـرب السادسـة مـع السـعودية لشـن رضبـة مشـركة ضدهم، يف 
الوقـت الـذي كانـت فيـه أحراب اللقـاء املشـرك تقف ضـده إىل جوار احلوثيـن، أما 
بالنسـبة للتطـورات التـي حدثـت مؤخـرًا -يف إشـارة إىل دخـول أنصـار اهلل صنعـاء 
-فقـد أعـاد سـببها إىل التحالفـات التـي متـت مؤخـرًا بـن القـوى املختلفـة وضعف 
عبدربـه هـادي يف إدارة األزمـة، وحماولتـه لـرب قـوة بأخـرى ممـا أدى إىل ما جرى 
يف صنعـاء، كـا.. أشـار إىل أن املؤمتر بارك وضع السـعودية ألنصـار اهلل واإلصالح يف 
قائمـة اإلرهـاب، وقـد حـاول توضيح موقفه مـن دخول أنصـار اهلل صنعـاء بأن ذلك 
ال خيـدم أمـن اليمـن واجلزيـرة واملنطقـة برمتها ولكـن ما حـدث كان نتيجة للسياسـة 
اخلاطئـة لعبدربـه ممـا اضطـره إىل الوقـوف موقـف املتفرج، ودعـا إىل مصاحلة تشـمل 
اجلميـع متناقضـًا مـع مـا كان قـد ذكـره بأنـه رفـض طلـب السـعودية التحالـف مـع 
اإلخـوان املسـلمن )اإلصـالح( وتأكيـده يف البدايـة بأنـه مل يكـن متحالفا مـع أنصار 

اهلل، وقـد محـل مسـؤولية كل ما حـدث لعبدربـه واإلصالح.

حتالـف  إلقامـة  مرشوعـًا  لإمـارات  صالـح  قـدم  اليمـن  عـى  العـدوان  أثنـاء  ويف 
اسـراتيجي كامـل بـن الطرفن )طالـع الوثيقـة ص١٠٥(، احتـوى يف مبادئـه العامة 
عـى عـدة بنـود وألمهيتهـا يف توضيـح موقـف صالـح مـن اإلمـارات ومـن العدوان 

ومـن أنصـار اهلل ومـن القـوى السياسـية األخـرى سـوف نوردهـا كاملـة.

حتالـف -  بإنشـاء  العـام  الشـعبي  املؤمتـر  مـع  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  تقـوم 
اسـراتيجي شـامل بينهـا يتم ترمجتـه يف خطـط تفصيليـة ملختلف اجلوانـب التي 
يتـم االتفاق عليهـا بن الطرفـن وبا يكفل نجـاح جهودمها املشـركة يف مواجهة 
املشـاريع والكيانـات واملخططـات الداخليـة واخلارجيـة التـي تسـتهدف أمـن 
اليمـن واسـتقراره ووحدتـه وفصلـه عـن حميطـه اإلقليمـي والعـريب والتصـدي 
لقـوى التطـرف الدينـي والضالل واإلرهـاب ومنع هيمنتـه عى القرار السـيايس 

يف اليمـن.
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تتبنـى دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة واملؤمتر الشـعبي العام العمـل عى إحالل - 
السـالم ووقـف إطـالق النـار والدفـع بجميـع األطـراف إىل العمليـة السياسـية 
وفـق رؤيـة يتفق عليهـا، حتقـق األهـداف والغايـات املنشـودة ويف مقدمتها حقن 
الدمـاء واحلفـاظ عى املقـدرات وااللتزام بتحقيق اسـتحقاقات املبـادرة اخلليجية 

وآليتهـا التنفيذيـة وخمرجـات احلـوار الوطني املتوافـق عليها.

تتبنـى اإلمـارات العربيـة املتحـدة ملـا هلـا مـن ثقـل سـيايس سياسـات فعالـة عى - 
مجيـع  وحشـد  ووحدتـه  اليمـن  اسـتقرار  لدعـم  والـدويل  اإلقليمـي  الصعيـد 
األطـراف واملنظـات الدولية لإسـهام يف إعادة إعـار اليمن ودعـم التنمية وبناء 
القـدرات البرشيـة بـا فيهـا اختاذ إجـراءات عاجلـة للحد من اتسـاع رقعـة الفقر 

يف أوسـاط املجتمـع اليمنـي.

الدعـم -  بتقديـم  التحالـف  هلـذا  وفقـًا  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  تقـوم 
السـيايس واملـايل والفنـي واملعنـوي واملسـاندة الالزمـة للمؤمتـر الشـعبي العـام 
مـن أجـل القيـام باملهـام املتفـق عليهـا وممارسـته أنشـطته السياسـية واإلعالميـة 
واالجتاعيـة وغرهـا من األنشـطة خـالل املرحلـة الراهنة خلوض اسـتحقاقات 
املرحلـة القادمـة وممـا يكفـل لـه احلفـاظ عـى دور قيـادي وفعـال حاليـاً ومسـتقباًل.

تقـوم دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة بتقديم الضانـات الالزمة لضـان حصانة - 
وسـالمة الرئيـس عـي عبداهلل صالـح رئيس املؤمتـر الشـعبي العام وأفـراد أرسته 
ومعاونيـه وحرمـة ممتلكاهتـم وفقـًا للمبـادرة اخلليجية وآليتهـا التنفيذيـة والعمل 
عـى إلغـاء قـرارات العقوبات السياسـية الصادرة مـن جملس األمن الـدويل بحقه 

وبحـق نجلـه وبـا يضمن هلم حـق حرية السـفر والتنقـل داخليـًا وخارجيًا.

يعمـل املؤمتـر الشـعبي العام عى اسـتنهاض جهـود كل قياداته وهيئاتـه وأعضائه - 
وحلفائـه وأنصـاره واملنظـات التابعة لـه وتسـخر كل إمكاناته املتاحـة وبالطرق 

السياسـية واالجتاعيـة السـلمية إلنجاح حتقيـق أهداف هـذا التحالف.

يلتـزم املؤمتـر الشـعبي العـام بتبني سياسـات وطنيـة وإقليميـة ودوليـة تقوم عى - 
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مبـدأ العالقـات الدوليـة والدفـاع عن مصالـح اليمـن وجرانه يف منطقـة اخلليج 
العـريب والتصـدي جلميـع أشـكال املؤامـرات اهلادفـة إىل زعزعـة أمن واسـتقرار 

املنطقـة واخلليـج عـى وجـه اخلصوص.

يعمـل املؤمتر الشـعبي العام عى تعزيز مبـدأ القيادة اجلاعية بصورة أشـمل خالل - 
هـذه الفـرة وفقـًا ألنظمته ولوائحـه الداخليـة با يكفـل االسـتفادة القصوى من 
جهـود مجيـع قياداتـه يف الداخل واخلـارج وتكامـل جهودهم وطاقاهتم يف سـبيل 

حتقيـق األهداف واملهـام املطلوبة.

يقـوم املؤمتـر الشـعبي العـام بعـد توقـف احلـرب واسـتقرار األوضـاع بمارسـة - 
العمـل السـيايس والتنظيمـي بطريقـة مؤسسـية وأكثـر فعاليـة من خـالل العمل 
عـى عقـد املؤمتـر الشـعبي العـام النتخـاب قيادتـه عمـاًل بأحـكام ومضامـن 
األنظمـة واللوائـح الداخلية للتنظيـم وبا يكفل تطويره وتعزيـز دوره ألداء مهامه 
املقبلـة بصـورة أكثر فعاليـة وديناميكيـة ملواكبة املتغـرات عى السـاحتن الوطنية 

واإلقليمية.

يتـم التشـاور املسـتمر بـن الطرفـن يف إطـار التحالـف القائـم بينهـا إزاء كافـة - 
القضايـا والتطـورات التـي هتـم الطرفن وختـدم جهودمها املشـركة واالسـتقرار 

واألمـن يف اليمـن واملنطقـة واألهـداف املشـركة عـى املسـتوى القومـي.

يقـوم الطرفـان يف إطـار التحالف بينها عـى حتديد مهـام املرحلة الراهنـة واملقبلة - 
واملهـام التـي سـتناط بـكٍل منهـا ملواجهة التحديـات احلاليـة واإلسـهام يف إعادة 
بنـاء الدولـة اليمنيـة احلديثـة ومؤسسـاهتا وفقـًا لألسـس التـي سـتنتجها معاجلة 

وتسـوية األزمـة الراهنـة إلحالل السـالم يف اليمـن وبناء مسـتقبله.

يشـكل الطرفـان فريقـًا مشـركًا منهـا يسـمى جلنـة التواصـل إلعـداد اخلطـط - 
والربامـج التفصيليـة ومتابعـة تنفيذهـا ومـا حتقـق من أهـداف التحالـف وتقييم 
مراحـل اإلنجـاز وتقديـم املعلومـات واملقرحـات إزاء أية مسـتجدات أو قضايا 

الطرفن. هتـم 
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إن هـذه الوثيقـة تؤكد بـأن صالح كان يعمل جاهـدًا لتقديم نفسـه وحزبه كطرف - 
مؤيـد لتحالـف العـدوان مبديا اسـتعداده للقيـام بـأي يشء يطلب منـه، وأما من 
الناحيـة السياسـية فهـذه الوثيقـة تثبـت بأنه كان يرى نفسـه فـوق الدولـة أو دولة 
بحـد ذاهتـا مـن خالل تقديمـه ملرشوع حتالـف بن حـزب ودولة وهـذا غر ممكن  
وغـر مقبـول يف العرف السـيايس والعالقـات بن الـدول، واملعنـى احلقيقي ملثل 
هـذا املـرشوع أن هنـاك تعاونـًا بـن دولة معاديـة وعميـل مؤيد لسياسـاهتا حياول 
أن يبيـع خدماتـه لتلـك الدولـة، ولكـن صالـح حـاول أن يسـمي األشـياء بغـر 
مسـمياهتا بإطالقـه عـى هـذا املـرشوع حتالـف وهـذا املسـمى ال يمكـن أن يطلق 
إال عـى قـوى متوازية أو متسـاوية إما دول أو قوى سياسـية داخـل الدولة وليس 
خارجهـا، وعقـد مثـل هـذا التحالـف يعتـرب خيانـة وطنيـة يف الظـروف العادية، 
أمـا يف ظـروف احلـرب فاألمـر أسـوأ، كـا وضح هـذا املـرشوع مواقفـه احلقيقية 
مـن العـدوان ومـن القـوى السياسـية املناوئـة لقـوى العـدوان أو املؤيـدة لـه من 
خـالل التزامـه بأنـه سـوف يعمل عـى حتقيق أهـداف التحالـف بعـد أن يتم رفع 
العقوبـات األمميـة املفروضـة عليه وعى نجلـه دون أن يبـدي أي اهتـام باجلرائم 
التـي يرتكبهـا حتالـف العدوان ضـد املدنين أو ضد اليمن بشـكل عـام، وبالرغم 
مـن حماولتـه املسـتميتة لتسـويق نفسـه وحزبـه كعميـل وخائـن للبلـد مـن خالل 
اسـتعداده لتنفيـذ أي عمـل يطلـب منـه رشيطـة أن يكـون ذلـك يف إطـار اتفاق، 
إال أن الطـرف الثـاين مل يـراع ذلـك واشـرط خروج صالـح من احلـزب لكي يتم 

حتقيـق ذلـك التحالف.

ويف إطـار التواصـل مـع اإلمـارات لتسـويق نفسـه وحزبـه حتـت مسـمى التحالـف 
االسـراتيجي قـدم صالـح مرشوعـًا لرؤيـة املؤمتر إلهنـاء احلـرب يف اليمـن، وحاول 
أن يقـدم نفسـه كحريـص عـى مصالـح الوطـن لكـن يف مـا ال يتعـارض مـع مصالح 
دول اإلقليـم )حتالـف العـدوان(، ولكـن كان رد اإلمـارات خميبـًا لآلمـال مـن خالل 
جتاهـل كل النقـاط التـي طرحهـا املؤمتر وفـرض وجهة نظـر اإلمارات )طالـع الوثيقة 
ص١٠٠(، فقـد حـاول صالـح أن يتجاهـل قـرارات جملس األمـن التي تفـرض عليه 
عقوبـات فـكان رد اإلمـارات بأنـه جيـب االتفـاق يف أول خطـوة عـى إظهـار حسـن 
النوايـا باحـرام مرجعيات املبـادرة اخلليجية التـي وقع املؤمتر عليهـا وتطبيق خمرجات 
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احلـوار الوطنـي الشـامل واالمتثـال لقـرارات جملـس األمـن ذات الصلـة، وأكـدت 
اإلمـارات يف املقابـل أهنـا سـتعمل عى الدفـع بعجلـة العملية السياسـية للـدوران با 

يضمـن املصالـح املشـركة اخلاصـة لكافـة األطراف.

كـا ذكـر يف الـرد اإلمـارايت عـى مـرشوع املؤمتـر يف إحـدى النقـاط بـأن )وجـود املؤمتر 
الشـعبي العـام ومواقفـه السياسـية أمـر هـام جيـب اسـتثاره كـون الوجـود القـوي عى 
عـى  التأثـر  يف  فاعـاًل  دورًا  يلعـب  ألن  يؤهلـه  املعتـدل  السـيايس  واملوقـف  السـاحة 
أنصـار اهلل للمشـاركة اإلجيابيـة يف احلـل السـيايس والضغـط عليهـم لتقديـم التنازالت 
املطلوبـة إلنجـاح هـذا املسـار األقـل تكلفة مـن اسـتمرار احلرب التـي متنحهـم عوامل 
القـوة والبقـاء أكثـر ممـا تضعفهـم(، وكان رد اإلمـارات عـى ذلـك بـأن ) وجـود املؤمتر 
الشـعبي العـام بقيادتـه احلاليـة املتمثلـة يف الرئيس السـابق عي عبـداهلل صالـح )الزعيم( 
يتعـذر عليـه أن يكـون طرفـًا فاعـاًل يف أي حـل سـيايس مسـتقبي يكفـل حلـزب املؤمتـر 
الـدور الـذي ذكـر أعـاله ليلعبـه سياسـيًا باتـزان بـن كافـة األطـراف اليمنيـة إلنجـاح 
املسـار السـيايس(، كا طلب املؤمتـر ) حتديد مهـام والتزامات املؤمتر الشـعبي العـام وفقًا 
للمبـادئ واألسـس احلاكمـة لعملـه والتحالـف املشـرك بـن دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة وتنظيـم املؤمتـر الشـعبي( وكان الـرد اإلمـارايت عـى هـذا الطلـب بـأن: ) هناك 
أمهيـة بالغـة لفاعليـة حـزب املؤمتـر واضطالعه بـدور حموري قـادم حيقق أمن واسـتقرار 
اليمـن وننظـر للحزب بعنايـة كأحد املكونـات السياسـية اليمنية الرئيسـية وأحد أطراف 
احلـل السـيايس يف الداخـل ولكـن بقيـادة جديـدة يمكـن العمـل معهـا لوضـع أسـس 
وقواعـد مشـركة بعـد فـك ارتباطـه باحلوثين وسـحب أي دعـم عنهم( كا قـدم املؤمتر 
رؤيـة للحـل السـيايس كان فيها نـوع من التـوازن الذي يؤثـر عى مصالـح دول اإلقليم، 
ولكـن هـذه الرؤيـة رفضـت بشـكل هنائـي، مشـددة عـى أن اإلمـارات )سـتدفع باجتاه 
اسـتئناف العمليـة السياسـية وتقديـم الضانـات الالزمـة بالتعـاون مـع رشكائنـا لرفـع 
العقوبـات الدوليـة واملالحقـات القضائية يف الداخـل واخلارج ووقف إطـالق النار بعد 
ضـان تنفيـذ بنـود القـرار الـدويل )٢٢١٦( وتطبيق املبـادرة اخلليجيـة وآليتهـا التنفيذية 
وتقديـم الدعـم الالزم للحفـاظ عى حزب املؤمتر الشـعبي العـام واعتبـاره أحد أطراف 
احلـل السـيايس بعد خـروج الرئيس السـابق مـن اليمن والتخـي عن قيادة حـزب املؤمتر 

الشـعبي وترشـيح قيـادة بديلـة جديـدة تبنى معهـا عالقـة رشاكة اسـراتيجية( 
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مـن خـالل ما تـم اسـتعراضه مـن فقـرات هامـة وردت يف الوثيقـة املذكـورة نجد أن 
صالـح حاول بـكل الوسـائل املمكنـة إقناع اإلمـارات بإقامـة حتالف اسـراتيجي مع 
املؤمتـر برئاسـته ولكنـه فشـل يف ذلك فقـد أرصت عى أن هييـئ املؤمتر للدخـول معها 
يف حتالـف ثـم عليـه أن يغـادر احلـزب حتى يتم اسـتكال إقامـة التحالـف املذكور من 
خـالل اخلـروج مـن حتالفه مـع أنصـار اهلل وتطبيق قرار جملـس األمن رقـم )٢٢١٦(، 
ولكـن الدخـول يف هـذه التهيئة صعب جدًا مـع بقائه يف صنعاء وسـيطرة األنصار عى 
األوضـاع يف البـالد، وقد حـاول رشح تلـك الظروف لإمـارات ولكنهـا مل تتجاوب 

معـه وأرصت عـى رشوطها.

ويف رد صالـح عـى استفسـارات إماراتيـة )طالـع الوثيقـة ص١٠٦( يتضـح ارتباطـه 
الوثيـق بالعـدوان اإلمـارايت الذي يقتـل اليمنين يف اليمـن بدم بارد ويمكـن تلخيصه 

التايل: يف 

عنـد سـؤاهلم عـن موقف اجليش أجـاب بأنه حميد من بدايـة احلرب وأنـه إذا كان هناك 
أفـراد يشـاركون يف اجلبهـات فإهنـم يشـاركون بصفة شـخصية، واشـتكى بـأن قوات 
التحالـف تقـوم بقصـف وتدمـر احلـرس اجلمهـوري املوجـود يف العاصمـة صنعـاء 
وبعـض املناطـق رغـم هـذه الوحـدات ال تشـارك يف القتـال ماعـدا بعـض وحـدات 
احلـرس اجلمهـوري التـي فصلـت عـن احلـرس ضمـن اهليكلـة التي قـام هبـا هادي، 
وهنـا نجـد أنـه يؤكـد ملحمد بن زايـد أنـه ال يشـارك يف القتـال وال القـوات التابعة له 
ويطلـب منهـم عـدم رضب قـوات احلـرس اجلمهـوري موحيـًا بأنـه ال يزال يسـيطر 
عليهـا وذلـك ليقنـع اإلمـارات بأنـه عـى اسـتعداد للتعـاون معهـم إذا تـرك احلـرس 
بـدون قصـف وقـد نجـح يف مترير تلك الرسـائل ممـا دفع اإلمـارات إىل االعتـاد عليه 

يف تفجـر الوضـع يف صنعاء.

ويف استفسـار آخـر عـن الصواريـخ البالسـتية رد عليهـم صالـح بالقـول: )بالنسـبة 
للصواريـخ البالسـتية فكـا تعرفـون أن جـزءًا كبـرًا منها أطلقـت ودمـرت بالغارات 
اجلويـة والبقية حتت سـيطرة احلوثين وال نعلم شـيئا عن حتركاهتا وأماكـن تواجدها(.
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ويمكـن االسـتدالل مـن هـذه الوثيقة عـى أن صاحلـًا كان خـالل العـدوان يعمل مع 
اإلمـارات كراصـد وعميـل، ألنـه ال يمكـن للمعتـدي أن يسـتفرس عـن مـا يـدور يف 
املناطـق التـي يعتـدي عليها إال من شـخص يثق بـه، لكي يقـدم له معلومـات حقيقية 

حتـى يمكـن لـه أن يبني خططـه العسـكرية عليها.

ويف رسـالة يف تاريخ ٢٠١7/3/٢8م تبدو متناقضـة ولكنها تؤكد أن مطالبته الطالق 
إبنـه هبـدف خدمـة اإلمـارات وقد بعث هبـا صالـح إىل حممد بن زايـد  )طالـع الوثيقة 
ص١٠8( يشـكره فيهـا عى اسـتضافة اإلمـارات لنجله أمحـد عي وبقية أفـراد األرسة 
ورعايـة الدولـة هلـم، وأشـاد بالعالقـة بينه وبـن مشـائخ اإلمـارات بقولـه: )انطالقًا 
مـن إياننـا العميـق بـأن ما جيمعنـا أكثر بكثـر من ما قـد يفرقنـا، والتاريخ شـاهد عى 
حرصنـا الدائـم عـى احلفاظ عـى عالقات مميـزة معكم سـواء عى الصعيد الشـخيص 
أو الرسـمي( ثـم أبدى اسـتغرابه من احتجاز السـفر أمحـد عي عبداهلل صالـح وتقييد 
حريتـه وحريـة باقي أفـراد األرسة وجتميد ممتلكاتـه وممتلكات إخوته، رغـم أن صالح 
كان يتحـدث مـن وقـت إىل آخـر بـأن نجلـه أمحد هـو ضيـف يف اإلمـارات، ويف آخر 
الوثيقـة يسـوق ألبنـه بـأن تواجده يف اليمن سـوف خيـدم اإلمـارات إذا تم السـاح له 
بالعـودة، بقوله: )إننا يا سـمو الشـيخ عى ثقة بـأن تواجده يف وطنه سـيخدم اإلمارات 
بقـدر خدمتـه لبـالده اليمن وسـيعمل عى تعزيـز جهود األمن واالسـتقرار والسـالم 

يف اليمـن واملنطقة(.

ويف اعـراف ألحـد املقربـن مـن صالـح أفـاد بـأن اإلمـارات تواصلت معه للسـؤال 
عـن األمـور التـي يمكـن أن تنعـش املؤمتـر فـكان رده بأنـه يريـد دعـًا إعالميـًا يف 
القنـوات والصحـف واملواقـع االخباريـة، وكان ذلـك التواصـل قبـل حـواىل سـبعة 
أشـهر مـن حـدوث الفتنـة، وقبـل شـهر منهـا طلبـت اإلمـارات مـن املؤمتـر تقديـم 
رؤيـة ومقرحـات حـول أوضـاع البـالد والظـروف التـي تعيشـها، وقـد تـم إعـداد 
الرؤيـة املطلوبـة وإرسـاهلا إىل اإلمارات قبل شـهر من حـدوث الفتنـة، وأثناء حدوث 
الفتنـة تواصلـت اإلمـارات مع صالـح عرب نجلـه أمحد عـي وعرضت عليـه خدماهتا 
فقـال: هـم عارفـن مـا يلـزم، وأوضـح املقرب مـن صالـح الـذي كان يتـم التواصل 
عـن طريقـه بأن املقصـود مـن كالم صالح هـو أن عى اإلمـارات اسـتهداف املجاميع 
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واملـدد التابعـة للجهـات األمنيـة واللجـان بالطران، وهـذا ما حدث فعندما شـعرت 
اإلمـارات بقـرب هزيمـة صالـح قصفـت أماكـن عـدة يف العاصمـة صنعـاء بشـكل 
هسـتري، وبعـد سـقوط املؤامـرة اسـتهدفت معظـم األماكن التـي كانت ميليشـيات 
صالـح تتمركـز فيهـا مثـل سـكنه يف الثنيـة واللجنـة الدائمـة وبيـت طـارق وغرهـا 
هبـدف طمـس األدلـة التي تؤكـد عالقة صالح مـع حتالف العـدوان حتـى تتمكن من 

جديـد مـن إدارة مؤامـرات أخـرى بنفـس األشـخاص أو بأشـخاص آخريـن.

كـا أفـاد بأن اإلمـارات كانت ترسـل مبالغ ماليـة كبرة عـن طريق أحد التجـار الذي 
كان بدوره يسـلمها إىل صالح.

يذكـر أن وزيـر الدولـة االماراتيـة أنـور قرقـاش أكـد وجـود تواصل مع عـي عبداهلل 
صالـح قبـل فتنة ديسـمرب، وأشـار إىل الكثر مـن املعلومـات التي وردت هنـا، وذلك 

يف لقـاء له مـع قناة الــ»يب.يب.يس«.

السعودية:

حـدث حتـول كبـر يف العالقـة بـن اليمـن والسـعودية بعـد وصـول صالح إىل سـدة 
احلكـم بدعـم قـوي ومبـارش مـن األخـرة باعتبـاره رجلهـا املوثـوق، فمـن خاللـه 
متكنـت مـن السـيطرة املبارشة عـى كل مفاصل السـلطة يف صنعـاء عن طريـق أدواهتا 
اللجنـة اخلاصـة  التـي نرشهتـا يف تلـك املفاصـل، خاصـة بعـد أن توسـعت قائمـة 
وارتفعـت أعدادهـا حتـى وصلـت قبـل ٢٠١١م إىل مـا يقارب مخسـه وثالثـن ألف 
يمنـي يسـتلمون مرتبـات ومكافـآت شـهرية أو سـنوية من اململكـة السـعودية، وكل 
أولئـك كان عملهـم الرئيـيس متريـر املصالح السـعودية عى حسـاب املصالـح اليمنية 
مهـا كانـت تلـك املصالـح أو مهـا كان تأثرها عـى الوطـن أو املواطنـن، وكل ذلك 
كان حيـدث بعلـم مـن رئيـس اليمـن آنذاك عـي صالح الـذي كان جـزءًا أساسـيًا من 
األدوات السـعودية يف اليمـن، ولذلـك نجـد أن معظـم املنجـزات التـي حتققـت يف 
عهـده كانـت تصب يف الشـكل وليس يف املضمـون الذي كانت ختشـاه السـعودية، أو 
كانـت يف احلـدود املسـموح هبـا سـعوديًا، واألمر ينسـحب كذلـك عى اجليـش الذي 
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عمـل صالـح عـى تقويته ليـس هبـدف الدفاع عـن الوطـن بقدر مـا كان هـذا اجليش 
وترسـانة األسـلحة هبـدف الدفـاع عـن احلكـم والسـلطة، وهـو املـرشوع اخلـاص بـ 
صالـح الـذي ال يمكن لـه التنازل عنه بسـهولة، وبدورهـا كانت - السـعودية - تقدم 
الدعـم لصالـح ليسـتمر يف احلكـم يف مواجهة القوى السياسـية املحليـة األخرى، وقد 
اسـتمر الوضـع يف اليمن يسـر عى هـذا النحو حتى خـرج الشـعب يف ٢٠١١م رافعًا 
صوتـه ضـد حكامـه بعـد أن طفـح الكيـل ومل يعـد للصـرب جمـال، وبرغـم ذلـك فقد 
حافظـت السـعودية عى صالـح وضمنت لـه خمرجًا آمنـًا وحصانة دائمة مع اسـتمرار 

تأثـره عـى النظـام مـن خالل حـزب املؤمتـر الشـعبي العام.

وأثنـاء تقـدم أنصـار اهلل نحو صنعـاء واجتيازهـم ملناطق حاشـد ووصوهلـم إىل جوار 
مدينـة عمـران بـدأت تظهـر يف وسـائل اإلعـالم أخبـار تفيـد بـأن صاحلـًا قـد حتالف 
مـع أنصار اهلل وسـهل هلـم التقـدم إىل مدينة عمـران وزادت وتـرة تلـك األخبار بعد 
نجـاح ثورة ٢١ سـبتمرب ودخـول أنصار اهلل إىل صنعـاء، ولكن صاحلـًا كان ينفي تلك 
األخبـار املتداولـة بشـدة ويقـدم نفسـه وحزبـه عـى أهنـم حمايـدون يف الـراع الدائر 
بـن القوى السياسـية املوجودة عى السـاحة أي أنصـار اهلل واإلصـالح وأتباع هادي، 
وغـر معنيـن باالنضـام إىل أي طـرف مـن األطـراف املشـاركة يف الـراع القائـم، 
ولكـن مـا أقلقـه هـو أن القـوى اإلقليميـة والدوليـة بـدأت تتعامـل معه عـى أنه من 
سـهل ألنصـار اهلل التقـدم إىل صنعـاء ودخوهلـا ثـم التوجـه إىل املحافظـات األخرى، 
وقـد دعـاه ذلـك إىل بـذل جهود كبـرة لدحض هـذه التهمة عنـه وكان ذلـك واضحًا 

يف مراسـالته مـع حكام السـعودية.

ففـي أحـد التقاريـر التـي رفعهـا صالـح حلكومـة السـعودية مبينـًا فيهـا موقفـه مـن 
دخـول أنصـار اهلل عمران بشـكل خـاص ومن أنصار اهلل بشـكل عـام )طالـع الوثيقة 
ص١٠٩(، فإنـه يف موضـوع عمـران حـاول إقنـاع السـعودين بـأن ال دخـل لـه فيـا 
جـرى وأن مـن سـهل ألنصـار اهلل الدخـول إليهـا هـو رئيـس اجلمهوريـة -وقتهـا- 
هـادي ووزير دفاعـه الذي كان يأمـر قواته باالنسـحاب كلا تم االقراب مـن املدينة، 
وأمـا يف موضـوع أنصـار اهلل فقـد أشـار يف إحـدى الفقرات إليهـم بقولـه: )أعرف أن 
احلوثـي لديـه مـرشوع وأنه غـر قابل للدخـول يف مصاحلـة وطنية ومن خـالل رفضه 
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للمصاحلـة الوطنية نسـتطيع توحيد كل القـوى ونضعه يف زاوية الرفـض لكافة القوى 
السياسـية وسـوف تكـون هذه القوى بالكامل ضـده ( إن حديثه عـن رفض أنصار اهلل 
للمصاحلـة غـر واقعـي فهم من كانـوا يدعـون للمصاحلة سـواًء قبل مؤمتـر احلوار أو 
أثنـاء انعقـاده أو بعـد انتهائـه، ومـن كان يرفض هو الطـرف اآلخر، ولكنـه من خالل 
مـا كتـب يريـد أن يـريض السـعودية بـأي طريقة كانـت، ويف فقـرة أخرى نجـده يربر 
عالقتـه مـع أنصـار اهلل كـا ورد بقولـه: )دورنـا الذي نقـوم بـه والتواطؤ مـع احلوثي 
مـن خـالل جتربتـي وقياديت هلـذه البـالد فـرة طويلـة أعـرف أن احلوثيـن واإلخوان 
املسـلمن هـم آفـة واحدة عى الوطـن العـريب ويف مقدمتهـا اململكة العربية السـعودية 
واليمـن، وعليـه فقـد قمنا هبذا الـدور الذي جيب االسـتمرار فيه حتـى إضعاف هاتن 
القوتـن وقتـل رجاهلـا األقويـاء مـن خـالل املواجهـة امليدانيـة بينهـم وإضعافهم ويف 
األخـر يتـم تفتيتهـم وتقسـيمهم إىل شـلل ومجاعات مثلـا عملنا مـع القـوى القومية 

سـابقًا كالبعـث والنارصيـن وتقسـيمهم إىل مجاعـات ضعيفة غـر ضارة(.

 مـن خـالل هـذا االقتباس املذكور نجـد أن صاحلـًا كان مبيتًا للنية للنيـل من أنصاراهلل 
عندمـا تسـمح الظـروف بذلك أو أنـه كان ينتظر من يدفع لـه أو يكلفـه بالقيام بذلك، 
خاصـة وأنـه كان قد حاول أن يسـوق نفسـه كأداة للخـارج ينفذ ما يطلبونـه منه محاية 
ملصاحلـه اخلارجيـة، ولـو كان ذلـك ضـد مصالـح الوطـن، وممـا يؤكـد ذلـك تنـاول 
الفقـرة اخلامسـة مـن التقريـر املذكـور وسـائل مواجهـة أنصـار اهلل والقـوى الوطنيـة 
بقوله:)ننصـح بتجنيـد قـوى من كافـة الفئـات واسـتقطاهبا وتنظيمها يف كافـة املناطق 
التاليـة: صنعـاء- صعـدة- عمـران- حجـة- اجلوف- مـأرب- ذمار- ريمـة- إب.. 
كخطـوة ومرحلـة أوىل، تنظيـم هـذه القـوى مـن الرشائـح التاليـة: مشـائخ وعقـال 
ووجهـاء القبائـل املعتدلـن والعلـاء غـر املنظمـن لألحـزاب واملثقفـن والشـباب 
وأبنـاء القبائـل ذوي احلاجـة والعسـكرين املعتدلـن املتقاعديـن والعاملـن وأطلـق 
البلـد(( واعتـاد كافـة اإلمكانيـات هلـم  عليهـم تسـمية ))املعتدلـن املنقذيـن هلـذا 
وجتهيزهـم كقـوى ضد العنارص املتطرفة سـواًء كانـوا احلوثين أو اإلخوان املسـلمن، 
وتكـون قـوى ضد األفـكار اهلدامـة وعـودة اليمـن إىل وضعهـا الطبيعي وإهنـاء كافة 
القـوى املتطرفـة مـن عنـارص احلوثيـن والدواعش اجلـدد، كا ننصـح بالـزج بالكثر 
مـن العنـارص املوثـوق هبـا يف صفـوف احلوثـي حتى نسـتطيع مـن خالل هـذه القوى 
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إجيـاد اخلـالف والتنافـر داخل هـذه القـوى والـذي يـؤدي إىل االنشـقاقات الداخلية 
فيهـا وبالتـايل إضعافها(

 إن مـا ذكـره صالـح يف هذه الفقـرة هو ما كان يارسـه ضد أنصار اهلل خالل السـنوات 
املاضيـة حتـى أشـعل الفتنـة ثم سـقط معها، واخلطـورة يف ذلك هـي أن هـذه املؤامرة 
هـي مـن اقراحه هـو، فهو الـذي اقرحهـا للعـدو اخلارجي املتمثـل بالسـعودية التي 

تقـود احلـرب عى اليمـن - أرضًا وشـعبًا -وليـس ضد أنصـار اهلل فقط.

يف  العزيـز  عبـد  بـن  نايـف  حممـد  األمـر  إىل  هبـا  بعـث  أخـرى  رسـالة  ويف 
تاريـخ٢٠١٥/3/٥م )طالـع الوثيقـة ص١١٠( حـاول توضيـح موقفه مـن جمريات 
األحـداث باليمـن والسـعودية، مقدمـًا املؤمتـر كقوة سياسـية قـادرة عـى احلفاظ عى 
البـالد مـن الوقـوع يف حـرب قـد تؤثـر عـى األوضـاع يف املنطقـة بقولـه : ))فإننـا يف 
املؤمتـر الشـعبي العـام كتنظيـم سـيايس عميـق اجلـذور يف املجتمـع اليمنـي قـادرون 
عـى التحـرك السـيايس السـلمي لتغيـر مسـار األحـداث سـواء اآلن أو بعـد املرحلة 
االنتقاليـة(( ثـم طلـب مـن السـعودية التدخـل عـن طريـق مبـادرة إلنقـاذ اليمن من 

االنـزالق نحـو العنـف والراعـات وأن املؤمتـر سـوف يسـاند تلـك املبـادرة، 

أمـا بالنسـبة لالهتامـات التـي توجـه للمؤمتر بأنه قـدم املسـاعدة ألنصـار اهلل للدخول 
إىل صنعـاء والسـيطرة عـى مناطـق أخرى، فقـد أشـار إىل أن إعالم اإلخـوان وأنصار 
اهلل هـو الـذي روج لتلـك االهتامـات، وهـي باطلة وال أسـاس هلـا من الصحـة.. كا 
أرسـل رسـالة أخـرى إىل األمـر حممـد بـن نائـف أكـد فيهـا عـى موقـف املؤمتـر من 
أحـداث صنعـاء ٢٠١4م )طالـع الوثيقـة ص١١١( حممـاًل مسـؤولية مـا حـدث عبد 
ربـه منصـور هـادي وحلفـاءه من حزب اإلصـالح، وعي حمسـن الذين تقاعسـوا عن 
مواجهـة أنصـار اهلل ومنعهـم مـن التوجـه إىل صنعـاء، مـع أهنم كانـوا يديـرون البالد 
بـا يف ذلـك اجليش الـذي كان قـد أصابه الضعـف بعد هيكلتـه، إضافـة إىل تكتيكات 
عبـد ربـه التـي يارسـها مـع القـوى السياسـية املختلفـة والتـي نتـج عنهـا اسـتبدال 
ميليشـيات اإلخـوان بميليشـيات أخـرى وهـم أنصـار اهلل، حسـب قولـه، ويف هنايـة 
الرسـالة أوضـح موقفـه من التعـاون مع هـادي بقولـه: ))إن إدراكنا حلجـم الضغوط 
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التـي هتـدف إىل محلنـا عى رفـع مسـتويات التعـاون مـع الرئيس: هـادي، ورغـم أننا 
مل نعـد نثـق بـه نتيجـة اسـتهدافه املسـتمر للمؤمتـر الشـعبي العـام وقياداتـه، إال أننا يف 
سـبيل هـذه الغايـة نحتـاج إىل توفـر الغطـاء السـيايس للتحـرك داخليـًا وخارجيًا با 
حيقـق األهـداف املشـركة لبلدينا وحيفـظ أمن واسـتقرار املنطقـة، نحن عى اسـتعداد 
كامـل للتعـاون مـن أجـل مواجهـة املتمرديـن احلوثين وحتـى يكون العمـل واضحا 
سـيتم إعـداد خطـة اسـراتيجية واضحة ويتم مناقشـتها مع سـموكم يف زيـارة خاصة 

يف حـال استحسـنتم ذلك(،

 ومـن خـالل املقطع السـابق نجـد أن صالح كان يعمل بكل الوسـائل لتسـويق نفسـه 
وحزبـه لتنفيذ مشـاريع اخلـارج، وأما اخلطة التـي ذكرها فقد تم إعدادها وإرسـاهلا إىل 
السـعودية وتعامـل مـع أنصـار اهلل مـن خالهلا حتـى مقتله، وبالنسـبة لطلبـه للذهاب 

إىل السـعودية فقـد تـم جتاهله من قبـل األمر.

و مـن الوثائـق اخلطـرة التـي توضـح نـوع العالقـة التـي كانـت قائمـة بـن صالـح 
والسـعودية، وكذلـك توضح موقف السـعودية من أحداث صنعـاء ٢٠١4م وموقف 
صالـح مـن تلك األحداث )طالـع الوثيقـة ص١١٢(، فهي عبارة عـن تدوين ملحادثة 
متـت بـن األمـر خالـد بـن بنـدر وصالـح وللتوضيـح فـإن صاحلـًا كان حيـرص عن 
طريـق مكتبـه أو املقربـن منـه عـى تفريـغ أهـم املكاملـات اهلاتفيـة التـي جيرهيـا، وقد 
وجـدت األجهـزة األمنية ضمـن الوثائق مكاملـات مفرغة يف أوراق ومـن املعروف أن 
صاحلـًا كان يعكـف عـى توظيف مـا ورد يف تلك املكاملـات والعودة إليـه حال تطلب 
األمـر ذلـك، وألمهيـة املكاملـة بـن صالح وخالـد بن بنـدر نوردهـا كاملة عـى النحو 

اآليت:

 األمر خالد بن بندر:
خادم احلرمن يبلغك حتياته.

الذي صار بصنعاء واحتالهلا هبذا الشكل عار عار عار.
ما حصل ال يرضاه أبناء اليمن وال يرضاه من حيب اليمن.
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خـادم احلرمـن الرشيفن يتطلـع إىل تكاتفكم ومسـاندة الرشعية ومسـاندة 
خمرجـات احلـوار الوطني آخرهـا توقيع السـلم والرشاكة.

مساندة الرشعية القائمة ولكل حادث حديث.
اململكـة تقـف مـع رشعيـة اليمـن، ال تقـف مـع اإلصـالح وال مـع أوالد 

األمحـر أو أوالد األسـود مـع مصلحـة اليمـن.
اململكة مع اليمن قلبًا وقالبًا ومع أمن واستقرار اليمن ومع الرشعية.

نحـن مـع الرشعيـة التـي اختارهـا الشـعب اليمنـي ووافقـت عليهـا كافـة 
تيـارات الشـعب اليمنـي.

مـن خـالل اجليش وتغيـر القيـادات يف اجليش مل تتـم من فراغ، هذا سـبب 
املشـكلة وسـبب مـا وصـل اليمـن إليـه األن، فاململكـة تتطلـع إىل إعـادة 

اليمني. الصـف 
خـادم احلرمـن الرشيفـن يتطلـع منـك أن تكـون عامـل خـر إن شـاء اهلل 
كـا كنـت دائـًا ابـن اليمـن البار وزعيـم اليمـن البار الـذي يسـعى إىل أمن 

اليمن. واسـتقرار ووحـدة 
عى األقل تساندوا ما يصدر من قرارات.

احلوثيون يقولون إن رئيس الوزراء املعن فاسد.
مـن نصـوص اتفاقية الرشاكة والسـلم أن احلكومة تسـتلم الوضـع وبعدها 

يتـم انسـحاب كافة العنارص املسـلحة مـن العاصمة.
رد صالح عىل األمر خالد بن بندر:

بلغ حتيايت وتقديري واحرامي خلادم احلرمن الرشيفن.
أرسـلوا الرسـالة رسـميًا عـرب السـفارة هنـا يف صنعـاء لكـي نتعامـل معها 

بشـكل إجيايب وبشـكل مسـؤول.
خـادم احلرمـن الرشيفـن أخ عزيـز وأخ أكرب لنـا واألخ القائد نّكـن له كل 
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التقديـر واالحرام.
صنعاء احتلها عبدربه واحلوثيون مش إحنا.

الرشعيـة القائمـة عبـد ربـه منصـور هادي الـذي أدخلهـم إىل صنعـاء وإىل 
عمـران وإىل بقيـة املحافظـات، أما نحن فقـد حاربنا احلوثين سـتة حروب 

وقدمنـا ١3ألف شـهيد وجريـح وأنتـم تعرفون هـذا الكالم.
أنتـم تسـتوحون معلوماتكـم مـن العنـارص املتزلفة مثـل اإلخـوان وأوالد 

األمحـر أننـا متعاطفـون مـع احلوثي.
احلوثيـون فرضـوا أمرًا واقعـًا بالتواطؤ مـع الرئيس عبد ربـه منصور هادي 

الـذي حيظـى بدعم خليجـي ودعم أممي ودعـم بريطاين ودعـم أمريكي.
انتم تراهنون عى جواد خارس 

وأجـاب األمـر من هـو اجلـواد الفائـز؟ احلوثين ؟ عى أسـاس سـيطرهتم 
عـى صنعاء.

 رد صالـح: عبـد ربـه دخـل احلوثين يربنـا ويرب اإلخـوان وخيي كل 
واحـد بندقه يف ظهـر الثاين.

امتنـى مـن األشـقاء يف اململكـة أن تبقـى عـى موقفهـا الدائـم واملعـروف 
املسـاند لليمـن يف أمنـه واسـتقراره.

جيـب تنفيذ املبـادرة اخلليجيـة وآليتها التنفيذيـة التي احتالـوا عليها وعملوا 
خمرجـات احلـوار واحتالـوا عليهـا وعملـوا حـل الرشاكـة والسـلم وهـي 

السـلم واالستسـالم للحوثين. 
عـار عـار عـار عى من سـلم وسـاند احلوثيـن والذي سـلمها هـو عبد ربه 

منصـور هـادي صنعاء وبقيـة املحافظات.
لـن ندخـل يف جدل بالنسـبة ملوضـوع الرشعيـة لكـن الرشعيـة انتهت وال 

وجـود هلا سـلمت للحوثيـن، احلوثيـون اآلن عـى أبـواب بيوتنا.
املطلـوب منكـم موقـف مـاذا يريـد عبـد ربـه.. دخـل احلوثيـن.. دخلهم 
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فـوق مـن.. هـو يريـد يرحـل ويقيـم دولـة جنوبيـة ولكن لـن يسـتطيع أن 
دولة. يقيـم 

هيكل اجليش إىل األسوأ أم إىل األفضل؟
األمـل فيكـم ألنكـم القلـب النابض املسـاند لنـا يف الـرساء والـراء أمننا 

مـن أمنكـم وأمنكـم مـن أمننـا لكنكـم راهنتـم عى جـواد خارس.
أخوك وابنك الذي تأمره ما خيالف.

أي قرارات نؤيدها.. يعن واحدًا فاسدًا.. نحن مش نعاج يقودنا.
يف إشـارة إىل وثيقة السـلم والرشاكة بتعين احلكومة ينسحب املسـلحون من العاصمة 
رد صالـح: أنـه لن يسـتطيع سـحب نعجـة واحـدة فالدبابـات واملدافع والرشاشـات 

مـع احلوثين مل نسـلمها نحـن سـلمها عبدربه هلم.
اآلن احلوثي عى باب كل وزارة.. هو دخلهم.

اهلل يعلـم وأنتـم تعلمـون هـو أراد أن يكـرس شـوكة اإلخـوان ويربنـا 
مشـكلة. وعملهـا  الـكل  رضب  اآلخريـن  ويـرب 

أنـا كنـت أريد أجـوب هـذه الرسـالة رسـميًا ولكن سـمو األمـر رد ما يف 
داعي!!!.

مـن خـالل هـذه املحادثـة تتضـح مراوغـة صالـح وحماولـة اللعـب عـى كل احلبال، 
وتوضـح مواقفـه احلقيقيـة مـن أنصار اهلل ومـن ثورة ٢١ سـبتمرب ومن دخـول صنعاء 
وحقيقـة تأييـده التفـاق السـلم والرشاكـة فقد أكـد أنه ضد االتفـاق يف الواقـع مع أنه 
كان يعلـن أنـه مؤيـد لـه وذكـر أنـه ال يسـتطيع أن حيـرك جنديـًا أو قطعـة سـالح، مع 
أنـه كان يتعمـد بعـث رسـائل خاصـة مفادهـا بـأن معـه اآلالف مـن اجلنـود والكثر 
مـن السـالح، وتتضـح عالقته مـع السـعودية بأهنـا عالقـة التابـع باملتبوع مـن خالل 
تزلفـه للملـك عبـداهلل وإظهـار احرامه لألمـر خالد مـع أن األخـر كان هيامجه بقوة 
ودون أن يقـدم لـه أي احـرام سـواء احرامـه كرئيـس سـابق أو احرامـًا لسـنوات 
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عمـره كرجـل سـبعيني، صالـح يكـرر بأنـه يف موقـف الضحيـة املغلوب عـى أمره..
أمـا يف بدايـة احلـرب فقد نأى بنفسـه عن اختـاذ موقف واضـح واكتفـى بمطالبة طريف 
احلـرب أي أنصـار اهلل وحتالـف العـدوان بضبـط النفـس، وقـام بإرسـال نجلـه أمحد 
عـي إىل السـعودية ملقابلـة حممـد بـن سـلان لتوضيـح موقـف والـده الـذي يقف إىل 
جانـب السـعودية عـى الـدوام، و لكن مل حتَظ هـذه الزيـارة باهتام من قاده السـعودية 
وأخفـق أمحـد عـي يف املهمـة املكلف هبـا من قبـل والـده وعـاد إىل أبوظبـي، حتى أن 
بعـض الوسـائل االعالميـة ذكـرت أن املذكـور تعـرض إلهانـة مـن حممد بن سـلان 

ومـن السـعودية التـي حاولـت أن تتجاهـل الزيارة.

واسـتمر موقـف صالح مـن احلرب كا هـو، أي الدعـوة إىل ضبط النفس مسـاويًا بن 
الضحيـة واجلـالد حتـى تـم رضب بيتـه يف الثنية وعندهـا خـرج يعلن موقفـه اجلديد 
بأنـه ضـد العـدوان عـى اليمـن، وظـل صالـح عـى ذلـك املوقـف التكتيكـي حتـى 
تتسـنى لـه مباغتـة القـوى الوطنيـة الواقفـة ضـد العـدوان عـى اليمـن واالنقضاض 
عليهـا بصـورة مفاجئـة، أو ليتمكـن مـن اخراقهـا والقضـاء عليهـا مـن الداخـل كا 

ذكـر يف بعـض رسـائله السـابقة للقيادة السـعودية.

مل ييـأس عـي عبـداهلل صالـح مـن السـعودية واسـتمر يف إرسـال الوسـطاء بطريقـة 
مبـارشة مثل سـلطان الـربكاين الذي ذهب إىل السـعودية عـدة مرات وكذلـك أبوبكر 
القـريب، مـع أنـه كان يعلـن بأنـه مـازال واقفـًا مـع )الزعيـم(،  أو بطريقة غـر مبارشة 

مثـل حماولـة حيـدر اهلبيي وغـره )طالـع الوثيقـة ص١١3(.

وأمـا موقـف السـعودية من حركـة الثاين من ديسـمرب اخليانيـة، فقد اتضـح من خالل 
تواصـل السـفر السـعودي يف اليمن مع صالح أثنـاء تلك األحـداث لعرض خدمات 
السـعودية وتأكيـد دعمها له، وكذلك كان املوقف السـعودي أكثر وضوحًا يف وسـائل 
اإلعـالم السـعودية التـي حتولت إىل وسـائل إعـالم مؤمتريـة مؤيدة لتحـركات صالح 
حتـى أن قنـاة »العربيـة« أصبحـت تقـوم بعمـل قنـاة »اليمن اليـوم« بعـد إغالقها من 
قبـل أنصار اهلل.، وكان يتم إرسـال األموال بواسـطة بعـض التجار املوالـن للطرفن.
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وثائق..
 رسالة صالح 
بالتعاون مع االماراتين 
وتفويض عار هبذه 
املهمة. 
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وثائق.. رسالة صالح ألوالد زايد إلقناع السعودية بتنصله عن الرشاكة. 
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وثائق..
 رسالة صالح لالماراتين بإقامة 
مرشوع  للتحالف االسراتيجي 

بينها. 
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وثائق.. رد اإلمارات عى رسالة صالح هلا. 
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وثائق..
 رسالة صالح ردًا عى استفسارات إماراتية.
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وثائق.. رسالة صالح ملحمد زايد بخصوص نجله أمحد عي ٢٠١7م. 
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وثائـق.. تقريـر من صالـح لنظام العدوان السـعودي حـول موقفه مـن أنصاراهلل 
ودخوهلـم عمران.
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وثائـق.. رسـالة صالـح لـويل ويل العهـد حممـد بن نايـف بتوضيـح موقفه 
مـن جمريـات االحـداث ٢٠١٥م. 
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وثائق.. رسالة صالح ملحمد بن نايف حول موقف املؤمتر
 من أحداث ٢٠١4م
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وثائق..
 تدويـن حمادثـة بـن صالـح وخالـد 
بـن بنـدر توضـح موقـف السـعودية 

صالـح وكذلـك 
 من احداث صنعاء ٢٠١4م
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 وثائق..
 رسالة لصالح من حيدر بن صالح اهلبيي

- عضو جملس الشورى ٢٠١٦م
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 وثائق..
كان الدكتور القريب يعترب 

أحد املكلفن من عي 
صالح للتواصل مع اخلارج 

وعندما طلبت السعودية 
من عي صالح تكليف 

أحد قيادات املؤمتر مفوضا 
للتباحث معهم كان ابوبكر 

القريب هو أحد الشخصيات 
التي كلفها عي صالح 

للتواصل مع الدول العربية 
واالجنبية التي هلا عالقة 

باحلرب عى اليمن ومكلفا 
منه كممثل له يف السعودية 

ومفوضًا للتواصل معهم 
وبعدها تكليفه للتواصل مع 

السعودية والتفاوض معها 
إلهناء احلرب بصورة رسية 

وخارج املسار الرسمي ودون 
علم رشيكه يف احلكم حركة 

أنصاراهلل.
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وثائق..

تؤكد الوثيقة االوىل من وثائق 
ارشيف عي صالح اخلاص عى 

ان فتنة ديسمرب كانت هناية املسار 
إلسراتيجية امنية وعسكرية 

واعالمية منسقة مع  العدوان 
ووضعت هلا الربامج واخلطط 

والفعاليات وتم توظيف 
املؤسسات واالفراد داخليا 

وخارجيا لتنفيذها.

كـا تفضـح الورقـة األخرة مـن ملف االسـراتيجية وهي ورقـة املوازنـة املالية عن سـبع تكتيكات 
رئيسـية يف االسـراتيجية تبـدأ بإسـتقطاب املشـائخ والوجاهـات العامـة والشـخصيات االجتاعية 
، وتنتقـل إىل اسـتقطاب قيـادات وضبـاط اجليـش واألمـن مع تنفيـذ عمليـات اسـتخباراتية داخل 
احلركـة وجتنيـد مصـادر داخلهـا ، وصـوال اىل تغطيـة تكاليـف العمـل اإلعالمـي للمؤمتر الشـعبي 

العـام ومؤسسـاته املنقذة لالسـراتيجية .
وختتـم موازنـة االسـراتيجية بتخصيـص دعـم ملنظـات املجتمـع املدين واالحتـادات التي نشـطت 
بشـكل واضـح قبـل فتنـة ديسـمرب يف أعاهلـا االحتجاجيـة والدعـوة لالرضابـات واالعتصامـات 

للمطالبـة بالرواتـب واحلقـوق والتسـويات والنفقـات التشـغيلية.
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 • وثائق..

العمليات.. 
تقدم الوثائق اليومية لغرفة عمليات 

عي صالح وعى مدار الساعة صورة 
واضحة لطبيعة النشاط األمني 
والعسكري الذي كان يقوم  به 

ومؤسسته املوازية ملؤسسات الدولة 
خارج نشاط ودور الدولة وطبيعة 

املواجهة مع العدوان فقد كان صالح 
يوهم اجلميع أنه يواجهه من أجل 

االنتصار لليمن فيا تؤكد وثائقه أنه 
كان يقوم بعمليات مسح يومي لكل 
االعال االمنية التي تقوم هبا الدولة 
وأجهزهتا األمنية لصاحله الشخيص 

ولصالح العدوان .
> وتتابع يوميات العمليات اخلاصة 

بعي صالح النقاط األمنية يف العاصمة 
رشقا وغربا وشاال وجنوبا وترصد 

الفعاليات يف القاعات العامة وترسل 
من خيرقها ويتجسس عليها ويرفع 

باألساء والصور وطبيعة املناسبة  مع 
اخراق أجهزة االتصاالت الشخصية 

واألمنية والعسكرية وتسجيل 
املكاملات وتتبع األشخاص وأعال 

التحشيد للجبهات وحماولة تشتيتها .. 
 كا تكشف مئات الوثائق اخلاصة 

بغرفة عمليات عي صالح الركيز عى 
مربع حدة ومربع احلي السيايس ألمنه 

الشخيص وأمن أبنائه وأبناء أخيه.
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وثائق..
ترشح خطط تقسيم العاصمة 

إىل مربعات األهداف 
احلقيقية لفتنة ديسمرب 
والعمليات املصاحبة 

والسابقة وما كان سينتج 
الحقا من أعال عسكرية 

وأمنية بعد إسقاط العاصمة 
وتسهيل مهام عجز عنها 

العدوان من اجلو ليحاول 
»حصان طروادة« عي 

صالح وأدواته حتقيقها من 
الداخل وحتقيق السيطرة 

عى العاصمة يف كل مربع 
وبحيث يتكفل كل قائد قطاع 

بمسئولية ونطاق قطاعه.
توضح الوثائق حدود كل 

قطاع ونوعية العتاد والسالح 
املستخدم.
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كان لقـاء العـارش من رمضـان الذي دعا له السـيد 
القائـد عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي أول   تنبيـه 
استشـعرته الوطنيـة اليمنيـة، وأول ناقـوس خطـر 
املرحلـة  مـع  التعامـل  الرفـاء  كل  عـىل  فـرض 
أيـة  لرفـض   واالسـتعداد  وجديـة  بمسـؤولية 
تقديـم  أو  الداخليـة  اجلبهـة  لزعزعـة  حمـاوالت 
التنـازالت للعـدوان عـىل حسـاب كرامـة ودمـاء 
أبنـاء الشـعب اليمنـي وسـيادة بلدهـم وحريتهم. 

قـد  اللقـاء  هـذا  قبـل  األمنيـة  األجهـزة   كانـت 
متكنـت من احلصـول عـى معلومات مهمـة تركز 
عـى اتصـاالت جيرهيـا صالـح مـع دول العدوان 
عـن طريق وسـطاء يف اخلـارج والداخـل، وكانت 
بـن  التعـاون  آليـات  تبحـث  االتصـاالت  تلـك 
الطرفـن، وهو التعـاون الذي يعنـي خيانة الوطن 
وبيعـه يف سـوق املـزاد اخلليجـي مقابـل امتيازات 
خاصـة ووعـد بالعـودة إىل السـلطة، وقـد أرشنـا 
يف الفصـل السـابق إىل أمثلـة من حمـاوالت صالح 
فتـح قنـوات التواصـل مـع السـعودية، منهـا عن 
طريـق رئيـس حتريـر صحيفـة الوطن السـعودية، 
الصـويف  أمحـد  اإلعالمـي  سـكرتره  وبواسـطة 

كانت اتصاالت صالح ,,
التي رصدهتا االجهزة 

األمنية تبحث آليات 
التعاون بن العدوان 

وبينه، وهو التعاون الذي 
يعني خيانة الوطن وبيعه 

يف سوق املزاد اخلليجي 
مقابل امتيازات خاصة 

ووعد بالعودة إىل السلطة

لقاء العاشر من رمضان
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الـذي اعـرف بنفسـه بالقيـام هبذا الـدور وذلـك يف لقاء مـع قنـاة الرشعيـة الفضائية 
يف تاريـخ ٢٠١8/4/١٦م إضافـة إىل اسـتخدامه قيـادات موالية لـه يف القاهرة وعّان 
وغرمهـا مـن العواصـم العربيـة والدوليـة لتنفيـذ مهمة فتح قنـاة اتصال مـع عواصم 

العـدوان . 

لقـد تعامـل مكـون أنصاراهلل مع مثل هـذه املعلومـات بحكمة ومسـؤولية وطنية، فلم 
يعمـل عـى نرشهـا، بـل اختـذ مسـارين اثنـن، األول الدعـوة لعقـد لقاء العـارش من 
رمضـان الـذي ضم حكـاء وعقالء اليمـن، والثاين مصارحـة الرشيك وحماولـة إثنائه 
عـا ينـوي القيـام بـه، وكان ذلك نابعـًا من احلـرص عى الوطـن وعى الرشاكـة وقبل 

ذلـك واجب دينـي ووطنـي وأخالقي . 

ولنـا أن  نتمعـن يف سـطور خطـاب السـيد القائـد الـذي ألقـاه يف اللقـاء تلـك النقاط 
املتعلقـة بمعركـة املواجهـة وعواقـب التفريـط واخليانـة ونتائـج اهلرولـة إىل أحضـان 
العـدوان عـى حسـاب كرامـة الشـعب اليمنـي الصامـد ، فهـذه األسـطر والعبارات 
تكفـي لتلخيـص تلـك املعركـة، بـل مـا كانـت حتملـه مـن أمل ومعانـاة وصـرب وحتـٍد 
ومسـؤولية معظمهـا كانـت تقـع عـى عاتـق مكـون أنصـاراهلل، يف حـن أن  الطـرف 
اآلخـر بـدأ يأخذ مسـارًا آخـر يف التهيئة ملـرشوع اخليانـة واملؤامرة، وبدأ ينسـج خيوط 
العالقـة مـع اخلـارج ويأخـذ موقعـه مـن املرتزقـة العمـالء ويفـاوض عـى نصيبه من 
الكعكـة، بـل ويقـدم نفسـه كعميـل يمكـن الركـون إليـه واالعتـاد عليـه، فـا فشـل 
فيـه العمـالء اآلخـرون كان زعيم مليشـيا اخليانـة يقدم نفسـه كنموذج ناجـح للعالة 
واالرتـزاق، فـكل مـا كان يأخـذه عى السـعودية هو أهنـا تبنت هـادي واإلصالح ومل 

تتبنّـه هـو وحزبـه كونـه األكثر قـدرة عـى تنفيـذ أجندهتـا يف اليمن. 

مّثـل لقـاء العارش من رمضـان واحدة مـن املحطات اهلامـة التي حاول خالهلـا أنصار 
اهلل احتـواء تداعيـات املؤامـرة التـي كانـت قـد كشـفت منذ وقـت مبكر ومـن خالل 
تعامـل صالـح مـع اتفـاق تأسـيس املجلـس السـيايس األعـى وتعطيله لـكل األعال 
التـي مـن شـأهنا أن  تعـزز اجلبهـة الداخليـة، وتعمـل عـى دعـم الصمـود الشـعبي 
والعسـكري، وحتسـن املعيشـة للمواطنـن، وتعمـل عـى إصـالح احلركـة القضائية، 
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وحماربـة الفسـاد، ودعـم مـوارد الدولـة، واحلفـاظ عـى زخـم اجلبهـات، كـا هـدف 
اللقـاء إىل توحيـد اجلهـود الفاعلـة يف املجتمـع لتوحيـد الصـف الوطنـي يف مواجهـة 

حتديـات العـدوان ومؤامرتـه عـى اجلبهـة الداخلية.

وتعتـرب كلمـة السـيد عبد امللك بـدر الدين احلوثـي ليلة انعقـاد لقاء احلكـاء يف تاريخ  
العـارش مـن رمضـان واحـدة مـن الوثائـق التارخيية اهلامـة يف تاريـخ اليمـن املعارص، 
ونوردهـا هنـا نصـًا ملـا هلا مـن امهيـة ولتكـون وثيقـة مـن وثائـق االجتاهـات الوطنية 
العاملـة عـى توحيـد الصـف الوطنـي ورص الصفـوف وقـد بثـت تلـك الكلمـة يف 

الوطنية.    القنـوات 

نص اخلطاب التارخيي للسيد القائد : 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمـد هلل رب العاملـن، وأشـهد أاّل إلـه إال اهلل امللـك احلـق املبن، وأشـهد أن سـيدنا 
حممـدًا عبـده ورسـوله خاتـم النبيـن، اللهـم صِل عـى حممد وعـى آل حممـد، وبارك 
عـى حممـٍد وعـى آل حممـد، كا صليـت وباركت عـى إبراهيـم وعـى آل إبراهيم إنك 
محيـد جميـد، وارَض اللهـم برضاك عـن أصحابه األخيـار املنتجبن وعن سـائر عبادك 

الصاحلن.

أهيا اإلخوة واألخوات، 

السـالم عليكـم ورمحـة اهلل وبركاتـه، وتقبـل اهلل منـا ومنكم الصيـام والقيـام وصالح 
األعـال، حديثنـا اليـوم ليـس عـى حسـب التسلسـل الـذي كنـا عليـه فيـا يتعلـق 
باملواضيـع الرئيسـية التـي حتدثنـا عنها خـالل األيام املاضيـة، نتحدث يف هـذه الكلمة 

بمناسـبة اجتـاع العـارش مـن شـهر رمضـان املبـارك املقرر ليـوم الغـد   إن شـاء اهلل.
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وهـذا االجتـاع الـذي كنـا قـد دعونـا إليـه هلـدٍف واضـح وحتـت عنـواٍن واضح هو 
)احلفـاظ عى وحـدة الصـف الداخي ومتاسـك اجلبهة الداخليـة، والعمل عـى تعزيز 
املوقـف الداخـي يف مواجهة العـدوان والتصدي للعـدوان( وهذا اهلـدف نعتربه هدًفا 
مرشوًعـا وهدفـًا مقدسـًا وهدفـًا مهـًا يعنينـا، كشـعب يمنـي نتصـدى هلـذا العدوان 
اجلائـر، وبالتـايل كنـا نتوقـع التفاعـل اإلجيـايب الذي ملسـناه ونشـكره ونقـدره من كل 
القـوى واملكونـات يف الداخـل سـواًء احلزبيـة والسياسـية منهـا ويف طليعتهـا املؤمتـر 
أواملكونـات االجتاعيـة مـن علـاء ومـن  العـام واألحـزاب واملكونـات،  الشـعبي 
أكاديميـن ومـن مشـائخ ووجاهـات وخمتلـف الفئـات الشـعبية التـي أبـدت تفاعاًل 

واسـتجابًة مشـكورًة ومقـدرًة نثمنهـا بـكل إجـالل وإكبـار واحرام.

اخرتاق الوضع الداخي: 

نعـرف كلنـا يف هـذا البلد أنـه منذ بدايـة العـدوان األمريكـي السـعودي األجنبي عى 
بلدنا علينا كشـعٍب يمني مسـلم، سـعت قـوى العـدوان وخصوصًا بعـد أن واجهت 
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الصعوبـات، وأدركـت هـي صعوبـة هـذه املعركـة عليها وصعوبـة حتقـق أهدافها من 
هـذا العدوان سـعت إىل اخـراق الوضع الداخـي يف هذا البلد، وسـعت إىل أن جتّر إىل 
عدواهنـا ويف صفهـا البعـض من املكونات والبعض من القوى، وسـعت إىل اسـتغالل 
وتوظيـف املشـاكل التـي كانـت قائمـة يف هـذا البلـد، وبالـذات املشـاكل السياسـية 
الكبـرة وإىل أن  تسـتغل البعـض مـن املكونات التي أرخصت نفسـها وباعت شـعبها 
وآثـرت املصالـح واالعتبـارات الفئويـة أو احلزبيـة أو املصالـح الضيقـة عى حسـاب 
املصالـح الكـربى واالهتامـات الكربى واملسـؤوليات الكـربى، وهذا أمـر يفعله كل 
حمتـٍل وكل غـاٍز وكل معتـٍد أجنبـي عـى أي بلـد سـواء يف احلـارض أو يف املـايض .. 
والتاريـخ يشـهد بذلـك يف كل مناطـق الدنيـا ويف كل املراحـل، وعـى مـدى الزمن يف 
التاريـخ كلـه كان أي غـاٍز أجنبـي وأي حمتـٍل يسـعى الحتالل بلـد ما والسـيطرة عى 
شـعب مـا يعمـد ويسـعى إىل تفكيـك ذلـك البلـد، وإىل أن  يسـتأجر وأن يسـتجلب 
وأن جيـر إىل صفـه ضعـاف النفـوس مـن اخلونـة واملعقديـن وأصحـاب االعتبـارات 
ارتباطهـم  كبـر  إىل حـٍد  فقـدوا  قـد  العـادة  يكونـون يف  الذيـن  الضيقـة  واملصالـح 
بشـعبهم وارتباطهـم بأمتهـم، وأصبحـوا مأزومـن لدرجـة كبـرة ومعقديـن لدرجة 
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كبـرة، وعندهـم كذلـك إفـالس عـى املسـتوى األخالقـي، فيسـعى إىل أن  يسـتفيد 
منهـم يف تفكيـك اجلبهـة الداخلية وأن خيـرق من خالهلـم ذلك البلد، حصـل هذا يف 
كل البلـدان ويف كل املناطـق، يف احلارض شـهدنا عى ماحصل يف فلسـطن، وماحصل 
يف لبنـان، حيـث عمـدت إرسائيـل آنـذاك إىل أن  جتنـد حتى عى املسـتوى العسـكري 
وليـس فقـط عـى املسـتوى السـيايس جتنـد بـاآلالف مـن يقاتـل إىل صفهـا ويقف إىل 
جانبهـا، وشـهدنا ذلـك يف بلـدان أخرى سـواء يف املنطقـة العربية أو يف خـارج املنطقة 
العربيـة وخـارج العـامل اإلسـالمي كيـف كانـت القـوى األجنبية حتظـى وحتصل عى 
البعـض مـن رخـاص النفـوس، البعـض كقـوى ومكونـات أو حتـى عـى املسـتوى 

الفـردي، يتجـه البعـض العتبـارات متنوعـة فيقـف يف صـف األجنبي ضـد بلده.

أيًضـا شـهدنا يف واقعنـا احلـارض ويف زمننـا هـذا وفيـا اسـتقرأناه مـن التاريـخ كيـف 
كانـت القوى احلـرة والرشيفة والعزيزة واملسـتقلة التـي تتصدى للعدوان عى شـعبها 
وعـى بلدهـا وتتصـدى للمحتـل األجنبـي، وكيـف كانـت تعـاين الكثـر والكثـر، 
مثـاًل كان البعـض يتآمـرون عليهـا، كان البعـض يتخـذون منهـا مواقـف سـيئة، كان 
البعـض يطعنوهنـا يف الظهـر، كان البعض هلـم مواقف سـلبية منهـا، ويف النهاية عندما 
تنتـر وعندمـا تصـل إىل نتيجتها احلاسـمة التي هـي نتيجة مؤكدة وهـي نتيجة النر 
ونتيجـة الطـرد للمحتـل األجنبـي ونتيجة الفشـل الذريع للغـازي األجنبـي فيا بعد، 
يـأيت التاريخ ليسـجل املوقـف الرشيف والعظيم واملسـؤول للقوى احلـرة، واآلخرون 
يـأيت التاريـخ ليتخـذ منهـم موقفـه أيًضـا احلاسـم كخونـة أو متخاذلـن أو مثبطن إىل 

آخره..

وشـهدنا ونشـهد أيضـًا كيـف أن  هنـاك فئـة هـذه الفئـة تكـون موجـودة يف كل بلـد 
تشـهد احتـالالً وغـزوًا أجنبيـًا هـي فئـة املربصـن اجلبنـاء الضعفـاء الذيـن يؤثـرون 
إىل حـٍد كبـر.. الصمـت واالنتظـار ملـآالت ونتائـج األحـداث، ودائـًا يكونـون هم 
مرتابـن جتـاه إمكانية النـر وإمكانية التصدي للمحتـل األجنبي، خصوًصـا إذا كان 
هـذا الغـازي املعتدي لـه قوة عسـكرية ضخمة ولـه إمكانيات كبـرة، فدائـًا يكونون 
مرتابـن يف إمكانيـة الصمـود يف مواجهـة هـذا املعتـدي فيؤثـرون أن يكـون موقفهـم 
ويرصـدون  األحـداث  لطبيعـة  ومتجاهـاًل  متغاضيـًا  مـا  حـٍد  إىل  ويكـون  متذبذًبـا 
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األحـداث إن سـجلوا مواقـف وطنيـة بـارزة قويـة يف مواجهـة األجنبـي حاولـوا أن 
يسـجلوا بعضـًا مـن املواقـف التـي تتسـم شـيئًا مـا باإلجيابيـة وأن يتـوددوا إىل القوى 
هـذه التـي تتصـدى للمعتـدي وإن الحظـوا ،يف ظـروف معينـة أو يف أحـداث معينـة 
تقدمـًا لصالـح األجنبـي هـذا.. حاولـوا أيضـًا أن  يسـجلوا بعـض املواقـف السـلبية 
ضـد الداخـل واملواقف املتوددة مـن األجنبي املعتـدي وحياولون أن يعرضوا أنفسـهم 
يف املـزادات العلنيـة ليقولـوا وفـق رسـائل معينـة وأصـوات معينـة ومواقـف معينـة،           
هـا نحـن يا أهيـا األجنبـي حـارضون ألن نبيع منك كـا باع اآلخـرون من قبلنـا، هذه 
حالـة، وهـذا التصنيف لثـالث فئات عـادًة ما تكون فئـات موجودة يف كل بلٍد يشـهد 
عدوانـًا أجنبيـًا، ويسـتهدفه غـاٍز أجنبـي وحمتل أجنبـي، هـذه احلالة موجـودة وبالتايل 
لـن نكـون اسـتثناًء يف هـذا البلـد وال يف هـذه املرحلـة وال يف مواجهـة هـذا العـدوان 

األجنبي.

من يقف مع الغزاة : 

حتـى يف تارخينـا نحـن كشـعٍب يمني أيـام االحتـالل الربيطـاين، اليوم كلنـا نجمع يف 
هـذا البلـد عـى إدانـة االحتـالل الربيطـاين وعـى توصيفـه بأنـه كان احتـالاًل أجنبيـا 
وغـزًوا أجنبًيـا وأنـه كان عدواًنـا بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، وأن املسـؤولية والواجـب 
احلتمـي والواجـب األخالقـي والوطنـي واإلنسـاين هـو التصـدي لذلـك االحتالل، 
ونشـيد كلنـا يف هـذا البلـد بالذيـن وقفـوا ضد هـذا االحتـالل. ولكـن ما الـذي كان 
قائـًا آنـذاك؟ ما الـذي كان حيدث أمـام االحتالل الربيطـاين وعى مدى أكثـر من مائة 
وعرشيـن عاًمـا يف اجلنـوب، البعـض وقفـوا مع هـذا االحتـالل ونـارصوه، والبعض 
مـن أبنـاء شـعبنا قاتلـوا معـه قاتلـوا يف صفـه وقاتلوا جنـودا جمنـدة جنـودا خاضعن 
إلمـرة ضبـاط بريطانيـن، أمره قائـده الذي يديـره يأمره يوجهـه حتى ليوجـه بندقيته 
ضـد مـن هـم مـن أبنـاء بلده مـن هـم يمنيـون ومـن هـم جنوبيـون، ضابـط بريطاين 
يأمـره ويوجهـه وحيركـه إىل هذه، أو تلـك أو ليسـتهدف أولئك من أبناء بلـده يف تلك 
املحافظـة أو تلـك املنطقة أو تلـك القرية أو يف تلـك املدينة، والبعض سياسـيا ارتبطوا 
باملحتـل الربيطـاين ووقفـوا يف صفـه وتآمـروا معـه وحتركـوا حتـت مظلتـه يف اجلنوب 
ويف الشـال أيضـا، البعـض ذهـب ليجلـس هنـاك يف عـدن حتـت العبـاءة الربيطانيـة 
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وليحتضنـه املحتـل الربيطـاين وحيتضن مرشوعه يف الشـال، فكانت احلالـة آنذاك أثناء 
االحتـالل الربيطـاين شـبييهة باحلالة اليـوم، أن  تقف بعـض من التشـكيالت والقوى 
منـارصة للمحتـل ومقاتلـة يف صفه.. توجـه بندقيتهـا إىل الداخل، تقتل مـن يريد منها 
الربيطـاين أن  تقتـل، وأن يقـف البعـض إعالميـا بعـض القـوى تقـف إعالميـا، تربر 
االحتـالل الربيطـاين متجـد االحتـالل الربيطـاين تشـيد بأيـة خطـوة يقـوم هبـا املحتل 
الربيطـاين، وتطبـل أليـة مواقف من جانـب الربيطاين والبعض وقفوا سياسـيا بشـكل 
مبـارش وواضـح ورصيـح ومؤيـد، ارتباط تـام والبعـض ارتباط بشـكل غـر مبارش، 
بمعنـى ذهـب إىل الربيطـاين ونسـق معـه ولكـن حـاول أن  جيعل لـه عناويـن أخرى، 
أجنـدة أخـرى، أعـاالً أخـرى، ولكـن كانت مسـألة التنسـيق واضحـة ومعلنـة أيضا 
ورصحيـة، يعنـي يذهـب إىل عـدن ويسـتقبله الربيطـاين وحيتضنـه ويبـارك مرشوعـه 
وأنشـطته وجهـوده.. ماقبـل االحتـالل الربيطـاين أيضـا، االحتـالل الركـي البعض 
وقفـوا مـع املحتـل الركي، أيـدوه قاتلوا معه نـروه باركـوا خطواته باركـوا جرائمه 
وبـرروا لـه كل مـا يفعـل مـن قتل من هنـب من كل أشـكال  وأصنـاف اجلرائـم برروا 

ذلـك كلـه رشعنـوه، أضفوا عليـه عناويـن معينـة وطبعوه بطابـع دينـي إىل آخره.

مرحلة تارخيية : 

فهـذا اجلـو الذي نـراه اليـوم أمامنا ليس جـوًا غريبـًا ال عى مسـتوى التاريـخ يف بلدنا 
وال عى مسـتوى الواقـع من حولنا يف بقيـة البلدان ويف بقية املناطـق وعى مدى الزمن 
ومـدى التاريـخ، فيا بعد يـأيت التاريخ ليتخـذ موقفا خمتلفـا، يصنـف كل الذين وقفوا 
إىل جانـب املحتـل األجنبـي املعتدي ونارصوه عسـكريا وسياسـيا وإعالميا وحتت أي 
عنـوان وبـأي تربيـر يصنفهـم باخلونة والعمـالء واملرتزقـة واملجرمن ويمجـد ويثمن 
عاليـا موقـف القـوى احلـرة التـي تصـدت للمعتـدي األجنبـي املبطـل الظـامل ويـأيت 
ليسـجل مواقفهـا وبطوالهتـا وأيامهـا ووقائعهـا التارخييـة ويشـيد هبا ويـربز موقفها، 

هـذا حيصـل يف كل الدنيا..

 اليـوم نحـن نعـاين وسـنظل نعـاين يف هـذا البلد مـادام هـذا العـدوان األجنبـي قائا، 
نعـاين مـن فئتـن يف هذا البلـد الفئـة األوىل هي التـي اختـذت موقفا رصحيـا وواضحا 
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بانضامهـا إىل صـف هـذا األجنبـي وتشـكلت سياسـيا وعسـكريا وإعالميـا يف صفه 
فذهبـت تشـكيالهتا العسـكرية حتـت إمـرة ضباطـه كـا حيصـل اليـوم، هنـاك ضباط 
سـعوديون وضبـاط إماراتيـون يف مـأرب ويف اجلنـوب ويف املخـأ ويف تعـز، ضبـاط 
معروفـون املرتزقـة هـؤالء الذيـن حياولـون أن يتحدثـوا حتـت عناويـن وطنيـة هـم 
يعرفـون مـن يأمرهـم؟ مـن ينهاهـم؟ مـن يقودهـم؟ مـن يؤدهبـم؟ وملـن خيضعون؟ 
وإلمـرة من خيضعون؟ املسـالة واضحـة.. االسـتهالك اإلعالمي والضجيـج والنفاق 
والـكالم املزخـرف يشء هنـاك لكـن الواقـع واضح جدا واليسـتطيع أحـد أن  يغطي 
عليـه ثـم املوقـف مـن بدايتـه موقـف واضـح جـدا يعني بـدأ هـذا العـدوان األجنبي 
عـى نحـو واضـح ال خفـاء فيـه ال غمـوض فيـه وليـس بمسـتوى بسـيط ومتواضـع 
وخفـي وليسـت هـي عمليـة ليلية رسيـة جتري حتـت جنح الظـالم ما أحـد عرف من 
ورائهـا، ال.. لقـد أتـى هـذا التحالف األجنبـي بقوى أجنبيـة واضحة ورصحيـة وبينة 
ليعلـن مـن واشـنطن عدوانًا أجنبيـًا عى اليمن عـى هذا البلـد، ووجوه هـذا العدوان 
وجـوه واضحـة مـن واشـنطن أعلـن أعلنـت أمريـكا موقفها الريـح يف رعايـة هذا 
العـدوان ويف إدارة هـذا العـدوان ويف اإلرشاف عى هذا العـدوان ويف تزويده با يلزم 
مـن السـالح مقابـل املـال، طبعـا ألهنـا تريـد أن  تسـتفيد يف كل االجتاهـات ،ووفرت 
لـه السياسـية يف جملـس األمـن واألمـم املتحـدة، وباحلايـة أيضـا واإلدارة العسـكرية 
الالزمـة مـن خـالل توفـر الصواريـخ والقنابـل والطائـرات والعتـاد احلـريب بـكل 
أصنافـه ومـن خـالل اإلدارة العملياتية يف غـرف العمليات يف الريـاض ويف اإلمارات 
ويف أريريـا ويف غرهـا مـن البلـدان التي تقـع فيها أهم غـرف العمليـات التي ترشف 

وتديـر العمليـات احلربيـة ضـد بلدنا.

ثـم أتـى السـعودي.. النظام السـعودي ليكون هو معنيـًا بعملية التنفيذ بشـكل واضح 
ورصيـح ومعلـن، يعنـي هـو الخيفـي ذلـك هـو يعلنـه.. هـو اليـوم قضيتـه الكـربى 
التـي يبـذل فيهـا كل جهـده، ويضـخ فيهـا بـكل إمكاناتـه وأموالـه، وحيـرك فيها كل 
قدراتـه اإلعالمية وإمكاناته والعسـكرية واالقتصادية واالسـتخباراتية ويشـتغل بكل 
مـا أويت وبـكل مـا يملـك وبـكل وضـوح حتى أهنـا أصبحـت القضيـة البـارزة عامليًا 
اليـوم، هـذا العـدوان اليـوم برأسـه األمريكـي وبوجهـه السـعودي وبأنفـه اإلمارايت 
وبأذرعـه وتشـكيالته مـن القـوى التـي أطلقت عى نفسـها قـوى التحالف هـو اليوم 
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أمـر واضـح عى املسـتوى العاملـي عى املسـتوى الـدويل عـى املسـتوى اإلقليمي عى 
املسـتوى املحـي وليس خافيـا وال رسيا والغامضـا والمتخفيا حتـت عناوين أخرى.. 
أبـدًا واضـح جـدا جـدا يعنـي مـن أكـرب األُمـور الواضحـات، وسـنأيت لنوضـح ملاذا 
نحتـاج أن نقـول هكـذا وملـاذا نضطـر إىل أن نكـرر الواضـح ثـم األوضـح الـذي هو 

كالشـمس. واضح 

العدوان والعماء : 

 بالرغـم مـن ذلـك تـربز بعـض األنشـطة.. بعـض العناويـن التـي تتعاطـى مـع هـذا 
العـدوان األجنبـي الواضح برأسـه األمريكـي بوجهه السـعودي واإلمـارايت وأذرعه 
وتشـكيالته األجنبيـة وأصابعـه وأحذيته وليسـت أصابعـه أحذيته املحلية لـه من هذا 
البلـد احلـذاء احلـذاء يمنـي أمـا الرجـل واليـد والـرأس والوجـه والشـعر واألظافـر 
واألسـنان واملخالـب كلهـا خارجيـة مـن هـذا البلـد.. احلـذاء حـذاء يمني فـإًذا هذا 
العـدوان الواضـح جـدًا الذي يعرب عـن نفسـه كل يوم إعالميـا وسياسـيا وبخطوات 
عمليـة عسـكرية وواضـح عند إطـالق كل عمليـة يف ثنايا هـذا العدوان، ما سـبق من 
عمليـات اسـتهدفت أيـة منطقة من مناطـق اجلنوب أو أيـة منطقة من املناطـق الرشقية 
أو مثـاًل عمليـات املخـا أو أية عملية مـن الذي يعلـن عنها؟ من الـذي يتحدث عنها؟ 
مـن الـذي يعـرب عنهـا؟ مـن الـذي يظهر بـكل وضـوح مديرا هلـا وآمـرًا فيهـا وحمركا 
هلـا؟ هـو األجنبـي واضـح..  يـأيت ناطق باسـم قـوى العـدوان يصـدر بيانـات، يعني 
هذه مسـألة مـن أوضح الواضحـات ولكن حياول البعـض أن  يتعاطـى بطريقة خمتلفة 
يـأيت أشـباه احلمـر والنه مـن الظلـم الفـادح بحـق احلمـر أن  نصنف البعـض بأهنم 
محـر لكـن يأيت أشـباه احلمـر ليتعاطى مـع األحـداث وكأن سـياقا آخر وشـكال آخر 
وواقعـا آخـر كأن األحـداث ليـس فيهـا طـرف خارجـي، يعنـي كأنـك أمام مشـكلة 
داخليـة فيـأيت البعض ويقدم نفسـه مـن )أبـو أذان( كاحلمر يعني أشـباه احلمر هؤالء 
الذيـن يتعاطون مع العـدوان وكأنه هناك جمرد مشـاغبات وإشـكاالت داخلية لينصح 
هـؤالء الذيـن يف الداخـل أن يركـوا مشـاغباهتم وإزعاجهـم للشـعب اليمنـي، ويأيت 
البعـض ليقـدم عنوانـا حياديـا أن مـا جيـري اليـوم هـو جمـرد مشـاغبات بـن البعض 
مـن أبنـاء هـذا البلد املشـاغبن واملشاكسـن فينصح الطرفـن من هؤالء املشـاغبن يف 
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هـذا البلـد ليكفـوا عن إزعاجهم للشـعب اليمنـي وآذيتهم للشـعب اليمنـي، وحياول 
أن  يتجاهـل كل هـذا العـدوان الكبـر املعلـن الريح الواضـح الذي تنطـق به مئات 
الوسـائل اإلعالميـة من قنوات وصحـف ومواقع، وتعقـد له قمم واجتاعـات دولية 
وإقليميـة، ويتحـدث عنـه زعاء العـامل عى املسـتوى الـدويل واإلقليمـي، وتتحرك له 
جيـوش بأكملهـا، ولـه وقائـع وأحـداث واضحـة عـربت عنهـا جرائـم كبـرة ضـد 

اإلنسـانية وأحـداث كبـرة واضحـة، كل هـذا الوضوح الكبـر جدا.

 كل هـذه األحـداث التـي مـألت السـاحة العامليـة واإلقليميـة واملحليـة يـأيت البعض 
ليحـاول أن يغمـض عينيـه أمامهـا، أن يتجاهلهـا، أن يتنكـر هلا، أن يوصـف ما جيري 
ومـا حيـدث بتوصيفـات أخـرى وعناويـن أخـرى ليـربر لنفسـه أن يكـون لـه موقف 
آخـر موقـف الينسـجم مـع املسـؤولية الدينيـة، وال ينسـجم مـع الفطـرة اإلنسـانية، 
وال ينسـجم مـع الواجـب الوطنـي، وال ينسـجم مـع أي اعتبـار يمكـن أن تسـتند 
إليـه كإنسـان يعنـي سـواًء أردته اعتبـارا إنسـانيا أودينيـا أووطنيـا أ سياسـيا أوأيا كان 
.. ليتخـذ لـه موقفـا خيانيـا موقـف اخليانـة املوقـف الـذي يتنصل فيـه عن املسـؤولية 
املوقـف الالمسـؤول املوقف الذي منشـأه إمـا حالة اهنزاميـة ألن البعـض جبان جبان 
بـا تعنيـه الكلمة مرعوب اليمتلك من الشـجاعة مـا هييئه وال خيولـه أن يتبنى املوقف 
املسـؤول ضـد هـذا العـدوان فيكـون لـه موقف مـرشف مـن هـذا العـدوان ال .. هو 
جبـان ضعيـف مهـزوم النفـس ومتشـبع بالـروح االهنزاميـة ممتلئ هبـا متحكمـة فيه، 
ال جيـرؤ عـى أن يكـون لـه موقـف رصيـح من هـذا العـدوان بكل مـا قد حـدث من 
هـذا العـدوان من جرائـم فظيعة يندى هلا جبن اإلنسـانية.. جرائم مشـهودة، أسـواق 
ألقيـت القنابـل والصواريـخ عـى املتسـوقن فيهـا عـى املئـات مـن اليمنيـن فيهـا، 
أسـواق عادية ليسـت سـاحات حرب ليسـت جبهات حرب، أسـواق فيها متسـوقون 
يمنيـون مـن خمتلف أبنـاء هذا الشـعب يف خمتلف حمافظات هـذا البلـد، إذا أنت مأزوم 
مناطقيـا فحتـى عـى مسـتوى املناطـق مـا مـن حمافظـة يف هـذا الوطـن ويف هـذا البلد 
إال وشـهدت جمـازر، املأزومـون مناطقيـًا مل نسـمع هلـم صوتـًا حتـى جتاه مـا حيدث يف 
مناطقهـم جمـازر فظيعـة وجرائم فظيعـة حدثت يف تعز مل نسـمع صوتًا واحـدا يتأمل من 
املأزومـن حتت العنـوان املناطقي من املخبولن واملوسوسـن مناطقيا، مل نسـمع صوتا 
يسـأل، ملـاذا ياقوى العـدوان تقتلون أبناء تعز يف األسـواق ويف املسـاكن ويف املسـاجد 
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ويف املـدارس؟  مهـا كانـت فداحـة العـدوان، مهـا كانـت فظاعـة تلـك اجلرائم مها 
كان مسـتوى مـا أحدثـت مـن نتائـج مـن تدمـر ومن قتـل ومن جـرح ومـن إعاقات 
طاملـا والـذي فعـل ذلـك هـو العـدوان اخلارجي هـو األمريكـي السـعودي اإلمارايت 
طبيعـي ليفعـل ما يفعل، تنتهي مسـألة تعـز.. تعز.. تعـز.. تعز.. تعز التي يسـتخدمها 
البعـض كأسـلوب مناطقـي وأسـلوب حياول دائـا أن يعـزز حالة التفكيـك ألوصال 

البلد. هـذا 

جرائم القتل اجلامعي : 

حينـا حتـدث يف اجلنـوب حصلـت يف حلـج وحصلـت يف أبـن وحصلـت يف عـدن 
وحصلـت يف شـبوة.. مامـن حمافظـة يف اجلنـوب إال وقد ارتكبـت فيها قـوى العدوان 
جرائـم جرائم قتل مجاعي للناس يف األسـواق واملسـاكن مل نسـمع من هـؤالء املتباكن 
صوتـا وال كلمـة وكذلـك، اذهب إىل مـأرب اذهب إىل اجلـوف اذهـب إىل هتامة كلها 
تعرضـت للعـدوان لذلـك نجـد املأزومـن مناطقيـا واملوسوسـن واملـرىض الذيـن 
محلـوا العنـوان املناطقـي لتقطيـع أوصال هـذا البلـد أي يشء يفعله املعتـدي األجنبي 
ال يتكلمـون عنـه مهـا كان فظيعـا ولـو كان كيفـا كان.. هـم ماعندهم مشـكلة ملاذا؟ 
ألنـه يف حقيقـة احلـال مـا عندهـم اعتبـارات حقيقيـة أبـدا عندهـم عناويـن يرفعوهنا 
للتربيـر، عناويـن جيعلـون منهـا حلافـا يغطـون بـه جوهرهـم احلقيقـي وهـو اخليانـة 
حقيقـة موقفهـم، وهـو اخليانـة حقيقـة أمرهـم، وهـو أهنـم يفعلـون مـا يفعلـون مـن 
أجـل األجنبـي ويف ظـل األجنبـي وملصلحـة األجنبـي ثـم بقيـة العناويـن تضيـع.. 
تضيـع عناويـن سياسـية رأيناها ضاعـت، عناويـن ومطالب كانـوا يتحدثـون هبا ليال 
وهنـارا ضاعـت البـارز اليـوم يف موقـف بعـض القـوى ليس سـوى الشـغل اخلالص 
ملصلحـة األجنبـي يشـتغلون لألجنبي قضاياهـم وعناوينهم ومشـاكلهم هـل احتلت 
إىل اليـوم؟ مل حتتـل. هل فعـل األجنبـي واخلارجي هذا املعتدي هلم شـيئا هلـا هي، هل 
حـل مشـكالهتم تلـك؟ مل حيلها هلم أبـدًا وهي خارجـة عن نطـاق أجندتـه واهتاماته 
الفعليـة هذا املعتدي األجنبـي األمريكي أوالً  و الربيطاين ثانيًا والسـعودي واإلمارايت 
واألدوات اإلقليميـة ثالثـًا.. كلهـم ال هيمهـم أبـدا مشـاكل أحذيتهم التي لبسـوها يف 
الداخـل اليمنـي ال يف الشـال وال يف اجلنـوب وال يف الـرشق وال يف الغـرب وال حتت 



133

04الفصل الرابع : لقاء العارش من رمضان

عنـوان مـن العناويـن ال العنـوان السـيايس وال العنـوان املذهبـي وال املناطقـي وال 
أي عنـوان مـن العناويـن وال العناويـن االجتاعيـة الن األجنبـي لـه أجنـدة واضحة 
لـه أهـداف حقيقيـة وفعليـة معروفـة ألي متأمـل ألي متفهـم ألي مسـتقرئ وعارف 
بطبيعـة القـوى املعتديـة، ومـا الـذي أرادتـه وتريـده يف هـذا البلـد حتـى عناوينهـا 
اإلقليميـة افتضحـت.. افتضحـت فيهـا، عنـوان القوميـة العربيـة واألمـن القومـي 
العـريب افتضحـوا وقـال عنهـم ترامب ونقل عـن قيادة النظـام أهنا تعرب عن مشـاعرها 
اإلجيابيـة جتـاه إرسائيل، وحتـدث اإلرسائيي بـأن ما يفعلـه النظام السـعودي يف اليمن 
ويف املنطقـة إنـا يمثـل مصالـح مشـركة، فأي أمـن قومي عـريب مصالح مشـركة مع 
اإلرسائيـي إذا أنـت تفعـل ما تفعله وهـو يمثل مصلحـة حقيقية فعليـة إلرسائيل فأين 

هـو األمـن القومي العـريب ؟.

املهزومون والضعفاء : 

ضاعـت العناويـن كلهـا افتضحـت وانقشـعت كل األحلفـة.. كل األغطيـة، باتـت 
املسـألة واضحـة جـدا والحظـوا منـذ بدايـة العـدوان إىل اليـوم، العـدوان مـن أصله 
وفصلـه كان عدوانـا خارجيـا أجنبيـا جتـاه بلد مسـتقل هو اليمـن اجلمهوريـة اليمنية، 
ثـم مـارس منـذ يومـه األول ومنـذ غاراتـه األوىل وإىل اليـوم مـارس أبشـع وأفظـع 
اجلرائـم بحـق هذا الشـعب اليمني،بدءًا مـن القتل اجلاعـي للشـعب اليمني، اآلالف 
مـن األطفـال والنسـاء قتلـوا.. آالف مؤلفـة جمـازر مشـهودة وثقتها وسـائل اإلعالم 
وعرضـت أمـام مـرأى ومسـمع العـامل، جمـازر مشـهودة آالف مؤلفـة مـن األطفـال 
والنسـاء قتلـوا يف خمتلـف ربـوع هـذا البلـد قتلـوا حتـى يف األسـواق ويف املسـاجد 
ويف املـدارس ويف املسـاكن اآلمنـة التـي دمـرت بالصواريـخ والقنابـل يف داخـل هـذا 
البلـد ليسـت يف مناطـق االشـتباك بـل داخـل مدينـة صنعـاء ويف صنعـاء إىل عمـران 
إىل صعـدة إىل خـارج مناطـق االشـتباك يف عمـق القـرى واملـدن يف هذا البلـد، وقتلوا 
بغـر وجـه حـق، ،هـي جرائـم مشـهودة وكثـرة وفظيعـة اعرفت هبـا األمـم املتحدة 
بالرغـم مـن انحيازهـا التـام إىل قـوى العـدوان، واعرفت هبـا أيضا منظـات معروفة 
منهـا منظـات أمريكيـة ومنظات أوروبية، أسـلحة حمرمـة دوليا حتدثت عنها وسـائل 
اإلعـالم يف أمريـكا ويف بريطانيـا ويف خمتلـف مناطـق أوروبـا واسـتخدمت يف هـذا 
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البلـد وصـورت ونقلـت، كل يشء واضـح كل يشء ثابـت كل شـئ بـن، ال غموض 
يف يشء وال خفـاء يف يشء، مـع ذلـك يف هـذا البلـد مـن مل نسـمع هلـم صوتـا، جتـاه ما 
حـدث، والجتـاه كل هـذه املجـازر الوحشـية التـي قتلـت فيهـا آالف مؤلفة مـن أبناء 
هـذا الشـعب أطفـال ونسـاء كبـارا وصغـارا، هـي جرائـم واضحـة يف األسـواق يف 
الصـاالت يف مناسـبات اإلعـراس كذلـك اجتاعات العـزاء يف خمتلف املناسـبات هلذا 
الشـعب، والصوتـا سـمعناه للبعـض، والبعض قد يطلـق صوتا ضعيفا جـدا ويرافق 
مـع صوتـه هـذا ألـف ألف موقـف سـلبي ضد القـوى التـي تتصـدى هلذا العـدوان، 
ليقـول للعـدوان أنـا أحرجـت فأدنـت هـذه اجلريمـة التـي كانـت فظيعة جـدا جدا..
ومـن ثـم أنـا يف املقابـل قـد اختـذت موقفا أقسـى، وأعـى وأوضح وأشـد مـن القوى 
التـي تتصـدى لعدواننـا، البعـض كان يأيت ليحـاول أن حيمـل القوى الداخليـة القوى 
التـي تتصـدى هلـذا العدوان، القـوى احلرة يف هـذا البلـد، حيملها املسـؤولية يف جرائم 
معينـة، ومـا يثبـت أن يـرف انه يـورط نفسـه يـورط حاله برسعـه ويربئـة املعتدي، 
فـال يلبـث املعتـدي أن يعـرف بجريمتـه وقـد حـدث يف الصالـة الكـربى، كيـف أن 
البعـض حاولـوا أن يغطوا وأن يربروا وأن ينسـبوا هـذه اجلريمة إىل القـوى احلرة التي 
تتصـدي هلذا العـدوان، بعد ذلـك افتضحوا ألن العدو نفسـه اعرف، اعـرف أنه من 
ارتكـب هـذه اجلريمـة، ومـع كل هذا الوضوح لكن املسـألة هـي عى هـذا النحو دائا 
قـوى اخليانـة، يف كل بلـد التـي تقـف إىل جانـب األجنبي وتنـارص املحتـل والغازي، 
دائـا هـي مفضوحـة عـى هـذا النحـو وموقفهـا ضعيـف، دائا هـي تتبنـى مواقف ال 
مسـؤولة ومواقف مشـوهة ومواقف ال تسـتند إىل الواقـع، حتتاج يف تربيـر مواقفها إىل 
أن  تتنكـر للحقائـق الكـربى وللقضايـا الواضحـة جـدا ودائـا تسـتند املواقـف احلرة 
إىل الواضحـات والقضايـا البينـات والشـواهد الدامغـة احلقيقية التي متأل سـمع الدنيا 
وبرهـا، األمـور جـرت عى هذا النحو، اإلنسـان احلـر الذي يقـف املوقف الرشيف 
واملسـؤول يسـتند إىل حقائـق واضحة بـكل وضوح، ال غمـوض فيها ،إمـا املربصون 
واملأزومـون واملهزومـون والضعفاء واملتهربـون واملتنصلون عن املسـؤولية، أو اخلونة 
الرحيـون والواضحـون حياولون أن يـربروا مواقفهـم وأن يغطوا عـى حقيقة فعلهم 
وعـى سـوء وشـناعة موقفهـم بالتنكـر للحقائـق الواضحة، هـذا هو املشـهد دائا ويف 
كل بلـد ويف واقعنـا، يف كل بلـد يواجـه عدوانـا أجنبيا ظاملـًا، فإذًا نحن بعـد كل الذي 

قـد مىض منـذ بدايـة العـدوان وإىل اليوم.
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طعن يف الظهر : 

الحظنـا كيـف أن بلدنـا يف الداخـل كيـف كان موقفـه عـى هـذا النحـو معظـم هـذا 
الشـعب معظـم أبنـاء هـذا الشـعب كل الرشفـاء واألحـرار يف هـذا البلـد أوضحـوا 
موقفهـم وكان موقفهـم موقفًا مسـؤوال وطبيعيا ضد هـذا العـدوان األجنبي عى هذا 
البلـد، وهـم يتحركون وبمسـتويات متفاوتـة بالتأكيد بمسـتويات متفاوتـة يعني ليس 
كل الذيـن وقفـوا يف هـذا البلـد ضـد هـذا العـدوان عـى مسـتوى واحـد يف حتملهـم 
للمسـؤولية يف اهتامهـم ويف حتركهـم ويف جديتهـم، ال. البعـض يعنـي حتركـوا بـكل 
مايسـتطيعون يف التصـدي هلـذا العـدوان وحتركـوا، ومـن خمتلـف الفئـات ..يعنـي 
املوقـف متفـاوت لـدى اجلميع ولـدى خمتلـف الفئات واملكونات، ليسـوا سـواء ليس 
كل النـاس سـواء يف موقفهـم، ليـس كل الذيـن وقفوا املوقف املسـؤول عى مسـتوى 
واحـد ودرجـة واحـدة يف مـدى حتملهـم للمسـؤولية وتفاعلهـم ال، بعـض األرس لو 
تـأيت تتأمـل يف واقعهـا قدمـت معظـم أبنائها شـهداء هـل هـؤالء عى مسـتوى واحد 
هـم وبعـض األرس التـي مل يلحق هبا شـوكة واحدة يف تصدهيـا هلذا العـدوان، البعض 
يضحـون ويعانـون وبـكل إبـاء وبكل شـموخ وبـكل عزة وبـكل مسـؤولية، موقفهم 
مئـة باملائـة ضـد هـذا العـدوان وما عنـده فيهـا وال أي تـردد وال أي تذبـذب، وال أي 
يشء موقـف رصيـح وواضـح، البعـض قدمـوا تضحيات كبـرة وتضحيات جسـيمة 
وتضحيـات عظيمـة وقدمـوا الرجـال، قبائل قدمـت أعـدادًا كبرة من الشـهداء، أرس 
قدمـت أعـدادًا كبـرة مـن الشـهداء، مناطـق سـيبقى التاريخ مسـجاًل هلـا موقفها أهنا 
كانـت يف طليعـة املوقـف يف هـذا الشـعب ويف هـذا البلـد، والبعـض أيضـًا مسـتوى 
معاناهتـم وتضحياهتـم عـى املسـتوى االقتصـادي كبـر، مسـتوى حتملهم املسـؤولية 
وهـم يتحركـون، البعض سـجل موقفـا صحيحـا، البعض قـال أنا ضد هـذا العدوان 
ولكـن انشـغاالته ثانيـة، اهتاماتـه ثانية، وكثـر اهلل خره أنه قد سـجل موقفـا ضد هذا 
العـدوان وإن كان منشـغاًل لكنـه قد سـجل موقفـًا ضد العـدوان، ومـن ناحية أخرى 
هـو ال يثّبـط ال خيـّذل ال يـيسء إىل اآلخريـن إىل الذيـن يبذلـون كل جهدهـم.. كل 
طاقتهـم ويتحركـون بـكل قواهـم وإمكاناهتم للتصـدي هلذا العـدوان ال يسـئ إليهم 
ال يطعنهـم يف الظهـر ال يتآمـر عليهـم ال يسـاوم عـى رؤوسـهم مطلقـًا، هـو يف احلـد 
األدنـى سـجل موقًفـا مسـؤواًل ورشيًفا وحـًرا ويسـهم أحياًنـا، قد حيـر يف مظاهرة 
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أو مسـرة شـعبية أو اجتـاع، البعـض إسـهاماته أكثـر يسـهم مادًيـا يف قوافـل الكـرم 
يسـهم بكلـات مشـكورة وحـرة ومسـؤولة، يشـجع.. يبـارك جهـود هـؤالء النـاس 

وتضحيـات هـؤالء الناس.

موقفك من العدوان 

 إسـهامات النـاس متفاوتـة هـذه مسـألة معروفـة نعرفهـا يف الداخـل، كل منـا يعرف 
دوره  موقفـه ومسـتوى جمهـوده ومسـتوى  بمسـتوى  كاًل  ونعـرف  البعـض  بعضنـا 
البعـض ال... هلـم مواقـف مشـبوهة مربـص مالـه  ومسـتوى عطائـه وتضحياتـه، 
أي موقـف أبـدًا ضـد هـذا العـدوان، وعـى العكـس بـدال مـن أن يكـون لـه موقف 
رصيـح وواضـح ومسـؤول يرشفـه أمـام اهلل والتاريـخ، يفيـده يـوم القيامة يـوم يقوم 
النـاس لـرب العاملـن، حـن يسـأله اهلل، مـاذا كان موقفـك جتـاه أولئـك الذيـن قتلوا 
بصوارخيهـم وقنابلهـم آالف األطفـال والنسـاء من أبنـاء بلدك ومن أمتـك؟ ماذا كان 
موقفـك حن أتـى اآلخرون وأهلكـوا احلرث والنسـل وتآمروا عى شـعبك وحاربوه 
اقتصاديـا وانتـرشت بمحاربتهـم االقتصاديـة املجاعـات واملعاناة؟ عانـى املالين من 
أبناء شـعبك، مـاذا كان موقفـك من أولئـك الذين أهلكـوا احلرث والنسـل؟ البعض 
مـا كان لـه أي موقـف، ويف نفس الوقت حمـرج من أن  يكون لـه موقف رصيح واضح 
لتأييـد العـدوان، ولكـن يؤيـد العـدوان ويقف مـع العـدوان بطريقة خمتلفـة، أوال: ال 
يتبنـى أي موقـف مـن العـدوان، ثانيـا: يعمـل بكل مـا أويت من قـوة يف - نسـتطيع أن 
نقـول إهنـا جبهة موازيـة - املوازيـة جلبهة العـدوان، هـذه املوازية جلبهة العـدوان هي 
جبهـة تبـذل كل جهدهـا لـرب القـوى التـي تقف ضـد العـدوان، ولكـن ال حتمل 
عنـوان العـدوان، وال ترح بوضـوح بانضامها إىل صف العـدوان، ألن هذا حيرجها 
ثـم هييـئ الفرصة لرهبـا بكل وضـوح يعني ما حتتـاج القوى احلرة إىل تـردد لرهبا، 
هـذه هـي جبهـة الذيـن يف قلوهبـم مرض، هـذه هي جبهـة املربصـن، يعني مـا عنده 
أي موقـف فعـي حقيقـي واضح ومسـؤول جتـاه العـدوان، ويف نفس الوقـت له منك 
كمتصـد هلـذا العـدوان وكمتفـرغ للتصـدي هلـذا العـدوان وكمتحمـل للمسـؤولية، 
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تعمـل بـكل مـا تسـتطيع من جديـة وبـكل مسـؤولية ملواجهة هـذا العـدوان، له منك 
مائـة ألـف ألـف موقف، مشـغول يطعن يف ظهـرك دائا وأبـدا، يثر عليـك الكثر من 

املشـاكل، وبطريقـة غر مسـؤولة أبـدا، بطريقة غـر مسـؤولة هنائيا.

معتادون عىل الرصاع  

الحظـوا نحـن نقـول مـن موقعنـا يف املسـؤولية وكقـوى موقفهـا واضـح ورصيح يف 
التصـدي هلـذا العـدوان، مـا يسـتطيع أحـد أن يشـكك وال يسـتطيع أحـد أن يزايـد 
علينـا، موقفنـا واضـح، أن مل يكـن موقفنـا واضحـا يف التصـدي هلـذا العـدوان فمـن 
الـذي يتصـدى هلـذا العـدوان، نحـن يف طليعـة هذا الشـعب ومـن أبناء هذا الشـعب 
ونحـن نتحـرك يف التصـدي هلـذا العـدوان، ال نانـع هنائيـا من النقـاش يف أيـة قضايا 
أوأيـة مواضيـع أو فتـح أيـة ملفـات ملعاجلـة الوضـع الداخـي أواملشـاكل الداخليـة، 
حـارضون.. ونحـن وبـكل وضـوح نقـول لسـنا قومـا مدللـن، نحـن معتـادون عى 
الـراع، نحـن أبنـاء الـراع، نحـن قـوم نجاهـد ونقاتـل ونحـارب، ومتعـودون 
عـى مواجهـة املشـاكل والتحديـات مها كان حجمهـا، نحن لسـنا أبنـاء القصور وال 
أبنـاء الفيـالت ولسـنا أصحـاب األرصـدة يف البنـوك، ولسـنا أصحـاب املؤسسـات 
والـرشكات العمالقـة، نحـن مـن أبنـاء هـذا الشـعب، مـن حفاته ومـن فقرائـه ومن 
رجالـه، مـن الكادحن فيـه ومـن املتعودين أن نعيـش فيه كل املشـاكل، ُولدنـا يف هذا 
البلـد بـن األزمات ونشـأنا بـن املشـاكل، وعشـنا كل الظروف، لسـنا مـن الرياض، 
ولسـنا مـن أبـو ظبـي، ولسـنا أيضـا مـن الفئـة املرفـة يف هـذا البلـد، واملتنعمـة التـي 
عاشـت منـذ مراحل، أو منذ عرشات السـنن مربعـة عى الكـرايس ومتخمة ومتنعمة 
يف الفلـل.. وذاهبـة وآيبة يف سـفريات إىل أوروبـا وإىل أمريكا ومن هنـا إىل هنا إىل هنا، 
ال، عشـنا احلروب، عشـنا املشـاكل عشـنا عرشات السـنن واألبواق اإلعالمية تنهال 
علينـا من جهـات متعددة وبأشـكال متعـددة وبأصوات متعـددة طائفيـا، لنا عرشات 
السـنوات وهنـاك مـن يقـول عنـا رافضـة مرشكـون كافـرون، أخطـر مـن اليهـود 
والنصـارى جيـب القضـاء عليهـم، قتاهلـم أهـم وأوىل من الصـالة، هذا صـوت ليس 
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جديـدًا عى مسـامعنا، نسـمعه منذ كنا أطفاال وسـمعه آباؤنـا قبلنا، أيضـا النبز واهلمز 
واللمـز سياسـيا، هـذا منـذ طفولتـي أنا ومن هـم يف جيي ونحن نسـمع اهلمـز واللمز 
حتـت مسـميات وعناويـن سياسـية، كل املرحلة املاضية ليـال وهنارا، ومـا كادت يعني 
عـى مـدى عرشات السـنوات مـا كادت متر بنـا ليلـة وال كاد يمـر بنا يوم إال ونسـمع 

اهلمـز واللمـز بمسـميات وعناوين سياسـية، ثـم بقية األسـاليب.

جهدنا للتصدي هلذا العدوان  

كل الشـتائم وجهـت إلينـا، كل االهتامات وجهت وأطلقت علينا، كل أشـكال وأنواع 
التحريـض وجـه ضدنـا، لسـنا مدللـن، متعوديـن، احلمـد هلل، متعودين جـدا، وهذا 
التعـود أفادنـا ربـا هلذه املرحلـة، يعني لو كنا مثال خـالل املرحلة املاضية ال نسـمع أي 
صـوت جيرح مشـاعرنا وال نسـمع أي كالم ييسء إلينا وال نسـمع بأية هتمـة توجه لنا، 
لكنـا مـع ما أتـى اليوم من قـوى العـدوان عى املسـتوى العاملـي واإلقليمـي واملحي، 
لكنـا مرهقـن جـدًا بـكل مـا نسـمع ولكانـت هـذه مشـكلة علينا، ولـو كنـا متنعمن 
ومدللـن ومرفـن ونعيش حالـة البعض التي عاشـوها يف اخلليـج أو يف بلدنا، كذلك 
لكانـت مشـكلة علينـا، لكـن ال، هـذه األحـداث مل تـأت لنـا بجديـد، وعـى العكس 
نحـن اليـوم نعيـش وضعـًا أفضـل، أفضل مـن كل املراحـل التـي مـرت، واهلل نعيش 
وضعـا أفضـل يف كل اجلوانـب، يعنـي لـكان وطء هـذه األحـداث وحجمهـا وأذاها 
ووجعها بشـكل يصدمنا وأتى ونحـن غرمروضن وال متعوديـن، ال، متعودين لكل 
يشء، متعوديـن جـدا جـدا جـدا، نعتاد اجلبـال، نعتاد الوديـان، نعتـاد أن  نعيش يف أية 
ظـروف، مـا من جديـد، نحن اعتدنا عـى التضحية، نحـن أهل التضحيـة وحارضون 
للتضحيـة، ونحن قـوم يف عقيدتنا ويف روحيتنا ويف أخالقنا نحمـل أرواحنا عى أكفنا، 
ونؤمـن باملسـؤولية، وتربينا عى املسـؤولية، فلسـنا مدللـن، وال يعني عندمـا نقول يا 
مجاعـة يف الوضـع الداخـي، األفضـل لنـا يف هـذا البلـد واملوقـف احلكيـم والصحيح 
واملسـؤول والوطنـي واألخالقـي واملوقف الذي تفرضـه علينا املسـؤولية من جانب، 
وتفرضـه علينـا املصلحـة إن  كان أحد يفهم ما هـي املصلحة، أال نتعامل مع مشـاكلنا 
الداخليـة وال مهومنـا الداخليـة وال قضايانـا الداخليـة، ال نتعاطـى معهـا بأسـلوب 
عدائـي، ال نتعاطـى معها بأسـلوب مناكفات ومزايدات ومسـاومات، تعالـوا لنتعامل 
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معهـا بـروح املسـؤولية، نناقشـها نعرف أسـباهبا، نعـرف خلفياهتا، نـدرس احللول هلا 
بـروح مسـؤولة، ننتقـد األخطـاء بكل شـجاعة وبـكل مسـؤولية، لكن يبقى نشـاطنا 
العدائـي يبقـى جهدنـا األكـرب يف التصـدي هلذا العـدوان الذي يشـكل علينـا خطورة 
كبرة..جـدا علينـا كشـعب يمنـي وكيمنيـن مـن كل القـوى واملكونـات وليـس عى 

طـرف واحد.

للقوى املسؤولة   

هـذا العـدوان الرامـي واهلـادف إىل االسـتيالء عـى بلدنـا بكلـه واحتالله بكلـه، وإىل 
الـدوس عـى كرامة هـذا الشـعب بأمجعه مـن دون أي متييز سـواء أنت مـن أنصار اهلل 
أومـن املؤمتـر الشـعبي العـام، مـن أي حـزب، مـن أيـة قبيلـة، من أيـة حمافظة مـن أية 
منطقـة، يريـد أن يـدوس عـى كرامتـك، اليـوم كل أولئـك الذيـن انضمـوا إىل صف 
العـدوان أليسـوا يف موقـع اهلـوان؟ أليسـوا يعيشـون وضعيـة أمرهم فيهـا ال أمر هلم؟ 
ال كرامـة هلـم، ال قـرار هلـم، األمـر فيهـا لإمـارايت، األمـر فيهـا للسـعودي، واألمـر 
عـى اإلمـارايت والسـعودي لألمريكـي، فـإذن عندمـا نـأيت لنقـول دائـًا يـا مجاعة، ال 
نرغـب بـأن تكـون وحدة صفنـا الداخي عرضـة للتمزيـق وعرضة لإضعـاف هلا من 
خـالل التعاطـي بأسـلوب املناكفـات وأسـلوب املزايـدات والترف الذي هو أشـبه 
مـا يكـون بتـرف عدائـي، يعني ليـس ترفًا مسـؤوالً فيـأيت اليـوم ليتجـرأ علينا أو 
ليتشـجع علينـا أو ليزيـد، ليزيـد املسـألة وكأننـا مدللـون، ال،نحـن معتـادون نشـمر 

ونصـارع كل مـن يصارعنـا، لكـن ليس هـذا لصاحلنـا يف هـذا البلد، 

أنـا أناشـد وأحتـدث مع القـوى املسـؤولة القـوى املهمـة يف هذا البلـد، والقـوى التي 
عـادت يـأيت البعـض ممـن ينتمـي إليها ليسـتخدم هـذا األسـلوب ويترف عـى هذا 
النحـو، يـأيت البعـض ليتـرف هبـذه الطريقة، الترف السـيئ املشـن الالمسـؤول، 
فـإًذا أنـا أقـول لكل القـوى الداخليـة من موقع املسـؤولية ليـس من موقـع االنزعاج، 
معتـادون جـدا، وهـذه الدنيا هـي عى هـذا النحو، فيهـا الشـتامون والسـبابون وفيها 
غربـان الفيسـبوك وفيهـا مـن كل شـكل، أبـواق شـيطانية تبقـى تكـذب ليـال وهنـارا 
وتشـتم ليـاًل وهنـارًا، هـذا يشء سـيبقى قائـا يف الدنيـا وال غرابـة فيـه، وال نتفاجأ به، 
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لكـن هيمنـا يف وضعنـا الداخـي أن نتعاطـى مـع املعنيـن ألنه حتـى القـوى األخرى، 
املؤمتـر الشـعبي العام، فيه الرجـال األوفياء، فيه األحـرار، فيه الوطنيون بـكل ما تعنيه 
الكلمـة، وفيـه قـوى وتيـارات مسـؤولة بكل مـا تعنيـه الكلمة نشـيد هبا وال نشـكك 
أبـدًا بموقفهـا الوطنـي واملسـؤول، بقيـة األحزاب بقيـة املكونـات فيها األوفيـاء فيها 
الرشفـاء فيها اجلـادون بكل ما تعنيـه الكلمة، واملدركـون لطبيعة هـذه الظروف وهذه 
املرحلـة، والواعـون جيـدًا، يف املؤمتر الشـعبي العـام ويف أنصـار اهلل، يف كل األحزاب 
واملكونـات فيهـا الواعـون جيـدا إن من أهم مـا حترص عليهـا قوى العدوان وتسـعى 
لـه قـوى العدوان هـو تفكيـك اجلبهـة الداخلية، قـوى العـدوان اليوم مأزومـة وأكثر 
مـن أي وقـت مـىض، نحـن يف العـام الثالـث وهـي مل تسـتطع أن حتسـم معركتها وال 
أن تنجـز أهدافهـا مـن هـذا العـدوان، أهم عامل يف فشـل قـوى العدوان هو متاسـك 
جبهتنـا الداخليـة كمكونات رئيسـية وعـى طليعتها املؤمتر الشـعبي العـام وأنصار اهلل 
بفعـل وعي القادة يف هذيـن املكونن، املسـؤولون والوطنيون واحلريصـون والواعون 
يف هذيـن املكونـن، وبفعـل موقف بقيـة املكونات والقـوى واألحزاب يف هـذا البلد، 
التـي تدفـع باملكونن دائًا إىل احلفـاظ عى وحدة الصـف الداخي والتاسـك الداخي 
وتزايـد اللحمـة الداخليـة، والتنسـيق املشـرك يف املواقـف وصـوالً إىل مـا كان مـن 
إنجـاز مهـم وكبـر يف املوضـوع السـيايس عندمـا توصلـت املكونـات البـارزة يف هذا 
البلـد، املؤمتـر الشـعبي العـام وأنصـار اهلل ورشكاؤمهـا وحلفاؤمهـا إىل هـذا اإلنجـاز 
الكبـر يف تسـوية الوضـع الرسـمي ويف تشـكيل احلكومـة وقبلهـا املجلـس السـيايس 
األعـى، هـذا إنجاز عزز مـن وحدة الصـف الداخي والتاسـك الداخـي، ولكن هذا 
اإلنجـاز حيتـاج إىل احلفـاظ عليـه وإىل تعـاون مسـتمر فيـه، صحيـح لدينـا الكثر من 
املشـاكل يف هـذا البلـد عى مسـتوى واقعنـا الداخي ومشـاكل فاقـم منها وعـزز منها 

وزاد مـن تعقيداهتـا العـدوان اخلارجي.
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املشكلة االقتصادية 

مشـاكلنا االقتصادية، ويف مقدمة مشـاكلنا االقتصادية مشـكلة املرتبات، فاقم منها عى 
نحـو أكـرب وزاد من تعقيدها بشـكل أشـد، العـدوان اخلارجـي احلصـار االقتصادي، 
مـا عملتـه قـوى العـدوان بالبنـك املركـزي مـن تآمـر عليـه، مـن جتميـع ألرصدتـه، 
إجـراءات كثـرة َشـلَّت مـن فاعليتـه وأضعفـت مـن قدرتـه، كذلـك ما جيـري منهم 
مـن حـرب اقتصادية شـاملة، مـن املعلـوم يف كل الدنيـا أن احلـروب هلـا تأثراهتا عى 
االقتصـاد وخصوصـا إذا كان بلـدًا معانيًا من ذي قبل ومسـتضعفًا، ودمـرت مقدراته 
االقتصاديـة وحـورص مثـل مـا هـو احلـال مـع بلدنـا، بلدنـا اليـوم حيـارص حتـى عى 
مسـتوى الرحـالت للمـرىض، رحـالت للخارج لنقـل املـرىض ونقل اجلرحـى، هذا 
ممنـوع عليـه اليـوم، ومن قبـل كان عى نحو حمـدود وبمضايقـات وإجراءات تعسـفية 
وكثـرة، هـذا البلد أكثر منافـذه الربية والبحرية حتـت االحتالل والباقـي منها حمارص، 
أمـا عى املسـتوى اجلـوي فمحارص متامـًا، وما يصـل إليه يصـل حتت إجـراءات قوى 
العـدوان، ومـا خيـرج منـه خيرج حتـت إجـراءات قـوى العـدوان، اسـتهدفت فيه كل 
مقدراتـه االقتصاديـة واحليويـة، كـم مـن املصانـع والـرشكات واملتاجر دمـرت بفعل 
مـن؟ قـوى العـدوان، بصواريـخ قـوى العـدوان، بقنابـل قـوى العـدوان، أو املوارد 
ذات الطبيعـة االقتصاديـة الواعـدة واملفيـدة أيـن هـي اليـوم؟ ، النفط يف مـأرب اليوم 
حتـت تـرف من؟ مـن الـذي يرسقـه؟ من الـذي يـرسق البـرول والنفـط يف مأرب 

ويف شـبوة ويف حرمـوت؟ قـوى العـدوان ومرتزقتها!!!

حـزب اإلصـالح اليـوم يـرسق مـوارد مـأرب ورسق باملليـارات عوائـد البـرول يف 
مـأرب، الغـاز يف مـأرب اليـوم من الـذي يتحكم بـه؟ من الـذي يرسقه؟ ملـاذا يضطر 
املواطـن يف صنعـاء أو يف صعدة أو يف أي حمافظة من حمافظات هذا البلد إىل أن يشـري 
إسـطوانة الغـاز ... توفـرت أحيانـًا بأكثـر مـن أربعـة آالف ريـال يف معظم الشـهور، 
بأكثـر مـن أربعـة آالف ريال يمنـي، ألن حزب اإلصـالح الذي يقدم نفسـه أنه حزب 
وطنـي وإسـالمي يرسق هـذه املبالـغ بإجراءاته، برسقاتـه يف مأرب وهـو يتحكم حتت 
مظلـة قـوى العدوان بالغـاز يف مأرب، هـو الذي يرسقك أهيـا املواطن، هـو وراء هذه 
احلالـة التـي أنـت تعـاين منهـا، مـع أن  البعض ينتمـون إىل هـذا احلزب، ولكـن نتائج 
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رسقـات هـذا احلزب هـي عى اجلميـع يف هذا البلـد ممن ينتمـون إليه وممـن ال ينتمون 
إليـه، اعـرف مـن هو خصمـك، حينـا يأيت البعـض، حتـى قوى العـدوان هـي اليوم 
وبـكل وضـوح واألمـم املتحدة أيضا تسـاوم عى املرتبـات، ويقولون سـلموا لنا ميناء 
احلديـدة ُتـرف لكـم املرتبـات، املسـألة واضحة، الـذي هـو وراء كل هذه املشـاكل 
واضـح، وهـو اليـوم يسـاوم عليهـا، يسـاومون عـى املرتبـات، يسـاومونا يف الوضع 
االقتصـادي، لكـن يـأيت البعض مـن الدجالـن والكذابـن واملفرين ليحمـل الربيء 

ذنـب املذنب.

ال يمتلكون حتى األحذية  

اليـوم القـوى احلـرة يف هـذا البلـد، كل املواطنـن األحـرار يف هـذا البلـد، يف املـدن 
والقـرى  املـدن  يف  البلـد،  هـذا  يف  والعزيـزة  احلـرة  األرس  كل  والوديـان،  والقـرى 
والوديـان تعـاين، يف مقدمة مـن يعاين هـي القوى احلرة، هـي القوى املسـؤولة، وكثر 
مـن األرس التـي قدمـت شـهداء هـي اليـوم مـن أكثـر النـاس معانـاة، هـل إن الذيـن 
هلـم موقـف مـن هـذا العـدوان ال يعانـون؟ بـى، هـم يف مقدمـة مـن يعانـون، املقاتل 
يف اجلبهـة يعـاين، وبعـض املقاتلـن من أنصـار اهلل ال يمتلـك حتى األحذيـة يف اجلبهة 
وهـو ثابـت ومرابط وصابـر يف اجلبهة حتى لـو مل يمتلك احلـذاء، يأيت البعـض ليتكلم 
عـن املجهـود احلـريب ويشـكك يف موضـوع املجهـود احلـريب وحيـاول أن يثـر النقمة 
عـى أي دعـم أو إمكانـات تصـل إىل هذا املقاتـل الـويف الصابر الذي محـل روحه عى 
كفـه وبقـي يف اجلبهـة يقاتل ذلـك الذي أتى مـن خارج البـالد أومن داخـل البالد مع 
األجنبـي لكـي ال حيتـل هـذا البلد، كـي ال يرتكـب جرائم اإلبـادة اجلاعيـة بحق هذا 
الشـعب، لـو متكن... كي ال يسـقط هـذا البلد حتت االحتـالل بكله، كـي ال يفقد هذا 
الشـعب اسـتقالله وحريتـه، هذا الصابـر املرابط الـذي يدافع عن حرية هذا الشـعب، 
عـن اسـتقالل هـذا البلـد، عـن كرامـة هـذا الوطـن، يـأيت البعـض ليحـاول أن يثـر 
النقمـة جتـاه أي إمكانـات قـد تذهب إىل هـذا املقاتـل، فيأيت البعـض ليثـر البلبلة عن 
املجهـود احلـريب وعـن ما يذهـب لدعم اجلبهـات نحن نقـول أية إشـكاالت فعلية أي 
إجـراءات لضـان الشـفافية مرحبـون هبا أية إجـراءات ملحاربة الفسـاد نحـن أول من 
يدعمهـا ويقـف إىل صفها لكـن لتكن إجراءات مسـؤولة، إجراءات فعليـة، إجراءات 
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عمليـة وليس األسـلوب الـذي يقتر عـى التحريض وإشـاعة التذمر وإثـارة البلبلة 
والقالقـل، هذا أسـلوب سـوقي وأسـلوب نفاقي وأسـلوب مريض غر صحـي أبًدا.

الدول األغنى تتآمر  

الفسـاد،  الشـفافية وحتـارب  التـي تضمـن  لنـدرس كل اإلجـراءات  تعالـوا عملًيـا 
وتضمـن النقـاء يف اجلانب املـايل ويف املـوارد ويف اإلمكانات وتبقى األمـور عى ماهي 
عليـه يف حقائقهـا أن املتحمـل األول للمسـؤولية يف كل مشـاكلنا االقتصادية هي قوى 
العـدوان التـي حاربتنـا ودمرتنـا واسـتنزفت إمكاناتنـا البسـيطة واملتواضعة يف سـبيل 
التصـدي هلـا يـا إخوة لـو نأيت لو نـأيت إىل ما احتاج إليـه البلد يف حرب ٩4 اخلسـائر يف 
حـرب ٩4 ومل تدخـل فيهـا القـوى اخلارجية بشـكل مبارش حـرب ٩4م كلفـت البلد 
أشـهر عديـدة أوقرابـة شـهرين فعليـن مـن احلـرب إىل أربعة أشـهر كم كلفـت البلد 
مـن خسـائر أربعـة أشـهر بالكثر مـن بداية األزمـة إىل هنايتهـا كم كلفـت البلد حرب 
و مل تدخـل فيهـا القـوى اخلارجيـة، أمـا اليـوم فقـد تآمـرت عـى بلدنـا أغنـى وأقوى 
دول العـامل، أتـت أمريـكا وبريطانيا متآمرة وأتـت بعض دول اخلليـج األغنى يف العامل 
اإلسـالمي واملنطقـة ومـن أغنـى الـدول يف العامل أتـت تتآمـر وتتحـرك بعدوانية ضد 
بلدنـا بـكل قدراهتـا وإمكاناهتا فكيـف نفرض أن نتحـرك نحن يف بلـد كان منذ عقود 
يعيـش مشـاكل داخليـة وأزمـات اقتصاديـة، فهـل كان  الوضـع االقتصـادي كان يف 
البلـد عـى مـا يرام وهـل كنا ننافـس اخلليـج أو ننافس بقية البلدان يف مسـتوى حتسـن 
وضعنـا االقتصـادي، نحن بلـد غني لكن شـعبه فقر، ال مـوارده كان يسـتفاد منها يف 
املـايض، وليـس فيـه بنيـة اقتصادية فعليـة وحقيقية كنا قـد حتققت لنـا يف املايض وأتت 
هـذه األحـداث ونحـن يابـان ثانية أو صـن ثالثـة ال، كلنا نعـرف مـا كان عليه وضع 
بلدنـا ملـاذا؟ ألن البعـض يتعاطـى وكأن هـذا البلـد كان يف كل ما مىض بخـر وأموره 
سـابر واالقتصـاد عـى ما يـرام فقـط جالنا شـوية مشـاغبن يف هـذا البلد حمقـوا علينا 
األمـور، إنـا هلل وإنا إليه راجعـون فيحاول أن  حيـرض ضد أنصـار اهلل بالدرجة األوىل 
بالدرجـة األوىل أكثـر التحريـض يـأيت ضد أنصـار اهلل، أو حيـاول البعـض أن  حيملهم 

مسـؤولية مشـاكل البلد.
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املسؤولية يف رقابنا مجيعًا  

هـذا البلـد هـو بلدنـا مجيعـا املسـؤولية علينـا فيـه مجيعـا وبالـذات القـوى التـي هلـا 
موقـف مـن العدوان معنيـة بحكم املسـؤولية، وليس ألحـد حق أن  يتنصـل عن هذه 
املسـؤولية وأي طـرف يتنصـل عـن املسـؤولية ال يعفيـه تنصله مـن آثارهـا ونتائجها، 
يعنـي مـا مـن خيار لنـا يف هـذا البلـد إال أن  نصمـد، إال أن  نثبـت، إال أن  نتوحد، إال 
أن  نتعـاون إال أن  ننظـر بعـن املسـؤولية، وبعقـل احلكمـة، إىل وضعنا، إىل مشـاكلنا، 
إىل التحديـات أمامنـا، إىل معاناتنـا، فنتجـه بـكل مسـؤولية وبعقـل احلكمـة ملعاجلـة 
قضايانـا بكلهـا، مشـاكلنا بكلها، ننظـر يف وضعنا االقتصـادي، ما هي مشـاكله ولكن 
مـن دون أكاذيـب وافـراءات تـأيت كدجـال ومفـرى لتـربئ قـوى العـدوان وتـربئ 
عمالءهـا الذيـن يرسقـون اليوم النفـط يف مأرب، والغـاز يف مأرب، وكذلك يف شـبوة 
وحرمـوت تـأيت إىل مـن ال هـم لـه إال ليقاتـل عن بلـده وعـن رشف شـعبه وكرامة 
وطنـه  لتقـول أنـت املتحمـل للمسـؤولية، هـذا الفصيـل وهذا املكـون من هـذا البلد 
الـذي قـدم يف طليعـة هـذا الشـعب أكثـر الشـهداء، وأكثـر أرس الشـهداء منـه، وأكثر 
النـاس معانـاة هم منـه، فتأيت لتقـول أنت عليـك املسـؤولية، هات يل وأعـط يل وأنت 
عليـك كل يشء، مسـؤول معـك بقدرك..بقدرمسـتوى مسـؤوليتك، املسـؤولية يف 
رقابنـا مجيعـا، يف مسـتوى واحـد إذا أنـا أحتـرك أكثـر منـك أو ذاك يتحرك أكثـر منك، 
فبدافـع املسـؤولية، ربـا عنده أحسـاس باملسـؤولية أكثر منـك، فقط، وإال املسـؤولية 

علينـا مجيعا أمـام اهلل.

دعوة لدراسة واقعنا احلايل  

نحـن مجيعـا مسـلمون، علينـا مسـؤولية أن  نقـف ضد هـذا الظلـم، هـذا الباطل هذا 
املنكـر، هـذا الطغيـان، عـى أنفسـنا، عـى بلدنـا، عـى شـعبنا، عـى أجيالنا، مـن يأيت 
ليعتـرب نفسـه غر مسـؤول، بـأي اعتبار أنـت ال مسـؤولية عليك، أنت لسـت إنسـانا 
لسـت يف موقـع التكليف، لسـت مسـلًا، لسـت يمنيـًا، إذا أنـت يمني مسـلم من هذا 
البلـد، بـى عليـك مسـؤولية بقـدر مـا عـيَّ مـن مسـؤولية، وعليـك أن  تفعـل كل ما 
تسـتطيع يف مواجهـة هـذا العـدوان، هـذا الطغيـان، هـذا الظلـم، هـذا املنكـر الـذي 
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فعـل كل الـذي فعـل ببلدنـا وبشـعبنا، والـذي هيـدف إىل أن  ال يبقي لنـا ال حرية وال 
كرامـة وال اسـتقالل، علينـا مجيعـا مسـؤولية وجيـب أن  نتعامـل مـع هـذه املسـؤولية 
بعـن املسـؤولية وبعقـل احلكمـة، وبالتـايل نحـن اليـوم أمام اجتـاع العارش من شـهر 
رمضـان، مـن كل املكونـات وأنـا أشـكرها ويف الطليعـة املؤمتـر الشـعبي العـام الذي 
أثمـن وأقـدر عى نحو كبـر جتاوبه مع هـذه الدعـوة، وأرى أن علينا مجيعـا أن نتفاعل 
مـع هـذا املوضـوع يف كل املكونات ومـن كل االجتاهات، لكـن أمام هـذا االجتاع أنا 
آمـل يف هـذا االجتـاع أن يـدرس املجتمعـون واقعنـا احلـايل، املهمـة واضحـة يف هذا 
االجتـاع، الركيـز عـى وحدة الصف، نحـن أقوياء وصامـدون وثابتون يف هـذا البلد 
بقـدر مـا نحافظ عـى متاسـك اجلبهـة الداخليـة، اجلبهـة الداخليـة قد تكـون معرضة 
ملسـاعي وبـال شـك  )قد للتحقيـق(  بال شـك معرضة بمسـاع من قبل قـوى العدوان 

السـعودي واإلمـارايت ومـن قبلها األمريكـي وعليهـا الربيطاين.

خيانة مقصودة 

كل هـذه القـوى هـي تسـعى إىل أن تنخر صفنـا الداخي بسوسـها املتعفـن، من خالل 
بعـض املشـبوهن، يعنـي البعـض قـد يعطـى مثـال أربعـة آالف دوالر مخسـة االف 
دوالر، ووظيفتـه وعملـه أن يعمـل عـى إثـارة املشـاكل الداخليـة، أن يفـكك الصف 
الداخـي، أن يثـر أيـة مشـاكل داخليـة تشـغل النـاس عـن التصـدي للعـدوان، رمحة 
بقـوى العـدوان التـي عانـت وهـي يف عامهـا الثالـث وبكلفـة هائلـة جـدا اقتصاديـة 
وعسـكرية عـى رأسـها ومل تنجـز أهدافهـا، فـإذًا لتسـهل أمامهـا املهـام لتحتـل هـذا 
البلـد لتفكيـك اجلبهـة الداخلية أو الصف الداخـي، البعض يشـتغل إعالميا والبعض 
اجتاعيـا بـن أوسـاط املجتمع، حيـاول أن يرب السـلم االجتاعي ويثـر حرب، ما 
بـن قبيلـة وأخرى، ويشـغل النـاس ثم ينـادون من يف جبهـات احلرب، مـن يتصدون 
للعـدوان من أبنـاء القبائل، أن يأتـوا وابدأوا اليـوم باملعركة الداخليـة، القبيلة الفالنية 
مـع القبيلـة الفالنيـة، أو املنطقـة الفالنيـة، مـع املنطقـة الفالنيـة، مـن يتأمـر اليوم عى 
السـلم االجتاعـي، من يعمـل إلثارة القالقـل والفتـن يف الصف الداخـي، هو يعمل 
لصالـح العـدوان بـال شـك، يبقـى إمـا إنـه أصبـح يسـتلم كـا هو حـال البعـض من 
مخسـة آلـف دوالر مـن اإلمـارات أوالسـعودية، أو من أقل عى حسـب سـلعة الرجل 
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وبمسـتوى تأثـره، البعـض ختزينـة قـات وباجيـي يكتـب مـا يشـتوا مـن شـتائم ومن 
كالم، يسـتهدف ويـيسء إىل الصـف الداخـي، ولكـن البعـض أصبـح يشـتغل بتأمـر 
بخيانـة مقصـودة، بخيانـة مقصـودة.. البعـض ال.. غبـي أمحـق متبلـد، ال إحسـاس 
عنـده باملسـؤولية، ال إحسـاس عنـده باملسـؤولية، وال يمتلـك شـعورا ال إيانيـا وال 
أخالقيـا وال إنسـانيا،ما يصحـح عنـده اهتاماته وأولوياتـه، فمع كل الـذي قد حدث 
حلـد اآلن ليسـت أولوياتـه موضـوع العـدوان وال التصـدي لـه وال موضـوع املوقف 
مـن كل مـا تفعلـه قـوى العـدوان مـن جرائـم، مـا يـزال صغر النفـس صغـر الفكر 
صغـر االهتـام، ضئيل املسـتوى األخالقي والقيمـي والروحي، فااللتفـات عنده إىل 

بمسـتواها. األمور 

تعزيز الوحدة 

يف اجتـاع العـارش كي أمل مـن القوى املجتمعة مـن كل املكونات ومـن كل األطياف 
يف هـذا البلـد، أن تـدرس كل اإلجـراءات الالزمـة لتفعيـل ودعم املوقـف الداخي يف 
التصـدي للعـدوان، وتعزيـز الوحـدة الداخليـة واحلفـاظ عـى اجلبهـة الداخليـة مـن 
التصـدع، وتدرس املشـاكل البارزة، املشـكلة االقتصادية ال بأس تـدرس، وإذا مل تنجز 
ذلـك يف اجتاعها األول، يمكن أن يبقى هلا مسـار عمل، مسـار عمل مسـتمر، السـبل 
الضامنـة ملواجهـة الفسـاد ، للشـفافية املاليـة، ألن البعـض وهو دنس وهـو لص وهو 
سـارق، يـأيت ليـيسء إىل املقاتلـن يف اجلبهـات، إىل املجهود احلـريب، إىل مـن يتصدون 
للعـدوان، أيـة مشـاكل داخلية يرغـب أي مكـون يف أن تفتح فلتفتح يف جو مسـؤول، 
أيـة قضايـا يرغب أي طـرف أن تناقـش.. تناقش، يف جو مسـؤول، يف جـو أخوي، يف 
جـو حيـرص عى أن يصـل إىل نتيجـة واقعيـة وفعلية وعملية، أما األسـلوب السـوقي 
األسـلوب الالخالقـي، الـذي فيـه ثرثـرة وبلبلـة وقالقـل وإشـاعة تذمـر وصيـاح 
بالفـارغ، إمـا من خـالل غربـان الفيسـبوك وإما مـن خالل األنشـطة املشـبوهة فال.. 
ال ليسـت مـن قيمنـا، وليسـت مـن أخالقنا، سـيجتمع حكـاء اليمـن رشفـاء اليمن، 
النـاس الذين لدهيم إحسـاس باملسـؤولية، النـاس الذين يعيشـون اهلـم احلقيقي، اهلم 
الشـعبي اهلـم الوطنـي، هم اإلنسـان اليمني، الـذي يريـد أن  ينظـر يف التحديات التي 
يواجههـا بمسـؤولية ويف املشـاكل التي يعيشـها ليعاجلهـا بمسـؤولية ويف القضايا التي 
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يعـاين منهـا ليتعاطـى معهـا بمسـؤولية، هـذا هـو اجتـاع حكـاء اليمـن وأن خيرجوا 
بتدابـر وإجـراءات ومسـارات عمل، ليـس املقصود فقـط أن جيتمعوا ثـم يعودون إىل 
منازهلـم أو إىل مناطقهـم وانتهـى املوضوع،جيـب أن خيرجوا بمسـار عمـل، ومقررات 
ومسـار عمـل واضح، كل هذا املسـار العمـي هيـدف بالدرجـة األوىل يف مقرراته ويف 
تفاصيلـه، إىل احلفـاظ عى متاسـك اجلبهة الداخليـة كهدف عظيم ومـرشوع ومقدس، 
وحكيـم ومهـم، وأسـايس لقـوة املوقـف وللتصـدي للعـدوان، وأيضـا لدراسـة كل 
اإلجـراءات والوسـائل التـي تسـاعد عـى االرتقـاء يف األداء يف التصـدي للعـدوان، 
وتطويـر مـا نحتـاج إىل تطويـره، مـن وسـائل وأسـاليب وأدوات عمـل، ومنهجيـة 
عمـل يف التصـدي للعـدوان، املقصود أن  نشـرك مجيعـًا يف اهلم واملوقف واملسـؤولية 

والعمـل، والقـرار، هذا هـو املقصود 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

نص وثيقة العارش من رمضان

التأكيـد عـى سـيادة واسـتقالل ووحـدة اليمـن وثوابتهـا الوطنيـة ورفـض كل  •
التجزئـة والتقسـيم لليمـن. أشـكال الوصايـة اخلارجيـة وكل حمـاوالت 

السـعودي عـى  • التصـدي للعـدوان األمريكـي  الوحيـد االسـتمرار يف  خيارنـا 
اليمـن كخيار اسـراتيجي لكافـة أبناء ومكونـات وفئات رشائح الشـعب اليمني 
واالسـتمرار يف النضـال حتـى حتريـر كامـل األرايض اليمنيـة املحتلـة سـواء يف 

املحافظـات الشـالية أو اجلنوبيـة.

مواجهـة العـدوان متثل أولويـة مطلقة جلميع مؤسسـات وأجهزة الدولـة، ولكافة  •
القـوى واألحـزاب وفئـات وأبنـاء الشـعب اليمنـي وعـدم السـاح بـأي عمـل 
أليـة جهـة أو فئـة يكـون من شـأهنا خلخلـة الصـف وإضعـاف اجلبهـة الداخلية 

والوقـوف ضـده من مجيـع أبناء الشـعب.

 تعزيز الرشاكة الوطنية. •
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رضورة تفعيـل دور مجيـع القـوى واألحـزاب واملكونـات السياسـية ومنظـات  •
املجتمـع املـدين يف مواجهـة العـدوان.

دعوة املغرر هبم للعودة يف صف الوطن. •

تفعيـل القضاء مـع إصالحه للقيـام بمسـؤولياته وواجباته الدسـتورية والقانونية  •
جتـاه أبنـاء الوطن ومواجهـة العدوان.

التكافـل االجتاعـي أسـاس متن للوحـدة واإلخاء بن مجيـع أبناء شـعبنا اليمني  •
وعامل أسـايس لتاسـك اجلبهـة الداخلية يف مواجهـة العدوان.

رضورة توحيـد اخلطاب اإلعالمي الرسـمي واحلزيب واخلـاص وضبطه وتوجيهه  •
ضمـن أولويـة مواجهة العدوان وتـرك املناكفـات واملهاترات التي تسـاعد العدو 

يف خلخلة اجلبهـة الداخلية.

التأكيـد عـى أمهيـة االلتـزام وتنفيـذ االتفاقيـات السياسـية املشـركة بـن القوى  •
الوطنـي وتعزيـز  الصـف  للحفـاظ عـى وحـدة  للعـدوان  املناهضـة  السياسـية 

عوامـل صمـوده وتعزيـز عوامـل اإلخـاء.

تعزيـز اجلبهـات سـواء اجلبهـات الداخليـة أو جبهـات احلـدود ورفدهـا باملـال  •
والسـالح واملقاتلـن واجـب ديني ووطني ومسـؤولية إلزامية ومقدسـة عى مجيع 

القـوى واملكونـات الوطنيـة والسياسـية وفئات وأبنـاء الشـعب اليمني.

واملعاقـن  • واجلرحـى  الشـهداء  وأرس  اجلبهـات  يف  املرابطـن  بـأرس  االهتـام 
واألرسى مـن أبطـال اجليـش واللجـان الشـعبية واجـب عـى كل مواطـن يمني 

وشـعبيا. رسـميا 

دعـم وتشـجيع دور القبيلـة يف مواجهـة العـدوان وبـا يـؤدي إىل املحافظـة عـى  •
اجلبهـة الداخليـة ومواجهـة العـدوان واملحافظـة عـى الصـف الداخـي.
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جيـب تفعيل وتعزيـز دور العلاء واخلطباء واملرشـدين يف توعيـة املجتمع بأهداف  •
العـدوان وخمططاته وخماطـره عى الوطن أرضا وإنسـانا.

أمهيـة تعزيـز وتفعيـل دور املـرأة يف املجتمـع اليمنـي والتـي كان هلـا دور وطنـي  •
وتارخيـي وقدمـت الكثـر مـن العطـاءات والتضحيـات املشـهودة يف مواجهـة 

العـدوان.

أمهيـة تفعيـل مؤسسـات الدولـة ضمـن أولويـة مواجهة العـدوان وبـا يعزز من  •
حالـة الصمـود االجتاعـي وخيفف املعانـاة عى أبناء الشـعب اليمني التي تسـبب 

هبـا العدوان.

ندعـو احلكومة إىل مكافحة الفسـاد بكافة أشـكاله وكل من ثبـت تورطه بارتكاب  •
جريمـة مـن جرائـم الفسـاد بحسـب القانـون، وحتسـن وضبـط اإليـرادات بـا 
يكفـل تسـليم املرتبـات بحسـب اإلمكانيـات، وحتسـن الوضـع املعيـيش ألبنـاء 
الوطـن، وحتميـل دول العـدوان مسـؤولية احلصـار ومـا ترتـب عليه مـن إيقاف 
الراتـب وتفاقـم األزمة املعيشـية وانتشـار األوبئة من خـالل البيانـات والوقفات 
والرسـائل املوجهـة إىل اجلهـات الفعالـة دوليـا بـا يكفـل رفـع احلصـار وفـك 

. حلظر ا

رضورة تفعيل األجهزة الرسمية املعنية بمكافحة الفساد واالهتام بتفعيلها. •

نعلـن رفضنـا الكامـل السـتمرار احلصـار واحلظـر اجلـوي والـربي عـى اليمـن  •
وندعـم كل جهـد لكـرس هـذا احلصـار واحلظـر الظـامل.

رفـض ما تقـوم به قـوات االحتـالل يف املحافظـات اجلنوبيـة والرشقيـة وتعز من  •
قتـل وترشيـد واسـتغالل للثـروات وتدمـر ألبناء تلـك املحافظـات ورفض كل 

حمـاوالت العـدوان اهلادفـة إىل توطـن العنـارص والتنظيات التكفريـة فيها.

ندعـو كافـة أبناء الشـعب اليمنـي إىل االهتـام بجانـب الزراعة وإحيـاء األرايض  •
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واسـتصالحها بـا يلبي حاجـة املواطنن وبا يعـود باخلر عى الوطـن والتخفيف 
مـن أعبـاء احلصـار املفـروض عـى بالدنـا كـا ندعـو وزارة الزراعـة إىل تكثيـف 

اجلهـود ومسـاعدة املوطنـن يف ختفيف هـذه الغاية.

ندعـو الكتـاب واملثقفـن واألكاديمين واإلعالميـن وغرهم إىل القيـام بدورهم  •
يف مواجهـة العـدوان كالًّ مـن موقعـه فاجلميع يشـكلون جبهة وطنيـة واحدة ضد 

العدوان.

تشـكيل جلنـة تعمـل عـى تعزيـز وحـدة الصـف الوطنـي ومتابعة خمرجـات هذا  •
اللقـاء لـدى املجلـس السـيايس وحكومـة اإلنقاذ.



فتنةديسمبر

الفصل الخامس

إجهاض
مؤامرة أغسطس
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ُمبكـرًا بـدأ صالـح وقيـادات موالية له االسـتعداد 
دول  لصالـح  واملؤامـرة  اخليانـة  مـروع  لتنفيـذ 
مـن  يمثلـه  بـام  املؤمتـر  حـزب  وكان  العـدوان، 
حضـور لـدى الكثـر مـن اليمنيـن وسـيلة مـن 
ذلـك  لتنفيـذ  اخليانـة  مليشـيا  زعيـم  وسـائل 
املخطـط، الـذي كان نتاجـا التصـاالت رسيـة مع 

اإلمـارات.  مـع  وحتديـدًا  العـدوان  دول 

وحتـى تتضـح الصـورة للقـارئ أكثر فـإن صاحلًا 
أراد التأكيـد عـى أنـه ال يـزال الرقـم األصعـب 
يف املشـهد اليمنـي، فعمـل عـى إثبـات ذلـك من 
خالل اسـتغالل احلالة الشـعبية الرافضة للعدوان 
فظهـر يف احلشـد اجلاهـري الكبر الذي شـهدته 
ونجـح  للعـدوان  األوىل  بالذكـرى  العاصمـة 
الرسـائل  وإرسـال  ذلـك  توظيـف  يف  إعالميـًا 
لـدول العـدوان بأنـه ال يـزال صاحـب احلضور، 
وعـى ضوء تلـك الرسـائل التي اختذت أسـاليب 
أخـرى كترحيات بثتهـا قناته )اليمـن اليوم(، أو 
لقـاءات مع قناة امليادين أو قنـوات أخرى، أو عى 
شـكل حتركات يف امليـدان، عمل عـى فتح قنوات 
التواصـل مع دول العـدوان وحماولة تقديم نفسـه 

أراد صالح التأكيد عى أنه ,,
ال يزال الرقم األصعب 

يف املشهد اليمني، فعمل 
عى إثبات ذلك من خالل 

استغالل احلالة الشعبية 
الرافضة للعدوان فظهر يف 

احلشد اجلاهري الكبر 
الذي شهدته العاصمة 

بالذكرى األوىل للعدوان 
ونجح إعالميًا يف توظيف 

ذلك وإرسال الرسائل 
لدول العدوان

إجهاض مؤامرة أعسطس
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كحـل هلـا وأنـه القادر عـى إخراجها باء الوجـه من اليمـن، بل وبا يضمـن انتصارها 
ولـو تطلـب األمـر تسـليم صنعاء وبقيـة املحافظـات هلا عرب مـرشوع اخليانـة والتآمر، 
وبالتـوازي مـع تلـك الرسـائل دشـن باسـم املؤمتـر محلـة إعالميـة حلشـد اجلاهر إىل 
فعاليـة ٢4 أغسـطس ذكـرى تأسـيس املؤمتـر، وكان مـن املالحـظ أن االسـتعداد هلذه 
الفعاليـة قـد سـبق موعدهـا بأكثـر من شـهرين يف وقـت كان فيـه العدوان عـى البالد 
يمـر بمرحلـة تصعيـد، واملواجهـات العسـكرية عـى أشـدها يف عـرشات اجلبهـات، 
وقـوى العـدوان تراهـن عـى وصـول الشـعب إىل مرحلـة يصبـح فيها غر قـادر عى 
مواصلـة الصمـود من خالل بـث روح اليـأس فيه وحماولـة تفكيك اجلبهـة الداخلية. 

كل ذلـك كان حيـدث وصالـح يـروج ملرشوعـه املتمثل يف العـودة إىل السـلطة ويعمل 
بشـكل مبـارش وغـر مبارش عـى حتقيق أهـداف العدوان مـن خالل إشـغال املواطنن 
عـن املعركـة املصريـة التـي خيوضهـا أبطـال اجليـش واللجـان الشـعبية ومعهـم كل 
الرشفـاء يف مواجهـة العـدوان ورصف أنظـار اجلميـع عـن هـذه القضيـة املهمـة إىل 
قضايـا ثانويـة منهـا مـا كان صناعـة إعـالم الشـائعات التابع لـه ومنها مـا كان مفتعاًل 

مـن قبله ومـن قبـل أتباعه. 

لقـد صّعـد إعـالم صالح مـن خطابه وصـوالً إىل مرحلـة اهلجـوم العلني عـى أنصار 
اهلل وحتريـض اجلاهـر بشـكل رصيـح عـى إثـارة التسـاؤالت التـي ال ختـدم معركـة 
املواجهـة بقـدر ما تعمـل عى تفكيك اجلبهـة الداخلية والتشـكيك بوطنيـة املجاهدين 

الصامديـن يف اجلبهات. 

رفـع إعـالم صالـح شـعارات كاجلمهورية والثـورة واسـتغل املعانـاة الشـعبية الناجتة 
عـن العـدوان واحلصـار يف الرويـج ملـرشوع العـودة إىل السـلطة مـن خـالل التذكر 

بعهـد صالـح وهتيئـة املواطنـن ملا سـيكون مـن خيانـة وتآمر. 

دفعـت حتـركات صالـح -عـن طريق حـزب املؤمتـر- القـوى الوطنية والشـخصيات 
االجتاعيـة إىل بـذل النصيحـة والتأكيـد لـه عـى أن الوطـن يعيـش مرحلـة مواجهـة 
عسـكرية شـاملة وخيـوض معركـة مصريـة تتطلب دعـم اجلبهـات وتوحيـد الصف 
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وليـس الدعـوات لالحتشـاد وكأننـا يف مرحلـة انتخابـات، وقد اسـتمر صالـح ومعه 
قيـادات تابعـة لـه يف التضليل عى مجاهـر املؤمتر الشـعبي العام من خـالل دعوهتم إىل 
املهرجانـات واللقاءات املوسـعة التي كان اهلـدف احلقيقي منهـا رصف أنظار املجتمع 
اليمنـي عـن املعركة احلقيقية وإشـغاله بالفعاليـات احلزبية، غر أن وعي أبناء الشـعب 
بمـن فيهـم أعضـاء املؤمتـر كان يفرض عـى تلـك الفعاليات إبـراز الصـوت املناهض 

للعـدوان والرافـض له. 

قبـل موعـد الفعاليـة بأيـام وبتوجيهـات مـن صالـح ضاعفـت قيـادات مؤمتريـة مـن 
نشـاطها االسـتقطايب، ودفعـت باملئات من الشـباب إىل سـاحات عامة وإىل الشـوارع 
بعـد أن تم رصف أسـلحة لتلك املجاميـع، وحتركت تلك املجاميع إىل ميدان السـبعن 
الـذي حتـول إىل ثكنة عسـكرية فيـا كانت سـيارات جتوب شـوارع صنعـاء بمكربات 
الصـوت تدعـو املواطنـن للمشـاركة بالفعاليـة، وبالتـوازي مـع تلـك التحـركات 
اسـتمر اجلهـاز الدعائـي اإلعالمي يف بث الشـائعات التـي تتحدث عن عودة وشـيكة 
لصالـح وأنـه القـادر عـى حتقيق األمن واالسـتقرار وعـى رصف الرواتـب وعى حل 
كل املشـاكل والقضايـا، وكان مضمـون معظـم تلـك الشـائعات اسـتهدافًا ألنصـار 
اهلل وقياداهتـم وجماهدهيـم، ومعهـم كل املجاهديـن مـن أفـراد القـوات املسـلحة أو 

املتطوعـن أو أفـراد اللجان الشـعبية. 

لقاء احلكامء 

كانـت لتحـركات صالـح -ومعـه قيـادات تابعـة لـه- تداعيـات فرضت عـى القوى 
الوطنيـة التحـرك السـيا بعـد ورود معلومـات تؤكـد أن هنـاك تنسـيقًا وتواصاًل بن 
صالـح ودول العـدوان وأن مـا يتـم اإلعـداد لـه يف ٢4 أغسـطس ليـس إال مـرشوع 
خيانـة وتآمـر، و مـن خاللـه سـيعلن صالـح موقفـه وسـيدفع بأتباعـه إىل إشـعال 
الفـوىض يف العاصمـة وعـدد مـن املحافظـات بـا يـؤدي يف هنايـة املطـاف إىل اهنيـار 
اجلبهـات وتسـليم البـالد لـدول العدوان وهـو ما يعنـي يف نظـر زعيم مليشـيا اخليانة 

للسـلطة.  عودته 
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ومـع مـا كانت ترصـده األجهـزة األمنية من حتـركات ميدانيـة كانت هنـاك معلومات 
موثوقـة بمخطـط اخليانـة والتآمـر بالتنسـيق مـع دولـة اإلمـارات؛ وهلذا كثـف رئيس 
املجلـس السـيايس األعـى صالـح الصاد مـن حتركاتـه ومعه القـوى الوطنيـة الفاعلة 

التـي مل ختـِف موقفهـا الرافـض ألي حماولة لشـق الصف. 

السـيد القائـد عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي دعـا إىل اجتـاع موسـع حلكـاء اليمـن 
لتـدارس املسـتجدات عـى السـاحة واختـاذ موقـف حـازم جتاههـا وبالفعـل اجتمـع 
حكـاء اليمـن يف العاصمـة وذلك بتاريـخ ١٩ أغسـطس ٢٠١7م وألقى فيهم السـيد 
القائـد كلمـة مهمـة كشـف فيهـا عـن الكثر مـن احلقائق بشـأن املسـتجدات وسـعي 
بعـض القـوى إىل شـق الصـف، ووضع السـيد القائـد احلكاء أمـام ما جيـري وما يتم 
االسـتعداد لـه وأشـار إىل خطـورة مـا تـم التخطيـط لـه وحتـدث عـن رضورة توحيد 

الصـف والوقـوف أمـام أي خمططـات تسـتهدف اجلبهـة الداخلية. 

كان خطـاب السـيد القائـد خطـاب مصارحـة، فيه مـن الشـفافية ما مل يتمكـن صالح 
مـن الـرد عليـه أو أي قيـادي تابـع لـه فقد تطـرق السـيد القائـد إىل الكثر مـن النقاط 
والقضايـا التـي حـاول صالـح -ومعـه قيـادات مواليـة لـه- توظيفهـا واسـتغالهلا 

للرويـج ملـرشوع اخليانـة والتآمر. 

لقـد فنـد السـيد القائد كل مزاعـم صالح وكل مـا كان يـروج له إعالمه من شـائعات 
وأوضـح كل مـا يمكـن توضيحـه لليمنيـن مؤكـدًا عـى الـدور املهـم الـذي جيب أن 
يضطلـع بـه حكـاء اليمـن يف هذه املرحلـة احلرجة مـن تاريخ شـعبنا العظيـم وألمهية 
مـا ورد يف ذلـك اخلطـاب الـذي يعتـرب وثيقـة تارخييـة كان من الـرورة إعـادة نرشه 

 : هنا
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خطاب السيد القائد يف اللقاء باحلكامء : 

ِجْيِم ْيَطاِن الرَّ َأُعـْوُذ بِاهللِ ِمْن الشَّ

ِحـْيـِم ْحـَمـِن الرَّ بِـْســـِم اهللِ الرَّ

احلَْمُد هلل َربِّ العاملن، وَأشَهــُد أن اَل إلَه إالَّ اهللُ امَلــِلُك احلَـقُّ امُلبِْن، وأشَهُد أن َسيِّـَدنا 
ــدًا َعْبـُده وَرُســْوُله َخاَتُم النبين. حُمَمَّ

ـــٍد، كا  ـــٍد وعـى آِل حُمَمَّ ـــٍد وباِرْك عى حُمَمَّ ـــٍد وعـى آِل حُمَمَّ الّلهـم َصـلِّ عى حُمَمَّ
ْيـَت وباَرْكـَت عـى إِْبــَراِهْيَم َوَعـَى آِل إِْبــَراِهْيَم إنـك محيـٌد جميـٌد، وارَض اللَُّهم  َصلَّ

بِرَضـاك عـن َأْصَحابِـِه األَْخَيـاِر املنتَجبـن وَعـْن َسـاِئِر ِعَبـاِدك الصاحلن.

ا  ــاَلُم َعَلــْيُكْم َوَرْحــَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتـه، وتقبَّـْل اهللُ منَـّ َـا اإِلْخـَوُة واألخـواُت.. السَّ َأهيُّ
َعـاء. َيـاَم والِقَيـاَم َوَصالِـَح األعـال، أنـه َسـِمْيُع الدُّ وِمنَُّكـُم الصِّ

اآلبـاُء األجـاّلُء واإِلْخـَوُة األعـزاء، ُحَكـَاء اليمـن مـن ُكّل الوجاهـات، مـن العلـاء 
وامَلَشـايخ واألكاديميـن ورجـال املـال واألعـال، وسـائر وجهـات جمتمعنـا اليمني، 

ــاَلُم َعَلــْيُكْم َوَرْحــَمُة اهللِ َوَبَرَكاُته. شـعبنا اليمني املسـلم العزيـز.. السَّ

ـُب بكـم مَجَيعـًا، وأشـكُركم عـى هـذا احلضـور بالرغـم مـن ضيق الوقـت ومن  ُأَرحِّ
ضيـق املـكان ومـا نتـج عـن ذلـك مـن متاعـَب ومعانـاٍة، وكذلـك أؤكـد أن حديَثنـا 
اليـوم إليكـم وإىل ُكّل ُحَكـَاء اليمن الذيـن مل تتْح هلـم الفرصة للحضـور؛ نظرًا لضيق 
الوقـت مـن جانـب، وَنَظرًا َأْيضًا لضيـق املكان الـذي ال يمكُن بالتأكيد أن يتسـَع لكل 

ُحَكـَاء اليمـن ولكل وجاهـات ورشفـاء البلد.
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 احلفاظ عىل َوحدة الصّف:

ُث إىل ُكلِّ الرشفاء  ُث إليكم مَجَيعـًا، احلـارضون والغائبـون ونتحـدَّ نحـُن اليـوَم نتحـدَّ
واألَْحـَرار يف بلدنـا العزيـز، حديثـًا من واقع اإلحسـاس باملسـؤولية، املسـؤولية التي 
ُدنـا مَجَيعًا والواقـع الذي نشـرُك فيه مَجَيعـًا، نحن منذ  جتمُعنـا مَجَيعـًا واهلَـمُّ الـذي يوحِّ
شـهر رمضـان املبـارك سـعينا وبذلنـا اجلَهـَد؛ أِلَن يكـوَن هنـاك دوٌر متميـٌز وحـارٌض 
وفاعـل حلَُكـَاء اليمن مـن خمتلف الفئات والوجاهات والشـخصيات، وأن ال تسـتأثَر 
القـوى السياسـّية يف زعائهـا ويف كبارها وقياداهتا، أن ال تسـتأثر بالتوجهات واملواقف 
َبعيـدًا عـن هـذا احلضـور القريـب لـكل الرشفـاء يف هـذا البلـد؛ أِلَن املسـؤولية علينا 
مَجَيعـًا وألن األمـر هيمنـا مَجَيعًا؛ وألننـا يف مرحلة اسـتثنائية وتأرخيية ومصريـة، ُكلُّ ما 
فيهـا مصـري عى هذا البلـد وعى هـذا الشـعب، وكان االجتاع يف العارش من شـهر 
رمضـان، اجتاعـًا حاشـدًا وكبـرًا، وكان احلضـور فيـه معـرّبًا عـن ُكّل امُلَكّونـات، با 
فيهـا املكّونـات البارزة يف هـذا البلد، عى مسـتوى احلضور الكبر يف السـاحة اليمنية، 
وآنـذاك كان العنـوان الرئيـيسُّ واضحـًا الجتـاع العـارش مـن شـهر رمضـان والعمل 
عـى احلفـاظ عـى َوحـدة الصـّف الداخـي، احلفـاظ عـى متاُسـك اجلبهـة الداخليـة، 
وتعزيـز املوقـف للتَصـّدي للعـدوان الغاشـم الظـامل عـى شـعبنا املسـلم العزيـز، بدأ 
، وعى أسـاس أن يسـتمرَّ  ذلـك االجتـاُع وكان اجتاعـًا مميـزًا وكان اجتاعا َأْيضًا مهاًّ
هـذا املسـار لرجال هـذا البلد مـن خمتلـف ُمَكّوناتـه، للعلـاء وامَلَشـايخ واألكاديمين 
ورجـال املال واألعـال، وُكّل النخب أن تكوَن هي بذاهتا، بنفسـها حارضًة يف املشـهد 
السـيايّس، مطلعـًة عى املواقف وأن تكوَن هي بنفسـها تسـعى باسـتمرار للحفاظ عى 
َوحـدة الصـّف يف هـذا البلد وعى متاُسـك اجلبهـة الداخليـة يف هذا البلد، ملـاذا؟؛ ألنه 
بالتأكيـد يسـعى العـدو الـذي بـدأ عدوانه علينا مـن قبل عاَمـن ونحن اليـوم يف العام 
الثالـث، يسـعى بـكل ُجهـد وبـكل وسـيلة إىل تفكيـك اجلبهة الداخليـة ليتمكـَن من 
َحْسـم املعركـة التـي عجـز عـن حسـمها مـع ُكّل مـا قـد بذلـه مـن ُجهـد ومع مـا قد 
ا عى املسـتوى املادي وعى املسـتوى  ا جـدًّ كّلفـه هـذا العدوان مـن خسـائَر باهظٍة ِجدًّ

البرشي.
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 متاُسُك اجلبهة الداخلية: 

فِّ يف هذا البلد وأن متاسـك اجلبهـة الداخلية  كنـا نـدرك وال زلنا ندرُك أن َوحـدة الصَّ
َـا  َأهيُّ البلـد وأن تعزيـَز املوقـف يف التَصـّدي للعـدوان حيتـاُج إىل جهودكـم  يف هـذا 
األعـزاء، وحيتـاُج إىل االهتـام مـن اجلميـع والعنايـة مـن اجلميـع واالهتـام املسـتمر 
مـن اجلميـع، وحيتـاُج إىل مراقبـة مسـتمرة حتـى تكون هنـاك جهوزيـٌة للتَصـّدي ألّية 
ـّف الوطني واملسـاس  حماولـة مـن حمـاوالت تفكيـك اجلبهـة الداخليـة، ورْضِب الصَّ
بتاُسـك اجلبهـة مـن الداخـل، ولكـن مل يكن البعـض يرغب يف هـذا الـدور، ومل تكن 
تتفاعـُل بعـض القـوى السياسـّية وبعـض امُلَكّونـات مع هذا الـدور وهـو دور طبيعي 
ال ينبغـي أن يأنـَف البعـُض منـه، وال أن يسـتنكَره البعـُض، وال أن يشـمئزَّ البعـُض 
ا أن يكوَن َأْبنَـاُء هذا البلـد، رجالـه وهاماته وقاماتـه وقياداته،  منـه، مـن الطبيعـي ِجـدًّ
ا ومـن الالئق أن  ووجهـاؤه، علـاؤه، نخبـه، أن يكونـوا حارضين، مـن الطبيعـي ِجدًّ
َب البعُض مـن إعطائكم يف هـذا البلد  يكـوَن هلـم هـذا الدور، مـا الذي يـربر أن يتهـرَّ
هـذا الـدوَر الـذي نحتاج إليه مَجَيعـًا وحيتاُج إليـه البلد، بل أنـه حق طبيعـي ألَْبنَاء هذا 
البلـد مَجَيعـًا، ويف املقدمـة الوجاهـات الُعلائيـة واألكاديمين وامَلَشـايخ ورجـال املال 
واألعـال وكل الذيـن يف صـدارة الشـعب ويف صـدارة املوقف، الـكل َأْيضـًا معنيون 
مـن واقـع املسـؤولية؛ أِلَن عـى اجلميـع مسـؤوليَة أن ينهضوا هبـذا الـدور وأن حيملوا 

هـذا االهتـام وأن يتحّلـوا هبـذا احلرص.

حقيقة األوضاع : 

ا، ونحن سـنرُّ ونأبـى إال أن يكون لكـم يف ُكّل هذا  نحـُن اليـوَم يف مرحلـة مهّمة ِجدًّ
البلـد، أنتـم احلـارضون وكل اإِلْخـَوُة الذيـن أنتـم تعـرّبون عنهـم والذيـن مل تتْح هلم 
الفرصـة للحضـور ومل يكن املكان يتسـع حلضورهـم؛ أِلَن الصالة ضيقـة والوقت كان 
مسـتعَجاًل، سـنر بالتأكيـد عـى أن يكـون لكـم هذا الـدور وعـى أن تنهضـوا هبذه 
املسـؤولية وعـى أن حتـروا يف املشـهد عـن كثب وعـن قرب، وعـى أن يكـون لكم 
اطـالع عـى َسـْر األَْوَضـاع، عى املسـتوى السـيايّس وعـى مسـتوى أداء ُمَؤّسسـات 
الدولـة وعـى مسـتوى االطـالع عـى الواقـع الـذي تعيشـه حالـة الوحـدة وحالـة 
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التعـاون ومـدى االنسـجام يف املوقف يف التَصـّدي للعدوان مـا بن امُلَكّونـات البارزة 
والرئيسية.

 فشل العدوان: 

َـا األعـزاء والكرمـاء كلنـا يعـرف وكلنـا يعلم يف هـذا البلـد أن العـدو الباغي  إننـا َأهيُّ
املعتـدي يف هـذا العـدوان األمريكـي السـعودي وكل مـن لفـه معـه يف هـذا العدوان 
منـذ يومـه األول، كان عازمـًا وكان سـاعيًا وكان مقـررًا؛ أِلَن يدخـل يف هـذه املعركـة 
عـى أسـاس أن حيسـَمها، وعى أسـاس أن حيقـَق أهدافه بكل مـا فيها من خماطـَر كبرٍة 
عـى بلدنـا، بـكل مـا فيهـا مـن كـوارَث بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، أن حيتـل هـذا البلد 
بكلـه، أن يسـتعبد هـذا الشـعب بأمجعـه، أن يـذل اجلميع بدون اسـتثناء وبـدون النظر 
إىل اعتبـارات مذهبيـة أو مناطقيـة أو غـر ذلـك، وأن يتحكـم يف رقابنـا كيمنيـن وأن 
يسـوَمنا ُسـوَء العـذاب وأن جيعـَل منـا كشـعب كبـر عظيـم، وكبلـد مهـم يف املنطقـة 
جمـرد رصيـد حيسـبه إىل أرصدتـه السياسـّية، وورقـة يسـتغلها عـى مسـتوى املنطقـة 
بكلهـا، ودخـل يف هـذه املعركة وفعـل ُكّل يشء منـذ اللحظة األوىل يف سـبيل أن حيقق 
هـذا اهلـدف، يف سـبيل أن ينجـح يف حسـم هـذه املعركـة، اسـتباح ُكّل احلرمـات ومل 
ـا مـن االعتبـارات، مل يلحـظ أي يشء يف هـذا البلـد أن يعطيـه أية قيمـة أو أي  يـراِع أيًّ
اعتبـار، اسـتهدف ُكّل يشء يف هـذا البلـد، وقتـل اآلالف مـن أطفالنـا يف هـذا البلـد 
ونسـائنا واسـتهدف املـدن والقـرى، اسـتهدفنا يف األسـواق، اسـتهدفنا يف املسـاجد، 
اسـتهدفنا يف ُكّل نواحـي احليـاة، وحارصنـا اقتصاديـًا، وحـاول خنَقنـا اقتصاديـًا، بل 
حـاول القضـاء علينـا اقتصاديًا وعانى شـعُبنا بكله نتيجـة هذا العـدوان األمرين، قتاًل 
ا، إىل غـر ذلك مما يطـول، ُوُصْوالً إىل انتشـار  وجراحـًا ووضعـًا اقتصاديـًا صعبًا ِجـدًّ
األوبئـة واألمـراض الناجتـة عـن هـذا العـدوان من خـالل أسـباب متعددة ووسـائل 
متعـددة، كلنـا يعـرف ذلـك ولكـن العـدو بالرغـم مـن ُكّل مـا قـد فعلـه، بالرغم من 
إْمَكاناتـه العسـكرية الكبرة واهلائلـة التي وّفرهـا األمريكي، والتي شـّغلها األمريكي 
يف هـذا العـدوان، وبالرغـم مـن ُكّل اجلرائـم الفظيعـة، اجلرائـم الرهيبة التـي ارتكبها 
بحـق شـعبنا، وبالرغـم مـن حجـم األحـداث املهولة لكثـرة مـا كان هناك مـن أعال 
هجوميـة، لكنـه فشـل يف النهاية يف حسـم هـذه املعركة وفشـل يف حتقيق أهدافـه كلها، 
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وكانـت نجاحاتـه ال تعتـرب إال نجاحـات جزئيـة وحمـدودة يف مقابـل مـا كان لديه من 
أهـداف معروفـة للجميـع، ما الذي سـبََّب فشـَله؟ مـا الذي سـبََّب إخفاَقـه إىل اليوم، 

هـو الصمـود العظيـم، الوقفـة املرشفة املعتمـدة بالتـوكل عـى اهلل ُسـْبَحاَنُه َوَتَعاىَل.

 رهاُن الصامدين عىل اهلل يف حمله: 

إن شـعَبنا اليمنـي بمختلـف فئاتـه، وأعنـي ُكّل األَْحـَرار يف هـذا البلـد، وبالتأكيـد ال 
البلـد،  الرشفـاء يف هـذا  العمـالء،  اخلونـة وال  املثبطـن وال  املتخاذلـن وال  أقُصـُد 
األَْحـَرار يف هـذا البلـد، الصامـدون يف هـذا البلـد، األوفيـاء يف هـذا البلـد مـن ُكّل 
ُمَكّونـات هذا الشـعب وقفـوا متوكلن عـى اهلل مراهنن عـى اهلل، معتمديـن عى اهلل، 
وواثقـن بـاهلل ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاىَل، وهـو رهـان يف حملـه، رهـان ال خييـب من محلـه، وال 
خييـب مـن بنى عليـه واعتمد عليـه، الرهان عـى اهلل، التوكل عـى اهلل ُسـْبَحاَنُه َوَتَعاىَل 
هـو أسـاس النجـاح وأسـاس الثبـات وأسـاس الفالح، هـذا الصمـوُد العظيـُم الذي 
كان فيـه صـرٌب كبـٌر عـى املتاعـب وعـى التضحيـات، التضحيـات اجلسـام، اآلالف 
املؤلفـة مـن الشـهداء األبـرار وعـرشات اآلالف من اجلرحـى واآلالف مـن املعاقن، 
العـدد الكبـر من املنـازل املدمـرة، الصرُب عى معانـاة اجلـوع والفقر واملـرض، الصرُب 
عـى ُكّل املعانـاة بكل أشـكاهلا، يف املدن ويف الريـف ومن خمتلف فئات الشـعب، صرُب 
العـدد الكبـر مـن املوظفـن مع انقطـاع املرتبـات ألوقـات طويلـة وألشـهر متتابعة، 
هـذا الصـرب له هـذه الثمـرة، صمود شـموخ، ثبـات، حريـة، إبـاء، اسـتقالل، كرامة، 
هـذا الصـرب هـو الـذي حفـظ لنـا اسـتقالَلنا كشـعب يمني، هـو الـذي نتج عنـه هذه 
الرعايـة اإلهليـة، هـذا العـون العظيـم مـن اهلل ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاىَل، فتمكـن شـعبنا مـن 
الصمـود بالرغـم مـن ُكّل مـا هنالـك مـن إْمَكانـات، بالرغـم مـن حجـم العـدوان 
وحجـم اجلرائـم ومسـتوى املعانـاة عى النحـو الكبر. فـإذن هـذا الصمود لـه قيمته، 
وكان لتاسـك اجلبهـة الداخليـة باحلد األدنـى يف التفامهـات القائمة والتعـاون القائم 
والتفاهـم القائـم، واالنسـجام ولـو عـى نحـو مـا، كان لـه ثمرة طبيـة وإجيابيـة كبرة 

وسـاعد عى فشـل الكثـر مـن مؤامـرات األعـداء وخُمَّططـات األعداء.
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خطة عدوانية جديدة:

ا، قوى  ة ومرحلـة حساسـة ومرحلة خطرة ِجـدًّ اليـوم نحـن عـى أعتاب مرحلـة ُمِهمَّ
العـدوان قـد تعبـت، وقـد كّلـت ومّلـت وُأرهقـت نتيجـة فشـلها وإخفاقهـا ُكّل هذا 
ا  الوقـت منـذ بداية العـدوان وإىل اليوم، وما قـد كّلفها عدواهُنـا عى بلدنـا العزيز ماديًّ

وبرشيـًا إىل غر ذلـك، وأّثر عـى سـمعتها يف اإلقليم.

ولكـن هنـاك خطـة جديدة حتـرص قوى العـدوان من خالهلـا وتؤمل مـن خالهلا عى 
أن تتمكـن مـن حسـم املعركـة، هـذه اخلطـة هلـا مسـارات متعددة، مسـار عسـكري، 
ـة، أبرزها جبهـات هنم وما  حيـرون اليـوم لتصعيد كبـر يف عدد مـن اجلبهـات امُلِهمَّ
إليهـا، هنـم إىل رصواح، وجبهـات السـاحل وجبهـات تعـز، وبعض اجلبهـات، لكن 
هـذه عـى نحو رئيـيس ويف نفـس الوقـت يتزامن مع املسـار العسـكري الـذي يعدون 
ا يعولـون عليهـا هـي يف أن متكن املسـار  للتصعيـد فيـه مسـارات ُأْخـَرى خطـرة ِجـدًّ
العسـكري من حسـم املعركة، ألهنم قـد جربوا يف الفرة املاضية أن املسـار العسـكري 
مـع فشـل املسـارات األُْخـَرى أو ضعـف نجـاح املسـارات األُْخـَرى مل يوصلهـم إىل 
النتيجـة التـي حيرصـون عى الوصـول إليها يف حسـم املعركة عسـكريًا، املسـار اآلخر 
الـذي يريدونـه متزامنًا مع املسـار العسـكري ومع التصعيد العسـكري هو اسـتهداف 
اجلبهـة الداخليـة، اجلبهـة اليمنيـة، اسـتهداف هذا البلد مـن الداخل حتـى يؤثروا عى 
الوضع العسـكري وعى متاسـك الوضـع العسـكري الصامد يف وجه قـوى العدوان، 
وحتـى يتمكنـوا مـن خـالل ذلـك بالتأثر عـى جبهـات القتـال وإضعافهـا واحلد من 

توافـد النـاس إليهـا واحلد من الزخـم البرشي الـالزم حلايتهـا وتأمينهـا وقوهتا.

 استهداف للجبهة الداخلية:

املساُر هذا يتمثًُّل يف نشاط مكثف يف الوضع الداخي يف هذا البلد كا يي:

أوالً: تفكيك اجلبهة الداخلية وإثارة النزاعات الداخلية واملشاكل الداخلية.

ثانيـًا: العمـُل عـى إبـراز قضايا ثانويـة واهتامـات هامشـية حزبية وفئويـة تطغى عى 
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املشـهد الداخـي وحتتل االهتامـات واألولويـات وتـربز إىل الصدارة وتسـتحوذ عى 
ُكّل النشـاط يف الداخـل، فينشـغل اجلميـُع َبعيـدًا عـن االهتـام يف التَصـّدي للعدوان 
وراء انشـغاالت ثانوية وهامشـية وفئوية هناك وهناك، وينسـى اجلميُع اجلبهَة وينسـى 

اجلميـع التَصـّدي للعدوان.

ثالثـًا: العمـُل عـى حشـد مـا اسـتطاعوا حشـَده يف هـذا البلـد حتـت عناويـَن ثانوية، 
فالبعـُض يطلـب منهـم وُيـراُد هلـم أن يتحولـوا إىل ُوَسـطاء وأصحـاب مبـادرات، 
والبعـض يـراد هلـم أن حُيرَشوا حتـت عنوان احليـاد، وكأن هـذا البلـد ال يعنينـا مَجَيعًا، 
وكأن اسـتقالل بلدنـا وحريـة شـعبنا أمـٌر غـر مهـم وال تتعلـق بـه مسـؤولية عـى 
اجلميـع، ويمكـن فيه احليـاد، ويمكـن أن يتحوَل األغلب مـن الناس فيه هذا وسـيط، 
وهـذا صاحـب مبـادرة وهـذا حمايـد، وهـذا خائـن، ولُتحـارص الفئـة الصامدة الوفية 
الثابتـة املدافعـة عـن هـذا البلـد، وليعملوا عـى حمارصهتا ليـس هذا فحسـب، بل عى 
تشـوهيها فيقال عـن الثابتـن الذيـن يبذلـون أرواحهـم وحياهتـم يف سـبيل اهلل تعـاىل، 
ا وبلدنـا ويمنُنا مسـتقاًل، يقال  ا، وشـعبنا شـعبًا ُحرًّ ويف سـبيل أن يبقـى بلدنـا بلـدًا ُحرًّ
عنهـم بأهنـم )أصحـاُب مشـاكل ومشـاغبون وأهنـم جتـار حـروب وأهنـم وأهنـم(، 
ويسـتمرُّ النيـُل منهـم إعالميًا وسياسـيًّا ويف النشـاط املجتمعي ويعمـل اآلخرون عى 
حمارصهتـم، ثم تنشـط الوسـائل اإلعالمية عى تلميـع وتضخيم وتبجيـل من يتجهون 
االجتاهـات األُْخـَرى، فالـذي يذَهـُب إىل اجلبهـة ليقاتـَل أولئـك اآلالف املؤلفـة مـن 
الزاحفـن عـى بلدنـا، مـن املرتزقـة ومـن القـوى األجنبية التي تسـعى الحتـالل هذا 
البلـد، مـن يذهـب للتَصـّدي هلـم والوقـوف أمامهـم والعمـل عـى الدفـاع عـن هذا 
الشـعب يقـال عنـه الكثر مـن األقاويـل، )فهو مشـاغب، وهـو رجل مشـاكل، وهو 
تاجـر حـرب، وهـو وهو إىل آخـره(، والذي خيـون هذا البلـد أو يتآمر عى هـذا البلد، 
أو يدخـل يف صفقـات مشـبوهة عى حسـاب حرية واسـتقالل وكرامة هـذا البلد )هو 
احلكيـم، وهـو السـيايّس، وهـو املفكـر، وهو وهـو وهو إلـخ مـن عبـارات التبجيل، 

واملديـح املصطنـع(، هذه املسـألة جيـب أن نلتفـَت إليهـا مَجَيعًا.
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اخرتاق واهتامٌم حزيب:

املسـاعي َأْيضـًا بتفكيـك اجلبهـة الداخليـة هـي اليـوم يف مرحلـة خطرة، ويف مسـتوى 
جيـُب التنبُّـُه لـه، واحلـذُر منه، والسـعُي للحـد منـه؛ أِلَن هناك أنشـطة كبرة ويسـاعد 

أمران: عليهـا 

البعـُض  فداخَلهـا  السياسـّية،  امُلَكّونـات  لبعـض  الكبـر  االخـراق  األول:  األمـر 
مـن القيـادات والناشـطن إعالميـًا، وجمتمعيـًا، ممـن قـد متكـن العـدو مـن رشائهـم، 
وأصبحوا يسـتلمون فلوسـًا من العـدو ومبالَغ مالية يف سـبيل أن يؤدوا دورًا مرسـومًا 
هلـم مـع بقائهم يف الداخـل، مهمتهم العمل عـى النيل مـن امُلَكّونات األُْخَرى، وَشـّق 
ـّف الوطنـي، وإبـراز عناويـَن تطغـى عـى العنـوان الرئيـيس الـذي ُيفـَرُض أن  الصَّ
لـه ُكّل األولويـة وهـو التَصـّدي للعـدوان، واهتامـات وانشـغاالت ُأْخـَرى يدفعون 

بامُلَكّونـات إليهـا دفعـا، َبعيـدًا عـا لـه صلة باملسـؤولية.

جانـب آخـر: َأْيضـًا هنـاك متـاٍه إىل َحـدٍّ كبر بالركيـز عـى االهتامات التـي هي ذات 
طابـع فئـوي، أو طابـع حـزيب؛ أِلَن تكون هـي الرئيسـية، االهتاماُت التـي تطغى عى 
ُكّل االهتامـات األُْخـَرى، التـي حتتـلُّ ُكّل األنشـطة، وتسـيطر عـى ُكّل التفكر وعى 
ُكّل العمـل، تسـيطر عـى اإلعـالم، تسـيطر عـى النشـاط املجتمعـي، تطغى عـى ُكّل 

يشء، يف مرحلـة مـن أهـم املراحل.

مسؤولية واحدة: 

َـا الرشفاء، أنتم َأْيضـًا مـن ُكّل امُلَكّونات، أنتم  َـا األعزاء َأهيُّ فـإذن اليوم يؤمـُل فيكم َأهيُّ
اليـوم احلـارضون يف هـذا املـكان، وأيضـًا الغائبـون الذين مل تتـح هلم فرصـة احلضور 
ومـا كان املـكان َأْيضـًا ليتسـع للجميع، الصالـة ضيقة، لكـن الكل، ُحَكـَاء اليمن هم 
مـن ُكّل امُلَكّونـات، وهم املعـروُف عنهم وعن أكثرهـم احلرص واالهتام هبـذا البلد، 
واحلـرص عـى مصر هـذا البلد، وعى مسـتقبل هـذا البلـد، وعى حارض هـذا البلد، 
أنـا اليـوم ال أتكلـم معكـم ال شـاكي وال باكـي، أنـا اليـوم أتكلـم معكم عى أسـاس 
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أنكـم جنبـًا إىل جنـب معـي، مـع ُكّل األَْحَرار يف هـذا البلـد، كلنا أصحاب مسـؤولية 
واحـدة، كلنـا أصحـاب َهـمٍّ مشـرك، والـيشء الطبيعـي أن يكـون لكـم حضـور، 
ومالمسـة للواقـع، وتدخـل يف اإلشـكاليات، ومعاجلة لبعـض املشـاكل، وأال تكونوا 
جمـرد متفرجـن عـى األحـداث، مـا تنتبهـوا وهـذا اجته له مـن أجتـه وذاك اجتـه له من 
أجتـه، ال، أنتـم يف هـذا البلـد َمـن هـم موجـودون اليـوم وَمـن هـم ال يزالـون يف بقية 
املناطـق، أنتـم لكـم دوٌر رئييس، ولكـم أمهّية كبرة، سـواء يف الوضع السـيايّس، أو يف 

املوقـف العـام، أو يف التَصـّدي للعدوان.

 جتميُد اجلبهة الداخلية:

ومطلـوٌب منكـم َأْيضـًا أن حترصوا ونحن إىل جانبكـم يف أن تؤدوا هذا الـدور بفاعلية 
كبـرة، فاليـوم هنـاك نشـاٌط مكثٌف عـى جتميد اجلبهـة الداخليـة، أن تصـاب بالركود 
والتجمـد، وأن تبقـى جبهـات القتـال فارغة إال مـن القليـل، حتى يتمكـن العدو من 
اقتحامهـا، هـذا هـو اهلـدُف الرئيـيس لقـوى العـدوان، وهو اهلـدف من الـدور الذي 
يؤديـه بعـض املشـبوهن يف بعـض امُلَكّونـات، الذيـن يدفعـون إىل اهتامـات ثانويـة 

وفئويـة، ويؤججـون النزاعات الداخليـة، واملشـاكل الداخلية.

ف:  حياٌد غُر مرِّ

أيضـًا مطلـوٌب منـا مَجَيعـًا يف هـذا البلد، مـن ُكّل َأْبنَـاء هذا البلـد األَْحـَرار، من عموم 
املواطنـن يف هـذا البلـد أن يكـون لدينـا الوعـي جتـاَه بعـض العناويـن التـي يسـعى 
اآلخـرون إىل إبرازهـا، عنـوان احليـاد، احليـاُد اليـوم ليـس حيـادًا مرشفـًا، حيـاٌد أماَم 
معركـة هتـدُف إىل احتـالل بلدك، مـاذا يعني أن تكـوَن حمايدًا، يعنـي أن تكون متنصاًل 
عـن املسـؤولية، قـد تكـون جبانـًا، أو قد تكوُن عـى النحو الـذي متكن اآلخـرون من 
رشائـك أو رشاء موقفـك، نتيجـة مبالـغ ماليـة، ومكاسـب ماديـة وسياسـّية معينـة، 
إذا كانـت املسـألة حيـادًا أمـام قتـل اآلالف املؤلفـة مـن األطفـال، النسـاء، أي حيـاد 
هذا؟ هـل يتحـى باملسـؤولية مـن حيايـد أمـام جمازر كهـذه، وأمام مـآٍس كهـذه، أمام 
مظلوميـة شـعبك التـي ال نظـَر هلـا اليـوم يف األرض، هـذا حيـاد! حيـاد يف حمله؟ ال.
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 ليست مشاكَل داخليًة: 

الذيـن يتحدثـون َأْيضـًا عن اجلبهـات الداخلية، سـواء اجلبهـات يف تعـز، اجلبهات يف 
مـأرب، اجلبهـات يف اجلـوف، اجلبهـات يف شـبوة، ُكّل الذيـن يقاتلـون فيهـا إىل جنب 
َمـن يقاتلـون، الذيـن هـم يف صـف العـدوان، مـن املعلـوم أن املسـألة ليسـت مسـألة 
مشـاكل داخليـة ما بـن اليمنين، “ليـش البعض بيسـاعده يضحك عى النـاس، بيقدر 
أن النـاس مـا هـم عارفـن، بيقـدر أن النـاس أغبيـاء، البعـض بيكذب وال بيسـتحي، 
أجانـب  ضبـاط  إمـرة  حتـت  العـدوان  صـف  يف  املقاتلـن  أن  لنـا  يصـور  وبيجـي” 
موجوديـن يف غـرف العمليات يف مـأرب، وموجودين َأْيضًا يف جبهـات اجلنوب، ويف 
جبهـات الوسـط، إماراتيـن، وسـعودين، واملسـألة معروفـة، وحياول البعـض يتنكر 
هلـا، ويقـول يا مجاعـة )ال داعـي للمشـاكل(، ويتناسـى االرتبـاط باملوقـف األجنبي، 
وال هـم جمـرد مرتزقـة وعمـالء خونة، باعـوا أنفَسـهم من املعتـدي األجنبـي الذي له 
أهـداف مشـؤومة وخطـرة، ومصريـة عى هـذا البلـد، ال يبقـى ألَْبنَاء هـذا البلد وال 
ـة كرامة وال حرية وال اسـتقالل وال يشء. ألَْبنَـاء هذا الشـعب معهـا - لو حتققت - أيَّ

دوٌر نفاقي َوابتزازي: 

ا، جيـب االنتباُه هلـا واملالحظة هلـا، نحن منذ تأسـيس أو  ة ِجـدًّ أيضـًا هنـاك أمـوٌر ُمِهمَّ
تشـكيل املجلـس السـيايّس األعـى، ثم فيـا بعد ذلـك تشـكيل احلكومـة، فرحنا هبذه 
اخلطـوة؛ ألهنـا تعـزز الرشاكـة يف إدارة ُمَؤّسسـات الدولة، وتعطـي هلـا الفاعلية، هذا 
َا األعـزاء، ُحَكَاء  كان أملنـا وال يـزال اليـوم أملنا إن شـاء اهلل، ولكن أنا أقـول لكم َأهيُّ
اليمـن، أنتـم اليـوم معنيـون أن يكـوَن لكـم حضـوٌر لتقييـم أداء ُمَؤّسسـات الدولـة 
بكلهـا، بكلهـا، سـواء احلكومـة، أو املجلـس األعـى، أو حتـى جملس النـواب، أو أي 
مـن ُمَؤّسسـات الدولـة، أن يكـون لكم دوٌر شـعبي يعني مطلـوب من َأْبنَاء هـذا البلد 
مـن وجاهاهتـم مـن علائهم مـن َمَشـاخيهم مـن أكاديمييهـم، مـن اجلميـع، أن يكون 
هلـم اهتـاٌم بتقييم أداء ُمَؤّسسـات الدولـة، والوقوف عى طبيعة املعوقات، واملشـاكل، 
واالختـالالت، وغـر ذلـك، وأن تكون الصـورة شـفافة وواضحًة لدهيـم؛ أِلَن هناك 
تلبيسـًا كبـرًا حيصـل حـول أداء ُمَؤّسسـات الدولـة، أنـا أقول لكـم: ما من شـك بأن 
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ـة يف الوضـع االقتصادي؛  ا أمـام ُمَؤّسسـات الدولـة، وَخاصَّ هنـاك عوائـَق كبـرة ِجدًّ
أِلَن اليـوم معظـم مـوارد هـذا البلـد وإْمَكانـات وخـرات هـذا الشـعب التـي كانت 
مفّعلـة وكانـت جاهـزة، وأقصـد بذلك املنشـآت النفطيـة، النفـط يف مـأرب، والنفط 
يف شـبوة، والنفـط يف حرمـوت، هـو اليوم حتت سـيطرة قـوى العـدوان وعمالئها، 
وهـم الذيـن ينهبـون النفـط، وينهبـون الغـاز، وهـم الذيـن يسـتفيدون مـن عوائده، 
وأيضـًا معـروف مسـتوى العدوان فيـا دّمر، وفيـا حارص، وفيـا ضّيق، وفيـا أّثر فيه 
عـى الوضـع االقتصـادي، التفاصيـل تطـول، ويمكـن للمعنيـن أن يرشحـوا يف هذا 
كثـرًا، ولكـن أقـول لكم، بالرغم مـن ُكّل ذلك نحن غـر راضن عن أداء ُمَؤّسسـات 
ـُل عـى النحو املطلـوب، هنـاك معوقـات أمامها هذا  الدولـة، وال نـرى فيهـا أهنـا ُتفعَّ
صحيـح، وحتتـاج إىل أن يعينُهـا الشـعب، وأن يعينهـا رجال هذا الشـعب، ووجاهات 
هـذا الشـعب، أن يكونـوا إىل جانـب هـذه احلكومـة، وإىل جانب املجلـس األعى، إىل 
بـن، ومواجهن  جانـب ُمَؤّسسـات الدولة، داعمـن، ومعينـن، ومصححن، ومصوِّ

للخلـل، يدعمـون الصـح، ويمنعـون اخلطـأ، هذا الـدور مطلوب.

 أنصار اهلل ليسوا وحَدهم: 

ولكـن ليس الـدور النفاقـي واالبتـزازي، الذي حيـاِوُل أن ُيْلبِـَس، يأيت البعـُض اليوم 
يقـدم صـورة ملتبسـة، وكأن الذين هـم يف موقـع املسـؤولية يف ُمَؤّسسـات الدولة هم 
فقـط أنصـار اهلل، كأن احلكومـة هـذه هـي حكومـة أنصـار اهلل فقـط، كأن املجلـس 
األعـى ال يتواجـد فيـه إال أعضاء حمسـوبن عى أنصـار اهلل، كأن الربملـان برملان أنصار 
اهلل، كأن القضـاء قضـاء أنصـار اهلل، كأن األجهـزة الرقابيـة كلهـا املنتسـبن فيهـا مـن 
أنصـار اهلل، كأن اهليـكل اإلداري والوظيفـي للدولـة كلـه فقـط ُمَكـّون ومشـكل مـن 
ـد، أن نكـون يف  أنصـار اهلل، أنـا أحتـّدى بصـوت واثـق، بلغـة واثقـة، بموقـف مؤكَّ
أنصـار اهلل نمثـل الربـع يف اهليـكل األعـى الوظيفـي للدولـة، أو نمّثـُل واحـدًا باملائـة 
مـن اهليـكل اإلداري العـام للدولـة، نحـن أقـل النـاس، نحـن أقـل األقل مـن الناس 
حضـورًا يف إطـار ُمَؤّسسـات الدولـة، نحـن مل نكن طـالَب مناصـب، وال حرصنا يف 
يـوم من األيـام عى االسـتحواذ عى ُمَؤّسسـات الدولة، يف املسـتوى األعـى للوزراء، 
لدينـا جمموعٌة أو عدٌد بسـيط مـن الوزراء، وتركنا السـاحة مفتوحة للـرشكاء واحللفاء 
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وامُلَكّونـات األُْخـَرى، ومعـروٌف بإْمَكانكـم أن تعرفـوا أسـاء مـن هـم الـوزراء، كم 
منهـم مؤمتـر، وكـم منهـم أنصـار اهلل، وكـم منهـم مسـاحة تركناهـا لبقيـة الـرشكاء، 
وبقيـة احللفـاء، وكـم نمّثل يف الواقـع الفعي املعـرب عنا مبـارشة، بإْمَكانكـم أن تعرفوا 
كذلـك تركيبـة املجلـس السـيايّس األعـى، كـم نمثل فيـه، وكـم يمثل اآلخـرون فيه، 
الربملـان أنتـم تعرفونـه، القضـاء معـروٌف حاُلـه، األجهـزة الرقابيـة حـاول اآلخرون 

منـذ أيـام التصعيـد الثـوري أن حيولوا بيننـا وبـن تفعيِلها.

ا،  طبعـًا انشـغلنا إىل َحـدٍّ كبـر بالتَصـّدي للعـدوان، وكان انشـغالنا بشـكل كبـر ِجدًّ
أخـذ معظـم اهتامنـا، وأكثـر عملنـا، وأكثـر جمهودنـا، أخـذه هـذا االجتـاه، التَصّدي 
اليـوَم  أنـا  بالعـدوان،  يتعلـق  فيـا  كبـر ومصـري  اخلطـر  أن  وبالـذات  للعـدوان، 
ال أحتـدث ألتنصـل عـن املسـؤولية، بالرغـم مـن أننـا قـد نكـون يف مسـتوى العديـد 
بع أو أقـلَّ من الربع  البـرشي يف ُمَؤّسسـات الدولـة أقل من ١%، وقـد نكون نمّثـل الرُّ
يف املسـتوى األعـى للدولـة، يف الـوزراء ويف غرهم، ولكـن ال أقصُد من هـذا الكالم 
تنصـاًل عـن املسـؤولية، أنـا أعتـرُب أنصـار اهلل ال يزالون مسـؤولن إىل جانـب غرهم، 
مسـؤولن إىل جانـب اإِلْخـَوِة يف املؤمتـر، وإىل جانـب اإِلْخـَوِة مـن بقيـة امُلَكّونـات 
واألحـزاب احلـارضة يف ُمَؤّسسـات الدولـة، واملمثلـة يف ُمَؤّسسـات الدولـة، الـكل 
يتحمـل للمسـؤولية، لكـن مـن الظلـم ومـن الغبـن مـن املغالطـة ومـن اخلـداع، من 
اخلـداع السـيايّس أن البعـض “بيجـي يقـول: يـا أنصـار اهلل ويـن املرتبـات، يـا أنصار 
اهلل هنـاك فسـاد، يـا أنصـار اهلل هنـاك مدري ما هـو ذاك” وأنـت، أنت أيـن أنت؟ أنت 
كمؤمتـر أيـن أنـت؟ أو أي حزب آخر؟ ألسـت حارضًا يف ُمَؤّسسـات الدولة؟ ألسـت 
رشيـكًا يف اهلـّم واملسـؤولية؟ ألسـت متواجـدًا أكثـر مـن غـرك يف هـذه امُلَؤّسسـات، 

وحـارضًا يف أغلبهـا أكثـر مـن غـرك؟! بـى، املسـألة واضحة.

 ابتزاٌز سيايّس:

نحـن يف مرحلـة ال جتـوز فيها ممارسـة االبتـزاز السـيايّس، وال جيـوز فيهـا التعامل مع 
املشـاكل الكبـرة التـي نعـاين منهـا نتيجـة للعدوان بشـكل غـر مسـؤول، إمـا ابتزاز 
سـيايّس، “وإال شـغل عـداوة، البعـض بيشـتغل شـغل عـداوة، مـش شـغل إْنَسـان 
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مسـؤول” حريـص عـى تصحيـح أو إصالح وضـع، أو معاجلـة خلل، ال، “بيشـتغل” 
شـغل مـن يكره، مـن يبغض، من يعـادي، من حيقـد، حتـى البعض يسـتخدم عناويَن 
اسـتخدمت يف فـرات ماضيـة أثناء حـروب داخلية، أثنـاء اعتـداءات، “وبيحي اليوم 
يشـغلها، وهـذا مـا يـرشف أحـد أبـدا”، أن يسـتحَر عناويـَن كان يسـتحُرها أيام 

احلـروب الداخليـة وأيـام املشـاكل الداخلية.

 ال سكوَت عىل اخللل: 

اليـوم اجلميـُع معنيـون، ومفـرض َأْيضـًا بالتَحـّرك اجلـاد منكـم كُحَكـَاء، بالدفـع 
أبـدًا  جيـوُز  ال  املشـاكل،  ُكّل  مـع  بمسـؤولية  والتعامـل  االنضبـاط،  نحـو  باجلميـع 
السـكوت عـى اخللـل الذي هـو قائـٌم يف ُمَؤّسسـات الدولة، ننـادي مرًة بعـد ُأْخَرى، 
أنـه مـن املهـم تصحيـُح القضـاء، وتفعيـل القضـاء، فال يلقـى صوُتنـا هذا اسـتجابًة، 
ننـادي مـرارًا وتكـرارًا أنـه جيـب تفعيـل العمـل الرقـايب ملواَجهـة الفسـاد، والتَحّرك 
دة وفاشـلة  ملواجهـة الفسـاد، وتصحيح وضـع األجهزة الرقابيـة، التي هي أجهزة جممَّ
وضعيفـة، وال تـؤدي دورًا صحيحـًا، وحتتـاج إىل تصحيـح، وإىل دعـم، وإىل إصالح، 
وإىل اهتـام كبـر بتفعيلهـا، ولكـن ال، البعـض ال يريـد التعاطـي مـع هـذه األمـور 
بمسـؤولية، كيـف؟!، البعض “يشـتي يسـتغل األمور واحنـا قلنا قبل أيـام، واحنا قلنا 
قبـل أيـام، احنـا ما احنـا يف انتخابـات، احنا أمـام اقتحامات مـن قبل قـوى العدوان، 
البعـض يشـتي يسـتغل مثـاًل عنـوان الفسـاد، مـا يشـتي حيـارب الفسـاد، مـا يشـتي 
أن تصّحـح وضعيـة األجهـزة الرقابيـة” وتـؤدي دوَرهـا الصـارم واحلـازم وحتاسـب 
الفاسـدين، تبقـى األجهـزة الرقابيـة مشـلولة، ومعلولة، وجمّمـدة، وموقفـة، وال دوَر 
هلـا وال فاعليـة، ثم يأيت يرمي بالفسـاد َمـن؟ الذين يتصـدون للعدوان، احلُفـاة، الذين 
يعانـون اجلـوع، والقتل، والقصـف، هم املتهمون اليوم بالفسـاد، والذيـن هم يف فلل، 
الفيسـبوك وغرهـا، ضايعن بـن الفلوس والـدوالرات، هم املسـاكن، “يرمحوا اهلل”، 

واملظلومـون واملغبونـون يف هـذا البلـد، “مسـاكن عليهـم! ياسـن عليهم!”.
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 رجُل قول وفعل:

اليـوم مطلـوٌب منكـم كُحَكـَاء يف هـذا البلـد، ال أقـول لكـم، أن تتَحّركـوا الهتام أي 
طـرف اآلن، لكـن ادفعـوا أنتـم وأنـا إىل جانبكـم؛ ألننا سـئمنا من تـرداد الـكالم، أنا 
شـخصيًا لسـت جمـرد “موعـظ”، أطلـع أسـوي مواعـظ، أنـا رجل قـول وفعـل بإذن 
اهلل تعـاىل، وسـأقف إىل جانبكـم، يف إرغـام اآلخريـن عـى أن يقبلـوا بتصحيح وضع 
ـل، وأن حتاسـب أي فاسـد، أي فاسـد، لن نوفـر أي محاية  األجهـزة الرقابيـة، وأن ُتَفعَّ
ألي فاسـد، إذا كان مـن أنصـار اهلل “اخلسـوا ظهره، اخلسـوا ظهـره، ما عندنـا له أي 
محايـة هنائيًّـا”، إذا كان مـن املؤمتـر اليمكـن أن حيتمـي باملؤمتـر، إذا كان مـن املؤمتر لن 

نقبـَل أن حيتمـَي باملؤمتـر، ولـن تتوفر لـه محايـة باملؤمتر.

كذلـك موضـوع آخـر غـر موضـوع الفسـاد، تصحيـح وضـع الرشاكـة، إصـالح 
ُمَؤّسسـات الدولـة لتـؤدَي دوَرهـا كا ينبغـي، بفاعلية، بوعـي بطبيعة هـذه الظروف، 

ظـروف حـرب، وأحـداث تسـتحق االهتـام الكبـر مـن اجلميع.

 امتناٌع عن حماسبة اخلونة!

تصحيـُح وضـع القضاء، نادينـا كثرًا وكثـرًا كثرًا بتصحيـح وضع القضـاء، وتفعيل 
وضـع القضـاء، وتفعيـل القضـاء يف حماسـبة اخلونـة، البعض حيـاول أن يمنع حماسـبة 
اخلونـة، ملـاذا؟ ملـاذا يتاح للبعـض أن يذهـب ليخون هـذا البلد؟ يذهـب إىل الرياض، 
ويقـف يف صـف العـدوان، ومعـه ظهـر هنـا يف صنعـاء، مـا أحـد حياسـبه، ومـا أحد 
حياكمـه، ومـا أحـد يتخـذ ضـده أي إجـراء، “ليش؟ ليـش”؟ والدمـاء التي ُسـفكت، 
الدمـاء التـي ُسـفكت هـل هـي رخيصـة؟ آالف مؤلفـة مـن َأْبنَـاء هـذا البلـد، هـل 
دماؤهـم مسـتباحة إىل درجـة أال حياسـب اخلونـة؟ جيـب حماسـبة اخلونـة، أنا سـأرص 

معكـم عـى هـذا، وسـأعمل هلـذا بعـون اهلل ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاىَل، ولن حيميهـم أحد.

 قضاٌء مكبَّل: 

اخلاليـا اإلجراميـُة يف هذا البلد، ملـاذا ال حُتاَكم، ملـاذا ال تقاىض؟!، ملـاذا وضع القضاء 
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مكبَّـل؟ مـن الذي يكبـل القضاء عـن القيام بمسـؤولياته يف حماسـبة اخلونـة؟ أو حتى 
يف عملـه االعتيـادي يف حـل مشـاكل املواطنـن وقضاياهـم؟ هـل َأْبنَـاء هذا الشـعب 
راضـون عـن أداء القضـاء؟ ال، ليـس أحـد منـا راضيـا عـن أداء القضـاء، ال أدائـه يف 
التَصـّدي للعـدوان وموقفـه مـن اخلونـة، وال أداء القضـاء يف االهتـام بقضايـا الناس 
وحـل مشـاكل الناس، مـا أحد راضيًا عـن هذا، لكن هنـاك َمن يكبـل تصحيح وضع 
القضـاء، مـع االعراف بـأن وضَع القضاء غُر سـليم، ُكلُّ هـذا قد قيل سـابقًا، ويقال 
حاليـًا، وضـع القضاء غر سـليم وجيب أن يصحح وضـع القضـاء، ويف القضاء اليوم 
َمـن هـو يف صف العـدوان ضد شـعبه اليمني، ويقـف مؤيدًا لـكل تلـك اجلرائم التي 
قتـل فيهـا اآلالف املؤلفـة من َأْبنَـاء هذا الشـعب، يقف مؤيـدًا لقتل األطفال والنسـاء 
ويعتـرب نفسـه قاضيـًا، هـل عاد معـه ذرة مـن العدالة! قـاٍض أيـد قْتـَل اآلالف املؤلفة 
مـن األطفـال والنسـاء، قاٍض مـا عنده مشـكلة أن بلده حُتتـل وكرامته ُتسـقط وهتون، 
مـا عـاد يصلح أبـدًا قاضيًا عى هـذا النحـو، أو قاٍض مرتـٍش وزائف و”بيشـتغل وفق 
شـغل سـيايّس” واعتبـارات سياسـّية ومرتبط بحسـابات ُأْخـَرى، ما عـاد يصلح يبقى 
يف القضـاء، سـنر عى تصحيـح وضع القضاء وسـنعمل معكـم مـن ُكّل امُلَكّونات، 
أنـا ال أقـول لكم هـذا الكالم عى أسـاس أنكم تقفون فيـه إىل جانب أنصـار اهلل، هذه 
مسـؤولية الشـعب ُكّل الشـعب، األَْحـَرار ُكّل األَْحـَرار مـن ُكّل امُلَكّونـات، َمـن كان 
فاسـدًا مـن أنصار اهلل أو مـن غرهم نحن ضده، من كان مرتشـيًا عى أي كان حمسـوبًا 
نحـن ضـده، َمن كان يـؤدي دورًا لصالـح العدوان نحـن مَجَيعًا ضـده، ُكّل األَْحَرار يف 
هـذا البلـد من خمتلـف امُلَكّونات وليـس كالمي حزبيـًا والفئويًا وال العتبـارات خُتصُّ 
فئـًة أو مصلحـة فئـة معينـة، ال، هذه مسـؤوليتنا مَجَيعـًا، هذا الـذي نحتاج إليـه يف هذا 

البلـد مجيعًا.

 :١7٠

أنتـم معنيـون -ُحَكـَاء اليمـن- أن تعرفـوا ملـاذا يذهـُب البعـُض مـن الربملانيـن إىل 
الريـاض، وهنـاك سـعٌي ألن يذهـب أكثر الربملانيـن إىل الريـاض، وأن جيتمعـوا بدالً 
عـن االجتـاع حتت قبـة الربملان يف صنعـاء جيتمعون مع ابن سـعود، جيتمعـون مع ابن 
سـلان، ليـش؟ ليـش ما يتخـذ ضدهـم إجـراءات؟ ليش يسـرب لإْنَسـان أنـه يتحول 
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خائنـًا ويسـر يبتـاع ويشـري يف هـذا الشـعب ومـا أحـد يتحاكـى، ليش ليـش؟ هذا 
يشء مـا أقبلـه ال أنـا وال أنتـم وال ُكّل األَْحـَرار يف هـذا البلـد، مـا هـو جـدول عمـل 
الربملـان، ملـاذا ال يتخـذ إجراءات ضـد هؤالء اخلونة الذيـن خانوا؟ هم خانـوا الربملان 
وخانـوا شـعبهم وخانـوا دوائرهـم االنتخابية وترفوا هـذا الترف، نحـن معنيون 
بالعمـل وبالقـول وبالفعـل ملعاجلـة ُكّل هـذه االختـالالت بروح مسـؤولة َبعيـدًا عن 

االبتـزاز السـيايّس وَبعيدًا عـن اللَُّعِب السياسـّية.

 تقديُم صورة خمتلفة: 

أيضـًا اليـوم هنـاك نشـاط للبعـض حياولـون أن يقدمـوا صـورة خمتلفـة وسـلبية عـن 
أنصـار اهلل يف مقابـل الـدور الـذي يؤديـه أنصـار اهلل إىل جانـب ُكّل الرشفـاء وكل 
األَْحـَرار يف هـذا البلـد ولـكل األوفيـاء يف هـذا البلـد من خمتلـف األحـزاب وخمتلف 
امُلَكّونـات ومـن َأْبنَـاء هـذا البلـد بشـكل عـام، دور كبـر ودور عظيم يف صمـود هذا 
البلـد يف مواجهـة العـدوان، يف التَصـّدي للعـدوان، ولكـن “بيجـي البعـض حيـاول 
يصـور أنصـار اهلل أهنـم هـؤالء مشـاغبن، اجلاعـة جتـار حـروب، اجلاعـة ما يشـتوا 
حـل أبـدًا، اجلاعة هـؤالء مرين عى اسـتمرار احلرب، وما يشـتوا السـالم، اجلاعة 
هـؤالء الـي قد ذهـب اآلالف املؤلفـة منهم، من رجاهلم مـن كوادرهم مـن أبنائهم إىل 
مقابـر الشـهداء، هؤالء جتار حروب ويشـتوا ما توقـف احلرب، وهناك رجال سـالم، 
مـا شـاء اهلل العظيـم عـى رجال السـالم ذوال، هنـاك رجال سـالم! وبا حيلوا املشـكلة 
وبالتفاهـم، واملشـكلة جاهـزة للحـل، مـا بـال ذوال اجلاعـة مـا رضيـوا، مـا رضيـوا 

خيلونـا نحـل املشـكلة”، هذا غـر صحيـح هنائيًا..

طعناٌت يف الظهر:

صحيـٌح أنصـار اهلل وقفوا وليـس وحَدهم، مـع ُكّل األَْحَرار مـن َأْبنَاء هـذا البلد وكل 
األوفيـاء يف هـذا البلد، وقفوا بصمـود وبتضحيات كبرة وبإباء وبعـزة، وبوفاء للدفاع 
عـن هـذا البلـد ومواجهة هـذا العـدوان، وقفوا حسـب ما تفرضـه عليهم املسـؤولية 
الدينيـة والوطنيـة واإلْنَسـانية واألخالقية، كواجب إْنَسـاين، ليس ألهنـم وحوش، ال، 
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ال، “احنـا مـا احنـا وحـوش -إحنا- شـوفونا بـرش مثلكم، ونـاس مثل الباقي سـواء، 
حلـم ودم وعندنـا مشـاعر وعندنـا إحسـاس وعندنـا وجـدان وبنتـأمل عـى شـهدائنا 
ا، وشـغلنا يف مواجهـة العدوان  وبنأسـف عـى ما بيحصـل، وبنعـاين معاناة كبـرة ِجدًّ
ا عـى ُكّل املسـتويات”،  مـا هـو شـغل بالسـهل، ال، احنا بنقـدم تضحيـاٍت كبرة ِجـدًّ
األعـزاء منـا وهـم كثـٌر َمـن قـد استشـهدوا، اجلرحـى بـاآلالف، نعـاين يف ُكّل يشء 
يف هـذه احلـرب، نعـاين إْنَسـانيًا، نعـاين ماديـًا يف توفـر كثـر مـن متطلبـات املواجهـة 
للتَصـّدي للعـدوان، نعـاين يف ُكّل يشء، نتلقـى الطعنـاِت يف الظهر، الطعـن هذه حتى 
مـن رشكاء ال ينفكـون أبـدا عـن توجيـه هـذه الطعنـات إىل الظهـر، يف الوقـت الذي 
اجتهنـا بـكل اهتامنا بكل صدق، بـكل إخالص يعلمه اهلل ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاىَل؛ أِلَن نبذل 
ُكّل مـا نسـتطيع للتَصـّدي هلـذا العـدوان، “البعـض بيجـي هيـب كلمة ضـد العدوان 
ومائـة ألـف كلمة يسـبنا ويسـخط علينا وحيـرض علينا وما معه شـغل إال احنـا، احنا 
ال، واحنـا ال، جعلنـا أوليَتنـا بجد وبصـدق وبكل اهتـام التَصّدي للعـدوان، البعُض 
جـاء يطـرح معنـا يف املوقـف رأس إصبعـه، بقيـة رجلينـه عادهـا هنـاك يف اخللـف، 
وبعـض شـلخ برجليـه، رجل يف الوطـن ورجل هنـاك خـارج الوطن، رجل حمسـوبة 
عـى أهنـا يف البلد ورجـل خارج البلد، وحاسـب حسـابه هـاه، وين ما مشـت األمور 

بـا يمـيش، جمهز حسـابه عـى هذا األسـاس”.

توّجهنا بدافع املسؤولية: 

نحـن توجهنـا بدافـع املسـؤولية ومعـروف هـذا، مهـا قـال القائلـون ومهـا تكلـم 
الكاذبـون، مهـا حاولوا أن يزيفوا احلقائق، مقابر الشـهداء تشـهد، تنطـق باحلق الذي 
ال يمكـن أن يزيفـه أحد، “سـروا زوروا مقابر الشـهداء، عينوا أغلب هؤالء الشـهداء 
مـن من؟ منن؟ منتسـبون إىل من؟ وسـروا اجلبهات، احسـبوا كـم يف اجلبهات، ومن 
هـم الـي واقفـن يف اجلبهـات، واقفـن والكثـر منهم حتـى حفـاة، والكثـر منهم ال 
يمتلـك إال بدلـة واحـدة البسـها، وبيلحقهم اجلـوع وبيلحقهـم القصـف، وتلحقهم 
الشـمس ويلحقهـم احلـر ويلحقهـم األذى، وكل يـوم قوافـل الشـهداء منهـم، وكل 
يـوم يطلـع أعـداد كبـرة مـن اجلرحـى منهـم، اعرفـوا مـن، وبـا يبـن الصـدق، وبـا 
يعـرف الصـدق وبـا تعـرف احلقائـق، وما َحـّد با يسـتطيع يغطي عـى احلقائـق”؛ أِلَن 
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احلقائـق هـذه يشـهد هلا امليدان، وتشـهد هلا مقابر الشـهداء ويشـهد هلا موقـف العدو، 
العـدو ممـن يصيـح أكثـر؟ عـى من حيـرض أكثـر؟ من يوجـه سـخطه عليه عـى نحو 
أشـد؟ أكـرب عـداء يف املوقـف اخلارجـي مـن ُكّل قـوى العـدوان معـروف عـى مـن، 
أكـرب عـداء، السـخط األكثـر، العـداء األشـد التحريـض، ليـش البعـض بيجي حيب 
نفسـه أنـه ضد العـدون، وبيتكلـم فينـا نفس الكلـات واملصطلحـات والعبـارات يف 
وسـائل إعالمـه التـي ترددهـا قوى العـدوان، “ما عـاد بن تـدري من هو هـذا”، قائل 
هـذا الـكالم، يـردد يف صنعـاء ويـردد يف الريـاض ليـش؟ يـردد يف أبـو ظبـي ويـردد 
َأْيضـًا يف مناطـق عندنـا يف اليمـن، ليـش؟ مـاذا يعنـي هـذا؟ عالمـة اسـتفهام كبـرة، 
وعالمـة تعجيـب وتسـتحق تكتب بقـر وإال بجبـل من كربهـا يعني، من حقنـا إننا 
نسـتغرب ومـن حقكـم أنكـم تشـوفوا ليـش؟ مـا هـذا الـذي حيصل ومـا الـذي يراد 
منـه؟ ملـاذا حيـاول البعـض أن جيـر َأْبنَاء البلـد يف اهتاماهتـم يف أعاهلـم يف قضاياهم يف 
نشـاطهم، يف أقواهلـم ويف أعاهلم ٩٠% نحـو اهتامات ُأْخَرى وخيلـوا للعدوان ١٠%، 
شـوية كالم وشـوية جمـرب وانتهـى املوضـوع وقـي األمـر؟ ما هـو صحيح، “مـا احنا 
راضيـن” وجيـب أن نكـون منصفـن وأهَل صـدق وما ينفـع الناس إال الصـدق، وما 
ينفـع النـاس إال الراحـة والوضـوح، أنـا أقول لكـم: “احنا مـا احنا وحـوش، احنا 
نضحـي صـح، احنـا قدمنـا ُكّل التضحيـات”، وجاهزيـن نضحـي حتى آخـر واحد، 
حتـى هذا الـرأس، رأس َعبدامللـك بدر الدين احلوثـي، حارض أن يقدمه يف سـبيل اهلل 

وفـداء هلـذا البلد، وفـداء هلذا الشـعب.

رجاُل سام ال استسام:

ولكـن نحـن كنـا، نحن كنـا عى الـدوام خـالل ُكّل الفـرة املاضيـة، ما قبـل العدوان 
ويف بدايـة العـدوان وأثنـاء العـدوان ويف ُكّل شـهر مـن هـذه املـدة الزمنية، نمـد أيدنا 
للسـالم املـرشف، للسـالم املـرشف وليـس لالستسـالم، نحـن رجـال سـالم ولكنـا 
لسـنا رجـال استسـالم؛ أِلَن االستسـالَم ليـس له رجـال، “له دجـاج”، وبالتـايل أقوُل 
لكـم، نحـن مل نكـن نانع خـالل هذه املرحلـة بكلها من حلول سـلمية عادلـة مرشفة، 
باحلـد األدنـى، يعنـي حتفـظ لبلدنا ولشـعبنا باحلـد األدنى الـرشف، الكرامـة، احلرية، 

االستقالل.
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قدمنـا ُكّل اخليـارات املتاحـة، ُكّل التنـازالت إىل َحّد مـا، حتى ال تتجاوز َحـدَّ الكرامة 
وال َحـّد احلريـة، إذا قـد املسـألة “يـا مجاعـة ويـا خـربة، وأنتم الرشفـاء وأنتـم الكرماء 
وأنتـم األَْحـَرار، إذا قـد املسـألة مسـاومة بـن حريـة وعبوديـة، عـاد بـا نسـاوم عـى 
احلريـة؟ ال، إذا قـد املسـألة مسـاومة بـن الكرامـة وبـن اهلوان، بـا نقبل باهلـوان؟ ال، 
إذا قـد املسـألة مسـاومة عـى اسـتقالل هـذا البلـد أو بيـع هـذا البلـد مجلـة وتفصيال، 
بيـع شـعبه وأرضـه وبحـره وجوه وثرواتـه وجبالـه ومزارعه صفقـة من مـرة، ما احنا 
راضـن يـا مجاعـة ومـا احنـا متشـددين، مـا هـي مسـألة تشـدد، هـذه مسـألة مبدئية، 
هـذه مسـألة وفـاء، إذا قـد املسـألة مـن هذا النـوع وعى هـذا النـوع ما با نـرىض وكل 

األَْحـَرار يف هـذا البلـد مـا با يرضـوا أبـدًا وما بـا يقبلوا.

ف: جاهزون لساٍم مرِّ

فـا املسـألة أبـدًا أن احنـا ممانعـن مـن حل، وما املسـألة مسـألة مبـادرات، أنا بـا أقول 
لكـم، بـا ينفعنـا يف هـذا البلد مسـألة واحدة هـي التي نفعتنـا إىل هذا اليـوم، الصمود، 
الصمـود والثبـات، أمـا مسـألة املبـادرات واملسـاومات والصفقـات ما بـا توصلنا إىل 
نتيجـة، إال إذا كان البعـض يشـتي يستسـلم، هـذا خيـاره، لكـن ُكّل األَْحـَرار يف هـذا 
البلـد مـا وارد عندهم أن يستسـلموا، ومتى؟ بعـد ُكّل هذه التضحيـات!” بعد ُكّل هذا 
الصمـود، بعد أن وصل املعتـدون إىل حالة كبرة من اإلرهـاق واليأس واإلحباط. ال، 
مـا عندنـا تفكـر أبدا باالستسـالم، واحنا حتـى اليوم، أنـا أقول، اليـوم جاهزون ألي 
سـالم مرشف وعـادل حيفـظ لبلدنا كرامتـه واسـتقالله، جاهـزون وأقـول للمرتزقة، 
فيـا يعنـي الشـأن الداخـي، أن نحتكم مـع ُكّل القـوى يف هـذا البلد إىل رأي الشـعب 
وإىل صـوت الشـعب وإىل ما يقرره الشـعب، تعالوا ُكّل القوى الداخلية يف أي مسـائل 
داخليـة، حيتكمـوا فيهـا ُكّل القـوى الداخلية إىل الشـعب، ما هـو يسـتندوا إىل اخلارج 
ومـا هـو يلجأوا إىل اخلـارج، ال الذيـن قد خانـوا “وال الذين يشـتوا يسـاوموا، هذا ما 
َا اإِلْخـَوُة األعزاء، من املمكـن أن يرشح لكم األخ  هـو رضوري أبدًا، ومـن املمكن َأهيُّ
َعبدالسـالم إذا صربتـم عليه شـوية، مـا عليكم يشء، وأنا أقـدر تعبكم، شـوية بعد ما 
أكمـل كلمتـي، يتكلـم معكـم األخ حممـد َعبدالسـالم، يعطيكـم موجـزا ملخصا عن 
ُكّل مـا قـد ُقـدم مـن املسـاعي، املسـاعي الكبـرة من أجـل احلل السـلمي ومـن أجل 
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املسـاعي الدبلوماسـية مـن أجـل وقـف العـدوان، يعنـي احنـا كنـا دبلوماسـين بس 
رشفـاء، وكنـا مفاوضـن بـس َأْحـَرار، وما بـا نبيـع وال با نشـري يف كرامة هـذا البلد 
وال يف حريـة واسـتقالل هـذا البلـد مـن مـرة، من مـرة، أبدًا أبـدًا أبـدًا”، هـذه النقاط 

أحببـت أن أتكلـم اليـوم معكم بشـأهنا، و”بـا أّدي” لكـم النقاط باختصـار موجز:

الـدور املفـرض لكـم كُحَكـَاء لليمـن، أنتـم وكل الغائبـن الذيـن ما حـروا اليوم 
نتيجـة لضيـق املـكان وضيـق الوقـت، و”باتكلموهـم وباتبلغوهـم”، أن تتَحّركوا عى 
ـّف الداخي ال  ـّف الداخـي، من “يشـتي يمحـق وخيـرب” يف الصَّ أسـاس وحـدة الصَّ
ترضـوا له، وأنتم رجال واحنا إىل جانبكم، “من يشـتي” يسـاوم عى كرامة واسـتقالل 
هـذا البلـد أي طـرف كان، أنصـار اهلل أو مؤمتر أو أي طـرف كان ما ترضوا لـه، أنا إىل 
جانبكـم يف هـذا وجنـدي مـع اهلل ومعكـم، الـذي يسـعى إىل رضِب اجلبهـة الداخلية 
وإثـارة الفتـن الداخلية وحيـاول أن يبعَد الشـعَب عن مسـؤوليته الكـربى يف التَصّدي 
للعـدوان، ويشـغله هنـا وهنـاك يف متاهـات ما ترضـوا له، واحنـا إىل جانبكـم، الذي 
حيـاول إعاقـة ُمَؤّسسـات الدولـة، أو جتميـد دورهـا أو تعطيلهـا، واالبتزاز السـيايّس 
واالسـتغالل السـلبي لعمليـة التعطيـل مـا ترضـوا لـه، “أنصـار اهلل إن كان منهم دقوا 
راسـه، واخلسـوا ظهـره”، أو مؤمتـر أو غـر، الـذي يصـور لكم أنـه هناك توجـٌه نحو 
اإلرصار عـى احلـرب مـن جانبنـا، يعنـي كأن احنـا ايّل بدأنـا احلـرب، وكأن احنـا مـا 
نشـتي السـالم” ال، احنـا مـا نشـتي االستسـالم، أما السـالم فنحـن أهله، نحـن أهل 
اإلسـالم والسـالم، وليس االستسـالم، سـالم الرجال، وسـالم الرَشف، وذي يشتي 
يشـغل وقتـه ٢4 سـاعة تقديـم مبـادرات، لو “خيذ” رأسـه وهو يقـدم مبـادرات، ما با 
يقبلـوا منـه مبـادرات، إال لو قّدم استسـالم يمكـن يقبلوا منه استسـالم، لكـن با ينفع 

النـاس وينفع الرجـال الصمـود والثبات.

يف ختـام الـكالم ومـع ُقـرب عيـد األضحـى، يعنـي قد بـا يدخل بعـد أيام شـهر ذي 
احلجـة، أنـا آمـُل إن شـاء اهلل بمسـاعدة ُحَكـَاء اليمـن أن تبـذَل احلكومـة ما تسـتطيُع 
لتوفـر جـزء مـن الراتـب قبل عيـد األضحـى إن شـاء هلل.. بعـد كلمتي هـذه اصربوا 

رجـاًء عى موَجـز صغـر ملحمد َعبدالسـالم.

ـاَلُم َعَلـْيُكْم َوَرْحـَمُة اهللِ َوَبَرَكاُته. َوالسَّ
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كلمة حممد عبدالسام : 

حـرص السـيد القائد عـى توضيح الصـورة ألبناء الشـعب اليمني، خاصـًة وأن هناك 
مـن يدعـي الوطنيـة يف وقـت كان يعمـل فيـه عى طعـن الصمـود الوطنـي والغدر به 
مقدمًا العروض والتنازالت االستسـالمية لدول العدوان حتت شـعار حتقيق السـالم، 
وهـو الشـعار الذي حاول زعيم مليشـيا اخليانة تقديم نفسـه لدول العـدوان وللداخل 
اليمنـي مـن خالله، يف حـن أن حقيقة هذا السـالم ال تعدو كوهنا استسـالما وتسـليا 
للبلـد وخيانـة لدمـاء الشـهداء، وهلـذا حتـدث الناطـق الرسـمي ألنصـار اهلل ورئيس 
الوفـد املفـاوض حممد عبدالسـالم عن ظـروف ومراحـل التفاوض مـع دول العدوان 
وحجـم التنـازالت التـي قدمـت يف تلـك املراحـل ووضع النقـاط عى احلـروف عى 

ضـوء ما حـدث يف تلـك اجلوالت. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملن..

والصالة والسالم عى أرشف األنبياء واملرسلن..

سيدنا ونبينا حممد األمن وعى آله الطاهرين..

اآلباء األجالء حكاء وعقالء ورشفاء اليمن..

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

اسـمحوا يل يف هـذا املوجـز الرسيـع أن أعـرض عليكـم مـا هـي اخلطـوات األخـرى 
التـي قدمناهـا مـن أجل السـالم..

يف البـدء تعلمـون أننـا يف مطلـع عـام ٢٠١٥م وبعـد أحـداث احلـادي والعرشيـن 
مـن سـبتمرب مبـارشًة بعثنـي السـيد عبدامللك بـدر الديـن احلوثـي إىل اململكـة العربية 
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السـعودية أنـا والشـيخ عي نارص قرشـة إلزالة املخـاوف التي توجد لدى األشـقاء يف 
اململكـة العربية السـعودية من ثورة ٢١ سـبتمرب، ولألسـف يف شـهر مـارس من العام 
نفسـه اندلعـت احلـرب، وبعـد شـهرين فقـط خرجـُت أنـا واألسـتاذ رئيـس املجلس 
السـيايس األعـى صالـح الصـاد وأعضـاء املجلس السـيايس ألنصـار اهلل إىل مسـقط 
والتقينـا بالوزيـر املسـؤول للشـؤون اخلارجيـة يف عـان، وطرحنـا أننـا مـع السـالم 
ونريـد احلـوار وأن السـيد مجـال بـن عمـر أعلنهـا رصاحـًة يف جملـس األمـن أن أزمـًة 
سياسـية كانـت موجـودة وأن احلـل كان قاب قوسـن أو أدنى لـوال أن احلرب جاءت 
فخلطـت األوراق، ثـم التقينـا باملبعـوث اجلديد -حينها- إسـاعيل ولد الشـيخ أمحد 
وذهبنـا إىل روسـيا وعرضنـا أن تتوقـف احلـرب وأن نعـود إىل السـالم واحلـوار وفقًا 
ملـا كان قائـًا يف موفنبيـك، بعـد ذلـك اتفقنا أن تذهـب املكونـات السياسـية إىل مؤمتر 
جنيـف األول يف شـهر ٦ مـن العـام ٢٠١٥م وذهـب الوفـد مـن صنعـاء إىل جيبـويت 
إىل القاهـرة إىل جنيـف وأنتـم تعلمـون كم تـم عرقلتهم، ثـم اجتمعوا أسـبوعًا، وكان 
الطـرح مـن قبـل العـدوان أن تعلنـوا املوافقـة الرسـمية عى القـرار ٢٢١٦ ثـم ما بعد 
ذلـك ينتهـي.. فقـط ُوضـع أسـبوعا ثـم انتهت، ثـم عدنا لالجتـاع يف مسـقط -نحن 
واحللفـاء- ملناقشـة ما هو سـبب فشـل جنيـف١، قال لنا املبعوث إسـاعيل لـو وقعتم 
ورقـة تقبلـون فيهـا بقـرار ٢٢١٦ الصادر مـن جملس األمن فـإن احلرب سـتنتهي، ثم 
ناقشـنا كيـف نعلـن بـدون أن يكون هناك حل وناقشـنا هذا نحـن واحللفاء، ثـم اتفقنا 
بعـد ذلـك أن نصـدر مـا تسـمى بمبـادرة مسـقط »السـبع النقـاط« ويف أوهلـا التـزام 
بقـرارات جملـس األمن، ومل يكتفـوا بذلك، وإنا جاءت إلينا سـفرة االحتـاد األورويب 
واألشـقاء يف سـلطنة عـان قالـوا إن الطـرف اآلخر يف الريـاض وعى رأسـهم اململكة 
السـعودية ترفـض ذلك إال ببيان موقع، واسـترشنا القيـادة وقالت ال مانـع طاملا هناك 
جلسـة أخـرى للحوار والسـالم فليتـم، وبعثُت رسـالًة رسـمية يف الثالث مـن أكتوبر 
لعـام ٢٠١٥م إىل األمـن العـام لألمـم املتحـدة وجملـس األمـن الـدويل وإىل سـفراء 
الـدول الــ ١8 بـا فيهـم دول اخلليـج، أننـا موافقون عى قـرارات جملـس األمن ذات 

الصلـة با فيهـا القـرار ٢٢١٦ ومسـتعدون للحوار.

بعدهـا جـاءت اهلدنـة ويف هنايـة العـام كا تعلمـون حصلـت هتدئـة أو هدنة مـن ِقَبْل 
األمـم املتحـدة، خـرج الوفـد الوطنـي وتذكـرون أننـي يف مؤمتـر صحفـي يف صنعـاء 



179

05الفصل اخلامس : إجهاض مؤامرة أغسطس

كيـف قدمـت تفاؤالً ينبئ عـن صدق نوايانـا حول احلـل وكنُت أسـّوق أن احلل قاب 
قوسـن - بنـاًء عـى مـا لدينا - وقلنـا قد وقعنـا ورقة والتزمنـا بقـرارات جملس األمن 
فـاذا يريـدون بعد ذلـك؟، ذهبنا إىل قرية اسـمها بيل يف سـويرسا وأدى ذلك أن يكون 
اجتاعنـا ألسـبوع، كان السـفر األمريكي حـارضًا، قلنا ماذا تريـدون؟ أوقفوا احلرب 
وفكـوا احلصـار وتعالـوا نتحـاور.. احلـل قائـم من يكـون ومن يبقـى، قالـوا ال، نريد 
أن تفرجـوا عـن أرسانـا فقـط، يعنـي أرساهم بـدون أرسانـا نحـن، ونريـد أن تقدموا 
مسـاعدات لبعـض املناطـق، واختلقـوا لنـا احلجـج وتذكرون أننـا يف اليـوم األول أو 
الثـاين عندمـا التزمنـا نحـن بالتهدئـة حصـل الزحـف الكبـر عـى صحـراء اجلـوف 
وسـقطت كثـر مـن املناطـق، وهذا مـا يؤكد أهنـم مل يكونوا جاديـن يف السـالم، وقلنا 
هـذا أمـام املبعـوث وسـفراء الـدول ولكـن لألسـف مل يلتزمـوا عـى اإلطـالق وأنتم 

شـهود معـي يف هـذه التواريخ التـي أذكرها.

اجتمعنـا وقلنـا ال مشـكلة لتعـود التهدئـة ولـو أن الطـرف اآلخـر قـد تقـّدم يف ظـل 
إعـالن مـن اجلميـع، قالـوا إن ذلـك كان يف اجلبهـة وال علـم لنـا وليـس لنـا أي خرب، 
جـاء السـفر األمريكـي يف هنايـة شـهر ديسـمرب أي يف هنايـة العـام وقـال ال جتديـد 
هلـذا األسـبوع رغـم أن السـلطات السـويرسية قالـت ممكـن أن جتـدد ملا فيـه مصلحة 
اليمنيـن، وكانـت الوفـود اليمنيـة وبالذات الوفـد الوطنـي، واألمم املتحـدة موافقة، 

لكـن السـفر األمريكـي قـال انتهـى فأمامنـا عيـد امليـالد وال يمكـن أن نبقى.

اسـتمرت احلـرب وعدنـا إىل مسـقط مل يتوقـف جهدنـا أو بحثنـا عـن السـالم طرقنـا 
خمتلـف األبـواب واجلهـات الدوليـة رغـم إدراكنـا أن مـرشوع احلرب ليس لـه عالقة 
هبـذه املبـادرات، ثـم قيل لنا يا أنصـار اهلل احلرب بسـببكم أنتم، لو تفتحـون العالقات 
املبـارشة مع السـعودية هـي تتهمكم بالعالـة إليران وتقول بأن لكم سـالحًا مكدسـًا 
يف احلـدود، لو تتفقون أنتم والسـعودية النتهـت احلرب، بل كانـت إعالنات تقول إن 
احلـوار احلقيقـي إنـا هو مـع اجلانب السـعودي، وفعـاًل فعلنـا ذلك وطرقنـا األبواب 
حتـى وصلنـا إىل تواصـل مبارش مع القيادة السـعودية وقلنـا ماذا تريدون منـا ؟ قرارنا 
وطنـي ومسـتقل، ومـا يتـم ختويفكـم بـه مـن إيـران فإنا هـي قـوى سياسـية تريد أن 

تسـتمر احلرب وهلـا مصلحة مادية وعسـكرية يف االسـتمرار.
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وكانـت القيـادة متابعـًة بدقـة ألن نزيـل هـذه الشـبهة فلربـا قـد يكـون هـذا الطـرح 
صحيحـا واتفقنـا عـى تفامهـات عـى مرحلتـن:

ويتـم  الشـالية  املحافظـات  عـى  اجلويـة  الغـارات  فيهـا  تتوقـف  األوىل  املرحلـة   -
أيضـًا تبـادل األرسى، وكذلـك تبـادل اجلثامـن وفعـاًل فعلنـا، ولألسـف مل تتوقـف 
الغـارات ولكـن مـع ذلـك صربنـا وكانـوا يتعللـون ويتعـذرون أن هنـاك أخطـاء أو 
لدهيـم إحداثيـات أو مـا شـابه ذلـك، تبادلنا وأخرجنـا أكثر من ٢٠٠ أسـر مـن أبناء 
اجليـش واللجـان الشـعبية، البعض منهم كانوا قد حسـبوا شـهداء وتبادلنـا املئات من 
اجلثامـن، وحاولنـا هتدئـة الوضع، ثـم ذهبنا نحـن وحلفاؤنا يف حزب املؤمتر الشـعبي 
العـام يف سـبع جلـان -منها شـخصيات اجتاعية معروفـة- إىل منطقة ظهـران اجلنوب 
ووقعنـا سـبع اتفاقيـات يف املحافظـات املشـتعلة يف حجـة ويف اجلـوف ويف شـبوة ويف 
مـأرب ويف تعـز وقلنـا لنبـدأ احلـوار السـيايس إذا توقفت احلـرب، وتعلمـون يف هذه 
املرحلـة كانـت السـهام تطعننا مـن اخللف تتهمنـا باخليانـة والتفريط وأننـا بعنا الوطن 
ومـا إىل ذلـك رغـم القـول املتكـرر إنـه جيـب أن تفتحـوا أنتـم يـا أنصـار اهلل وحتلـوا 

مشـكلتكم مع السـعودية.

هـذه التفامهـات أسسـت ألن يكـون هناك اتفـاق أو مشـاورات يف الكويـت ذهبنا إىل 
الكويـت وكان موقفنـا أن يتم أوال اإليفاء بالتعهدات ووقف الغارات بشـكل صحيح 
ولكـن ُفـرض علينـا مـن بعـض األصدقاء واألشـقاء وبعـض الذيـن لدهيم رؤيـة أننا 
إذا ذهبنـا إىل الكويـت سـتتوقف الغـارات واحلـرب، وصلنـا إىل الكويـت وطرحنا يف 
أول جلسـة أنـه النقـاش إال بعـد وقـف الغـارات وضغطنـا ألربعـة أيـام ودخلنـا إىل 
أمـر دولـة الكويت وقال إنه سـيبذل جهـوده مع السـعودين، وقلنا لعـل ذلك يكون 
صحيحـًا، وتوقفـوا ألسـبوع واحـد فقط، وتعلمـون أنه خـالل هذه التهدئة سـقط يف 
جمـزرة سـوق مسـتبأ أكثر مـن مائة شـهيد، وقصـف اجلبل األسـود يف خمطـط كان يعد 
كـا يف املشـاورات السـابقة يف أيـام جنيـف أن يصـل املرتزقـة واملنافقـون مـن اجلوف 
إىل اجلبـل األسـود فيتـم تقطيـع هـذه املناطـق، حاولنـا يف كل املشـاورات التـي متـت 
يف الكويـت أن نصـل إىل نتيجـة، كانـت اخلالصـة مخسـة أشـهر كلـا طـرح علينـا هو 
أن تستسـلموا ولكـن بلغـة أخـرى، سـلموا للموجوديـن يف مـأرب ثـم سـنأيت للحل 
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السـيايس، قالـوا سـلموا وانسـحبوا واعرفـوا بالرشعية ثم بعـد ذلك اذهبـوا للحوار 
السـيايس تعرفـون خطـورة هذا لـو ذهبنا حلـل أمني وعسـكري فقط فاحلل السـيايس 
سـُرّحل وسـينتهي، ولكـن قلنـا -وكان هـذا موقـف الوفـد الوطنـي باإلمجـاع- أن 
احلـل جيـب أن يكون شـامال سياسـيا با فيـه الرئاسـة واحلكومـة وأن يكـون أمنيًا وال 
مانـع لدينـا مـن أن يكـون عسـكريا، بـل قدمنـا تنـازال أكـرب، تعالـوا لنتفـق عى حل 
إطـار شـامل ثم ضعـوا اخلطـوات األوىل خماوفكـم أنتم ضعـوا الرتيبـات األمنية قبل 
السياسـية لكـن ال نوقـع عى اتفـاق واتفـاق آخر ال نوقـع عليه، آخر اجللسـات كانت 
مـع السـفر األمركي وسـفراء الـدول الثانية عـرش وقـال أمامكم اآلن صفقـة إما أن 
توقعوهـا وإمـا احلصار االقتصادي سـننقل البنك وسـنمنع اإليرادات وسـنغلق مطار 
صنعـاء وقاهلـا باحلـرف الواحد ويف حضـور اجلميع قلنا لـه: »اقض ما أنـت قاض إنا 

تقـي هذه احليـاة الدنيـا« لن نستسـلم أبدا مهـا كان.

لقـد كنـا يف املشـاورات -ورغـم حرصنـا عـى السـالم- كنـا ننظـر بالعـن األخـرى 
حلجـم التضحيـات والشـهداء ومـا كنـا نطلـب تعسـفا، مـن هـو الـذي يريـد احلرب 
ونحـن يف طليعـة هـذا الشـعب من يقـدم التضحيـات، لكـن مثلا قـال السـيد القائد 
نريـد حـال حيفـظ باحلد األدنـى احلقـوق، بعد ذلـك قدموا لنـا يف آخر األيـام مرشوعا 
أمنيـا وعسـكريا، انسـحبوا وسـلموا السـالح ثم بعـد ذلك حـوار بعد شـهرين وبعد 

أن تعـود احلكومـة، لكـن هلم.

 أهيـا اإلخـوة إن هـذه الرشعيـة مـا اسـتطاعت أن تقـدم نموذجـا يف عـدن ليـس يف 
سـلطتها مطـار وال مينـاء وال اتصال وال شـاطئ وال جزيـرة، وأنتم تعلمـون َيذبحون 
وُيذبحـون ويقتلـون وينكلـون كيـف ستسـتلمون هـذه املناطـق؟ مل تقدمـوا نموذجـا 
واحـدا. هـل تريدون أن نسـلم لكم وأنتم مـا اسـتطعتم أن تقدموا نموذجـا واحدا يف 
مناطـق اسـتلمتموها يف مناطـق وتسـموهنا رشعيـة؟ هذا غـر مقبول، ثـم كيف يكون 
هـذا احلـل ليـس مبنيـا عى أفـق كامـل يزيـل االلتبـاس املتمثـل يف احلل السـيايس؟ مل 
يكـن لنـا مطلب وهـذه حمارض موقعـة واتفاقـات معلنة وهـذا يشء معلـوم ومعروف 
بالـرورة. لكـن قالـوا ال، وقعـوا عى اتفاق عسـكري انسـحبوا وسـلموا السـالح، 
حتـى ملـا قلنا ملـن؟ قالوا للرشعيـة املوجـودة يف مأرب، مـا مل حيققوه يف احلـرب أرادوا 
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أن يفرضـوه علينـا باحلـوار، بعـد ذلـك ذهبنـا إىل مسـقط للعـودة، وحـورص الوفـد 
الوطنـي ثالثـة أشـهر ومل تتوقـف جهودنـا، وفعـال حتقـق مـا قـال السـفر األمريكـي 
ونحـن يف مسـقط فنُقـل البنـك وأغلـق مطـار صنعـاء باجلملة وشـدد عـى احلواالت 
والرافـة التـي كان يتمتـع هبا الشـعب اليمنـي كأقل حق بقـي له منذ بـدء احلصار ثم 
بعـد ذلـك بعد انتهـاء هذه الفرة جـاء إلينـا املبعوث إىل مسـقط ورفضنـا أن نقابله إال 
بعـد اإليفـاء بالتعهـدات فتقدمـت سـلطنة عان وهـي مشـكورة ولدهيا أيـاٍد مأجورة 
بـأن نحـرص عى السـالم وأن تسـتقبلوا اخلطـة فاملبعوث يقـول لديه خطة شـاملة كا 

تدعون.

حرصنـا أن تكـون سـلطنة عـان يف الصـورة وبعـد جهـد جهيـد عدنـا إىل صنعـاء، 
وبعدهـا بأسـبوع جـاء املبعـوث وسـلمنا رؤيـة مـا تسـمى باخلطـة األمميـة الشـاملة، 
وقـال هـذه خارطـة طريـق إذا وقعتـم عليهـا انتهـت احلـرب، ولنبـدأ، وكان يقـول 
هـذا طرحكـم يف الكويـت إذا قمتم هبـذا انتهت املشـكلة، قلنـا البأس تشـاورنا نحن 
والوفـد الوطنـي مـع املجلس السـيايس األعـى وكان السـيد القائد يؤكد منذ تشـكيل 
املجلـس السـيايس األعـى بالتشـاور املطلق، والوفـد الوطني كـا تعلمون هـو مكون 
مـن اجلميـع، فصـدر منـا بيان حتفظ عـى بعض نقـاط اخلارطة، ثـم بعد ذلك بأسـبوع 
طلبتنـا سـلطنة عان عـرب الوزير املسـؤول أن نذهب إىل مسـقط لنلتقـي ببعض الدول 
الكـربى ملناقشـة اخلطـة، ذهبنا والتقينـا يف مسـقط بمجموعة من الدول وعى رأسـهم 
الدولـة الكـربى التـي تدعـم العـدوان، فقلنـا لإخـوة يف عـان أنتـم الوسـطاء وأمـا 
هـؤالء فطـرف، فقالـوا نعم، وجاءت سـلطنة عان باعثة برسـالة إىل القيـادات اليمنية 
أن تطلـب منهـا أن نقبـل، وأننـا إذا وقعنـا عـى اخلارطة -فالطـرف اآلخر يقـول أنتم 
تكذبـون ال تريـدون احلـل لكـن إذا وقعتم ورقـة قبلتم فيهـا باخلارطة - وفـق التزمن 
الـذي اقرحـه الطـرف اآلخـر فلـن تكـون هنـاك حجة بعـد ذلـك السـتمرار احلرب 
وفعـال وقعنـا الورقة وقعتها أنـا وزميي األخ عارف الزوكا وسـلمناها لسـلطنة عان، 
وقلنـا لعـل الفـرج أن حيصـل ورغم مـا يف هـذه اخلارطة مـن إرهاصات كبـرة ولكن 
قلنـا عـى األقـل هـذا أصبح حال شـامال لـه مالنا وعليـه ما علينـا، بعد ذلـك عدنا إىل 
صنعـاء وذهبنـا وقـد أهنينـا كل ما لدهيـم من مطالـب بدءًا مـن قرارات جملـس األمن 
ثـم احلـوار املبـارش مـع السـعودية ثـم التوقيـع عـى اخلارطـة ثـم مـاذا يريـدون بعد؟ 
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جئنـا وإذا باملبعـوث ليـس قـادرا عى جتـاوز هـذه األزمة وأصبحـت حتركاتـه أنه يأيت 
إىل صنعـاء قبـل جلسـة جملـس األمن بيومـن ليذهـب ليقول للعـامل لقـد التقيت بكل 
األطـراف والسـالم يف اليمـن قريـب ويعمـل بعـض املداهنـات، فـكان قـرار رئيـس 
املجلـس السـيايس األعـى يف جلسـة العارش مـن رمضـان بحضوركم أهيـا الرشفاء أن 
نقاطع إسـاعيل ولد الشـيخ فحضـوره وعدمه سـواء ومل يعد منـه فائدة، فلبينـا النداء 
ورحبنـا هبـذه الدعـوة وهـا هـو اآلن موقـوف يف زاويـة حرجة، ومـع هذا مـا توقفت 
تواصالتنـا ونصائحنـا إىل السـفراء إىل املعنيـن إىل سـلطنة عان إىل كل األطـراف، إذا 
كنتـم تريـدون السـالم فإنـا حـارضون لكن مـا هو الـذي يريـدون؟ النمـوذج اآلخر 
املوجـود يف عـدن؟ وهـذا مـا مل يقبلـه أحـد، قدمتـم لنـا نموذجـا ال يقبلـه الشـعب 
ليسـت مشـكلتنا نحـن، تريـدون حـاًل؟ فليأت حل يـريض اجلميـع، وقـد حفظنا هلم 
مـاء الوجـه وذهبنـا إىل السـعودية وقدمنا تنـازالت كبـرة ووقعنا عى قـرارات جملس 
األمـن وكنتم تسـمعوهنم يقولون يف القنـوات: احلل أن تعلنوا التزامكـم بقرار ٢٢١٦ 
ثـم احلـل أن أمريـكا إذا اجتهت نحو احلل فإنه سـيأيت احلـل، مل حيصل احلـل. ومع هذا 
نؤكـد لكم نحن يف الوفـد الوطني أننا متمسـكون بالثوابت األدنى لشـعبنا وجلمهورنا 
ولتضحياتنـا وملعاناتنـا ال نريـد احلـرب مطلقـا وليـس لنـا فيهـا أي مصلحـة، هـذا ما 
أحببنـا إجيـازه لكم أهيا اآلبـاء من املشـائخ والعقالء والعلـاء الرشفاء ونشـكركم عى 

احلضـور واعذرونـا عـى التقصر،،

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..

أحداث 23 أغسطس: 

شـعر صالـح بـأن الوقـت مناسـب لتنفيذ مرشوعـه، خاصـًة وأن قيـادات تابعـة له ما 
انفكـت تؤكـد لـه أن اجلاهـر تتوافـد إىل ميـدان السـبعن وأن كل الشـعب معـه وإىل 
جـواره وضـد أنصـار اهلل؛ وهلـذا صّعـد مـن خطابـه قبـل موعـد الفعالية بيـوم واحد 
وذلك بشـن هجـوم عى أفـراد اللجان الشـعبية واصفًا إياهم باملليشـيا، وكذلك شـن 

هجومـا عى أنصـار اهلل حمرضـًا عليهـم وداعيـًا للفتنة.

لقـد كان ذلـك اخلطـاب مـؤرشًا حقيقيـًا عـى توجـه زعيـم مليشـيا اخليانـة إىل دول 
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والتفريـط  عليـه  واالنقـالب  الوطـن  وخيانـة  بالرشيـك  الغـدر  ونيتـه  العـدوان، 
بتضحيـات الشـعب ودمـاء شـهدائه األبـرار الذيـن قضـوا وهـم يف جبهـات العـز 
والصمـود والكرامـة، أو أولئـك الضحايـا الذيـن استشـهدوا بغـارات الطـران يف 

املحافظـات.  معظـم 

لقـد أكـد خطـاب صالـح حقيقـة مـا رصدتـه األجهـزة األمنيـة ومصداقيـة مـا ورد 
يف خطـاب السـيد القائـد أمـام احلكـاء، وفـرض عـى كافـة القـوى الوطنيـة احليـة 
اسـتنهاض اإلرادة الشـعبية إليقـاف هـذا املـرشوع التآمـري اخليـاين، واهلبـة لنجـدة 
الوطـن والدفـاع عنـه وإجهـاض مـرشوع اخليانة الـذي يراهـن عليه العـدوان لكرس 
صمـود شـعبنا العظيـم وهزيمـة قواتنـا الباسـلة من أبطـال اجليـش واللجان الشـعبية 

املرابطـن يف الثغـور واجلبهـات. 

لقـد محـل خطـاب صالح قبـل فعاليـة حزبه بيـوم واحـد إشـارات واضحـة للعدوان 
ورسـائل خفيـة لـه، مـن خـالل تبنيـه هلجـة تصعيدية بلغـت درجـة غر مسـبوقة من 
اهلجـوم عـى املجاهديـن مـن اللجـان الشـعبية، واسـتباق األحـداث، وهـذه طريقـة 
اعتـاد عـى فعلهـا زعيـم مليشـيا اخليانـة، فقبـل أن يقـوم بتفجـر الوضـع كان يرمـي 
التهـم عـى الطـرف اآلخـر، وهكـذا كان يفعل مـع كل خصومـه ورشكائـه من خالل 
دفعهـم إىل التـرف بحاقـة فيظهر هـو يف موقـع الوطني احلريص عى الشـعب وعى 
مصاحلـه، ولكـن ظنـه خاب هـذه املـرة؛ فالوعـي الشـعبي ظـل متأهبـًا وال يمكن أن 
تنطـي عـى الشـعب اخلـدع واألكاذيب التـي تؤكد ما يسـتعد صالـح لفعلـه وارتكابه 
مـن خـالل إشـعال فتيـل الفـوىض يف العاصمـة وإلصاقهـا بأفـراد اللجـان الشـعبية 
وحتريـض املجتمـع عـى اسـتهدافهم، غر أن هـذه اللعبة فشـلت بعـد أن ألقى صالح 

كلمتـه التـي قال فيهـا عبارتـه املشـهورة )مابـش تفحيط(. 

حديـث زعيـم مليشـيا اخليانـة مل يمـض دون رد فقد صـدر بيان عـن اللجان الشـعبية 
ـوِء ِمَن اْلَقـْوِل إاِلَّ َمـن ُظِلَم(.  افتتـح باآليـة القرآنيـة )الَّ حُيِـبُّ اهللَُّ اجْلَْهَر بِالسُّ

وأكـد البيـان أن اللجـان الشـعبية قـوة وطنيـة يف طليعـة املعركـة التارخييـة إىل جانـب 
اجليـش يف مواجهـة عـدوان هـو األخطـر عـى اليمـن، وقـال البيـان إن ما قالـه زعيم 
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مليشـيا اخليانـة يعـد طعنـة يف الظهـر، بـل هـو الغدر بعينـه وهو جتـاوز للخـط األمحر 
وهـو الـذي مـا كان لـه أن يقع يف مـا وقع إال مربصـًا رشًا، مضيفـًا أن كرامة الشـهداء 
واجلرحـى تأبـى عى اللجان الشـعبية السـكوت عى ضيـم أو النوم عـى حيف، وقال 
البيـان إن عـى زعيـم مليشـيا اخليانـة -وهـو املخلـوع عن كل شـيمة ووطنيـة- حتمل 

تبعات مـا قالـه، وإن البـادئ أظلم. 

لقـد دفـع صالـح األمـور بتصعيـده اإلعالمـي وامليـداين إىل مسـتوى ال يمكـن فيـه 
الرجـوع إىل اخللـف، السـيا وقـد هتكـم عـى أفـراد اللجـان الشـعبية، هـذه اللجـان 
التـي قدمـت آالف الشـهداء خـالل معركة التصـدي للعـدوان، ورغم مـا حدث فقد 
اسـتمرت الدعـوات مـن قبل قيـادات يف أنصـار اهلل إىل العودة إىل صـف الوطن وترك 

اخلطـاب غـر السـليم والراجـع عن أيـة خمططـات تسـتهدف البالد. 

تدخل طران العدوان: 

عنـد الرابعـة مـن فجـر يـوم ٢4 أغسـطس شـن طـران العـدوان غـارات عنيفـة عى 
كافـة النقـاط األمنيـة يف مداخـل العاصمـة، أسـفرت عـن سـقوط عرشات الشـهداء 
واجلرحـى معظمهـم استشـهدوا يف جريمة اسـتهداف أحد الفنادق يف املدخل الشـايل 
للعاصمـة وهـو ما عـرف بجريمة أرحـب، واسـتهدف طران العـدوان مجيـع النقاط 
واحلواجـز األمنيـة يف كافـة املداخـل الشـالية والغربية والرشقيـة واجلنوبية يف إشـارة 

واضحـة إىل تنسـيق متكامـل بن زعيـم مليشـيا اخليانـة ودول العدوان. 

وعـى إثـر ذلـك صـدر بيـان عـن السـيد القائـد عبدامللك احلوثـي الـذي عـّزى أبناء 
الشـعب اليمنـي يف اجلريمـة البشـعة التـي ارتكبتهـا قوى العـدوان يف مديريـة أرحب 
وراح ضحيتهـا العـرشات من الشـهداء واجلرحـى، إضافـة إىل االعتـداءات األخرى 
وجـاء يف البيـان أن هـذه االعتـداءات التـي ركـزت فيهـا قـوى العـدوان عـى النقاط 
واحلواجـز األمنيـة يف مداخـل العاصمـة صنعاء ويف هـذا التوقيت بالتحديد، تكشـف 

للشـعب اليمنـي عـن طبيعة املرحلـة وحقيقـة توجهـات العـدوان ومؤامراته.

وقـال البيـان » إن اعتـداءات اليـوم هـي لفـت لنظـر اجلميـع إىل األولويـات التـي 
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جيـب أن تكـون حمـط اهتـام اجلميـع، وُتذكرنـا يف هـذا البلـد عـى أننـا نعيـش حالـة 
االسـتهداف واالسـتباحة كيمنيـن، ولسـنا يف حالـة أفـراح وأعيـاد وإنـا يف ظـروف 
اسـتثنائية ومرحلـة يرتكـب فيهـا أعداؤنـا بحق شـعبنا -وبـدون متييز- أبشـع جرائم 

القتـل واإلبـادة اجلاعيـة«.

وأضـاف إن علينـا مجيعـًا يف املقابـل مسـؤوليًة ال يمكـن أن نعفـي أنفسـنا منهـا يف 
التصـدي هلـذا العـدوان، وأن تظل وتسـتمر بوصلة املوقـف يف االجتـاه الصحيح وأال 
نغفـل عـن هـذا اخلطـر والتهديـد الـذي يمـس حياتنـا وأمننـا ومعيشـتنا ويسـتهدف 
حريتنـا واسـتقاللنا وكرامتنـا، ونغـرق يف متاهـات سفاسـف األمور واملناكفـات التي 
ينبغـي الرفـع عنهـا، وبـدالً عن ذلـك فـإن علينـا مجيعـًا التعامـل بمسـؤولية وجدّية 
وروح عمليـة جتـاه كل املشـاكل واملسـائل ذات األمهيـة املتعلقـة بالشـأن الداخـي أو 

بمواجهـة العـدوان والتصـدي له«.

وأكـد قائـد الثـورة أن تركيـز قـوى العـدوان عـى رضب النقـاط األمنيـة ويف تزامـن 
موّحـد يف خطـوة مشـبوهة ليـس مـن املسـتبعد أهنـا ذات صلـة بمسـاعي وترتيبـات 

لتنفيـذ جرائـم بحـق الشـعب اليمنـي وزعزعـة األمـن واالسـتقرار يف العاصمـة.

وعـرب عـن أملـه يف األجهـزة األمنيـة واملسـؤولن يف الدولـة واملواطنن بأخـذ احليطة 
واحلـذر واالنتبـاه جتـاه ذلـك، خصوصـًا بالتزامـن مـع احتفـاالت اإلخـوة يف املؤمتر 
وكذلـك بعض األنشـطة التي يقوم هبا الشـعب يف دعـم اجلبهات من خـالل الوقفات 

التـي ُأعلن عنها سـابقًا.

كـا أكد عـى اجلانب الرسـمي واألجهـزة األمنيـة بالسـعي للحفاظ عى أمـن اجلميع 
وبـذل قصـارى اجلهـد يف محايـة املواطنـن يف كافـة الفعاليـات، سـواًء مـا كان منهـا 
هبـدف دعـم اجلبهـات أو مـا كان منهـا هبـدف االبتهـاج والفـرح كمناسـبة حزبيـة 

باعتبـار اجلميـع يمنيـن وعـى الدولـة مسـؤولية محايتهـم.

وأضـاف:» كـا أتوجـه بالتأكيـد والتنبيه لـكٍل من مكـون أنصار اهلل والقـوى الرشيكة 
وحـزب املؤمتـر عـى التعاطـي بمسـؤولية يف يـوم الغـد واحلذر مـن مسـاعي األعداء 
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لشـق الصـف الوطنـي وإثـارة الفتـن الداخليـة، وعـدم السـاح هنائيـًا ألي عميـل أو 
عابـث بإثـارة أيـة فتنـة، والتعـاون التـام مـع األجهـزة األمنيـة واللجـان املشـركة يف 
احلفـاظ عـى األمن واالسـتقرار«.. وقال: »إن معركتنـا مجيعًا ومشـكلتنا املهمة هي يف 

قـوى العـدوان والتصـدي هلا وعـدم السـاح ملؤامراهتـا ومكائدها«.

وتوجـه السـيد عبـد امللـك بـدر الديـن احلوثـي بالشـكر والتقديـر حلكـاء اليمن عى 
تفاعلهـم املسـؤول يف مسـارات العمـل التـي ال بـد مـن مواصلتهـا بـا يسـاعد عـى 
معاجلـة كل املشـاكل الداخليـة بـروح مسـؤولة وعمـل جـاد وحتـرك حكيـم.. طالبـا 
منهـم متابعـة األوضـاع الداخليـة ووأد كل الفتـن وعـدم السـاح للعابثـن واخلونـة 

بالتالعـب بأمـن ووحـدة الشـعب اليمنـي.

الرتاجع والتأجيل: 

كان لليقظـة الشـعبية واجلاهزيـة العسـكرية واألمنية واملواقـف الوطنيـة املختلفة دور 
مهـم يف إجهـاض مـرشوع الفتنة الـذي كان مـن املقرر تنفيـذه يف أغسـطس ٢٠١7م، 
إال أن صاحلـًا قـرر االنحنـاء للعاصفـة وتأجيـل التنفيـذ، ومل يكـن ذلـك إال بعـد أن 
أصـدرت اللجـان الشـعبية بياهنـا، وبعـد أن أكـدت الكثـر مـن القيادات مـن خمتلف 
املكونـات رفضهـا أليـة خيانـة أو مؤامـرة تسـتهدف اجلبهـة الداخليـة، إضافـة إىل 
الدعـوات لالحتشـاد يف مداخـل العاصمـة واسـتجابة عـرشات اآلالف مـن اليمنين 
ومـن خمتلـف املحافظـات هلذه الدعـوات حرصًا منهم عى اسـتمرار الصمـود ورفضًا 
أليـة خيانـة مـن الداخـل، إضافـة إىل وصـول رسـائل حتذيرية لــ صالح بأن الشـعب 
اليمنـي لـن يسـكت عـى أيـة خيانـة، ولن يتخـى هذا الشـعب عـن نضالـه وصموده 

مهـا كان، ولـن تتهـاون القـوى الوطنيـة بدمـاء الشـهداء وتضحيات الشـعب. 

لقـد كانـت كل تلـك العوامـل جمتمعة سـببًا مـن أسـباب فشـل املؤامـرة وإجهاضها، 
وأمـام كل هـذا التفاعـل الشـعبي مل جيـد صالـح أيـة وسـيلة للخـروج ممـا هـو فيه إال 
التظاهـر بالوطنيـة والتأكيـد عـى أنـه سـيقوم بدعـم اجلبهات، وهـو ما اتضـح الحقًا 
أن هـذا الدعم مل يكن إال وسـيلة حلشـد املسـلحن إىل العاصمة والبـدء يف تغير اخلطة 
وتعديلهـا اسـتعدادًا لتفجر الوضـع مرة أخرى وهو ما سـنتابعه يف الفصـول القادمة.
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 • صالح يف خطابه يف ٢3 أغسطس٢٠١7م الذي قال فيه: )مابش فحاط(

 • توضيح حممد عبدالسالم حول 
مراحل املفاوضات 
يف ١٩ أغسطس ٢٠١7م.

 • حكاء اليمن يف لقائهم 
املتلفز بالسيد عبدامللك 

بدر الدين احلوثي يف ١٩ 
أغسطس ٢٠١7م.
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 • وثيقة..  بيان اللجان الشعبية إىل صالح. 
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 • جرائم العدوان صبيحة ٢4 
أغسطس٢٠١7م دعًا لصالح .
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 • مجاهر الشعب اليمني تستنفر إىل الساحات دعًا للجبهات يف ٢4 أغسطس ٢٠١7م
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كان لشـهر أغسـطس 2017م أمهية خاصـة، ففيه 
متكـن أبنـاء الشـعب اليمنـي مـن إسـقاط مروع 
الفتنـة وإجهـاض اخليانـة واملؤامـرة بطريقـة ذكية 
املتقـدة  اليمنيـة  الـروح  عـن  عـربت  ومتميـزة، 
هـب  الـذي  الشـعب  هلـذا  األصيـل  والعنفـوان 
بـدر  عبدامللـك  القائـد  السـيد  لدعـوة  مسـتجيبًا 
التـي  الثوريـة  القـوى  ولكافـة  احلوثـي  الديـن 
ودعتـه  والتاريـخ،  األصالـة  روح  فيـه  ناشـدت 
للدفاع عـن صمـوده والوقوف أمام أيـة حماوالت 
الداخليـة،  اجلبهـة  واسـتهداف  الصـف  لشـق 
فـكان اخلـروج الكبـر الذي اسـتجابت لـه القبيلة 
والوسـطى،  الشـاملية  املناطـق  كل  مـن  اليمنيـة 
بـل ومـن حمافظـات جنوبيـة، ومتكـن اجلميـع من 
األمنيـة  األجهـزة  عمدتـه  الـذي  النـرص  حتقيـق 
مـن  عـددا  طـاف  رمـزي  عسـكري  بعـرض 
شـوارع العاصمـة، وذلـك عـرص يـوم اخلميـس 
اليمنيـون  نجـح  أن  بعـد  2017م  أغسـطس   24
يف تأكيـد صمودهـم يف وجـه العـدوان ورفضهـم 

والعاملـة.  اخليانـة  ملشـاريع 

غـر أن هـذا االنتصـار مل يكـن مكتماًل، فـال يزال 

كان اخلروج الكبر الذي ,,
استجابت له القبيلة 

اليمنية من كل املناطق 
الشالية والوسطى، 

بل ومن حمافظات 
جنوبية، ومتكن اجلميع 
من حتقيق النر الذي 

عمدته األجهزة األمنية 
بعرض عسكري رمزي 
طاف عددا من شوارع 

العاصمة، وذلك 
عر يوم اخلميس 

٢4 أغسطس ٢٠١7م 
بعد أن نجح اليمنيون 
يف تأكيد صمودهم يف 

وجه العدوان ورفضهم 
ملشاريع اخليانة والعالة. 

ما بعد أحداث أغسطس



196

فتنةديسمبر

زعيـم مليشـيا اخليانة يتحن الفرصة املناسـبة لالنقـالب، وهذا ديدنه أمـام أية عاصفة 
ال يقـوى عـى مواجهتهـا، أن ينحنـي هلـا ثـم يعـود إىل مـا كان عليه مسـتغاًل تسـامح 
الشـعب اليمنـي ومراهنـًا عـى أنـه سـيتمكن مـن خداعـه مـرة أخـرى؛ وهلـذا كانت 
األجهـزة األمنيـة عـى ذات الكفـاءة والفاعليـة وبنفـس مسـتوى اليقظة واالسـتعداد 
ترصـد وتتابـع وتراقـب يف إطـار قيامهـا بمهامهـا املتمثلـة يف احلفـاظ عـى األمـن 
واالسـتقرار يف العاصمـة واملحافظـات، مؤكـدًة وفاءهـا لدمـاء الشـهداء ولـكل أبناء 
الشـعب؛ وهلـذا كانـت هدفـًا لزعيـم مليشـيا اخليانـة وأتباعـه الذيـن مل يتمكنـوا مـن 
التحـرك بحريـة كـا خططـوا، فأفـراد األمـن متواجـدون يف كل منطقة وهو مـا أزعج 
تلـك املليشـيا التي بـدأت بتوجيـه هجومها نحـو املنظومـة األمنية ونحو أفـراد األمن 

لعاصمة.  با

االعتداء عىل أفراد األمن : 

بتاريـخ ٢٦أغسـطس ٢٠١7م استشـهد اثنـان من أفـراد األجهـزة األمنية بعد اعتـداء آثم 
عليهـا أثنـاء قيامهـا بـأداء واجبهـا الوطنـي إىل جانب عدد مـن األفراد اآلخريـن، وذلك 
يف منطقـة حـدة املصباحي جنـوب العاصمة، حيث قام املسـلحون التابعون لزعيم مليشـيا 
اخليانـة بإطـالق النـار عى أفـراد النقطة األمنية ثم اسـتمرت تلك املليشـيا يف إطـالق النار 
واحتمـت بأحـد املبـاين السـكنية قبـل أن تتدخـل قـوات أمنية إضافيـة وتتمكن من بسـط 

األمـن يف تلـك املنطقـة وتلقـي القبض عـى بعض عنارص املليشـيا. 

أعقـب احلادثـة توجيهـات رئيس املجلس السـيايس األعـى ومتابعة مسـتمرة ومبارشة من 
قيـادات وزارة الداخليـة، وُشـكلت جلنـة للتحقيـق برئاسـة وكيـل وزارة الداخليـة لقطاع 
األمـن اللـواء رزق اجلـويف وقائـد األمـن املركـزي ومدير أمـن األمانـة ونائبه، وسـارعت 
الوسـائل اإلعالميـة التابعـة لزعيـم مليشـيا اخليانـة إىل توظيـف احلادثة من خـالل حماولة 
اسـتعطاف املواطنـن وقلـب احلقائـق واهتـام األجهـزة األمنية باالعتـداء عى نجـل زعيم 
مليشـيا اخليانـة وقيـادات حمسـوبة عـى حـزب املؤمتـر، واسـتمرت تلـك الوسـائل يف نرش 
الشـائعات يف األوسـاط الشـعبية ولوحـظ تزويدهـا لوسـائل تابعـة للعـدوان بمعلومات 

كاذبـة اهلـدف منهـا إشـعال الفـوىض يف العاصمـة والتقـرب إىل دول العدوان.
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غـر أن احلقائـق رسعـان ما جتلـت، فبعد احلادثـة بأيام صدر بيـان للجنـة األمنية وفيه 
توضيـح كامـل حـول تفاصيـل احلادثـة وذلـك بتاريـخ 3٠ أغسـطس فقـد أظهـرت 
نتائـج التحقيـق الرسـمي بالقضيـة مقتـل ثالثـة مـن أفـراد األمـن، ومسـلحن اثنـن 

حمسـوبن عـى صالـح يف جولـة املصباحي.

 وأن املسـلحن التابعـن لنجـل زعيـم مليشـيا اخليانـة  مـن بـارشوا  إطـالق النار عى 
أفـراد النقطـة األمنيـة وذلـك مـا تسـبب يف استشـهاد أحـد األفـراد وكانـت عنـارص 
املليشـيا ومنهـم نجـل زعيمها قـد رفضوا إبـراز بطائقهـم العسـكرية أو توضيح هوية 
املسـلحن املرافقـن لـه وهـي اإلجـراءات املعتـادة مـن قبـل كافـة النقـاط وبحسـب 

الداخلية.   توجيهـات 

ونـرشت وسـائل إعالميـة  اسـتنتاجات اللجنـة املكلفـة بالتحقيـق يف القضيـة والتـي 
أعـدت تقريـرًا مكونـًا مـن ٢3 ورقـة تضمنـت اسـتنتاجات مـن ٩ نقاط.

“وصـول ثـالث سـيارات، األوىل )صالـون( موديـل  ووفقـًا للنقطـة األوىل ، تبـن 
حديـث وسـيارتن نـوع )حبـة( موديـل حديـث عـى متنهـا جمموعـة من املسـلحن، 
لطلـب  اسـتيقافهم  تـم  املصباحـي  جولـة  يف  األمنيـة  النقطـة  مـن  عبورهـم  وأثنـاء 
هوياهتـم، فـكان رد املسـلحن بإبـراز بطاقـة عسـكرية لشـخص واحـد فقـط، غر أن 
أفـراد النقطـة أرصوا عى رضورة إبراز املسـلحن لبطائقهم كون عددهـم كبرا وملفتا 
للنظـر، أو إبـالغ العمليـات للتوجيـه بمرورهـم، وتـم التفاهم مـن قبل أفـراد النقطة 
مـع املسـلحن عـى أن يبقوا حتى وصـول بالغ العمليـات، أو وصول طقـم الطوارئ 
للتفاهـم معهـم، وعنـد وصـول طقم الطـوارئ ُطلـب من املسـلحن إبـراز بطائقهم، 
أو التوجـه معهـم ملنطقـة حـدة، فرفض املسـلحون بحجـة أن معهم “شـخصية هامة” 
فـكان الـرد مـن قبل أفـراد النقطـة أن خيربوهم مـن هو الشـخصية اهلامة وسـوف يتم 
السـاح هلـم باملـرور، وأثنـاء ذلك وصل طقم شـاص غارتن مع سـيارة حبـة كتعزيز 
للمسـلحن املذكوريـن، وقامـوا باالنتشـار وتطويـق طقـم الطـوارئ و»املهاتـرة« مع 
أفـراد األمـن ومبـارشة إطالق النار عـى اجلندي “مصطفـى حممد املرتـىض” الذي كان 

عـى الرشـاش 7/١٢ عـى متـن طقـم النقطـة األمنيـة مـا أدى ملقتله عـى الفور”.
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وأضـاف التقريـر، أنـه بعد ذلك تم تبـادل إطالق النـار مع املسـلحن املذكورين ونتج 
عـن ذلـك أيضـًا مقتـل اثنن من أفـراد األمن وهـم اجلنـدي “إبراهيم عي أبـو طالب” 
واجلنـدي “يوسـف أمحـد البـداي” وإصابـة اجلنـدي “بشـار أمحـد البكيـي واجلنـدي 
“صـدام حسـن اهلمـداين” كـا نتج عـن ذلك من طـرف املسـلحن مقتـل “خالد أمحد 

الـريض”  أحـد املسـلحن املذكورين الذيـن بارشوا إطـالق النار.

ويف النقطـة الثانيـة من اسـتنتاجات تقرير جلنـة التحقيق “تبن من خالل أقـوال العقيد 
حممـد احلارضي رئيـس عمليات احلـرس اخلاص ومرافقـه اجلندي “فـارس املنحمي” 
تبـن أن املسـلحن املذكوريـن يتبعـون نجـل زعيـم مليشـيا اخليانـة حيث أفـاد العقيد 
احلـارضي بأهنـم تلقـوا بالغـًا مـن “عمـر احلكيم” ضابـط عمليـات احلـرس اخلاص 

بـأن )صالح( حمتجـز بنقطـة املصباحي.

وبحسـب النقطـة الثالثـة مـن اسـتنتاجات جلنة التحقيـق “تبن بـأن  املسـلحن الذين 
كانـوا عـى متـن الطقـم الشـاص غارتـن، الـذي وصـل للنقطـة لتعزيـز املسـلحن 
يتبعـون حراسـة منزل نجـل زعيم مليشـيا اخليانة “أمحـد عي عبداهلل صالـح” حيث تم 
خروجـه مـع املسـلحن الذيـن كانوا عـى متنه مـن املنزل املذكـور، وأكد ذلـك املدعو 
“حممـد عـي أمحد محيـد” أحد أفراد حراسـة منـزل أمحد عـي، وأضاف عـى أقواله بأن 

حممـد حمسـن الرازقـي نائب قائـد احلرس اخلاص للسـفر “أمحـد عي عبـداهلل صالح” 
هـو مـن وجههـم بالتوجـه إىل النقطـة وتوجـه هـو إىل النقطـة مـع اثنـن مـن مرافقيه 
بواسـطة سـيارة أجـرة وكان يرتدي الزي العسـكري وأصيب يف مـكان الواقعة بجولة 

املصباحـي وأصيـب مرافقه “فـارس املنحمي”. 

كـا أقـر العقيـد احلـارضي بأنـه تلقى بالغـًا مـن العمليـات اخلاصة باحلـرس اخلاص 
بـأن نجـل زعيـم مليشـيا اخليانة صالح عـي عبداهلل صالـح حمتجز يف نقطـة املصباحي 

وتـم التعزيـز من أفـراد  حممـد حممد عبـداهلل صالح.

وتضمنـت النقطـة اخلامسـة مـن اسـتنتاجات اللجنـة “تأكيـد أفـراد النقطـة األمنيـة 
وقائدهـا عـى أقواهلـم بـأن زميلهـم اجلنـدي مصطفـى املرتـىض أصيـب بطلـق ناري 
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وكان عـى األرض وأثنـاء ذلـك وصل أحد املسـلحن وقـام بإطالق عـدة رصاصات 
عـى اجلنـدي حتى استشـهد.

وتنتقـل اسـتنتاجات اللجنـة إىل مـا أعقـب احلادثـة، حيـث اتضـح أن كاًل مـن ” عـي 
صالـح الكـول”   و“مجـال مجيـل الشـيخ” و“صـادق عـي حممـد درهـم الضيـاين” من 
اللـواء األول حـرس خـاص وصلـوا إىل املستشـفى األملـاين احلديـث بشـارع تعز عى 
متـن سـيارة إسـعاف بغـرض إخـراج جرحـى املسـلحن  ومهـا ” العقيـد احلارضي” 
ومرافقـه “فـارس املنحمـي” بعدما قامـوا بمحاولـة االعتداء عـى  أفـراد مركز رشطة 
“ذي يـزن” املكلفـن بحراسـة املصابـن مـن قبـل اللجنـة، وقـام املدعـو مجال الشـيخ 
بمبـارشة إطـالق النار عـى طقم مركـز الرشطة أثنـاء حماولته ضبطهم ونتـج عن ذلك 
إصابـة أربعة مـن أفراد األمن، كـا تبن أن املذكورين كانوا حيملون أسـلحة يف سـيارة 
اإلسـعاف الصالـون وهي “اثنـن صواريخ لو أمريكية” و“معدل شـيكي مـع اخلزنة”.

لقاء هتدئة : 

املليشـيات مـن خـالل  اتضـح للجميـع نوايـا زعيـم مليشـيا اخليانـة وأفـراد تلـك 
التصعيـد اإلعالمـي وبـث  بالتزامـن مـع عـودة  النقـاط األمنيـة  االعتـداءات عـى 
الشـائعات، وأمـام هـذه التطـورات كان موقـف أنصـار اهلل عقالنيـًا وأعـاد األمر إىل 
املجلـس السـيايس األعـى الـذي كثـف من جهـوده وعقـد لقـاءًا موسـعًا للتهدئة بن 

أنصـار اهلل واملؤمتـر وإزالـة كافـة مظاهـر التوتـر. 

و عقـد اللقـاء االثنـن ٢8 أغسـطس/آب ٢٠١7، وترأسـه رئيـس املجلس السـيايس 
األعـى صالـح الصاد، وحـره نائبه الدكتور قاسـم لبـوزة وأعضـاء املجلس مهدي 
املشـاط وصـادق أبـو رأس، وحـره قيـادات رفيعـة يف أنصـار اهلل واملؤمتـر الشـعبي 
العـام،  وأقـر اللقـاء إزالة كل أسـباب التوتـر التي نتجـت مؤخـرًا يف العاصمة صنعاء 
وعـودة األوضـاع األمنيـة إىل شـكلها الطبيعـي قبـل الفعاليـات التـي متـت األسـبوع 

املايض.

كـا أقر اسـتمرار التحقيق األمنـي املتخصص واملهنـي واملحايد يف األحـداث األخرة 



200

فتنةديسمبر

وعـدم اسـتباق نتائـج التحقيـق من أيـة جهـة، و أقر اللقـاء أيضـا اسـتمرار اللقاءات 
بـن قيـادة املكونـات لوضع احللـول واملقرحات اإلعالميـة والسياسـية وتوحيد كافة 
اجلهـود ملواجهـة العـدوان، عوضـا عن توحيـد اجلبهة الداخلية وعدم السـاح بشـقها 

خلخلتها. أو 

موقف املجلس السيايس األعىل : 

املجلس السـيايس بـدوره عقد اجتاعا مـع اللجنة العسـكرية واألمنية العليا أشـاد فيه 
باألجهـزة األمنيـة، وحيـا املواقـف احلكيمة واملسـؤولة لقيـادات املكونات السياسـية 
املواجهـة للعـدوان والتـي أفشـلت مؤامـرات العـدوان ومرتزقتـه وفوتـت عليهـم 
الفرصـة للنيـل مـن صمود الشـعب ووحدة صفـه وجبهتـه الداخلية، وأكـد االجتاع 
أن تلـك املواقـف سـامهت وبشـكل مبـارش يف احتـواء العديـد مـن اإلشـكاالت عى 
املسـتوى الوطني والتـي كان آخرها األحداث التي شـهدهتا العاصمـة صنعاء،كا أكد 
املجلس السـيايس األعـى واللجنة العسـكرية واألمنيـة العليا أنه تم احتـواء تداعيات 
مـا حصـل مـن إشـكال، والـذي كان عبارة عـن حادثـة عرضية متـت معاجلتهـا، وأنه 
تـم وضـع احللـول املناسـبة واملرضيـة للجميـع والتـي مـن شـأهنا إزالـة أي احتقـان 
أو توتر،ووجـه االجتـاع بتنسـيق جهـود األجهـزة األمنيـة بـا يكفـل توحيـد اجلبهـة 
الداخليـة وتعزيزهـا وتطبيع األوضـاع األمنية وإعادهتـا إىل الوضـع الطبيعي، موجها 
بمنـع أي انتشـار مسـتحدث ومنـع أيـة مظاهر قـد تكون سـببا يف أيـة احتـكاكات أو 

خالفات.

وجـدد االجتـاع التأكيـد عـى توحيـد جهـود كل القـوى الوطنيـة يف مسـار مواجهـة 
العـدوان ومرتزقتـه ورفـد اجلبهـات باملال والرجـال كون ذلـك هو املـرشوع الوطني 
الكبـر الـذي ينبغـي أن تبـذل مـن أجلـه كل اجلهـود مـن قبـل املكونـات السياسـية 
املواجهـة للعـدوان وسـائر أبنـاء الشـعب اليمنـي احرامـا وإجـالال لدمـاء الشـهداء 

وتضحياهتـم يف سـبيل الوطـن وسـيادته واسـتقالله.

ويف االجتـاع عـرب رئيـس املجلـس السـيايس األعى عن شـكره للجنـة األمنيـة العليا 
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ملـا قامـت به من جهـود جبارة ومتميـزة يف تأمـن فعاليات يوم اخلميس ٢4 أغسـطس 
٢٠١7م، وأكـد أن املجلـس السـيايس األعـى وبالتعاون مع اجلهات املعنية لن يسـمح 

ألٍي كان بإقالق السـكينة العامـة للمواطنن.

وأشـار إىل أن صنعـاء التـي يـرب هبـا املثـل يف اسـتقرار الوضـع األمنـي -مقارنـة 
باملناطـق التـي تقـع حتـت االحتـالل- سـتظل آمنـة ومسـتقرة بفضـل اجلهـود األمنية 
اجلبـارة التـي تبذل مـن بدايـة العدوان رغـم أهنـا أصبحت هدفـا للعـدوان ومرتزقته 
بعد أن فشـل عى املسـتوى العسـكري والسـيايس، وكان االجتاع قد اسـتمع للتقرير 
يل املقدم من اللجنة املشـكلة من وزارة الداخلية للتحقيق يف مالبسـات ما شـهدته  األوَّ
العاصمـة صنعـاء من أحـداث، ووجـه املجلس السـيايس األعى -هبـذا اخلصوص- 
اللجنـة العسـكرية واألمنيـة العليا باسـتكال التحقيقـات ورفع تقريـر متكامل الختاذ 
اإلجـراءات الصارمـة إزاء مـا حـدث بـا يمنـع تكـراره مـرة أخـرى، وعـرب املجلس 
السـيايس األعـى عـن أسـفه لوقـوع ضحايـا جـراء هـذه األحـداث كوهنـم خسـارة 
عـى الشـعب اليمنـي املواجـه للعـدوان.. وكلـف جلنـة للتواصـل بذوهيـم وأهاليهم 
ورفـع تعـازي املجلـس السـيايس األعى إليهـم.. متمنيـا الشـفاء العاجـل للجرحى، 
وأكـد االجتـاع أن عـى اجلميـع االلتـزام بالقانـون وضبط النفـس وحتمل املسـؤولية 
يف جتنيـب الوطـن االنـزالق يف أيـة رصاعـات مـن شـأهنا تشـجيع العـدوان للنيل من 
صمـود الشـعب اليمني وثبات وبسـالة رجال اجليـش واللجان الشـعبية الذين أحلقوا 
بالعـدو اخلـزي والعـار يف خمتلـف اجلبهـات، والـرب بيـد مـن حديد ضـد كل من 

حيـاول زعزعـة األمن واالسـتقرار.
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رد املكتب السيايس ألنصار اهلل: 

رغـم اجلهـود املبذولـة من قبـل رئيـس املجلس السـيايس األعـى وحمـاوالت التهدئة 
إال أن املاكينـة اإلعالميـة التابعـة لزعيـم مليشـيا العـدوان ظلـت تنـرش األكاذيـب يف 
وقـت عـادت فيه االتصـاالت بن زعيم مليشـيا اخليانة وقيـادات العـدوان عن طريق 
وسـطاء، األمـر الـذي يؤكـد أن خمطـط اخليانـة واملؤامرة تـم تأجيـل تنفيـذه فقط وأن 
عقليـة التآمـر واخليانـة هي املسـيطرة عى زعيم مليشـيا اخليانة وعى قيـادات يف حزبه. 

وقـد حـاول زعيـم املليشـيا اسـتخدام املؤمتـر الشـعبي العـام وأصـدر البيانـات التـي 
طاولـة  عـى  طرحـت  وأن  سـبق  لقضايـا  وتطرقـت  وأكاذيـب  تلفيقـات  تضمنـت 
اللقـاءات املسـتمرة مـع أنصار اهلل ومتـت معاجلتها وحلها وقد أشـارت تلـك املواقف 
إىل أن األزمـة مل حتـل وأن شـبحها سـيعود جمـددًا األمـر الـذي اسـتدعى الـرد من قبل 
أنصـاراهلل، وكان الـرد هـذه املـرة بلسـان املكتـب السـيايس الـذي أكـد أن أنصـاراهلل 
الخيططـون ضد أحد سـوى العـدوان ومرتزقتـه، وأن محالهتم العسـكرية واإلعالمية 
والسياسـية ال تشـن إال عـى العـدوان ومرتزقتـه وكان ذلـك إشـارة إىل مـا خيطـط له 

زعيـم مليشـيا اخليانـة ومـا يقـوم بـه وما يسـتعد له.

و جـدد تأكيـده أن أنصـار اهلل وحلفاءهـم ورشكاءهـم يدعمـون واليزالـون يدعمون 
بـكل الوسـائل نجـاح جتربـة الرشاكـة الوطنيـة مـع املؤمتـر الشـعبي العـام وحلفائـه. 
منوهـا إىل أهنـم ترفعـوا عى اجلـراح يف حمطات عـدة رغم مـا تعرضوا له مـن اهتامات 

ومحـالت تشـويه مدروسـة وممنهجة مـن قبـل العـدوان ومرتزقته.

جـاء ذلـك يف بيـان صـدر الثالثـاء ١٢ سـبتمرب/أيلول ٢٠١7م، ردا عى بيـان اللجنة 
الدائمـة الذي صـدر االثنن١١سـبتمرب٢٠١7م.

نص البيان:

تابعنـا يف املكتـب السـيايس ألنصـار اهلل املوقـف املتشـنج الـذي أعلنه املؤمتر الشـعبي 
العـام جتـاه مكـون أنصـار اهلل وحلفائهـم مـن خـالل االجتـاع االسـتثنائي للجنتـه 
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العامـة وممثليـه واملتضمـن ادعـاءات ننفيهـا مجلـة وتفصيـال.

وهـو اجتـاع اسـتثنائي مل يكـن مثلـه إبـان وقـوع العـدوان وطوال املـدة املاضيـة ، فا 
عـدا مما بـدا؟!

إننـا نؤكـد للمؤمتـر الشـعبي العـام ولـكل القـوى واملكونـات السياسـية املواجهـة 
للعـدوان وللشـعب اليمنـي الصامـد وللجيـش واللجـان الشـعبية أننـا يف أنصـار اهلل 
واإلعالميـة  العسـكرية  نشـن محالتنـا  ومرتزقتـه وال  العـدوان  إال ضـد  نخطـط  ال 

العـدوان ومرتزقتـه. والسياسـية إال عـى 

كـا نؤكـد أننـا وحلفاؤنـا ورشكاؤنـا دعمنـا وال زلنـا ندعـم بـكل الوسـائل نجـاح 
جتربـة الرشاكـة الوطنيـة مـع املؤمتـر الشـعبي العـام وحلفائـه وترفعنـا عى اجلـراح يف 
حمطـات عـدة رغم مـا تعرضنـا له مـن اهتامات ومحـالت اإلفك والتشـويه املدروسـة 
واملمنهجـة مـن قبـل العـدوان ومرتزقته والتـي تلقف بعَضها حمسـوبون عـى رشكائنا 
يف إدارة شـؤون البـالد دون أن تتخذ جتاههم أي مواقف مسـؤولة مـن قبل مكوناهتم، 
وقـد اسـتمرأ البعـض ذلـك غر مـدرك حلقيقـة وطبيعـة املواجهـة امليدانية مـع العدو 
ومرتزقتـه يف عـرشات اجلبهـات دفاعـا عن سـيادة اليمـن وكرامتـه واسـتقالله والتي 
نعتربهـا واجبـا مقدسـا يمنعنا االنشـغاُل به عن اخلـوض يف ما هو دونه مـن الصغائر.

إننـا يف املكتـب السـيايس ألنصـار اهلل نأسـف للخلـط الواضـح للقضايا التـي أوردها 
مكـون املؤمتـر يف بيانه ومل تسـعفه جتربته الطويلة يف العمل السـيايس ويف قيادة السـلطة 
لعقـود ألن يسـلك القنوات الصحيحـة وأن يتبع األطر السـليمة ملعاجلـة القضايا التي 
يـرى أهنـا ختالـف االتفاق السـيايس ومبـادئ ومقتضيـات الرشاكة مثل مكـون أنصار 
اهلل الـذي أبـى يف أكثـر مـن منعـرج أن ينزلـق إىل املهاتـرات اإلعالميـة ونرش الغسـيل 
وإضعـاف اجلبهـة الداخليـة رغـم ما يتعـرض له من حيف ومـن تذاٍك ومن اسـتغالل 
لتفانيـه يف خدمـة الوطن وانشـغاله يف مواجهة العـدوان إىل جانب الرجـال املخلصن 

مـن أبناء هـذا الوطن.

وألبنـاء الشـعب اليمنـي عامـة ولقيـادة وقواعـد املؤمتـر الشـعبي وحلفائـه خاصـة 
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نؤكـد يف املكتب السـيايس ألنصـار اهلل تأييدنا املطلـق ألي خطوات إلصـالح القضاء 
واألجهـزة الرقابيـة وتعزيـز دورها، ومواجهة الفسـاد وكشـف الغطاء عن من يتسـر 
عليـه أيـا كان هـو جبهـة اجلبهـات، وأن إصـالح القضـاء بـات حاجـة ملحـة لـدى 
كل أبنـاء الشـعب اليمنـي وأننـا ال نسـتهدف بذلـك مكونـا بعينـه، بـل إن أنصـار اهلل 
وقياداهتـم حتـت جمهـر الشـعب الثائـر وليكونـوا أول مـن ينالـوا عقاهبـم إذا مـا كانوا 

سـببا يف فسـاد أو أسـاءوا يف ممارسـة السـلطة يف خمتلـف مواقعهـم.

وبنـاء عـى ما تقـدم فإننـا نعترب تفعيـل أجهزة ومؤسسـات الدولـة املعنيـة بإقامة احلق 
والعـدل بـن النـاس هـو الواجـب الوطنـي املقـدس والوفـاء احلقيقـي لتضحيـات 
شـعب عظيم قـدم قوافـل الشـهداء واجلرحـى واألرسى، واملوقف الوطني املسـؤول 
الـذي ندعـم به جبهـات مواجهـة العـدوان كأحـزاب ومكونات سياسـية تشـارك يف 

البالد. شـؤون  إدارة 

يا أبناء الشعب اليمني العظيم:

لقـد ُأعيقـت قيـادة املجلـس السـيايس األعـى يف القيـام بمسـؤوليتها الوطنيـة يف هذا 
السـياق ويف غـر حمطـة وبذرائـع واهيـة تـم تعطيـل أكثـر مـن اجتاع دعـا إليـه ممثلو 
أنصـار اهلل يف املجلـس السـيايس األعـى ملناقشـة هـذه القضايـا ذات األمهيـة البالغـة 
للوطـن والشـعب اليمنـي دون اكـراث لعواقبهـا، ولسـنا يف مقـام رسد املخالفـات 
التـي ارتكبهـا البعـض حتت غطـاء الرشاكة كـا مل نتدخـل كمكون يف شـؤون املجلس 
السـيايس األعـى واحلكومـة كا فعـل غرنـا ألن هدفنا الرئيـس هو مواجهـة العدوان 
وتقويـة ودعم مؤسسـات الدولة للقيام بمسـؤولياهتا بمهنية واسـتقاللية وعدم التأثر 
عليهـا خلدمـة أهـداف سياسـية ضيقة، وتأسيسـا عـى ذلك فإنـه ال يـرشف أنصار اهلل 
االسـتمرار عـى رأس هـرم السـلطة - سـلطة املغـارم ال املغانـم - يف حـن اليمكنها 

التغيـر ومواجهـة الفسـاد وتركتـه التـي ال هناية هلا.

ومـا جيـدر باجلميـع إدراكه أن ذلـك ال يمكـن أن ُيعد مسـيئا للرشاكة بأي حـال، فأي 
رشاكة سـتترر مـن حتقيق املصلحـة الوطنية العليـا؟ وأي رشاكة تغيـب عنها حكمة 
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التغيـر وخدمـة الشـعب؟ الشـعب الـذي قـدم نموذجـا تارخييـا يف الفـداء والوفـاء 
والوعـي والبصـرة وأفشـل مؤامـرات العـدو وخمططاتـه، وآثـر النر بشـموخ دون 
الركـوع للتجويـع الذي مارسـه العـدوان بإيقاف املرتبـات ونقل البنـك ودون اخلنوع 
يف جبهـات الرجولـة والرشف التـي أحبطت آمال العـدوان وأطاعه وأفشـلت مكائد 
املرجفـن الذيـن سـعوا حلرف أنظار الشـعب عـن قضيتـه األوىل نحو خالفـات وفتن 
داخليـة وهرطقـات إعالميـة تتسـاقط كل يـوم حتـت أقـدام الرشفـاء واألبطـال مـن 

الرجـال واآلبـاء واألمهـات واألطفـال يف كل السـاحات اليمنية.

إن املواجهـة احلقيقيـة للعـدوان واحلـرص عـى الرشاكـة حيتـان عدم ممارسـة خالف 
ذلـك وإنـه ملن املؤسـف تقمـص البعـض دور املعارضـة يف مرحلة تقتي مـن اجلميع 
التضحيـة وضبـط النفـس وحماسـبة مثـري الفتـن وأن يتبـع القـول العمـل، فاملرحلة 
ال حتتمـل املخاتلـة مـن قبـل القـوى الوطنيـة وال املزايـدة حتـت عناويـن خمتلفـة مثل 

املرتبـات فذلـك هو االنـزالق بعينـه يف خمطـط العـدو وأجندته.

وإننـا إذ نأسـف للخـوض إعالميـا يف ذلـك فإننـا نؤكـد عـى أن سياسـات األنظمـة 
السـابقة املهادنـة للعـدو أضعفـت اليمـن وجعلتـه رهينـة لقـوى النفوذ واالسـتكبار 
وأغـرت العـدوان ومرتزقتـه وضاعفـت فاتـورة معركـة التحـرر واالسـتقالل، وأن 
اليمـن يف هـذه املرحلـة بحاجـة لرشاكـة سياسـية حقيقيـة حتقـق تطلعـات الشـعب 
وتضحياتـه يف مواجهـة العـدوان عسـكريا وسياسـيا واقتصاديـا وإعالميـا وإداريـا 

واجتاعيـا. 

ختامـًا.. وحرصـًا منـا عى متاسـك اجلبهـة الداخليـة وتفويـت الفرصة عـى العدوان 
السـعودية  املتمثلـة يف  أدواتـه اإلجراميـة  بقيـادة  اليمـن  الصهيـوين عـى  األمريكـي 
واإلمـارات وأتباعهـا فإننـا نؤكـد عـى مـد يدنـا للجميـع لتقييـم املرحلـة املاضية يف 
ظـل جتربـة الرشاكة تقييـا حقيقيا لتجاوز اإلشـكاالت واملعوقات والعمـل بمصداقية 
وجديـة وإخـالص يف خدمـة الوطـن بـأن يتحمـل اجلميـع املسـؤولية الوطنيـة كـون 
توسـيع اخلالفـات سـيغري العـدو وسـيعكس نفسـه عـى وحـدة الصـف الوطنـي، 
ومـن األمهيـة بمـكان إزالة اللبـس وفق األطـر املتعارف عليهـا وعدم اخللـط بن دور 
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املكونـات يف إدارة السـلطة وتطبيـق مفهـوم الرشاكـة الوطنيـة.

كـا أن اختـالق اخلالفـات ونرشهـا بصـورة وقحـة الختـدم متاسـك اجلبهـة الداخلية 
بمقـدار مـا تغـري العـدو املربـص الذي قـد بذل املسـتحيل خللـق رصاعـات داخلية 

حتقـق لـه التقـدم يف اجلبهـات وادعـاء االنتصـارات وهيهـات لـه ذلك.

النـر جليشـنا وجلاننـا الشـعبية ، املجد واخللود للشـهداء، الشـفاء للجرحـى، احلرية 
لألرسى.

صادر عن املكتب السيايس ألنصار اهلل
صنعاء - ١٢ سبتمرب ٢٠١7

تفويت الفرصة عىل العدوان: 

حـرص أنصـار اهلل عـى الرشاكـة وعـى وحـدة الصـف مل يتوقـف فقـد كانـت كافـة 
التحـركات تؤكـد اجلديـة واملسـؤولية وقبـل ذلـك املصداقيـة يف حـل كافـة القضايـا 
اخلالفيـة، وكان هـذا النهـج يرجـم من كافـة املسـتويات القياديـة ألنصـار اهلل تنفيذًا 
لتوجيهـات السـيد القائـد عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي الـذي تعامـل مـع كافـة ما 
يصـل إليه بشـأن حتـركات وخطـوات ومواقـف زعيـم مليشـيا اخليانـة بوطنية وصرب 
وحكمـة، وهلـذا نجـد كيـف أن األوضـاع كانت تتجـه نحـو التصعيد بفعـل حتركات 
زعيـم مليشـيا اخليانـة ثم رسعـان ما هتـدأ وتعود كـا كانت عليـه من قبـل وذلك يأيت 
تأكيـدًا حلـرص أنصـار اهلل عـى عـدم االنجـرار إىل مربع االحـراب الداخـي وهو ما 
حيـاول العـدوان فرضـه عـى أبنـاء الشـعب اليمنـي، وقد شـهدنا خـالل تلـك الفرة 
حمطـات قـدم فيهـا أنصـار اهلل تنـازالت من أجـل بقـاء الرشاكـة وحفاظًا عـى وحدة 

الصـف وتفويـت الفرصـة عى العـدوان. 

وسـبق للسـيد القائـد أن بعث برسـائل إىل زعيم مليشـيا اخليانـة حيثه فيها عـى احرام 
الرشاكـة ويؤكـد احلـرص عـى القيـام بالواجـب الديني والوطنـي الـذي يفرض عى 
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كل القـوى العمـل عى مزيد مـن التالحم ومواجهة مشـاريع العدوان التي تسـتهدف 
اجلميـع، وقبـل أحـداث أغسـطس مل يـردد السـيد القائـد وهو يوجـه النصـح لزعيم 
مليشـيا اخليانـة مـن توجيـه رسـائل خاصة له عـن طريق قيـادات يف أنصـار اهلل التقت 
زعيـم مليشـيا اخليانـة قبـل تلـك األحـداث ووجهـت لـه النصائـح بـأن خيتـم تارخيه 
بـرشف مواجهـة العـدوان والدفـاع عـن الوطـن وأن يكـون حريصـًا عـى مصلحـة 
الشـعب اليمنـي وأن جيعـل هذه املصلحـة فوق مصاحله الشـخصية ومصالـح أرسته. 

ولعـل أبـرز مـا جـرى مـن تواصـل بـن قيـادات املكونن هـو التطمـن املسـتمر من 
قبـل قيـادات أنصـار اهلل لزعيـم مليشـيا اخليانـة بشـأن اسـتمرار الرشاكـة واحلـرص 
عليهـا يف وقـت كان فيـه مكـون أنصـار اهلل بحاجـة إىل تطمـن بعـدم االنجـرار وراء 
مشـاريع العـدوان السـيا ومعلومـات األجهـزة األمنيـة تشـر إىل أن هنـاك خمططـًا 
لتفجـر الوضـع بصنعـاء واملحافظات وقـد تم وضـع زعيم مليشـيا اخليانة أمـام هذه 
املعلومـات إال أنـه حـاول التهرب ومل يـرد عى التسـاؤالت واالستفسـارات املتكررة 
والتـي تتضمـن احلـرص عى وحـدة الصـف والتحذير من عواقـب التفريـط واخليانة 

وأنـه جيـب احـرام دمـاء الشـهداء وتضحيـات الشـعب اليمني. 

وللتاريـخ.. فـإن وفـدًا مـن أنصـار اهلل زار زعيم مليشـيا اخليانـة قبل أيام مـن أحداث 
أغسـطس حمـاوالً منعـه بالنصيحة من اإلقـدام عى ما كان ينـوي فعله وعندما اسـتمر 
زعيـم مليشـيا اخليانـة يف غيـه وجهـت لـه رسـائل حتذيريـة بـأن الشـعب لـن يقـف 
مكتـوف األيـدي وسـيتحرك للدفاع عن صمـوده ولن يقبـل بأية خيانة ومع الشـعب 

تقـف املكونـات املختلفة وعى رأسـها أنصـار اهلل. 

وتطرقنـا سـابقًا إىل تراجـع زعيـم مليشـيا اخليانة عن مرشوعـه يف اللحظـات األخرة 
بعـد حتـرك القبائـل وهبـة الشـعب إىل مداخـل العاصمـة ثـم ألقـى خطابـه بميـدان 
السـبعن الـذي دعـا فيـه إىل رفـد اجلبهـات وكان ذلـك املوقـف مبـرشًا بالنسـبة لبقية 
القـوى التـي حداهـا األمـل بـأن يكـون زعيـم مليشـيا اخليانـة صادقـًا يف مـا قـال؛ 
وهلـذا كان احلـرص عـى عـودة األمـور إىل طبيعتهـا يف العاصمة وكلا حـدث تصعيد 
سـارعت القيـادات الوطنيـة إىل التهدئـة وكانـت توجيهات السـيد القائـد واضحة يف 
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هـذا الصعيـد بعـدم املسـاس بالرشاكـة وتقديـم التنـازالت وتوضيـح اإلشـكاليات 
والوقـوف عـى كل جوانـب اخلالف وتكثيـف اللقاءات ملعاجلـة أية قضايـا ومل يكتِف 
السـيد القائـد بذلك بـل كان التواصـل مسـتمرا بينه وزعيم مليشـيا اخليانـة يف ١3من 
سـبتمرب ٢٠١7م مـن خـالل اتصـال مرئي مبـارش عـرب دائـرة تلفزيونية مغلقـة، وهو 
االتصـال الذي دارت فيه نقاشـات طويلة اسـتمرت ألكثر من سـاعة كان من نتائجها 

التهدئـة والتوصـل إىل تفامهـات أبرزهـا تعزيـز الرشاكـة بـن أنصـار اهلل واملؤمتر. 

االنسحاب من الراكة : 

مـن  باملزيـد  إال  األعـى  السـيايس  املجلـس  وجهـود  اهلل  أنصـار  حتـركات  ُتقاَبـل  مل 
التصعيـد مـن قبـل زعيم مليشـيا اخليانة الـذي كان يتجنب تبنـي ذلك التصعيـد علنيًا 
إال أنـه ويف اللقـاءات البعيـدة عن اإلعـالم هياجم أنصـار اهلل ويلوح باالنسـحاب من 
هـذه الرشاكـة التـي أصبحـت بالنسـبة لـه عبئـًا ثقياًل السـيا بعد فشـله يف اسـتهداف 
اجلبهـة الداخليـة مـن خالل توظيفـه موقع حزب املؤمتـر الذي يعترب الرشيـك الرئيس 

ألنصـار اهلل يف إدارة البـالد. 

لقـد سـامهت تنـازالت أنصـار اهلل وكذلك القـوى الوطنيـة األخـرى يف التضييق عى 
زعيـم مليشـيا اخليانـة وإحراجه أمام الشـارع، فـا كان أمامه يف كثر مـن املحطات إال 
االنصيـاع واخلضـوع لفرة بسـيطة قبـل أن يعود جمـددًا ومعه قيادات يف حـزب املؤمتر 
إىل افتعـال القضايـا وكان كل مـا يطـرح مـن قبـل املؤمتر مـن قضايا حمل اهتـام أنصار 

اهلل ويتـم الرد عـى كافة تلـك القضايا. 

وبالرغـم مـن ذلـك، فزعيـم مليشـيا اخليانـة اختـذ الرشاكـة وسـيلة لتمريـر مرشوعه 
وحتسـن موقفـه إال أنـه عندما فشـل يف ذلك اجتـه إىل التلويـح والتهديد باالنسـحاب 
مـن الرشاكـة بمـربرات واهية وغـر منطقيـة وال يمكن أن تكـون أسـبابًا حقيقية تربر 

أي قـرار انفـرادي يصـب يف مصلحـة العـدوان وأتباعه.

مـن األمثلـة عى ذلك، هتديد املؤمتر برسـالة إىل املجلس السـيايس األعى باالنسـحاب 
مـن الرشاكـة وذلـك يف ١٩أكتوبـر ٢٠١7م فقـام وقتهـا أنصـار اهلل وكذلـك رئيـس 



209

06الفصل السادس : ما بعد أحداث أغسطس

إنـه  بالـرد عـى رسـالة املؤمتـر وقـال أ. صالـح الصـاد  املجلـس السـيايس األعـى 
وجـب مكاشـفة الشـعب مـن هـو املعرقـل واملعطل مفصحـًا وقتهـا عن قضيـة مهمة 
أكـدت للجميـع أن زعيـم مليشـيا اخليانـة ومعـه قيـادات يف حزبـه وراء تعطيل بعض 
املؤسسـات وحـدوث أزمـات حيث قـال رئيـس املجلس السـيايس األعـى إن املؤمتر 

الشـعبي العـام رفـض اسـتالم الرئاسـة الدورية للمجلـس السـيايس األعى. 

نعم.. رفض املؤمتر اسـتالم الرئاسـة يف موعدها بحسـب اتفاق الرشاكـة وفضل زعيم 
مليشـيا اخليانـة عـدم حتمـل مسـؤولية البلـد حتـى يتسـنى لـه التالعـب باملتناقضات 

وإدارة املخططـات التآمريـة وإلصـاق كل فشـل بأنصار اهلل.

هـذه احلقيقـة التـي ال يمكن ألحـد إنكارها أو جتاوزها، فزعيم مليشـيا اخليانة وباسـم 
حـزب املؤمتـر ظل ياطل يف اسـتالم الرئاسـة الدورية رغـم إحلاح أنصـار اهلل برورة 

تنفيـذ ما ورد يف اتفـاق الرشاكة. 

لقـد حاول زعيم مليشـيا اخليانة اسـتخدام الكثر مـن األوراق لتمريـر مرشوعه الذي 
كانـت مقدماتـه عبـارة عـن تأجيـج األزمـات وافتعاهلـا لتشـكيل موقف شـعبي ضد 
أنصـار اهلل، وهلـذا دفـع بقيادات حمسـوبة عى املؤمتر إىل شـن احلمـالت اإلعالمية عى 

أنصـار اهلل ومهامجتهم يف كل مناسـبة.

لقـد أثبـت أنصـار اهلل أهنـم عنـد مسـتوى املسـؤولية وأن الرشاكـة بالنسـبة هلـم مبـدأ 
ثابـت ال يمكـن الراجـع عنـه وهلـذا تعاملـوا مـع كافـة النقـاط التـي طرحهـا املؤمتر 
السـيا تلـك املتعلقـة بإدارة مؤسسـات الدولـة، فصـدرت توجيهات رئيـس املجلس 
السـيايس األعـى بمعاجلـة الكثر من اإلشـكاليات بل وتـم إقالة حمسـوبن عى أنصار 
اهلل إرضـاًء لقيـادات يف حـزب املؤمتـر فقامـت بعـض تلـك القيـادات باسـتغالل هذا 
التعـاون وهـذا احلـرص عى الرشاكة وذلـك بقيامهـا بإقالة الكثر من املحسـوبن عى 

أنصـار اهلل يف بعض الـوزارات. 

هـذه اخلطـوات كانـت مـن جانـب واحـد فزعيـم مليشـيا اخليانـة ومعـه قيـادات يف 
حـزب املؤمتـر مل تقم بأيـة إجراءات مماثلـة عى األقـل للراجع عن بعـض اإلجراءات 
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غـر قانونيـة واالنتهـاكات ضـد بعـض املوظفن. 

كان كل ذلـك حيـدث وال يـزال زعيـم مليشـيا اخليانة يأمـر إعالمه بمهامجـة أنصار اهلل 
وقـام بتوجيـه قيـادات تابعـة لـه باعتبـار الرشاكة مـع أنصـار اهلل بأهنا رشاكـة صورية 
أو ديكوريـة وكان كل ذلـك يف إطـار الضغـط عـى أنصـار اهلل وإجبارهـم عـى تقديم 

أكرب.  تنـازالت 

لقـد كشـف رئيس املجلس السـيايس األعـى يف الرسـائل املتبادلة مع املؤمتـر يف أكتوبر 
٢٠١7م أن زعيـم مليشـيا اخليانـة مـن خـالل قيـادات يف حزبـه هـي املعطـل لـدور 
املجلـس السـيايس األعـى واحلكومـة مؤكـدًا أنه ال يـرشف أحـدا البقاء يف مسـؤولية 
صوريـة تعجـز عن إصالح أبسـط االختـالالت ومنوهًا يف الوقت نفسـه إىل اسـتعداد 
أنصـار اهلل لتشـكيل جلنـة للنظـر يف كل تلك االختـالالت ومراجعتهـا وتقييم الوضع 

بـروح أخويـة وتفاهـم ومراجعـة لكل أسـباب اخللل. 

زيارة الصامد لـ صالح : 

مـا هـي إال أيـام مـن الرسـائل املتبادلة بـن أنصـار اهلل واملؤمتـر وتأكيـدًا عـى االلتزام 
باملسـؤولية الوطنيـة واحلـرص عى وحـدة اجلبهـة الداخليـة ووحدة الصـف الوطني 
قـام رئيـس املجلـس السـيايس األعـى صالـح الصـاد ومعـه رئيـس حكومـة اإلنقاذ 
وذلـك بتاريـخ ٢١ أكتوبـر ٢٠١7 م بزيـارة لزعيـم مليشـيا اخليانـة يف منزلـه جنـوب 

لعاصمة.  ا

كانـت الزيـارة -عـالوة عـى أهنـا اطمئنان عـى صحة زعيـم مليشـيا اخليانـة- حماولة 
لطـي صفحـة اخلالفـات وفتـح صفحة جديـدة والتأكيـد عى هنـج التسـامح والرفع 

الصغائر. عـن 

لقـد جـاءت زيـارة الرئيس الصـاد يف وقـت كانت فيـه األجهـزة األمنية قـد نجحت 
يف إلقـاء القبـض عـى متهمـن بالتخابر مـع دول العـدوان وكان منهم حمسـوبون عى 
زعيـم مليشـيا اخليانة، مـع ذلك كان احلـرص عى الوحـدة أكرب من أيـة قضية أخرى. 
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صالح خارج قائمة املطلوبن : 

أعلنـت دول العـدوان يف ٥ نوفمـرب ٢٠١7م قائمة املطلوبن لدهيـا وخصصت مالين 
الـدوالرات لـكل من يسـهم يف اإلدالء بمعلومات تقود إىل اسـتهداف تلك القيادات. 

وممـا يالحـظ أن كل مـن وردت أسـاؤهم يف القائمـة مـن أنصـار اهلل أو املحسـوبن 
عليهـم فيـا مل يذكر أي اسـم حمسـوب عـى زعيم مليشـيا اخليانـة الذي خلـت القائمة 

مـن اسـمه هـو كذلك. 

لقـد كانـت هذه اخلطـوة مقدمة من مقدمـات اخليانة وتـأيت يف إطار التنسـيق مع زعيم 
مليشـيا اخليانـة ولتوضيـح ذلـك فإن إعـالن القائمة مطلـع نوفمرب عى وجـه التحديد 
يعمـل عـى هتيئـة املجتمـع ملا سـيحدث من قبـل زعيـم مليشـيا اخليانة وذلـك بتوجيه 
أصابـع االهتـام إىل مجاعـة بعينها وإىل مكـون بعينه وهو مكـون أنصـار اهلل الذي باتت 
قياداتـه مطلوبـة دون غرهـا فيا زعيم مليشـيا اخليانة وقيـادات حزبه مل تذكـر ما يعني 
أن هـذا الطـرف بـات مرضيـًا عنه مـن قبل حتالـف العدوان ومـا عى املجتمـع اليمني 
إال فهـم الرسـالة واالسـتعداد ملـا سـيحدث، غـر أن املجتمـع اليمنـي فهـم رسـائل 
العـدوان بـا متليـه عليه ثقافتـه الدينيـة والوطنيـة وهو املوقـف الذي تأكـد وتعمد مع 

أحـداث الفتنـة واخليانة كا سـنعرف. 

حتذير من خمطط تآمري : 

اسـتمر اإلعالم املحسـوب عى زعيم مليشـيا اخليانة يف شـن احلمـالت اإلعالمية عى 
الرشيـك وسـط نشـاط مريـب ليـس أقلـه اسـتقطاب شـخصيات اجتاعيـة وقيادات 
أمنيـة وعسـكرية وحتـركات يف العاصمـة وكذلـك حتركات سياسـية يف اخلـارج وفتح 

لقنـوات التواصـل مـع دول العدوان. 

كانـت هنـاك الكثـر مـن املـؤرشات التـي تؤكـد أن زعيـم مليشـيا اخليانـة مـاٍض يف 
خمططـه التآمـري الذي فشـل يف تنفيـذه خالل األشـهر املاضيـة نتيجة الوعي الشـعبي 
واليقظـة مـن قبـل األحـزاب والتكتـالت والقبائـل وكافـة رشفـاء املجتمـع اليمنـي، 
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ففضـل وقتهـا االنحنـاء للعاصفـة الشـعبية الرافضـة أليـة حمـاوالت للخيانـة، وظل 
يقتنـص الفـرص املناسـبة إلشـعال األزمـات وتربيـر أيـة خطوات لـه ضاربـًا عرض 
ودعـم  واحرامهـا  الرشاكـة  يف  االسـتمرار  والتعهـدات  االلتزامـات  بـكل  احلائـط 

اجلبهـات وعـدم التآمـر عليهـا أو التحريـض ضـد اجليـش واللجـان الشـعبية. 

وهلـذا فقد عقدت قيـادات األحزاب املناهضـة للعدوان لقاءًا ومؤمتـرًا صحافيًا أكدت 
فيـه موقفهـا الثابـت الرافض للعـدوان وحرصهـا عى وحـدة الصف الداخـي حمذرة 
يف بياهنـا املنشـور يف ١٦نوفمـرب ٢٠١7م مـن املحـاوالت الدؤوبـه إلضعـاف عوامل 
الصمـود ومتاسـك اجلبهـة الداخليـة، وجـاء يف البيان : وقفـت األحـزاب واملكونات 
املناهضـة للعـدوان أمام املسـتجدات والتطورات عى السـاحة الوطنيـة يف ظل تصعيد 
العـدوان السـعودي األمريكـي اإلمـارايت عى البلـد خالل هـذه املرحلة، مسـتعرضة 
التـي حققهـا  رافقـه واالنتصـارات  الـذي  العـدوان والصمـود األسـطوري  مسـار 
الشـعب اليمنـي بجيشـه وجلانـه الشـعبية حتـى اآلن، وكـذا التحديـات واملؤامـرات 
املختلفـة التـي مر هبـا ومـا زال، ويف مقدمتهـا املحـاوالت الدؤوبة إلضعـاف عوامل 
الصمـود، ومتاسـك اجلبهـة الداخلية عى كافة املسـتويات، خاصة خالل هـذه املرحلة 
والتـي يعمـل البعـض لألسـف عـى ذلـك دونـا حسـاب للعواقـب عـى مسـتقبل 
البلـد وحريتـه واسـتقالله ووحـدة أراضيـه، ودونـا استشـعار للمسـؤولية الوطنيـة 
واألخالقيـة والواجـب املقـدس يف التصدي للعدوان السـعودي األمريكـي اإلمارايت 
الغاشـم باعتبـاره أولويـة األولويـات عـى اإلطـالق، بعـد اسـتعراض كل ذلـك فقد 
وجدنـا أنـه مـن األمهيـة بمـكان يف إطـار الضغـط نحـو تعزيـز عوامـل الصمـود يف 
مواجهـة العـدوان واحلـرص الصـادق عـى أمهيـة متاسـك اجلبهـة الداخليـة ووحـدة 
الصـف الداخـي ووجـوب جتنـب كافـة السـلوكيات واالختـالالت املـرة باجلبهـة 
الداخليـة، فقـد وجدنا أمهيـة تناول بعـض تلك السـلوكيات واالختـالالت الصادرة 
لألسـف عن بعـض قيادات قـوى سياسـية مناهضة للعـدوان وحتديدا بعـض قيادات 
املؤمتـر الشـعبي العـام، والتي مازالت لألسـف تر حتـى اللحظة عى املـي يف مزيد 

منهـا، نذكـر هنا عى سـبيل املثـال عـددا منهـا كالتايل:

التنصـل عـى مـدى أكثـر من عـام ونصـف تقريبا منـذ بدايـة العدوان عـن حتمل  •
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املسـؤولية يف إدارة وتفعيـل مؤسسـات الدولـة، ناهيك عن املشـاركة يف اجلبهات 
والتحشـيد هلا.

 النشـاط اإلعالمي السـلبي منـذ بداية العـدوان حتى اآلن، واسـتهداف مكونات  •
أخـرى مناهضـة للعـدوان بالكـذب والزيـف، ويف املقدمـة أنصار اهلل، ال لسـبب 
سـوى ملجـرد التشـويه وحتقيـق مكاسـب سياسـية خاصـة عـى حسـاب معركـة 
التصـدي للعـدوان، والتأثـر سـلبا عى وعـي املجتمع ومتاسـكه وتعبئتـه وتركيز 

اهتاماتـه يف أولويـات املرحلـة امللحة.

 العمـل عـى تثبيـط املجتمـع عـن رفـد اجلبهـات، وخاصـة تثبيط بعض منتسـبي  •
اجليـش واألمـن بشـكل خمٍز وال مسـؤول.

 الضغـط عـى أنصـار اهلل باجتـاه إقصـاء األحـزاب والقـوى السياسـية املناهضـة  •
للعـدوان، واالسـتفراد باملشـهد السـيايس، كـا حصـل فيـا يتعلـق باملفاوضـات 
التـي ترعاهـا األمـم املتحـدة، ومـن ثـم معادلـة الرشاكـة التـي عـى أساسـها تم 
تشـكيل املجلـس األعـى، ومـن بعـده احلكومـة، وهنـا ال ننسـى موقـف بعـض 
قيـادات املؤمتـر لألسـف التـي بذلـت كل جهودهـا إلقصـاء األحـزاب والقـوى 
السياسـية املناهضـة للعدوان، ويف املقدمـة املوقع منها عى اتفاق السـلم والرشاكة 
الوطنيـة، واملشـارك يف طاولـة احلوار التـي كانت حتـت رعاية األمـم املتحدة قبل 
العـدوان، والعمـل عـى تشـويه املعادلـة السياسـية القائمـة يف املشـهد منـذ البداية.

 رفـض حتمل مسـؤولية رئاسـة املجلـس األعى حتـى اآلن، عى الرغـم من مرور  •
أكثـر مـن دورة اسـتالم، هبدف التنصل عن املسـؤولية أمام الشـعب.

 رفـض ضبـط مؤسسـات الدولة بالعمـل يف إطـار أولويتي خدمـة املواطن ودعم  •
اجلبهـات، وذلـك هبـدف التشـعب يف اجتاهات ليسـت ضمـن أولويـات املرحلة 

كـا حيصـل من توسـع ال مسـؤول يف النفقات التشـغيلية.

باجلانـب  • للعنايـة  املختصـن  مـن  حكوميـة  اقتصاديـة  جلنـة  تشـكيل   رفـض 
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وتنميتهـا. اإليـرادات  وضبـط  االقتصـادي 

 هنـب اإليـرادات ورفـض توريدهـا للبنك املركـزي، كا حصـل مع وزيـر النفط  •
وغره.

 رفـض إصالح املؤسسـات واألجهـزة الرقابية ملكافحة الفسـاد، وبـدال عن ذلك  •
تـم التمديـد هليئـة مكافحـة الفسـاد مـن قبـل جملـس النـواب رغـم انتهـاء مدهتا 

القانونيـة، وصـدور حكـم قضائي بعـدم رشعيتها.

 الركيز عى التعيينات بشـكل ال مسـؤول، واالسـتحواذ عـى املناصب، يف مقابل  •
إمهال خدمـة املجتمع.

 رفـض فتـح بـاب التجنيـد الرسـمي للشـباب والرجـال الرشفـاء للدفـاع عـن  •
وطنهـم أمـام العـدوان األمريكـي السـعودي اإلمـارايت.

 حماربـة الزراعـة واالكتفـاء الذايت، حيث رفـض وزير الزراعة دعـم زراعة القمح  •
متحججـا بالتـزام اليمن باتفاقـات دولية تلزمها بعـدم زراعة القمح.

 إسـناد ومحايـة ابـن حبتـور القيـادي املؤمتـري يف كل خمالفاتـه وإعاقاته وفسـاده،  •
ومـن ذلـك اسـتصداره لعـرشات القـرارات املخالفـة للقانـون والتـي جتـاوز يف 
مجيعهـا وزارة الشـؤون القانونيـة، وكـذا عبثـه بـاألرايض، واقتطاعـه مبالغ كبرة 
لنفسـه بصـورة خمالفـة للقانـون، ناهيـك عـن عملـه املمنهـج يف إضعـاف دور 
احلكومـة فيـا يتعلـق بضبـط اإليـرادات والعنايـة باجلانـب االقتصـادي، وغـر 

ذلك.)بحسـب البيـان(

 عقـد وزيـر الصحـة اجتاعات عدة باملنظات الدولية يف منزله يف سـابقة مل يسـبقه  •
أحد إليهـا أبدا.

 الدفـع بعـرشات الفاسـدين يف مناصب مهمة وحساسـة ترتبط معظمهـا بالقطاع  •



215

06الفصل السادس : ما بعد أحداث أغسطس

االقتصـادي واإليـرادي للبلـد يف ظـل الظـروف الراهنـة التـي تقتـي إصالحـا 
ومكافحـة صارمة للفسـاد.

 توظيـف جملـس النـواب خلدمـة أجنـدات بعـض قيـادات املؤمتـر اخلاصة سـواء  •
الشـخصية أو االسـتثارية، وتبنيـه مشـاريع خاصـة، وتوصيـات حزبيـة دون أي 

مناقشـة أو توافـق عليهـا، ناهيـك عـن تبنيـه للمبـادرات االهنزامية.

 عـدم التزامـه باالتفـاق املوقـع مـن قبلـه قبـل تشـكيل املجلـس األعـى اخلاص  •
بمجلـس النـواب الـذي نـص عـى أربعـة بنـود رئيسـية تؤكـد عـى ضبـط عمل 
جملـس النـواب بالتوافـق، ومـن ذلـك التوافـق عـى قراراتـه وجـدول أعالـه، 

واسـتمر يف توظيفـه منفـردا بعيـدا عـن التوافـق متامـا.

 عرقلـة إصالح القضـاء، واحليلولـة دون تفعيله يف حل قضايـا املجتمع، وحماكمة  •
اخلاليـا اإلجراميـة، ومن ذلـك ممانعة إجراء أي حركـة قضائية.

 عرقلـة حماكمـة اخلونـة املنضمـن للعـدوان، وتشـكيل غطـاء للكثـر منهم حتى  •
اآلن.)حلظـة كتابـة البيان(

 رفـض فصـل املنضمن للعـدوان من املنتسـبن للمؤمتر تنظيميـا، ومنهم أعضاؤه  •
يف جملـس النواب املنضمـون للعدوان الذيـن يرفض رفع احلصانـة الربملانية عنهم 

اللحظة. حتى 

 تبنـي مبادرات االستسـالم حتـت عناوين احليـاد والطرف الثالـث، ودفعه جملس  •
النـواب لتبنيهـا، حيـث قد يكـون يف إطار تفاهـم ما مع قـوى خارجية.

 الدفـع إىل تعطيـل القطاعـات اخلدميـة للمواطنـن، سـواء مـن خـالل حتريـض  •
وتبنـي إرضابـات املدرسـن والصحيـن أو غـر ذلـك، وكـذا العمل عـى الدفع 
بالوضـع إىل إعـالن عصيان مـدين يف قطاعـات الدولة اخلدميـة والعمل عى ذلك 

جاريـا مـن قبله.
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 العمـل مؤخـرا عـى التحريـض املجتمعي، وإثـارة اخلصومـات داخـل املجتمع  •
املناهـض للعدوان، واسـتهداف القبيلـة اليمنية ودفع بعـض عنارصها للخصومة 
مـع اجليـش واللجان الشـعبية، يف حماولة منـه لفرز املجتمـع واجلبهـة الداخلية با 
خيـدم أجنداتـه اخلاصـة؛ وذلك حتـت عناوين عدة بشـكل ممنهج وخطـر ال خيدم 

سـوى العدوان وحتقيـق أهدافه.

 فتـح خطـوط تعـاون مبـارشة مـع اإلمـارات يف املحافظـات اجلنوبيـة، ومنهـا  •
خطـوط عسـكرية، باإلضافـة إىل اسـتقطاب شـباب وتدريبهم وجتنيدهـم خارج 
إطـار وزارة الدفـاع، ومـن ثـم توزيعهم داخـل أمانـة العاصمة يف عـارات وفلل 

ومنـازل يتـم اسـتئجارها بطريقـة ميليشـياوية وعصابـات منظمة.

 امتعاضـه من مسـار حكـاء ووجهـاء وعقـالء اليمـن وعرقلتـه إلرشاك احلكاء  •
وأن يكونـوا العبـا فاعال يف املشـهد، واضطالعهم بدور تقييمي ألداء مؤسسـات 
الدولـة، واحلفـاظ عـى متاسـك اجلبهـة الداخلية، ورفـد اجلبهـات، حيث حيرص 
عـى االسـتحواذ عـى املشـهد واسـتفراده به وعـدم اسـتيعاب املجتمـع وحكائه 

بحقيقـة الوضـع واالختالالت.

 توظيـف أفـراد كتائـب يف القـوات اخلاصـة بإمكاناهتـا ومـا متتلكـه مـن تدريـب  •
عـاٍل يف رشكـة أمنيـة اسـتثارية خاصـة تابعـة ملحمـد حممـد عبداهلل صالـح حتمل 

اسـم “يمـن آرمود”.

وعليه فإننا:

 نشـيد أوال بأبطـال اجليش واللجان الشـعبية واالنتصارات الكبـرة التي حيققوهنا  •
خـالل هذه األيـام يف كافة اجلبهات، مشـيدين يف نفس الوقت بالقـوة الصاروخية 
التـي هـزت مؤخـرا عاصمـة العـدوان بصـاروخ حمـي الصنـع واسـتطاعت أن 

تصنـع معادلة ردع اسـراتيجية مـع العدو.

 نشـدد عـى تعزيـز عوامـل الصمود عـى كافـة املسـتويات، ومنها تعزيز متاسـك  •
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اجلبهـة الداخليـة ووحـدة الصف الداخـي، والوقوف بحـزم ومسـؤولية أمام أية 
اختالالت.

 ندعـو إىل عقـد لقـاء سـيايس موسـع لكافة األحـزاب والقـوى السياسـية اليمنية  •
املناهضـة للعـدوان خالل األسـبوع القادم للوقـوف أمام االختـالالت واخلروج 
بموقـف ورؤيـة موحـدة يضمـن تعزيـز عوامـل الصمـود يف مواجهـة العـدوان 
والتصـدي لالختـالالت يف كافـة املجـاالت وأي مؤامـرات تسـتهدف اجلبهـة 

الداخليـة ومتاسـكها بـأي شـكل من األشـكال.

ابـن حبتـور وحكومتـه، واختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لضبـط  • إقالـة   ندعـو إىل 
الفاسـدين. وحماسـبة  الصمـود  عوامـل  وتعزيـز  الوضـع 

 ندعـو إىل إعـالن حالة الطـوارئ باعتبارهـا رضورة املرحلة امللحـة خاصة فيا له  •
عالقة باجلانـب االقتصادي.

 نشـدد عـى املجلـس األعـى يف حتمـل مسـؤوليته بـكل جديـة واهتـام، والتعامل  •
بحـزم مـع الفاسـدين، واملخربـن واملعطلن يف مؤسسـات الدولة، وتـاليف أخطائه 
وقراراتـه، آملـن اختـاذ خطـوات عمليـة وجادة يف حتسـن الوضـع ومكافحة الفسـاد.

 نشـدد عـى تفعيـل مسـار حكاء وعقـالء ووجهـاء اليمن بشـكل رسيـع وفورا،  •
والتصـدي لكافـة املحـاوالت الراميـة إىل إعاقته.

 ندعـو إىل التنفيـذ الفـوري للنقاط الـ ١٢ املتعلقة بالعمل الرسـمي، وحماسـبة من  •
يقف حجـر عثرة أمامها مـن أي كان.

 نشـدد عـى تصحيـح معادلـة الرشاكـة السياسـية التـي فرضتهـا بعـض قيـادات  •
املؤمتـر، وإعادهتـا إىل وضعها الطبيعي كـا كانت عليه بداية العـدوان، واالعراف 
بحقـوق األحـزاب والقوى السياسـية املناهضـة للعـدوان، وعدم االنتقـاص منها.
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 نشـدد عـى تصحيح املعادلـة التفاوضيـة التي فرضتهـا بعض قيـادات املؤمتر بعد  •
مشـاورات مسـقط هبدف إقصـاء األحزاب والقوى السياسـية املناهضـة للعدوان.

 نطالـب بتغيـر املجالـس املحليـة يف املحافظـات ونقـل صالحياهتا جلهـة توافقية  •
القانونيـة ومل تعـد حتمـل صبغـة مقبولـة  أخـرى، كوهنـا قـد اسـتنفدت مدهتـا 

ورشعيـة.

 نعـرب عـن بالـغ سـخريتنا من تزويـر وكذب بعـض مرتزقـة العـدوان القابعن يف  •
فنـادق الريـاض، وإصدارهـم قبـل األمـس بيانـا ُذيِّـل باسـم عدد مـن األحزاب 

معظمهـا متواجـد يف الداخـل  صنعـاء  وتقـف موقفـا مرشفا مـن العدوان.

 ندعـو املجتمـع إىل االهتـام بمـرشوع التكافـل املجتمعـي وإحيـاء روح التعاون  •
والراحـم، واالهتـام بالفقـراء واإلحسـان إليهم.

صادر عن صادر عن األحزاب والقوى املناهضة للعدوان
يوم اخلميس تاريخ  صفر ١43٩هـ
املوافق ١٦ نوفمرب ٢٠١7م
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التآمر واألسلحة : 

حققـت األجهـزة األمنيـة نجاحـًا كبـرًا يف تتبعهـا خليـوط املؤامـرة واخليانـة ومتكنت 
مـن رصـد تواصـل بـن زعيـم مليشـيا اخليانـة عـن طريـق اخلائـن طـارق وقيـادات 
لتنفيـذ  الطرفـن  التنسـيق بـن  إماراتيـة يف املحافظـات اجلنوبيـة يف إطـار  عسـكرية 
مـرشوع اخليانـة. ومتكنـت األجهـزة األمنية من احلصـول عى معلومـات خطرة ليس 
أقلهـا قيـام اإلمارات بإرسـال شـحنة أسـلحة إىل زعيم مليشـيا اخليانة وقـد تم هتريب 
تلـك الشـحنة األوىل وكذلـك مـا تبعهـا مـن شـحنات عـرب طـرق خاصة مـن داخل 
املحافظـات اجلنوبيـة إىل الضالـع وإىل إب ومن ثـم إىل العاصمة وبحسـب املعلومات 

فقـد أرسـلت ثالث شـحنات أسـلحة مـن بينهـا أجهـزة اتصـاالت خاصة. 

ومـن ضمـن املعلومـات التـي حصلـت عليهـا األجهـزة األمنيـة لقـاءات مجعت بن 
قيـادات يف حـزب املؤمتـر مواليـة لزعيـم مليشـيا اخليانـة وقيـادات عسـكرية إماراتية 
وذلـك يف حمافظـة الضالـع وأخرى يف حمافظـة ذمار، ويف هـذه الفرة بـدأت اإلمارات 
بتمويل إنشـاء معسـكرات خاصـة تابعة لزعيـم مليشـيا اخليانة ومعظمها معسـكرات 
تدريبيـة يف حمافظـة شـبوة وكذلـك يف حمافظـة إب وكان الدعـم األبـرز يتمثـل يف تويل 
قـوات إماراتيـة يف عـدن تدريـب 83٠ فـردًا مـن مليشـيا زعيـم اخليانـة أرسـلهم إىل 
عـدن بشـكل رسي. ومل يتوقـف زعيـم مليشـيا اخليانـة عـن تلقـي األمـوال مـن دولة 

اإلمـارات وذلـك متهيـدًا إلشـعال فتيل الفتنـة وتفجـر الوضع. 
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زيـارة رئيـس املجلـس السـيايس األعى صالـح الصاد لعـي صالـح يف منزله بسـنحان يف ٢١ 
أكتوبر٢٠١7م. 

 اجتاع قيادات األحزاب املناهضة للعدوان ١٦ نوفمرب٢٠١7م. 
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اختـذ صالح حـزب املؤمتـر كأداة لتمريـر خمططاته 
وتنفيذهـا عـىل الواقـع ومعـه عـدد مـن القيـادات 
مسـخرًة   اخليانـة  مـروع  يف  انخرطـت  التـي 
إمكاناهتـا لتنفيـذ املخطـط منـذ وقـت مبكـر، إال 
الكثـر  كشـف  وراء  كانـت  األمنيـة  اليقظـة  أن 
مـن خيـوط اخليانـة والفتنـة، فقد كانـت حتركات 
قيـادات تثر الريبة والشـك السـيام خال األشـهر 

األخـرة التـي سـبقت تنفيـذ مـروع اخليانـة. 

بحسـب التقاريـر األمنيـة فقـد كان صالـح وعـن 
تشـكيل  عـى  يعمـل  حزبيـة  قيـادات  طريـق 
جماميـع مسـلحة واسـتقطاب الشـباب وجتنيدهـم 
هلـم،  أسـلحة  ورصف  توزيعهـم  ثـم  وتدريبهـم 
إضافـة إىل تشـكيل وجتهيـز غـرف عمليـات كان 
أبـرز مهـام هـذه الغرف رصـد حتـركات األجهزة 
األمنيـة وقادة اجليـش واللجان الشـعبية وقيادات 
أنصـار اهلل، وكان ذلـك مقدمـة لتنفيـذ خمططـات 
االسـتهداف والتصفيـة لتلـك القيـادات أو لـكل 
مـن تـم رصـده يف األحيـاء واملربعات والـذي قد 
يشـكل خطـرا عـى تلـك املليشـيا ويقـف حجـر 
عثـرة أمـام تنفيـذ مرشوعهـا التآمـري ، وخـالل 

كان صالح وعن طريق ,,
قيادات حزبية يعمل عى 

تشكيل جماميع مسلحة 
واستقطاب الشباب 

وجتنيدهم وتدريبهم ثم 
توزيعهم ورصف أسلحة 

هلم، إضافة إىل تشكيل 
وجتهيز غرف عمليات 

كان أبرز مهام هذه الغرف 
رصد حتركات األجهزة 

األمنية وقادة اجليش 
واللجان الشعبية وقيادات 

أنصار اهلل

خطة إسقاط صنعاء
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النصـف الثـاين مـن عـام ٢٠١7م كان صالـح ومعـه قيادات تابعـة له تعمـل من أجل 
االسـتعداد والتجهيـز للخيانـة مسـتغلًة مواقعها أعى اهلـرم التنظيمـي يف حزب املؤمتر 
وذلـك للحشـد والتجنيد وتقسـيم صنعاء إىل مربعات وممارسـة النشـاط الـذي يتخذ 
مـن اجلانـب التنظيمـي وإعـادة بنـاء املؤمتـر شـعارا خُيفـي وراءه ترتيبات أثـارت قلق 
األجهـزة األمنيـة، ومعظمهـا تتعلق باحلشـد والتعبئة واسـتقطاب مقاتلـن وتوزيعهم 

يف عـارات سـكنية داخـل العاصمـة. 

وكـا اختـذ صالـح املؤمتـر كغطـاء لنشـاطه التآمـري أيضـا اختـذ أسـاء وشـعارات 
ومكونـات أخـرى لتمريـر خيانتـه والتغطيـة عليهـا أثنـاء مرحلـة اإلعـداد هلـا، فتـم 
تفعيـل أسـاء ملكونات أو منظـات تقوم بتنفيـذ املهام املوكلـة إليها، وأبـرز تلك املهام 

التجنيـد واالسـتقطاب وتشـكيل املجاميـع. 

وقـد قام صالـح بتفعيل منظـات تابعة له مارسـت بعض نشـاطاهتا يف العـام ٢٠١١م 
وكانـت مجيـع هـذه املنظـات متثـل الغطـاء للتحـرك العسـكري واألمنـي منهـا، عى 
سـبيل املثـال، املنظمـة الوطنيـة للحـوار والتصـدي ألعـال العنـف التي تـم تكوينها 
يف ٢٠١١م وكانـت تركـز وقتهـا عى جتنيد الشـباب وتشـكيل جلان شـعبية يف األحياء 
السـكنية، وكذلـك قامـت بتوزيـع أسـلحة وكان الغرض من هـذه املجاميـع مواجهة 
حـزب اإلصـالح فيـا لـو حدثـت مواجهـة أو رصاع عسـكري، وكان يـرشف عليها 

أحـد املقربن مـن زعيـم مليشـيا اخليانة ، 

يف العـام ٢٠١7م ومـن أجـل تنفيذ مـرشوع اخليانـة والتآمر عـى الوطن تم اسـتدعاء 
تلـك العناويـن السـتخدامها وتفعيلهـا مـع بعـض التعديالت عليهـا كإعـادة اهليكلة 
وتغيـر التسـمية، فاملنظمة املشـار إليهـا سـابقًا أصبحت تسـمى منظمة محاية السـيادة 
الوطنيـة والتصـدي للعنـف واإلرهـاب، وبالفعل بدأت مثـل هذه املكونـات بالعمل 
يف أحيـاء العاصمـة وكانـت تتلقـى التوجيهـات من قيـادات مقربـة من زعيم مليشـيا 
اخليانـة وأول مهامهـا متثلـت يف مجـع عـدد مـن منتسـبي مـا كان يعـرف باحلـرس 
اجلمهـوري والقـوات اخلاصـة ثـم تشـكيل جماميـع من أبنـاء أحيـاء العاصمـة صنعاء 

وأبنـاء مديريـات الطـوق يف حمافظـة صنعاء مـن املوالـن للمؤمتر.  
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وقـد أقر اهليـكل اجلديد للمنظمة املشـار إليها سـابقًا  يف أبريـل ٢٠١7م ومن املالحظ 
أن هـذا اهليـكل يتكـون من عدد كبر مـن الدوائر تتـوزع املجاالت السياسـية واألمنية 
واالقتصاديـة ومجـع املعلومـات والتحريـات وكذلـك األنشـطة الثقافيـة والرياضـة 

واحلقوقية. 

التسرت إلخفاء املروع: 

اخليانـة،  ملـرشوع  األوليـة  والرتيبـات  والتحـركات  االسـتعدادات  رسيـة  لضـان 
اسـتخدمت اهليئـة الوطنيـة للمحافظـة عـى القـوات املسـلحة كغطـاء آخـر للنشـاط 
الـذي متثـل يف اسـتدعاء ضباط وجنود سـابقن مـن ألوية ووحـدات عسـكرية بعينها 
كــ احلـرس اجلمهـوري والقـوات اخلاصـة واألمـن املركـزي، وبـدأ القائمـون عـى 
املنظمـة بحركة اسـتقطابية واسـعة يف صفـوف الضباط املوالـن لزعيم مليشـيا اخليانة 
ومجـع البيانـات عنهم عن طريق االنتسـاب للهيئـة، ولعل الدور األخطـر الذي قامت 
بـه اهليئـة هـو حماولـة شـق الصـف داخـل املؤسسـة العسـكرية التـي تواجـه العدوان 
التفريـق بـن اجليـش واللجـان الشـعبية  السـعودي األمريكـي وذلـك مـن خـالل 
وممارسـة التحريض ضـد اللجان الشـعبية ونرش الشـائعات واالدعـاءات القائمة عى 
أسـس باطلة، وذلك حلشـد الضبـاط واجلنود وتضليلهـم لالنجرار إىل مـا يبث وينرش 
مـن شـائعات بشـأن اجليـش، وممـا أوكل إىل بعـض منتسـبي هـذه اهليئـة مـن املوالن 
لزعيـم مليشـيا اخليانـة مهمة اسـتخبارية متثلت يف مجـع املعلومات عن قيـادات اجليش 
واللجـان الشـعبية يف العاصمة وتقسـيمها إىل مربعات عسـكرية وتكليـف ضباط عى 
كل مربـع كمقدمـة لتأسـيس عمـل عسـكري متكامـل، ووزعـت اسـتارات رصـد 
ومجـع معلومـات عـن مرشيف أنصـار اهلل وعـن نقـاط األجهـزة األمنيـة وأماكن جتمع 
أفرادهـا وأي معلومات عسـكرية أخرى. وقد توسـع نشـاط تلـك املكونات لإرساع 
يف تنفيـذ املخطـط التآمـري، فتـم تكثيـف محلـة االسـتقطاب داخـل أحيـاء العاصمـة 
عـن طريـق قيـادات مؤمتريـة ووزعـت اسـتارات جتنيـد وافتتحـت عـدد مـن املراكز 
السـتقبال املجنديـن اجلـدد باإلضافة إىل معسـكر الشـهيد امللـيص الذي كان يسـتقبل 
املتدربـن اجلـدد ومـا أن يسـتكملوا الـدورات التدريبيـة حتى يتـم توزيعهـم ليس يف 
جبهـات القتـال وإنـا يف العاصمـة داخـل األحيـاء ويف عـارات حمـددة ، وكان هناك 
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أراٍض ومقـرات داخـل العاصمـة تسـتخدم للتدريـب واحلشـد.، أمـا عـن طريقـة 
اختيـار املجنديـن اجلـدد فقـد كانـت تتم بنـاء عـى والء املجنـد اجلديد لزعيم مليشـيا 

اخليانـة وكذلـك موقفـه العدائـي مـن أنصاراهلل. 

تعزيز املتارس : 

يومـًا بعـد آخـر كانـت مليشـيا زعيـم اخليانة حتـاول التوسـع داخـل أحيـاء العاصمة 
مـربرًة ذلـك بأهنا مكلفة بتشـديد احلراسـة وتعزيز اإلجـراءات األمنية حلايـة املقرات 
واملنـازل التابعـة لزعيم مليشـيا اخليانـة أو أقاربـه أو التابعة للمؤمتـر، وكانت األجهزة 
األمنيـة ترصـد حجـم تلـك التعزيـزات التـي كانـت تصـل إىل املقـرات لدرجـة أن 
مهمـة احلايـة االعتياديـة مل تعـد هـي املهمـة الوحيـدة الواقعة عـى عاتق احلراسـة بل 
كانـت هنـاك مهام وأهـداف أخرى وهـو ما يمكن تفسـره مـن العدد الكبـر لألفراد 
وكذلـك حجـم ونوعيـة األسـلحة، إضافـة إىل إنشـاء متـارس جديـدة يف الشـوارع 
وتعزيـز محايـة الثكنـات بـل والتقـدم إىل بعـض الشـوارع وإيقـاف حركة السـر فيها 
وحتويلهـا إىل جـزء مـن املنطقـة األمنيـة التابعـة للمقـر أو املنـزل، ومـع اسـتمرار هذه 
املارسـات اسـتطاعت مليشـيا زعيم اخليانة أن تتوسـع وحتكم سـيطرهتا عى مربعات 

كاملـة وكل ذلـك يف ظـل الوضـع األمنـي املسـتقر بالعاصمة. 

وبعـد أن اسـتكملت تلـك املليشـيات تعزيـز تواجدهـا العسـكري حـول املقـرات 
واملنـازل الرئيسـية عملـت عـى تشـكيل غـرف عمليـات وقيادة وسـيطرة واالنتشـار 
عـى مسـتوى املربـع بشـكل كامـل، وكانـت تقـوم بإغـالق كل املربـع السـيا حـول 
منـزل زعيـم املليشـيا يف الثنيـة، وحـول منـازل أقاربـه يف احلي السـيايس، وحـول مقر 

اللجنـة الدائمـة بحـدة، وحـول مقـرات ومنـازل نجلـه أمحد. 

ومـن أجـل اإلرساع يف تنفيـذ مـرشوع اخليانـة كان هنـاك حركـة مريبـة لـرشاء املنازل 
املحيطـة بمعاقـل زعيـم مليشـيا اخليانـة يف العاصمـة وكذلك املجـاورة ملنـازل أقاربه 
وتـم اسـتئجار البعـض اآلخر حتـى أصبحـت حـارات بأكملها تابعـة لزعيم مليشـيا 
اخليانـة ، وتـم اسـتئجار عدة عـارات وأبنية يف حميـط اللجنـة الدائمة وتوزيـع جماميع 
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مسـلحة عليهـا وبشـكل رسي، وقـد اكتشـفت األجهـزة األمنيـة ذلـك عقـب فعالية 
أغسـطس٢٠١7م. 

املعلومـات التـي وصلـت األجهـزة األمنيـة يف تلـك الفـرة هـي أن قيـادات املؤمتـر 
)املوالية لصالح ( تقوم باسـتقطاب الشـباب وحتويلهم إىل املشـاركة يف دورات تدريبية 
عى األسـلحة، منها اسـتخدام اهلـاون عيار 8٢ وكذلك الرشاشـات املتوسـطة 7،١٢ 
واآل ريب جـي والقنابـل وصواريـخ اللـو ومضادات الـدروع، وقد وزع املشـاركون يف 
تلـك الـدورات يف املقـرات اآلتية : املقـر القديم للجنـة الدائمة يف حـي احلصبة وكان 
مقـر اسـتقبال للمجاميـع وتقام فيـه دورات - منزل طـارق وكذلك منـزل حممد أخيه 
يف احلـي السـيايس - منزل حممد عبـداهلل صالح يف الروضة - منـزل يف الصافية - ريمة 
محيـد - منـزل زعيـم اخليانـة يف قرية الدجـاج ، وتوزعـت اختصاصات املشـاركن يف 
تلـك الدورات عـى جماالت القناصـة والقوات اخلاصـة ومكافحة اإلرهـاب واهلاون 

والدوريـات واالقتحامات. 

 وقتهـا حصلـت األجهـزة األمنية عـى معلومـات إضافية تفيـد بأن تشـكيل اخلرجين 
مـن تلـك الـدورات يوزعـون يف جمموعـات كل جمموعة مسـلحة تتكون مـن ١١فردا 
ويتـم رصف سـالح فـردي لـكل مقاتـل وكذلـك يـرف للمجموعـة صـاروخ لـو 
وقذائـف آر يب جـي وشـيكي وكل ذلـك كان بعد أن تم تقسـيم العاصمـة إىل مربعات 

وكذلـك تـم تعيـن قادة عـى هـذه املجموعات. 

تشكيل جماميع مسلحة: 

أوكلـت مهمـة االسـتقطاب واحلشـد لبعـض املشـائخ مـن املوالـن لزعيـم مليشـيا 
اخليانـة، ورصـدت األجهـزة األمنيـة منـذ وقـت مبكـر التحـرك املكثف للمليشـيات 
يف تلـك املناطـق ورصف األسـلحة واألمـوال وتـم الرتيـب مـع جماميع مسـلحة من 
أبنـاء مديريـات طـوق العاصمـة )حمافظة صنعـاء( عى التمركـز يف املرتفعـات اجلبلية 
املحيطـة بالعاصمـة حـال طلب منهـم ذلك، وكذلك قطـع الطرقات ونصـب الكائن 
لدوريـات األجهـزة األمنيـة، وكذلـك حتـركات قـوات اجليـش واللجـان الشـعبية 
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واسـتهداف النقـاط األمنية وأيـة مقرات تابعة للجيـش ، وكا حـدث يف العاصمة من 
خـالل العمـل االسـتخباري الذي يقـوم عى رصـد ومتابعة أهـداف حمـددة كقيادات 
اجليـش واللجـان الشـعبية واألجهـزة األمنيـة وقيـادات أنصـار اهلل، و تـم تكليـف 
فـرق رصـد ورقابـة تابعـة للحـزب وكانـت مهمتهـا األساسـية مجـع أكرب قـدر ممكن 
مـن املعلومـات عن القيـادات وكذلـك القـوات األمنية والعسـكرية والنقـاط األمنية 
وأماكـن تواجـد أفراد األجهـزة األمنية، وكان هنـاك تركيز عى رصـد حتركات اجليش 

واللجـان الشـعبية يف املرتفعـات املحيطـة بالعاصمة. 

رشاء ساح إضايف: 

رصـدت األجهـزة األمنيـة منـذ وقـت مبكـر قيـام موالـن لــ صالـح بـرشاء كميات 
خمتلفـة مـن األسـلحة ونقلهـا وختزينهـا يف أماكـن أصبحت ضمـن املربعـات املحيطة 
بمنـازل زعيـم مليشـيا اخليانـة أو منـازل أقربائـه أو مقـرات تابعـة حلزب املؤمتـر، ومما 
رصدتـه األجهـزة األمنيـة كذلـك الزيـادة امللفتـة يف عدد احلراسـة املخصصـة لبعض 
املقـرات، فقـد تـم توزيـع جماميع مسـلحة عى عدد مـن املقـرات واملنازل، منهـا ما تم 
اسـتئجارها أو رشاؤهـا وهنـاك جماميع تم توزيعها عـى عارات تابعة لقيـادات موالية 

لزعيـم مليشـيا اخليانـة وأخرى وزعـت عى منـازل قيـادات عسـكرية وتنظيمية. 

ومـن أهـم مـا رصدته األجهـزة األمنيـة اسـتدعاء أفراد وضبـاط من القـوات اخلاصة 
وكذلـك مـن احلـرس اجلمهـوري كانـوا ضمن تشـكيالت عسـكرية هلـا مهـام نوعية 
كفرقـة الـرد الرسيـع وكذلـك قـوات مكافحـة اإلرهـاب، وكان هنـاك اهتـام كبـر 
بجمـع أكـرب قـدر ممكـن مـن القناصـة والـدروع كذلـك، وتـم توزيـع عـدد كبر من 
القناصـة والـدروع عـى منـزل زعيم مليشـيا اخليانـة بالثنية ومنـزل نجله أمحـد ومربع 

منـازل طـارق وحممـد حممـد صالـح يف احلي السـيايس. 

استئجار عامرات: 

متكنـت األجهـزة األمنية من رصد نوع النشـاط الذي متارسـه مليشـيا زعيـم اخليانة يف 
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املقـر القديـم للجنـة الدائمـة بحـي احلصبة، وهـو املقر الذي حتـول إىل مركز اسـتقبال 
املجاميـع القادمـة مـن أحيـاء العاصمـة أو مـن حميـط العاصمـة أو مـن املحافظـات، 
فقـد كان يتـم إرسـال هـذه املجاميـع إىل املقـر ومنـه ترسـل عـى دفعـات إىل أماكـن 
التدريـب وبعـد انتهـاء التدريب تعود تلـك املجاميـع إىل نفس املقر الـذي كانت تلقى 
فيـه املحـارضات أو اجلانـب النظـري اخلـاص ببعـض الـدورات كالقناصـة واهلـاون 
واملدفعيـة وغـره وإىل جـوار هـذا املقـر كان هنـاك مقـر آخـر ال يبعـد كثرًا عنـه وهو 
املنـزل القديـم لزعيم مليشـيا اخليانـة يف قرية الدجـاج باحلصبة وفيه أيضـا كانت تلقى 

حمـارضات اجلانـب النظري. 

وممـا قامـت بـه مليشـيا اخليانـة قبـل تنفيـذ خمططهـا التآمـري اسـتئجار عدة مبـاٍن من 
عـدة طوابـق وكذلـك فلـل ومنـازل جديـدة يف الكثـر مـن أحيـاء العاصمـة، وكان 
يتـوىل عمليـة االسـتئجار أشـخاص مقربـون من زعيـم مليشـيا اخليانة وقـد رصدت 
األجهـزة األمنيـة قيـام مليشـيا اخليانـة بتخصيـص بعـض تلك املنـازل إلنشـاء غرف 
عمليـات، ومـن املالحـظ أن اسـتئجار بعـض العائـر كان ملوقعهـا الـذي يرشف عى 
عـدة كتـل سـكانية مـن حوهلا وعـى مجيـع اجلهـات ومن أجـل تنفيـذ عمليـة الرصد 
والرقابـة عى قيـادات األجهزة األمنيـة واجليش واللجان الشـعبية وأنصـاراهلل، كا تم 

كذلـك اسـتئجار حمـالت )دكاكـن( وكذلـك شـقق يف أكثر مـن منطقة. 

مواكب ودوريات مسلحة : 

رصـدت األجهـزة األمنيـة ويف عـدد مـن األحيـاء سـيارات حتمـل شـعارات املؤمتـر 
وصـور زعيـم مليشـيا اخليانة وعى متنها عدد من املسـلحن وهم يتجولون يف شـوارع 
بعـض احلـارات واألحياء بمربر احلفـاظ عى األمن يف تلـك املناطق، وكانـت قيادات 
املليشـيا تعمل عى تشـجيع أتباعهـا عى تنفيذ دوريـات ليلية يف بعـض األحياء، وكان 
اهلـدف مـن ذلك فـرض أمر واقـع يف بعـض األحيـاء، واهلـدف اآلخر هتيئـة املجتمع 
حتـى يتقبـل الوضـع اجلديد، إضافـة إىل أن االنتشـار املحدود هلذه السـيارات سـاهم 

يف نقـل أسـلحة من مـكان إىل آخـر وكذلك نقـل أفراد. 
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حتريض املجتمع:

اختـذ زعيـم مليشـيا اخليانـة وعـدد مـن قيـادات حزبـه مـن املشـاركن معـه يف اخليانة 
أسـاليب خمتلفـة لتحريـض املجتمع ضد أنصـار اهلل وإثـارة الفتنة والنيل مـن األجهزة 

األمنيـة باسـتهدافها بالشـائعات املغرضة. 

مـن ضمن تلك األسـاليب، تشـكيل حـركات ومنظـات اهلـدف منها إثـارة الفوىض 
والدعـوة للمظاهـرات واإلرضابات وتعطيل عمل مؤسسـات الدولة حتت شـعارات 
خمتلفـة ، وتـم حتريـض أتبـاع املؤمتر يف بعـض األحياء عـى رفض رفع شـعار الرخة 
يف عـدد مـن املسـاجد واعتبار ترديـد الشـعار جريمة، وتولـت جماميع أخـرى التوغل 
يف النشـاط اإلنسـاين لبعـض املنظـات وتوظيـف املسـاعدات املقدمة لألهايل بشـكل 
حـزيب بالتزامـن مـع حماولة إثـارة مشـاعر املواطنـن ضد السـلطات وضـد أنصار اهلل 
وحتميلهـم مسـؤولية عـدم وصـول تلك املسـاعدات إىل بعـض املناطـق وإلصاق  هتم 
العنريـة واإلنحيـاز لفئات شـعبية دون أخـرى أو ملناطـق بعينها وإمهـال األخرى. 

لقـد تصاعـدت احلمـالت اإلعالميـة املنظمـة ضـد أنصـار اهلل سـيا يف شـهر أكتوبـر 
ونوفمـرب٢٠١7م متخـذًة الشـائعات كوسـيلة هتـدف إىل بـث اخلالفات بـن اليمنين 
وإثـارة الشـارع وتشـويه أنصـار اهلل وقياداهتـم بنسـب التهـم املختلفـة إليهـم، وقبـل 
تنفيـذ مـرشوع اخليانـة بأسـابيع قليلـة كثفـت األجهـزة األمنيـة مـن حتركاهتـا اهلادفة 
إىل احلفـاظ عـى األمـن واالسـتقرار وإفشـال أيـة مشـاريع هتـدف لزعزعـة األمـن 
ورصـد أيـة حتـركات معاديـة، وقد شـهدت تلك الفـرة حالة مـن اهلـوس اإلعالمي 
لـدى زعيـم مليشـيا اخليانـة وأتباعـه مـن اخلاليـا اإلعالميـة التـي كانـت مهمتها بث 
الشـائعات ونـرش األكاذيـب لتشـويه أنصـاراهلل وكذلك اسـتهداف اجلهات الرسـمية 

كاألجهـزة  األمنيـة. 

كانـت معظـم احلمـالت منظمـة ويتـم الرتيـب هلـا مسـبقًا وإعـداد املـواد اخلاصـة 
هبـا وضخهـا عـرب منصـات التواصـل، وكان يتـم إنشـاء عـرشات املجموعـات يف 
الواتـس آب والتليجـرام لبـث وتـداول تلك الشـائعات، وقد ركزت تلك الشـائعات 
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عـى تشـويه أنصـار اهلل وعـى خطـف انتصـارات اجليـش واللجـان الشـعبية وكذلك 
التشـكيك بـأي خطوات حقيقية إلصـالح الوضع، فتشـويه أنصار اهلل مهمة مسـتمرة 
ودائمـة تقـع عى عاتـق اجلهاز الدعائـي واإلعالمي لزعيم مليشـيا اخليانـة فيا خطف 
انتصـارات اجليـش واللجان الشـعبية ظـل حالة متفاوتة تكشـف حقيقـة تناقض تلك 
املليشـيا، فعندمـا حيقـق أبطـال اجليـش واللجـان الشـعبية بطـوالت وانتصـارات يف 
معظـم اجلبهـات تسـارع وسـائل إعالمية وكذلـك ناشـطون ورواد منصـات تواصل 
اجتاعـي إىل نسـب تلـك االنتصـارات إىل وحـدات عسـكرية بعينها كقـوات احلرس 
اجلمهـوري أو القـوات اخلاصـة وعندمـا حيـدث انكسـار يتـم نرش سلسـلة شـائعات 

تتهـم أنصـار اهلل باخليانة. 

وقـد اجتـه صالـح إىل تعزيـز وتوسـيع شـبكاته اإلعالميـة العاملـة هبـدف نـرش أكـرب 
قـدر ممكـن مـن الشـائعات والتأثـر عـى الوضـع الداخـي واسـتخدم حـزب املؤمتر 
أداة لتحقيـق ذلـك، فقـد لوحـظ تكثيف النشـاط االسـتقطايب اإلعالمي وتـم تكليف 
القيـادات التنظيميـة يف املسـتويات العليـا باملشـاركة بالنشـاط اإلعالمي واسـتقطاب 
الدوائـر  مـن خمتلـف  األعضـاء  مـن  للمئـات  تدريبيـة  إعالميـن وعقـدت دورات 
واملراكـز،  وأقيمـت دورات تدريبيـة يف معهـد امليثـاق كان اهلـدف منها تأهيـل كوادر 
احلـزب باألمانـة واملحافظـات وتفعيـل العمـل التنظيمـي بـا يتناسـب مـع ظـروف 

 . حلة ملر ا

اخلطاب اإلعامي: 

الوطنيـة ، وحـب الوطن والثـورة واجلمهورية مجيعها شـعارات وعبارات اسـتخدمها 
زعيـم مليشـيا اخليانة وجهـازه اإلعالمي يف الرويـج ملرشوعه الذي هيدف يف أساسـه 

للعـودة إىل السـلطة وتسـليم البلد لقوى االحتـالل والعدوان. 

لعـل السـبب األبرز الـذي يقف خلـف إحياء شـعارات وطنيـة بعينها احلالة الشـعبية 
اجلارفـة الرافضـة للعـدوان، وهـي احلالـة التـي اسـتعاد هبـا املواطـن اليمنـي حيويته 
وكرامتـه، فرغـم الظـروف الصعبة إال أن شـعوره الوطنـي أصبح أفضل ممـا كان عليه 
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قبـل العـدوان، وهـذه احلقيقـة حرص زعيـم مليشـيا اخليانة عـى عدم االصطـدام هبا 
فحـاول وبـذكاء توظيفها لصاحلـه، وهلذا نجد أنه اسـتخدم بعض الشـعارات الوطنية 
واسـتمر يف موقفـه املعلـن الرافـض للعـدوان فيـا احلقيقـة غر ذلـك متامًا، فقـد كان 
يتواصـل مـع دولـة اإلمـارات ويسـتعد لتفجـر الوضـع، وهـي املهمة التـي اليمكن 
وصفهـا إاّل باخليانـة والعالـة، وهلـذا عمـد زعيـم مليشـيا اخليانـة إىل إضفـاء الطابـع 
الوطنـي عـى حتركاتـه وخطواتـه وقراراتـه حتـى تلـك التـي باتـت مكشـوفة أهنـا يف 

صالـح حتالـف العـدوان وهلـا أهـداف خفية يمكـن التعـرف عليها ببسـاطة. 

هكـذا عمـل صالـح عـى تضليـل الـرأي العـام مقدمًا نفسـه كحريـص عـى الوحدة 
الوطنيـة وكقائـد يتوجـع آلالم اليمنيـن ويتأثـر بـا يتعرضـون لـه مـن قتـل وترشيـد 

ودمـار عـى أيـدي دول العـدوان واملرتزقـة. 

اسـتخدم احلزب خطابـًا إعالميًا يقـوم عى إعادة الرويـج للميثـاق الوطني وتكريس 
مفاهيمـه لـدى األعضاء، وقـد أقيمـت اجتاعات ولقـاءات عى مسـتوى املحافظات 
واملديريـات والدوائـر واملراكـز يف ظاهرهـا أهنـا إلعـادة تفعيـل النشـاط التنظيمـي 
للمؤمتـر ويف باطنهـا ليسـت إاّل هتيئـة لكـوادر احلـزب لالسـتعداد والتفاعـل مـع أي 
طـارئ قـد حيـدث، ويف احلقيقـة أن الكثـر مـن القيـادات مل تكـن عى علم بـا خيطط 
لـه زعيـم مليشـيا اخليانـة إال أنـه وحتت الفتـة تفعيـل النشـاط التنظيمـي أراد أن يبقي 
أعضـاء احلـزب يف حالة تأهـب وكان يظن أن هـذه احلالة سـتضمن والءهم وموقفهم 
حتـى لـو أعلـن انحيـازه لـدول العـدوان وخيانته للوطـن، وهلـذا نجـد أن الفعاليات 
كبـر  بشـكل  توسـعت  والتعبويـة  الروجييـة  التنظيميـة واألمسـيات واالحتفـاالت 
خـالل األشـهر األخـرة قبـل أحـداث الفتنـة وتـم إصـدار بطائـق جديـدة لألعضاء 
وتوزيعهـا عليهـم وفتـح بـاب االنتسـاب لألعضـاء اجلـدد، وقـد حصلـت األجهزة 
األمنيـة عـى معلومـات مهمـة تشـر إىل خمطـط تآمـري يعكـف زعيـم مليشـيا اخليانة 
وعـدد مـن القيـادات املواليـة لـه عـى االسـتعداد لتنفيـذه والتجهيـز لسـاعة الصفر، 
ومـن ضمـن تلـك املعلومـات مـا يكشـف لنا اهلـدف مـن تكثيـف النشـاط التنظيمي 
للمؤمتـر، فقـد كان اهلـدف اسـتقطاب الشـباب وجتنيـد األكثـر والء منهـم وتدريبهم 
ومـن ثـم تشـكيلهم ضمن جمموعات مسـلحة ورصف أسـلحة هلم إضافة إىل تشـكيل 
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جمموعـات أخـرى مهمتهـا األساسـية رصد قيـادات أنصـار اهلل. 

ومتكنـت األجهـزة األمنية مـن احلصول عى معلومـات ممن تم إلقـاء القبض عليهم يف 
هتـم خمتلفـة أفـادوا بأن النشـاط باسـم حزب املؤمتـر هـو يف احلقيقة عبارة عن تشـكيل 

جماميع مسـلحة يف األحيـاء وتنظيمها. 

رر : 

يف مطلـع شـهر أكتوبـر ٢٠١7م حصلت األجهـزة األمنية عـى معلومـات مهمة تفيد 
بتكثيـف عمليـة التجنيـد واالسـتقطاب باسـم حـزب املؤمتـر وذلـك عـى مسـتوى 
مديريـات أمانـة العاصمـة وكذلـك مديريـات طـوق صنعـاء ويف حمافظـات أخرى. 

وقـد أفـاد أحد األشـخاص -الـذي ألقـي القبض عليـه بعد أن اشـتبهت بـه األجهزة 
األمنيـة- بأنـه يقـوم بالتجنيد لصالح حـزب املؤمتر وأنـه تابع لقيادي كبـر يف احلزب، 
وكانـت عمليـة اسـتقطاب الشـباب وجتنيدهـم بشـكل رسي وعـى أنه سـيتم ضمهم 
إىل صفـوف قـوات النخبـة يف احلرس اجلمهـوري وأن مـن رشوط االنضـام إىل تلك 

القـوات الـوالء للمؤمتـر ولزعيم مليشـيا اخليانة. 

هكـذا كان يظـن الكثـر أن عملية التجنيـد هي للجبهـات ولقتال العدوان السـعودي 
األمريكـي فيـا احلقيقـة أن التجنيـد كان لتشـكيل جماميـع مسـلحة ومليشـيا خاصـة 
بزعيـم اخليانـة، وقـد توسـع النشـاط يف مراحـل الحقـة ليشـمل احلـارات يف أمانـة 
العاصمـة وكذلـك يف بعـض املحافظـات املجـاورة وقد تزامـن ذلك النشـاط مع نرش 
مسـلحن مـن أفـراد املليشـيا يف حميط بعـض املقـرات التابعـة للمؤمتر وكذلـك التابعة 
لزعيـم مليشـيا اخليانـة وأقاربـه، وخضـع العرشات مـن األفـراد لـدورات يف التمويه 
والتفتيـش واالقتحامـات والقناصـة، وقـد متكنـت األجهـزة األمنيـة يف نفس الشـهر 
مـن احلصول عـى معلومـات خطـرة تتضمن التقسـيم العسـكري للعاصمة وأسـاء 
قيـادات كلفـت بتـويل مهام عـدة منهـا التسـليح والقوى البرشيـة وغـرف العمليات، 
ومـن أخطـر املعلومـات كذلك، التـي تم احلصـول عليها مـن قبل أحد املشـاركن يف 
االسـتعدادات لتنفيـذ مـرشوع اخليانـة أنـه تـم اسـتدعاء ضباط مـن القـوات اخلاصة 
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وتكليفهـم بتشـكيل جماميـع مسـلحة مـن قبائل الطـوق واالسـتعداد لطـرد أنصار اهلل 
العاصمة.  مـن 

ويف ذات الفـرة تـم اسـتقطاب مـا يقـارب ١7٠ فردا مـن القوات اخلاصـة وتوزيعهم 
عـى مجيع مناطـق القطـاع األول وتسـليح كل جمموعـة بصواريخ لو  ومخسـة قناصن 
ويب عـرشة فـوق طقـم وسـبعة أطقم يتبـع كل طقم معـدل ١٢،7 ومعدل شـيكي وآر 

جي.  يب 

وحصلـت األجهـزة األمنيـة كذلـك عى معلومـات تؤكد أن مليشـيا اخليانة تسـتخدم 
مقـرات تنظيميـة تابعة للمؤمتـر وكذلك مباين لـرشكات ومنازل عاديـة وذلك يف إطار 
اسـتعدادها لتنفيـذ اخليانـة، إضافـة إىل أن هـذه املباين واملنـازل كان يتم توزيـع األفراد 
عليهـا إلنجـاح املؤامـره التـي كان هدفهـا الرئيـيس، خلـق ظروف مناسـبة إلسـقاط 
صنعـاء و فتـح أبواهبـا ملرتزقـة السـعودية  واإلمـارات دون خسـائر بعد أن فشـلوا يف 
حتقيـق ذلـك بالقـوة، وكان يتـم إرسـال تلك األمـوال بواسـطة بعض التجـار املوالن 

. فن للطر

خطة إسقاط صنعاء:

عندمـا يتـم إعـداد خطـة عسـكرية إلسـقاط عاصمـة الدولـة فـإن ذلك يؤكـد وجود 
مؤامـرة تـم اإلعـداد هلـا منـذ فـرة طويلة،وهـذا مـا تـم القيام بـه قبـل تنفيـذ مؤامرة 
الثـاين مـن ديسـمرب، ممـا يؤكـد بـأن هـذه املؤامـرة مل تكـن عفويـة أو ردة فعـل عـى 
أحـداث وقعـت قبلهـا وإنا كانت مؤامـرة تم اإلعداد هلـا منذ فرة طويلـة، وقد يكون 
اإلعـداد هلـا قـد تـم بالتزامن مـع بدايـة احلـرب، فاخلطة التـي تـم اكتشـافها تثبت با 
اليـدع جماال للشـك أن اإلعـداد والتجهيـز للمؤامـرة كان دقيقًا وحمكًا وبالتنسـيق مع 
دول العـدوان بحيـث تـم اسـتبعاد احتـاالت الوقـوع يف األخطـاء التي قد تـؤدي إىل 
الفشـل، ولذلـك كان منفذو اخلطة العسـكرية يشـعرون بأن نجاحها مضمون بشـكل 
كامـل، وقـد كلف زعيم ميليشـيات الغـدر واخليانـة أوالد أخيه طـارق وحممد صالح 
لقيـادة العمليـة العسـكرية باالشـراك مـع عـدد مـن  الضبـاط املوالـن هلـم، وتنفيـذ 
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اخلطـة املتفـق عليهـا مـع املشـاركن يف املؤامـرة مـن الداخل و اخلـارج، وقـد تركزت 
اخلطـة عـى النقـاط التالية:

تقسيم العاصمة صنعاء. •
توزيع الضباط و األفراد. •
جتهيز األسلحة املناسبة. •
توفر شبكة اتصاالت خاصة. •
توفر األموال الالزمة. •

1- تقسيم العاصمة صنعاء:

عملـت اخلطـة عى تقسـيم العاصمـة صنعـاء إىل مناطق عسـكرية حمددة حتى يسـهل 
السـيطرة عليهـا من القوات املواليـة لعفاش،وقد تم تقسـيم العاصمـة إىل أربع مناطق 

عسـكرية هي:

املنطقة اجلنوبية الرشقية •
املنطقة اجلنوبية الغربية •
املنطقة الشالية الرشقية •
املنطقة الشالية الغربية •

و تـم حتديـد حدود كل منطقة بشـوارع رئيسـية وتوضيـح هذه احلدود عـى خرائط تم 
إعدادهـا وإرفاقهـا باخلطـة، واهلدف مـن ذلك ضان عـدم وجود تداخل بـن املناطق 
و منـع ظهـور أيـة احتكاكات بـن األفـراد املنفذين للخطة قـد يؤدي إلفشـاهلا، وكان 
لـكل منطقـة قيـادة عسـكرية حمرفـة مـن الضبـاط الكبـار والذيـن كانوا يعملـون مع 
صالـح أثنـاء حكمـه، و تتكون هذه القيـادة من قائـد للمنطقة وأركان حـرب و رئيس 
عمليـات إضافـة إىل عـدد مـن املسـاعدين، كـا تـم تقسـيم املنطقـة إىل عـدة قطاعات 
عسـكرية، وكان لـكل قطـاع منطقـة حمـددة و موضحـة عـى اخلرائط وتـرشف عليها 
قيـادة عسـكرية تتكـون أيضا من قائـد القطـاع وأركان حرب ورئيـس عمليات وعدد 
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مـن الضبـاط واألفراد،ثـم تقسـيم كل قطـاع إىل عـدة مربعـات و لـكل مربـع قائـد 
يسـاعده عـدد مـع الضباط، يتبـع قائـد املربع عدد مـن املجموعـات العسـكرية وهي 
املكلفـة بالتنفيـذ املبـارش للخطـة املذكـورة بعد أن يتـم تغطية كافـة أحيـاء العاصمة و 
نـرش األعـداد الالزمـة مـن  األفراد، وقـد تضمنـت اخلطة بالنسـبة للقطاعـات رصدا 
دقيقـا ملداخـل القطـاع وملحتـوى القطـاع مـن منشـأت عامـة و حكوميـة ومنـازل 
القيـادات و الشـخصيات اهلامـة و املعسـكرات وأيـة منشـآت حيويـة أو مرتفعـات 
قـد تكـون  موجـودة يف القطـاع، وكـا حددت اخلطـة مـكان قيـادة املنطقـة أوالقطاع 

أواملربع.

2-توزيع الضباط و األفراد:

اعتمـدت اخلطـة يف التنفيـذ إلسـقاط العاصمـة و إنجـاح املؤامـرة عى عـدد كبر من 
الضبـاط و األفـراد الذيـن تـم جتميعهـم مـن جهـات خمتلفـة، منهـا احلراسـة اخلاصة 
لزعيـم مليشـيات الغـدر واخليانة، واألفـراد الذين تـم جتميعهم وتدريبهم يف معسـكر 
امللـيص، وجمموعـة من األفـراد ممن تم اسـتدعاؤهم مـن قبل قيـادة  املؤامـرة وهم من 
ضبـاط وأفـراد اجليش و عـدد حمدود من أفـراد القبائـل املواليه صالـح إىل جانب عدد 
مـن املتطوعـن مـن أعضاء املؤمتـر الشـعبي العام،و قـد تم توزيـع تلـك املجاميع قبل 
تنفيـذ املؤامـرة عـى عـدة أماكن داخـل العاصمـة مثـل اللجنة الدائمـة القديمـة و تبة 
توفيق وغرها اسـتعدادًا إلشـارة البـدء يف تنفيذ اخلطة، و لكن مل تتمكـن قيادة املؤامرة 
مـن مجـع األعـداد الكافية مـن الضبـاط واألفراد لضـان نجـاح املؤامرة نظـرًا لرفض 
الكثـر ممـن تـم اسـتدعاؤهم لالشـراك يف املؤامـرة التـي أعـدَّ  هلـا زعيـم ميليشـيات 
الغـدر واخليانـة مـع عدد مـن مسـاعديه املقربـن منه، مـن أمثال طـارق وأخيـه حممد 

وغرهم. 

3-جتهيز األسلحة املناسبة:

حـددت اخلطـة الكميـة املطلوبـة مـن األسـلحة والذخائـر عـى مسـتوى كل مربـع، 
شـملت صواريـخ لـو وقاذفـات أر يب جـي ومعـدالت وأسـلحة خفيفـة و متوسـطة 
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متنوعـة مـع الذخائـر الالزمـة لـكل نـوع، وقـد تـم توزيـع تلك األسـلحة عـى قادة 
القطاعـات واملربعـات اسـتعدادا للبـدء يف التنفيـذ،  وممـا يؤكـد ذلك اكتشـاف أعداد 
كبـرة مـن األسـلحة والذخائـر يف منـازل قـادة املؤامـرة، وبعـض تلـك األسـلحة 
والذخائـر مل تسـتخدم يف املواجهـات التـي دارت بـن اللجـان األمنيـة وميليشـيات 

الغـدر واخليانـة.

4-توفر شبكة اتصاالت خاصة:

عمـل زعيـم ميليشـيات الغـدر و اخليانة منـذ وقت مبكر عـى جتهيز شـبكة اتصاالت 
خاصـة السـتخدامها أثنـاء التجهيـز ألحـداث الثـاين مـن ديسـمرب وأثنـاء التنفيـذ، 
وقـد تـم جتهيز هـذه الشـبكة التي أطلـق عليهـا اسـم))ووكر((بصورة رسيـة حتى ال 
تتمكـن األجهـزة الرسـمية مـن رصدهـا واكتشـاف املؤامرة،وقـد تم اكتشـاف خطط 
االتصـاالت وقواعدهـا وشـبكة املراسـالت والالسـلكي وشـفرات خاصـة كان يتم 
حتديثهـا بحسـب العمليـات، كـا تـم جتهيـز وحـدات اتصـاالت نقالـة يف سـيارات 
مدرعـة، وشـبكات تنصـت عى املكاملـات واالتصـاالت العسـكرية  وكان اهلدف من 

ذلـك هـو التجهيـز لتنفيـذ املؤامرة. 

5-توفر األموال الازمة:

كانـت اخلطه حتتـاج إىل أموال كافيـة لتنفيذها عـى الوجه املطلوب، وقـد عملت قيادة 
املؤامـرة عـى توفـر أكـرب قدر مـن األمـوال التـي حتتـاج إليها اخلطـة، فقـد تواصلت 
هـذه القيـادة مـع دول حتالـف العـدوان وطلبـت منهـا التمويـل الـالزم لذلـك، وقد 
تـم احلصـول عـى مبالغ كبرة مـن اإلمـارات العربية كمسـامهة منها إلنجـاح املؤامرة 
التـي كان هدفهـا الرئييس خلق ظروف مناسـبة إلسـقاط صنعاء و فتـح أبواهبا ملرتزقة 

السـعودية و اإلمـارات دون خسـائر بعد أن فشـلوا يف حتقيق ذلـك بالقوة.
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تفجر الوضع: 

يف يـوم األربعـاء ٢٩ نوفمـرب كانـت اسـتعدادات صالح لتفجـر الوضع قـد اكتملت 
بالتزامـن مـع التحضـر لالحتفـاء باملولـد النبـوي الرشيـف ، وكان رفـض حراسـة 
جامـع الشـعب تنفيـذ أعـال التأمـن االعتياديـة الدائمـة يف مثل هـذه املناسـبات من 
أقـوى املـؤرشات عـى النوايا املبيتـة من قبل صالـح ومليشـياته، ورغـم أن االحتكاك 
بـن حراسـة اجلامـع وعنـارص وزارة الداخليـة واللجنة األمنيـة لتأمن فعاليـة املولد مل 
تكـن بذلـك احلجم وقـد عوجلت برسعـة وتنفيذا لتوجيهات السـيد القائـد عبد امللك 
بـدر الديـن فقـد تـم تسـليم اجلامـع حلراسـته بعـد سـاعات مـن االحتـكاك املذكـور 
ومتـت أعـال التأمـن مـن خارجـه، إال أن صاحلـا وجـه إعالمـه جلعـل املشـهد يبدو 
اسـتهدافا  للجامـع واسـتهدافا لـه شـخصيا كرمـز وللمؤمتـر ككيـان لتحقيـق هـدف 
ضمـن املخطـط حلشـد عنـارص وكـوادر املؤمتـر وهتييـج اجلاهـر ملا هـو قـادم وإجياد 
مـادة للتوجيـه والتعبئـة والدعايـة والتحريـض واكتملـت بخطابـه ورسـائل إعالمـه 

ليلـة الفتنـة يف إشـعار املؤمتريـن أهنـم مسـتهدفون يف بيوهتم.

ويف يـوم اخلميـس املصـادف ليـوم االحتفاء باملولـد النبـوي الرشيف كانـت البدايات 
األوىل لتنفيـذ خمطـط تقسـيم العاصمـة والتمـرس يف الشـوارع واألحيـاء السـكنية 
مـن قبـل عنـارص خارجـة عـن القانـون اسـتقطبها صالـح ملسـاندة مليشـياته يف تنفيذ 
املخطـط، وكان مصـدر يف وزارة الداخليـة قـد فنـد أحـداث األربعـاء واخلميـس يف 
التريـح الـذي نـورد نصـه هنا كوثيقـة عى ما تـم خالل يومـي األربعـاء واخلميس.

قـال مصـدر أمنـي إن وزارة الداخليـة وبقية األجهـزة األمنية قامت بإجـراء الرتيبات 
الالزمـة لتأمـن فعاليـة املولد النبـوي الرشيـف وضان محايـة اجلاهر التي سـتحر 
املناسـبة، وذلـك يف إطـار واجبها الوطني يف حفظ األمن واالسـتقرار وتوفر السـكينة 
العامـة للمواطنـن، وأوضـح املصدر أن األجهـزة األمنية بـارشت إجراءاهتـا امليدانية 
الالزمـة لتأمـن الفعاليـة شـأهنا شـأن أي فعاليـة أخـرى، وغطـت تلـك اإلجـراءات 
كافـة التجهيـزات األمنيـة الالزمة ومنها تأمـن كافة املبـاين واملواقع املطلة عى سـاحة 
الفعاليـة قبـل املوعـد املخصـص للمناسـبة بأيام كـا هي العـادة، خاصة أنه سـتحر 
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الفعاليـة قيـادات الدولـة باإلضافـة إىل قيـادات سياسـية واجتاعية هامـة، ومل يتبق إال 
جامـع الصالـح التـي ظلـت حراسـته متاطـل وتعرقـل األجهـزة األمنيـة عـن القيـام 
بواجبهـا يف تأمينـه بصـورة غريبـة وغر مربرة عـى غر العـادة، مما أثار الشـكوك أكثر 
لـدى األجهـزة األمنيـة التـي كان قـد سـبق هلـا أن رصـدت حتـركات مشـبوهة طوال 
الفـرة املاضيـة مـن وإىل اجلامـع، وإدخال جماميع مسـلحة إليـه بأعداد كبـرة وبصورة 

غـر معتادة.

وأضـاف:» ومـع ذلـك فقـد حرصـت األجهـزة األمنيـة عـى إقنـاع حراسـة اجلامـع 
بالسـاح هلـا بالدخـول وتأمـن اجلامـع خـالل فـرة الفعاليـة كـا هـي العـادة مع كل 
مناسـبة غـر أهنـا فوجئـت بالرفـض والتمنـع عـى غـر العـادة، وحاولـت جاهـدة 
التفاهـم بـا يتيـح املجـال لقيـام األجهـزة األمنيـة بواجبهـا يف تأمـن الفعاليـة دون 
جـدوى، ممـا حـدا هبـا إىل إبـالغ األخ صالح الصـاد رئيـس املجلس السـيايس األعى 
قبـل البارحـة بذلـك الرفـض والتعنـت مـن قبـل حراسـة اجلامـع ورضورة تواجدها 
داخـل اجلامـع لتأمـن الفعاليـة، خاصـة أنـه مل يتبـق عـى موعـد الفعاليـة سـوى يوم 

فقط«. واحـد 

وقـال:» وبعـد جهود مـن قبل الرئيـس صالح الصـاد فقد تـم التفاهـم يف البداية قبل 
البارحـة عـى إتاحـة املجـال لألجهـزة األمنية للقيـام بواجبهـا يف تأمن املـكان صباح 
أمـس األربعـاء، غـر أنه تـم إبالغنا يف نفـس اليوم برفـض ذلك متاما ورفض السـاح 
ألجهزتنـا األمنيـة بدخـول اجلامـع؛ وعليـه أبلغنـا الرئيـس الصـاد من جديـد بذلك 
منتظريـن الـرد صباحـا، حيـث فوجئنـا يف الصبـاح باسـتمرار التعنـت والرفـض بـل 
جتـرأت تلـك العنـارص املسـلحة املتواجـدة داخل اجلامـع واملتمركـزة يف كافـة أرجائه 
وصوامعـه باسـتفزاز واسـتهداف األجهـزة األمنيـة دونـا سـابق إنذار بإطـالق ناري 
ممـا اضطـرت عـى إثره للرد، وسـقط جـراء االشـتباكات عدد مـن اجلرحى مـن أفراد 

األمنية«. األجهـزة 

وتابـع » فتدخلـت بعض الشـخصيات الحتواء املوقـف، وقبل أن تبـدأ عملها فوجئنا 
لألسـف بانتشـار كثيف لعدد كبر من العنارص املسـلحة اخلارجة عـن القانون يف عدد 
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مـن شـوارع وأحياء األمانـة الرئيسـية ومبارشهتا االعتـداء عى أفراد وأطقـم األجهزة 
األمنيـة املتواجـدة يف تلك املربعـات واألحياء دونا سـابق إنذار ودون أن يسـبق ذلك 
أي توتـر أو انتشـار أواسـتحداث لألجهـزة األمنية يف تلـك األماكن، وسـقط عى إثر 
تلـك االعتـداءات اإلجراميـة عدد من الشـهداء واجلرحى مـن أفراد األجهـزة األمنية 
ممـا اضطرهـا للتعامـل بحـزم مـع األمر كواجـب عليهـا يف توفـر األمن واالسـتقرار 
والسـكينة العامـة للمواطنـن، وردع كل مـن تسـول لـه نفسـه العبث بأمـن املواطنن 
وسـكان أمانـة العاصمـة، ومـن ثم تدخلت شـخصيات عى مسـتوى رفيع وشـكلت 

جلنـة ملعاجلـة األمر وفرض األمـن وسـلطة الدولة وأجهزهتـا األمنية«.

وأضـاف:» وممـا جيـدر ذكـره أن األجهـزة األمنيـة عثـرت داخـل جامـع الصالح عى 
عـدد مـن الربيـرات اخلاصـة بأجهـزة االتصـاالت الالسـلكية التـي ال تسـتخدمها 
سـوى الـدول وأجهزهتـا األمنية والعسـكرية، باإلضافـة إىل عدد من األطقـم املدرعة 
ناهيـك عـن األطقـم العادية مـع عربة كبـرة فحص إكـس راي متنقـل، وكذلك عدد 
مـن صواريـخ لـو األمريكيـة وقـواذف اآلر يب جـي ومعـدالت نـوع شـيكي، وهـذا 
مـا أكـد الشـكوك لـدى األجهـزة األمنيـة واتضحـت أسـباب التمنـع والرفـض غر 
املنطقيـة التـي كانـت ختفـي خلفهـا هـذا الكـم اهلائل مـن السـالح«، واختتـم املصدر 
بالقـول« إن األجهـزة األمنيـة مازالت جتري التحقيقـات حول ذلك، وسـتطلع الرأي 
العـام عـى تفاصيل أوىف الحقـًا، وعليـه، فـإن وزارة الداخلية هتيب باجلميـع التعاون 
مـع أجهـزة األمن يف حفـظ األمن والسـكينة العامـة، والتصـدي ملثل هـذه املؤامرات 
واملخططـات التـي تسـتهدف النيـل مـن اجلبهـة الداخليـة خدمـة للعـدوان الغاشـم 
عـى بلدنـا، وتؤكـد أهنا لـن تسـمح ألي عابـث أي كان بـأن ينال مـن أمـن املواطنن 
وخاصـة أمـن العاصمـة، وسـترب بيـد من حديد كل من تسـول له نفسـه املسـاس 

الوطن«. بأمـن 

اعتداءات عىل فعالية املولد : 

يف الوقـت الـذي كان فيـه صالح ومعـه قيادات اخليانـة يسـتكملون الرتيبات األخرة 
لتفجـر الوضـع بالعاصمـة وعـدد مـن املحافظـات أكـد السـيد القائـد عبدامللك بدر 
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الديـن احلوثـي يف خطابـه الـذي ألقـاه بمناسـبة ذكـرى املولـد النبـوي عـى رضورة 
احلفـاظ عـى وحـدة الصف يف مواجهـة العـدوان وقال نؤكد عـى أن تكـون األولوية 
للجميـع هـي يف التحـرك اجلـاد والصـادق للتصـدي للعـدوان فعليـًا وليـس فقـط 
بالـكالم، وأضـاف السـيد القائـد : كـا نحـذر من مسـاعي بعـض املخرقـن لبعض 
القـوى واملكونـات إلثـارة الفتـن الداخليـة لتسـهيل مهمـة العـدو يف االحتـالل بعد 

فشـله الذريـع ألكثر مـن عامـن ونصـف العام.

هبـذا احلرص الشـديد عى متاسـك اجلبهـة الداخليـة وعى األمـن واالسـتقرار حتدث 
السـيد القائـد الـذي أهنـى خطابه ومـا إن بـدأ املشـاركون يف الفعالية احلاشـدة بميدان 
السـبعن بمغـادرة امليـدان حتـى بدأت عنـارص مسـلحة تابعة ملليشـيا اخليانـة بإغالق 
بعض الشـوارع  واالنتشـار يف بعض األحياء إضافة إىل اعتدائها السـافر عى املواطنن 

مـا أدى إىل استشـهاد وجرح عـدد منهم. 

لقـد أثـارت تلـك االعتـداءات سـخطًا شـعبيًا واسـعًا كوهنـا تـأيت عقـب مشـاركة 
عـرشات اآلالف مـن اليمنيـن يف فعاليـة يعظمها مجيـع اليمنين وهلا مكانـة خاصة يف 
قلوهبـم، وبالتـايل، فـإن االعتداء عـى املشـاركن يف هذه الفعاليـة ينم عـن اعتداء عى 

الفعاليـة ذاهتـا ورمزيتها. 

لقـد كان رد مليشـيا اخليانـة عـى مـا ورد يف خطـاب السـيد القائـد بمناسـبة املولـد 
النبـوي بإطـالق النـار عى املشـاركن وقطـع الطريـق وهنب املـارة واالعتـداء عليهم 
تـارة بإطـالق النار وتـارة أخـرى بالرب والشـتم فيا آخـرون تعرضـوا  لالحتجاز 
وتـم إخفاؤهـم يف أماكـن رسيـة ومل يتـم الكشـف عـن بعضهـم إال بعـد القضـاء عى 

الفتنـة، ومنهـم من قـىض حتـت آثـار التعذيب. 
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 • وثائق من خمطط فتنة ديسمرب



243

07الفصل السابع : خطة إسقاط صنعاء

 • اهليكل التنظيمي لتوزيع مهام فتنة ديسمرب
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 • صورة توضيحية لتقسيم العاصمة صنعاء إىل مربعات إلشعال الفتنة
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 وثائق..

التكتل الشبايب حلاية ممتلكات الوطن برئاسة اساعيل أبو الرجال ، ويمثل أحد الالفتات 
التي عمل عي صالح حتت عنواهنا للتجهيز والتهيئة لفتنة ديسمربوحتقيق غايته يف العودة 

إىل احلكم وحتقيق مرشوع التوريث بأي ثمن من خالل حشد الشباب عى مستوين 
عسكري ومدين يستهدف قبائل طوق صنعاء واقناعهم بااللتحاق بدورات تاهيلية 
وعسكرية وامنية كانت تقام يف معسكر املليص ويمثل الشهيد املليص الذي مترد عى 

صالح وانحاز اىل جبهة الدفاع عن الوطن واحدا من الرموز التي استثمر فيها صالح 
بطريقة معاكسة رافعا قميصه للحشد والتعبئة املخادعة يف االوساط العسكرية والقبلية 

وبن الشباب ليعاد توجيه وتعبئة املنظمن يف معسكر املليص ألغراض خاصة وعائلية 
وتعبئتهم معنويا ونفسيا ضد وحدة اجلبهة الداخلية وضد التحشيد إىل جبهات مواجهة 

العدوان .
> وتكشف الوثائق اخلاصة بـ » التكتل الشبايب حلاية ممتلكات الوطن« عن اقامة عرشات 

الدورات لشباب مدنين وعسكرين يف دورات وبرانامج موجهة خللخلة طوق صنعاء 
قبليا وعسكريا متهيدا النقالب ديسمرب وتأمن عمليات الفتنة وحتويل العاصمة إىل ساحة 

تصفية دموية املستفيد منها هو العدوان الذي فشل يف إسقاط العاصمة وطوقها القبي 
عسكريا ومن اجلو وباحلرب النفسية عى مدى ثالث سنوات ليعمل عي صالح عى 

حماولة حتقيق ذلك من الداخل بمعادلة » حصان طروادة«
» وتوضح أحدى الوثائق اخلاصة هبذا التكتل الشبايب بتوقيع طارق صالح تكاليف دورة 

تدريبية باكثر من واحد وثالثن مليون ونصف املليون ريال.





فتنةديسمبر

الفصل الثامن

فتنة
الثاني من ديسمبر
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بـدأت األحداث الفعلية بالتزامـن مع أداء إعامي 
والقتـل  الفتنـة  عـىل  وخارجـي  داخـي  متناغـم 
والدمـار وحتريـض أبناء الشـعب اليمنـي بعضهم 
عـىل بعـض منـذ يـوم اجلمعـة املوافق 1-سـبتمرب 
2017م كامتـداد ملـا قبلهـا مـن أواخر أيام  شـهر 
أيـام  أحـداث  تفاصيـل  هنـا  نوفمـرب.. وسـنورد 
متثـل  التـي  اجلمعـة   مـن  ابتـداء  واخليانـة  الفتنـة 
مرحلـة الفعل املبـارش يف الفتنة واخليانة، مشـمولة 
أنصـار  مـن  بذلـت  التـي  التهدئـة  بمحـاوالت 
تفاعـات  إىل  إضافـة  املختلفـة  والوسـاطات  اهلل 
املشـهدين املحـي والـدويل مـع أحـداث العاصمة 
ومواقـف الفعاليـات السياسـية وكذلـك مواقـف 
دول العـدوان، وسـنورد هنـا كذلـك ترصحيـات 
اخليانـة  عـن  معلومـات  تتضمـن  وخطابـات 
كمـروع جيـري االسـتعداد لـه منـذ عـدة أشـهر 

سـبقت التنفيـذ والـدور اخلارجـي يف ذلـك..

أحداث يوم اجلمعة 1 ديسمرب:

رغـم جهود الوسـاطة وحمـاوالت التهدئـة وإبداء 
حسـن النية إال أن مليشـيا زعيم اخليانة اسـتمرت 
األمنيـة  األجهـزة  دوريـات  عـى  االعتـداء  يف 

نورد هنا تفاصيل أحداث ,,
أيام الفتنة واخليانة ابتداء 

من اجلمعة  التي متثل 
مرحلة الفعل املبارش يف 
الفتنة واخليانة، مشمولة 
بمحاوالت التهدئة التي 

بذلت من أنصار اهلل 
والوساطات املختلفة 

إضافة إىل تفاعالت 
املشهدين املحي والدويل 

مع أحداث العاصمة

فتنة الثاني من ديسمبر
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واسـتهداف املواطنـن يف أحيـاء شـارع بغـداد وعـدد مـن شـوارع احلـي السـيايس 
ومناطـق اخـرى يف العاصمـة. 

كانـت مجيـع التحـركات امليدانيـة تشـر إىل تصعيد غـر عـادي لتنفيذ مـرشوع اخليانة 
واملؤامـرة، ومن ضمن تلك التحركات انتشـار املليشـيات يف مربعات حمـددة وإخراج 
األطقـم ونصـب نقـاط تفتيش وإغـالق شـوارع ونصب حواجـز وكذلـك متاريس، 
ويف هـذا اليـوم أيضا اسـتدعى زعيم مليشـيا اخليانة أحد القادة العسـكرين السـابقن 
)بحسـب اعرافـات مـن تم إلقـاء القبض عليهـم( وطلب منه حشـد جماميع مسـلحة 
مـن قبائـل سـنحان وبني هبلـول وبـالد الـروس وتنظيم لقاء موسـع للمشـائخ حيظى 
بتغطيـة قنـاة اليمـن اليـوم التي سـتقوم بإذاعة بيان باسـم اللقـاء، وبينا كانـت اجلهود 
للتهدئـة مسـتمرة كان صالـح حيث أتباعه عى االسـتعداد لسـاعة الصفـر، وكعادته يف 
الكـذب والتضليـل وتقمـص دور الضحيـة قـام بإرسـال أحد املقربـن منـه إىل اللقاء 
الـذي دعـا إليـه رئيـس املجلس السـيايس األعـى صالح الصـاد هبـدف الوقوف عى 
مسـتجدات الوضـع وإيقـاف أي توتـر يف العاصمـة والركيز عـى مواجهـة العدوان، 
وبحسـب اعرافـات وثقتهـا األجهـزة األمنيـة فقـد أمـر زعيـم مليشـيا اخليانـة أحـد 
أتباعـه بحضـور االجتـاع؛ وذلـك للتضليـل والتغطيـة عـى مـا يقـوم باإلعـداد لـه، 
فـكان اجتـاع املكاشـفة الـذي حرتـه قيـادات من املؤمتـر ومـن أنصـار اهلل واضحًا 
بتوجيـه االهتـام نحـو معركـة املواجهـة ضد العـدوان وإيقـاف أي توتـر يف العاصمة 

وإنجـاح جهـود الوسـاطة والتأكيد عـى اإلخاء بـن الطرفن. 

توزيع أسلحة : 

مل يسـتجب زعيم مليشـيا اخليانة جلهود الوسـاطة رغـم أنه كان -قـوالً ال فعاًل- يؤكد 
ترحيبـه هبـا فيـا احلقيقة عـى األرض غر ذلك، فلم تنسـحب مليشـياته من الشـوارع 
ومل ترفـع النقـاط املسـتحدثة ومل تتجـاوب مع جهود جلان الوسـاطة، وعند املسـاء يوم 
اجلمعـة  كثـف زعيـم مليشـيا اخليانـة من تواصلـه مع أتباعـه يف حميط صنعـاء وكذلك 
يف املحافظـات عـن طريـق مقربـن منـه وأعطـى أوامـره للجميـع باالسـتعداد وأمـر 
بـرف أسـلحة إضافيـة ملليشـياته يف الثنيـة ويف عدد من املقـرات بالعاصمـة؛ لتفجر 
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الوضـع بشـكل كامـل ويف أكثـر مـن مـكان بعـد أن كانـت االشـتباكات حمصـورة يف 
مربعـات ضيقة داخـل العاصمة.

نزول جلان الوساطة : 

بعـد سـاعات مـن تكليـف املجلـس السـيايس األعـى للجـان التهدئـة يف العاصمـة 
باالسـتمرار يف عملهـا ونـرش مراقبـن يف األحيـاء التي شـهدت مناوشـات بن قوات 
األمـن ومليشـيا زعيم اخليانـة، أعلنت قيادة وزارة الدفاع عى لسـان مصدر عسـكري 
نجـاح جهـود إهنـاء التوتـر الـذي حصـل يف مربعـات احلـي السـيايس وفـج عطـان 
القريـب مـن ميدان السـبعن والثنيـة واللجنـة الدائمـة يف العاصمة بعد جهـود قادهتا 

شـخصيات عسـكرية ووجهـاء ويف حضـور ممثلـن عـن حـزب املؤمتر وأنصـار اهلل.

وأكـدت يف بيـان نرشتـه وكالـة األنبـاء اليمنيـة )سـبأ( أن توجيهـات رئيـس املجلس 
السـيايس األعـى صالـح الصـاد قضـت بتشـكيل جلنـة عسـكرية وأمنيـة مـع وجهاء 
ومشـائخ وشـخصيات اجتاعيـة برئاسـة نائـب رئيـس هيئـة األركان العامـة اللـواء 
الركـن عـي محـود املوشـكي وعضوية رئيـس هيئـة االسـتخبارات اللـواء الركن عبد 
اهلل حييـى احلاكـم ووكيـل وزارة الداخليـة اللـواء رزق اجلـويف ووكيـل جهـاز األمـن 
السـيايس اللـواء محيـد السـقاف ومستشـار رئيـس املجلـس السـيايس العميـد أمـن 
عـز الديـن ونائـب مديـر أمـن األمانة العميـد عزيـز جـراب والعقيد حسـن الضيف 
ورئيـس أركان املنطقـة العسـكرية السادسـة العميد عـي الرزامي ممثال عـن أنصار اهلل 
ووزيـر االتصـاالت جليـدان حممـود جليـدان ممثال عـن املؤمتر الشـعبي العـام، وقال 
البيـان إن اللجنـة بـارشت مهامهـا بتوزيـع األعضـاء عـى أربع جلـان ميدانيـة للنزول 

إىل أماكـن اخلـالف والتوتـر كـا يي:

اللجنـة األوىل “مربـع احلي السـيايس” اللـواء رزق اجلويف ومعه الشـيخ فايز العوجري 
والشـيخ فارس احلباري والشـيخ حنـن قطينة.

اللجنـة الثانيـة “مربـع اللجنـة الدائمـة ” الشـيخ حممد احلاوري والشـيخ ذيـاب معيي 
والشـيخ حممـد حسـن املقديش والشـيخ أمحـد العزيري.
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اللجنـة الثالثـة “مربع الثنية” الشـيخ حممـد الغادر والشـيخ عابد راجح والشـيخ نايف 
األعوج.

اللجنـة الرابعـة “مربـع عطـان - الفـج” الشـيخ حممـد صالـح العمييس والشـيخ نر 
احلبـاري والشـيخ عـي قطينة والشـيح أمحـد دارس.

وأكـد املصـدر أنـه تـم نـزول اللجـان األربـع واسـتطاعت إزالـة كل االسـتحداثات 
التـي تم اسـتحداثها خـالل اليومن املاضيـن وإهناء أسـباب اخلالف والتوتـر وإعادة 
األمـور إىل وضعهـا الطبيعـي وذلـك بالتعـاون اجلـاد واملسـؤول مـن كل األطـراف. 
وأشـاد املصـدر بالتفهـم واالنسـجام الـذي ملسـته اللجنة من مجيـع األطـراف والنابع 
مـن احلـرص عى حقن دمـاء اليمنيـن وتفويت الفرصة عـى العـدوان والعابثن بأمن 
واسـتقرار الوطـن، وعـرب املصدر عن الشـكر والتقديـر للشـخصيات االجتاعية التي 
بذلـت جهـودا طيبـة يف احتـواء اخلـالف ولـكل القـوى الوطنيـة الصامـدة يف وجـه 
العـدوان والتـي حرصـت عـى تفويـت هـذه الفرصـة التـي ختـدم العـدوان وتقوض 
وحـدة اجلبهـة الداخليـة والنسـيج االجتاعـي، ودعـا املصـدر كافـة أبنـاء الشـعب 
خلـف  االنجـرار  وعـدم  التالحـم  مـن  ومزيـد  الصـف  وحـدة  تعزيـز  إىل  اليمنـي 
الشـائعات والدعايـات املعاديـة التـي يوجهها العـدوان هبدف خلخلة وحـدة الصف 
الداخـي وإجيـاد ثغـرات حياول التسـلل من خالهلـا بعـد أن عجز يف خمتلـف اجلبهات 

التـي ُكـرست فيهـا إرادتـه وكافـة حماوالته.

الرد عىل بيان املؤمتر: 

كانـت لتحركات املجلس السـيايس والسـلطات األمنية والعسـكرية الحتـواء املوقف 
نتائـج مهمـة عـى صعيد كشـف مـرشوع اخليانة وإحـراج زعيم مليشـيا اخليانـة الذي 
اجتـه إىل االسـتمرار يف تصعيـد املوقـف مسـتخدمًا حـزب املؤمتـر وذلـك بإصـدار 
بيانـات ومواقـف تتهـم األجهـزة األمنيـة باالعتـداء عـى املنـازل وحتـاول حتريـض 
اليمنيـن بعضهـم عـى بعض والرويـج ملـرشوع الفتنة، إضافـة إىل التطـرق ألكاذيب 
ومغالطـات تتعلـق با شـهدته املرحلة مـن جتاذبات بـن الرشيكن وكان ذلـك حماولة 
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لتربيـر مـرشوع اخليانـة وإضفـاء الطابـع الوطنـي عليـه واالدعـاء أن هـذه املواقـف 
ليسـت إال حرصـًا عـى الوطـن وهـي املواقـف التـي اسـتدعت التوضيـح والـرد من 
قبـل قيـادات أنصـار اهلل، ففي ذلك اليـوم تداولت وسـائل إعالميـة ترحيات لعضو 
املكتـب السـيايس ألنصـار اهلل محـزة احلوثـي حتـدث فيهـا عـا ورد يف بيـان املؤمتر من 
نقـاط تتعلـق باألحـداث التـي جـرت األربعـاء واخلميـس ٢٩،3٠ نوفمـرب وقـال 
احلوثـي: إن مـا ورد يف البيـان كان صادمـًا وإنـه مل يكـن هنـاك تفسـر له سـوى تعمد 
عرقلـة فعاليـة املولد النبـوي مؤكدًا أن تلك القيادات سـقطت سـقوطًا ذريعًا ومل حترم 
حتـى قواعد املؤمتر الشـعبية، وأكـد أيضا أن االعتـداء عى املواطنن جريمـة ال تغتفر.

وأضـاف بالقـول:  “البيـان الصـادر عـن بعـض قيـادات املؤمتـر الشـعبي العـام يـوم 
أمـس ومثلـه تريـح اليـوم كان مفاجئـا وصادمـا وغـر مـربر، وعـربَّ عـن حتامـل 
غريـب مل نسـتطع تربيـره أو تشـخيص سـببه سـوى تعمـد أصحابـه افتعـال أحـداث 
األمـس والضجيـج بذلك البيـان هبدف حماولـة النيل مـن تفاعل اجلاهر مع املناسـبة 
املقدسـة، وتدشـينا ملسـار مرسـوم وخمطط له سـلفا تـم اختيـار التوقيت لـه بعناية مع 
اهتـام وانشـغال اجلميـع بالفعالية املقدسـة واحلـرص عى نجاحهـا” مشـرًا إىل أن ما 
وصفـه بالضجيـج “مل ينل مـن التفاعل الشـعبي مع املناسـبة ولو حتى قليـال، ومل نكن 
نتمنـى حـدوث ذلـك من قبـل تلـك القيـادات أبـدا أن نراها تقـف اليـوم يف معرض 
احلـرب من رسـول اهلل صلـوات اهلل عليـه وآله وسـلم وإحيـاء ذكراه” بحسـب قوله.

كـا علـق احلوثـي عى وصـف املؤمتـر لفعاليـة املولـد النبـوي بأهنـا سياسـية بقوله “مل 
يكـن يومـا ولـن يكـون أبـدا االحتفـال بمولد رسـول الرمحـة احتفـاال سياسـيا فمنذ 
متـى أصبـح إحيـاء مولـد خاتـم الرسـل وسـيدهم اسـتعراضا سياسـيا؟! ومنـذ متى 
أصبـح رسـول اهلل إىل البرشيـة مجعاء احتكارا خاصـا بحزب أو تيار أو قبيلة أو شـعب 
بعينـه؟!”، وأضـاف يف السـياق ذاتـه “كنـا نتمنـى عـدم انجـرار تلـك القيـادات نحـو هذا 
املوقـف املخجـل بحـق رسـول اهلل عى األقـل احرامـا وحيـاء من مجاهـر املؤمتر الشـعبي 
احلـرة والرشيفـة التـي يمـس مشـاعرها كثـرا مثـل هكـذا تـرف أو مزايدة عى حسـاب 
نبـي اهلل”،كـا انتقد احلوثي عـدم احرام قيـادات املؤمتـر لقواعدها الشـعبية وقال “لقد 
سـقطت تلـك القيـادات مؤخـرا سـقوطا مروعـا دونـا احـرام أو حيـاء مـن مجاهر 
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املؤمتـر الشـعبي العـام العزيـزة والغاليـة عـى قلوبنـا التـي تعـرف احلقيقـة أكثـر منـا 
مجيعـا، والتـي حيرجهـا كثـرا انتهازية بعـض القيـادات وترفاهتا واخراقهـا ملنظومة 
احلـزب بميوهلـا وأجنداهتا الوهابيـة املعروفة باإلضافـة إىل عالقات البعض املشـبوهة 
مـع اخلـارج”، وتابع قائـاًل: إن “بعض القيادات لألسـف ال حتـرم ومل تفهم حتى اآلن 
معنـى الرشاكـة والتحالـف ويسـوءها واقـع الشـعب ومنـه مجاهـر احلـزب العريضة 
التـي التحمـت مع بقيـة فئات الشـعب وانطلقت يدا واحـدة بكل عنفوان ومسـؤولية 
ومصداقيـة ومبدئيـة يف معركـة احلريـة واالسـتقالل”، وتطـرق احلوثـي إىل األحداث 
التـي شـهدهتا العاصمـة صنعـاء خـالل السـاعات التـي سـبقت التريـح  مؤكـدا 
أن “مـا حـدث يـوم األربعـاء كان اعتـداًء إجراميـا غـر مسـؤول عـى أفـراد األجهزة 
األمنيـة وهـي تسـعى للقيـام بواجبهـا يف تأمـن فعاليـة املولـد النبـوي الرشيـف بعـد 
منعهـا وعرقلتهـا عـى مـدى أيـام متتالية من قبـل عنارص مسـلحة حمسـوبة عى بعض 
القيـادات املتطرفـة املحسـوبة عـى املؤمتـر الشـعبي العـام التـي أصبحـت ترفاهتـا 
وممارسـاهتا غـر منطقيـة وال عقالنية وال تعـرب عن أولويات الشـعب ومجاهـر املؤمتر 
“غايـة  األبيـة والكثـر مـن قياداتـه احلـرة والرشيفـّة”، وأكـد أن مـا حـدث كان يف 
اخلطـورة؛ كونـه ولـغ يف الدمـاء وتعـدى اخلطـوط احلمـراء لشـعبنا احلـر مـن خـالل 
اسـتهداف أمـن وسـكينة املواطنـن يف أمانـة العاصمـة واسـتهداف املؤسسـة األمنيـة 
ورجاهلـا البواسـل عـى قارعـة الطريق غـدرا وبغيـا مسـتهينن بدمائهـم وتضحياهتم 
الذيـن لوالهـم بعـد اهلل لـكان حـال العاصمـة كحـال بقيـة املحافظـات املحتلـة التي 
يقتـل فيهـا املواطنـون لألسـف ليـال وهنـارًا”، وتعليقًا عى سـقوط ضحايا مـن األمن 
واملواطنـن أكـد احلوثـي أن “االسـتهتار بدماء رجـال األمـن والعبث بأمـن املواطنن 
كـا حصـل يـوم أمس جريمـة عظمى ال تغتفـر، واألدهى مـن ذلك هي حماولـة تزوير 
احلقيقـة ملـا حصل واالدعـاء زورا وافراء باسـتهداف منـازل البعـض إال أن األجهزة 
األمنيـة ما لبثت أن كشـفت جزءا كبـرا من احلقيقة”، ويف إشـارة للمسـلحن التابعن 
لنجـل شـقيق عي عبداهلل صالح قـال احلوثي “طاملا حتدثنا عن نشـاط بعـض القيادات 
يف بناء ميليشـيات مسـلحة خارج إطـار وزارة الدفاع ومسـاراهتا يف مواجهة العدوان، 
والعمـل عـى تدريبهـا وتأهيلهـا ومن ثم نرشهـا وفق خطة مدروسـة يف منـازل وفلل 
ومقـرات داخـل أمانـة العاصمـة خلدمـة أجنـدات خارجيـة مشـبوهة، والسـتهداف 
اجلبهـة الداخليـة، وسـعيا لالنقـالب عـى بنـود االتفـاق السـيايس ومبـادئ الرشاكة 
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والتحالـف الوطنـي”، وأضاف يف ذات السـياق أنه “كانـت تلك القيـادات تنكر ذلك 
النشـاط امليليشـياوي مجلـة وتفصيـال وتنتفـض عنـد جمـرد سـاع احلديـث عـن ذلك 
سـواء يف االجتاعـات املغلقـة معنـا بحضور بعـض العقـالء واحلكاء أو عرب وسـائل 
إعالمهـا، ولكـن مـا حصل يـوم أمـس واليـوم كان دليـال قاطعا عـى ذلـك”، وجدد 
التأكيـد عـى أن ما حصل يوم أمس واليوم من انتشـار ملا وصفها بـ«امليليشـيا املسـلحة 
اإلجراميـة« يف بعـض شـوارع وأحيـاء األمانـة واعتدائها عى أفـراد األجهـزة األمنية 
وبعـض أطقمها غـدرا وبغيـا وقنص املواطنـن ظلا وفجـورا كان دليال عمليـا قاطعا 
بحقيقـة مـا كنـا نتحـدث عنـه، وهـو األمـر الـذي ال يمكـن أن يقبـل بـه أي عاقل يف 
هـذا البلـد إطالقـا”، وواصـل احلوثـي قائـاًل “لقد قدمنـا من أجـل االتفاق السـيايس 
الكثـر من التنـازالت والتضحيات يف مقابل اشـراطات واسـعة من قبـل بعض تلك 
القيـادات تعزيـزا لوحدة الصف الداخي ومتاسـك اجلبهـة الداخلية، وأمـال يف توحيد 
اجلهـود والطاقـات يف تفعيـل مؤسسـات الدولـة، وختفيف معانـاة املواطن، وحتسـن 
الوضـع االقتصـادي وفقـا للمتاح واملمكن؛ بـا يعزز من عوامل الصمـود يف التصدي 
العـدوان”، وأضـاف “إن مـن العجب أن حيـاول البعض تغطية جريمته يف سـفك دماء 
املواطنـن اآلمنـن واالعتداء عى مؤسسـات الدولة وسـفك دمـاء منتسـبيها وحتديدا 
املؤسسـة األبـرز يف البلـد وهي املؤسسـة األمنيـة باهتام اآلخريـن بتلك اجلريـرة زورا 
اقتحـام  العجـب ادعـاء  “إن مـن  اقتحـام املؤسسـات قـال  وهبتانـا”، وعـن مزاعـم 
املؤسسـات واسـتهداف بعـض املنازل وحمارصهتا كذبـا وهبتانا لتربيـر جريمته الكربى 
يف اسـتهداف ضيـوف رسـول اهلل صلـوات اهلل عليـه وآله ظلـا وعدوانا وبغيـا ودون 
أي وجـه حـق أو مـربر ودون أن يسـبق ذلك توتـر أو تواجد يف تلـك األماكن ألجهزة 
األمـن، ومل يكتـف بذلـك بل عمل أيضـا عى اختطافهـم واالعتداء عليهـم كا حصل 

اليـوم مـع األخ حسـن بـن العالمة سـهل بـن إبراهيم بـن عقيـل وغره”.

وأضـاف “الـكل يعـرف مـن اختطـف الدولة ومؤسسـاهتا عى مـدى 33 عامـا، ومن 
حـاول أن جيرهـا ملـكا خاصـا، ومـازال يتعامـل مـع ذلـك بنفـس العقليـة والـكل 
يعـرف مـن أدار البلـد باألزمات وسـعى لتوريـث احلكم لـألوالد واألحفـاد ومازال 
يأمـل يف ذلـك رغـم كل ما حـدث، كا أشـار إىل أن “خروج الشـعب يف عـام ٢٠١١م 
ومـا تبعهـا مـن خطـوة ثوريـة يف العـام ٢٠١4م ضـد مراكـز النفـوذ يف املـايض إنـا 
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كان نتيجـة ملثـل تلـك املارسـات والترفـات العدوانيـة واملأزومـة التـي ال تـرى يف 
اآلخريـن إال خصومـا وأعـداء” مضيفـًا أنـه “لألسـف تلـك القيـادات ال تستسـيغ 
الرشاكـة والتحالـف وال تسـتوعب أصال معانيهـا ومفاهيمها، وتسـتمر يف ممارسـاهتا 
تلـك دون تراجـع، وتعتـرب الـكل ضمـن ممتلكاهتـا اخلاصـة، وتابـع قائـاًل “تنصلـت 
تلـك القيـادات عـن حتمل املسـؤولية مبـارشة يف إدارة الدولـة عى مدى عـام ونصف 
تقريبـا مـن بداية العـدوان ورفضـت الدخول حينها يف اتفاق سـيايس يضـم املكونات 
السياسـية املناهضة للعدوان لرتيب مؤسسـات الدولة وتشـكيل مؤسسـاهتا التنفيذية 
عـى أسـاس مـن الرشاكة؛ عـى الرغم مـن إحلاحنـا املسـتمر حينهـا ودعوات السـيد 

القائـد حيفظـه اهلل املتكـررة لذلـك ولكـن دون أن تلقـى آذانـا صاغية”.

وأضـاف قائـال: إن “ممـا يـدل عـى أن هـدف تعزيـز عوامـل الصمـود يف مواجهـة 
العـدوان مل يكـن اهلـدف احلقيقـي لبعـض تلـك القيـادات مـن رشاكتهـا يف االتفـاق 
السـيايس  حجـم االختـالالت واإلعاقـات والعراقيـل التـي مارسـتها منـذ توقيـع 
االتفـاق السـيايس بحـق تفعيـل مؤسسـات الدولـة يف إطـار أولويتـي خدمـة املواطن 
الرقابيـة  اإليـرادات، وإصـالح األجهـزة  اجلبهـات، واحليلولـة دون ضبـط  ودعـم 
ومكافحـة الفسـاد، وفتـح بـاب التجنيـد الرسـمي، وبحـق تعبئـة املجتمـع وضبـط 

وسـائل إعالمـه”.

وخاطـب احلوثـي مجاهـر املؤمتر قائـاًل “نؤكد لشـعبنا اليمنـي ومجاهر املؤمتر الشـعبي 
العـام وقياداتـه احلـرة والرشيفـة بأننـا لـن نكـون إال عند حسـن ظنـه، ولـن نقف إال 
املوقـف الـذي خيـدم مصلحتـه وأمنـه واسـتقراره ويرعـى حقوقـه ويلتـزم أولويته يف 
التصـدي للعـدوان وكل مـا مـن شـأنه أن ينـال مـن ذلـك” وأضـاف “ندعـو شـعبنا 
اليمنـي العظيـم وكافـة الوجهـاء والعقـالء واحلكـاء إىل حتمـل املسـؤولية والوقـوف 
صفـا واحـدا يف التصـدي لـكل مـن تسـول له نفسـه العبـث بأمـن املواطنـن ونحذر 
ونحمـل تلـك القيـادات مسـؤولية كل قطـرة دم تسـفك جـراء غيهـا وإرصارهـا عى 
ركـوب غرورها ومشـاريعها الشـخصية مهـا كان؛ ألن ذلك خيدم العـدوان ويضعف 
مـن عوامـل الصمـود وينال من وحـدة الصف ومتاسـك اجلبهـة الداخلية، “وسـيعلم 

الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبون”.
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75مـا ورد يف ترحيـات القيـادة يف انصـار اهلل محزة احلوثي يكفـي للتعرف عى مرشوع 
اخليانـة والتآمـر وكذلـك يشـر إىل مـا كانت تعيشـه البـالد يف تلك الفرة مـن ظروف 
وحتديـات فرضـت عى مكـون أنصـار اهلل التعامـل بعقالنيـة وحكمة بدءًا مـن حماولة 
إثنـاء زعيـم مليشـيا اخليانة عن تنفيـذ مرشوعه اخليـاين التآمري ووصوالً إىل اسـتدعاء 
الوسـطاء والدعـوة إىل حتكيـم العقل وتوضيح احلقيقـة للجاهر اليمنيـة والنخب من 
مشـائخ وسياسـين ورجال ديـن وغرهم، وعندمـا مل ينصع زعيم مليشـيا اخليانة لكل 
دعـوات التهدئـة وجهود الوسـطاء أصبح مـن الواجب عى األجهزة األمنية بمسـاندة 
وحـدات مـن اجليش واللجان الشـعبية ضـان أمـن العاصمة واحليلولـة دون حدوث 
أيـة فـوىض وهلذا سـارعت تلـك القـوات إىل التعامـل الفوري مـع االعتـداءات التي 
شـهدهتا بعـض املربعـات داخـل العاصمة ومتكنـت من تطويقهـا إال أن زعيم مليشـيا 
اخليانـة قـرر تفجر الوضـع فُسـمع دوي إطالق النار واالشـتباكات التي اسـتخدمت 
فيهـا املليشـيا صواريخ »لـو« والقنابـل وقذائف »اآلر يب جـي« والرشاشـات املختلفة 
فكانـت أحـداث يـوم السـبت امتـدادا للتوتـر الـذي افتعلتـه مليشـيا اخليانـة خـالل 
األربعـة األيـام السـابقة ولتصعيدها املفاجـئ والكبر ليلـة الثاين من ديسـمرب وما هي 
إال سـاعات مـن تلـك األحـداث حتـى يعلـن زعيم مليشـيا اخليانة وبشـكل رسـمي 
مرشوعـه الـذي جـاء بعـد أن حتركـت مليشـياته هبـدف إسـقاط العاصمة وعـدد من 
املحافظـات وقطـع الطرقات واالسـتيالء عى املقـرات األمنية والسـيادية بالتعاون مع 

العدوان.  دول 

مل يتمكـن سـكان العاصمـة مـن النـوم ليلـة السـبت ٢٠١7/١٢/٢م فقـد اندلعـت 
االشـتباكات يف عـدد من األحيـاء اجلنوبية وكانـت أعنف االشـتباكات يف منطقة احلي 
السـيايس يف وقـت كانـت فيـه املليشـيات يف بقيـة املناطق تسـتعد للهجوم عـى النقاط 
األمنيـة وعى املقـرات العامة واالسـتيالء عليها غـر أن يقظة األجهـزة األمنية حالت 

ذلك.  دون 

االشـتباكات العنيفـة يف احلـي السـيايس اسـتخدمت فيهـا مليشـيا اخليانـة كل أنـواع 
األسـلحة مـن الصواريـخ وحتـى األسـلحة اخلفيفة لتبـدأ األجهـزة األمنيـة وكذلك 
وحـدات نوعيـة مـن اجليـش واللجـان الشـعبية بتطويـق مربـع تواجـد تلك املليشـيا 
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والتعامـل معهـا، حاولـت املليشـيا إرباك األجهـزة األمنيـة وذلك بتكليـف عصابات 
مسـلحة باسـتهداف نقاط األجهزة األمنية يف عدد من شـوارع العاصمة فاسـتخدمت 
تلـك العصابـات سـيارات قديمـة وحديثة وقامـت باهلجوم عـى أكثر من نقطـة أمنية 
األمـر الـذي أثـار الفـزع يف أوسـاط السـكان، وحاولـت تلـك العصابـات االمتـداد 
إىل املناطـق الشـالية مـن العاصمـة بعـد أن متكنـت مـن اسـتهداف عـدد مـن األطقم 
القنابـل  وكذلـك  »لـو«  صواريـخ  هجومهـا  يف  مسـتخدمة  الشـوارع  مـن  عـدد  يف 
وممـا يؤكـد إجراميـة تلـك املليشـيا هـو اسـتخدامها هـذه النوعيـة مـن الصواريـخ يف 
شـوارع كانـت ال تـزال تشـهد حركـة سـر فقـد كان اهلجـوم عـى بعـض الدوريات 
األمنيـة عنـد احلاديـة عـرش مـن مسـاء اليـوم السـابق، يف تلـك األثنـاء وبعـد أن أمـر 
اخلائـن طـارق صالـح واخلائـن حممـد حممـد صالـح وغرهـم مـن قـادة اخليانـة مجيع 
أفـراد املليشـيا باالسـتعداد واملواجهـة ورفـع اجلاهزيـة، رُصفـت األسـلحة وفتحـت 
املخـازن لتزويـد األفـراد بالذخـرة وكذلـك باألسـلحة النوعيـة ملواجهـة األجهـزة 
األمنيـة، األمـر الـذي ضاعـف مـن حـدة االشـتباكات يف املناطـق اجلنوبيـة للعاصمة 
وحتديـدًا يف احلـي السـيايس بجـوار منـزيل اخلائـن طـارق واخلائـن حممد صالـح، وما 
هـي إال سـاعات حتى امتـدت االشـتباكات إىل مناطق أخرى كالسـبعن بجوار جامع 
الشـعب وكذلـك يف بيـت بوس فقد قـام املسـلحون املتمركـزون يف تبة اخلائـن توفيق 
باالنتشـار يف الشـوارع املحيطـة ونصـب نقـاط تفتيـش بعد أن هامجـوا النقـاط األمنية 

وقامـوا بإخـراج األسـلحة الثقيلة. 

يف ذلـك الوقـت كان زعيـم مليشـيا اخليانة وعـدد من معاونيـه يتواصلون مع املشـائخ 
يف املحافظـات وخـارج العاصمـة وذلـك لقطـع الطرقات وتنفيـذ ما عليهـم من مهام 
بحسـب املخطـط املرسـوم وكذلـك توجهت مجاعـات مسـلحة إىل تنفيذ مهـام حمددة 
كنصـب نقـاط تفتيـش يف مداخـل وخمـارج العاصمـة خاصًة السـيطرة عـى الطرقات 

املؤديـة إىل اجلبهـات كجبهـة رصواح وكذلـك جبهة هنم. 

وهنـا نسـتعرض بعض جرائـم تلك املليشـيات صباح يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م 
وهـي كالتايل:
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إطـالق النـار عـى أفـراد األمـن وأفـراد اجليـش واللجـان الشـعبية مـا أدى إىل  •
استشـهاد وإصابـة العرشات منهـم وذلك يف املناطـق اجلنوبيـة للعاصمة وكذلك 

يف بعـض املناطق الشـالية. 

حماولـة اقتحـام املقـرات العامـة بـا يف ذلـك املقـرات األمنيـة واالسـتيالء عليها  •
والعبـث بمحتوياهتـا وهنـب مـا هبا مـن ممتلـكات واحتجـاز أفرادهـا واإلعتـداء عليهم. 

شـهدت  • التـي  األحيـاء  يف  سـواًء  وهنبهـا  املواطنـن  منـازل  مـن  عـدد  اقتحـام 
فيهـا.  الطرقـات  بقطـع  املليشـيا  قامـت  التـي  املناطـق  يف  أو  اشـتباكات 

احتجـاز العـرشات مـن املواطنن واالعتـداء عليهـم بالرب ومن ثـم نقلهم إىل  •
معتقـالت حتت األرض وهتديدهـم بالقتل.

هنب سيارات عدد من املواطنن.   •

اقـالق السـكينة العامـة ونـرش الفـوىض وذلـك عن طريـق إطـالق النـار بكثافة  •
ونصـب نقـاط تفتيـش وإغـالق عـدد مـن الشـوارع واألحياء. 

كل تلك اجلرائم حدثت خالل سـاعات فقط من صباح يوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م 
وهـي السـاعات التـي شـهدت امتـدادا لرقعـة املواجهـات يف أكثـر من منطقـة داخل 
العاصمـة قبـل أن تتمكـن األجهـزة األمنيـة بمسـاعدة قـوات مـن اجليـش واللجـان 
الشـعبية مـن تأمن معظـم األحياء والشـوارع الرئيسـية ابتداًء من شـارع املطار شـال 
صنعـاء وصـوالً إىل شـارع الزبـري الـذي ينتصـف العاصمـة لتصبـح كافـة املناطـق 
الشـالية للعاصمـة آمنة فقد اسـتعادت القوات األمنيـة املقرات التي حاولت املليشـيا 
االسـتيالء عليهـا وألقـت القبـض عى العـرشات من املشـاركن يف الفتنـة وحارصت 
جماميـع أخـرى يف مقـر اللجنة الدائمـة باحلصبة وكذلـك يف منطقة شـعوب ثم اجتهت 
للتعامـل مـع عصابـات الفتنـة واخليانـة التـي حاولـت االنتشـار يف املدخـل الشـايل 
للعاصمـة وذلـك يف منطقـة ذهبـان ونجحـت يف التضييـق عى تلـك العصابـات قبل 

أن تلحـق هبـا هزيمـة فادحة. 
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ويف املناطـق اجلنوبيـة للعاصمـة اسـتمرت املواجهـات بشـكل عنيـف جـدًا يف احلـي 
السـيايس وشـارع بغداد وشـارع اجلزائـر امتـدادًا إىل منطقـة عر، وكذلـك اندلعت 
املواجهـات يف الدائـري اجلنـويب املمتـد مـن السـفارة السـعودية حتى جولـة ال إله إال 
اهلل بشـارع الزبـري ومـن تلك اجلولة حتى جولة شـارع حـدة تقاطع القـاع ومنها إىل 
جولـة الرويشـان واشـتباكات متقطعـة يف شـارع جماهـد وكذلـك يف حـي بيـت معياد 
ودارت اشـتباكات عنيفـة يف بيـت بـوس وارتـل وكافـة املناطـق املحيطـة بتبـة توفيـق 
صالـح، وكذلـك اشـتباكات يف حميـط جامع الشـعب وأخـرى بجوار منـزل أمحد عي 

ومقـر اللجنـة الدائمـة ويف حميـط مقر قنـاة اليمـن اليوم. 

التآمر عىل اجلبهات : 

ركـز زعيم مليشـيا اخليانـة عى اجلبهـات القتالية مع العـدوان واملرتزقـة فعمل عى أن 
تكـون هـذه اجلبهات هدفًا مـن أهدافه ضمـن مرشوع اخليانـة والفتنة وذلك لتسـهيل 
مهمـة العـدوان يف التقـدم العسـكري امليـداين نحو العاصمـة وهلذا كان مـن أولويات 
زعيـم مليشـيا اخليانـة تكليـف عصابات مسـلحة بقطـع كافة الطـرق املؤديـة إىل تلك 
اجلبهـات وهـو مـا حـدث بالفعـل من خـالل قيام جماميـع مسـلحة بقطـع الطريق من 
صنعـاء إىل رصواح ومـن صنعـاء إىل هنـم، وقـد حتركت هـذه املجاميـع لتنفيـذ املهمة 
عنـد سـاعات الصبـاح األوىل وقامـت بقطـع الطريـق واعتـدت عـى أطقـم اجليـش 
واللجـان الشـعبية وأوقفـت سـيارات اإلمـداد إىل تلـك اجلبهات بـل وأطلقـت النار 

عـى اجلنـود املجاهدين املكلفـن باملـدد إىل جبهـات رصواح وهنم. 

لقـد كانـت هذه التحركات واملارسـات خـر دليل عى حقيقـة مرشوع اخليانـة والفتنة، 
املجاهديـن  إىل اجلبهـات واالعتـداء عـى  املؤديـة  الطرقـات  وكانـت عمليـات قطـع 
وحبسـهم وهنـب أسـلحتهم والغـدر هبـم بـل وحتـى إطـالق النار عـى البعـض منهم 
مفاجئـًة بالنسـبة للكثريـن مـن أولئـك الذيـن اغـروا باخلطـاب اإلعالمي الـذي كان 
يسـوق لـه زعيم مليشـيا اخليانـة وباملوقف الوطنـي الـذي كان يتخفى خلفـه ويتدثر به. 

لقـد انتـرشت عصابـات زعيـم مليشـيا اخليانـة يف الطرقـات املؤديـة إىل رصواح مـن 
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حزيـز جنـوب صنعـاء حتى سـنحان وخـوالن، ومن شـارع املطـار اجلديـد حتى بني 
حشـيش وقامـت باالعتـداء عـى املواطنـن وهنـب كل مـن يشـتبه بـه بأنـه مـن أفراد 
اجليـش واللجـان الشـعبية أو مـن أنصـار اهلل حتـى متكنت األجهـزة األمنيـة وبفضل 
مـن اهلل وكذلـك تعـاون املواطنـن الرشفـاء من التعامـل مع تلـك العصابـات، وكان 
اهلـدف مـن قطع تلـك اخلطـوط إيقاف املـدد اليومـي إىل جبهـات رصواح وهنم حتى 
يعجـز املجاهـدون عـن االسـتمرار يف املقاومـة والتصـدي لقـوى الغـزو والعـدوان 
سـواًء بانتهـاء كميـات الذخـرة املتواجدة لدهيـم أو بافتقادهـم إىل الغـذاء واملتطلبات 
الرئيسـية للصمـود؛ وهلـذا نجد أن مليشـيا اخليانة تكفلـت بتنفيذ مهمـة خطرة متثلت 
يف حمـارصة املجاهديـن وطعنهـم يف الظهـر وإيقـاف أي مـدد يصـل إليهم ممـا جيعلهم 
فريسـة سـهلة لطران العـدوان أو جلحافله عـى األرض، وقد قامت األجهـزة األمنية 
عـن طريق اإلعـالم األمني ببث مشـاهد مرئية ومسـموعة من األماكن التـي اختارهتا 
املليشـيا لقطـع الطريـق إىل رصواح وكذلـك إىل هنم وحتـدث املواطنـون يف تلك املواد 
التـي بثتهـا كافـة القنـوات الوطنيـة بعـد أيـام مـن وأد الفتنـة واخليانـة عـن تفاصيـل 
ممارسـات تلـك العصابـات ابتـداًء باهلجوم عـى النقاط األمنيـة ومن ثـم نصب نقاط 
تفتيـش واحتجـاز كل مـن تشـتبه بـه تلك املليشـيات، وكذلـك كانت تقـوم بنهب أي 
سـيارات حتمـل لواصـق أو شـعارات ضد العـدوان كشـعار الرخة أو صور السـيد 
القائـد عبدامللـك احلوثي أو صور الشـهداء، كا قامـت باالعتداء عى عـدد من منازل 
املواطنـن يف تلـك املناطق حتت مـربر تأمن النقـاط فقامت بالعبـث بممتلكات بعض 

املواطنـن وهنبهـا واحتجاز العـرشات منهم. 

التآمـر عـى اجلبهـات مل ينتـِه عنـد هـذا احلـد بـل امتـد إىل جبهـات أخـرى كجبهات 
السـاحل الغـريب الـذي قامـت فيـه جماميع مسـلحة تابعـة لزعيم مليشـيا اخليانـة وبعد 
تواصـل مـع قـوى العدوان يف املخـا عى التنسـيق من أجـل إحداث ثغـرة يف اخلطوط 
األماميـة لقواتنـا املرابطـة يف منطقـة اخلوخـة جنـوب حمافظـة احلديدة وتسـهيل مهمة 

قـوات العـدوان يف الوصـول إىل تلـك املنطقة. 
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ترصحيات للرئيس الصامد: 

أمـام االنفجـار اخلطـر لألحـداث يف العاصمة وعـدد مـن املحافظـات كان ال بد من 
حتـرك رسيـع وعاجل مـن قبـل كافـة القـوى الوطنية وعـى رأسـها السـلطات بقيادة 
املجلـس السـيايس األعـى وقـد فرضـت املرحلـة مواجهـة احلـرب اإلعالميـة التـي 
الفتنـة واخليانـة، وذلـك للتأثـر عـى املواطنـن  كانـت أحـد أهـم أدوات مـرشوع 
واسـتباق األحـداث بادعـاء توسـع ونجـاح مـرشوع االنقـالب إضافـة إىل أن ما كان 
يبـث يثـر فـزع املواطنـن؛ وهلذا بثـت وسـائل اإلعـالم الرسـمية ترحيـات لرئيس 
املجلـس السـيايس األعى أ. صالح الصـاد أكد فيهـا أن الوضع يف العاصمـة اعتيادي 
وجيـري احتـواء املوقف مشـرًا إىل أن األجهزة األمنيـة تواصل جهودهـا لتعزيز األمن 
واالسـتقرار وجيـري التعامـل بجديـة مـع كل مـن حيـاول زعزعـة األمـن، مـع إتاحة 
الفرصـة للوسـاطات التـي قدمـت مبادراهتـا مـن القيـادات الوطنية الحتـواء املوقف 
جـراء األحـداث التـي شـهدهتا املنطقـة اجلنوبيـة مـن العاصمـة صنعـاء، و أكـد أن 
األمـن واالسـتقرار والسـكينة العامة وسـالمة املواطنـن واحلفاظ عى أمـن العاصمة 
صنعـاء التـي أعيـى صمودهـا األعـداء والعـدوان، وأصبحت رمـزًا من رمـوز كرامة 
الشـعب اليمنـي، وعنوانـا مـن عناويـن انتصـاره عى العـدوان ومسـألة اسـراتيجية 
وهدفـًا للمجلـس السـيايس األعـى وحكومـة اإلنقـاذ، الفتـا إىل أن اجلهـات املعنيـة 
لـن تألـو جهـدًا يف سـبيل حتقيقـه واالنتصـار لتضحيـات الشـعب اليمني وصـربه، و 
كشـف عـن جهود وصفهـا بـ”اخلـرة” تبـذل من عقـالء وحكـاء اليمن ومشـائخها، 
مؤكـدا أن املجلـس السـيايس األعـى يدعم هـذه اجلهود ويقـف معها، مشـيدا بدعوة 
زعيـم أنصـار اهلل عبـد امللـك احلوثي لقيـادات املؤمتـر الشـعبي العام لتغليـب احلكمة 

والوقـوف مـع الوطـن والشـعب اليمني.

التحـي  إىل  اليمنـي  والشـعب  السياسـية  واملكونـات  القـوى  كافـة  الصـاد  دعـا  و 
بالصـرب وعـدم االنجـرار وراء الدعـوات اهلادفـة إىل زعزعـة أمـن واسـتقرار الوطن، 
خاصـة يف ظـل الظـروف الصعبـة التـي يمر هبـا الوطـن جـراء اسـتمرار العدوان،كا 
دعـا الصـاد حكاء وعقـالء اليمـن إىل القيـام بدورهـم ومسـؤولياهتم والتعـاون مع 
القـوى واملكونـات السياسـية الوطنيـة واخلـرة يف رأب الصدع والتعـاون مع اجلهات 
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الرسـمية يف حفـظ األمـن واالسـتقرار وتعزيـز السـكينة العامـة وإفشـال خمططـات 
العـدوان، وحـث املواطنن وكافـة القبائـل يف كل املحافظات واملناطق عـى أن يكونوا 
صـام األمـان واالسـتقرار وجعـل اجلبهـة الوحيـدة التـي يتـم الركيـز عليهـا وهـي 
مواجهـة العـدوان والتصـدي ملخططاته، وجـدد الدعوة لعقـالء املؤمتر الشـعبي العام 
إىل حتكيـم العقـل واملنطق وعـدم االنجرار يف أتـون فتنة ختدم العـدوان والتجاوب مع 
جلـان الوسـاطة إلزالة التوتـر، و دعـا املحافظن واألجهـزة األمنيـة يف املحافظات إىل 
تعزيـز األمـن واالسـتقرار وعدم السـاح ألي طـرف بجـر الفتنـة إىل املحافظات، كا 
دعـا أيضا اجليـش واألمـن إىل اجلهوزية التامـة لتثبيت األمـن واالسـتقرار وقطع دابر 
الفتنـة وعـدم السـاح بأي أعال متس سـيادة الوطـن وأمنه واسـتقراره وأكـد أن مقار 
السـفارات والبعثـات الدبلوماسـية يف صنعـاء مؤمنـة وال يوجد أي خمـاوف حوهلا أو 
تعرضهـا ألي اعتـداء،و طالب مجيع الشـخصيات والعقالء واملواطنـن بالتحي بأعى 
درجـات املسـؤولية واالنضبـاط وحتمل املسـؤولية خـالل املرحلـة الراهنـة يف جتنيب 

الوطـن ويـالت الفتنـة والراع.

اخلطاب األول للسيد القائد : 

راهـن زعيـم مليشـيا اخليانـة عـى الفـوىض كسـالح قـد يـؤدي إىل اهنيار مؤسسـات 
الدولـة وعى رأس هذه املؤسسـات اجليش واألمـن غر أن التحـرك الرسيع والعاجل 
للتعامـل مع املسـتجدات أربك املليشـيا وسـاهم يف حتقيق اسـتقرار نفيس لـدى غالبية 
املواطنـن الذيـن تابعـوا ترحيات رئيـس املجلس السـيايس األعى ومن ثم شـاهدوا 
اخلطـاب األول للسـيد القائـد عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي الـذي أطل صبـاح يوم 
السـبت بعـد أن أدرك اجلميـع أن زعيـم مليشـيا اخليانـة مـاض يف طريـق مرشوعـه 

الفتنـوي وبا حيقـق للعـدوان أهدافه. 

لقـد كان خطـاب السـيد القائـد عقالنيـًا وحكيـًا حتـى أن بعـض أدوات العـدوان 
فرستـه عـى أنـه ضعف، واألمـر ذاته بالنسـبة لزعيـم مليشـيا اخليانة يف وقت كشـفت 
السـاعات التـي تلـت هـذا اخلطـاب حجـم احلـرص عـى وحـدة الصف وعـى دماء 
اليمنيـن وإقامـة احلجـة عـى زعيـم مليشـيا اخليانة؛ وهلـذا فقـد كان هلذا اخلطـاب أثر 
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كبـر يف نفـوس اليمنيـن الذين أجّلوا هـذا الظهور وقدروا للسـيد القائـد حرصه عى 
عـدم االنجـرار إىل مـرشوع الفتنـة إال بعـد أن تكـون الوسـاطات قـد بذلـت كل مـا 

بوسـعها حينهـا فخيـار املواجهـة أصبـح واجبًا عـى اجلميع. 

وألمهية اخلطاب وما ورد فيه كوثيقة تارخيية نورده بالنص: 

» أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمـد هلل رب العاملـن، وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل امللك احلق املبن، وأشـهد أن سـيدنا 
حممـدا عبـده ورسـوله خاتـم النبيـن، اللهـم صـل عى حممـد وعـى آل حممـد وبارك 
عـى حممد وعـى آل حممد، كـا صليت وباركـت عى إبراهيـم وعـى آل إبراهيم، إنك 
محيـد جميـد، وارض اللهـم برضاك عـن أصحابه األخيـار املنتجبن وعن سـائر عبادك 

الصاحلن.

أهيا اإلخوة واألخوات، شعبنا اليمني املسلم العزيز، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

فاجأتنـا اليـوم موجـة من االعتـداءات التـي تنفذها مليشـيات تتبع لبعض الشـخصيات 
يف املؤمتـر الشـعبي العـام، وكانـت قـد بـدأت االعتـداءات بالتزامـن مـع مناسـبة ذكرى 
املولـد النبـوي الرشيـف يوم األربعـاء ويـوم اخلميس، وكانـت ترفات ال مـربر هلا، ال 
مـا حـدث مـن جانبهم يف يـوم األربعاء، وال ما حـدث يف يوم اخلميـس، وال ما حدث يف 
يـوم اجلمعـة وال مـا حيدث اليـوم، مل يكن هنـاك أي مربر عـى اإلطالق، نحـن نعترب هذا 
التـرف هـو اخـراق نجـح فيـه األعـداء يف التأثر عـى بعض أصحـاب القـرار هناك، 

وحتركـوا بنـاًء.. أو انزلقـوا إىل هـذا التوجـه اخلاطئ جـدا وامُلِخل باألمن واالسـتقرار.

التـذرع بـا يسـمى اقتحـام ُدْور العبـادة واقتحـام البيـوت، نحـن نتحـدى أن يكـون 
يشء حصـل مـن ذلـك، مـا يتعلـق باجلامـع، جامـع الصالـح، القصـة أنـه كان هنـاك 
تفاهـم وتنسـيق مـع رئيس حـزب املؤمتر الشـعبي العـام، بناء عـى هذا التفاهـم وهذا 
التنسـيق، اجتـه اإلخـوة األمنيـون بمناسـبة الذكـرى يعنـي، ليـس ترفـا اعتباطيـا، 
بمناسـبة الذكـرى التي سـتحتاج إىل تأمـن، وهي كانـت يف ميدان السـبعن، واجلامع 
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يف ميـدان السـبعن، فـكان ال بـد مـن أن يكـون هنـاك تنسـيق يف التأمـن، أيضـا فيـا 
يتعلـق باجلامع، وتـم التفاهم عى هذا التنسـيق املشـرك، والتعاون املشـرك، وذهبت 
اجلهـات األمنيـة الرسـمية بنـاء عـى هـذا التفاهـم ففوجئـت باعتـداء مـن احلراسـة 
املتواجـدة يف اجلامـع، بعـد هـذه اإلشـكالية متّـت معاجلـة املوقـف مبـارشة، وبناء عى 
هـذه املعاجلـة أتـت جمموعـات حراسـة تابعـة لرئيـس حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام، 
وتواجـدت يف اجلامـع وبقيـت يف اجلامـع، ومل يكـن اجلامـع حمتـال، ال أثنـاء الفعاليـة 
وال بعـد الفعاليـة وال قبـل الفعاليـة، تواجـدت حراسـة لـه مـن جانب رئيـس حزب 
املؤمتـر وتابعـة لـه، تواجـدت يف اجلامع وحـن الفعاليـة كانـوا موجوديـن يف اجلامع، 
ومل يكـن اجلامـع مغتصبا عليهـم وال مأخوذا عليهم، وكان التنسـيق مسـتمرا، يتواجد 
أمنيـون مـن جانـب وزارة الداخليـة واجلهـات األمنيـة الرسـمية ويتواجـد معهـم يف 
نفـس الوقـت جمموعـة حراسـة مكلفـة من رئيـس حـزب املؤمتر الشـعبي العـام، فلم 
يكـن يف حالـة سـيطرة عليه أو اغتصاب لـه، ال من أجهـزة الدولة وال مـن أنصار اهلل، 
وبعـد إكـال الفعالية أخلـت اجلهـات الرسـمية ووزارة الداخلية تواجدهـا الذي كان 
قائـا بالتنسـيق والتفاهـم إىل جانـب احلراسـة املتواجـدة فيـه، ألهنم يصـورون للناس 
أن اجلامـع كان مغتصبـا عليهـم ومأخـوذا عليهـم، وأهنا ُأقيمـت فعالية املولـد النبوي 
وهـي يف حـال السـيطرة عليـه مـن جانـب وزارة الداخلية أو مـن جانب جلان شـعبية 
أو غـر ذلـك، ال، فلتكـن الصـورة واضحـة ألننـا يف حلظة هامـة جيب أن يتحـى فيها 
اجلميـع بأعـى درجـة من املسـؤولية، بيوهتم مل يكن هنـاك أي اجتيـاح وال اقتحام ألي 
بيـت مـن بيوهتم، وأحتـدى أن يكون تـم يشء من هذا عـى اإلطالق، مقراهتـم مل يكن 
هنـاك اقتحـام ألي مقـر مـن مقراهتـم، وأحتـدى أن يكون يشء تـم من هـذا، مع ذلك 
نفـذوا اعتـداءات يف يـوم األربعـاء واخلميـس واجلمعة، اعتـداءات إما عى سـيارات 
النجـدة أثنـاء مرورهـم من بعض الشـوارع، يف عدة شـوارع حصـل هذا منهـم، وإما 
عـى أطقـم تابعة لألجهـزة األمنية الرسـمية كذلـك أثناء حتركهـا يف بعض الشـوارع، 
اعتـداءات أسـفرت عـن استشـهاد وجـرح 4٠ شـخصا، وكنـا خـالل هـذه األيـام 
نـارس أعـى درجـات ضبـط النفـس، ومل نتهـور ومل ننزلـق إىل املواجهـات والفتنـة، 
وَسـَعْينا إىل التاسـك، وكنـا نتابـع بكل جهد مـع اجلهات الرسـمية، مع الرئاسـة، مع 
كذلـك العقـالء واحلكـاء والشـخصيات العاقلـة يف حزب املؤمتـر الحتـواء املوقف، 
ومتفاجئـن مـن هتورهـم الالمسـؤول، والـذي يـدل عـى حالة اخـراق غـر طبيعية 
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حصلـت هلـم، اليـوم كذلك.

 اليـوم يقومـون باالعتـداءات وإثـارة الفتنـة والنفـر للفتنـة، والدعـوات لتخريـب 
األمـن واالسـتقرار يف العاصمـة صنعـاء، بـل دعواهتـم تذهـب إىل أبعـد مـن ذلـك، 
بغـر مـربر أبـدا، كانـوا يف أمن، بيوهتـم آمنـة، مقراهتم آمنة، مسـجدهم هـم صلوا فيه 
اجلمعـة وخرجـوا حيرضـون وهيتفـون هبتافـات عدائيـة، هـم يف توجه عدائـي ختريبي 
اسـتفزازي، غـر مـربر أبـدا، ولذلـك أنـا أدعـو يف هـذه اللحظـة، أوال أدعوهـم هم 
إىل الكـف عـن هـذا التهـور الالمسـؤول والتـرف الـذي ال مـربر لـه، وال داعـي 
لـه، نحـن عاملناهـم كل هذه الفـرة، كل هـذه املرحلـة، عاملناهم بالتفاهـم واإلخاء 
التصـدي للعـدوان، ليـس هلـم أي مـربر يف  والتعـاون وكانـت أولويتنـا وال تـزال 
ترفهـم العدائـي ال جتـاه األجهـزة األمنيـة وال جتـاه أنصـار اهلل، ليـس هلـم أي مربر 
وال حـق يف ذلـك، ونحـن أحـرص النـاس عـى اسـتقرار الوضـع الداخـي، وعـى 
اسـتقرار األمـن واسـتتباب األمـن يف صنعـاء ويف كل أنحـاء البلـد، وعـى أن يتفـرغ 
اجلميـع للتصـدي للعـدوان، وخطوهتـم اليـوم خطـوة مشـبوهة، جيـب أن يكفوا عن 
هـذا التهـور الالمسـوؤل، وأدعو اجلميـع، الشـخصيات، العقالء، املواطنـن كافة إىل 
أن يكونـوا متحلـن بأعـى درجـات املسـؤولية واالنضبـاط والتعـاون مع مؤسسـات 
الدولـة يف احلفـاظ عـى األمـن واالسـتقرار، وعى أمـن واسـتقرار العاصمـة صنعاء، 
والالمسـؤولة  واملتهـورة  والتحريضيـة  الفتنويـة  للدعـوات  أبـدا  يسـتجيبوا  ال  وأن 
والدمويـة التـي حتـاول أن تنـرش التخريب وتسـلب النـاس األمن واالسـتقرار وتنرش 
الفتنـة، وتنـرش الفـوىض يف العاصمـة صنعـاء ويف غـر العاصمـة صنعـاء، كـا أدعـو 
عقـالء وحكاء ومشـائخ اليمـن إىل أن يدخلـوا يف دور رئييس ومسـؤول إليقاف هذه 
الفتنـة مـن قبـل تلـك املليشـيات املتهـورة، ويتخـذوا موقفهم ضـد أي طـرف يتعنت 
أو ُيـِر عـى اإلخـالل باألمـن واالسـتقرار، ويتحـروا مـن احلقيقـة، ولعنـة اهلل عـى 
الكاذبـن ودعـاة الفتنـة، يعرفون من هو الـذي يسـعى إىل الفتنة، هل يمتلـك أولئك، 
تلـك املليشـيات التخريبيـة هل متتلـك مربرا، أم أهنـا تترف بتهور غـر مربر، يف ظل 
مسـاٍع كانـت قائمـة حتـى باألمس من املجلـس السـيايس األعى ومـن كل احلريصن 
والناصحـن مـن الطرفن الحتواء أي مشـكلة، فإذا هبـم يتجهـون إىل التصعيد وإثارة 

الفتـن بـدال مـن وقف املشـاكل.
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 اليـوم الدولـة ومؤسسـات الدولـة هـي معنيـة باحلفـاظ عـى أمـن واسـتقرار اجلميع 
مـن كافـة االجتاهـات، مؤمتـري أو أنصـاري أو أي كان، معنيـة بحايـة أمـن املواطنن 
يف صنعـاء ويف غـر صنعـاء، ويتعـاون معهـا املشـائخ والقبائـل والوجهـات والعقالء 
واحلكـاء واملواطنـون مـع ذلـك، ويسـعون ملنـع التخريـب ومنع إثـارة الفتنـة، ومنع 
العنـارص التـي حتـاول أن تسـلب األمـن واالسـتقرار وأن تنـرش الفتـن، يعملـون عى 
منـع ذلـك ويـر اجلميـع عى احلفـاظ عى األمـن واالسـتقرار ومنـع هـذا التخريب 
ومنـع هـذه الفتنـة، إذا كان هنـاك أي خـالف يمكن أن حُيـل باحلـوار والتفاهم وجيب 
أن يتدخـل احلكـاء والعقـالء والقبائـل هبـذا املنطـق وعـى هـذا األسـاس، وأن ال 
يقبلـوا بدعـوات الفتنـة والتخريـب التي ختـدم اليوم العـدوان، هذا الترف مشـبوه، 
ت تلـك املليشـيات عـى  خيـدم العـدوان، أكـرب مسـتفيد منـه هـو العـدوان، وإذا أرَصَّ
االسـتمرار يف القتـال والفتنـة والتخريـب جيـب أن يكـون موقـف اجلميـع إذا مل تقبل 
بالنصـح ومل تتجـاوب مـع حكـاء وعقـالء اليمـن واحلريصـن، يتعـاون اجلميـع مع 
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الدولـة يف احلفـاظ عـى األمن واالسـتقرار وعـدم السـاح ألي كان بإثـارة التخريب 
وإثـارة الفتنـة وسـْلب األمـن واالسـتقرار، مل يكـن هنـاك أي مربر.

 وأقـول لتلك املليشـيات التـي تنرش الفتنـة، عملكم مشـبوه، ما هنـاك اقتحامات، ومل 
نـَر هـذا التوجـه مـن جانبكـم ومل نـَر منكـم ال رجولـة وال رشف وال بطولـة وال إباء 
يـوم قـام عبد ربـه باقتحـام اجلامـع، ويوم قـام باقتحـام القناة، هـل كنتم رجـاال، هل 
وقفتـم آنـذاك، هـل قلتـم سـتدافعون أو تفعلـون أي يشء، كنتم كاألرانـب الضعيفة، 
ال موقـف وال أي موقـف، كنتـم أضعف حتى مـن خيط العنكبـوت يف أن تتخذوا أي 
موقـف، اليـوم أيـن حرصكـم عى الوطـن؟ أيـن حرصكم عـى األمن واالسـتقرار؟ 
أيـن حرصكـم عـى األمـن واالسـتقرار حتـى تتأمـن لـكل أحـرار البـالد السـاحة 
الداخليـة للتفـرغ ملواجهـة العـدوان، إذا كنتـم متلكـون ذرة مـن احلرص عـى الوطن 
واملواطـن، فاألمـن واالسـتقرار هـو الـذي يثبـت ذلك، أمـا أن تتجهـوا إلثـارة الفتنة 
حتـت عنـوان اجلامـع فقـد رأينـا كيـف كنتم يـوم أتى ذلـك اليوم مـن يقتحـم اجلامع، 
أمـا اليـوم فأمامكـم كان إخـوة متفامهـي معكـم، كنتـم لئامـا جتاه هـذه األُُخـوة، جتاه 
هـذا التفاهـم، أمـا أولئـك الذيـن كانـوا ُمَتنَّمِريـن عليكـم وقلبـوا لكـم ظهـر املَِجن، 
واقتحمـوا عليكـم بالفعـل جامعكـم وقناتكم، كنتـم أمامهـم كاألرانـب الوديعة وال 
ُرْجلـة وال عسـارة وال بطولـة، وال نفـر عـام وال أي موقـف، وكنتـم حتـت عنـوان 
مصلحـة الوطـن، أيـن هي مصلحـة الوطـن اليـوم؟ املصلحـة احلقيقية للوطـن اليوم 
هـي أن تكفـوا فورا عن هـذه الفتنة، وأناشـد رئيس حـزب املؤمتر الزعيـم عي عبداهلل 
صالـح بأن يكون أعقـل وأن يكون أنضج وأرشـد من تلك املليشـيات العابثة املتهورة 
وأن يتفاعـل إجيابيـا مـع كل اجلهـود الراميـة إىل وقف هـذا التهـور وهذه الفتنـة، وأن 
ُيْؤثـر أمـن واسـتقرار ومصلحـة الوطـن فـوق تلـك النـزوات والتهـور املغـرض من 
بعـض املخرقـن وبعـض املشـبوهن، وأن يتحقق مـن أي ادعـاءات أو مزاعـم، وأن 
ُيفسـح املجـال  للعقـالء واألحـرار ليتحـروا مـن احلقيقية ويكونـوا مـع احلقيقة، ضد 
مـن هـو معتٍد وخمرب ويسـعى إىل إثـارة الفتـن، وهذا هو الـذي يثبت احلقيقـة، يثبت 
مـدى اإلنصـاف، التجـاوب مـع مسـاٍع كهـذه تتحرى مـن الواقـع، أما مـن ال يرغب 

بـأن يكـون هناك حتـٍر مـن الواقـع ومعاجلة لألمـور فال.
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 وُأحـذر مـن االسـتمرار يف هذا املسـار الفتنـوي، أحذر بجـد وأدعو الدولـة إىل حتمل 
مسـؤولياهتا، وأدعـو املواطنن أن يكونـوا إىل جانب األمـن واالسـتقرار، وأدعو كافة 
القبائـل يف كل املحافظـات واملناطـق أن يكونـوا إىل جانـب األمـن واالسـتقرار وأن 
ال ينجـروا أبـدا إىل هـذه الفتـن، أن حيافظـوا عى األمـن واالسـتقرار وجيعلـوا اجلبهة 
الوحيـدة التـي يركـزون عليهـا التصـدي للعـدوان، وال جيعلـوا إلثـارة الفتنـة يف أي 
حمافظـة، وال يسـتجيبوا للدعـوات التخريبيـة والفتنويـة الشـاذة املشـبوهة، التـي ال 
سـياق هلـا، وليحتكـم معنـا، ليحتكـم معنا املؤمتـر الشـعبي العـام يف تيـاره املر عى 
الفتنـة اليـوم، ليحتكـم معنـا إىل العقـالء واحلكـاء مـن أبنـاء املؤمتـر ومـن كافـة أبناء 
البلـد، إن طلـع اخلطأ عندنـا أو عند األجهـزة الرسـمية نتحمل املسـؤولية، واألجهزة 
الرسـمية تتحمـل املسـؤولية، وإن طلـع اخلطأ عندهـم وكانت ترفاهتـم متهورة وال 
مـربر هلـا وقـد صربنا وهـم َيْقُتلون حتـى اليوم، مـا كان حتى اليـوم عليهـم أي عملية 
هجوميـة وال باألمـس مـا كان عليهـم أي عمليـة هجوميـة، وال قبل األمـس، وحتى 
حـاالت االشـتباك مل تكـن مواجهـة مـع هجـوم، هجـوم عى سـيارة نجـدة هيجمون 
هـم - ويـش بتسـرب سـيارة نجـدة، بـا هتجـم عليهـم؟ - أو طقـم لألمنيـن مـرَّ مـن 

الشـارع أو عـرَب من جهـة معينـة فيعتـدون عليه.

 أدعـو اجلميـع إىل التحـي باملسـؤولية واالنضبـاط والتعـاون مـع الدولـة يف األمـن 
واالسـتقرار، واألمن واالسـتقرار مسـؤولية اجلميـع وأن يتجه اجلميـع كلهم ضد هذا 
املسـعى التخريبـي بالتواصـل بالنصـح، باحلفاظ عى األمـن واالسـتقرار يف العاصمة 
ويف غـر العاصمـة، وأدعـو أولئـك إىل الكـف فـورا عـن هـذا التـرف، وأناشـد 
رئيـس املؤمتـر الشـعبي العـام عـي عبـداهلل صالـح إىل التعقـل وأن يكون كـا كان منذ 
بدايـة العـدوان وإىل اليـوم حريصـا عـى مصلحـة وطنـه، مؤثـرا  األمن واالسـتقرار، 
ل إىل هـذا اإلسـفاف الـذي متارسـه بعـض تلـك املليشـيات،  غـر منجـر وغـر ُمَتنـزِّ
ونحـذر مـن جديـد إذا مل تكـف تلـك املليشـيات عـن هـذا التـرف فعـى الدولة أن 
تتحمـل مسـؤوليتها بمعاونـة املواطنـن وتكثيـف اجلهـود مـن اجلميع لفـرض األمن 
واالسـتقرار وال حـول وال قـوة إال بـاهلل العـي العظيـم.. والسـالم عليكـم ورمحة اهلل 

وبركاته؛
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تفجر الوضع يف املحافظات : 

كـا أرشنـا سـابقًا فقـد نظـر البعـض إىل حـرص السـيد القائـد عبدامللـك بـدر الدين 
احلوثـي عـى وحـدة الصف وإفسـاح املجال أمـام العقالء والوسـطاء عـى أنه ضعف 
وهـؤالء الذيـن اجتهـوا إىل تبنـي ذلك زعيـم مليشـيا اخليانـة وأتباعه وكذلـك مرتزقة 
العـدوان فيـا معظـم اليمنيـن أدركـوا أبعـاد اخلطـاب وما محله مـن رسـائل واضحة 
وبينـة وبذلـك وضعهـم السـيد القائـد أمـام حقائـق الوضـع ومسـتجداته وتطرق إىل 
األسـباب والنتائـج وكيفيـة مواجهة مـرشوع اخليانـة بدءًا باسـتمرار جهود الوسـطاء 
ودعـوة املليشـيا إىل الراجـع عـن مرشوعهـا، وهـي الدعوة التـي مل جتد آذانـًا صاغية، 
بـل متـادت تلـك املليشـيا يف اعتداءاهتـا عـى األجهـزة األمنية وعـى منـازل املواطنن 
يف حماولتهـا لتوسـيع دائـرة نفوذهـا وسـيطرهتا داخـل العاصمـة، يف وقـت  اعتمـد 
فيـه زعيـم مليشـيا اخليانـة عـى عـدد مـن أتباعـه يف أكثـر مـن حمافظـة وذلـك لتفجر 
الوضـع  بتلـك املحافظـات، وبالفعـل حتركت مليشـيا اخليانـة يف حمافظـات املحويت 
وحجـة وعمـران وذمـار وذلك لتأديـة املهام املكلفـة هبا ابتـداًء من قطـع الطرقات ثم 
بالسـيطرة عـى املقـرات العامـة وإطـالق النار عـى األجهـزة األمنية واالسـتيالء عى 

مقراهتـا واحتجـاز أفرادهـا وهنـب مـا بحوزهتـم من سـيارات وأطقـم وغره. 

لقـد ارتكبـت تلـك املليشـيات جرائـم ليـس أقلهـا إطـالق النـار عـى أفـراد األمـن 
واجليـش واللجـان الشـعبية األمـر الـذي أدى إىل استشـهاد وجـرح العديـد منهـم، 
إضافـة إىل إقـالق السـكينة العامـة وهنـب املقـرات احلكوميـة وبـث الفـوىض خدمـًة 
للعـدوان السـعودي األمريكـي وهـو مـا اسـتدعى التحـرك الرسيع إلفشـال املخطط 
وإحباطـه، وبالفعـل متكنـت القـوات األمنيـة وقـوات مـن اجليـش واللجان الشـعبية 
والرشفـاء من أبنـاء القبائـل، واملواطنن من إحبـاط ذلك املخطـط ودارت مواجهات 
خاطفـة يف مركـز حمافظة حجـة وكذلك يف حمافظة عمـران وتم تأمن الطرقـات العامة 

املؤديـة إىل العاصمـة مـن كافـة االجتاهـات الشـالية والغربيـة والرشقيـة واجلنوبية. 

وقـد شـملت أحداث اخليانـة حمافظات ذمار وعمـران وريمة واملحويـت وحجة وإب 
وصنعـاء، وتـم التعامـل مـع تلـك املليشـيا بشـكل حـازم ومتكنـت األجهـزة األمنية 
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وقـوات اجليـش واللجـان الشـعبية مـن حسـم املعركـة خـالل سـاعات فقـط لتعـود 
األوضاع إىل طبيعتها يف كافة املناطق التي شـهدت انتشـارًا لتلك املليشـيا.. وسـامهت 
الشـخصيات االجتاعيـة الوطنيـة وكذلك مجـوع املواطنـن يف وأد تلـك الفتنة خاصًة 
بعـد أن اكتشـفت حقيقة مرشوع زعيم مليشـيا اخليانـة املتمثل يف التخابر مـع العدوان 

والتنسـيق معه والعمـل لصاحله.

اإلعان الرسمي للخيانة: 

املطلـع عـى خطـة إسـقاط العاصمـة صنعـاء وكذلـك تفجـر الوضـع يف املحافظات 
تـم رصـده مـن  املخطـط واهلـدف منـه ومـا  للوهلـة األوىل مسـتوى ذلـك  يـدرك 
إمكانيـات تسـليحية وماديـة؛ مـن أجـل إنجاحـه وتنفيذه عـى األرض وما سـخرت 
لـه مـن إمكانيـات برشيـة اسـتدعت حركـة اسـتقطاب مسـبقة يف صفـوف املشـائخ 
والشـخصيات االجتاعيـة واملؤثريـن يف حميـط صنعـاء ويف املحافظـات، وتـم توزيـع 
أمـوال وتقديـم عـروض ووعـود إضافـة إىل التغرير بالبعـض عى أن اهلـدف من هذا 
التحـرك وطنـي وليس خدمـة العدوان، غـر أن وعي ووطنية الكثر من الشـخصيات 
االجتاعيـة واملشـائخ والضبـاط وغرهم سـاهم إىل حد كبر يف إفشـال ذلك املخطط، 
فالكثـر ممـن قـام زعيـم مليشـيا اخليانـة بالتنسـيق معهـم وأراد منهـم تنفيـذ بعـض 
املهـام واملشـاركة يف خمططـه االنقـاليب ويف مرشوعـه خليانـة الوطن والشـهداء رفضوا 
االنسـياق لتلبيـة مـا طلب منهـم، والبعض منهـم تظاهـر باملوافقة وعند سـاعة الصفر 
مل يقـم بتنفيـذ أي يشء كـون مـا طلب منهـم يتناىف مع الديـن واألخالق ومـع أعراف 
القبيلـة اليمنيـة وعـادات املجتمع اليمني األصيـل وكذلك يتناقض كليـًا مع األهداف 
الوطنيـة ومـع متطلبـات املرحلـة التـي تقتـي توحيـد اجلهـود ضـد العـدوان وليس 
توجيـه البنـادق إىل صـدور اإلخـوة رفـاق النضال ممـن يقدمـون أنفسـهم رخيصة يف 

سـبيل أمننـا واسـتقرارنا والدفاع عـن الوطن وسـيادته واسـتقالله. 

لقـد أدركـت تلـك القيادات والشـخصيات مـن مشـائخ ووجاهات وضبـاط وجنود 
ومواطنـن خطـورة مـرشوع زعيم مليشـيا اخليانة وهلذا اختـارت االنحيـاز إىل الوطن 
ورفـض ذلـك املـرشوع الـذي يقـوم عـى اخليانـة ويسـتهدف الوطـن والشـعب وال 
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يسـتهدف مكونـًا بعينـه أو جهـة دون أخـرى، بل هيـدف إىل تسـليم الوطـن عى طبق 
مـن ذهـب للغـزاة واملرتزقـة وكل ذلك يعنـي أن االنخـراط يف هذا املـرشوع أو تأييده 
واملشـاركة فيـه خيانـة للوطن وتنصل عـن املسـؤولية الدينية واألخالقيـة، خاصًة بعد 
أن اتضحـت احلقائـق للجميـع، فـا قالـه زعيـم مليشـيا اخليانـة يف كلمتـه التـي بثتهـا 
قنـاة اليمـن اليـوم ظهـر السـبت املوافـق ٢٠١7/١٢/٢م يكفـي للتعرف عـى طبيعة 
املخطـط وحقيقتـه، وهـي الكلمـة التي دعا فيهـا زعيم مليشـيا اخليانـة إىل فتح صفحة 
جديـدة مـع العـدوان وحـرض فيهـا أبنـاء القـوات املسـلحة عـى التمـرد ودعـا فيها 
املواطنـن إىل مـا أسـاها انتفاضـة ضـد األجهـزة األمنيـة واجليـش واللجان الشـعبية 
ضاربـًا عـرض احلائـط بتضحيـات عـرشات اآلالف مـن اليمنيـن عـى مـدى ثالث 
سـنوات مـن العـدوان الظـامل والغاشـم ومسـتهينًا بدمـاء الشـهداء الزكيـة الطاهـرة 
وسـاخرًا مـن صمـود الشـعب وصـربه وحتمله كل هـذه املدة التـي رضب فيهـا أروع 
األمثلـة يف الصمـود والتحدي؛ وهلذا كان الشـعب متحماًل ملسـؤولية الدفـاع عن هذا 
الصمـود فلـم يسـتجب لدعـوات زعيـم مليشـيا اخليانـة بـل اجتـه إىل مسـاندة اجليش 
واللجـان الشـعبية واألجهـزة األمنية التي اسـتمرت يف التعامـل مع أفراد املليشـيا من 

العصابـات اإلجراميـة يف عـدد مـن املناطـق ومتكنـت من التضييـق عليهـا ودحرها. 

وكان أبرز ما قاله صالح يف خطابه يوم الثاين من ديسمرب ما يي: 

يف هـذا اليـوم الثـاين من ديسـمرب أدعـو كل مجاهـر شـعبنا العظيـم يف كل املحافظات 
يف كل املديريـات واألحيـاء والعـزل يف كل مـكان إىل أن هيبوا هبة رجـل واحد للدفاع 
عـن الثـورة واجلمهوريـة والوحـدة واحلريـة مـن قبل هـذه العنـارص التـي قامت هبذا 
العمـل الغـر مسـؤول... وأضـاف: منـذ ثـالث سـنوات وهـي تعبـث بمقـدرات 
الشـعب وتنهـب املؤسسـات وتقتحـم املصالـح احلكوميـة والـوزارات ال لـيشء إال 
لالنتقـام مـن الثـورة واجلمهوريـة مـن النظـام اجلمهـوري والثـوار ممـن فجـروا ثورة 

سـبتمرب وممـن حققـوا وحـدة اليمن وممـن دافعـوا عنها. 

ثـم كرر دعوتـه جلاهر الشـعب بالقول: فأدعو مجاهر الشـعب إىل أن يـؤدوا واجبهم 
وأدعـو القـوات املسـلحة واألمن بـأن ال تقبل أي تعليـات من قيادة أنصـار اهلل يف أي 
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مرفـق ويف أي مـكان وأجهـزة الدولـة بالكامـل نفـذوا تعليـات املؤسسـة العسـكرية 
املمثلـة بالقيادات الوطنيـة التارخيية التي شـملتهم هيكلة هادي وشـملتهم التصفيات 
مـن قبـل قيـادة أنصـار اهلل، مرجعيتكـم قيـادة املؤمتر الشـعبي العـام وحلفائـه وأدعو 
األشـقاء يف دول اجلـوار واملتحالفـن أن يوقفـوا عدواهنـم ويرفعـوا احلصـار ويفتحوا 
املطـارات وسـنفتح معهـم صفحـة جديـدة للتعامـل معهم بحسـن اجلوار، سـنتعامل 
معهـم بشـكل إجيـايب ويكفـي مـا حصـل لليمـن ونتعهـد ألشـقائنا وجراننا أننـا بعد 
وقـف إطـالق النـار وإيقـاف التحركات عـى األرض وفتـح املطارات ورفـع احلصار 
نتحـاور مبـارشة كسـلطة رشعيـة ممثلـة بمجلـس النـواب، جملس النـواب هـو املمثل 

الرشعـي للبـالد وهو الذي سـيتحمل املسـؤولية خـالل الفـرة القادمة. 

واختتـم خطابـه بالقـول: يا مجاهر شـعبنا انتفضـوا لثورتكم وانتفضـوا لوحدتكم من 
املهـرة حتـى ميدي ومن بـاب املندب حتـى صعدة حافظـوا عى أمنكم واسـتقراركم. 

ومما سـبق فـإن ما ورد يف خطـاب زعيم مليشـيا اخليانة يعترب إعالنـا رصحيا باالنقالب 
عـى اتفـاق تشـكيل املجلس السـيايس األعى وكذلـك خيانـة حقيقية لدماء الشـهداء 
وتقديـم الوطـن للعـدوان والتنازل عـن كل الثوابـت، إضافة إىل أن مـا ورد عبارة عن 
دعـوة للفتنـة بـن أبنـاء الشـعب، وقد القـى هذا اخلطـاب اسـتهجان الكثر مـن أبناء 
الشـعب بمـن فيهـم أنصـار صالـح أنفسـهم، فمنهم من سـارع -بعـد أن اسـتمع إىل 
اخلطـاب- إىل إلقاء سـالحه وآخرون أكـدوا مسـاندهتم للجيش واللجان الشـعبية يف 

وأد هـذه الفتنة. 

اخلطاب الثاين للسيد القائد : 

كـا أرشنـا فقـد كان خلطاب السـيد القائـد صبـاح يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م أثر 
بالـغ يف نفـوس معظـم اليمنيـن، وهـو األثر الـذي تعـزز بعـد أن أعلن زعيم مليشـيا 
اخليانـة مرشوعـه االنقـاليب الفتنـوي من خـالل قناتـه الفضائيـة التي بثـت كلمته بعد 
سـاعات فقـط مـن اخلطـاب األول للسـيد القائـد بالتزامـن مـع دعـم إعالمـي كبـر 
للمليشـيا وزعيمهـا مـن قبـل دول العـدوان إضافة إىل الدعم السـيايس والعسـكري، 
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إال أن ذلـك الدعـم وبفضل مـن اهلل مل يؤثر عى مسـار املواجهات بامليـدان فقد متكنت 
القـوات األمنيـة من حسـم املوقـف يف أكثر مـن منطقة ومل تغرب شـمس يوم السـبت 
إال وكانـت األجهـزة األمنيـة وبمسـاندة وحـدات مـن اجليـش واللجـان الشـعبية قد 
متكنـت مـن تطويـق كافـة املربعـات واملناطـق التـي فجـرت فيهـا املليشـيا املوقـف 
سـواء يف العاصمـة أو يف حميطهـا، ومتكنـت كذلـك مـن إعـادة فتـح الطرقـات املغلقة 
واسـتعادت السـيطرة عـى النقـاط األمنيـة، وال تـزال تتعامـل مـع املربعـات املتبقيـة 

العاصمة.  داخـل 

وأمـام هـذه التطـورات االسـتثنائية أطل السـيد القائـد عبدامللـك بدر الديـن احلوثي 
يف خطـاب هـو الثـاين يف نفـس اليـوم حتدث فيـه عـن تطـورات الوضع ومسـتجداته 
وكشـف املزيـد مـن احلقائـق بشـأن مـرشوع اخليانـة والتآمـر عـى ضـوء كلمـة زعيم 
مليشـيا اخليانـة، وبعـث السـيد يف اخلطـاب تطمينـات إىل سـكان العاصمـة وأشـاد 
بـدور األجهـزة األمنيـة وما تبذلـه من جهد يف سـبيل إعـادة االسـتقرار إىل العاصمة، 
وأوضـح للمواطنـن الكثـر مـن القضايـا املتعلقـة بمـرشوع اخليانـة والدعـم الـذي 

سـخره العـدوان مـن أجـل تفكيـك اجلبهـة الداخليـة فـإىل نـص اخلطاب. 

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمـد هلل رب العاملـن، وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل امللك احلق املبن، وأشـهد أن سـيدنا 
حممـدا عبـده ورسـوله خاتـم النبيـن، اللهـم صـل عى حممـد وعـى آل حممـد وبارك 
عـى حممد وعـى آل حممد، كـا صليت وباركـت عى إبراهيـم وعـى آل إبراهيم، إنك 
محيـد جميـد، وارض اللهـم برضاك عـن أصحابه األخيـار املنتجبن وعن سـائر عبادك 

الصاحلن.

أهيا اإلخوة واألخوات، شعبنا اليمني املسلم العزيز،

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بعـد كلمتنـا يف ضحـى اليـوم بشـأن االعتـداءات التـي تقـوم هبـا بعـض امليليشـيات 
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اإلجراميـة التـي تسـعى إىل العبـث باألمـن واالسـتقرار يف العاصمـة صنعـاء برعايـة 
وتوجيـه مـن بعـض القـوى السياسـية التـي انكشـفت يف حقيقـة موقفها اليـوم، كان 
هنـاك بعـض التطورات التـي كان البد أن نعقـب عليها يف كلمتنـا اآلن، التطور األول 
كلمـة لعـي عبـد اهلل صالـح وكانـت كلمة غـر موفقـة، وتالهـا كذلك يف تطـور آخر 
بيـان ترحيبي مـن جانب قوى العدوان... نحـن قبل أن ندخـل يف التعليق عى الكلمة 
السـيئة غـر املوفقـة لذلـك الرجـل، هيمنـا أوالً أن نتقـدم بالشـكر اجلزيـل والتقديـر 
الكبـر للقـوى األمنيـة واألجهزة األمنية الرسـمية ومن يسـاندها مـن املواطنن الذين 
بذلـوا منـذ الصبـاح جهدًا كبـرا يف تأمـن مناطق كثـرة وكذلـك عدة أحيـاء ومعظم 
أحيـاء العاصمـة صنعـاء التي نجحـت األجهزة األمنيـة بتعاون من املواطنـن الرشفاء 
واألحـرار يف تأمينهـا، ونأمـل االسـتمرار يف هـذه اجلهـود مـن األجهـزة الرسـمية يف 
الدولـة مـن اجليـش مـن األمـن وبتعـاون أيضـا مسـتمر مـن املواطنـن مـن القبائـل 
يف سـعي لتثبيـت حالـة األمـن واالسـتقرار يف العاصمـة، وإبطـال املسـاعي الفتنويـة 
والتخريبيـة والعبثيـة التـي تسـعى إىل الفـوىض وإىل سـفك الدمـاء وإىل النهـب وإىل 
القتـل والتي مارسـت اجلرائم حتى بحـق املواطنن املـارة يف الشـوارع، وقتلت الكثر 
مـن األطفـال والنسـاء والرجـال يف عبثهـا وحتركهـا الفوضـوي التخريبـي اإلجرامي 
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الـذي ال مـربر لـه كـا قلنـا يف ضحى اليـوم عـى اإلطالق.

التحـرك الـذي قامـت بـه تلـك امليليشـيات اإلجراميـة كـا قلنـا يف ضحـى اليـوم مل 
يسـبقه مـا يـربره أبـدًا، ال كان هناك مسـاكن مـن مسـاكنهم وبيوهتم حمتلـة أو مقتحمة 
وال كان هنـاك يشء مـن مقراهتـم تعـرض لالقتحـام والسـيطرة عليـه واملسـجد كان 
بأيدهيـم، واجلهـود املكثفـة والكبـرة مـن املجلـس السـيايس األعـى ومـن العقـالء 
الرشفـاء يف املؤمتـر الشـعبي العـام وأنصـار اهلل كانـت قائمـة عـى قـدم وسـاق ملنـع 
حـدوث أي فتنـة، ومـع ذلـك أقدمـوا بـدون مـربر عـى إجرامهم هـذا وعـى فتنتهم 
هـذه وحتركـوا للعبث وللفـوىض وللقتـل ولالقتحامات هم مـن جانبهـم، يقتحمون 
بيـوت املواطنـن ويقتحمون كذلك ويسـتهدفون مقـرات الدولة ومؤسسـات الدولة 
التـي حياولـون احتالهلـا، فنحـن هنـا نشـيد هبـذه اجلهـود املباركـة لألجهـزة األمنيـة 
لـكل أجهزة ومؤسسـات الدولـة املتعاونـة للجيش للمواطنـن وأيضا نشـيد باإلخوة 
الرشفـاء يف املؤمتـر الشـعبي العـام الذيـن مل ينجـّروا إىل هـذه الفتنـة والذيـن كانوا عى 
مسـتوى عـاٍل من التحـي باملسـؤولية والـروح الوطنية واحلـرص الصـادق واحلقيقي 
عـى أمن واسـتقرار هـذا البلـد، وفعاًل هـذه اللحظة هي حلظـة تارخيية وهـي يف نفس 
الوقـت حمنـة ومأسـاة، حمنـة مؤملة بـا تعنيـه الكلمة لإخـوة يف املؤمتـر الشـعبي العام، 
أن يشـاهدوا البعـض منهم ينجـرون إىل هـذه الفتنة ويتحركـون هذا التحرك السـلبي 

الـذي تطـور يف األخـر إىل موقـف سـنأيت للحديـث عنه.

وكذلـك نتقـدم إىل اإلخـوة واألخـوات كل سـكان العاصمـة صنعـاء نحـن ندرك يف 
هـذه اللحظـة مـدى املعاناة، مـدى األمل من هـذه التطورات السـلبية ونقـول هلم نحن 
إىل جانبكـم يـا سـكان العاصمـة صنعـاء، يـا كل السـاكنن يف هـذه العاصمـة من كل 
أرجـاء اليمـن، يـا مـن كنتـم تنعمـون كل هـذه الفـرة باألمـن واالسـتقرار، نحن إىل 
جانبكـم والدولـة إىل جانبكـم واألجهزة األمنية إىل جانبكم وسـنبذل مـع الدولة ومع 
األجهـزة األمنيـة قصـارى جهودنـا يف تثبيـت األمن واالسـتقرار، األمن واالسـتقرار 
الـذي كانـت تنعـم بـه العاصمـة صنعـاء، كان مـرب املثل كان شـاهدًا عى حسـن 
اإلدارة الصادقـة واجلـادة لألوضـاع األمنيـة يف العاصمـة صنعـاء، كان كل السـاكنن 
يف العاصمـة صنعـاء مـن أي حـزب مـن أي حمافظـة مـن أي منطقـة، الـكل ينعم هبذا 
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األمـن وهبـذا االسـتقرار إىل اليـوم وإىل األمـس، لكـن إىل اليـوم بشـكل أكـرب يعنـي 
اليـوم بـدأت حالـة التخريب والفوىض بشـكل كبـر من تلـك امليليشـيات اإلجرامية 
والتخريبيـة، فـا كان قائًا منـذ الفرة املاضية كل الفـرة املاضية مـا كان قائًا من األمن 
واالسـتقرار -حتـى أتـت تلـك امليليشـيات لتخـرب هـذا األمـن واالسـتقرار- هـو 
شـاهٌد واضـٌح عـى أن الوضع السـابق هو وضـع إجيايب ووضـع صحيـح، أن اإلدارة 
الرسـمية يف الدولـة عـى مسـتوى القـرار السـيايس يف املجلـس السـيايس األعـى عى 
مسـتوى احلكومة عى مسـتوى األجهزة األمنيـة، وأن الدور الذي -أيضـا- كان يقوم 
بـه املواطنـون من أنصار اهلل ومـن غرهـم كان دورًا وطنيًا بكل ما تعنيـه الكلمة، دورًا 
لصالـح كل سـكان العاصمـة صنعاء ودورًا لصالـح مجيع املواطنن بال اسـتثناء مل تكن 
املسـألة خـالل هذه الثالثـة األعـوام أن البعض يف صنعـاء مثاًل من هم حمسـوبون عى 
أنصـار اهلل فقـط يف صنعـاء يشـعرون باألمـن ال، كل سـكان العاصمـة صنعـاء كانـوا 
حيسـون هبـذا األمن ويشـعرون هبـذا األمن وهـذا أمر معـروف وهـذا يشء يعرف به 
حتـى هـؤالء الذيـن يلعبون هـذا الـدور التخريبي اليـوم، هم قد سـبق منهـم اإلقرار 
هبـذه احلالـة األمنيـة اإلجيابية التـي كانت قائمـة، واليوم مـن خرهبا ويسـعى لتخريبها 

هو هـم وليـس غرهم.

فنحـن اليـوم نشـيد بجهـود األجهـزة األمنيـة ونشـيد بموقـف الرشفـاء واألحـرار 
مـن حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام نشـيد باملوقف املسـؤول ملنتسـبي اجليش وملنتسـبي 
األجهـزة األمنيـة وملنتسـبي مؤسسـات الدولـة الذيـن يدركـون اليـوم حقيقـة هـذه 
اللعبـة التـي باتـت مفضوحة، ونشـيد أيضا هبـذا التعـاون الكبر من سـكان العاصمة 
ونأمـل أيضا االسـتمرار يف هـذا التعاون، بل تطويـر وتقوية هذا التعـاون مع األجهزة 
األمنيـة ألنـه ملصلحة كل سـكان العاصمة ملصلحـة اجلميع وأد هذه الفتنـة وإهناء هذه 

الفتنـة وتثبيت حالـة االسـتقرار واألمن، هـذا أوالً.

 ثانيـًا: بشـأن التطـورات بعـد كلمتنـا التـي وضحنـا فيها هـذه احلقيقـة والتـي دعونا 
فيهـا هـذه امليليشـيات وزعيمهـا إىل االحتـكام.. أن نحتكـم نحـن وهـم إىل العقـالء 
والرشفـاء مـن حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام ومـن عقـالء وحكـاء اليمن ونقـول إذا 
كنتـم تطمئنـون إىل أنكـم يف موقـف صحيح وأنكـم لسـتم يف املوقف اخلاطـئ وأنكم 



278

فتنةديسمبر

كنتـم يف تـرف دفاعـي فإذن ملـاذا متنعتم مـن هـذا االحتكام؟!،وملـاذا كان توجهكم 
اإلرصار عـى مـا أنتـم فيـه من عبـث ومن فوىض ومـن أعـال إجراميـة وفتنوية وختل 
باألمـن واالسـتقرار؟ ثـم طبيعـة ترفاتكم إطالق النار بشـكل عشـوائي، كـم قتلتم 
مـن أطفـال ونسـاء ومواطنن يف الشـوارع؟ اسـتهداف ملؤسسـات الدولة وهـذا أيضا 
يكشـف عـن سـوء النوايـا فالكلمـة مـن زعيـم هـذه املليشـيات املعتدية كانـت كلمة 
غـر موفقـة بـكل ما تعنيـه الكلمـة، كلمة سـيئة جـدًا وكلمة كشـفت عـن احلقيقة أنه 
مل يكـن هناك مشـاكل احتـكاكات أمنيـة فاقترت املسـألة عى هذا.. أنـه حصل مثال 
احتـكاكات أمنيـة نتـج عنهـا هـذه التطـورات ال، أي احتـكاكات أمنية نحـن وضحنا 
أنـه حتى أثنـاء إقامة الفعالية كان مسـجدهم بأيدهيم وكانوا متواجديـن جنبا إىل جنب 
بحراسـتهم إىل جانـب األجهـزة األمنيـة، وصربنـا عـى ما نفذوه مـن اعتـداءات أثناء 
ذكـرى املولـد النبـوي وعبنـا عليهم كثـرا عملهم السـتهداف ذكـرى املولـد النبوي، 
عمـل شـائن عمـل خمـٍز عمل غـر مـرشف، مناسـبة عظيمـة مناسـبة مقدسـة ال يليق 
بأحـد املحاولـة لإسـاءة إىل هـذه املناسـبة والسـعي لعرقلتهـا، ولكـن كان هناك صرب 
وحتمـل كبـر وتغـاٍض بعدمـا كانـوا يعتـدون عـى طقـم أو عى سـيارة من سـيارات 
النجـدة أو عـى بعـض من األجهـزة األمنية كان كل مـا يف األمر أن تتدخل وسـاطات 
السـتالم الشـهداء واسـتالم اجلرحـى مـن دون أي إجـراءات عقابيـة يف املقابل، صرب 
كبـر وحتمـل كبر مـن قبـل األجهـزة األمنية لكـن اليـوم اجتهوا هـم النتشـار عدائي 
وتفجـر موقـف ودعـوة إىل نفـر عـام للفتنـة كلمـة زعيـم هـذه املليشـيات تضمنت 

التايل:

الدعـوة للفتنـة، الدعوة لالقتتـال، الدعـوة للفوىض، الدعوة لسـفك الدمـاء، الدعوة 
للكراهيـة، الدعـوة للبغضـاء، االسـتنفار العدائـي، كذلـك الكذب وتقديـم تربيرات 
وعناويـن هلـذا النفـر عناويـن قـد عرف الشـعب اليمنـي أهنـا عناوين كاذبة وليسـت 
ذات مصداقيـة قـد أكل عليها الدهـر ورشب وباتوا مفضوحن، كم كانـوا يقولوهنا يف 
املـايض وافتضحـوا، كلمتنـا نحـن كانت كلمـة واضحة، دعونـا إىل األمـن، دعونا إىل 
تـرك  الشـقاق،  تـرك  إىل  دعونـا  والتفاهـم،  الوديـة  احللـول  إىل  دعونـا  االسـتقرار، 
االحـراب، تـرك االقتتـال، إىل التعـاون مـن اجلميـع ألمـن اجلميـع بال اسـتثناء، ألن 
يكـون كل يمنـي وكل شـخص يسـكن يف العاصمة صنعـاء حيظى هبـذا األمن وحيظى 
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هبـذا االسـتقرار من الدولـة التي هي مسـؤولة عن محايـة اجلميع، دعونـا اآلخرين من 
احلكـاء والعقـالء وأيضـا الرشفـاء يف املؤمتـر الشـعبي العام للتدخـل لوأد هـذه الفتنة 
حلـل هذه املشـكلة قبل التفاقـم أكثر فدعوتنـا نحن دعـوة واضحة، دعـوة أمن، دعوة 
اسـتقرار، دعوة حلـول، دعوة تفاهـم، دعوة اإليـالء بأمهية كبرة جـدا وكأكرب أولوية 
ألولويـة مطلقـة هي احلـرص عى هـذا البلد، احلفـاظ عى أمن واسـتقرار هـذا البلد، 
احلفـاظ عـى أمن واسـتقرار العاصمـة صنعاء، كلمة زعيـم تلك املليشـيات مل تتضمن 
مثقـال ذرة مـن احلرص عـى أمن الوطـن ومل تتضمن مثقـال أقل مـن ذرة من احلرص 
عـى أمن سـكان العاصمة صنعـاء وهم من خمتلـف مناطق اليمن وخمتلـف االجتاهات 
السياسـية والثقافيـة واملذهبيـة لليمـن، صنعاء متثـل كل اليمنيـن، كلمته كلمـة مل ترَع 
حرمـة هلـذا األمـن واالسـتقرار لسـكان العاصمة صنعـاء وكذلـك مل تتضمـن مثقال 
ذرة مـن احلـرص عـى مصلحـة الوطـن وال مثقـال ذرة مـن التقديـر للظـروف املهمة 
واالسـتثنائية والكبـرة التـي يمر هبـا الوطن وهـو يف مواجهة مـع قوى العـدوان التي 
حتـاول احتـالل كل شـرب فيـه، وحتـاول اسـتعباد شـعبه وحتـاول أن تفقـد هـذا البلـد 
حريتـه وكرامتـه وأن يتحـول مـا بقـي يف هـذا البلد كمثـل ما قـد احتلوه مـن بقية هذا 
البلـد فيـا عليـه املواطنـون هنـاك مـن اسـتعباد وقهـر ومظلوميـة وانعـدام لألمـن 
واالسـتقرار إىل غـر ذلـك، فكانـت كلمته غر موفقـة يعني كانت جمـردة فعال من كل 
حـرص عى أمـن واسـتقرار ومصلحة وطـن وإخاء وحفاظ عـى حياة النـاس أنت يا 
زعيـم تلـك املليشـيات كيـف مل تتحـَل بـذرة؟ كيـف مل تسـمع صوتنـا احلـر صوتنـا 
املسـؤول صوتنـا الوطنـي املعـرب فعال عـن األمـن واالسـتقرار؟ نحن نقـول ندعو إىل 
األمـن واالسـتقرار، أنـت تدعـو إىل الفتنـة تدعـو إىل القتال تدعـو إىل إثـارة النعرات 
الطائفيـة والسياسـة وحتـت كل العناويـن، فهـو موقف سـلبي جدا وكلمة غـر موفقة 
جـدا بـكل االعتبـارات ولألسـف الشـديد مل نكـن نتمنـى لـه أن يقـف هـذا املوقـف 
السـلبي جـدا الذي يتقلـد به عار ما يرتـب عليه من إهـدار للطاقة واجلهد من سـفك 
للدمـاء مـن تبديـد لقـدرات البعض مـن املنتمن إليـه، ومن اجتاه سـلبي وخيـاين هلذا 
البلـد وهلـذا الشـعب أنـا أقول لـه وأقـول ملليشـياته وأقول ليسـمع كل النـاس يف هذا 
البلـد: زعيـم تلـك املليشـيات وأصحابه يف تلـك املليشـيات الذين يقفون معـه موقفه 
السـلبي اليـوم كلهـم يقرون منـذ بداية العـدوان وإىل اليـوم أن هذا العـدوان ظامل وأنه 
عـدوان إجرامـي وأنـه عدوان يسـتهدف اليمـن كل اليمن، يقـرون هبـذه احلقيقة وأنه 
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عـدوان يشـكل خطـورة عـى كل هـذا البلد وعـى كل أبنـاء هـذا البلد مـن دون متييز 
وال اسـتثناء هـو عـدوان عـى املؤمتريـن وعـى األنصـار وعـدوان عـى كل املكونات 
عـدوان عـى كل القبائـل عـدوان عـى هـذا الوطـن بـكل من فيـه، هـذه حقيقـة أنتم 
أقررتـم هبـا، وأنـه عـدوان ظـامل آثـم غـر مربر غـر حمق هـذه حقيقـة كل هـذه الفرة 
املاضيـة مقـرون هبـا، خطاباتكـم تشـهد عليكـم كالمكـم يشـهد عليكـم وإن كان 
فعالكـم يف املـايض كلـه مل يرتـق إىل مسـتوى املوقـف الذي كنتـم تزعمون أنكـم عليه 
كموقـف وطنـي وكنـا نشـيد به كموقـف وطني، فـدول العـدوان بعـد خطوتكم هذه 
كانـت معكـم يف هـذه اخلطوة مؤيدة هلـذه اخلطوة التـي قمتم هبا ومباركة هلـذا التحرك 
العدائـي الـذي أنت فيـه اآلن، باركـوه وعندمـا بدأتم هذا العـدوان مـن جانبكم هذا 
التحـرك اإلجرامـي املخـل باألمـن واالسـتقرار منكـم، كان صوتكـم اإلعالمـي ال 
خيتلـف عنهـم هنائيا حتـول صوتكم اإلعالمـي إىل صوت واحد ومشـرك مـا تقولونه 
يقولونـه ومـا يقولونـه تقولونـه وظهرتـم كجبهـة واحـدة، هـذا يف البدايـة موقـف 
إعالمـي واحـد واضـح أصبحت قنـاة اليمـن اليوم تتكلـم بنفس منطـق قنـاة العربية 
وقنـاة احلـدث ال فرق هنائيـا، أصبحت بـذات النغمة، بـذات اللغة، بـذات األدبيات، 
بـذات الصـوت، بـذات املوقـف، بـذات التوجـه وهكـذا، يعني مـن دون فـرق معناه 
أصبحتـم جبهـة واحـدة كذلـك موقفكـم يف كلمـة زعيـم هـذه املليشـيات كان معربا 
بـكل وضـوح عـن هـذا التنسـيق وهـذا املوقـف املفضـوح ألننـا قلنـا يف الصبـاح يف 
ضحـى اليـوم قلنـا خطـوة مشـبوهة، اليـوم نقـول مل تعـد فقط خطـوة مشـبوهة اليوم 
باتـت خطـوة مفضوحـة، بعـد الكلمـة التي قاهلـا زعيـم تلك املليشـيات وبعـد البيان 
بيـان الفضيحـة بيان العـار الذي تتقلدونـه أنتم يف تلك املليشـيات وزعيمهـا تتقلدون 
عـار بيـان قـوى العدوان الـذي رحب بـا فعلتـم وابتهج با فعلتـم واعتـربه خطوة له 
ومعـه، وطاعـة لـه واسـتجابة لـه وحتـركا يف إطـاره، اليـوم أصبحتـم فيـا تفعلـون 
تتحركـون يف إطـار حتـرك قـوى العـدوان ضمـن حتـرك افتضـح واكتشـف، وباخلزي 
والعيـاذ بـاهلل، هـذا خزي كبـر، هذه خيانـة كبرة، هـذا انقـالب عى الوطـن، وليس 
فقـط عـى سـلطة أو غرها، انقـالب عى الوطـن، خيانـة للوطن، كيـف تتجهون هذا 
التوجـه العـار؟ عيـب عليكم، هـذا عيب، عيـب كبر، تطعنـون يف الظهـر، وتتجهون 
إىل سـكان العاصمـة صنعاء إلقالق األمن والسـكينة واالسـتقرار، تتجهـون بفوهات 
بنادقكـم وأسـلحتكم لقتـل سـكان العاصمـة صنعـاء، واسـتهداف األهايل والسـعي 
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القتحـام مؤسسـات الدولة ومقـرات الدولـة، كان األجدر بكم لـو كان فيكم رشف، 
لـو كنتـم أهـل وفاء، لـو كنتم أهـل ضمر، لـو كنتـم أصحـاب مصداقية تكـون تلك 
البنـادق وتلـك األسـلحة يف اجلبهـات موجهـة هلذا العـدوان الـذي أقررتم أنـه باطل 
ثـم اليوم تقفـون معه وتلتحقـون بصفـه وتؤيدونه وتتجهـون ببنادقكم، بنـادق الغدر 
وأسـلحتكم وموقفكـم اخلائن السـتهداف أبناء بلدكم، واسـتهداف السـكينة واألمن 
واالسـتقرار بحـق أهـايل صنعـاء الرشفـاء، ومل تكتفـوا هبـذا حتـى بتـم تنـادون بقيـة 
حمافظـات اليمـن أن يقتتلـوا أن يفتتنـوا أن يتحاربـوا، أن يسـفك بعضهـم دماء بعض، 
هـذا منطـق خيانـة، عـار عليكـم، خـزي عليكـم يـا دعـاة الفتنة يـا دعاة الـرش، عيب 
عليكـم وعـار إىل يوم القيامة، تريدون سـفك الدمـاء، تريدون مـن اليمنين وتنادوهنم 
إىل كل حمافظـة أن يقتتلـوا فيـا بينهـم، أن يتحول الوضـع الودي واألمن واالسـتقرار 
القائـم يف صنعـاء، يف حمافظة صنعاء، يف عمـران، يف إب، يف ذمار، يف حجة يف احلديدة، 
يف البيضـاء، يف ريمـة، يف كل هـذه املحافظـات، ينـام النـاس آمنن لبعضهـم البعض، 
ينامـون آمنـن لبعضهـم البعض، مـا هو قلـق ال من جـاره، وال من الذي يسـكن معه 
يف قبيلتـه، مـا فـالن يقلـق مـن فـالن ألنـه ينتمي إىل حـزب كـذا واآلخر حلـزب كذا، 
قلقـن فقـط مـن قوى العـدوان ومن طائـرات قـوى العـدوان، فتأتون أنتـم بصوتكم 
صـوت الـرش وصـوت الفتنـة وصـوت العـدوان وصـوت اجلريمـة لتقولـوا قاتلـوا 
واقتتلـوا، اخرجـوا اقتتلـوا يف املـدن، اخرجـوا اقتتلـوا يف الشـوارع، اخرجـوا اقطعوا 
الطرقـات واقتتلـوا فيـا بينكـم، هـل هذا، هـذا الصـوت الناعـق بالسـوء والرش، هل 
يتضمـن مثقـال ذرة مـن الوفـاء هلـذا الوطـن، مثقال أقـل ذرة مـن احلرص عـى دماء 
اليمنيـن؟، مـا كفاكـم مـا تفعلـه قـوى العـدوان هبـذا الشـعب وبأبناء هـذا البلـد، ما 
كفاكـم أبـدا، فاجتهتـم إىل املزيـد مـن سـفك الدماء، مـا كفاكم مـا عانى هذا الشـعب 
مـن قـوى العدوان فتأتـون من داخل هـذا البلد وتسـعون بقصارى جهودكـم أن تعم 
الفتنـة كل أرجـاء هـذا الوطن، يا عـاراه عليكـم، يا عيبتـاه عليكم، ما هـذا اخلزي، ما 
هـذا املوقـف غـر املوفق، هـذا موقف خمـذول، هذا خـذالن عجيب، ربا سـوابق من 
الظلـم، ربـا أشـياء معينة أّثـرت عليكم حتى مل تتوفقـوا، كان موقفكـم يف املايض وهو 
يف احلـد، يعنـي إىل حـٍد مـا موقف كالمـي، ولكن كنا نشـيد هبذا املوقـف الكالمي مع 
مـا كان يرافـق معه مـن طعنـات يف الظهر، ومن ختذيـل ومن تثبيط ومـن تعطيل ومن 
مشـاكل كثـرة كنـا نصـرب عليهـا، لكـن مـا كفاكـم ذلـك، هـذا عيـب عليكـم وعـار 
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عليكـم، ولذلـك أنا أتوجـه إىل كل الرشفاء واألحـرار يف حزب املؤمتر الشـعبي العام، 
مشـكلتنا ليسـت أبـدا مـع حزب املؤمتـر، مشـكلتنا مع تلـك املليشـيات ومـن يرعاها 
ويقـف معهـا فقـط، تلـك املليشـيات التـي عمـدت مثـل العـدوان، ابتـدأ العـدوان 
والنـاس راقديـن، وهـؤالء حتركـوا والناس راقديـن يف صنعـاء، يربهوا النـاس براهة 
رش، يفاجئـوا سـكان العاصمـة صنعـاء باالقتحامـات وإطـالق النار وإثـارة الفوىض 
والقتـل العشـوائي واالسـتنفار العدائـي وصوت الـرش والفتنة والتحريـض العدائي، 
هـذا التحـرك العدائـي نحـن مضطـرون أن نقف ضـده، ونحـن إىل جانـب الدولة يف 
التصـدي لـه، ويف نفـس الوقـت ندعـو تلـك املليشـيات، ندعوهـا إىل أن تكـف، ال 
تسـتمر، هـذا التـرف خيانة، هـذا عيب عليهـم، هذا عـار عليهم، هذا مـا يرشفهم، 
واالسـتقرار  األمـن  احرمـوا  وال  اليمنـي،  الـدم  احرمـوا  وال  البلـد  احرمـوا  ال 
للمواطنـن، وال احرمـوا املرحلـة التارخييـة التـي يقـف البلـد فيهـا يف مواجهـة أكرب 
عـدوان وأسـوأ عـدوان عـى هـذا البلد عـى مـدى التاريخ بكلـه، نحن نأمـل من كل 
األحـرار يف حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام أن يسـتمروا فيا هـم عليـه إىل اآلن من حتٍل 
باملسـؤولية، وال بـأس يتدخلـوا لوقف هذه الفتنـة، إلقناع تلك املليشـيات للكف عن 
جرائمهـا، ونحـن نحكمهـم، نحكـم الرشفـاء يف حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام وكل 
حكـاء وعقـالء اليمـن نحكمهـم كـا قلنـا يف الصبـاح يف ضحى اليـوم، إن طلـع منا 
خطـأ جاهزيـن لإنصـاف مـن أنفسـنا، إن طلـع اخلطـأ مـن تلـك املليشـيات التـي 
اتضحـت املسـألة حتـى يف كلمـة زعيمهـم، اتضـح أن املسـألة مل تعـد مسـألة احتكاك 
أمنـي، ألنـه بـدأ يتحـدث بمنطـق متعفـن، منطـق وسـخ، منطـق فيـه كـذب وهبتان، 
وعـن محايـة اجلمهوريـة وعن التصـدي للذين يقفـون من الثـورات السـبتمربية وعن 
مـدري مـا هـو ذاك، هـذا كالم متعفن، لسـت أنـت وال تلك املليشـيات مـن تؤمتنون 
عـى محايـة اجلمهوريـة وال النظـام اجلمهوري، النظـام اجلمهـوري قائم بخر، يسـلم 
رشكـم وبـس، يسـلم رش قـوى العـدوان ورش مـن يتعـاون مع قـوى العـدوان، اليوم 
فعلـت نفـس مـا فعله هادي وحـزب اإلصـالح يف املايض، الـي قالوا إهنم بـا ينضموا 
للمملكـة السـعودية وامللك السـعودي واألمـر السـعودي حلاية اجلمهوريـة، وعدنا 
إىل نفـس املربـع، وعـادت حليمة لعادهتـا القديمة يف نفـس النغمة ونفـس املنطق، ويف 
النهاية امللك السـعودي واألمر السـعودي املعتـدي الذي اسـتباح كل يشء يف اليمن، 
الـذي قتـل اآلالف مـن األطفـال والنسـاء بـات اليـوم هـو الـويص املؤمتن عـى هذه 
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اجلمهوريـة، اجلمهورية اليمنية ليسـت عفاش وليسـت تلك املليشـيات وليسـت قوى 
العـدوان وال الذيـن هـم يف صـف قـوى العـدوان، اجلمهوريـة اليمنيـة نظـام قائم يف 
صنعـاء رئيسـه اليـوم صالح الصـاد أنتم اليـوم خترجون عى هـذه الدولـة وأنتم اليوم 
تتمـردون عـى هـذه الرشعيـة التي سـبق منكم اإلقـرار هبـا، رشعية ومن قـرح يقرح، 
رشعيـة حقيقيـة رشعية خرج بعد تشـكيل املجلس السـيايس الشـعب اليمنـي يف أكرب 
اجتـاع شـعبي سـيايس ليؤيـد املجلـس السـيايس األعـى وأنتـم أقررتـم به هـذا يشء 
أنتـم مقـرون بـه أنتـم، أقررتم به أنتم، واملسـألة اليوم مسـألة مـا عندكم أي مـربر أبدا 
منطقكـم منطـق غر موفـق، مهم لكـم حلـد اآلن أن تراجعـوا حسـاباتكم أن ترجعوا 
عـن موقفكـم اخلاطـئ اخليـاين املسـتهر، عـن هتوركـم القبيـح، ترف غر مسـؤول 
تـرف غـر مسـؤول أبـدا، إخـالل باألمـن واالسـتقرار، متـدون أيديكـم إىل قـوى 
العـدوان وتتعاونـون معهـا هـذا عـار عليكـم، أتـى بيـان حتالـف العـدوان لرحـب 
بموقفكـم الـذي هـو موقـف له وعالـة له ولصاحلـه ليـس يف موقفكم مثقـال ذرة من 
مصلحـة للوطـن وال لصنعـاء، هـل يف إقالقكـم للسـكنية واالسـتقرار واألمـن يف 
صنعـاء مصلحـة لصنعـاء أو مصلحـة للوطـن؟ هـل يف سـعيكم الفتنـوي واملريـض 
واملـأزوم والفتـان والعميـل لصالح األعـداء لتعميم هذه املشـاكل إىل بقيـة البالد وإىل 
بقيـة املحافظـات وإىل بقيـة املناطق هـل فيه مصلحة هلـذا البلد؟ أو أنه كلـه يف مصلحة 

قوى العدوان؟ واضح يف مصلحة قوى العدوان.

ارجعـوا عـن موقفكـم هـذا، نخاطـب زعيـم تلـك املليشـيات راجع ضمـرك راجع 
موقفـك انظـر أين أنت موقفك اآلن حمسـوب يف صف قوى العدوان رحبوا وسـهلوا، 
أنـت اليـوم يف هـذا املوقـف العار املخـزي، عيب عليك اسـتحي من شـعبك شـعبك 
الـذي جلسـت تتديـول عليـه أكثـر مـن 3٠ عامـا، شـعبك الذي أكـن لـك االحرام 
يـوم وقفـت ضـد هـذا العـدوان، ليـش اليـوم تطعنـه بسـكينك يف الظهـر وتقـف مع 
العـدوان؟ عيـب عليـك ارجـع ارجع عـن تأييد هـذا العدوان وعـن التعـاون مع هذا 
العـدوان وعـن الترفـات التي هي لصالـح هذا العـدوان ورحب هبا هـذا العدوان، 
عـار عليـك يا عيبتـاه يا عـاراه عليك يا سـواد وجهك يا سـواد وجيه تلك املليشـيات 
التـي مل تسـتح مـن هذا الشـعب ومن أبنـاء هذا البلـد الرشفـاء والكرمـاء، أي خيانة؟ 
خيانـة كبـرة لدمـاء الشـهداء دمـاء الشـهيد امللـيص وكل الشـهداء الرشفـاء الذيـن 
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استشـهدوا وهـم يتصـدون هلذا العـدوان فتأتـون أنتم خلدمة هـذا العـدوان وبالتناغم 
مـع العدوان يـا عـاراه عليكم.

آخر ورقة :

بيـان دول التحالـف املعتديـة املجرمـة الظاملـة رحـب بموقفكـم واعتـربه رجوعـًا إىل 
حضنهـم اإلجرامـي حضنهم حضـن العالة واخليانـة والطغيان والعـدوان واإلجرام، 
واليـوم أنتـم يف حضنهـم مكبوتـن وجيهكـم السـفى وسـوءاتكم العليـا يف موقـف 
خـزي، خـزي با تعنيـه الكلمة ال يليـق بكم هذا، فضيحـة كبرة عليكـم رحبت قوى 
التحالـف املعتديـة عـى بلدنـا هبـذا املوقـف واعتربته هلـا ومعهـا ويف إطارهـا وارمتاًء 
إىل حضنهـا، هـذا أيضا يكشـف احلقيقـة لكل الذيـن ال زالـت األمور ملتبسـة عليهم 
سـواء مـن املنتسـبن إىل املؤمتـر الشـعبي العـام أو املنتسـبن إىل بقيـة املكونـات أو كل 
القاطنـن يف هـذا البلـد من التبسـت عليـه األمور لينظـر مـاذا قالـت دول التحالف؟ 
ولينظـر إعالمهـا إعـالم دول التحالـف املعتدية عى البلـد، حتالف اإلثـم والعدوان.. 
ينظـر إعالمهـم، بياهنـم، موقفهـم السـيايس مـع مـن؟ اليـوم من هـو الـذي يف صف 
العـدوان؟ مـن هـو الـذي يطبـل لـه العـدوان ويصفـق لـه العـدوان؟ يضحـك عليه 
بـس تصفيـق، الضحـك مهزلـة مسـخرة أنصـار اهلل وإال تلـك املليشـيات اإلجراميـة 
وزعيمهـا؟ تلـك املليشـيات اإلجراميـة من هـو الذي بيعتـربوا موقفـه املرتزقة موقف 
مشـكور؟ موقفـه موقـف عندهم مشـكور، إذن موقف خطـأ تكون الصـورة واضحة 
يكـون الـكل عـى بينة مـن أمره يف هـذا البلد، حتـى ما أحد يتـورط لدعم تلـك الفتنة 
أو االنضـام إىل صف تلك املليشـيات اإلجراميـة واملعتدية والباغيـة؛ ألن عى اجلميع 
مسـؤولية أن يتعاونـوا مـع الدولـة يف وأد هذه الفتنة، وال باس تسـتمر جهـود الرشفاء 
يف املؤمتـر الشـعبي تسـتمر جهـود الرشفـاء مـن العقـالء واحلكـاء والقبائـل تسـتمر 
جهـود اجلميـع يف سـبيل إقنـاع أولئـك يف العـودة إىل حضـن الوطـن والتوقـف عـن 
تلـك اجلرائـم التـي يرتكبوهنـا بحـق هـذه البلـد، والراجـع عن هـذه اخليانـة الكبرة 
املخزيـة، العـار عليهـم هبا، تسـتمر اجلهـود يف نفـس الوقت لدعـم األجهـزة األمنية، 
وأناشـد كل منتسـبي اجليـش كذلك إىل أن يعيشـوا يف هـذه اللحظة املهمة واحلساسـة 
جـدًا يعيشـوا وحيملـوا روح املسـؤولية الوطنيـة ويكونـوا مـع وطنهـم ومـع شـعبهم 
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ويظلـوا أوفيـاء ال خيونـوا مـع اخلائـن وال يكونـوا عمالء مـع العميـل وال ينضموا إىل 
صـف من خيـرب ويعتـدي، يعتدي عـى املواطنـن، يسـتهدف مؤسسـات الدولة، ما 
ينضمـوا إليـه يكونـون أوفيـاء ألن هـذه مسـؤوليتهم وهـذا قسـمهم الذي أقسـموه، 

قسـمهم العسـكري وهـذا واجبهم بحكـم انتائهـم وهويتهم.

بيـان حتالـف قـوى العـدوان واضح بأنـه تبنى مـا حدث يف صنعـاء، الـذي حيدث من 
تلـك املليشـيات التخريبيـة هـو عمـل تبنتـه قـوى العـدوان هـذا يشء، الـيشء اآلخر 
بالتأكيـد أن هـذا يؤملنـا جـدًا ما حـدث ال إرادة لنـا، ال اختيـار يف ذلك، واجبنـا اليوم 
أن نقـف إىل جانـب الدولـة يف احلفاظ عى األمن واالسـتقرار وأن نسـعى إىل وأد هذه 
الفتنـة وأن نتعامـل ونتعـاون مـع أي جهـود إلقنـاع املليشـيات التخريبيـة للكف عن 

فتنتهـا، هـذا يشء سنسـتمر عليـه ونظـل عليه ونبـذل قصار جهودنـا فيه.

 هنـاك يف نفـس الوقت وضـع اجلبهـات، أوال جيب االسـتمرار يف دعـم اجلبهات ألن 
هـذه اخلطـوة هـي آخر ورقـة بيد قـوى العـدوان بعـد فشـلهم لقرابـة ١٠٠٠ يوم من 
احتـالل هـذا البلـد، يف األخـر عزموا أن حيركـوا هذه الورقـة، اجتهـوا إىل حتريك هذه 
الورقـة حتريـك تلك املليشـيات التي حذرنا عى مدى أشـهر أن هناك سـعيا إلنشـائها 
وحتريكهـا وتفعيلهـا يف حلظـة مـا، وناشـدنا عقالء املؤمتـر الشـعبي العام بـإدراك هذه 
املؤامـرة وحتدثنـا مـن قبـل فـرة عـن الطابـور اخلامـس ومـا خيطـط لـه ومـا يعـد له، 
فقـوى العـدوان هـي أرادت مـن تلـك املليشـيات التخريبيـة إثـارة الفتنـة يف داخـل 
صنعـاء وتريـد أن تنـرش هـذه الفتنـة إىل بقيـة املحافظـات ملاذا، ملـاذا؟ ليـس لقرة عن 
تلـك املليشـيات لو قد متكنـت قوى العـدوان لسـحقتها وأذلتها وأهانتهـا وقهرهتا إنا 

لتسـهيل مهمـة قـوى العـدوان يف احتـالل البلـد بعد فشـلها قرابة ألـف يوم.

فاليـوم اجلميـع معنـي باالسـتمرار يف رفـد اجلبهـات أيضـا، يف احلفـاظ عـى األمـن 
واالسـتقرار يف املحافظـات بالتعـاون بـن سـلطات الدولـة، السـلطة املحليـة القبائل 
واملشـايخ والوجهـاء واحلكـاء والعقـالء والعلـاء يكـون هلـم دور، اجلميـع يف هذا.. 
أمـن  أيضـا مسـامهن يف  يكونـون  العـام  الشـعبي  املؤمتـر  كلهـا، رشفـاء  املكونـات 

واسـتقرار املحافظـات وعـدم جـر الفتنـة إليهـا.
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سينترص هذا الشعب:

ثانيـًا يف خلفيـة اجلبهـات ألهنـم اليـوم كانـوا يسـعون إىل التأثـر عـى خلفيـة بعـض 
اجلبهـات وهـذه فضيحة هلم، املليشـيات اإلجراميـة التخريبية حاولت اليـوم أن تقطع 
بعـض الطـرق املؤديـة إلمـداد بعـض اجلبهـات.. التـي يصـل عربهـا إمـداد بعـض 
اجلبهـات لتضايـق اجلبهـات وتؤثـر عليهـم، ولكن فشـلوا وخابـت آماهلـم، وبتظافر 
اجلهـود بـن كل األحـرار يف هـذا البلـد، ستفشـل تلـك اجلهـود التخريبية واملسـاعي 
التخريبية وسـينتر هذا الشـعب املظلوم املكلـوم املجروح، سـينتر األحرار يف هذا 
البلـد، الذيـن يتحملـون مسـؤولياهتم، وال ينبغـي القلـق الزائـد جتاه هـذه األحداث، 
املطلـوب هـو حتمـل املسـؤولية، مـا بش لـزوم أحـد يفتجـع ويقول اهنـار البلـد ال ما 
اهنـار، اليـوم املطلـوب فقـط هـو حتمل املسـؤولية مـن اجلميـع ومـا علينـا، إذا حتملنا 
املسـؤولية مجيعـًا سـنعرب هـذه املحنة بالنـر كا عربنـا املحـن املاضية ومنهـا حمنة هذا 
العـدوان يـوم بـدأ بشـكل مباغـت ومفاجـئ لشـعبنا العزيز، فـا يقلقـوا النـاس قلقا 
زائـدا، لكـن يتحملـوا املسـؤولية يف التحرك والتعـاون، التعـاون القوي مـع األجهزة 
األمنيـة مـع مؤسسـات الدولة، هـذا هو املطلـوب هذا هو الـيشء املهم االسـتمرار يف 
رفـد اجلبهات، كذلك نشـيد باإلخـوة املوجوديـن يف اجلبهات باالسـتمرار يف مهمتهم 
العظيمـة واملقدسـة واملرشفـة يف التصـدي للعـدوان وهـذا الشـعب أهيـا الرشفـاء يف 
كل اجلبهـات التـي تتصـدى للعـدوان وللغـزاة هـذا الشـعب إىل جانبكـم مسـتمر يف 
دعمكـم ورفدكـم وال تقلقـوا نتيجـة هـذه الفتنـة اسـتمروا يف صمودكـم ويف ثباتكم 
واهلل هـو املعـن وهو خر النارصيـن، أيضا العلـاء واملثقفون واخلطبـاء عليهم واجب 
كبـر يف هـذه اللحظـة أن ينشـطوا لطمأنـة النـاس لتحفيزهم لتحسيسـهم باملسـؤولية 
لرفـع مسـتوى احلالـة املعنويـة لـدى شـعبنا العزيـز لتوعيـة بعـض النـاس الذيـن قد 
يكونـون خمدوعـن للبعـض أو جترهم عصبيـات أو أشـياء معينة أن يكـون من اجلميع 
كل  قبـل  العلائيـة  الشـخصيات  االجتاعيـة  الشـخصيات  يعنـي  مكثـف،  تواصـل 
النـاس الشـخصيات االجتاعية الضباط األحـرار والرشفاء يف اجليش كل شـخص له 
عالقـة يتواصـل يكلـم الناس ال تسـتمعوا هلـؤالء املخربن ال تسـتجيبوا لدعـاة الفتنة 
واالقتتـال والذيـن هـم اليـوم يف عمل واضـح مـع العـدوان ولصالح العـدوان، وأن 
يتعـاون اجلميـع لفـرض األمـن واالسـتقرار، دعوتنـا نحـن يـا كل أبنـاء بلدنـا دعوة 
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إىل األمـن إىل االسـتقرار ال للفتنـة ال للتخريـب ال لإخـالل باألمن واالسـتقرار نعم 
لتظافـر اجلهـود للحفـاظ عـى األمـن واالسـتقرار نعم للحفـاظ عـى دماء أبنـاء هذا 
البلـد ال لذلـك العبـث والفـوىض الذي متارسـه تلـك املليشـيات اإلجرامية ويسـتمر 
النـاس يف النصـح للمنتسـبن إىل هـذه املليشـيات لزعيمهـا كذلـك إذا أراد أن يتعقـل 
وإال فقـد كانـت كلمتـه غـر موفقة أبـدا ألهنا دعـوة فتنة دعـوة اقتتال دعـوة احراب 
توجيـه غـزل، غزل عفن قـذر لقوى العـدوان، يمـد إليهم يـد اخليانة والعالـة، ويمد 
عـى الداخـل خنجـر الغـدر واالغتيال والظلـم، هذا عيـب عليـه عيب عليه مـا يليق 
بـه مـا يرشفه أبـدًا، ادعوا مـن جديد إىل التعقـل إىل التحـي باملسـؤولية إىل التعاون من 
اجلميـع للحفـاظ عـى األمـن واالسـتقرار إىل التعاون مـع الدولة ومؤسسـات الدولة 

حتـى عبـور هـذه املحنـة مـع التوكل عـى اهلل مـن اجلميع.

يـا شـعبنا العزيـز تـوكل عـى اهلل وال تبتئس هذه آخـر ورقة آخـر ورقة تـوكل عى اهلل 
شـد حيلـك استمسـك واصرب واثبـت واصمد اسـتعن باهلل جـل وعال تتظافـر جهود 
اجلميـع واهلل جـل شـأنه هو خـر النارصين هو حسـبنا ونعـم الوكيل نعم املـوىل ونعم 

النصـر وكفـى باهلل وليـًا وكفى باهلل نصـرًا والعاقبـة للمتقن.

نسـأل اهلل الرمحـة للشـهداء والشـفاء للجرحـى وأن ينـر شـعبنا املظلـوم وأن يوفـق 
اجلميـع ملـا فيـه رضـاه.. والسـالم عليكـم ورمحـة اهلل وبركاته

أعانكـم اهلل مجيعـًا النـاس يتعاونوا، يتحركـوا، ما يقلقوا، ما يرتبشـوا أبـدا، اهلل املعن، 
اهلل النـارص جل شـأنه ما يقلقـوا الناس.

موقف املجلس السيايس األعىل:

لقـد كان يـوم الثـاين مـن ديسـمرب ٢٠١7م حافـاًل باألحـداث والتطـورات واملواقف 
فرضتهـا حمـاوالت مليشـيا اخليانـة إلسـقاط العاصمـة وعدد مـن املحافظـات وقطع 
الطرقـات املؤديـة إىل اجلبهـات وهـو مـا اسـتدعى حتـركًا عاجـاًل مـن كافـة القـوى 
الوطنيـة وكذلـك األجهـزة الرسـمية، فا واجهتـه اليمن يف هـذا اليوم ليس سـهاًل بل 
كان مرشوعـًا عدوانيـًا خطرًا يسـتهدف اللحمـة الوطنية واجلبهة الداخليـة التي عجز 
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العـدوان بـكل إمكانياتـه وقدراتـه اهلائلة عـن تفكيكها طـوال ثالث سـنوات قبل أن 
يعتمـد عـى أداتـه القديمـة اجلديـدة لتحقيـق هذا اهلـدف، ففـي الوقت الـذي يتكفل 
فيـه زعيـم مليشـيا اخليانة بتفجر الوضـع بصنعاء وإسـقاطها كانت هنـاك مؤامرة عى 
اجلبهـات تتضمـن قيام مليشـيا اخليانـة بقطع الطرقـات إىل تلك اجلبهـات بالتزامن مع 
تصعيـد عسـكري كبـر لقـوى العـدوان واملرتزقة خاصـًة يف جبهـات رصواح وهنم. 

لقـد سـطر اليمنيون وعى رأسـهم جماهدو اجليـش واللجان الشـعبية تارخيـًا نضاليًا ال 
يمكـن أن ُينسـى وذلـك من خـالل صمودهـم ويف نفـس الوقت بعـرشات اجلبهات، 
منهـم مـن يقاتـل املرتزقـة وجيـوش الـدول العدوانيـة التـي دفعـت بطراهنـا احلـريب 
لقصـف اجلبهـات بكثافـة، ومنهـم مـن صمـد يف مواجهـة مـرشوع الفتنـة واخليانـة، 
وكان هلـذا الصمـود الكبـر بفضـل اهلل نتائـج انعكسـت عى الـروح املعنوية للشـعب 
فيـا كان املرتزقـة وقـادة دول العـدوان يرقبـون مـآالت األحـداث ونتائجهـا بعد أن 
ألقـوا بـكل مـا لدهيـم مـن أوراق ومن قـوة عسـكرية ومـن مواقـف سياسـية غر أن 
النتائـج كانـت خميبـة آلماهلـم وهـو مـا سـنتعرف عليه عنـد التطـرق إىل تفاصيـل أيام 
األحـد واالثنـن والثالثـاء والتـي أدت إىل انتصـار كبـر للشـعب هـو أشـبه باملعجزة 
فقـد كانـت الصدمـة كبـرة عى مـن راهنـوا عى تلـك املليشـيا، وقبل ذلك نسـتمر يف 
رسد أحـداث السـبت فبعد خطاب السـيد القائـد عبدامللك بـدر الدين احلوثـي الثاين 

صـدر بيـان مهـم عـن املجلـس السـيايس األعى جـاء فيه : 

-يف غمـرة احتفاالتكـم باملولـد النبـوي الرشيـف وبعيد جـالء آخر مسـتعمر بريطاين 
حاولـت بعـض أيـادي التخريب النيـل من أمـن واسـتقرار العاصمة صنعـاء وبعض 
املـدن وإقـالق السـكينة العامـة ضاربـة عـرض احلائـط بـكل القوانـن ومتجاهلـة 
العـدوان الغاشـم الـذي يشـن عـى بالدنـا بقيـادة السـعودية واإلمارات، ومارسـت 
اجلرائـم البشـعة والقتـل العمد للمواطنـن األبرياء املشـاركن يف االحتفـاالت باملولد 

النبـوي باالسـتهداف املبـارش دون رادع مـن ديـن أو ضمر.

إن مـا تسـببت بـه هـذه العنـارص وامليليشـيات التخريبيـة هـو أخطـر مـا تعرضـت له 
املقـدس  الوطنـي  الواجـب  مـن  وانطالقـا  العـدوان،  بدايـة  منـذ  الداخليـة  اجلبهـة 
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واملصلحـة الوطنيـة العليـا وبعيـدا عـن مصالح املكونـات السياسـية تعاطـت أجهزة 
الدولـة مـع مـا حـدث بـكل مسـؤولية واصطـف إىل جانبهـا الرشفـاء مـن أبنـاء هذا 
الوطـن ومـن خمتلـف املكونـات السياسـية والقـوى الوطنية لوأد هـذه الفتنـة وتثبيت 

األمـن واالسـتقرار.

يا أبناء شعبنا اليمني البطل:

نـزف إليكـم نبـأ وأد جـذور هـذه الفتنـة وإننـا إذ نطمئـن أبناء الشـعب اليمنـي وكل 
اهليئـات واملنظـات األجنبيـة العاملـة يف بالدنـا نؤكـد عـى النقـاط التاليـة:

مواقفهـم  عـى  الشـعبية  واللجـان  واجليـش  األمنيـة  لألجهـزة  والتقديـر  الشـكر   -
الفتنـة. هـذه  ووأد  واالسـتقرار  األمـن  تثبيـت  يف  البطوليـة 

- الشـكر للجـان الوسـاطة ومـا بذلتـه من جهـود وطنية مميـزة وكان هلـم دور بارز يف 
التوتر. ختفيـف 

- الشـكر لـكل رجـال القبائـل األحـرار الذيـن وقفـوا وقفـة تارخييـة مـع األجهـزة 
األمنيـة واجليـش وتعزيـز موقـف الدولـة والنظـام والقانـون.

- الشـكر للرشفـاء مـن قيـادات املؤمتر الشـعبي العـام وقواعـده اجلاهريـة العريضة 
الذيـن نـأوا بأنفسـهم عن االنخـراط يف هـذا املخطـط اإلجرامي ووقوفهـم إىل صف 

الدولـة ومؤسسـاهتا والـذي يـدل عى حسـهم الوطنـي العايل.

- الشـكر لـكل املسـؤولن يف قيادة الدولة والسـلطات املحلية ومجيع الـكادر الوظيفي 
للدولـة عى دورهـم الريادي يف اسـتقرار الوضع واحلفاظ عى املؤسسـات.

- دعـوة املغـرر هبم ممـن شـاركوا يف قطـع الطرقـات واقتحـام املؤسسـات واالعتداء 
عـى املواطنـن ورجال اجليش واألمـن يف مجيع املناطـق إىل رسعة ترك السـالح وعدم 
تأجيـج الفتنـة وحـث الشـخصيات االجتاعيـة عـى التنسـيق مـع األجهـزة األمنيـة 

لتسـهيل عودهتـم إىل قراهـم بعد أخـذ الضانـات الالزمـة عليهم.
ويف حـال مل يسـتجيبوا لفرصة العـودة إىل قراهم فعى األجهزة املعنيـة اختاذ اإلجراءات 
الالزمـة بحـق كل من تواطأ أو شـجع أو شـارك يف األعـال التخريبية كوهنـم ارتكبوا 
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جريمـة كـربى بحق الوطن يف ظـل هذه الظروف االسـتثنائية.
- إتاحـة فرصـة أخـرة للشـخصيات االجتاعيـة وجلـان الوسـاطة إلقنـاع اإلخـوة 
يف قيـادة املؤمتـر ومـن وقـف يف صفهـم بـرورة وقـف اعتداءاهتـم وتسـليم اجلنـاة 
واملعتديـن عـى املواطنـن واألمـن واملؤسسـات لألجهـزة األمنيـة والقضائيـة ورفـع 
كافـة االسـتحداثات التـي اسـتخدموها وإعطاءهـم كافة الضانـات علا بـأن الدولة 
سـتحمي اجلميـع دون متييـز، وإهناء كل مظاهر التوتـر والتحقيق يف أسـباب التوتر من 

بدايتـه وحماسـبة املتسـببن من أي طـرف كان.
عاشت اليمن حرة أبية مستقلة

املجد واخللود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى.
صالح عي الصاد
رئيس املجلس السيايس األعى
صنعاء الثاين من ديسمرب ٢٠١7م

بيان للمكتب السيايس ألنصار اهلل : 

صـدر كذلـك يف نفـس يـوم الثـاين مـن ديسـمرب ٢٠١7م بيـان عـن املكتب السـيايس 
ألنصـار اهلل هـذا نصـه :  - غـر غريـب وال مفاجـئ أن خيـرج صالـح منقلبـا عـى 
رشاكـة مل يؤمـن هبـا يومـا، بـل كانـت مواقفـه السـابقة عبـارة عـن ظاهـرة صوتيـة، 
وكانـت رشاكتـه العمليـة والفعليـة هـي مـع حتالـف العـدوان، ومنـذ التوقيـع عـى 
اتفـاق الرشاكـة يف يوليـو ٢٠١٦ إلدارة شـؤون البلـد ملواجهـة العـدوان واحلصـار مل 
يكـن من صالـح وجمموعتـه الغوغائيـة إال نقيـض ذلك، معطـال عمل الدولـة، مثبطا 
عـن القتـال، حمرضـا عـى الفتنة، موجهـا خناجره املسـمومة للطعـن يف الظهـر، ومّثل 
سـلوكه املنحـرف أحـد أهـم رهانـات األعـداء ألن ينقضـوا عـى اليمن مـن الداخل 
بعـد أن عجـزت جحافلهـم اجلـرارة أن حتقـق شـيئا أمام صمود شـعبنا وثبـات أبطال 

الشـعبية. واللجان  اجليـش 



291

08الفصل الثامن : فتنة الثاين من ديسمرب

آمنـا نحـن بالرشاكـة بنـاء عى ظاهـر األمور وإيانـا بحاجـة اليمن ألن يرتقـي اجلميع 
إىل موقعـه احلضـاري، ومل نغفـل عـن تاريـخ الرجـل، وتركنـاه يكشـف عـن حالـه 
بنفسـه، وأثبتـت الوقائـع الحقا أنـه يف طبعه املعهود عنـه غدر وفجور وخـداع ونفعية 

واستهتار.

ودونـا وازع مـن ديـن أو رادع من ضمـر أرص آثا وخمطئا مع جمموعـة غوغائية داخل 
حـزب املؤمتـر إىل جـره وجـر البـالد نحـو حتقيق مرامـي العـدو وتنفيـذ أهدافـه التي 
فشـل يف حتقيقهـا طيلـة الفـرة املاضية، لقـد أغراهم انشـغاُل الشـعب برفـد اجلبهات 
وحرصنـا عى اسـتقرار الداخـل، وظلوا يتنصلون مـن كل اتفاق، متاديـن يف محاقتهم 
عـى نحـو وصـل هبم األمـر أخـرا إىل ما وصلـوا إليه مـن االعتـداء عى أفـراد األمن 
خـالل األيـام والسـاعات املاضيـة وقتلـوا وأصابـوا العرشات مـن منتسـبي األجهزة 
األمنيـة دون أي سـبب، وسـعوا بـكل جهـد إلفشـال احتفال الشـعب بذكـرى املولد 

النبـوي الرشيف.

إن مـن يتصـدى ألخطـر عدوان هيدد حارض ومسـتقبل اليمـن ال جيد ترفـا ألن يفتعل 
معركـة داخليـة، واألولويـة كانت وال تـزال هي التصـدي لقوى العـدوان وخمططاهتا 
اخلبيثـة، ومواصلـة معركـة العـزة والكرامـة واالسـتقالل بعزم يـاين ال يلـن، وإرادة 
إيانيـة لـن تنكـرس، ولصالـح وجمموعتـه الغوغائية مبـارك لكـم التحاقكم بمعسـكر 
الغـزاة واملحتلـن، وهنيئـا لكـم بيانـات الرحيـب الصـادرة مـن عواصـم العـدوان. 
وعليهـم أن يدركـوا أن الشـعب اليمنـي جتـاوز حقبـة اسـرخاص كرامته مـن قبل آل 
سـعود وباقـي أذناب األمريـكان، واحلضن العـريب املزعوم قد انتهـى إىل حضن عربي 
أمريكـي يسـارع إليـه زعيـم املؤمتـر بتنفيذ خمطـط هو فيـه ومرتبط بـه ارتباطـا عضويا 

هبـدف اغتيال اليمـن وإمخـاد صوته املناهـض للهيمنـة األمريكيـة واإلرسائيلية.

كـا أن زعيـم املؤمتر يعرف أكثر من غـره من هم أنصار اهلل قيا وأخالقا يف السـلم ويف 
احلـرب، وقـد جـر عى نفسـه خطيئًة هـي أخطر ما بـدر منه عـى مر تارخيـه املعروف، 
وعليـه حتمـل عواقـب مـا سـولت لـه أبـو ظبـي والريـاض، ومثلـه ليـس جديـرا بأن 
يدعـو النتفاضـة هنـا أو هنـاك جُبـن أن يقـوم بمثلها حن بطـح به اجلاسـوس هادي، 
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وهانـت نفُسـه أن يكـون لـه موقـٌف عمـي يف مواجهـة العـدوان السـعودي اإلمارايت 
األمريكـي الربيطـاين اإلرسائيي.

مـا زلنـا نعـول عـى مـن تبقـى مـن عقـالء املؤمتـر الشـعبي العـام أن يكـون هلـم دور 
يف اسـتنقاذ حزهبـم وإنقـاذ بلدهـم مـن مغبـة السـر عكـس مصلحـة اليمـن وكرامته 
وعزته واسـتقالله.. يبقـى عى حكاء اليمـن أن يتحملوا املسـؤولية ويبذلوا جهودهم 
الوطنيـة ملنـع تفاقـم األمـور، مثمنـن الـدور العظيـم ملختلـف القبائـل احلريصـة كل 
احلـرص عـى أن تكـون بندقيـة اليمنيـن موجهـة ضـد العـدو اخلارجـي، ونؤكـد أننا 
إىل جانـب الدولـة يف بسـط األمـن داخـل العاصمـة صنعـاء وردع كل معتـد غشـوم، 

وإعـادة الطمأنينـة إىل العاصمـة األبية.

وإىل شـعبنا اليمنـي يف كافـة ربـوع البـالد أن يكـون عـى ثقـة بـأن صمـوده العظيـم 
وتضحياتـه اجلسـام يف مواجهـة العدوان واحلصار لـن تضيَع مها كان حجـُم املؤامرة، 
وبمزيـد مـن الصـرب سـيتجاوز بلدنـا العزيـز هـذه املحنـة، ونؤكد أننـا دومـا األوفياء 
لدمـاء الشـهداء واجلرحى، ولـن نخذهلم مها كان الثمن، وسـتدفع عواصـم العدوان 

ثمنـا باهظـا جـراء هـذه احلاقـة، ولن يكـون مـا بعدها كـا قبلها.

وباهلل نستعن وعليه التوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

صادر عن املكتب السيايس ألنصاراهلل
١4/ ربيع أول ١43٩ هجرية - ٢/ ديسمرب ٢٠١7 ميالدية 
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 • صور من مظاهر االستعداد لالحتفال باملولد النبوي الرشيف١43٩هـ قبل أحداث الفتنة
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يف يـوم السـبت 2ديسـمرب 2017م وتعليقـًا عـىل 
مـا ورد يف خطـاب السـيد عبدامللـك بـدر الديـن 
احلوثـي وكذلـك توضيحـًا ملا يـدور مـن أحداث 
وتطـورات، أجـرت قناة املسـرة يف إطـار تغطيتها 
املبـارشة لألحـداث لقـاءات مهمـة مـع عـدد من 
القيـادات السياسـية، منهـا مـن مكـون أنصـار اهلل 
وكذلـك  عبدالسـام  حممـد  الرسـمي  كالناطـق 
عضـو املكتـب السـيايس محـزة احلوثي وعـدد من 
الشـخصيات والقيـادات مـن مكونـات أخـرى. 

الناطـق الرسـمي حممد عبدالسـالم حتـدث صباح 
يـوم الفتنـة يف مداخلـة عـى اهلـواء مبـارشة مـع 
فضائيـة املسـرة معتربًا مـا حيدث تنظيـف للجبهة 
الداخليـة وهـو أمـر إجيايب حـد وصفه وقـال : إن 
احلـرب إعالمية أكثـر مما هي عى الواقـع وأن عي 
عبـداهلل صالـح أصبح كــ عبدربه منصـور هادي، 
اخليانـة ومرشوعـه  مليشـيا  زعيـم  وأن حتـركات 
االنقاليب مل يضف شـيئا ال عـى الواقع العمي وال 
عـى الواقـع العسـكري، فاجلبهات حمميـة برجال 
وليـس  الوطـن  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن  ذهبـوا 
الداخـل  يف  والوضـع  أصـال،  منـه  بتوجيهـات 

احلرب إعالمية أكثر مما ,,
هي عى الواقع و عي 
عبداهلل صالح أصبح 

كـ عبدربه منصور 
هادي، و حتركات زعيم 
مليشيا اخليانة ومرشوعه 

االنقاليب مل يضف شيئا 
ال عى الواقع العمي وال 

عى الواقع العسكري، 
فاجلبهات حممية برجال 

ذهبوا من أجل الدفاع عن 
الوطن - حممد عبدالسالم

وأد الفتنة
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حممـي و الدليـل أنـه أعلـن رسـميا انقالبه الدائـم عى كل ما هـو قائم وأثبـت أنه  كان 
يتحـرك مـن أجـل عـودة البلـد إىل ما قبـل عـام ٢٠١١م 

وأضـاف:» أن الوضـع عـى األرض طبيعـي جـدًا وأن هنـاك هتويـاًل إعالميـًا كبـرًا 
واهتـم عبدالسـالم وسـائل إعالم العـدوان بافتعال األزمـات مؤكـدًا أن أنصار صالح 
نصبـوا نقاطـا مـا بن ذمـار وصنعاء وقـد تعاملت األجهـزة األمنية معهـا ومتكنت من 
احلسـم خـالل دقائـق قائـاًل : نحـن يف جولـة مهمـة من جـوالت الـراع التـي كان 
يراهـن عليهـا العـدو وجيـب أن ينتفـض اجلميـع يف كل مواقـع العمـل ملواجهـة هـذا 
االنقـالب املدعـوم، أصبـح عـي عبـداهلل صالـح مثـل عبدربه منصـور هـادي يتلقى 
التوجيهـات مـن الريـاض وأبو ظبـي هذه نعمـة كبرة بالنسـبة لنا، وقال عى الشـعب 
أن يفهـم أن هـادي وصالـح يـداران مـن غرفـة واحـدة، وأن يفهـم الشـعب أن هناك 
قـوة وطنيـة نظيفـة ورشيفـة هـي فقـط عصية عـى البيـع، عصية عـى الـرشاء، عصية 

عـى االنكسـار، عصيـة عـى أن ختون الشـعب«. 

وأضـاف عبدالسـالم : »مـا جيـب أن نفهمـه وجيـب أن ندركـه أن الكثـر مـن قيادات 
حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام وهـم الرشفـاء واألحـرار الذين هـم ليسـوا يف وارد أن 
يكونـوا أداة بيـد جهـة هلـا ارتبـاط مل يعـد مشـبوها، بـل ارتبـاط رصيـح وواضـح من 
قبـل العـدوان تـدار كـا يـدار عبدربه منصـور هـادي وغره هـذا يشء إجيـايب ومهم، 
أمـا بالنسـبة ألي اجتـاه آخـر بالنسـبة للوضـع فهـو حتـت السـيطرة والشـعب اليمني 
هـو شـعب كـا قـال السـيد يف أكثـر مـن خطـاب، ليـس مرفهـًا وهـو قـادر أن يواجه 
هـذا التحـدي بـكل قـوة وصالبة، كـا واجه مـن قبل اعـداءه وهـو يواجـه اآلن بكل 
قـوة وصالبـة، واجلبهـات وهذا هـو املهم، هي مسـيطر عليهـا ثابتة ال يسـتطيع العدو 
فعـل يشء، ومـن اإلجيـايب أن يكـون هنـاك حتـرك واسـع وأن نـدرك نحـن يف مواقفنا 
أن اإلخـوة العقـالء يف املؤمتـر الشـعبي العـام وهـم كثـر ليسـوا هبـذا االجتـاه، بـل كنا 
نسـمعهم يف الكثـر مـن اللقـاءات يتفاجـأون أن هناك االسـتعدادات العسـكرية التي 
كانـت مسـتحيلة بالنسـبة لنـا ولكن كنـا حريصن كـا قال السـيد عى جتـاوز كل هذه 

اإلشـكاليات، ولكـن يف األخـر عسـى أن تكرهـوا شـيئا وهو خـر لكم«.
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واسـتمر عبدالسـالم يف كشـف الكثـر مـن املعلومـات املتعلقـة باألحـداث اجلاريـة 
قائـاًل : هـم يدركون أن احلرب يف األسـاس هي حتارب السـيادة  اليمنية واالسـتقالل 
اليمنـي واجلميـع يـدرك الذيـن يف الداخل واخلـارج أن القيـادة التي يتحى هبـا أنصار 
اهلل هـي قيـادة وطنيـة لدهيـا هذا احلـرص وأهنا سـتتغاىض مهـا كان هناك مـن طموح 
أو هنـاك من بعض االسـتغالل للوضـع أهنا تتغاىض بقـدر اإلمكان هـذا كان واضحا 
وهلـذا هـم حتركـوا يف هـذا االجتـاه وصـوال إىل مانحـن عليـه اليـوم والنتيجـة ليـس 
أننـا يف حـن غـرة، هـذه التحـركات كانـت واضحـة وكان السـيد يرسـل إىل قيادات 
املؤمتـر بشـكل مسـتمر أن هناك حتركات مشـبوهة ال ختدمكم ليسـت يف صالـح البلد، 
وملـاذا؟ فيـا نحـن نـدرك أهنـا حقيقـة وواقع لكـن مل يكن ربـا تقبـل أية خطـوة نقبل 
عليهـا يف ظـل عدم وضوح الـرأي العام بعكـس اليوم، اليـوم أصبح الوضـع واضحا 
ومكشـوفا وأي خطـوة سـنتحرك هبـا سـتحظى بقابليـة كبـرة لدى الشـعب هـذا هو 
املهـم، يف السـابق كنـا نعـذر إىل اهلل يف احلجة وكنا نحـرص عى أن يكـون هناك بعض 
التعقـل والتفاهـم إىل جانـب مـا كان هناك مـن طموح أو حلـم بالعودة باليمـن إىل ما 
قبـل عـام ٢٠١١  لكـن يف االجتـاه األخر نحـن قدمنا احلجـة وألزمنا احلجـة وتوضيح 
السـيد اليـوم كان توضيحـا واضحـا وصادقا ورصحيـا وخملصا للوطـن وملخصا عن 

الوضـع وعـن املكونات السياسـية بـا فيهـا املؤمتر الشـعبي العام.

ويف رد عـى سـؤال بشـأن دعوة السـيد السـتمرار دور العقالء واحلكـاء إليقاف هتور 
املليشـيا قـال عبدالسـالم : الشـك أن هنـاك الكثـر مـن قيـادات املؤمتر عـى تواصل 
يف املجتمـع ومسـتمر مـع املجلس السـيايس األعـى وبذل اجلهـود، والشـعب اليمني 
ال يمكـن ألحـد أن يقطـع أوارصه وتواصلـه مهـا كان ونحـن نعتقد بـأن اليمن وهو 
يواجـه حتـدي العـدوان ويواجـه التحـدي الداخـي هـو قـادر عـى أن يواجـه هـذه 
األزمـة بـكل اقتـدار ألننـا يف جبهة حمقـة ويف معركـة وطنية صادقـة، ال أحد يسـتطيع  
أن يـأيت ليقنـع أي طـرف يواجه العـدوان بأنه جيب عليـه بأن يذهـب إىل دول العدوان 
لكـي يقـدم تنـازال عـى ورقة بيضـاء وكاملـة بـدون النظـر إىل الشـهداء والتضحيات 
الكبـرة التـي قدمـت واملعانـاة الكبـرة التـي قدمهـا شـعبنا ومن ثـم نقـول انتهى كل 
يشء، ومقابـر الشـهداء والكثـر مـن معانـاة الوطن وصربه عـى الوضـع االقتصادي 
تذهـب هباًء منثورا، ليسـت هـذه العدالة السـاوية وال العدالة األخالقيـة وال العدالة 



300

فتنةديسمبر

القانونيـة التـي ال يمكن أن تقبل، فاملسـألة واضحـة باتت اآلن األمـور أكثر وضوحا، 
عبـارة عـن مرشوع يديـره اخلارج وينفـذه اخلارج إعالميا وسياسـيا وعسـكريا وماديا 
بـل ينسـجم اآلن مـع التحـرك والغـارات السـتهداف الشـعب اليمني حتـركات هذه 
املليشـيات مـن الداخـل لتأمينها وتسـهيل التحرك هلا، وسـنرى ونسـمع أشـياء كثرة 
يف إطـار هذا املـرشوع، لكن مل نعد نحن نصـاب بالقلق، ومل تعد الصـورة غر واضحة 
للشـعب، فقـد أصبحـت املسـألة اآلن واضحـة، أن هناك جبهـة عسـكرية أضيفت يف 
الداخـل، جبهـة هـي مـع العـدوان رصاحـة وبشـكل واضح، وأنـه مـن الواجب عى 
اجلميـع  مواجهتها،وعـن توقيـت هـذه األفعـال وإقـالق األمـن والسـكينة وانفجـار 
األوضـاع هبذا الشـكل الداعـم للعدوان، يعني، هل هلا تفسـر أيضـا؟ وإىل أين يمكن 
أن تقـود هـذه العنـارص؟ قـال عبدالسـالم : التوقيـت كان لـه عالقـة باالسـتعدادات 
اللوجسـتية واألمنيـة، واألجهـزة األمنيـة كان لدهيـا كامـل التفاصيل، وهـم مل يكونوا 
ينتظـرون مـربرا هنـا أو هنـاك بقـدر مـا حاولـوا أن يفتعلـوا أزمـة يف مسـجد صالح، 
ثـم مـا تالهـا من تطـور اسـراتيجي متنـوع ورسيـع، وما كنـا نقولـه ونخشـاه هو أن 
العـدوان يديـر هـذه العمليـة وهـو ما اتضـح مؤخرا؛ وهلـذا نحـن نعتقـد أن التوقيت 
أتى يف ظل فشـل العدوان العسـكري والسـيايس واالقتصـادي وكان يراهن عى ورقة 
أخـرة بيـده وهي اسـتهداف اجلبهـة الداخليـة، اليـوم مل يعد األمـر اسـتهدافا للجبهة 
الداخليـة بـل رشاء جـزء بسـيط مـن قيـادات املؤمتر الشـعبي العـام لتكـون من ضمن 

اجلبهـة املوحدة ضد الشـعب.

لقاءات املكاشفة : 

عضـو املكتب السـيايس ألنصـار اهلل محزة احلوثـي بدوره أزاح السـتار عـن معلومات 
مهمـة بشـأن خلفيـات اخليانـة والتآمر والتواصـل مع دول العـدوان قائـاًل يف مداخلة 
لـه مـع قنـاة املسـرة: يف احلقيقة ما حـدث اليوم يأيت يف سـياق مؤامرة وخمطط مرسـوم 
سـلفا، ومـا حـدث من نشـاط مليشـاوي من بعـض قيـادات املؤمتر لألسـف هـو إنا 
يـأيت كمحطة يف سـياق مسـار يتحـرك فيهـا بثبات ورسـوخ منـذ البداية طبعـا منذ أن 
أتـى االتفـاق السـيايس بـن أنصـار اهلل وحلفائهـم وبـن املؤمتـر وحلفائـه كان اهلدف 
الرئيـيس مـن هـذا االتفـاق هو أن يدخـل اجلميـع يف إطار رشاكـة وطنية يتحمـل فيها 
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اجلميـع املسـؤولية هبدف تعزيـز عوامل الصمـود يف مواجهـة العـدوان وتعزيز اجلبهة 
الداخليـة ومتاسـكها ووحدة الصف الداخي، لألسـف أن سـلوك تلـك القيادات منذ 
أن تـم توقيـع االتفـاق السـيايس والدخـول فيـه مل يكـن يوحـي أبـدا بـأن منطلقاهتـم 
واندفاعتهـم يف الدخـول يف هـذا االتفـاق تـأيت يف إطار اهلـدف وإنا يف إطـار أجندات 
خاصـة بعيديـن كل البعـد عن تعزيز عوامـل الصمود والتصدي للعـدوان، حيث كان 
هنـاك عمـل ممنهج يف إطار اسـتهداف مؤسسـات الدولـة وإيقافها عن تفعيلها بشـكل 
الزم  واملطلـوب يف إطـار أولويتـي خدمة املواطـن ودعم اجلبهـات وكان هناك تعطيل 
ممنهـج ويـكاد اجلميـع وشـعبنا اليمنـي العظيـم الكريـم العزيـز أن يعـي هـذه احلقيقة 
جيـدا واإلربـاكات التـي حصلـت وكنـا دائا مـا نطالـب وندعـو وكان السـيد القائد 
حيفظـه اهلل يدعـو دائـا إىل إصـالح أداء مؤسسـات الدولـة، وكان من ذلـك أن طالب 
يف النقـاط ال١٢املشـهورة يف أن يكـون هناك إصـالح يف األجهزة الرقابيـة، وأن يكون 
هنـاك دفـع يف مكافحة الفسـاد، وأن يكون هنـاك ضبط يف إيرادات البلـد با يعمل عى 
تنميتهـا يف معاجلـة الوضـع االقتصادي، ولألسـف مل يكـن هناك توجه جـاد نحو هذه 
اإلصالحـات إطالقـا بـل كان اهلـدف الرئيـيس الـذي اتضح فيـا بعد هـو العمل عى 
توسـيع نفوذهم عـى املسـتوى االجتاعي وعى مسـتوى مؤسسـات الدولة بالشـكل 
الـذي يعمـل عـى أن يكونـوا يف موقع فـرض أجندات وتسـويات ومبـادرات يتفاعل 
فيهـا مـع اإلمـارات واخلـارج الغـر، ويعمـل لدفـع نظـر املجتمـع الدويل نحـوه من 
أجـل أن يتـم رفع اسـمه من قائمـة العقوبـات، وأن يتم احلفـاظ عى أموالـه املتواجدة 
يف اخلـارج، بالطبـع سـعى بتوزيع نفـوذه وبعد أن وجد نفسـه يف موقع خيولـه أن يدفع 
لفـرض تسـويات ومبـادرات عـى حسـاب دمـاء وتضحيـات الشـعب اليمنـي عـى 
مـدى عامـن ونصف حتـرك يف ٢4 أغسـطس بشـكل واضح وبشـكل سـافر ال خيفى 
عـى أحـد يف الدفع  نحو فـرض مبادرات وتسـويات خيانيـة، مبادرات استسـالم من 
خـالل تفامهـات مع اخلـارج ومـع اإلمارات ومـن خالل اإلمـارات مـع األمريكان.

وأضـاف قائـاًل: مـن أجـل أن يفهـم شـعبنا العزيـز بأننـا ال نتجنـى عـى هـذا الرجل 
وأهنـا احلقيقـة ومـا نقولـه احلقيقـة، قبـل الرابـع والعرشيـن من أغسـطس دشـن هذا 
املسـار بدفـع جملس النـواب إلعالن مبـادرة استسـالمية  خيانيـة  ومن خـالل اإلحياء 
بـأن جملـس النـواب هـو الرشعيـة الدسـتورية يف البلـد بعيـدًا عـن املجلس السـيايس 
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األعـى، بعيـدا عـن حكومة اإلنقـاذ الوطنـي، بعيـدا عن االتفـاق السـيايس، ومل يكن 
مـن تفسـر لتلـك املبـادرة إال أنه بدأ بتدشـن مسـار علنـي للتحـرك نحو هذا املسـار 
اخليـاين  االستسـالمي،  ومل يكتـف بذلـك فقـط بـل عمـل عى اإلعـالن بأنه سـيقوم 
بإعـالن خارطـة الطريـق للحـل قبـل الرابـع والعرشيـن من أغسـطس، قبله بأسـبوع 
وسـمعه الشـعب اليمنـي مجيعـا ولـوال التحـرك الشـعبي لـكان أعلـن هـذه اخلارطة 
وحـاول أن يدفـع هبـا ومل تكـن هـذه اخلارطـة تدفـع نحـو سـالم أبـدا، نحـن خضنـا 
وقدمنـا الكثـر مـن التضحيـات والتنـازالت، وخضنـا مفاوضـات كثـرة حتـى أن 
التفامهـات واملفاوضـات  التـي متـت حينهـا مـا بـن الداخـل ويف ظهـران اجلنوب يف 
إطـار التهدئـة وحينهـا شـنت محـالت واسـعة مـن قبلـه لرفـض هـذا املسـار ورفض 
هـذا النشـاط الـذي يدفـع نحـو السـالم، مل تكن املسـألة حتـرك نحـو سـالم أو الدفع 
نحـو سـالم وأن يكـون هناك فرض سـالم هلذا الشـعب وإنـا التحرك نحو استسـالم 
مقابـل ثمـن يقدمـه لـه اخلـارج، عندمـا حتـرك الشـعب يف الرابـع والعرشيـن مـن 
أغسـطس وفشـل هـذا املخطـط مـا الـذي حصل؟ هنـا السـؤال املهـم من بعـد أربعة 
وعرشيـن أغسـطس إىل يومنـا هذا، فقـد وجد نفسـه بأنه ليـس بإمكانـه أن يعمل عى 
فـرض مبـادرات االستسـالم والتسـويات اخليانية عى هذا الشـعب من خـالل حتركه 
السـيايس واإلعالمـي واالجتاعـي وأن عليـه أن يفـرض مسـارا مليشـاويا عسـكريا 
أمنيـا يضمـن له أن يفـرض التسـويات واملبادرات اخليانيـة وهذا ما عمل عليه بشـكل 
جـاد واهتـام طـوال هـذه الفـرة عـى الرغـم مـن أنه حتـرك هبـذا املسـار قبـل الرابع 
والعرشيـن مـن أغسـطس إال أنـه زاد من نشـاطه وجهـده هبذا الشـأن من بعـد الرابع 
والعرشيـن مـن أغسـطس بشـكل أكـرب وأكثـر، حيـث اسـتخدم مـا يسـمى بمعكرس 
امللـيص غطـاء لتدريـب وتأهيـل العنـارص واملليشـيات خـارج إطـار وزارة الدفـاع، 
خـارج إطار حكومـة اإلنقـاذ الوطني، خـارج إطار االتفاق السـيايس وبنـوده املوقعة 
واملعروفـة واملعلومـة لـدى الشـعب مجيعـا، حـاول أن يتحرك خـارج إطار مسـارات 
مواجهـة العـدوان، كان يعمـل عـى احلشـد واالسـتقطاب، عمـل عـى تقسـيم أمانة 
العاصمـة إىل أربعـة مربعـات منذ ذلـك الوقت، مربـع جنويب وشـايل ورشقي وغريب 
أمانـة العاصمـة وحميطهـا، ثم عمل عى التحشـيد واالسـتقطاب املكثـف ومن ثم مجع 
بيانـات ومعلومـات وجمموعـات عـى مسـتوى كل منطقة ومديريـة وقريـة يف األمانة 
واملحيـط، وعمـل عى إدخـال تلك العنـارص للتدريـب والتأهيل يف معسـكر املليص، 
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وكان يتـم ختـرج تلك الدفعات ومـن ثم توزيعها وتسـكينها يف مقـرات وفلل ومنازل 
داخـل أمانـة العاصمة وكانـت مرصـودة ومعلومة ومعروفة بأسـاء قياداتـه وقيادات 
تلـك املجموعـات واألنشـطة التـي يتحركـون فيهـا وكان يتـم توزيـع تلـك املجاميع 
واملجموعـات العسـكرية واألمنيـة وفق خطة مدروسـة مرسـومة، حينهـا حاولنا بأن 
نتحـرك وكنـا مـن خالل شـعورنا باملسـؤولية قـد حاولنا بـأن ال نخرج ذلك لوسـائل 
اإلعـالم وأن نعمـل عى إشـهاد العقالء واحلكـاء والوجهـاء وأن نخاطبهم يف الغرف 

املغلقـة من خـالل االجتاعـات البينيـة والثنائيـة معهم. 

وأكـد محـزة احلوثـي يف ترحياته أن قيادة أنصـار اهلل كانت حترص عى مكاشـفة زعيم 
مليشـيا اخليانـة وقيـادات املؤمتـر مـن منطلـق احلـرص عـى اسـتمرار الرشاكـة وعى 
وحـدة الصـف الداخي وقـال : كنا نعمـل عى مكاشـفاهتم يف اللقـاءات الثنائيـة بيننا 
وبينهـم ونخاطبهـم بكل مسـؤولية وبـكل وطنية وكنا نقـول باهلل عليكـم كيف يمكن 
لكـم أن تعملـوا عـى رصد أنصـار اهلل ومقراهتـم وعنارصهم وعتادهـم؟  وأن تعملوا 
عـى توزيـع هـذه املجموعات وتكديسـها داخـل أمانة العاصمـة وفق خطة مرسـومة 
وفقـا للتـايل؟ ونعمـل عى رشحهـا ونخربهـم بأننا عى علم هبـا واجلميـع يف اجلبهات 
يطعنـون يف الظهـر ونحـن يف اجلبهـات ندافـع عـى هـذا الشـعب عـى هـذا الوطـن 
ونحـن مجيعـا عـى اتفـاق سـيايس وبرشاكـة وطنيـة، مـن ختدمون هبـذه املارسـات؟ 
كان البعـض يسـتنكر ويسـتغرب مـن بعـض قياداهتـم املتواجـدة عـى الطاولـة معنـا 
كان يسـتغرب ويسـتنكر مثـل هـذه املارسـات، ألنـه بالفعـل كان مـن يتحـرك بمثل 
هـذه األنشـطة إنا هو جنـاح من قيـادات املؤمتر الشـعبي العـام الذي لديـه ارتباطات 
وعالقـات مشـبوهة مـع اخلـارج وحيـاول عى أن خيلص نفسـه مـن قائمـة العقوبات، 

وأن يكـون يف مأمن هـو وأوالده.

ويف رده عـى سـؤال بشـأن املكاشـفات التـي كانت مـع زعيم مليشـيا اخليانـة وأقاربه 
وسـيطرهتم عى قـرار املؤمتر الشـعبي العام قـال احلوثي: قواعـد املؤمتر الشـعبي العام 
العريضـة والواسـعة والعزيـزة والغالية عـى قلوبنا حتركـت منذ اليـوم األول بصدق، 
احلريـة  معركـة  الشـعب يف  هـذا  فئـات  بقيـة  مـع  والتحمـت  بوطنيـة،  بمسـؤولية، 
واالسـتقالل يف مواجهـة هـذا العـدوان الغـازي املحتـل، والشـعب هـم يعـون جيدا 
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حقيقـة املـايض ويعـون جيـدا مـاذا تكنـه السـعودية من عـداء كبـر للبلد وهـم يعون 
جيـدا أن مرشوعـا كان يـراد فرضـه مـن  قبـل العـدوان عـى البلـد، وهـو متزيقـه إىل 
سـت دول وقـد حركـت قيـادة املؤمتـر وبعـض قواعـده -بالرغـم مـن وجـود الكثر 
مـن القيـادات الرشيفـة والتي مازالـت حتى اليوم بشـكل ثابـت وراسـخ واجلميع يف 
امليـدان يف صـف واحد- تلـك القيادة كان يسـوئها هـذا التحرك وهـذه اللوحة وهذه 
الصـورة املتكاملـة واملوحـدة بن مجيـع فئات الشـعب وتريـد أن تدفع بقواعـد املؤمتر 
الشـعبي العـام الرشيفـة واحلـرة نحـو خدمـة أجنداهتـا اخلاصـة وأن يعملـوا كأدوات 
عـى حسـاب أجنـدات الشـعب لتوفـر األمن هلم عى حسـاب متزيـق البلـد، من بعد 
مكاشـفتنا معهـم ألكثـر مـرة اسـألوا األسـتاذ حييـى الراعي مـاذا قـال يف اللقـاء معنا 
ومعهـم، اسـتغرب كثـرا عندما حتدثنا معهـم عن هذا املـرشوع وعن هـذا املخطط يف 
اللقـاء الـذي مجع قيـادات أنصار اهلل األخـر وقيادات املؤمتر الشـعبي العام وشـكلت 
عـى إثـره جلـان للتحقيق مـن ضمنها جلنـة أمنيـة وعسـكرية وكان من ضمنهـا اللواء 
جـالل الرويشـان واسـألوه مـاذا قـال؟ قـال: اإلخـوة طـارق وغرهـم يسـعون يف 
مسـار غـر سـليم وغـر طبيعي. عندمـا بـدأ النـاس بالتحقق مـن املقرات واالنتشـار 
العسـكري الـال مسـؤول، اخلارج عـن إطار مسـارات مواجهـة العدوان وعـن وزارة 
الدفـاع حينهـا عندما وجدنـا رفضا، متنعـا، تعنتا، حاولنا مكاشـفة الشـعب من خالل 
بعـض الترحيـات، أنـا عملـت عـى التريـح وحاولـت بـأن أوحـي هبـذا الـكالم 
وقلـت هنـاك حتـرك للعـدوان لدفـع بعـض القيـادات يف بعـض الكيانـات املناهضـة 
للعـدوان للتحـرك عـى ثالثـة مسـارات رئيسـية املسـار األول العمـل عـى تعطيـل 
مؤسسـات الدولـة وعى مفاقمة اإلشـكال واملشـكلة االقتصادية وعى هنـب إيرادات 
وزارة النفـط وإيـرادات وزارة االتصاالت وإيرادات بقية بعض اجلهات واملؤسسـات 
اإليراديـة وعـى تعطيـل العمليـة التعليميـة والشـعب يعـرف مـن عمـل عـى الدفـع 
لتعطيـل العمليـة التعليميـة بدايـة العام إلربـاك الوضع املؤسـيس وتعطيلـه وإحداث 
الشـلل فيـه وتفعيـل النقابـات واالحتـادات مـن أجـل أن يعمـل عـى تعطيـل كافـة 
مؤسسـات الدوليـة بالتزامـن معـه يمي يف مسـار إعالمي تشـوهيي حتريـي وخياين  
يدفـع يف متزيـق اجلبهـة الداخليـة والعمـل املجتمعي عـى حماولة إثـارة خصومات بن 
قبائـل الشـعب، بـن املجتمـع والدولـة، واجليـش واللجـان الشـعبية الذيـن يقدمون 
دماءهـم رخيصـة ويقدمـون مجامجهـم رخيصـة يف اجلبهـات، جبهـات العـز والرشف 
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والكرامـة وحـاول أن يثر قضيـة يف مهدان وقضية عنـس وقضية يف آل عـواض وبيان 
يـارس العـوايض عن آل عـواض حينها املزيـف الذي ال يمثـل آل عواض أبـدأ واضح 
حينهـا أصـدر بيانـا وكأنه صـادر عن دولـة وأن هنـاك وفد مفـاوض يفـاوض الدولة 
وبـن آل عـواض هـذا املسـار املجتمعـي التمزيقـي التفكيكـي واإلعالمي التشـوهيي 
التحريـي واملؤسـيس التعطيـي إلحـداث الشـلل وبجانبـه مسـار مليشـياوي يعمل 
عـى التحضـر لـه ويعمـل عـى تدشـينه وتفجـره يف اللحظـة التـي يريدهـا وبالفعل 
اختـار التوقيت املناسـب لتدشـن هـذا املخطط وهـذه املؤامـرة ليفرض عى الشـعب 
مبـادرات االستسـالم وعمـل عـى اختيـار التوقيـت بعنايـة وبدقـة وكان ذلـك مـع 

االحتفـال واالنشـغال باملولـد النبـوي الرشيف.

رر:

مل ترشق شـمس األحـد إال وكانـت األجهزة األمنيـة وكذلك قوات اجليـش واللجان 
الشـعبية قـد متكنت من حسـم الكثر مـن املعارك واملواجهـات يف معظـم املناطق التي 
انتـرشت هبـا مليشـيا اخليانـة بالتزامـن مع عـودة احليـاة الطبيعيـة إىل املحافظـات التي 
شـهدت أيضـًا أعـاال ختريبيـة نفذهتـا تلـك املليشـيا فمـن حجـة إىل املحويـت وحتى 
ذمـار وريمـة وعمـران وحميـط صنعـاء وكافة املناطق الشـالية مـن العاصمـة وكذلك 
مناطـق يف اجلنـوب الرشقـي واجلنـوب والغـرب ومل يتبَق سـوى املربع الـذي يتواجد 
بـه منـزل زعيـم مليشـيا اخليانـة يف الثنيـة وكذلك منـزال اخلائـن طـارق واخلائن حممد 
حممـد صالـح يف احلـي السـيايس وشـارع اجلزائـر، ويف مقـر اللجنـة الدائمـة باحلصبة 
التـي كانـت تسـتخدم كمركـز تدريـب وتأهيـل للمليشـيات وكان هلـا وللمتواجدين 
فيهـا دور حمـوري يف إشـعال الفتنة وأعال التخريب يف شـال العاصمـة، وكذلك مقر 
اللجنـة الدائمـة اجلديـد يف منطقـة حـدة التي اسـتخدمت مع مدرسـة أطفـال جماورة 
كثكنـة عسـكرية تـم من خالهلـا قطع الطـرق واسـتحداث املتـارس وإقالق السـكينة 
العامـة يف جنـوب العاصمـة صنعاء، وكذلك منـزل عار حممد صالح وتبـة توفيق التي 
اسـتخدمت كمركـز للقناصـة واملراقبـة الليليـة وأعـال التنصـت عـى املكاملات،وقد 
حـاول زعيـم مليشـيا اخليانـة إشـعال املواجهـات يف منطقـة احلصبـة حيـث قامـت 
مليشـياته املتمركـزة يف منزلـه بقريـة الدجاج مسـاء األحد بإطـالق النار عـى القوات 
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األمنيـة التي سـارعت إىل الحاطة باملنزل ودارت اشـتباكات اسـتمرت لسـاعات قبل 
أن تتمكـن األجهـزة األمنيـة من حسـم املعركة وسـلم املسـلحون أنفسـهم. 

يف تلـك األثنـاء كانـت ال تـزال قنـوات العدوان تبـث األخبـار الكاذبة التـي تتحدث 
عـن نجـاح مليشـيا زعيـم اخليانـة يف السـيطرة عـى عـدد مـن املناطـق واملقـرات فيا 
الواقـع امليـداين غـر ذلك متامًا، فقـد توقفت املواجهـات يف معظم املناطـق ومل يتبَق إال 
األحيـاء املحيطـة بمقـر زعيم اخليانـة ووقتهـا كانت األجهـزة األمنية وقـوات اجليش 
واللجـان الشـعبية قـد متكنـت مـن تأمن عـدد من الشـوارع والتقـدم إىل حميـط املنزل 

واألمـر كذلـك يف منطقة شـارع اجلزائر. 

وقـد شـهد يـوم األحد قـدوم تعزيـزات مـن أبنـاء القبائل مـن حمافظات عدة ملسـاندة 
اجليش واللجان الشـعبية واألجهزة األمنية وذلك حلسـم املعركة يف العاصمة والقضاء 
عـى الفتنـة ووأدها واإلطاحـة بمرشوع زعيمهـا، ويف ذات اليوم التقـى كلَّ من رئيس 
االسـتخبارات العسـكرية اللـواء عبداهلل حييـى احلاكم وكذلـك رئيس اللجنـة الثورية 
العليـا حممـد عـي احلوثـي بعـدد كبـر مـن املشـائخ الذيـن أكـدوا رفضهـم ملـرشوع 
اخليانـة وتأييدهـم للسـلطات يف التعامـل مـع مليشـيا اخليانـة، وبعـد ذلـك بسـاعات 
بـدأت األجهـزة األمنية بتمشـيط عدد مـن األحياء التـي متكنت من تطهرهـا وتأمينها 
وذلـك يف أحيـاء شـوارع بغـداد واجلزائـر وكذلـك يف األحيـاء املجـاورة ملنـزل زعيم 

اخليانـة ويف شـارع جماهد. 



307

09الفصل التاسع : وأد الفتتنة

لقاء احلاكم باملشائخ: 

رئيـس هيئـة االسـتخبارات العسـكرية التقـى بجمـع مـن املشـائخ يف حديقـة الثـورة 
شـال صنعـاء ووضعهـم أمـام مـا جيـري وأطلعهم عـى مسـتجدات الوضـع وخيانة 
زعيـم مليشـيا اخليانـة وقـال: إن مـا قـام بـه زعيـم مليشـيا اخليانـة واضـح واجلميـع 

يعـرف ذلـك ابتـداًء بقيـام صالـح بفتـح خـط تواصـل مـع اإلماراتين. 

واضـاف: إنـه توجـه إىل صالـح بعـد ذلـك وحتـدث معـه ونصحـه بالقـول إن قيمـة 
اإلنسـان تكمـن يف مالـه وأصحابـه، وأن ال مصلحـة لـه يف التواصل مـع اإلماراتين، 
وأن حصانـة صالـح ليسـت بيد جملس األمن وال مـن األموال التي مجعهـا خالل ثالثة 
وثالثـن سـنة وال بالسـالح الـذي مجعه مـن حـق اليمنيـن وال بالعالقات السياسـية 
والدوليـة،  إنـا  احلصانـة هـي الصـدق مـع البـالد واالنحيـاز للوطن، فهذا الشـعب 
يسـتحق كل خـر وجيـب أن يبقـى يف عيوننا ونرفـع عنـه كل البالء فهـو درع حصن، 
وأضـاف احلاكـم أنـه حـاول إثنـاء صالـح عـن التواصـل مـع اإلماراتيـن وتذكـره 
بتضحيـات الشـعب اليمنـي وقوافل الشـهداء مـن خرة شـباب اليمن فالعـدوان دمر 
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البنيـة التحتيـة واملستشـفيات واسـتهدف كل مقومـات احلياة. 

وكشـف احلاكـم أن صاحلـا بـدأ بفتـح خط ثـاٍن عن طريـق بعـض املشـائخ للتواصل 
مـع عي حمسـن األمحـر وكذلك عبـد ربه والعـوايض وكذلـك التواصل مع أشـخاص 
آخريـن عـن طريق جهـات خمتلفة تعمل عـى تقريب املسـافة بن صالح وعي حمسـن، 
وخاطـب احلاكـم املشـائخ بالقـول إن املؤامرة كبـرة وأن السـيد القائـد عبدامللك بدر 
الديـن احلوثـي صـادق مـع النـاس، وأن وجـود أنصـار اهلل يف صنعـاء ليس مـن أجل 
النهـب أو مـن أجـل الغنائـم كـا يشـاع فلم يعـد هنـاك غنائم وال مـا يسـتحق النهب 
فلـم يبـَق يف صنعـاء إال الكرامـة بعـد أن هنـب املرتزقة األمـوال وجاء العـدوان ليدمر 
ويقصـف وحيـارص، وأضـاف: اننا سـنضحي من أجـل كرامتنـا وعزتنـا وأن صاحلا مل 
تطـب نفسـه إال وقـد أصبـح ورقة بيـد العدوان وسـيكون آخـر ورقـة، وأن التواصل 
بـن صالـح ودول العـدوان يعـود إىل فـرة طويلـة، وأن اجلهـات املختصـة كانت عى 
علـم بـكل أالعيبـه، وأن هنـاك معلومـات دقيقـة وبيانـات متكاملـة وأنـه ال يتحدث 
جزافـا، بـل عـن معلومـات حقيقيـة منهـا عـى سـبيل املثـال تواصـل صالـح ودعمه 
للخارجـن مـن دمـاج ، وقال احلاكـم: إن التواصـل مع العدوان مسـتمر وسـبق وأن 
قـال لــ صالـح ملـاذا ال يـرك هـذا األمـر ويبقـى يف منزلـه حاله كحـال الشـيخ ناجي 
الشـايف وله حراسـته اخلاصـة واملعتادة؟ ولـن يعتدي عليـه أحد لكنه أنشـأ املربعات 
وتوسـع فيهـا مـن شـارع اجلزائـر إىل السـبعن وإىل بيـت معيـاد وهـو بذلـك أراد أن 
يكـون دولـة داخـل دولة، وأنـه ينظر إىل نفسـه كالـك لليمـن ومتملك هلـا وملصرها 
وهـذا األمـر خاطئ، وأشـار احلاكم إىل أن افتعـال االشـتباكات يف العاصمة وعدد من 
املحافظـات غـر مقبـول وأن عى املشـائخ والقبائل أن تنظـر إىل الواقع وحتـدد من هو 

املخطـئ، فليـس لـ صالـح احلق يف مضاعفة احلراسـات واسـتدعاء املسـلحن. 

وقـال احلاكـم: إنـه كان يف منـزل طـارق قبـل يومـن وأنـه الحـظ وجـود عـدد مـن 
املسـلحن مـن الذيـن كانـوا يف منطقـة دماج وأن غـرض زيارتـه إىل منزل طـارق كان 
لتطمـن النفـوس والتأكيـد عى اهلـدوء واالسـتقرار وإيقاف أيـة توتـرات، وكان عند 
طـارق كذلـك وحدات من القـوات اخلاصة واحلـرس اجلمهوري وكأنـه قائد القوات 
املسـلحة، فاملفـروض أن القـوات املسـلحة تابعة لـوزارة الدفـاع وقوات األمـن تابعة 
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لـوزارة الداخليـة وهنـاك حكومـة وجملـس رئاسـة وال حيـق ألي شـخص أن تكـون 
صالحيتـه فـوق صالحيـات اجلهات املختصـة ثم إن عي عبـداهلل صالح مل يعـد القائد 
األعـى للقـوات املسـلحة وليـس هـو وزيـر الدفاع ال هـو وال طـارق وكذلـك حممد 
حممـد صالـح فاجلميـع جنـود  وليـس هلـم أي صفـة لتحريـك واسـتدعاء الوحـدات 
العسـكرية أو القـوات املسـلحة، وأضاف احلاكـم: إن إقالق السـكينة العامـة وإخافة 
النـاس بافتعـال االشـتباكات أدى إىل مقتـل وجرح العديـد وأن أنصـار اهلل أكدوا عى 
الوسـاطة والسـيد دعـا رشفـاء اليمـن لتشـكيل جلنـة مـن العقـال واملشـائخ للتدخل 
ومعرفـة مـن املتسـبب يف كل مـا حيـدث وجمال الوسـاطات مفتـوح للجميـع واهلدف 
حقـن الدمـاء، وأن عـى صالح أن يقـدر مصلحة الوطن وحيافظ عى رأسـه ويسـحب 
أتباعـه الـذي قـام بتوزيـع األمـوال عليهم وهـي أمـوال الشـعب، وأن عليـه أن يبقى 
يف منزلـه ولـه حراسـته الشـخصية وحراسـة أخـرى كذلـك من اجلهـات األمنيـة أما 

اإلرضار بالشـعب وإشـعال الفتنـة وحتريـض النـاس فهذا غـر مقبول. 

بدورهـم أكـد املشـائخ احلـارضون يف اللقـاء إدانتهـم واسـتنكارهم ملواقـف صالـح 
وأتباعـه وحماولتـه إشـعال فتيـل الفتنة يف صنعـاء وعدد مـن املحافظـات والتواطؤ مع 
العـدوان معتربيـن أهنـم وكل القبائـل اليمنيـة مسـاندون للجيـش واللجـان الشـعبية 

واألجهـزة األمنيـة يف وأد الفتنـة. 



310

فتنةديسمبر

أحداث األثنن:

نجحـت القـوات األمنيـة مسـنودة بوحـدات نوعيـة مـن قـوات اجليـش واللجـان 
الشـعبية يف تضييـق اخلنـاق عـى زعيـم مليشـيا اخليانـة يف آخـر معاقلـه ومقراتـه يف 
»الثنيـة« لتصبـح املواجهـات عى بعد أمتـار فقط من األسـوار اخلارجيـة للمقر وذلك 
مـن اجلهـة الرشقية وأجـزاء من اجلهة الشـالية.. وعندهـا بدأ العرشات من املسـلحن 
بتسـليم أنفسـهم للقـوات األمنيـة التـي متكنـت مـن التقـدم مـن عـدة اجتاهـات نحو 
البوابـات الرئيسـية بعـد خـروج عـدد مـن السـيارات املدرعة مـن جهة شـارع صخر 
باجتـاه شـارع الزبـري وذلـك مـا بـن العـارشة واحلاديه عـرشة ظهـرًا ، وقـد توقفت 
االشـتباكات بشـكل هنائـي يف مقـر »الثنيـة« عنـد منتصـف ظهر االثنـن أعقبهـا قيام 

األجهـزة األمنيـة باجـراءات التمشـيط الناري.  

بيان وزارة الداخلية : 

متكـن زعيـم املليشـيا مـن الفـرار مـن املنـزل بعـد نجـاح األجهـزة األمنيـة يف التقـدم 
وسـط اهنيـارات أتباعـه يف عـدد من الشـوارع املحيطـة باملنزل الـذي غـادره عى متن 
عـدد مـن السـيارات املدرعـة وعـن طريـق مدرسـة البنـات املجـاورة للمنـزل ومنها 

انطلـق املوكـب باجتـاه شـارع صخـر ومنـه وصـوالً إىل شـارع الزبري. 

وقتهـا قامـت قـوات أمنيـة بمالحقـة السـيارات املدرعـة يف شـوارع العاصمـة بعـد 
افـراق سـيارات املوكـب مـن أجل تشـتيت األجهـزة األمنيـة والتمويه عليهـا غر أن 
تدخـل طـران العـدوان بقصـف عدد مـن النقـاط األمنية عـى طريق صنعاء سـنحان 
كان مـؤرشًا كافيـًا عـى أن التحليق اجلوي والقصـف املكثف للنقاط ليس إال مسـاندة 
لزعيـم مليشـيا اخليانـة وذلـك لتسـهيل فـرارة مـن العاصمـة صنعـاء األمـر الـذي 
اسـتدعى املزيـد مـن اليقظـة واالسـتعداد، فتـم نصـب عـدة كائـن حمكمة بعيـدًا عن 
النقـاط التـي تعرضـت للقصـف، وقـد أصـدرت وزارة الداخليـة عر االثنـن بيانا 
بشـأن انتهاء أزمة مليشـيات اخليانة بالسـيطرة الكاملـة عى أوكارهـا يف أمانة العاصمة 

ومجيـع املحافظـات ومقتـل زعيـم اخليانـة.. وفيـا يي نـص البيان:
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تعلـن وزارة الداخليـة انتهـاء أزمـة مليشـيا اخليانـة بإحـكام السـيطرة الكاملـة عـى 
أوكارهـا وبسـط األمـن يف ربـوع العاصمـة صنعـاء وضواحيهـا ومجيـع املحافظـات 
األخـرى ومقتـل زعيم اخليانة وعـدد من عنارصه، وذلـك بعد قيامهم بقتـل املواطنن 
وقطـع الطرقـات وإثارة الفـوىض وإقالق السـكينة العامـة والتواطؤ املبـارش والعلني 
مـع دول العـدوان، وحماولـة قطـع مداخل املـدن بالتزامن مـع قصف مكثـف لطران 
العـدوان الـذي كثـف مـن غاراتـه لتمرير خمطـط الفتنـة واالقتتـال الداخـي، وهو ما 

أوجـب عـى وزارة الداخليـة رسعـة التحـرك وحسـم املوقف.

وإذ نعلـن انتهـاء أزمـة مليشـيا اخليانـة فـإن الدولـة ممثلـة بـوزارة الداخليـة تؤكـد أن 
إجهـاض ذلـك املخطـط الفتنـوي يمثل سـقوطا ألخطر مـرشوع خيانة وفتنـة راهنت 
عليـه قـوى العـدوان السـعودي األمريكـي إلخضـاع اليمـن، وإعادته إىل حقبة أشـد 

ظالميـة ووحشـية وداعشـية مـن أي حقـب أخرى.

وهبـذا االنتصـار املفصي يف سـر معركـة التحـرر واالسـتقالل تتقـدم وزارة الداخلية 
بالشـكر هلل تعـاىل وبالتحية واإلكبـار واإلجالل للمجلس السـيايس األعـى وحكومة 
اإلنقـاذ وللشـعب اليمني وقبائله وكافة قـواه الوطنية لعظيم مسـاندهتم لدور األجهزة 
األمنيـة يف إعـادة األمـن واالسـتقرار إىل البـالد ليتمكن الشـعب اليمني مـن مواصلة 
بنـاء الدولـة عـى أسـس سـليمة وصحيحـة تأخـذ بعـن االعتبـار املواطنة املتسـاوية 
وكرامـة املواطنـن، واالسـتمرار بقوة يف معركة السـيادة حتـى نيل اجلمهوريـة اليمنية 

كامل االسـتقالل واالسـتقرار.

مرصع صالح: 

الكثـر مـن الروايـات املتداولـة بشـأن مقتـل صالـح كاذبـة وملفقـة وال متـت إىل مـا 
حـدث بصلـة وعـى مـا يبـدو أن اهلـدف منهـا التغطيـة عـى حقيقة فـراره مـن منزله 
بصنعـاء واجتاهـه جنوبـًا نحـو سـنحان ومنهـا وعـرب الطـرق واملسـالك التـي يعرفها 
صالـح جيـدًا كان ينـوي االنتقال إىل خـوالن يف طريقـه لالنضام إىل العـدوان، وكان 
ذلـك هـو املخطـط )ب( بالنسـبة له فبعـد أن ضيقت عليـه األجهزة األمنيـة اخلناق يف 
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منزلـه الذي حصنه بشـكل جيد واسـتدعى إليـه املئات مـن املقاتلن وحولـه إىل خمزن 
كبـر لألسـلحة حتـول إىل اخلطة البديلـة والتي تتمثل يف الفـرار من املنـزل وبالتايل فإن 
الصـورة النمطيـة عـن قصة مـرع صالـح داخل منزلـه اسـتخفاف بعقـول اجلاهر 
كوهنـا روايـة زائفة وكاذبـة  فبيان وزارة الداخليـة وكذلك اعرافات مـن ُألقي القبض 
عليهـم إضافـة إىل شـهادات املواطنـن الذيـن شـاهدوا موكـب صالح أثنـاء خروجه 
مـن الثنيـة تؤكـد أنـه بالفعل غـادر متجهـًا نحو شـارع الزبـري ومنـه إىل السـائلة ثم 
إىل املناطـق اجلنوبيـة، ومـن االعرافات وسـجل الوقائـع أنه مترس وفـق خطة ودعم 
لوجيسـتي وإعالمـي ومـايل من اإلمـارات وحتالف العـدوان وكانت اخلطـة من الدقة 
بحيـث توهـم صالـح وأتباعـه أهنـم سـينترون بقطـع الطـرق وقطـع اإلمـداد عـن 
اجلبهـات واهنيـار اجليـش واللجـان الشـعبية والصمـود األسـطوري للشـعب اليمني 
وأن املجتمـع سـينقلب عـى بعضـه البعض ليخرجـوا هم زعـاء االنتصار  والتسـليم 
لـدول العـدوان.. إال أن أيـا مـن ذلـك مل حيصـل وسـقطت املؤامـرة واخليانـة يف زمن 
قيـايس وسـاعات معـدودة وحـاق املكر السـيئ بأهلـه، فعندما شـعر صالـح باهلزيمة 
تـم توجيهـه إىل اخلطـة البديلـة وهـي اللحـاق ببقيـة اخلونـة يف أقـرب نقطـة .. خرج 
هاربـا يف سـيارات مدرعـة تطلـق النـار عـى كل نقطـة أمنيـة تقابلهـا بعـد أن كـدس 

السـيارات الفـارة باألسـلحة والصواريـخ املحمولة.

انتهجـت األجهـزة األمنيـة خطـة رسيعـة ملالحقـة صالـح وتتبعـه إىل طريـق خـارج 
صنعـاء  واالشـتباك معـه بعيدا عن املناطق السـكنية والسـكان وختفيـف األرضار قدر 
املسـتطاع. ونجحـت اخلطـة األمنيـة يف حتقيـق هدفهـا بتعطيل السـيارات واحـدة تلو 
األخـرى واستسـالم محايتـه الشـخصية التي حاولت توفـر غطاء ناري لـه عند ترجله 
هربـا باجتـاه األرض اخلاليـة يف منطقـة اجلحيش بسـنحان إال أن أفـراد النقـاط األمنية 
متكنـوا مـن اللحـاق بـه واالشـتباك معـه  وقـد قتـل أثنـاء تلـك االشـتباكات.. فيـا 
استسـلم أوالده الذيـن كانـوا يف سـيارة أخـرى خلفه، وحـول تفاصيل هـروب زعيم 
مليشـيا اخليانـة ومرعه تؤكـد اعرافات من تـم إلقاء القبض عليهم أثنـاء مواجهتهم 
لألجهـزة األمنيـة أن صاحلـا فر مـن منزله بصنعاء قبـل ظهر االثنن، ونـورد هنا بعض 
االعرافـات، فأحدهـم يعـرف لألجهـزة األمنيـة بأنـه ُألقـي القبـض عليـه يف منطقة 
سـنحان )اجلحـيش( عنـد احلاديـة عـرش ظهـرًا ليـوم االثنـن ٢٠١7/١٢/4م أثنـاء 
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مرافقتـه لصالـح ويفيـد أيضـًا أن طارق صالـح كان يقوم بحشـد جماميع مسـلحة قبل 
احتفاليـة املولـد النبوي بأشـهر  وقـام بتوزيعها عى مقـرات ومنازل بصنعـاء ومع بدء 
أحـداث الفتنـة كان صالـح يوجه طـارق ويأمـر كذلك بـرف األسـلحة للمجاميع 
املسـلحة وعندمـا متكنـت األجهزة األمنيـة بدعم من قـوات اجليش واللجان الشـعبية 
مـن إسـقاط معاقـل اخليانة والتمـرد واقربت من املعقـل األخر يف الثنيـة وجه صالح 
بحشـد املسـلحن ومواجهـة األجهـزة األمنيـة يف الثنيـة ثـم قـرر املغـادرة عـن طريق 
شـارع صخـر نحـو شـارع الزبري بعـد أن وصلتـه معلومـات تفيـد بضعف انتشـار 
القـوات األمنيـة يف شـارع الزبـري ، وحتركـت ٦سـيارات مدرعـة فيهـا صالـح نحو 
شـارع الزبـري وكان هنـاك نقطـة أمنيـة أطلقـت النـار عـى املوكـب وتم الـرد عليها 
وجتاوزهـا وعنـد الوصـول إىل السـائلة مـن شـارع الزبري تـم االشـتباك اخلفيف مع 
طقمـن لألجهـزة األمنيـة وبعدهـا تـم التوجـه إىل شـارع 4٥ ومنه إىل شـارع خوالن 
وإىل جولـة احلثيـي ثم إىل ريمـة محيد وجلأنا إىل الطـرق الفرعية لتجـاوز النقاط األمنية 
واجتهنـا إىل شـيعان وسـيان ودخلنـا قرية شـيعان عـرب خط تـرايب وخرجنا منهـا وكنا 
نظـن أن هـذا الطريـق سـيوصلنا إىل مـا بعـد سـيان وسـيضمن لنـا عـدم املـرور مـن 
النقـاط األمنيـة وتفاجأنـا بنقطـة أفرادهـا عـى أتـم اجلهوزيـة للمواجهـة فتـم إطالق 
النـار عـى املوكـب فتمكنـت السـيارة التي فيهـا صالح مـن املـرور وتوقفت السـيارة 
األخـرى التـي كان فيهـا أبنـاء صالـح ثـم  توقفـت سـيارة »الزعيـم صالـح« بالقرب 
مـن قريـة اجلحيش وترجـل اجلميع منهـا وتعقبنـا طقم تابـع لألجهزة األمنيـة يف تلك 
املنطقـة  أثنـاء حماولتنـا التغطيـة لفـرار »الزعيـم ومعـه عـارف الـزوكا« ، ويقـول آخر 
بأنـه تـم إلقـاء القبـض عليـه أثناء عملـه مـع »الزعيـم« يف منطقـة اجلحيش  بسـنحان 
يـوم االثنـن فقـد خـرج »الزعيم« مـع عدد من قيـادات املليشـيا مـن الثنية بسـيارات 
مدرعـة واجتهنـا إىل شـارع الزبـري وفيـه أطلقنا النـار عى األجهـزة األمنيـة وأطلقنا 
كذلـك النـار عـى نقطة أمنية يف شـارع خـوالن ووصلنـا إىل اجلحيش وهنـاك تعطلت 
السـيارة التـي كان هبـا أبنـاء »الزعيم« ثـم تعطلت السـيارة التـي فيها الزعيـم وترجل 
اجلميـع وفـر »الزعيـم« والـزوكا وحاولنـا التغطيـة عليهـم ومتـت حمارصتنا مـن قبل 
األجهـزة األمنيـة وسـلمنا أنفسـنا ، ويفيـد آخـر أن صاحلا وأثناء فـراره مـن الثنية بعد 
حمـارصة األجهـزة األمنيـة ألتباعـه واقراهبـا مـن البوابـات الرئيسـية اصطحـب معه 
كميـات مـن األسـلحة منهـا قاذفـات وأنـه تـم التحـرك باجتاه شـارع صخـر ومنه إىل 
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الزبـري وصـوالً إىل سـيان بسـنحان وكانـت األجهـزة األمنيـة وقتها قـد متكنت من 
تطويـق آخـر معاقل قادة أتبـاع صالـح يف املنطقة األمر الـذي أعاق وصـول »الزعيم« 
إىل تلـك املنطقـة يف وقـت كان فيه سـالح الطـران التابع للعـدوان يقوم بشـن غارات 
عـى مواقـع ونقـاط األجهـزة األمنيـة التـي متكـن أفرادهـا من إلقـاء القبـض عى من 
كان برفقـة »الزعيـم« بعد توقف السـيارتن اللتـن كانتا تقلهم فرجـل اجلميع وأطلق 
املرافقـون النـار عـى أطقـم األجهـزة األمنيـة فيـا اجتـه »الزعيـم«  نحـو أحـد املنازل 
وقـد نجحـت القـوة األمنيـة يف التعامل مـع املرافقن الذين سـلموا أنفسـهم مـع أبناء 
صالـح ومـن ثـم تـم التعامـل مـع صالـح الـذي لقـى مرعـه يف تلـك املنطقـة أثناء 

االشـتباكات التـي دارت مع أفـراد األجهـزة األمنية. 

ومـن واقـع األدلـة وبيـان الداخليـة وكذلـك شـهادات املواطنـن فـإن صاحلـا لقـي 
مرعـه يف االشـتباكات الدائرة مـع أفراد األجهـزة األمنية بمنطقة اجلحيش بسـنحان 

وفـارق احليـاة بعـد إصابتـه بعدد مـن األعـرة النارية. 

يوم أسودلدول العدوان : 

شـكل بيـان وزارة الداخليـة الـذي أعلن فيه مـرع زعيـم اخليانـة ووأد الفتنة صدمة 
كبـرة بالنسـبة لـدول العـدوان واملرتزقـة فيـا كان بمثابـة انتصـار وفرحـة بالنسـبة 
للمواطنـن الذيـن عانـوا األمريـن مـن  زعيم مليشـيا اخليانة سـواء يف فـرة حكمه أو 
مـا تالهـا من أحـداث وصـوالً إىل مرحلة العـدوان وأيام اخليانـة والفتنة وهـي األيام 
التـي متكنـت فيهـا األجهـزة األمنية بمسـاندة وحـدات من اجليـش واللجان الشـعبية 
مـن حسـم املعركـة واملواجهـات يف غضـون 7٢سـاعة األمـر الـذي فاجـأ الكثريـن 
أعـداء الوطـن الذيـن راهنـوا عى فتنـة زعيم مليشـيا اخليانـة وانقالبه مـن أجل حتقيق 
أهدافهـم فيـا أبنـاء الوطـن كان رهاهنم عـى تأييد اهلل عـز وجل وما يبذلـه املخلصون 

مـن جهـود ملحـارصة أوكار اخليانة وصـوالً للقضـاء عليها. 

لقـد كانـت أحـداث صنعـاء يف تلـك األيـام حمـل اهتـام وسـائل اإلعـالم العامليـة 
التـي قطعـت براجمهـا املعتـادة لتبـث خرب مقتـل زعيم مليشـيا اخليانـة با فيها وسـائل 
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اإلعـالم اإلرسائيليـة، واملتابـع للتغطيـة اإلعالميـة لكافـة وسـائل اإلعـالم بمختلف 
جبهـة  يف  كلـه  والعـامل  جبهـة  يف  كان  اليمنـي  الشـعب  بـأن  يشـعر  ولغاهتـا  ألواهنـا 
اخليانـة والفتنـة مـن واشـنطن حتى تـل أبيـب ومنهـا إىل عواصـم أدواهتـم يف اخلليج 
كالريـاض وأبوظبـي، أمـام هـذا االنتصـار الـذي حققـه الشـعب اليمني أطل السـيد 
القائـد عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي حيفظـه اهلل بخطـاب متلفـز واصفًا يوم سـقوط 
مـرشوع اخليانـة باليـوم التارخيي واالسـتثنائي ومعتربًا ذلـك اليوم باألسـود عى قوى 
العدوان،وبالفعـل كان يومـًا أسـود عـى قـوى العـدوان، ويف احلقيقـة مل يسـقط زعيم 
مليشـيا اخليانة فحسـب بل سـقط مرشوع املؤامرة وسـقطت اخليانة وسـقط االنقالب 
السـفراء  يتباهـون أمـام  العـدوان صفعـة مدويـة بعـد أن كان قادهتـا  وتلقـت دول 
األجانـب بـأن حدثـًا مهًا سـيحدث يف صنعاء سـيقلب موازيـن الـراع باملنطقة وما 
هـي إال أيـام حتـى كان الشـعب اليمني هـو صاحـب الكلمـة وصاحب القـرار وهو 
مـن قلـب املوازين وفاجـأ العامل هبذا احلسـم الرسيـع والعاجـل الذي أذهـل املحللن 
السياسـين وأثـار دهشـتهم حتـى أن البعض منهم مل يـردد يف االعـراف أن ما حدث 
يف صنعـاء مفاجـأة من العيـار الثقيل وأن سـقوط مـرشوع الفتنة واخليانـة يمثل رضبة 

للعـدوان وملرشوعـه باليمن. 

يف تلـك األثنـاء كانت األجهزة األمنيـة بالعاصمة تعيـد األمن والطمأنينـة إىل األحياء 
السـكنية التـي شـهدت املواجهـات وتـوىل أفرادهـا محايـة بعـض املنـازل التـي تركها 
أهلهـا أثنـاء االشـتباكات وسـارعت كذلـك إىل فتح الشـوارع الرئيسـية، وقد اسـتمر 
إعـالم العـدوان يف حماولـة التقليـل مـن وقـع الصدمـة وذلـك مـن خالل بـث أخبار 
عاجلـة تتحـدث عن اسـتمرار االشـتباكات يف العاصمـة وعن تدخل الطـران احلريب 
للعـدوان لقصـف مواقـع ومراكـز األجهـزة األمنيـة وحاولـت تلـك الوسـائل إثارة 
الذعـر يف أوسـاط اليمنين سـيا أبنـاء العاصمة وذلك من خـالل مطالبتهـم باالبتعاد 

عا أسـمتها تلـك الوسـائل بتجمعات املليشـيات. 

لقـد كانـت كل هـذه األخبار جمـرد تغطية عى وقـع الصدمة التـي أحدثها بيـان وزارة 
الداخليـة فيـا كان الواقـع بصنعـاء يتحـدث بغـر ما تبثـه تلك الوسـائل فقـد عادت 
احليـاة إىل طبيعتهـا يف املناطـق التـي شـهدت املواجهـات وكان للخطـاب الـذي ألقاه 
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السـيد القائـد عبدامللـك بـدر الديـن احلوثـي بعـد بيـان الداخليـة أثـر كبـر وبالغ يف 
تطمـن املواطنـن وتأكيد انتهـاء الفتنـة والقضـاء عليها. 

نص خطاب السيد القائد 

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمـد هلل رب العاملـن، وأشـهد أال إلـه إال اهلل امللـك احلـق املبـن، وأشـهد أن حممـدًا 
عبـده ورسـوله خاتـم النبين، اللهـم صل عى حممد وعـى آل حممد، وبـارك عى حممد 
وعـى آل حممـد، كـا صليـت وباركت عـى إبراهيم وعـى آل إبراهيم إنـك محيد جميد، 
وارض اللهـم برضـاك عـن أصحابه األخيار املنتجبن، وعن سـائر عبـادك الصاحلن.

أهيا اإلخوة واألخوات، شعبنا اليمني املسلم العزيز، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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يف هـذا اليـوم التارخيـي واالسـتثنائي والعظيـم، يوم سـقوط مؤامـرة الغـدر واخليانة، 
اليـوم األسـود عى قـوى العـدوان يف مؤامراهتـا ومكائدها ضد شـعبنا اليمنـي العزيز 

نتوجـه ونتقـدم بالتربيـك والتهـاين إىل كل أبناء شـعبنا العزيز.

الشكر هلل : 

وهبـذه املناسـبة العظيمـة واملهمـة نتوجـه أوال بالشـكر إىل اهلل سـبحانه وتعـاىل امللـك 
احلـق املبن، خـر النارصين، نعم املـوىل ونعم النصر، اهلل سـبحانه وتعـاىل الذي نر 
شـعبنا ورحم شـعبنا وأعان شـعبنا، ووفق شـعبنا لتجاوز حمنة عصيبـة ولالنتصار عى 
مؤامـرة خطرة وكبـرة اسـتهدفته يف أمنه واسـتقراره ووحدته وسـعت لتقويض ثباته 
وصمـوده يف مواجهـة العـدوان، وهدفـت إىل متكـن قـوى العـدوان ممـا عجـزوا عنه 
منـذ بداية احلـرب إىل أن أتـت هذه املؤامـرة، من االحتالل التـام هلذا البلد والسـيطرة 
املطبقـة عـى هـذا الشـعب واالمتهـان ألحـرار ورشفاء هـذا البلـد، فنحن نشـكر اهلل 
ونحمـده، فهـو املعـن وهو النارص وهـو الذي وقف مع شـعبنا حينا خذلـه اآلخرون 
وتآمـر عليـه اآلخـرون، وخانـه اآلخـرون، شـعبنا اليمني املسـلم العزيز الـذي توكل 
عـى اهلل ووثـق بـاهلل واعتمد عـى اهلل وجـد يف اهلل خر معـن وخر نصـر، مل خيذله يف 
أي حمطـة مـن كل حمطـات التحـدي وال يف أي موقـف يف التصدي لـكل األخطار وال 

جتـاه كل املؤامـرات واملكائد.

ثانيا: ندعو اهلل سـبحانه وتعاىل ونسـأله الرمحة للشـهداء والشـفاء للجرحى، الشـهداء 
هلم إسـهامهم العظيم يف إسـقاط هـذه املؤامرة، قدموا أرواحهم يف سـبيل اهلل سـبحانه 
وتعـاىل وفـداء هلـذا الشـعب حتـى ال تنجـح تلـك املؤامـرة اخلطـرة جدا، وأسـهموا 
أعظـم اإلسـهام حينـا قدمـوا أرواحهـم وبذلـوا حياهتـم، نسـأله الشـفاء للجرحـى 
الذيـن يعانـون مـن جراحهـم وهـم قدمـوا مـن جهدهـم وسـعيهم وعملهـم ثـم من 
دمائهـم ومـن صحتهـم وعافيتهـم، وأسـهموا اإلسـهام املهـم كذلـك، أتوجـه أيضـا 
بالتقديـر الكبـر لـكل األجهـزة األمنية ولـكل الرشفاء يف مؤسسـات الدولـة والذين 
بذلـوا جهـدا كبـرا وحتملـوا مسـؤولياهتم يف التصدي هلـذه املؤامرة، لتلك املليشـيات 
اإلجراميـة والعميلة واخلائنة، نشـيد أيضا بإكبـار وتقدير لكل القبائـل ورشفاء القبائل 
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األحـرار الذيـن وقفوا وصمـدوا بكل وفـاء، بكل مصداقيـة، بكل جديـة يف التصدي 
هلـذه املؤامـرة اخلطرة، وأيضـا نتجه بالتقديـر واإلعـزاز إىل كل املواطنـن الذين وقفوا 
والتفـوا مـع مؤسسـات الدولة، مـع املجاهديـن، مـع األحرار، مـع القبائـل، وقدموا 
كل أشـكال التعـاون يف سـبيل التصـدي لتلـك املليشـيات اإلجراميـة، أيضـا نشـيد 
غايـة اإلشـادة باملوقـف املسـؤول الواعي للرشفـاء واألحـرار يف املؤمتر الشـعبي العام 
وجلمهـوره أيضـا الواعي الذي تعاطـى أيضا بكل مسـؤولية ووقف املوقف املسـؤول 
والوطنـي جتـاه هـذه املحنـة، ال ننسـى أيضا اإلشـادة بكل اجلهـود التي ُبذلـت من أي 
كان، مـن كل فئـات ومكونـات املجتمـع الـذي وعـى جيـدا وأدرك بوضـوح حجـم 

هـذه املؤامـرة اخلطـرة والكبـرة وما هلـا مـن تداعيات، ومـا هلا مـن نتائج.

ومـن جديـد أثبـت هـذا الشـعب يف ترفـه جتـاه هـذه املؤامـرة يف موقفـه منهـا، يف 
موقـف اجلميـع الذين حتلـوا باملسـؤولية وحتركوا كا ينبغـي والذين مل ينجروا حسـب 
رغبـة مليشـيات اإلجـرام والعالـة ووقفـوا املوقف املسـؤول، أثبـت الشـعب العزيز 
هبـذه، بموقـف اجلهتـن أنـه شـعب احلكمـة ووقـف املوقـف احلكيـم الـذي متليـه 
عليـه مسـؤولياته وتـرف التـرف الصحيح والسـليم الـذي تفرضه عليـه حكمته 

ومسـؤوليته وواجبـه.

السعي لدفع الفتنة : 

نا هذه املحنة الكبرة وبفضل اهلل سـبحانه وتعاىل ُأسـقطت مؤامرة هبذا  نحـن اليوم عرَبَ
املسـتوى، هبـذا احلجـم الكبر شـكلت هتديـدا جديا هلـذا البلـد يف أمنه ويف اسـتقراره 
ويف تالمحـه الداخـي، وهدفـت بكل وضـوح إىل متكن قـوى العدوان لرسعة احلسـم 
الـذي يسـعون لـه بعـد طول أمـد احلرب وبعـد إخفاقهـم وفشـلهم الكبر عـى مدى 
قرابـة الثالثـة أعـوام، واليوم هنـاك الكثر من الـدروس املهمة جتاه هـذه املؤامرة، هذه 
املؤامـرة اخلطـرة جـدا فاجـأت الكثر من أبنـاء الشـعب اليمني وصدم هبـا الكثر من 
أبنـاء الشـعب اليمنـي، وجـرح هبا نفسـيا ومعنويـا الكثـر من أبنـاء الشـعب اليمني، 
كيـف حيدث هـذا؟ الكثر تفاجـأوا جدا، كيف حيـدث هذا التحول من شـخص ومن 
جهـات معينـة كانت تزعم طـوال الفـرة املاضية موقفها ضـد العـدوان، تعرف بكل 
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وضـوح وتقـر أن العدوان ظـامل وغاشـم وإجرامي وغر مـربر وأنه جيـب التصدي له 
فـإذا هبـا مـن جديد متـد يدهـا للعـدوان وتتآمر عـى الداخل وتسـعى ألن تكـون هي 
مـن تنهـض هبـذا الـدور وتتبنى هذا الـدور لتنافس فيـه بقيـة املرتزقة والعمـالء الذين 
كانـوا منجريـن ومتورطـن يف صف العـدوان، بعضهم منـذ بداية العـدوان وبعضهم 
حلـق فيا بعـد، ُصدم الكثـر وقلق الكثر جـدا، يعنـي يف العاصمة صنعـاء، املواطنون 
العاديـون قلقـوا عـى األمـن واالسـتقرار، دعـوات رصحيـة وواضحة ألبناء الشـعب 
اليمنـي يف أن يقتتلـوا يف أن حيربـوا، يف أن هيجموا عى بعضهم البعـض، يف أن يقطعوا 
الطرقـات، يف أن، إىل آخـره، دعـوات فتنـة، دعـوات رش، دعـوات احـراب، دعوات 
اقتتـال دعـوات لتخريب األمن واالسـتقرار وهكـذا، موقف مفاجئ للكثـر من أبناء 
هـذا الشـعب ومؤمل للكثـر من أبناء هذا الشـعب، نحـن منذ حدث هـذا املوقف وكنا 
نـرى ونـدرك أن لـه الكثر مـن املـؤرشات والتحضـرات والرتيبات وكنا نسـعى فيا 
قبـل بشـكل أخوي، وبشـكل هـادئ جـدا إىل وقف تلـك املؤامـرة، إىل السـعي لدفع 
هـذه الفتنـة قبل أن حتـدث، وهذه املحنـة، إىل صد هـذه املؤامرة قبل أن تصـل إىل هذه 
املرحلـة، وكانـوا يتهربون،أنـا منذ أول اجتاع مـع حكاء اليمـن كان ذلك اخلطاب يف 
أول اجتـاع مـع حكـاء اليمن يف فـرة العدوان هذه قبل أشـهر، وكان هادفـا بالدرجة 
األوىل إىل تفـادي مـا حصـل يف هـذه األيـام، كنـا نـدرك مـن تلـك املرحلـة أن هنـاك 
توجهات غر سـليمة، تنسـيقات سـلبية جـدا مع قوى العـدوان اسـتعدادات خاطئة، 
أوالً حشـد واسـتقطاب النـاس حتـت عناويـن براقـة ملرحلـة معينـة، ثم اسـتعدادات 
عسـكرية مكثفـة جـدًا ثم الدخـول يف هـذه املرحلة بالتحديـد والوصول إىل مـا فعلوه 

النهاية. يف 

وقلنـا لإخـوة يف حكـاء اليمـن إنكـم معنيـون باالهتـام باالنتباه هنـاك ما هيدد وحـدة هذا 
الشـعب، هنـاك مـن حتدثنـا عنه باسـم الطابـور اخلامـس الذي ينشـط لنوايـا مريبة وسـلبية 
جـدًا ويعمل عـى خلخلة الصـف الداخـي والتثبيط والتخذيـل، وتلعُّب وعرقلـة كل حترك 
جـاد للتصـدي للعـدوان وإضعاف اجلبهـة الداخليـة وصوالً إىل مـا وصلوا إليـه يف األخر.
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احلرص ليس ضعفا : 

عندمـا وصلوا يف مشـوارهم النهائي الـذي هو إعالن موقف رصيـح وواضح لصالح 
دول العـدوان حتـت عنـوان فتـح صفحـة جديـدة معهـم، وإعـالن موقـف عدائـي 
وختريبـي يف الداخـل، قمنـا بمناشـدهتم وبصـوت احلـرص ولغـة التفاهـم، يعنـي ما 
قمنـا نتحـدى وال قمنـا ننخط عليهم، وال، قلنا نناشـدك مناشـدة سـمع هبـا كل العامل 
وسـمع هبا الشـعب، وجهنـا إىل زعيـم تلك امليليشـيات العميلـة واإلجرامية مناشـدة 
بـأن يراجـع عـن موقفه وأن يتعقـل وأن يوقف ميليشـياته عن االسـتمرار يف جرائمها 
وكذلـك طلبنـا مـن تلـك امليلشـيات اإلجراميـة أن تكـف عن ما هـي فيه، ومناشـدة 
بحـرص، لغـة احلـرص ودافع احلـرص ولربا فهمهـا البعض عـى وجه اخلطـأ عندما 
سـمعوا منا مناشـدة بـأمل، بإشـفاق، بحرص، بلغـة وطنية مسـؤولة، بحرقـة عى واقع 
هـذا الشـعب، فالبعـض فهـم تلك املناشـدة فهـًا خاطئا، أهنـا نبعت مـن حالة ضعف 
ومـن حالـة هزيمـة وبالتايل جتـرأوا إىل ما هو أسـوأ، قوبلـت تلك املناشـدة التي كانت 
ناصحـة قدمنـا فيهـا نصحا وبحـرص عى اسـتقرار هذا البلـد وبنصح حتـى ألولئك 

الذيـن ورطـوا أنفسـهم فيـا تورطوا فيـه موقف خطـر جدًا.

قوبلـت بموقـف سـلبي جـدًا بكلمـة تضمنـت إرصارًا عى املسـار اخلاطـئ الذي هم 
قـد بـدأوا بـه وفجـروه وأيضـًا ترحيـًا واضحـًا بعدائيـة كبرة جـدًا ودعوة للشـعب 

اليمنـي لالقتتـال واالحـراب و و و... إىل آخـره..

وتوجـه بلغـة خمتلفـة جتـاه قوى العـدوان حتـت عنـوان الصفحـة اجلديدة، قوبـل هذا 
املوقـف وكان شـيئا طبيعيـا أنـه سـيقابل يعني هـي خطـوات مرتبة ومنسـقة برحيب 
مـن قبـل قـوى العـدوان ثـم تـال ذلـك نشـاط إعالمـي مكثـف وكان قـد بـدأ يعنـي 
النشـاط اإلعالمـي مـن فـرات سـابقة، ويف ذلـك اليـوم بشـكل مكثـف ولكـن اجته 
النشـاط اإلعالمـي فـإذا باللغـة اإلعالميـة واخلطـاب اإلعالمـي موحـدًا بينهـم، بن 
تلـك امليليشـيات وإعالمييهـا وبـن دول العـدوان، ال خيتلـف أبـدًا، فـإذا هبـم جبهـة 
واحـدة إعالميـًا وسياسـيًا وعسـكريًا، بـكل وضـوح وبـكل رصاحـة، وهـذا فاجـأ 
الكثـر مـن أبناء هـذا الشـعب وفاجأ الكثـر من الرشفـاء الذين هـم با تعنيـه الكلمة 
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رشفـاء يف املؤمتر الشـعبي العـام، فوجئوا وانصدمـوا جدًا با حدث وكانـوا ال يكادون 
أن يصدقـوا أعينهـم وال أن يصدقـوا مـا يسـمعون أنه حيـدث وأنه يقـال، صدمة كبرة 
جـدًا هلـم كيـف هـذا التحـول، قرابـة ثالثة أعـوام كالم ضـد العـدوان ضـد العدوان 

وبـن ليلـة وضحاهـا موقـف مـع العدوان ضـد الداخـل كيف هـذا..!

الدعم العسكري : 

أتـى أيضا الزخم العسـكري واملشـاركة العسـكرية واالشـراك العسـكري من خالل 
تغطيـة جوية وقصـف جوي مكثف ومركز يسـاند تلـك امليليشـيات اإلجرامية ويوفر 
هلـا الدعم اجلوي عى أسـاس أهنا سـتقوم بإسـقاط العاصمـة صنعاء، وبـدأوا يقولون 
يف وسـائلهم اإلعالميـة إهنـم سـيطروا عى مكان كـذا ومنطقة كـذا وعجالـن القوم، 
روا أن قـد بـا يكملوا صنعـاء فـورًا وأهنم ألقـوا القبض عى  ـوَّ عجالـن يعنـي كان يصَّ

فـالن وفـالن وفـالن وأن املعركة حمسـومة ومنتهية ومـن ذلك التطبيـل اإلعالمي.

تزامـن مـع هذا زحف مكثف مـن قوى العدوان، السـيا عى جبهـات هنم ورصواح، 
وزحـف يف بقية اجلبهـات للضغط، يدركون أننا يف الداخل منشـغلون جـدا بالتصدي 
للعـدوان يف كل جبهـات القتـال، وكانـوا يعولـون عـى أن انشـغالنا هـذا سـيؤثر عى 
مـدى متاسـك الوضـع الداخـي، وعـى مـدى إمكانيـة حتـرك أجهـزة ومؤسسـات 
الدولـة والشـعب معهـا لـوأد هـذه الفتنـة، مـع القصـف اجلـوي املكثف الذي سـاند 
ـَد له أيضـا -وبينها  تلـك املليشـيات ومـا ترافـق معه من نشـاط إعالمي وسـيايس ُمهِّ
ترابـط كبـر جـدا- باخلطـوات التي فاتـت أيضـا يف اسـتمرارهم -التي اسـتمرت ومل 
تنتـه بعـد- يف إغـالق املنافـذ واملوانئ والسـعي خلنـق هذا الشـعب العزيـز باحلصار.

يعنـي كان هنـاك خطـوات كثرة منسـقة ومرابطة فيا بينهـا، فاشـتغلوا وأملوا عى أن 
تنجـح هـذه الفتنـة، وهـذه املؤامرة، وسـعوا إىل توسـيعها إىل بقيـة املحافظـات، أّملوا 
أن متتـّد إىل كل املحافظـات احلـرة، التـي ال زالت حتت سـيطرة الشـعب ودولته، كانوا 
يراهنـون عـى أن تصـل الفتنـة إىل كل قبيلـة وإىل كل مدينـة وإىل كل قريـة، وأن تقطع 
كل طريـق، وأن تسـيل الدمـاء يف كل حـي، ويف كل شـارع، ويف كل منطقـة، ويف كل 



322

فتنةديسمبر

طريـق، دمويـون وجمرمون إىل حدٍّ عجيـب! رغبوا هبـذا ونادوا هبـذا، وحرضوا عليه، 
ودعـوا إليـه بـكل وضـوح، ولكـن يف هنايـة املطـاف فشـلت وسـقطت هـذه املؤامرة 
سـقوًطا مدوًيـا وعجيبـا وكبرا ويف وقـت وجيز جـدا، يف أقل من ثالثة أيام، سـقطت 

سـقوطا رهيبـا وكبرا.

عوامل سقوط املؤامرة : 

مـا هي عوامل سـقوط هذه املؤامرة؟ أول عامل رئييس يف سـقوط هذه املؤامرة أن شـعبنا 
املسـلم العزيـز يمـن اإليـان، الـذي واجه هـذه املحنـة يف ذكـرى مولد رسـول اهلل صى 
اهلل عليـه وآلـه، وهـو حيتفـل بـه أعظم احتفـال أقيـم يف العامل، يمـن اإليـان! اجتمع هذا 
الشـعب، اجتمعـت أعـداد هائلة جـًدا، تذهب مـن كل املحافظات وهي تعـاين الظروف 
الصعبـة جـدا، البعـض مل يكـن حيمل معـه وال فلًسـا واحًدا من قسـوة الظـروف، ذهب 
إىل صنعـاء ال يمتلـك حتـى قيمـة الطعام وقيمـة الرشاب، وذهبـوا مـن كل املحافظات، 
واجتمعـوا اجتاًعـا ال نظـر له يف أي مناسـبة أو يف احتفال بمناسـبة املولـد النبوي يف أي 
منطقـة مـن العامل. شـعبنا جيتمع هـذا االجتاع املبـارك بروحيـة إيانية، بقلوب ومشـاعر 
إيانيـة، قلـوب حتمـل تلـك املشـاعر اإليانيـة، وأولئـك يبـدأون خطـوات اعتداءاهتـم، 

وترتيباهتـم تتسـارع، هبدف الوصـول إىل عمليتهـم التي يظنوهنا حاسـمة.

الحظـوا الفـرق بـن طرف يتجـه ليخون وطـرف يعـزز انتاءه اإليـاين، هويتـه اإليانية، 
روحيتـه اإليانيـة، وينطلـق بناء عى هـذه الروحية يف واقـع حياته ويف حتّمل مسـؤولياته، 

ويف مواجهـة التحديـات، فرق كبر.

أولئـك سـلبوا التوفيـق عندمـا بـدأوا بعدواهنـم عى الشـعب بالتزامـن مع هذه املناسـبة 
املباركـة التـي أول اسـتهداف مـن جانبهـم كان عليهـا، كان عى هـذه املناسـبة، وعملوا 
عـى عرقلتها واسـتهدفوا األمنيـن يف محايتها، وكذلك اسـتهدفوا منتسـبي النجدة، فكان 

كبر. فـارق  هناك 
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شعب متوكل عىل اهلل : 

هـذا الشـعب هبـذه الروحيـة هبـذه األجـواء هو شـعب منـذ بدايـة األمر متـوكل عى 
اهلل، معتمـد عـى اهلل، يـدرك أنه يواجـه حتديات كبرة جـدا، أخطارا كبرة جـًدا، قوى 
ودوالً عندهـا إمكانيـات وقـدرات ماديـة ضخمة، حتالًفا واسـًعا عى املسـتوى الدويل 
واإلقليمـي واملحـي، ومـع ذلك متـوكل عـى اهلل ومطمئـن إىل توكله عـى اهلل، يعرف 
ويعـي مـاذا يعنـي التوكل عـى اهلل، شـعب يؤمن بـاهلل ويؤمـن بقدرته ويؤمـن بعزته، 
ويؤمـن برمحتـه، ويؤمـن بحكمتـه، ويؤمن بصـدق وعده، ويـدرك جيـدا وجرب منذ 
ْل  بدايـة هـذا العدوان مـاذا يعني التـوكل عى اهلل، مـاذا يعني قوله تعـاىل ﴿َوَمـن َيَتَوكَّ
َعـَى اهللَِّ َفُهـَو َحْسـُبُه﴾، واثق مطمئن، مسـتند إىل سـند عظيـم، ويلجـأ إىل ركن وثيق، 
اطمـأن إىل اهلل جـل شـأنه، هـذا التـوكل عـى اهلل وهـذا اإليان لـه أثر نفـيس ومعنوي 
عظيـم، يسـاعد عـى التاسـك مهـا كان حجـم املؤامـرات والتحديـات، ومهـا كان 
مسـتوى األخطـار، يتعامل النـاس باطمئنان تام، ويتجهـون من واقع هـذا االطمئنان 
الـذي هـو يعتمد عـى الثقة بـاهلل والتـوكل عليه، لتحمـل املسـؤوليات العمليـة، ماذا 

عليهـم أن يعملـوا ليعملوه.

فهـذه الروحيـة اإليانيـة، هـذا التوكل عـى اهلل، هـذا األمـل يف اهلل، هـذا االلتجاء إىل 
اهلل، هـذا االعتـاد عـى اهلل، هـو الـذي جيعـل شـعبنا قوًيـا يف مواجهـة كل التحديات 

وكل املؤامـرات وكل املكائـد.

والحظـوا الفـرق الكبـر يف الوضع القائم، أواًل شـعب توكل عـى اهلل، ثانًيا: تظافرت 
جهـود أبنائه عـى حتمل املسـؤولية، اجتمعت كلمتهم عـى وأد هذه الفتنـة، ونجحوا، 
وأسـقطوا هـذه املؤامـرة الكبرة املدعومة إعالميا وسياسـيا وعسـكريا وبكل أشـكال 
الدعـم، والتـف حوهلـا كل طواغيـت العـامل املشـركن يف هذا العـدوان، فإذا بشـعبنا 

ينتـر يف أقـل من ثالثـة أيام.

أنـا أقـول لشـعبنا العزيـز: باالعتـاد عـى اهلل والتـوكل عى اهلل يسـتطيع شـعبنا العزيز 
وبتحملـه للمسـؤولية وبتظافـر جهـود أبنائـه يف ذلـك أن حيسـم معركتـه يف إسـقاط 
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مؤامـرة كبـرة كهـذه يف مثل هذا املسـتوى املحـدود من الزمـن، وأن يصمـد ألف يوم 
وأكثـر مـن مائـة ألـف يـوم يف مواجهـة عـدوان جتتمـع عليـه فيه أغنـى وأكـرب القوى 
هـذا  يف  جهودهـا  وتتظافـر  وخرباهتـا،  وقدراهتـا  إمكاناهتـا  يف  واإلقليميـة  الدوليـة 
العـدوان عليـه فيصمـد، وهـو يواجـه أحـدث ما وصلـت إليـه البرشية مـن إمكانات 

وقـدرات عسـكرية وخربات عسـكرية.

يصمـد كل هـذه الفـرة الطويلـة واخليانـة مل تتحمـل ثالثـة أيـام، لكـن شـعبنا العزيز 
صمـد كل هـذه الفـرة الطويلـة ومسـتمر يف صمـوده بعنـارص رئيسـية وأسـس قويـة 
وعظيمـة بنـى عليهـا صمـوده هذا، إيـان بـاهلل وثقة بـاهلل، حتمـل للمسـؤولية، تظافر 

وتعـاون للجهـود بـن كل الرشفـاء واألحـرار مـن أبنـاء هذا الشـعب.

قل موتوا بغيظكم : 

درس مهـم جـًدا فيا حـدث، وعوامل مهمة سـامهت يف سـقوط هذه املؤامـرة الكبرة 
جـًدا، وإحلاق هزيمـة تارخيية مدوية بقـوى العدوان.

هـم اليـوم يف حالـة رهيبـة مـن الغيـظ، ونحـن نقـول هلـم: ﴿ُقـْل ُموُتـوا بَِغْيظُِكْم﴾. 
النظـام السـعودي وكل مـن معـه واألمريكـي الذي أعلـن باألمس عن قلقه الشـديد، 
اجلميـع منهـم، األمريكـي الربيطاين السـعودي اإلمـارايت كل أولئك نقول هلـم: ﴿ُقْل 

بَِغْيظُِكْم﴾. ُموُتـوا 

هـم يف حالـة من الغيـظ واحلنـق والتهديـد والوعيد بالقصـف اجلوي عـى املواطنن، 
هـذا هـو أسـلوهبم الدائـم الـذي يفعلـون، إنـا يزيـد النـاس عزًمـا ووعًيـا بحقيقة ما 
هنـاك، وصمـودا واندفاعـا بتحمـل املسـؤولية، هـذا الشـعب بإيانـه وتوكلـه عـى 
اهلل وثقتـه بـاهلل وبوعيـه بـا هـو فيـه وحقيقـة موقفـه، ومـا أريـد لـه مـن اآلخرين من 
املعتديـن- هـذا شـعب ال تنكرس له إرادة أبـًدا، صامد وثابـت، وينبغي هلـم أن يعقلوا 

هـذا، أن يفهمـوا هـذا، إن كانـوا يعقلـون، إن كانـوا يفهمـون، إن كانوا يشـعرون.

طبًعـا نحـن معنيـون بعد إسـقاط هـذه املؤامـرة الكبرة جـًدا معنيـون مجيًعـا بالتوكل 
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عـى اهلل، باالسـتمرار يف الصمـود والثبـات، يف العمل الدائـم -أقول لعقـالء اليمن- 
بالعمـل الدائـم عـى تظافـر اجلهـود يف احلفاظ عـى األمن واالسـتقرار.

هـذا التوجـه مـن اجلميع هو الـذي حفظ بلدنـا، وجتاوزنا به هـذه املحنة، وأسـقطنا به 
ا، وأحلقنا بفضـل اهلل ومعونتـه، وهبذه  مجيعـا يف هـذا البلـد هـذه املؤامرة اخلطـرة جـدًّ
اجلهـود وهبـذا الوعـي، وهبـذا التوجـه واالهتـام - أحلقنـا هزيمـة مدويـة وتارخييـة 

بقـوى العـدوان التـي كانـت معركـة املليشـيات كانـت معركتها هي.

معركـة املليشـيات يف صنعـاء مليشـيات عـي عبـداهلل صالـح كانـت معركـة للنظـام 
السـعودي واإلمـارايت وكان هـذا واضـح يعنـي مـا كانوا منكريـن قوى العـدوان وال 
هـو أنكـر، كان املوقـف واضحـا، كالمـه واضـح وكالمهـم واضـح، موقفـه واضح 
وموقفهـم واضـح، واإلسـناد اجلـوي لتلـك املليشـيات مل يكـن خيتلـف عن اإلسـناد 
اجلـوي الـذي كانـوا يقدمونه يف أي جبهة مـن اجلبهات، وتواصالهتم هـذا كالم يعرفه 
املشـايخ والشـخصيات والوجاهـات يف طـوق صنعـاء تواصالهتم مع املشـائخ هبدف 
اسـتالتهم لالشـراك يف املؤامرة ولتقديم تسـهيالت إلنجاح هذه املؤامـرة أيضا واحد 
مـن األنشـطة التـي كانت بـارزة يف هـذه املعركة التـي هي معركـة هلم هـي معركة هلم 

ومل تكـن مـن تلـك املليشـيات معركـة لصالح الوطـن أبدا.ا

اجلمهورية وامللكية : 

واحـد مـن العناوين التي تقـدم دائا عنـد البعض حتى عنـد اململكة السـعودية النظام 
امللكـي السـعودي عنـوان احلفـاظ عـى اجلمهوريـة، اجلمهوريـة والوحـدة اليوم هل 
ماتـت اجلمهوريـة؟ اجلمهوريـة ليسـت ذلـك الشـخص ال، اجلمهوريـة نظـام قائـم 
موجـود اليـوم موجـود اليـوم يف صنعاء وإن شـاء اهلل أداء هـذا النظام يف املسـتقبل هو 
خـر مما مـىض وخيتلف عـا مـىض يف مسـألة الظلـم واالسـتبداد بالتوجه نحـو العدل 
وبالتصميـم والعـزم واإلرصار عـى حتقيـق االسـتقالل التام هلـذا البلـد، ألن املرحلة 
املاضيـة كانـت فيها مسـألة اجلمهورية عنـوان فقط لسـلطة تابعة أبدا ومطلقـا للملكية 
السـعودية وهـي عميلـة ألمريـكا وجزء كبر مـن األمور فيـه عالة واضحـة ألمريكا، 
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فعـى كٍل مسـتقبلنا إن شـاء اهلل مسـتقبل اليمـن املسـتقل احلر الـذي تتكاتـف وتتظافر 
جهـود أبنائـه يف احلفـاظ عـى أمنه واسـتقراره ووحدتـه وحريتـه وكرامتـه، وأن نعزز 
يف وضعنـا الداخـي األخـوة، األخـوة بـن كل املكونـات بـن كل القبائـل، التعـاون 
أن تعـزز حالـة التعـاون ألهنا مثمـرة، اهلل أمـر بالتعـاون )َوَتَعاَوُنْوا َعـَى اْلـرِبّ َوالتَّْقَوى 
َواَلْ َتَعْاَوُنـْوا َعـَى اإِلْثـِم َواْلُعـْدَوْاِن( ومـا أمجـل أن هـذه اآليـة طبقـت مـا أمجـل ذلك 
طبقـت يف مواجهـة هـذه املحنـة بشـكل عجيـب جـدا فالتعـاون عـى الـرب والتقـوى 
األمـن االسـتقرار الوحدة احلرية االسـتقالل إفشـال مؤامـرة العـدوان كان هو اليشء 
السـائد، وعـدم التعـاون عى اإلثـم والعـدوان هو املوقـف الرشيف واملسـؤول ألكثر 

منتسـبي املؤمتـر الشـعبي العـام الذين نشـيد جمـددا بموقفهم.

نحـن يف هـذه اللحظـة التارخييـة مل نتعجل باحلديـث كثرا حول الشـأن السـيايس وال 
غـره نحـن هيمنـا أن نوجـز يف احلديـث عن بعـض النقاط.

أوال: نؤكـد مـن جديـد أن املعركـة كانت مع مليشـيات حمـددة وزعيمها الـذي أدارها 
هلـا ورعاهـا وأمرهـا وقادهـا وحركها وهـذه املليشـيات حتركت بعـدوان واضح  وموَّ
مرتبـط بقـوى العـدوان وعمليـة ختريب إجراميـة وهدفت إىل توسـيعها لتشـمل البلد 
ولكنهـا فشـلت بحمد اهلل وبفعـل جهود الرشفاء يف هـذا البلد ووعي أبنـاء هذا البلد.

فليسـت املشـكلة مـع املؤمتـر الشـعبي العـام كحزب أبـدا ال مـع أعضائه وهـم رشفاء 
وأنـا أقـول الكثـر سـامهوا حتـى عمليـًا يف املوقـف اشـركوا يف كل اجلهـود وبذلـوا 
جهـودًا كبرة يف إسـقاط هـذه املؤامرة، فاإلخـوة يف املؤمتر الشـعبي العام هـم إخوتنا، 
نحـن وهـم أصحـاب هم واحد، مسـؤولية واحـدة يف الدفـاع عن هذا البلـد ضد هذا 
العـدوان، يف االسـتمرار يف موقـف موحد، يف اإلسـهام يف أمن واسـتقرار هـذه البالد 
يف وضعـه الداخـي، يكفينـا مـا حيـدث من قـوى العـدوان هـذا يشء، وغر مسـموح 
ألحـد أن حيمـل نزعـة انتقاميـة أو تصفيـة حسـابات شـخصية أو اسـتغالل ما حدث 
ألغـراض شـخصية، غـر مسـموح هـذا أبدا وعـى الدولـة أن تقـوم بمسـؤولياهتا يف 
منـع ذلـك وعى اجلميـع أن يطمئن يف هـذا البلد، ولسـكان العاصمة صنعـاء مجيعًا أن 
ينعمـوا مـن جديد يف األمن واالسـتقرار فيـا بينهـم ويف وضعهم الداخـي، هذه نقطة 
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مهمـة أن يسـتمر اجلميـع يف تظافـر اجلهود نحـو التصدي للعـدوان ونحـو التعاون يف 
كل مهومنـا الداخليـة ومشـاكلنا ومعاناتنا كشـعب مظلـوم ومسـتهدف ومعتدى عليه 

من قـوى العـدوان هـذا جانب مهـم جدًا.

لتفعيـل  كبـر  توجـه  هنـاك  يكـون  أن  مهـم جـدًا  الرسـمي  اجلانـب  عـى مسـتوى 
وتصحيـح وضـع مؤسسـات الدولـة، هـذا املسـار كنـا نعـاين يف املرحلـة املاضيـة فيه 
مـن التعطيـل واإلعاقـة الكبرة جدًا جـدًا بإهداف باتت مكشـوفة كان اهلدف إفشـال 
مؤسسـات الدولـة هنائيـًا وحتميـل هذا الفشـل عى قـوم معينـن، اليوم هنـاك ظروف 
مهيئـة بشـكل أفضـل وبالتـايل تتضاعف املسـؤولية وتكرب املسـؤولية ويسـوء التقصر 
أكثـر فأكثـر، جيـب أن يكـون هنـاك اهتام كبـر بتفعيـل مؤسسـات الدولـة وجيب أن 
يكـون هنـاك تصحيح لوضع مؤسسـات الدولـة وملحاربة الفسـاد وأيضـًا العمل عى 
إصـالح مؤسسـات وأجهزة الدولة حتـى تقوم بدورهـا املفرض يف الدفـاع عن البلد 
والتصـدي للعـدوان وحتـى تقوم بـدور أفضـل يف خدمة هذا الشـعب العظيـم الذي 

اخلدمة. يسـتحق 

أيضـًا مـن املهـم جـدًا يف ظـل هـذه الظـروف السـعي دائـًا للتصـدي لـكل حماوالت 
متجـددة إلثـارة الفتنـة أو تصويـر مـا حـدث بصـورة خمتلفـة ألن الصـورة واضحـة 
الصـورة واضحـة املسـالة مكشـوفة ال مـن جانـب تلـك الشـلة وتلـك املليشـيات 
اإلجراميـة وال مـن جانب قـوى العدوان كاًل منهـم كان واضحًا جتاه اآلخـر وارتباطه 
باآلخـر وتبنـي ما حـدث، ما حـدث تبنته قـوى العـدوان وابتهجت به قـوى العدوان 
وكان جـزءًا مـن عدوانـه، أي حمـاوالت إلثـارة بلبلـة وتقديـم صـورة أخـرى عـن 
األمـور نحـن كنـا واضحـن يف إنصافنا لكـن مل يكن أبدا يليـق بنا أو يمكـن أن حيدث 
مـن جانبنـا أن نتنصـل عـن مسـؤوليتنا يف ظروف كهـذه أن نتفـرج وأن نـرك األمور 
تسـر نحـو اهلاويـة، ال، كان علينـا حتـًا أن نقـف املوقـف املسـؤول مـع الدولـة مـع 
سـكان العاصمـة صنعـاء مع أبناء شـعبنا إلسـقاط هـذه املؤامـرة وهذا تـم بحمد اهلل.

يف آخـر هـذه الكلمـة ال يفوتنـي أن أحتـدث عـن عمليـة إطـالق الصـاروخ املجنـح 
صـاروخ كـروز إىل املحطـة النوويـة يف أبوظبي، هـذا احلـدث العظيم واملهـم والكبر 
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والـذي حيمـل داللة كبـرة ومهمة والـذي تزامن مع هـذه املؤامرة قدم رسـالة عظيمة 
ورسـالة مهمـة لقـوى العـدوان الذيـن ومهوا ونحـن قلنا هلـم يف ذكرى املولـد النبوي 
أن تومههـم رساب وخيـال خاطئـن مل يسـتوعبوا بعـد حقيقـة قـوة هـذا الشـعب يف 
أبنائـه  اهلل وتظافـر جهـود  بـاهلل وتوكلـه عـى  باعتصامـه  صالبتـه وثباتـه ومتاسـكه 
ومعنوياهتـم، وجهودهـم الكبرة وذكائهـم وحتركهم اجلاد واملسـؤول يف الوقت الذي 
كانـوا يظنـون فيـه أن البلـد سـاقط، وأهنـم عـى شـفا اهلاويـة خـالص منتهـي منتهي 
ومتأهبـن للوصـول رسيعـًا إىل بقيـة املناطق احلـرة واحتالهلـا، إذا هبم يتلقـون صفعة 
يف سـقوط مؤامراهتـم يف الداخـل ويف رضهبـم إىل العمق إىل هنـاك إىل اإلمارات حيث 
يصـل ذلـك الصـاروخ إىل حمطـة نوويـة هنـاك، لنقـول هلـم، طاملـا بلدنـا ليـس آمنـا، 
طاملـا بلدنـا معتـدًى عليه، طاملـا وأطفالنا ونسـاءنا يقتلون، طاملـا ومنازلنـا تدمر، طاملا 
وأمننـا مـن جانبكم مهـدر وحياتنـا مهدرة، طاملـا وأنتم يف هـذا العـدوان ال يمكن أن 
تنعمـوا باألمـن وال االسـتقرار، وليـس الوقـت وأنتم مسـتمرون يف هذا العـدوان أن 
تفكـروا بإنشـاء مشـاريع وحمطـات نووية وال أي مشـاريع بـل نحن ننصـح من جديد 
كل الـدول التـي هلـا اسـتثارات يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة ويف اململكـة العربيـة 
السـعودية أن تأخـذ بعـن االعتبـار أن تلك الـدول ما دامـت سياسـاهتا عدوانية، وما 
دامـت مسـتمرة يف هـذا العـدوان عـى بلدنـا فليـس الوقت وقت اسـتثار ليسـت بيئة 
اقتصادية مهيئة أبدا وال مناسـبة ليبحثوا عى دول أخرى يسـروا يسـتثمروا يف سـلطنة 
عان، أو يسـتثمروا يف دول رشق آسـيا أو يسـتثمروا يف العراق أو يف سـوريا التي باتت 
اليـوم تتجـه نحـو أن تنعم باألمـن واالسـتقرار وإال يف الكويت مثال ال بـأس، لكن يف 
السـعودية أو يف األمـارات ال، هـذه دول اجتهت أنظمتها يف مواقف عدوانية ومشـاكل 
وفتـن وحـروب وجتـر البـالء عى نفسـها وعى مـا لدهيـا يف هنايـة املطاف بسـببها هي 
واعتداءاهتـا هـي يف الوقـت الـذي تظنـون أنكم ستسـقطون هـذا البلـد وتقضون عى 
هـذا الشـعب وحتسـمون معركتكـم إذا بكـم تتلقـون صفعـة يف إسـقاط هـذه املؤامرة 
وصفعـة باليـد الطـوىل القـوة الصاروخيـة التـي طالتكـم إىل عمقكم، يفـرض لقوى 
العـدوان أن تتعـظ مـن الدرسـن ومـن الصفعتـن، أن تتعـظ وأن تفهـم أن معركتهـا 
خـارسة، وأن عدواهنـا فاشـل، وأنـه ينبغـي عليها وقد سـقطت أكـرب أوراقهـا يف هذا 
العـدوان أن تكـف وأن تتوقـف عن هـذا العـدوان وإال فلن تصل يف النهايـة إىل نتيجة 
أبـدًا، لتثـق، لتتأكـد، لتتيقـن، لـن تصـل يف عدواهنا هـذا إىل هنايـة حاسـمة ملصلحتها 
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أبـدًا مهـا كان هنـاك مـن ظـروف أو مـن تغـرات هـي تغـرات طارئـة وغـر ثابتـة 
وغـر قابلـة لالسـتمرار والبقاء، بعـض البلد احتلـوه يمكن أن يتحـرر، بعض املناطق 
دخلـوا فيهـا يمكـن أن يطـردوا منها، ما يمكـن أن تلحق بنـا من معاناة بعدها إن شـاء 
اهلل الفـرج والنـر والعـز واخلـر، هـذا هو يمـن اإليـان، اعرفوا يـا قرن الشـيطان يا 
منبـع الـزالزل والفتـن مـاذا يعنـي أن يكون نفـس الرمحن مـن اليمن، من هنا إن شـاء 

اهلل وبعـون اهلل وبتوفيـق اهلل.

يف آخـر حديثـي أتوجـه إىل شـعبنا العزيـز هبـذه املناسـبة أوالً باالجتـاه مـا بـن مغرب 
وعشـاء اليوم إىل املسـاجد وأيضا النسـاء يف البيوت لسجدة الشـكر هلل تعاىل والتحميد 
هلل سـبحانه وتعـاىل الـذي أنعم عى شـعبنا بسـقوط هذه املؤامرة وأفشـل كل مسـاعي 
العـدوان يف معركتهـم هـذه اخلـارسة، سـجدة الشـكر والتحميـد هلل وأيضـا  قـوى 
اخلـروج بمسـرة شـعبية عـر الغد إن شـاء اهلل للشـكر هلل سـبحانه وتعـاىل وللتأكيد 
حـول التفـاف شـعبنا بكلـه مـع الدولـة يف احلفـاظ عـى األمـن واالسـتقرار ورفض 
كل خيانـة ورفـض كل مسـاٍع لتخريـب األمـن واالسـتقرار يف الداخـل ورفـض كل 
جهود لشـق الصـف الوطنـي، وللتأكيد عـى وحدة الصـف واالسـتمرار يف التصدي 
للعـدوان، نرفـض قـوى العـدوان وإن سـمونا رافضـة نرفضهـم ونرفـض مؤامراهتم 
ومكائدهـم ومسـاعيهم التخريبيـة ونحـن مسـتعينون بـاهلل سـبحانه وتعـاىل، املسـرة 
أيضـا فيهـا شـكر هلل، فيها إشـادة هبذا التظافـر للجهود مـن اجلميع الـذي كانت ثمرته 
بفضـل اهلل ثمـرة عظيمـة، أسـأل اهلل سـبحانه وتعـاىل بفضله وجـوده وكرمـه أن يزيد 
شـعبنا عـزًا ونـرًا وفالحًا وإيانـًا وحكمة ورشـدًا وأن يمـن علينا باألخـوة واأللفة 
بـن القلـوب وأسـأله تعـاىل أن خيـذل أعـداء هـذا الشـعب، أن يلحـق هبـم اهلزيمـة 

واخلـرسان والعاقبـة للمتقن.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 • صور ومشاهد من دمار بعض أحياء العاصمة صنعاء أثناء فتنة ديسمرب
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كـام تابعنـا يف الفصول السـابقة فـإن دول العدوان 
وعـىل رأسـها اإلمـارات تكفلـت بتقديـم الدعـم 
الدعـم  وكذلـك  اخليانـة،  مليشـيا  لزعيـم  املـايل 
باألسـلحة، فيـام تولت كافـة دول العـدوان تقديم 
أحـداث  ورافـق  سـبق  الـذي  اإلعامـي  الدعـم 
اخليانـة بـل واسـتمر إىل مـا بعـد سـقوط املؤامرة، 
وكـام قلنـا سـابقًا فـإن املتابـع لألحـداث اليمنيـة 
وكذلـك  التلفزيونيـة  القنـوات  شاشـات  عـىل 
الصحافـة اإللكرتونيـة جيـد أن الكثـر مـن الدول 
الواليـات  مـن  اخليانـة،  مـروع  عـىل  راهنـت 
والكيـان  وفرنسـا وروسـيا  بريطانيـا  إىل  املتحـدة 
العربيـة،  الـدول  معظـم  إىل  إضافـة  اإلرسائيـي 
الكونيـة  املؤامـرة  ضمـن  كان  اخليانـة  فمـروع 
عـىل بادنـا وهي املؤامـرة التي تتزعمهـا الواليات 
املتحـدة وبريطانيا وليسـت السـعودية واإلمارات 

منفـذة.  أدوات  إال 

لقـد واكـب إعالم العـدوان السـعودي األمريكي 
مقدمـًا  صنعـاء  يف  واالنقـالب  اخليانـة  أحـداث 
اخليانـة  مليشـيا  زعيـم  باسـم  كمتحـدث  نفسـه 
العاصمـة  داخـل  الفـوىض  نـرش  عـى  وحُمرضـًا 

تولت كافة دول العدوان ,,
تقديم الدعم اإلعالمي 

الذي سبق ورافق أحداث 
اخليانة بل واستمر إىل 

ما بعد سقوط املؤامرة، 
املتابع لألحداث اليمنية 

عى شاشات القنوات 
التلفزيونية وكذلك 

الصحافة اإللكرونية 
جيد أن الكثر من الدول 

راهنت عى مرشوع 
اخليانة

موقف دول العدوان
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وكذلـك يف املحافظـات حتـت مسـمى االنتفاضـة، وكعادهتـم اسـتخدم ُصنـاع إعالم 
وكأهنـا  وبثهـا  ونرشهـا  نتائجهـا  وتوقـع  األحـداث  اسـتباق  اسـراتيجية  العـدوان 
حقيقـة حتـدث عـى الواقـع يف حـن أن الواقع امليـداين يمـي عكس تلـك التوقعات 

والرغبـات. 

ويف احلقيقـة، إن تغطيـة وسـائل إعـالم العـدوان ألحـداث اخليانـة ال تعـود إىل مطلع 
ديسـمرب ٢٠١7م بـل إىل مـا قبـل ذلـك، فقـد عملـت اآللـة اإلعالميـة املعاديـة عـى 
حتريـض الشـارع اليمنـي واسـتنفاره بـا خيـدم أهـداف دول العـدوان وذلـك بنـرش 
الشـائعات واألكاذيـب والتقاريـر املفربكـة التـي ال أسـاس هلـا مـن الصحـة وتناوهلا 
وكأهنـا حقائـق حيـة، واسـتضافة اخلـرباء واملحللـن مـن املرتزقـة وغرهـم لتحليـل 
وتأكيـد تلـك الشـائعات كاًل بطريقتـه ومسـتوى ثقافته ، وممـا ال يمكن إنـكاره حجم 
التنسـيق املسـبق بـن زعيـم مليشـيا اخليانـة ووسـائل إعـالم العـدوان التـي حتولـت 
مـا بـن ليلـة وضحاهـا إىل متحـدث رسـمي باسـمه بعـد أن قامـت بـا أسـمتها هتيئة 
الشـارع اليمنـي لالسـتجابة لقـرار زعيـم مليشـيا اخليانـة وااللتفـاف حولـه وفتـح 
األبـواب للعـدوان واملرتزقـة للوصـول إىل كل حمافظـة يمنيـة وإىل كل قريـة، وهـو ما 

يعنـي انتصـار مـرشوع العـدوان وهزيمـة اليمـن واليمنيـن. 

وقـد مضت وسـائل إعالم العـدوان وخاصة القنـوات الفضائيـة اإلخباريـة كالعربية 
وسـكاي نيـوز وفـق قاعدة اكـذب ثم اكذب ثـم اكذب حتـى يصدقك النـاس، وهلذا  
اسـتمرت محـالت التضليـل واحلمـالت الدعائيـة التـي حتـاول تفريـق أبناء الشـعب 
اليمنـي مـن خـالل اسـتهداف مكون واحـد فقط مـن مكوناتـه هبدف إحـداث رشخ 
كبـر يف جسـد املجتمـع اليمنـي الـذي أكـد للعـامل أنـه أكثـر التئامـًا وأكثـر التحامًا يف 
حمـاوالت  كل  وأن  واألزمـات،  والصعـاب  املحـن  أوقـات  سـيا  املراحـل  خمتلـف 
العدوان لتقسـيمه وتفريقه باءت بالفشـل، فال شـائعات متكنت من التسـلل إىل الوعي 
الشـعبي، وال أكاذيب حققـت أي تأثر لدى املواطنن، وال فـربكات أو مبالغات أدت 

إىل مـا كان يبحـث عنـه العـدوان أو يطمـح إليه. 

لقـد جسـد املواطـن اليمنـي أعـى درجـات الوعي وحتمـل املسـؤولية يف تلـك الفرة 
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التـي شـهدت فيهـا العاصمـة وبعـض املحافظـات أحـداث اخليانـة والفتنـة، فلـم 
تكـن هـذه األحـداث بالنسـبة له إال مـرشوع للخيانـة تأبى أخالقـه وعاداتـه وكرامته 
ووطنيتـه أن يوافـق عليهـا أو يدعمهـا وهلـذا سـقط مرشوعهـا رسيعًا بعد أن فشـل يف 

خـداع النـاس والتضليـل عليهـم باألكاذيـب امللفقة.  

الدعم اإلعامي: 

متثـل الدعـم اإلعالمـي مـن قبـل دول العـدوان لزعيـم مليشـيا اخليانـة قبـل أحداث 
ديسـمرب يف تبنـي وجهـة نظـر أتباعـه أو جـزء مـن أتباعـه، سـيا أولئـك الذيـن كان 
هلـم اتصـاالت رسيـة مـع دول العـدوان أو مع كبار قـادة املرتزقـة، ومنهـم إعالميون 
معروفـون، فقـد كان التنسـيق بـن الطرفـن واضحـًا وال حيتـاج إىل أي دليـل إضافـة 
إىل توافـق املطبـخ اإلعالمـي التابـع لزعيـم مليشـيا اخليانـة بـا يبث وينرش يف وسـائل 
إعـالم العدوان كالشـائعات التي تسـتهدف جهة معينـة أو قضية بعينهـا، فقد كان من 
املالحـظ أن مجيـع وسـائل اإلعـالم املعاديـة تتجه إلثـارة تلـك القضية وتلفيـق التهم 
وفربكـة تفاصيـل أي حـدث يتعلـق هبـا ألغـراض سياسـية، وهلـذا نجـد أن محـالت 
التشـويه واالسـتهداف طالـت عـدة جهـات وشـملت أكثر مـن قضيـة، وكان اهلدف 
منهـا تأجيـج الشـارع مـن خـالل التضليـل عليه إلشـعال الفـوىض يف الداخـل حتى 

يتمكـن العـدوان مـن حتقيـق أهدافـه العسـكرية والسياسـية واالقتصادية. 

مـن ضمن تلـك احلمالت التـي أثـرت يف مراحل عدة، أزمـات يقف العدوان نفسـه 
وراءهـا وهـو املتسـبب األول واألخر هبـا كانقطـاع الرواتب وكذلك احلصـار إضافة 
إىل محلـة ممنهجـة السـتهداف العملـة الوطنيـة وافتعـال أزمـات اقتصاديـة مـن خالل 
التصعيـد اإلعالمـي، ناهيـك عـن احلمالت اخلاصـة التي اسـتهدفت اجلانـب األمني 
مـن خـالل نـرش الشـائعات حـول حـوادث القتـل واالعتـداءات والنهـب ونسـب 
كل تلـك التهـم إىل جهـة حمـددة، والغـرض منهـا تشـويه هـذه اجلهـة التـي تتصـدر 
جبهـة املواجهـة وتقـف بـكل إمكانياهتـا البرشيـة واملادية يف صـدارة مشـهد الصمود 
والتحـدي ومعهـا كل األحـرار مـن أبنـاء الشـعب اليمنـي ومـن املكونـات املشـكلة 

الوطنية.  السياسـية  للخارطـة 
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 أثناء املواجهات : 

اسـتيقظ اليمنيون صبـاح يوم السـبت ٢٠١7/٢/٢م عى األخبار العاجلـة التي تبثها 
قنـوات العربيـة واحلدث وسـكاي نيـوز وغرها من القنـوات التابعة لـدول العدوان، 
ومجيـع تلـك األخبـار تتحدث حـول آخر مسـتجدات األوضـاع يف العاصمـة صنعاء 
بعـد أن أقدمـت مليشـيا زعيم اخليانة عـى التصعيد العسـكري وتفجر الوضع مسـاء 

الليلـة املاضية. 

كانـت التغطيـة منحازة بشـكل واضـح لزعيم مليشـيا اخليانـة وحتاول بكل مـا أوتيت 
مـن جهـد تبنـي موقفـه ودعـوة اليمنيـن إىل املشـاركة يف تلـك األحـداث مـن خالل 
االنضـام إىل زعيـم مليشـيا اخليانـة، وكان ذلـك يف سـاعات الصبـاح األوىل قبـل أن 
تصبـح تلك القنوات وبشـكل رسـمي متبنية بشـكل كامـل ملا ورد يف اخلطـاب األول 
لزعيـم مليشـيا اخليانـة الـذي أعلـن فيـه اخليانـة وانقلـب عـى الرشاكـة وكشـف عن 

وجهـه احلقيقـي بانحيـازه  لـدول العـدوان عى حسـاب الوطن والشـعب. 

اعتمـدت تلـك القنـوات وكذلـك املواقـع اإلخبارية عـى أسـلوب التهويـل واملبالغة 
هبـدف ترهيـب املواطنـن مـن خـالل إشـعارهم أن األمـور أصبحـت حمسـومة، وأن 
أفـراد مليشـيا زعيـم اخليانـة ومجاعاتـه املسـلحة متكنـت مـن السـيطرة عـى الوضـع 
بالكامـل يف أكثـر مـن حمافظـة، وبـأن تلك املليشـيا متي نحو اسـتكال سـيطرهتا عى 

مـا تبقـى وال سـيا يف العاصمـة صنعاء. 

جلـأت تلـك القنـوات مـن خـالل ضيوفهـا وكذلـك أخبارهـا إىل األكاذيـب وذلـك 
هبـدف التأثر عـى الواقع امليـداين ورضب معنويـات املواطنن وجعلهم أمـام واقع ال 
أسـاس لـه كاحلديث عن سـقوط حمافظـات بأكملها وكذلـك نرش أخبار عن السـيطرة 
عـى عـدة معسـكرات وكذلـك مقـرات عامـة يف صنعاء وعمـران وحجـة واملحويت 
وريمـة يف وقـت مل تكـن تلـك املناطـق تشـهد أي توتـر، وعـى ضـوء تلـك التغطيـة 
حتركـت اخلاليـا والعصابـات التابعـة لزعيم مليشـيا اخليانـة لقطع الطرقـات وكذلك 

إحـداث الفـوىض يف عـدة مراكـز باملحافظات. 
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ولتأكيـد مصداقيتهـا والتغطيـة عـى ما تقـوم به من فربكـة لألحداث اسـتضافت تلك 
القنـوات قيـادات من املرتزقة الذين اسـتخدموا الكذب بشـكل يثر السـخرية، فمنهم 
مـن حتـدث عـن أن األوضاع ُحسـمت وأن زعيم اخليانـة متكن من حتقيق مـا مل يتمكن 

العـدوان مـن حتقيقه خالل ثالث سـنوات. 

ومـا هـي إال سـاعات فقـط لينتقـل الضجيـج اإلعالمـي مـن اسـتديوهات القنـوات 
الفضائيـة املعاديـة إىل منصـات التواصـل االجتاعـي، وذلـك بنـرش سـيل كبـر مـن 
الشـائعات لتبـدأ بعدهـا أوكار ومطابـخ إعـالم العـدوان يف الريـاض وأبوظبـي بنرش 
شـعارات تتحـدث عـن احلسـم وعـن انتصـار العـدوان مسـتخدمة يف ذلك أسـاليب 
عـدة منهـا الصـورة والكاريكاتـر واإلنفوجرافيـك وغـره ناهيـك عن العـدد اهلائل 

واملنشـورات.  التغريـدات  من 

وقبـل ذلك بأيـام كانت اخلاليـا اإللكرونيـة التابعة لزعيم مليشـيا اخليانـة قد ضخت 
العـرشات مـن املواد الكاذبة، منها شـائعات اسـتهدفت اجلانب األمنـي كاحلديث عن 
مقتـل فتيـات يف صنعـاء وعـن اعتـداءات وغـره، وكذلـك ضخ مـواد خمتلفـة تعمل 
عـى تشـويه أنصـار اهلل واسـتهداف قياداهتـم واالنقـالب عـى الرشاكـة والدعـوة إىل 

اخلـروج وتأييد مليشـيا اخليانـة وزعيمها. 

ومـن أجـل إرهـاب املواطنـن نفسـيًا كان اخلطـاب اإلعالمـي لزعيـم مليشـيا اخليانة 
يعمـل عـى املبالغـة يف صياغـة األخبار املصطنعـة أو املفربكة سـيا تلك التـي تتحدث 
عـن حجـم املليشـيا وقدرهتـا العسـكرية وكفـاءة أفرادها، فعمـل اخلطـاب اإلعالمي 
عـى اسـتخدام مصطلـح احلـرس اجلمهـوري وكذلـك القـوات اخلاصـة وإلصاقهـا 
باملجاميـع املسـلحة التابعـة لزعيـم مليشـيا اخليانـة، ومع اندالع االشـتباكات بشـكل 
كبـر يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م قامـت وسـائل إعالم العـدوان باسـتخدام نفس 
املصطلحات املسـتخدمة لـدى خاليا زعيم املليشـيا اإلعالمية، وبـدأت تلك القنوات 
يف نقـل مـا ينرش يف بعـض صفحات الفيسـبوك والتوير والتعامل مع تلك املنشـورات 
عـى أهنـا وقائع حقيقيـة أو أحـداث حدثت بالفعـل لدرجـة أن قنوات كسـكاي نيوز 
بـدأت يف بـث أخبار تتحـدث عن تقدم مليشـيا اخليانة وسـيطرهتا عى مقـرات حيوية 
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يف العاصمـة صنعـاء يف حـن أنـه مل حيـدث أي يشء ممـا كانت تبثـه القناة. 

وخـالل السـاعات األوىل بعـد بـث خطاب زعيـم اخليانـة قامت بعض القنـوات ببث 
مقاطـع فيديـو ملجموعـة مـن املواطنـن وهم يرخـون وأمامهـم طقم تابـع للجيش 
وكانـت اهلتافـات واضحـة بينا الصـورة شـبه واضحة وبعـد أن تم التأكد مـن حقيقة 
الفيديـو اتضـح أنـه من أحـداث ٢٠١١م وليسـت يف صنعاء بـل يف تعز إضافـة إىل أنه 
تـم تركيـب صـوت جديـد عى الصـوت احلقيقـي للفيديـو فبـدالً مـن أن كان اهلتاف 
)ارحـل( وهـو اهلتـاف املعتمـد لـدى شـباب الثـورة يف ٢٠١١م أصبـح بعـد املونتاج 

والتعديـل ارحل يـا حوثي. 

كان هـذا املقطـع أحـد األمثلة عـى حجـم السـقوط الذريع لوسـائل إعـالم العدوان 
وكذلـك إعـالم مليشـيا زعيـم اخليانـة الـذي أنتـج هـذا الفيديـو وحـاول توظيفـه يف 

اخليانة.  أحـداث 

وسقط القناع : 

كان خطـاب زعيم مليشـيا اخليانـة صباح يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م مفصليًا ليس 
يف تاريـخ اخليانـة التي حسـم أمرها الشـعب اليمني بـل ويف تاريخ التغطيـة اإلعالمية 
لألحـداث اليمنيـة، فقـد تبنـت قنـوات العـدوان وبشـكل رسـمي ذلـك اخلطـاب 
لتحليـل  باخلـرباء  أسـمتهم  مـن  بـه واسـتضافة  لـه واإلشـادة  الرويـج  وبـدأت يف 
مضمونـه واحلديـث عـن مـا بعـده يف إطـار حتليلهـا للمشـهد اليمنـي غـر أن تلـك 
التغطيـة وأسـلوهبا سـامهت إىل حد كبر يف كشـف حقيقة زعيـم مليشـيا اخليانة، فهذا 
التنسـيق أو التوافـق بـن الطرفـن وكذلـك التأييـد والتبني ومـن ثم الدعم واإلسـناد 
سـاهم إىل حـد كبر يف ترك العـرشات من املغرر هبـم الذين انضموا إىل مليشـيا اخليانة 
ملواقعهـم وقيامهم بتسـليم أنفسـهم لألجهـزة األمنية بعـد أن تأكدوا أن زعيم مليشـيا 
اخليانـة يقـف مـع العـدوان وضـد الوطـن، وبعـد أن أعلـن وعى املـأل خيانتـه لدماء 
الشـهداء ولتضحيـات اليمنيـن عـى طريق اسـتقالهلم وعزهتـم وكرامتهم ملـا يقارب 

أعوام.  الثالثـة 
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فكلـا كانـت قنـاة العربيـة تعيـد بـث اخلطـاب ليـرك العـرشات أسـلحتهم ويتقفون 
عـن إطـالق النـار عـى املواطنـن واألجهـزة األمنيـة، وكلـا بالغـت سـكاي نيوز يف 
التعبـر عـن فرحتها بـا أسـمتها انتفاضة صنعـاء كلا تيقـن املئات ممن انطلـت عليهم 
حيـل ومراوغـات مـن أطلـق عى نفسـه وصـف الزعيـم بخطـأ موقفهم، وكلـا ظهر 
مسـؤول سـعودي أو إمـارايت أو أمريكـي أو غـره يف شاشـات تلـك القنـوات ليعـرب 
عـن سـعادته ودعمـه ملـا حيـدث يف صنعـاء كلـا أدرك اآلالف مـن أهل صنعـاء أن ما 
قـام بـه زعيـم مليشـيا اخليانة ليـس إال خيانـة عظمـى وعالـة واضحة، فاجتـه اجلميع 
إىل مسـاندة األجهـزة األمنيـة والتعـاون معهـا حتـى القضـاء عـى الفتنـة التـي حاول 
زعيمهـا توسـيع دائرهتـا مـن املربعـات التـي متكنـت األجهـزة األمنيـة مـن حمارصهتا 

والتضييـق عليهـا إىل كافـة أحيـاء العاصمـة وكذلـك املحافظات. 

لقـد اتضحـت الصـورة سـيا بعد انقطـاع بث »قنـاة اليمـن« اليـوم فقنـوات العدوان 
مجيعهـا حتولـت إىل قنـوات تابعة لزعيم مليشـيا اخليانـة تؤيد وتبارك وتدعـم، فالرجل 
الـذي كان من وجهة نظرها خملوعًا أصبح رئيسـًا سـابقًا وزعيًا ملا يسـمى باالنتفاضة. 

ولعـل األخطـر يف اخلطاب اإلعالمي لـكلِّ من وسـائل إعالم مليشـيا اخليانة وكذلك 
وسـائل إعـالم العدوان هـو حتريض اليمنين عـى قتل بعضهم لبعـض ونرش الفوىض 
مـن خـالل قطع الطرقـات واالعتـداء عـى النقـاط األمنية وعـى الدوريـات واعتبار 

كل تلـك األعال أعاالً بطولية تسـتحق اإلشـادة. 

ويف احلقيقة فإن زعيم املليشـيا اعتمد عى وسـائل إعالمية مسـاندة وذلك السـتهداف 
اجلبهـة الداخليـة وحماولة تقويـض الرشاكة حتى أنه أرشف بنفسـه عى تشـكيل خاليا 
إعالميـة ارتبـط عدد مـن العاملن هبا بـدول العـدوان، وكانـوا يتقاضون مبالـغ مالية 
شـهريًا نظـر دورهم التخريبـي يف الداخل، فكان هـؤالء يعملون عى نرش الشـائعات 
وفربكـة األخبـار ومارسـوا أبشـع أنـواع التضليـل والزيف عـى املواطنـن من خالل 
اسـتدعاء كل مـا له عالقـة بالقيـم واألخـالق املجتمعيـة يف حماولة لـرب معنويات 
املواطنـن وإشـغاهلم عـن املعركـة األساسـية وجرهـم إىل مسـتنقع اجلـدل القائم عى 

خـرب كاذب أو عى شـائعة مفربكة.
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لقـد عملـت تلـك اخلاليـا التـي كانـت تديـر بعـض املواقـع اإلخباريـة وكذلـك عرب 
منصـات التواصـل االجتاعـي عـى كشـف زيـف أكذوبة حماربـة العـدوان واحلرص 
عـى الوطـن والشـعب وذلـك مـن خـالل تشـكيكها بجـدوى املواجهـة والصمـود، 
وعملهـا عـى زعزعـة ثقـة املواطنـن بقواهتـم املسـلحة وأجهزهتـم األمنيـة وجلاهنـم 
الشـعبية، بـل وبلـغ األمر حـد تبنـي رؤى ومقرحات استسـالمية وذلك دعـًا لألداء 
السـيايس الـذي توافـق مـع تلـك املقرحـات التـي تعتـرب يف حقيقـة األمر استسـالما 

 . عا خضو و

ومـن كل مـا سـبق يمكـن القـول إن خمطـط اخليانـة بـدأ إعالميـًا وركـز عـى جانـب 
اإلعـالم وذلـك لتهيئـة املواطنـن من خـالل التغريـر هبـم وتوجيههم خلدمـة مرشوع 
املسـاند حيـاول اسـتغالل كل  الفـوىض والتخريـب، فمنـذ وقـت مبكـر واإلعـالم 
إخفـاق أو قصـور ملا خيـدم األهداف السياسـية لزعيم مليشـيا اخليانة بغـض النظر عن 
األسـباب احلقيقيـة لذلك اإلخفـاق وذلك القصور بـل قد يكون ذلـك اإلخفاق ناتج 
عـا متـر بـه البالد مـن عـدوان وحصار ، فهنـاك الكثـر من القضايـا الواضحـة والتي 
ال حتتـاج إىل مزيـد توضيـح عمـل إعالم زعيـم مليشـيا اخليانة عـى توظيفهـا يف إطار 
رصاعـه الداخـي الذي يسـتهدف اجلبهة الداخليـة، كقضية انقطاع الراتـب الناتج عن 
نقـل البنـك وعن العـدوان واحلصـار وكذلـك قضايا أخـرى كاهنيـار العملـة وإعاقة 
جهـود اإلصـالح املايل واإلداري وحماربة الفسـاد مـن خالل تفعيل األجهـزة املختصة 

بالرقابـة واملحاسـبة وتفعيـل جهـاز القضاء وكذلـك املؤسسـات اإليرادية. 

ما بن الوهم واحلقيقة : 

اليمكـن إنكار حجـم التأثر الذي حيققه اإلعالم سـيا يف مراحل احلروب واألزمات، 
فاإلعـالم أصبـح أداة مهمـة ورئيسـة يف الراعـات لدرجـة أنه ال يمكـن ألي طرف 
أو قـوة أو دولـة إمهـال هـذا اجلانـب الـذي يمكن أن يصنـع أحداثـًا افراضيـة للتأثر 
عـى الواقـع احلقيقـي أو عى امليـدان البعيـد كل البعد عـا يصوره اإلعـالم ويتحدث 

له.  ويـروج  به 
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أحـداث ديسـمرب مثـاٌل بسـيطًا عـى ذلـك .. فتلـك األحـداث التـي كانـت ميدانيـًا 
تتجـه يف مسـار معـن حددتـه األجهـزة األمنية مسـنودة بوحـدات نوعية مـن اجليش 
واللجـان الشـعبية كان اإلعـالم املعـادي يضع مسـارًا آخر هلـا وحياول إجبـار اجلميع 
سـيا املتابعـن خـارج اليمـن عـى اتباعـه واألخـذ بـه، لكـن رسعـان مـا اتضحـت 
احلقيقـة بالسـقوط الرسيـع للمليشـيات وزعيمهـا وهو مـا مل تتمكن قنـوات العدوان 
مـن التغطيـة عليـه رغم حماولتهـا ذلك، ومـع إقرارها بحقائـق الوضـع إال أهنا راحت 
نحـو توظيـف نتائـج سـقوط املليشـيات ومرشوعهـا اخليـاين بـا خيـدم أهـداف دول 
العـدوان ويعمـل عـى التشـكيك بـا حـدث يف صنعـاء واالسـتمرار عـى التحريض 

 . للفتنة

كانـت روايـة إعـالم العـدوان تتمثـل يف أن األوضـاع أصبحت حتت سـيطرة مليشـيا 
زعيـم اخليانـة وبأنـه مل يتبـَق إال اليسـر فقـط السـتكال املهمـة بـل إن البعـض مـن 
اإلعالميـن التابعـن للعـدوان سـارعوا إىل إعـالن انتصارهـم، وكان كل ذلك الضخ 
اإلعالمـي يؤثـر بالفعـل عـى كافـة املتابعـن للشـأن اليمني بـل وحتى عـى املواطنن 
يف الداخـل، ليسـتمر ذلـك اإلعـالم يف صناعـة واقع افرايض ال أسـاس لـه يف امليدان 
فيصنـع انتصـارًا هنـا وتقدمـًا هنـاك ونجاحـًا هنـا وإنجـازات هنـاك غـر أن حبـل 
الكـذب قصـر وهو مـا اتضـح جليًا خـالل اليـوم الثالـث وكذلـك اليـوم الرابع من 
األحـداث بعـد أن متكنـت األجهـزة األمنيـة مسـنودة بوحـدات من اجليـش واللجان 

الشـعبية مـن وأد الفتنـة وإمخادهـا بعـون اهلل وفضله. 

شعارات اخليانة : 

منـذ وقـت مبكـر وزعيم مليشـيا اخليانـة وعن طريـق مستشـاريه وكبار أتباعـه حياول 
إجيـاد شـعارات متكنـه مـن التضليـل عى عقـول املواطنـن وتوجيههـم كيفا يشـاء .. 
شـعارات ختـدم مرشوعـه يف اخليانـة والتآمر وتسـليم البلـد لألجنبي، فاختذ يف سـبيل 
ذلـك شـعارات يف ظاهرهـا الوطنيـة واحلـرص عـى الوطن والشـعب والسـيادة ويف 
باطنهـا اخليانـة والغـدر وطعـن الـرشكاء والشـعب والوطن يف الظهـر وتسـليم البلد 

لـدول العـدوان واملرتزقة. 
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شـعارات متجـد الوطـن وتتغنـى باجلمهوريـة وحتـذر مـن اخلطـر املحدق هبـا وتدعو 
اجلاهـر إىل محايتهـا .. ممـن ؟ مـن أبنائهـا وأبنـاء الوطـن ممـن يـذودون بأنفسـهم من 

أجـل اسـتقالل البـالد وكرامـة الشـعب وعزته. 

مل جيـد زعيـم مليشـيا اخليانـة سـوى اجلمهوريـة والوحـدة والثـورة كشـعارات لطاملا 
حتـدث هبـا ورفعهـا يف حـن أن ممارسـاته سـواًء يف فـرة حكمـه أو بعدها كانـت كلها 
اسـتهدافًا للجمهوريـة والثـورة وانقالبا عى الوحـدة، ثم إن رفع مثل هذه الشـعارات 
كان اهلـدف منه تسـليم اجلمهورية إىل اخلارج الذي يسـتهدف البالد الكيان واإلنسـان 

واجلغرافيا. 

كل ذلـك تناسـاه زعيـم اخليانـة وهـو يعلـن من عـى قناتـه خيانتـه املدوية التـي لطاملا 
انتظرهـا العـدوان وعمـل عليهـا، وكذلـك لطاملـا خطـط هلـا زعيـم اخليانـة واسـتعد 
هلـا، وبذلـك اخلطـاب صعـدت وسـائله اإلعالميـة مـن خطاهبا لتسـلط الضـوء عى 
جمريـات اخليانـة وأعـال الفتنـة وحتـاول تغطيـة األحـداث بـا خيـدم أهـداف زعيـم 
مليشـيا اخليانـة، فراحـت نحـو بـث األكاذيـب وتعاملـت مـع الوضع بمنطق احلسـم 

املسـبق متامـًا كـا كانـت وسـائل إعـالم العـدوان تفعل.

نامذج من إعام العدوان: 

خصصـت القنـوات اإلخبارية التابعة لتحالـف العدوان تغطيتهـا اإلخبارية لتطورات 
الشـأن اليمنـي مسـتخدمًة الشـائعات واألخبـار امللفقـة والكاذبـة وذلـك للتأثر عى 
مسـار األحـداث امليدانيـة، وقامـت قنوات كسـكاي نيـوز اإلماراتيـة بالتحريض عى 
أفـراد األجهـزة األمنيـة واهتامهـم بقتـل املواطنـن وهنـب املسـاكن، إضافـة إىل بـث 
أخبـار تتحـدث عـن تقـدم مليشـيا زعيـم اخليانـة وإحرازهـا نجاحـات كبـرة، فيا مل 
تتوقـف قناتـا العربية واحلدث عن بـث األخبار العاجلـة التي تؤكد سـقوط حمافظات 
بأكملهـا وأن هـذه املحافظـات أصبحـت حتـت سـيطرة زعيـم مليشـيا اخليانـة، وإىل 
جـوار هـذه القنـوات كانت عـرشات القنوات األخـرى تـروج لألخبـار الكاذبة التي 

كان مصدرهـا مطابـخ العدوان. 
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ومل تكتـِف تلـك القنـوات بـا يتـم الرويـج له مـن أخبـار، بـل حاولت إضفـاء طابع 
املصداقيـة عـى حمتواها من خالل اسـتضافة قيـادات املرتزقـة الذين بدورهم سـايروا 
تلـك القنـوات وحاولـوا قدر اإلمـكان تأكيد ما يبـث وينرش من أخبـار، فهذا الضيف 
يتحـدث عـن االسـتيالء عـى مناطـق بأكملهـا، وآخـر يتحدث عـن مواقـف ُأعلنت 
مـن قبـل قبائـل وعـن حتـركات شـعبية عارمـة مسـاندة للخيانـة واالنقـالب وداعمة 

للعدوان. 

وركـزت تلـك القنـوات عـى صنعـاء وحميطهـا حماولـة تقديـم الدعـم ملليشـيا اخليانة 
وذلـك بنسـب أخبـار كاذبـة إىل مشـائخ وقيـادات وقبائـل بأكملهـا، وادعـت تلـك 

القنـوات سـيطرة املليشـيا عـى معسـكرات اجليـش وعـى املقـرات الرسـمية. 

وبـدأت تلـك القنـوات باسـتخدام مصطلحات كــ االنتفاضـة وقوات املؤمتـر وما إىل 
ذلـك مـن املصطلحات التـي حتاول إضفـاء طابـع الوطنية عـى مـرشوع اخليانة وعى 
قيـادات اخلونـة والعمـالء بالتزامـن مع محلـة هجومية عـى األجهزة األمنيـة واجليش 

واللجـان الشـعبية لدرجة االدعـاء بقصـف املدنين يف أحيـاء صنعاء. 

وبثـت تلـك القنـوات مقاطـع قالت إهنـا لقبائـل تؤكـد انضامهـا إىل مـرشوع اخليانة 
وتأييدهـا لزعيـم مليشـيا اخليانـة، منهـا قبائـل سـنحان وخـوالن وقبائـل يف حميـط 
العاصمـة واسـتمرت تلـك القنـوات يف تغطية األحـداث بصنعاء قبل أن تبـث أخبارًا 
عاجلـة عن تقدم لقوات املرتزقـة ومواجهات يف اجلبهات سـيا جبهتي هنم ورصواح، 

وكان ذلـك تأكيـدا عـى حجم التنسـيق بن العـدوان وزعيـم مليشـيا اخليانة. 

وادعـت تلـك القنـوات إعـالن حالـة الطـوارئ يف صنعـاء وأن األجهـزة األمنيـة يف 
موقـف ضعيـف يف ظل تقدم كبـر حترزه مليشـيا اخليانـة، وحتى تؤكد مـا تبثه عملت 
عـى بـث مقاطـع من االشـتباكات الدائـرة وقالـت إن مليشـيا اخليانة متكنـت من أرس 
وقتـل العـرشات ممن أسـمتهم القنـاة باملليشـيات احلوثية وادعـت كذلـك أن قيادات 
الدولـة وأبرزهم رئيس املجلس السـيايس األعـى وكذلك قيادات يف أنصـار اهلل منهم 

رئيـس اللجنـة الثوريـة قـد اختفـوا ومنهم من فـر وهرب مـن صنعاء.  
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الصحافـة بدورهـا طالعتنـا صبـاح اليـوم التـايل للخيانة بعناوين ومانشـيتات رئيسـية 
مجيعهـا حـول تطـورات ومسـتجدات الشـأن اليمنـي، فمـن الصحافـة الرسـمية إىل 
األهليـة املدعومـة مـن قبـل األنظمـة اخلليجيـة إىل اإللكرونيـة ومنصـات التواصـل 
واإلذاعـات، وكل وسـائل اإلعـالم ركـزت عى ما حيـدث يف صنعـاء واصفة مرشوع 
اخليانـة باالنتفاضـة، فصحيفـة الـرشق األوسـط السـعودية طالعتنـا بعنـوان يف صدر 
صفحتهـا األوىل .. أخـرًا .. انتفاضة يمنيـة ضد احلوثين، وصحيفـة الرياض عنونت 
بالقـول صنعـاء العروبة تنتفـض ضد احلوثيـن، ويومية املدينة وكذلـك اجلزيرة محلت 
نفـس العناويـن بل وأسـوأ منهـا بكثر مـن خالل اسـتخدام اللغـة العنريـة وإعادة 
ضـخ أكاذيـب العـدوان وهـي األكاذيـب التـي ظلت حـارضة يف تلـك الوسـائل منذ 
اليـوم األول للعـدوان الغاشـم عـى بالدنـا، فاملدينـة قالـت : صنعاء العـرب تنتفض 
ضـد مليشـيات الفـرس، وصحيفـة اجلزيـرة عنونـت ال حوثي بعـد اليـوم، والقدس 

صنعـاء تنتفـض ضـد احلوثين. 

وكانـت معظـم الوسـائل اإلعالميـة املعاديـة تتحـدث عـن تقـدم للمرتزقـة وعـن 
اسـتمرار الغـارات العدوانيـة دعًا للمرتزقـة يف خمتلف جبهـات القتـال وكذلك دعم 

بصنعاء.  اخليانـة  مليشـيا 

لقـد أسـهمت تغطية وسـائل إعـالم العدوان يف كشـف حقيقـة مرشوع زعيم مليشـيا 
اخليانـة، فاملواطـن اليمنـي تأكدت لديه حقيقـة االرتباط بن املرشوعـن وأهنا مرشوع 

واحـد لـه هدف واحد هو إسـقاط اليمـن بيـد دول العدوان. 

 موقف دول العدوان:

كان يـوم السـبت ٢ مـن ديسـمرب ٢٠١7م بالنسـبة للكثـر مـن اليمنين الرشفـاء يومًا 
تارخييـًا مـن زاويـة أنـه كشـف حقيقـة مؤامـرة زعيـم مليشـيا اخليانـة وعملـه لصالح 
العـدوان وذلـك مـن خـالل مسـتوى التاهـي والتنسـيق يف مواقـف الطرفـن، فا إن 
بـدأت املليشـيات تتحـرك بامليـدان لتفجر الوضـع حتـى كان إعالم العـدوان يؤجج 
وينـرش الشـائعات، وحينا أعلن زعيم مليشـيا اخليانة عن موقفه مـن العدوان ودعوته 
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اليمنيـن إىل الفتنـة وفتـح صفحـة جديـدة مـع العـدوان سـارعت دول كالسـعودية 
واإلمـارات إىل الرحيـب الرسـمي با جـاء يف خطاب زعيم مليشـيا اخليانـة، وتوالت 
املواقـف مـن معظـم الـدول املشـاركة يف العـدوان عـى بالدنـا بـل ومن دبلوماسـين 
ومسـؤولن دوليـن ناهيك عـن مواقف املرتزقـة واإلعالمين والسياسـين اخلليجين 
والعـرب واألجانـب، وكان أول تعليـق عـى مـا جاء يف خطـاب زعيم مليشـيا اخليانة 
للخارجيـة السـعودية التـي أكـدت تأييدها ملـا أسـمتها »انتفاضة صنعـاء«  وقالت إهنا 
تقـف مع الشـعب اليمنـي بتأييدهـا ما جيـري بصنعاء، وقـد صـدرت التوجيهات من 
النظـام السـعودي وكذلـك النظام اإلمـارايت إىل كافـة األجهـزة اإلعالميـة التابعة هلا 
باسـتبدال لقـب »املخلـوع« وإيقـاف تداولـه يف تلـك الوسـائل وإطالق صفـة رئيس 
املؤمتـر وكذلـك الرئيـس السـابق عـى زعيم مليشـيا اخليانـة وهـي التي كانـت تصفه 
عـى مـدى ثـالث سـنوات بــ املخلـوع. وقـد سـارعت كافـة الوسـائل إىل التعامـل 
مـع األحـداث وتأييـد الفتنـة واخليانة وتبنـي خطاهبـا واعتبار زعيمهـا وطنيـًا ومنقذًا 

 . لليمن

دول العـدوان وببيـان صـادر عـا يسـمى التحالـف أيدت ما أسـمتها حتـركات املؤمتر 
الشـعبي العام لتخليص اليمن مما أسـمتها املليشـيات الطائفية، وأشار البيان إىل وقوف 
التحالـف بـكل قدراتـه يف كافـة املجاالت مـع مصالح الشـعب اليمنـي واملقصود هنا 
مـع مليشـيا اخليانـة فآخر مـن يتحدث عـن مصلحة الشـعب هـو العدوان الـذي دمر 
الشـجر واحلجـر وقتـل وجـرح عـرشات اآلالف مـن اليمنيـن مـن الرجال والنسـاء 
واألطفـال وانتهـك السـيادة وحـارص ماليـن اليمنيـن وقتلهـم بالطائـرات وباملوت 
البطـيء ودمـر طرقهـم وجسـورهم ومسـاجدهم ومدارسـهم ومنعهـم مـن ممارسـة 

حياهتـم الطبيعيـة وال يـزال يربـص هبم ويعمـل من أجـل إبادهتم. 

إىل أبوظبـي وفيهـا سـارعت قيـادات النظـام اإلمـارايت إىل الرحيب با جيـري بصنعاء 
وصـدرت ترحيـات، منهـا تريـح لوزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجية أنـور قرقاش 
وصـف مـا حيـدث بصنعـاء بــ االنتفاضـة وقال إهنـا سـتعيد شـعب اليمـن إىل حميطه 
العـريب الطبيعـي، وكأن اليمـن ابتعـد عـن هـذا املحيـط يف وقـت تؤكـد فيـه احلقائـق 
أنـه أصبـح أكثـر ارتباطـًا بعروبتـه وإسـالمه مـن ذي قبـل حـن قـرر بشـعبه الصامد 



348

فتنةديسمبر

املـرشوع االسـتعاري اجلديـد لصالـح  املسـلحة وشـبابه وقبائلـه مواجهـة  وقواتـه 
العـدو اإلرسائيـي وأمريـكا، وهو املـرشوع الـذي تنفـذه األدوات اإلقليميـة للهيمنة 

األمريكيـة باملنطقـة وعـى رأسـها السـعودية واإلمـارات. 

لقـد شـعر قـادة العـدوان أن األمـور متـي لصاحلهـم وأن إعـالن مـرشوع اخليانـة 
والتآمـر سـيضمن هلـم حتقيـق انتصـار خاطف بعـد أن عجـزوا خالل ثالث سـنوات 
مـن الفشـل والتخبط عن حتقيـق أي تقدم اسـراتيجي، وباتـوا يواجهـون االنتقادات 
اخلارجيـة والتنـاوالت اإلعالميـة التـي تصفهـم بالفشـل والعجـز وعدم القـدرة عى 
قهـر الشـعب اليمنـي والتغلـب عليـه رغـم الفـارق اهلائـل باإلمكانيـات والقـدرات 

االقتصاديـة والعسـكرية. 

ومـا إن صـدرت املواقف الرسـمية من السـعودية واإلمـارات حتى تدفقت الرسـائل 
والترحيـات والتغريـدات عـى املواقـع اإللكرونية ومنصـات التواصـل االجتاعي 
وشاشـات الفضائيـات ومجيعها تؤيـد وتتوعد وتتوقـع وتتنبأ بل إن بعض املتحمسـن 
ممـن أطلقـوا عـى أنفسـهم وصـف )املحللـون السياسـيون( بالغـوا يف احلديـث ويف 
التفـاؤل لدرجـة أهنـم تعاملـوا مـع الواقـع عـى أنـه حسـم بالفعـل لصالـح العدوان 

وذلـك خـالل السـاعات األوىل لألحداث. 

اسـتمرت قيـادات املرتزقـة يف اإلعـالن عـن مواقفهـا التي تؤيـد وتدعم خيانـة زعيم 
مليشـيا اخليانـة واملؤامـرة فـا بـن البيانـات والترحيـات واملداخـالت اهلاتفية وعى 
اهلـواء يف معظـم القنـوات وخمتلف الوسـائل اإلعالميـة اتضح للجميع حجـم الدعم 
املقـدم لزعيـم مليشـيا اخليانة من كبـار املرتزقـة منهم مشـائخ يف الرياض وسياسـيون 
يف أبوظبـي وآخـرون يف الداخـل ومجيـع هـؤالء جممعـون عى تأييـد مـرشوع املؤامرة 
واخليانـة، ومل يتأخـر كبارهـم عـن إعـالن موقفهـم، منهـم اخلائـن عي حمسـن األمحر 
وكذلـك اخلائن عبدربـه منصور هادي الذي ألقـى خطابا متلفزا داعيـًا للفتنة وحمرضًا 
عليهـا معلنـًا أن هنـاك دعـا عسـكريًا غـر حمـدود ملـرشوع الفتنة وقـال إن ما يسـمى 

باجليـش الوطنـي يدعم االنتفاضـة ومقدمًا الشـكر لقيـادة السـعودية واإلمارات. 
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 عـي حمسـن األمحـر أكـد ضمنيـًا دعمه لتحـرك زعيـم مليشـيا اخليانـة بعـد أن نصب 
نفسـه متحدثـًا باسـم املؤمتـر الشـعبي العـام مـن خـالل قولـه »إننـا يف املؤمتـر قيادات 
وقواعـد« ثـم أضـاف عـى هـذه العبـارة موقفـه الـذي ألصقـه زورًا وهبتانـًا بحـزب 
املؤمتـر الشـعبي العـام الـذي صـدرت باسـمه يف تلـك األحـداث عـدة بيانـات منهـا 
بيـان مـن أطلقوا عى أنفسـهم قيـادة املؤمتر الشـعبي العام املؤيـد للرشعية ثـم أضافوا 

واملؤيـد ملـا يسـمى االنتفاضة الشـعبية. 

لقـد كان رشفـاء املؤمتـر الشـعبي العـام يف الداخـل يقفـون إىل جانـب الوطـن فيـا 
املرتزقـة مـن العمـالء واخلونـة يسـوقون أنفسـهم باسـم هذا احلـزب وباسـم قواعده 
الوطنيـة بالداخـل التـي رفضـت االنجـرار إىل مـرشوع اخليانـة وأبـت إال أن تكـون 
يف صـف الوطـن، ومـا يؤكد ذلـك، الشـواهد والوقائـع إضافـة إىل شـهادات أعضاء 
جلـان الوسـاطة منهـم الشـيخ نايـف األعـوج الـذي قـال يف حـوار مـع يوميـة صدى 
املسـرة ، إن أغلـب قيـادات املؤمتـر الشـعبي العـام مل تكـن عـى علم بمخطـط صالح 
سـاعها  بعـد  كثـرًا  اسـتاءت  املؤمتـر  قيـادات  وبـأن  صنعـاء،  إسـقاط  واسـتهدافه 
لزعيمهـا وهـو يعلـن فتـح صفحة جديـدة مـع العـدوان، داعيـا القتتـال اليمنين فيا 
بينهـم، وقطع خطـوط إمـداد اجلبهات.موضحًا أن خمّطط إسـقاط صنعـاء كان خمّططًا 
تابعـًا لدائـرة عفـاش ودائـرة طـارق داخـل احلـزب فقـط ومشـرًا إىل امتـالك أجهزة 
األمن معلومـات أكـدت أن هنـاك تنسـيقًا بـن صالـح ودول التحالـف السـتغالل 
مناسـبة ٢4 أغسـطس واحتقـان الناس بسـبب التحريض لتفجر األوضـاع يف صنعاء 
وقـال: “حصلـت األجهـزة األمنية عـى معلومات تؤكد أن هناك تنسـيقًا مـع العدوان 
السـتغالل مناسـبة ٢4 أغسـطس واحتقان الناس بسـبب التحريض لتفجر األوضاع 
يف صنعـاء، وحينهـا اجتمعنا باملشـايخ وطلبنا لقـاء املؤمترين وأيضًا طـارق وكلمناهم 
بـكل يشء، لكنهـم أنكروا متامـًا.. وحصلت بعدها االشـتباكات يف جولـة املصباحي، 

وبعديـن تـم تكليـف جلنـة حتقيقات وقـد اتضـح كل يشء”.

قـال األعـوج يف رده عـى سـؤال بشـأن موقـف املشـائخ مـن خطـاب زعيـم مليشـيا 
اخليانـة :  تلقاهـا اجلميـع بـأمل كبـر، وأول صدمـة كانـت عند املؤمتـر أكثر مـن الناس 
كلهـم وكذلـك مشـايخ الُقبل، الذين شـعروا بأهنـم خدعوا هبـذا الرجل وأنه سـكب 
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فـوق تارخيـه كيـف مـا كان “مـدادا أسـودا” بمـد يـده للعمـالء وصفحـة جديـدة، 
ودعوتـه إلثـارة الفتنـة واالقتتـال بـن اليمنيـن، وقطـع خطـوط اإلمـداد للجبهات، 

ووقـف إطـالق النـار مـع العـدو اخلارجي”.

وكشـف األعـوج أنـه وبعـد إعـالن صالـح مـد يـده لـدول التحالـف “دعينـا قبائلنا 
ورضوري  املوضـوع،  هـذا  عـى  السـكوت  يمكـن  ال  وقلنـا  صنعـاء  طـوق  قبائـل 
حسـم عسـكري، واحنا جانب الوسـاطات سنسـتمر، والتقيـت بالغـادر والعوجري 
، وتواصلنـا بــ عـي صالـح وجاوبنـا عـارف الـزوكا، قلنـا لـه يعقـل صاحبـه، لكـن 
تفاجأنـا بـرده قائـال: قولوا للصاد يسـلم نفسـه خالل ثـالث سـاعات.”، مضيفا بأنه 
تفاجـأ بالـرد ككل املشـائخ الذيـن كانـوا حريصـن عى عدم جـر الطرفـن إىل مرحلة 

عـودة. الال 

وقـال األعـوج: “الـذي أعجبنـي أن الصـاد كان يتعامـل وكأهنـم أوالده، وأنا جالس 
أنـا والغـادر، قلـت له : ” أيشـوا ” هـذا اآلدمـي الناس بيمهلـوه ثالث سـاعات، وهو 
حريـص عليهم شـغلنا احرصـوا، اتوسـطوا، وال تقطعـوا التواصل، عسـاهم يعقلوا، 

ويرجعـوا إىل جـادة الصواب “.

ولفـت األعـوج إىل أن خطـاب السـيد القائـد عبدامللـك احلوثـي حينهـا والـذي دعا 
فيـه زعيـم مليشـيا اخليانـة  إىل تغليـب مصلحـة الوطـن وحقن الدمـاء، تـم فهمه فها 

خاطئـا، وظـن صالـح بأنـه منتـر وبأن الطـرف اآلخـر خـارس للمعركة.

وقـال األعـوج: “هـم فهمـوا أن اخلطـاَب يـدل عـى أن وضـع أنصـار اهلل العسـكري 
ضعيـف ووضـع األجهزة األمنيـة، ورأينا كيف كانـت قنوات العـدوان تغطي مؤامرة 
اخليانـة للوطـن الـذي كان يقودهـا عي صالـح وبعض القيـادات املحيطة بـه وبطارق 
وبتواصـل مبـارش مـع العـدوان، مضيفًا: نحن كوسـاطة بذلنـا جهودًا كبـرة وعرضنا 
عـى صالـح أن يصـدر بيانًا يعتذر فيه للشـعب عـن اخليانة التـي قام هبـا والفتنة، لكنه 
رفـض كل أنـواع الوسـاطات والعـروض وأرص عـى تنفيـذ مؤامرتـه وخيانتـه لبلـده 

ووطنـه، وإثارتـه للفتنة واالقتتـال الداخي”.
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وأوضـح األعـوج أنه وحتـى اللحظات األخرة مل تكف جلنة الوسـاطة عـن التواصل 
بالطرفـن، وحماوالهتـا إجيـاد حلـول، وبقينا عـى تواصل، واشـتدت األمـور، حاولنا 
هنـدئ لكنهـا خرجت مـن أيدينـا، واتضح أن هنـاك مؤامـرة وخيانة كبرة جـدًا وهي 

التـي مل تنفـذ يف ٢4 أغسـطس، ونفذها عـي صالح يف ذلـك اليوم”.

ونفـى األعوج وجـوَد اقتحامـات لبيـوت قيـادات مؤمتريـة يف صنعاء، متحديـا إثبات 
وجـود بيـوت تـم اقتحامهـا مـن قبـل أجهـزة األمـن غـر تلـك البيـوت التـي كان 

أصحاهبـا مشـاركن يف املخطـط الـذي اسـتهدف صنعـاء.

  وقـال األعـوج: “أنـا أحتداهم أهنـم يقولوا: إن اجليـش واللجان الشـعبية دخلت بيت 
فـالن وهـو مل يشـارك بقتل الناس، وخطـط ونفذ وشـارك يف الفتنة “.

 تغطية إعام الكيان الصهيوين لألحداث: 

وذلـك  واخليانـة  واملؤامـرة  الفتنـة  مـرشوع  عـى  واإلرسائيـي  األمريكـي  عـول 
لتحقيـق أهـداف العـدوان عـى اليمن، فقـدم هلذا املـرشوع الدعـم املـايل واإلعالمي 
واللوجيسـتي والعسـكري وكان املخطـط هلـذه األحـداث، وهـو مـا كشـفته صحف 
وتداولتـه وسـائل إعالمية خـالل األيـام األوىل التي أعقبت سـقوط مـرشوع اخليانة، 
وهـو السـقوط الـذي دفـع الكثـر مـن املحللـن واخلـرباء ووسـائل اإلعـالم الغربية 
التـي تلقاهـا حتالـف العـدوان عـى اليمـن  التعبـر عـن اخلسـارة  واإلرسائيليـة إىل 
جـراء انتصـار الشـعب اليمنـي عـى مـرشوع اخليانـة الذي بـدأ التخطيـط لـه إماراتيًا 
وإرسائيليـًا وذلـك يف لقـاءات واجتاعـات عقدت بـن الطرفن عى جزيرة سـقطرى 
اليمنيـة ، وقالـت صحيفـة البنـاء اللبنانيـة يف تقرير للمحلل السـيايس حممد احلسـيني 
إن خمطـط إسـقاط صنعـاء بدأ منـذ حواىل 8 أشـهر، وقـاده ويل عهد أبوظبـي حممد بن 
زايـد ووزيـر احلـرب اإلرسائيي السـابق شـاؤول موفاز وحممـد دحالن عضـو اللجنة 

املركزيـة حلركـة فتـح سـابقًا ونجـل زعيـم اخليانـة )أمحد عـي عبـداهلل صالح(.

وكشـف التقريـر أن اخلطـوط العريضـة خلطـة االنقـالب وضعهـا حممـد بـن زايـد، 
مشـرًا إىل أن ٩ لقـاءات عقـدت يف جزيرة سـقطرى بعد أن سـيطر عليهـا اإلماراتيون 
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وفـق صفقـة بينهم وبـن اخلائن عبدربـه منصور هـادي، الفتـًا إىل أن هـذه “اللقاءات 
الرئيسـية شـارك فيهـا ضبـاط إماراتيـون مـن املنترشيـن يف جنـوب اليمـن وضبـاط 
إرسائيليـون كان يبعثهـم شـاؤول موفـاز وزيـر احلـرب اإلرسائيـي السـابق”. وورد 
يف التقريـر أيضـًا “تقـرر بموجـب اخلطـة إعـادة تدريـب ألـف ومئتـي عنـر مـن 
املقّربـن لزعيـم مليشـيا اخليانـة، وذلـك يف معسـكرات للقـوات اإلماراتيـة يف مدينـة 
عـدن ليكونـوا نـواة القـوة التـي سـيتّم تدريبهـا يف صنعـاء وحميطهـا والتـي سـتكّلف 
بتنفيـذ خطـوات االنقـالب بمعزل عـن قيادة حـزب الرئيـس املقتول، وقد شـارك يف 

التدريـب ضبـاط »إرسائيليـون« سـابقون”.

وكشـف التقريـر عـن االعتـادات املاليـة التـي رصـدت لتنفيـذ املخطـط وتدريـب 
املقاتلـن الذيـن بلغ عددهم ٦ آالف عنـر، يف صنعاء وحميطها “حتت سـتار التدريب 
مـن أجـل رفـد اجلبهـات”.. وأضـاف التقريـر “وقد قامـت غرفـة عمليـات حممد بن 
زايـد بنقـل مـا جمموعـه ٢8٩ مليـون دوالر مـن عـدن إىل صنعـاء، عـرب وسـطاء مـن 
أقـارب عـي عبـد اهلل صالـح، يف الفـرة املمتـدة بـن شـهر فربايـر ويونيـو ٢٠١7م 
باإلضافـة إىل ١٩٠ مليـون دوالر تـّم تسـليمها لزعيـم مليشـيا اخليانـة يف الفـرة بـن 

بدايـة شـهر أغسـطس وهنايـة شـهر أكتوبـر ٢٠١7م.

وأكـد تقريـر الصحيفـة اللبنانيـة مـا كشـف يف أغسـطس ٢٠١7م  يف تقريـر تـم نرشه 
عقـب فعاليـة املؤمتـر يف ٢4 أغسـطس ويتضمـن تفاصيـل املخطـط الـذي كان ينـوي 
زعيـم مليشـيا  اخليانـة تنفيذه مسـتغاًل الفعاليـة والذي عـى إثره تصاعـدت التوترات 
بـن املؤمتـر وأنصـار اهلل، إذ يقـول التقريـر “كان مـن املقـرر تنفيـذ االنقـالب يف ٢4 
أغسـطس املـايض إال أن الضبـاط اإلماراتيـن و)اإلرسائيليـن( أجلـوا العمليـة إىل 
وقـت الحق، لسـببن، األول: عـدم جهوزية قـوات صالـح، والثاين اكتشـاف أنصار 
اهلل خطـة االنقـالب وإحـكام السـيطرة عـى منافـذ العاصمـة كافـة والسـيطرة عـى 

حميطهـا بشـكل حمكم”.

وكشـف التقريـر عـن آليـة نقـل األسـلحة مـن عـدن إىل صنعـاء وتسـليح العنـارص 
“كـا قامـت جمموعـة مـن ضبـاط العمليـات التابعـن  والوسـطاء املنفذيـن إذ قـال 
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لألطـراف املشـار إليهـا أعـاله بإعداد خطة تسـليح ملـا جمموعـه ثانيـة آالف مقاتل يف 
صنعـاء وحميطهـا. وقـد أوكلـت املهمـة إىل مهّربـن حمليـن إىل جانب سـتة عرش خبر 
تزويـد وإمـداد مـن داعـش، كانـوا قـد نقلوا مـن العـراق إىل منطقـة الشـيخ عثان يف 
عـدن. وذلك يف وقت سـابق من هـذا العام، باإلضافـة إىل أربعة ضبـاط »إرسائيلين« 

سـابقن دخلـوا إىل املحيـط بمسـاعدة اإلماراتين”.

وأشـار التقريـر إىل أنـه تـم ختزيـن األسـلحة يف 4٩ نقطـة رسيـة خمتلفـة يف صنعـاء، 
وذلـك حسـب خطة تعبئة حمـددة تعتمد عـى توزيع السـالح عى األفـراد ونرشهم يف 
املدينـة عنـد سـاعة الصفر التي حتددهـا غرفة العمليـات وذلك لضان عنـر املفاجأة 
ورسعـة احلسـم عند بـدء التحـرك ضد أنصـار اهلل، وقـد تّم تنفيـذ هذه اخلطة بشـكل 
معقـول مـن الناحية الفنية العسـكرية، مشـرًا إىل أن “هذا ما جعل عـي عبد اهلل صالح 
يرفـض تقديـم أية تنـازالت حلركة أنصار اهلل حتى مسـاء أول ليلة 3 ديسـمرب ٢٠١7، 
إذ كان يعتقـد أن لديـه مـا يكفي من السـالح واملسـلحن للسـيطرة عـى صنعاء خالل 

مدة أقصاها سـت سـاعات”.

وأضـاف التقريـر أن مجاعـة أنصـار اهلل حـن تيقنـت أن الوسـاطات لـن جتـدي نفعـًا 
قامـت بإبـالغ الوسـطاء بأهنـم يضمنون لصالـح خروجًا آمنـًا مقابل وقـف االنقالب 
“ويف حـال عـدم موافقتـه فإهنـم قـادرون عى حسـم املوقف عسـكريًا والسـيطرة عى 
صنعـاء وحميطهـا خـالل ثـالث سـاعات، وهـذا مـا حصـل يوَمـْي ٢ و 3 ديسـمرب 

.”٢٠١7

وتطـرق التقريـر إىل أن صاحلـا اضطـر للهـرب إىل خارج صنعـاء بعـد أن كان املوقف 
قد ُحسـم عسـكريًا، كاشـفًا تفاصيل هروبه كالتايل: “تـّم ذلك بالتنسـيق مع اإلمارات 
مـن خالل ابنـه، حيث قامت الطائـرات احلربيـة للتحالف بمرافقة موكبـه، املكّون من 
ثـالث مدرعـات، أماميـة كحراسـة مقدمـة> ووسـطى جيلـس فيهـا هـو، باإلضافة إىل 
ثالثـة كحايـة خلفيـة ملدرعة صالـح، باإلضافة إىل سـتَّ سـيارات دفع رباعـي مزّودة 
برشاشـات ٢3 ملـم وسـياريت تويوتـا بيـك أب حتمـالن رشاشـات 37 ملـم، وأثنـاء 
مـرور املوكـب قامت طائـرات التحالف بقصـف اثني عـرش حاجزًا وموقعًا عسـكريًا 
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ألنصـار اهلل عـى الطريـق بـن صنعاء وسـنحان، وذلـك لتأمن حتـّرك املوكـب، وقبل 
وصـول املوكـب إىل سـنحان يف الطريـق إىل مـأرب وقع املوكـب يف كمن كبـر ملقاتي 
أنصـار اهلل ومقاتـي القبائل الذين أمطـروا املوكـب بالقذائف املضاّدة للـدروع ونران 
الرشاشـات الثقيلـة واألسـلحة الفرديـة، ومـن مسـافة مئة مـر فقط يف حماولـة لوقف 

املوكب. 

املواقـع اإللكرونيـة والصحف والقنـوات اإلرسائيليـة كثفت من تغطياهتـا اإلخبارية 
لألحـداث اجلاريـة باليمـن أثنـاء الفتنـة وبعـد سـقوط مـرشوع اخليانـة مل ختـِف تلك 
الوسـائل حقيقـة املوقـف اإلرسائيـي الـذي انزعج كثـرًا من سـقوط املؤامـرة معتربًة 
أن مقتـل زعيـم مليشـيا اخليانـة سـيؤدي إىل املزيـد مـن التدهـور، ومؤكـدة أن حتالف 

العـدوان فقـد أهـم رهاناتـه بعـد مقتل زعيـم مليشـيا اخليانة. 

جـاء ذلـك يف مقـال حتليـي للكاتـب اإلرسائيـي آيف يسسـكروف نـرشه موقـع »ولال 
العـربي« والـذي حـاول يف ذات املقـال إضفـاء الطابـع املذهبي عـى الـراع باليمن 
وكذلـك تأكيـد املخـاوف اإلرسائيليـة من الوضـع اجلديد الـذي تعزز أكثـر بعد مقتل 
زعيـم مليشـيا اخليانـة، مكررًا ما يـردده اإلعـالم العدواين مـن فزاعة إيـران وأكاذيب 
ومـربرات احلـرب الظاملـة عى اليمن ومع ذلـك مل خيِف الكاتب حقيقـة أن مقتل زعيم 

مليشـيا اخليانـة من شـأنه أن يسـقط الرهان السـعودي باليمـن عى املـدى القريب. 

أيضـًا صحيفـة »هارتـس« بدورهـا نرشت تقريرًا أشـارت فيـه إىل أن حتالـف العدوان 
فشـل يف حماولتـه تغيـر النظـام باليمـن، وقالـت إن زعيم مليشـيا اخليانة اشـرط عى 

السـعودية واإلمـارات أربعـة رشوط مقابـل إعالنه االنقـالب واخليانة.

وذهبـت الصحيفـة إىل اعتبـار سـقوط مرشوع اخليانـة رضبة قويـة لتحالـف العدوان 
وللسـعودية حتديـدًا، ويقـول الكاتـب اإلرسائيـي تسـفي بارائيـل: إن الربـة املؤملـة 
التـي تلقاهـا ابـن سـلان يف اليمن وعى مـا يبدو لن تكـون الربة األخـرة، وأضاف 
أن ابـن سـلان الـذي أطلـق رشارة احلـرب خلـص إىل أن التكلفة املرتفعـة للحرب ال 

تضمـن النـر وأن االعتـاد عـى اخلائـن هـادي ال معنى له. 
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وعـن تفاصيـل االتفـاق بـن زعيـم مليشـيا اخليانـة ودول العـدوان تقـول هارتـس 
اإلرسائيليـة إن حممـد بـن زايـد احلاكـم الفعـي لإمـارات هـو الـذي اقـرح خطـة 
عمـل مشـركة مـع السـعودية من شـأهنا أن متكـن البلدين مـن مواصلة السـيطرة عى 
التحـركات يف اليمـن، وقـد اقـرح عـى ابن سـلان دعم انقـالب داخي يقـوده زعيم 
مليشـيا اخليانـة الـذي سـيصبح جـزءًا مـن التحالـف بمجـرد إعالنـه مـرشوع اخليانة 

واالنقـالب. 

وتقـول الصحيفـة إن زعيـم مليشـيا اخليانـة كان يريـد اسـتعادة حكـم اليمـن وأنـه 
اشـرط أربعـة رشوط لالنضـام إىل العدوان أو ما أشـارت إليه الصحيفـة بـ التحالف 
وهـذه الـرشوط هـي إلغـاء العقوبـات الدوليـة ضـده وأن يكـون لـه دور سـيايس يف 

اليمـن اجلديـد وأن يبقـى وعائلتـه يف أمـان إضافـة إىل مطالـب مالية. 

وتقـول الصحيفـة إن السـعودية واإلمـارات وافقتـا عـى رشوط زعيم مليشـيا اخليانة 
ليعلـن خيانتـه وانقالبـه، وتضيـف الصحيفـة أنه لـو مل يقتل زعيـم مليشـيا اخليانة من 
قبـل األجهـزة األمنيـة لكانـت دول العـدوان قـد حصلـت عى رئيـس يمنـي تابع هلا 
مـع جيـش مـوال لـه يمكنـه أن يواجه مـن أسـمتهم باحلوثيـن ولكن اخلطة فشـلت.

وتؤكـد هارتـس أنـه ليـس لـدى دول العـدوان مرشـح رئـايس جديـر باالهتـام أو 
باألصـح ليس لـدى دول العـدوان ورقة أخـرى لرمي هبـا وتسـتخدمها بعد مرشوع 

زعيـم مليشـيا اخليانة.. 

مـن جانبـه أكـد الباحث اإلرسائيـي، أرييـل ليفـن، أن مقتل الرئيـس اليمني السـابق 
عـي عبـد اهلل صالـح سـيؤدي إىل تدهـور األوضاع بشـكل خطـر للغايـة يف البالد.

ولفـت ليفن )يف مقـال بموقع القنـاة األوىل بالتلفزيون اإلرسائيي( إىل مـا كتبه املحلل 
السـيايس إيشـان ثارور املتخصص يف العالقات الدولية بصحيفة »واشـنطن بوسـت« 
األمريكيـة إىل أن رغبـة زعيـم مليشـيا اخليانـة بالعودة إىل السـلطة جعلتـه يتحالف مع 
أنصـار اهلل لكنـه فـض هـذا التحالـف ، وقـال الباحـث اإلرسائيـي إن زعيـم مليشـيا 
اخليانـة كان أفضـل فرصـة للمفاوضات وأن مقتله سـيزيد احلرب يف اليمن اسـتعارًا . 
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ومـن املالحظ هلجة اإلعـالم اإلرسائيـي املنحازة لزعيم مليشـيا اخليانـة واملتباكية عى 
سـقوط مرشوعـه، فمنهـا من ذهـب إىل اعتبـار أن نتائج املعركـة بصنعاء قـد تؤثر عى 

مسـار القضية الفلسـطينية ضمـن تفاعالت املشـهد يف املنطقة ككل. 

تطـورات  حـول  اإلرسائيـي  الشـارع  مـن  آراء  إرسائيليـة  قنـوات  بثـت  وقـد  هـذا 
األحـداث باليمـن، فيا بث ناشـطون تسـجيالت مصـورة ليهود يعـربون عن حزهنم 
ملقتـل زعيـم مليشـيا اخليانـة بالتزامن مـع عودة احلديث بشـأن مـا قدمه زعيم مليشـيا 
اخليانـة مـن تسـهيالت لليهـود خـالل سـنوات حكمـه برعايـة أمريكيـة سـيا خالل 

العقـد األول مـن هـذا القرن.
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مل خيـِف الكثـر مـن أبنـاء شـعبنا العظيـم فرحتـه 
بمناسـبة وأد مـروع الفتنة والقضاء عىل املليشـيا 
وسـقوط املؤامـرة،  فخـرج بمسـرة شـعبية كبرة 
لدعـوة  اسـتجابة  املطـار  بشـارع  الثاثـاء  عـرص 
السـيد القائـد الذي دعا الشـعب إىل شـكر اهلل عز 
وجـل عىل ما حتقق مـن إنجاز بفضـل اهلل وتأييده. 

وقـد توافـدت احلشـود الشـعبية مـن كافـة أحياء 
العاصمـة إىل شـارع املطـار، فيـا كانـت وسـائل 
اإلعـالم اليمنيـة تنقـل وعـى اهلـواء مبـارشًة هذه 
كـا  العـدوان  أزعجـت  والتـي  املهمـة  الفعاليـة 

أزعجـه سـقوط املؤامـرة. 

اللجنـة  رئيـس  ألقـى  احلاشـدة  املسـرة  ويف 
الثوريـة حممـد عـي احلوثـي كلمـة تطـرق فيها إىل 
مـرشوع الفتنـة واملؤامـرة وما سـبق األحداث من 
مشـاورات واتصـاالت مكثفـة هبدف إثنـاء زعيم 
مليشـيا اخليانـة عـن مؤامرتـه مـع دول العـدوان 
ضـد الوطـن،  وألمهيـة مـا ورد يف تلـك الكلمـة 

كوثيقـة تارخييـة نعيـد نـرش أجـزاء منهـا : 

أهيـا اإلخـوة أهيـا احلـارضون مجيعـا نقـف اليـوم 

توافدت احلشود الشعبية ,,
من كافة أحياء العاصمة 

إىل شارع املطار، فيا 
كانت وسائل اإلعالم 

اليمنية تنقل وعى اهلواء 
مبارشًة هذه الفعالية املهمة 

والتي أزعجت العدوان 
كا أزعجه سقوط املؤامرة

انتصار اإلرادة
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شـكرا هلل ومحـدا هلل واسـتجابة لدعـوة قائـد الثـورة السـيد / عبدامللـك بـدر الدبـن 
احلوثـي حفظـه اهلل، نقـف اليوم هنا ال لالسـتعالء عى أحـد، ولكن لالسـتجابة لقائد 

الثـورة، ولنشـكر اهلل كذلـك.

البد أن نشـكر اهلل تعاىل أن الشـعب اليمني اسـتطاع أن هيزم هذه املؤامـرة، وأن يلتحم 
مـع بعـض، وأن يتحـد مـع بعـض، وأن يتآخى مـع بعض، والتـزال رجـاالت املؤمتر 
مـع رجـاالت الشـعب اليمنـي متحـدة ضـد العـدوان، وهـذا هـو أيضـا مـا يوجـب 
الشـكر علينـا مجيعـا، بأننـا ال زلنـا بخـر، وأن يمـن اإليـان هـو ذلـك اليمـن العيص 

املؤامرات. عـى كل 

أهيـا اإلخـوة: ونحـن نقف هنـا ال بـد أن نعرج عـى بعض املراحـل، فالوضـع مل يأت 
فجـأة كـا يتصـوره البعـض، نعـم أهيـا اإلخـوة لقـد أحسسـنا بانسـالخ البعـض عن 
التوجـه الـذي من أجله عقـدت الرشاكـة، ومن أجله أقيـم املجلس السـيايس األعى، 
ومـن أجلـه شـكلت احلكومـة، أال وهـو العنـوان األبـرز هلذا الشـعب وهـو مواجهة 
العـدوان، وعندمـا رأينـا أن الوضـع خيتلف عـا كان عليـه يف بداية الرشاكـة اجته قائد 
الثـورة السـيد/ عبدامللـك بدرالدين احلوثـي - ولعلكم تذكرون ذلـك - بالدعوة بعد 
خطابـه ذاك بالدعـوة حلضور العقـالء واحلكاء من أبناء الشـعب اليمني يف العارش من 
رمضـان، والعـارش مـن رمضـان كان أهـم أهدافه هـو توحيـد الصف، ومحايـة اجلبهة 
الداخليـة، واحلفـاظ عى اسـتقرار البلد، ويف ذلك اليـوم كان العـدوان يتفكك، وكان 
يتآمـر عـى قطـر، وكان حيـارص قطـر، كنـا يف الداخل نلتـم ونأتلـف واجتمعنـا مجيعا 
يف القـر اجلمهـوري الـذي اسـتهدفه العـدوان باألمـس ودمـره باألمـس، نعـم أهيا 

اإلخوة.

خرجنـا مـن ذلك اللقـاء ببيان واضح ونقاط واضحة، وشـكلت جلنـة ملتابعة خمرجات 
لقـاء العـارش من شـهر رمضان، وكان يف رئاسـتها نائب رئيس جملس النواب الشـيخ/ 
عبدالسـالم هشـول وأيضـا لـه نائبـان أو ثالثـة نـواب، حممد العيـدروس وأيضـا نبيه 
أبونشـطان وكذلـك أيضا الشـيخ جماهـد القهايل، وحضـور ما يقارب مائة ومخسـة من 
الشـخصيات، والتقينـا نحـن وهم بعد ذلك لقائـن، أحدمهـا كان يف التوجيه املعنوي، 
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واجتمعنـا نحـن وهم ومهنـا ذلك اليوم كا هـو مهنا واهلل اليـوم، أن نكـون أمة واحدة 
ال نختلـف أيضـا، فـوق هـذا وذاك كانـت هنـاك توجيهـات قائـد الثـورة حفظـه اهلل 
بوحـدة الصـف ووجوب وحدة الصـف، وحتدث يف حمـارضات داخليـة عى وجوب 
وحـدة الصـف. ويف ذلـك اليـوم بالـذات قمـت وقلت لإخـوة احلارضيـن مجيعا من 
الرشفـاء من الشـخصيات االجتاعية مـن العقالء واحلكـاء  من أبناء الشـعب اليمني 
سـواء كانـوا مـن املؤمتـر أو مـن أنصـار اهلل أو من غرهم مـن األحزاب ممـن حروا، 
وممـن سـلمت هلـم  تلك القائمـة مـن املؤمتر لألخ عـارف الـزوكا ولإخـوة اآلخرين 

هنـاك وتم إرسـاهلا عرب األخ مهدي املشـاط بأسـاء الشـخصيات احلـارضة هناك.

نعـم أهيـا اإلخـوة قلنـا هلم ال بـد أن تتدخلـوا فالوضـع خيتلف عـا كان عليـه يف بداية 
إعـالن الرشاكـة، ال بـد أن تتدخلـوا وأن يكون هناك حـل جذري لـكل االختالالت 

املوجودة.

وكـا سـمعتم قائـد الثـورة - يف أكثـر مـن خطـاب - وهـو يتحدث عـن هـذا، حتدثنا 
أيضـا يف اجللسـات املغلقـة أيضا.

اسـتمر احلـراك وكان املفـرض أن تلتقـي هـذه اللجنـة بأنصـار اهلل وتلتقـي باملؤمتـر 
الشـعبي العـام لالسـتاع إىل قياداهتـم ويطلقـون عـى تلـك االختـالالت.

التقـت تلـك اللجنـة بـاألخ  رئيـس املجلـس السـيايس األعى صالـح الصـاد، ومعه 
األخ مهـدي املشـاط، ولكـن رفـض اإلخـوة يف املؤمتر الشـعبي العـام اللقـاء باإلخوة 
يف جلنـة املتابعـة، نعـم أهيـا اإلخـوة فاسـتمرينا يف هـذا االجتـاه، وعقدت لقـاءات عى 
مسـتوى املكونـن، ولعـل ذلـك آخر لقـاء قبل مـا يقـارب العرشيـن يوما أو الشـهر، 
ونـرشت صـور اللقاء عى ما أعتقد يف وسـائل اإلعـالم، وقد التقينـا وكان احلارضون 
الشـيخ / صـادق عـي أبوراس والشـيخ / حييـى عي الراعـي وكذلك عـارف الزوكا 
ومهـدي مقولـة وأشـخاص كثـر والشـيخ / جليـدان وزيـر االتصـاالت و كثـر من 
الشـخصيات املؤمتريـة كانـوا متواجديـن كذلـك األخ / قاسـم لبـوزة قبـل أن يقـال 
وأشـخاص كثـر كانـوا حارضيـن هنـاك مـن املؤمتـر، ويف اجلانـب اآلخـر كنـت أنـا 



362

فتنةديسمبر

واألسـتاذ / صالـح الصـاد واألخ / مهدي املشـاط و حسـن العزي وأشـخاص كثر 
كانـوا موجوديـن يف االجتـاه اآلخـر مـن أنصـار اهلل، وحتدثنـا، وكذلـك رئيـس هيئـة 
األركان كان موجـودا ونائـب وزيـر الداخليـة كان موجـودا وأيضـا األخ رئيس دائرة 
االسـتخبارات العسـكرية كان موجـودا، واجلميـع حـروا وجلسـنا مـع بعـض يف 
جلسـة مغلقـة يف القـر اجلمهوري يف الصبـاح، وحتدثنـا وقلنا هلم األمـور تتجه نحو 
التصعيـد العسـكري، نحـن مـا نالحظـه ومـا نشـاهده مـن جتمعـات ومـن تدريبات 
يتجـه يف التصعيـد العسـكري ضدنـا وليـس ضـد اآلخرين، حتـى من تقولـون بأهنم 

اجلبهات. إىل  يذهبـون 

قـدم األخ رئيـس هيئـة األركان يف ذلـك االجتاع كالمـا واضحا قال: يقـال بأن هناك 
مخسـائة شـخص يذهبـون إىل اجلبهـة ولكنـه مل يصـل إىل احلديـدة سـوى ثالثـة عرش 
شـخصا فقـط، وال يصـل إىل اجلبهـة إال ثالثة عرش شـخصا، مـن يعرفهـم؟ أين تتجه 

هـذه املخرجـات؟، حاولنـا بكل مـا بوسـعنا أن نطلعهم عـى احلقيقة.

يف الواقـع كان هنـاك بعـض الشـخصيات ليسـوا مطلعـن عـى الوضـع العسـكري 
داخـل هـؤالء، ولكـن يف تلـك اجللسـة تـم وضعهـم أمـام حقيقـة الواقـع كاهـو.

قـدم نائـب وزيـر الداخليـة تقريـرا تفصيليا عا حيـدث، وقـدم أيضا األخ رئيـس هيئة 
األركان تقريـرا تفصيليـا عـا حيـدث ووضعناهـم يف الصـورة الكاملة، بعـد إكال كل 
هـذه األشـياء اتفقنـا عـى لقاء آخر بعـد العـر، فذهـب كل إىل بيته للغـداء، ثم عدنا 
للقـر اجلمهـوري واتفقنـا أيضـا مـن هنـاك عـى جلان تشـكل عـى أسـاس أن حتل 
كل هـذه االختـالالت، وأيضـا كان هنـاك الشـيخ سـلطان السـامعي عضـو املجلس 

األعى. السـيايس 

حاولنـا بـكل ما يف وسـعنا جتنـب هـذه املؤامرات التـي حتاك مـن اخلارج ألننـا نعرف 
أهنـم مدفوعـون مـن اخلـارج، وواهلل مل نكـن ومل نكـن حتى السـاعة نتمنـى أنه حصل 
مـا حصـل، ولكـن عندمـا يدفـع اآلخـر لغـر مـا يريـد رشيكـه فسـيأيت مـا ال حيمـد 
عقبـاه، وهـذا هـو مـا حصـل. نعم أهيـا اإلخـوة اليوم نحـن يف واقـع جديـد ويف يمن 
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جديـد، يمـن يتغلـب فيـه أبناء الشـعب اليمني عـى كل املؤامـرات، نحن مـع األخوة 
للجميـع، نعـم أهيـا اإلخـوة سـنبقى مجيعـا فـريس رهـان ينطلقـان يف وجه العـدوان، 
سـواء كنـا نحـن أو اإلخـوة  العقـالء أو الشـخصيات العاقلـة مـن إخواننـا يف حزب 

املؤمتـر الشـعبي العام.

أيضـا أهيـا اإلخـوة وقبـل أن ندخـل إىل حمـور حديثنـا اآلخـر أريـد أن أقـول لكـم 
بــأنه وحتـى أثنـاء القتـال أثنـاء املواجهـة حاولنـا أيضـا أن يتم إيقـاف إطـالق النار، 
والتقينـا بعقالء ومشـايخ وشـخصيات الطـوق، وكذلـك العقالء والشـخصيات من 
أبنـاء الشـعب اليمنـي، وكذلـك العقـالء والشـخصيات مـن أبنـاء األمانـة، وقلنا هلم 
باحلـرف الواحـد اذهبـوا إليقـاف هـذه املواجهة ونحـن معكـم ووجوهنـا إىل جانب 
وجوهكـم، ذهبـوا بالفعـل والتقـوا بالبعض، وقدم البعـض استسـالماهتم، أو تقدموا 
هلـذه اللجـان واسـتلمتهم اللجـان، وختلوا عـن وضعهـم العسـكري، وال يزالون إىل 
اليـوم أحيـاء، أيضـا مل يكن لدينا عـى اإلطالق نزعة انتقامية، فليسـت من سـات وال 
مـن صفات أبنـاء املسـرة القرآنية أن يتعاطـوا مع نفسـياهتم وال أن يكونـوا انتقامين.

نعـم أهيـا اإلخـوة نقـول لكـم اليـوم إن بعـض أبنـاء عـي عبـداهلل صالـح يعاجلون يف 
املستشـفى ونوفـر هلـم احلايـة مـن قبلنـا، ومل نذهـب لتصفيتهم.

نعـم أهيـا اإلخـوة واهلل إننا نعامـل اجلميع بعن واحـدة، وال يمكـن أن نلتفت إىل تلك 
األشـياء التي قـد تقال هنـا أو هناك.

نعـم أهيا اإلخوة حاولنا باسـتمرار أن توقف هذه احلرب وأن توقـف هذه االعتداءات 
ولكنهـا كانت خارج سـيطرهتم كا يبدو، فلم يوقفـوا تلك املواجهات.

حاولنـا بـكل وسـيلة، تواصلنـا مـع اجلميـع وحتركنا مـع اجلميـع، وأنتـم تعلمون من 
هـم الذين قدموا أنفسـهم للجـان الوسـاطة، وكيف توقفـت املواجهات هنـا وهناك.

نعـم أهيـا اإلخـوة لو كان لدينـا نزعـة انتقامية لكانت تلـك الشـخصيات األخرى ممن 
هـم قـادة أو حمسـوبون عـى القيـادات، أن يكـون مصرهـم التصفية كـا يزعمون هم 
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أننـا ذهبنـا إىل تصفيـة فـالن أو فـالن، ال واهلل مل نذهـب إىل تصفية أحد، وإنـا واجهوا 
حتـى وصلـوا إىل ما وصلـوا إليه.

أهيـا اإلخـوة: عى شـعب اإليان ويمـن اإليان، يمن اإليـان واحلكمة، يمـن اإلخاء، 
أن تسـود بينهـم املـودة واإلخـاء، ونحـذر أيضـا كل املجاميـع التـي دخلت وليسـت 
حتـت جلـان األمن العـام أن يلتزموا بالتوجيهـات الصارمة التي قدمها قائـد الثورة، أن 
ال يقتحمـوا بيتـا وال يفجـروا بيتـا وال يعتدوا عى شـخص، ومن يفعل ذلك فسـنقوم 
يف وجهـه، وسـنواجهه بـإذن اهلل تعـاىل.. فمـن لديـه معلومـات عـن أي أشـخاص ال 
يزالـون يربصـون باألمـن أو االسـتقرار فليقدمهـا إىل األجهـزة األمنيـة، واألجهـزة 
األمنيـة هـي مـن تتعامل وهـي تعرف كيـف تقرر مـن خالل التأكـد مـن أي معلومة.

أهيـا اإلخـوة نحن هننئكـم وهننئ الشـعب اليمني وهننئ القـوة الصاروخيـة إلنجازها 
العظيـم الـذي أثلج قلـوب كل أبناء الشـعب اليمني بـرب أبوظبي.

نعـم أهيـا اإلخوة  نشـد عى القـوة الصاروخية بأن تسـتعيد عزمها وأن تقـوي قدراهتا، 
وأن تسـتمر يف هـذا االزدهار والتطور حتـى يتوقف العدوان .

أسلحتنا للدفاع عن الشعب اليمني وستبقى كذلك بإذن اهلل تعاىل.

أهيـا اإلخـوة شـكرنا هلل تعـاىل عـى مـا مـنَّ بـه علينـا مـن األمـن واالسـتقرار، وعـى 
سـقوط املؤامـرة التـي حاكهـا أبنـاء زايـد واململكـة السـعودية ضـد أبنـاء الشـعب 
اليمنـي، ونحـن ال نقـول ذلـك هـراء ولكن يوجـد لدينا أيضـا وثائق رسـمية من قبل 
اإلمـارات وغرهـا من الـدول التي حاولـت أن تتآمر عـى بلدنا، فال تقلقـوا، اطمئنوا 
لدينـا كل الوثائـق، ولدينـا كل األشـياء التي فيا لو سـمح قائـد الثـورة أفصحنا عنها، 

سـتكون أيضـا واضحـة لـكل ذي عن ولـكل ذي قلب سـليم.

أهيـا اإلخـوة ال تبالـوا بالضجيـج اإلعالمـي، فالشـعب هـو املنتـر، انتـر ألمنـه 
واسـتقراره ومل ينتـر مـن أجل شـخص وال مـن أجل حـزب وال من أجـل مذهب، 
وإنـا انتـر من أجلكم أهيا اإلخـوة املواطنون.فكل التحية لكم و الشـكر لكم،،،،،،، 

والسـالم عليكـم ورمحـة اهلل وبركاته. 
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صاروخ جمنح : 

سـجلت  فقـد  واملؤامـرة  الفتنـة  أحـداث  عـن  اليمنيـة  الصاروخيـة  القـوة  تغـب  مل 
حضورهـا يـوم األحـد ٢٠١7/١٢/3م بإطـالق صـاروخ جمنـح نـوع كـروز عـى 
مفاعـل براكـة النـووي يف أبوظبـي، وكان هـذا احلضـور لـه أمهيتـه ونتائجـه فقد مثل 
اسـتهداف اإلمـارات رسـالة سياسـية من الشـعب اليمنـي إىل النظـام يف أبوظبي وهو 

النظـام الـذي كان لـه دور كبـر يف مـرشوع الفتنـة واخليانـة. 

أيضـًا كان لوحدات تابعة للجيش واللجان الشـعبية مسـامهة كبرة يف إسـقاط مرشوع 
اخليانـة وإلقـاء القبـض عـى كبـار اخلونـة والعمـالء وإعـادة فتـح الطرقـات وإسـناد 

األجهـزة األمنيـة يف العاصمـة وعدد مـن املحافظات. 

وممـا ينبغي تسـجيله وللتاريـخ .. أن األبطال املجاهدين واملرابطن يف سـاحات اجلهاد 
مل تغـب عنهـم العاصمة وأحداثهـا وجمريات اخليانـة فقد حرصوا وأيادهيـم عى الزناد 
وهـم يف اخلطـوط األماميـة عـى تسـجيل مواقفهـم مـن خـالل اإلعالم احلـريب الذي 
بـث خـالل األيـام األوىل للفتنـة مواقف املجاهديـن املنددة بمـرشوع العالـة واخليانة 
انتصـار اإلرادة  النتائـج، وبعـد  الصمـود واالستبسـال مهـا كانـت  واملؤكـدة عـى 
الشـعبية بفضـل اهلل وتأييـده كان للمرابطـن األبطـال رأي وموقـف متثـل يف مباركـة 
هـذا اإلنجـاز الكبـر والتأكيد عـى أن ما حتقق يف العاصمة سيسـهم يف رفـع معنويات 
األبطـال يف خمتلـف اجلبهـات وسـيعمل عى تعزيـز الدور الشـعبي يف دعـم اجلبهات. 

إن مـن أهـم مـا يمكن تسـجيله للتاريخ عن أحـداث الفتنـة أن اليمن برجالـه وأبطاله 
الرشفـاء يف تلـك األحـداث صمـد يف وجـه مـا يقـارب ١8 دولة عـى رأسـها أمريكا 
وإرسائيل وأدواهتا باملنطقة، واستبسـل أبطالنا الشـجعان يف عـرشات اجلبهات القتالية 
بالتزامـن مع صمـود إضايف فرضته أحـداث اخليانـة واملؤامرة سـواًء يف الطرقات التي 
حاولـت تلـك املليشـيا قطعها لوقـف اإلمداد عـن اجلبهـات أو يف العاصمـة وكذلك 
عـدد مـن املحافظات، فكان الشـعب اليمنـي من خالل جلانه الشـعبية وأبطال جيشـه 
وأجهزتـه األمنيـة ورشفاء القبائـل األحرار يرسـمون لوحة صمود أسـطورية أذهلت 

العامل وأدهشـت اجلميع. 
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خطاب النرص: 

 هبـذه املناسـبة العظيمـة ألقى رئيـس املجلس السـيايس األعـى األخ/ صالـح الصاد 
خطابـًا فيا يـي نصه:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملن والصالة والسالم عى سيدنا حممد وآله
اإلخوة املواطنون

األخوات املواطنات
يـا مجاهر شـعبنا العظيـم والصامد يف الداخـل واخلارج، يف العاصمـة صنعاء، ويف كل 
حمافظـات الوطـن الغـايل، يا أبنـاء اجليـش واألمن واللجـان الشـعبية والقبائـل الذين 
ختوضـون اليـوم أرشف املعـارك وأسـاها للدفـاع عـن األرض والعـرض والوطن يف 
وجـه العـدوان الرببري الغاشـم وعمالئـه يف الداخـل، أحييكم حتية اإلباء والشـموخ 
والصمـود والنـر القريـب بـإذن اهلل تعـاىل.. ويسـعدين اليـوم احلديـث معكـم بعـد 
األحـداث املؤسـفة واخلطـرة التـي شـهدهتا العاصمـة صنعـاء وعـدد مـن املناطق يف 

بعـض املحافظات خـالل اليومـن املاضين.

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم

إننـي إذ أبـارك لكـم االنتصـار العظيـم عـى الفتنـة، نؤكـد لكـم مـن جديـد القضـاء 
عـى هـذه الفتنـة وعـودة األمـن واالسـتقرار إىل عمـوم املناطـق التـي طالتهـا ويف 
مقدمتهـا أمانـة العاصمـة، وأحـب أن أؤكـد لكـم أيضـا أن املخطط كان أكـرب من كل 
التصـورات، وكان قـد تـم الرتيـب لـه بدقة بالغـة ترافق معـه إغالق املنافـذ وحصار 
البلـد والتحريـض لتهييج الـرأي العـام بالتزامن مع حشـود لدول العـدوان وتصعيد 
مل يسـبق لـه مثيل منـذ بداية العـدوان وبالذات عـى اجلبهـات باجتاه صنعـاء، وتواجد 
أغلـب قيـادة العـدوان ومرتزقتـه يف تلـك املناطـق وسـمعنا هتديداهتم برسعة احلسـم 
األمنيـة  ومؤسسـاهتا  الدولـة  أن  منهـم  ظنـا   ، زعمهـم  حسـب  املفاجـآت  وقـرب 

والعسـكرية غارقـة بـكل ثقلهـا يف اجلبهـات ومواجهـة التصعيـد.
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بـدأوا يف كشـف أوراقهـم بإثـارة القالقـل واالختـالالت األمنيـة يف أمانـة العاصمـة 
بالتزامـن مـع مناسـبة املولـد النبوي الرشيـف، حيث تعرضـت الكثر مـن الدوريات 
األمنيـة ومواكـب املشـاركن للعديـد مـن االعتـداءات راح ضحيتها يف يـوم األربعاء 
واخلميـس أكثـر مـن مخسـن شـهيدا وجرحيـا وأكثر مـن ثانيـة عـرش خمتطفـًا، ورغم 
متابعتنـا املبارشة واالسـتعانة ببعض الشـخصيات الوطنية الحتـواء تلك االختالالت 
ومعاجلـة أسـباهبا وتوجيهاتنـا الرحية للقـوى األمنية بضبـط النفس وعـدم الرد عى 
تلـك االعتـداءات، كلفنـا اللجان للنـزول لرفـع التوتر وتـم إزالة أغلب نقـاط التوتر 
حتـى منتصـف ليـل اخلميـس الفائـت، ويف صبـاح اجلمعـة كلفنـا اللجـان بالنـزول 
إلزالـة مـا تبقى مـن آثـار التوتـر إال أن تلك العنـارص أغلقـت تلفوناهتـا ومل يتجاوبوا 
مـع الوسـاطات وأعـادوا التموضع واالنتشـار يف نطاق جغرايف واسـع داخـل األمانة 
واقفلـوا عـدة مربعـات، ثـم كانـت الصدمـة الكـربى لنـا ولـكل اليمنيـن الرشفـاء 
يف اخلطـاب الـذي تفاجأنـا بـه مـع كل اليمنيـن الواقفـن يف وجـه العـدوان، والـذي 
اشـتمل عـى دعـوات خطرة ومسـارات كارثيـة متثلـت يف الدعوة لالنتفاضة حسـب 
زعمهـم يف كل حمافظـة ومديريـة وعزلـة وقريـة، وتناول اخلطـاب النتن مغازلـة مقيتة 
لـدول العـدوان ودعـوة الجتثاث رشحية واسـعة مـن أبناء الشـعب، واسـتجابة لتلك 
الدعـوات حتركـت عنـارص الفتنة القتحام املؤسسـات يف عـدد من املحافظـات وقطع 
العديـد مـن اخلطـوط الرئيسـية التـي متثل رشيانـا للجبهـات وبطريقة خطـرة لو متت 

لـكان هلـا أثـر خطر عـى وضـع اجلبهات يف عـدد مـن املحـاور القتالية.

كـا تناولت تلك الدعـوات االنقالب عى املجلس السـيايس األعـى وحكومة اإلنقاذ 
الوطنـي التـي انبثقـت مـن االتفـاق السـيايس ومنحـت الثقـة مـن الربملان والشـعب 
.. كـا هـدف ذلـك اخلطـاب إىل حتريـض اجليـش واألمـن عـى التمـرد والعـودة من 
اجلبهـات وبطريقـة علنيـة فاجـأت حتـى املنتمن حلـزب املؤمتر الشـعبي العـام، وأمام 
ذلـك كلـه حاولنـا بكل الوسـائل هتدئـة الوضع فلعل وعسـى أن تعقل تلـك العنارص 
إال أهنـا استأسـدت مسـتغلة احلـرص الكبـر الـذي أبدتـه الدولة ملنـع إثارة املشـاكل 

الداخليـة والتفـرغ للجبهات.

وعندمـا وصلـت األمـور إىل حمـك خطـر وبـارك العـدوان تلـك اخلطـوات ووعـد 
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بدعمهـا وسـاندها إعالميـًا ولوجسـتيًا كان حتـا ورضورة قصوى أن تتحـرك الدولة 
املضحـي  الصابـر  العظيـم  الشـعب  ودعـم  والعسـكرية  األمنيـة  بمؤسسـاهتا  ممثلـة 
ملواجهـة هـذا املخطط التآمـري اخلطر وبتكاتف وتعـاون اجلميع مع املؤسسـة األمنية 
والعسـكرية حتقـق النـر وتـم القضاء عى هـذا املخطـط التآمري اخلطـر بفضل اهلل، 
وعـادت األوضـاع مسـتقرة أكثر ممـا مىض رغم اإلسـناد الكبـر هلذا املخطـط من قبل 

دول العـدوان.

فـال نبالـغ إن قلنـا إن مـا شـهدناه كان أكـرب وأخطـر خمطـط كان يمكـن أن يقي عى 
الشـعب وحريتـه واسـتقالله، وعى من يـرى أن هناك مبالغـة يف األمـر أن يتأمل تلك 
الدعـوات واإلجـراءات التـي أقدمـوا عليهـا وأنـه ال يمكـن أن يأمن شـعبنا عى مثل 

هؤالء.

مـرة أخـرى نـود أن نبرشكـم بـوأد هـذه الفتنة مـن جذورهـا والقضـاء عليها بشـكل 
كامـل، كـا هنيـب بكافة أبناء الشـعب وقـواه احليـة إىل التعـاون مع القـوى واألجهزة 
األمنيـة لتثبيـت األمـن واالسـتقرار، وتطبيـع األوضـاع يف العاصمـة صنعـاء وكافـة 
املحافظـات، وعـدم االسـتاع أو االنجـرار لدعـوات التحريـض والفتنـة التـي يتـم 
الرويـج هلـا من بعـض اجلهـات والشـخصيات والقنـوات اإلعالميـة املشـبوهة، كا 
نـود أن نطمئـن كافـة املكونـات والقوى السياسـية، والسـيا رشكائنـا يف إدارة الدولة 
حـزب املؤمتر الشـعبي، بـأن ما حدث لـن يؤثر عى وضـع الرشاكة السياسـية القائمة، 
بـل هـو فرصـة لتعزيزهـا ومتتينها وتوسـيعها من أجل تكريـس اجلهود لرفـد اجلبهات 
ومواجهـة العدوان، وتصحيح وضع مؤسسـات الدولة للقيام بواجباهتا ومسـؤولياهتا 
الوطنيـة عـى أكمـل وجـه يف خدمـة املواطنن وتوفر سـبل العيـش الكريمـة هلم، كا 
هنيـب بكافـة قيـادات ومسـؤويل وموظفـي القطـاع العـام يف الدولة إىل االسـتمرار يف 
أعاهلـم وااللتـزام بالدوام ورفع مسـتوى اإلنجـاز واألداء، كون قوى العـدوان لطاملا 
راهنـت عـى إحداث شـلل يف أجهـزة ومؤسسـات الدولـة املختلفة، غر أننـا عى ثقة 
عاليـة بوعيكـم وحرصكـم عى إفشـال مثـل هـذه التوجهـات واملسـاعي اخلبيثة، كا 
أفشـلتموها طـوال السـنوات الثـالث املاضية.كـا نؤكد عى مـا أكدنا عليـه باألمس، 
مـن إشـادتنا بالـدور املـرشف لرشفـاء حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام ونؤكـد حرصنا 
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الشـديد عـى دور هـذا احلـزب يف العمليـة السياسـية وهلـم منا كامـل التطمينـات بأن 
حقوقهـم حمفوظة، فهـم رشكاء أساسـيون يف إدارة البلـد يف خمتلف املراحل السياسـية 
احلـارضة واملسـتقبلية، ويف هـذا السـياق نعاهـد مجيـع أبنـاء شـعبنا أننـا لن نكـون إال 
مظلـة جلميع أبناء الشـعب مـن خمتلف التيـارات والتكوينـات والتوجهات السياسـية 
والدينيـة، جيمعنـا الوطـن واحلفـاظ عـى كرامتـه واسـتقالله والدفـاع عـن مقدراتـه 
وكرامـة أبنائـه ال نميـز بن أحد أيـًا كان توجهه وانتـاؤه ما دام يف صـف الوطن، وأننا 

مجيعـا متسـاوون يف احلقـوق والواجبات.

ويف األخـر نؤكـد عـى ما أكدنـا عليـه باألمس مـن إشـادتنا بالـدور الرائـد والعظيم 
لألجهـزة األمنيـة والعسـكرية يف إسـقاط كل خمططات األعـداء والدفاع عن الشـعب 
وكرامـة أبنائـه، كا نشـيد بالدور املـرشف والريادي للقبائـل اليمنية التـي هي الضامن 
والصـام للدفاع عـن اجلمهورية والثـورة والوحـدة والكرامة واالسـتقالل، كا نؤكد 
عـى احـرام احلقوق واحلريـات يف إطار الدسـتور والقانون وعدم السـاح باسـتغالل 
أي وضـع كان لتصفيـة احلسـابات واالنتقـام، وحماسـبة كل مـن يقدم عـى أعال ختل 
باألمـن واالسـتقرار وتنتهك احلقوق والكرامـة ألي طرف كان ومـن أي جهة كانت، 
كـا نكـرر الشـكر هلل تعاىل عـى هذه اإلنجـازات والتـي ما كانـت لتحقق لـوال رعاية 

اهلل ووقوفـه مع هذا الشـعب.

نسـأل اهلل الرمحـة للشـهداء والشـفاء للجرحـى وأن يفـك أرس األرسى وأن يعجـل 
بالنـر املـؤزر لشـعبنا إنـه سـميع قريـب..

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،
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 • مجاهر الشعب حتتشد يف مسرة كربى محدًا وشكرًا هلل لوأد الفتنة
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 • مراسم تشييع شهداء وأد الفتنة يف ميدان السبعن
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بعـد أن متكنـت األجهـزة األمنيـة مسـنودة بقوات 
الفتنـة  وأد  مـن  الشـعبية  واللجـان  اجليـش  مـن 
بعـون اهلل، سـلم املئات مـن املشـاركن يف العملية 
االنقابية أنفسـهم لألجهـزة األمنيـة التي بارشت 
إجراءاهتـا، وكذلـك متكنت من إلقـاء القبض عىل 
العـرات يف عمليـات أمنيـة أخـرى اسـتهدفت 
قـادة الفتنـة وكبـار املشـاركن فيهـا الذيـن أدلـوا 
بمعلومـات مهمـة حـول تفاصيـل خمطـط الفتنـة 
واإلعـداد املبكـر هلـا والكثـر مـن اخلطـوات التي 
اختذهـا زعيـم اخليانـة وأقربـاؤه لانقـاب عـىل 

الراكـة والتعـاون مـع دول العـدوان. 

التحقيقـات فقـد كان  وألمهيـة مـا ورد يف تلـك 
البـد من كشـف املعلومـات املهمة ألبناء الشـعب 
اليمنـي ليعلم حجم وخطـورة ما كان ُيـراد لبلدنا 
الصامد ووطننـا احلبيب وشـعبنا العزيز خاصًة يف 
العاصمـة املكتظـة باملاليـن مـن اليمنيـن، منهـم 
مـن جلـأ إليهـا بعـد أن تفرقـت بـه السـبل جـراء 
إرهـاب العـدوان وأدواته يف املحافظـات الرشقية 
واألمـان  األمـن  صنعـاء  يف  فوجـد  واجلنوبيـة 
بفضـل اهلل عـز وجـل ثم بفضـل جهـود األجهزة 

البد من كشف املعلومات ,,
املهمة ألبناء الشعب 
اليمني ليعلم حجم 

وخطورة ما كان ُيراد 
لبلدنا الصامد ووطننا 
احلبيب وشعبنا العزيز 

يف العاصمة املكتظة 
باملالين من اليمنين, 

منهم من جلأ إليها بعد أن 
تفرقت به السبل جراء 

إرهاب العدوان وأدواته 
يف املحافظات الرشقية 

واجلنوبية فوجد يف صنعاء 
األمن واألمان
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األمنيـة التـي متكنت مـن إحباط املئات مـن العمليات الغـادرة والتي كانت تسـتهدف 
زعزعـة األمـن واالسـتقرار، ومجيعهـا مؤامـرات مرتبطـة بالعـدوان كان اهلـدف منها 

نـرش الفـوىض وهتيئـة الطريـق جلحافـل الـرش للوصـول إىل صنعاء. 

مجيـع تلـك املخططات باءت بالفشـل، منهـا املخطط الكبـر الذي أعده زعيـم اخليانة 
والفتنـة وحشـد له اآلالف من املسـلحن واملئات من الفاسـدين والعمالء واسـتعد له 
منـذ وقـت مبكـر، وهو ما تكشـفه نتائـج التحقيقـات مع الكثـر ممن تم إلقـاء القبض 

عليهـم خـالل أيـام الفتنة وقد اخرنـا لكم البعـض منها وعى النحـو اآليت : -

تواصل زعيم املليشيا مع دول العدوان : 

يفيـد )ع . م . ن( بـأن زعيـم املليشـيا كان عـى تواصـل بـدول العـدوان وعى رأسـها 
اململكـة السـعودية وكذلـك دولة اإلمـارات املتحدة وذلـك من أجل التنسـيق لتفجر 
السـفر  فـإن  املذكـور  فبحسـب  واإلعالمـي،  العسـكري  الدعـم  وتقديـم  الوضـع 
السـعودي يف اليمـن تواصـل بزعيـم املليشـيا عـن طريـق إحـدى القيـادات يف املؤمتر 
الشـعبي العـام )سـلطان الـربكاين( املتواجـدة يف القاهرة وذلـك هاتفيًا وتـم التواصل 
كذلـك عـرب خدمـة الواتـس آب وعـرب تلفـون ) ع . م . ن( الـذي يؤكـد أن الزعيـم 
)زعيـم اخليانـة( ومـن خالل حديثه مع السـفر السـعودي تكفل بالداخـل، بمعنى أن 

عـى السـعودية إيقـاف احلـرب وهـو سـيتكفل بالـالزم يف الداخل. 

أمـا التواصـل مـع دولة اإلمـارات املتحـدة فقـد كان مسـتمرًا ومل يتوقف وكـا تطرقنا 
إىل تفاصيـل هـذا التواصـل يف الفصـول السـابقة فإننـا هنـا نقـف عـى معلومـة مهمة 
أدىل هبـا نفـس الشـخص لألجهـزة األمنيـة حـول تواصـل زعيـم اخليانـة بأبوظبـي 
خـالل أحـداث صنعـاء وبعـد أن فجـر الوضـع وأعلـن خيانتـه، وكان مهـزة الوصل 
بـن القيـادة اإلماراتيـة وزعيـم اخليانـة نجلـه أمحـد املتواجد يف اإلمـارات أما وسـيلة 
التواصـل فقـد كانـت عـرب شـبكة تواصـل خاصـة مسـاه بــ )ويكـر( وأثنـاء اندالع 
االشـتباكات يف أكثـر مـن منطقـة بالعاصمة صنعاء وتطويـق األجهزة األمنية مسـنودة 
بقـوات من اجليش واللجان الشـعبية مقرات ومربعات العصابات املسـلحة واملليشـيا 
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التابعـة لزعيـم اخليانـة مل تتوقـف مطالبات زعيـم اخليانة لإمـارات املتحـدة برورة 
تقديـم الدعـم العسـكري اجلـوي من خـالل قصف يسـتهدف قوات األمـن واجليش 

واللجـان الشـعبية يف شـوارع العاصمـة صنعاء. 

وُيالحـظ هنـا كيـف أن زعيـم اخليانـة مل يراع وضـع العاصمـة املكتظة بماليـن البرش 
أوالً عندمـا أقـدم عـى خيانتـه وعـى إشـعال احلـرب يف أجـزاء مـن شـوارع املدينـة 
واحتـل املنازل ونرشت مليشـياته الرعب يف أوسـاط األهـايل والسـكان، وثانيًا عندما 
طالـب دول العـدوان بالتدخـل العسـكري اجلـوي لقصـف قـوات األجهـزة األمنية 

واجليـش واللجان الشـعبية. 

ويضيـف نفـس الشـخص يف اعرافاتـه بحكـم قربـه مـن زعيم اخليانـة بـأن التواصل 
مـع اإلمـارات مل يكـن وليـد اللحظـة بـل يعـود إىل فـرة طويلـة مـن ضمنهـا تواصل 
طلبـت فيـه أبوظبـي مـن زعيم اخليانـة تقديم رؤيـة لدعم املؤمتـر، فـكان رده برورة 
تقديـم الدعـم اإلعالمي يف القنـوات والصحف واملواقع وهذا كان قبل سـبعة أشـهر 

مـن األحـداث ، وهـذا مـا يؤكد عـى التنسـيق املبكر بـن الطرفن. 

لقـد جـاءت أحـداث اخليانـة يف ديسـمرب ٢٠١7م لتوضح للجميـع أن مـا كان يعتربه 
البعـض جمـرد تكهنـات أو اهتامـات لزعيـم اخليانة بأنه يطعن شـعبنا الصامـد يف ظهره 
ويتحـن الفرصـة لالنقضـاض عـى هـذا الصمـود واالنقـالب عـى الوطـن وتقديم 
الشـعب والوطـن معـًا عـى طبـق مـن ذهـب للعـدوان الـذي مل يتمكـن وعـى مدى 
ثـالث سـنوات مـن كـرس إرادة هـذا الشـعب أو النيـل مـن عزيمتـه، فقـد كان زعيم 
اخليانـة يتلقـى أمـواالً مـن اإلمـارات وهـو مـا أكـده )ع . م ن( الـذي زود األجهـزة 
األمنيـة كذلـك باسـم الشـخص الـذي كانـت األمـوال حتـول إليـه، وقـد كان لزعيم 
اخليانـة سياسـيون ودبلوماسـيون سـابقون متواجـدون يف اخلارج يعملـون لصاحله يف 

التواصـل مـع الـدول اخلارجيـة ومنهـا دول العدوان. 

وأما بشـأن املليشـيا املسـلحة فقد أفـاد املذكور بـأن املسـؤول العام عى كافـة املجاميع 
املسـلحة التابعـة لصالـح هـو طارق حممـد صالح يليه شـقيقه حممد حممـد صالح. 
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وبشـأن أنـواع األسـلحة التـي كانـت يف مقـر زعيـم اخليانـة بالثنيـة فيؤكـد أهنـا أنواع 
خمتلفـة مـن مدفـع اهلـاون 8٢ و ٦٢ إىل املصفحـات يب إم يب كـود ٢ واملعدالت 7،١٢ 
واألطقـم العسـكرية ومعدالت أخرى ٢3 وشـيكي وقناصـات وصواريخ لو ويب ١٠ 
ويب ٩ وقاذفـات آر يب جـي، مشـرًا إىل أن هنـاك خمازن عدة لألسـلحة داخل العاصمة 

وخارجهـا منهـا خمازن يف منـازل أقربـاء زعيم اخليانـة وكذلك كبـار أتباعه. 

وبحسـب اعرافـات املذكـور، فقـد قـام بالتواصـل مـع عـدد مـن املشـائخ يف مناطق 
خمتلفـة أثنـاء االشـتباكات وطلـب منهـم قطـع الطرقـات،  وكان زعيـم اخليانـة قـد 
تواصـل بنفسـه مـع عـدد مـن املشـائخ والتقـى البعض منهـم يـوم األربعـاء )أي قبل 
خطـاب اخليانة بثالثـة أيام( وطلـب منهم تزويـده باملقاتلن إضافة إىل قطـع الطرقات 
يف مناطقهـم، فيـا توىل عارف الـزوكا التواصل مـع املوالن لزعيم اخليانـة من قيادات 
املحافظـات واملجالـس املحليـة،  وكذلك قيـادات فروع املؤمتر الشـعبي العـام وذلك 
إلبالغهـم مـا عليهم من مهـام عسـكرية، كنصب نقـاط التفتيـش، وقطـع الطرقات، 
والسـيطرة عـى املقـرات العامـة، وكان مـن ضمـن مهـام مـن تواصـل هبـم الـزوكا، 
تزويـد املليشـيا بصنعـاء بمجاميـع مسـلحة، وإرسـال جماميـع أخـرى للسـيطرة عـى 
منطقـة مذبـح شـال غرب صنعـاء، وقطـع الطريـق إىل املحويـت،  وكذلك السـيطرة 
عـى حمافظـة املحويـت، واملجاميـع التي يف حجة السـيطرة عـى املحافظـة، وكذلك يف 

ريمـة وذمـار وإب وجماميـع أخـرى يف حمافظـة صنعاء . 

التنسيق مع عي حمسن : 

مل يكتـِف زعيـم اخليانـة بالتنسـيق والتواصـل مـع دول العـدوان كالنظامـن اإلمارايت 
والسـعودي، بـل حـرص عـى فتـح قنـوات التواصـل مـع قـادة املرتزقـة مـن عمالء 
العـدوان السـعودي األمريكي وعى رأسـهم عي حمسـن األمحر املتواجـد يف الرياض. 

وبحسـب املذكـور فإن زعيـم اخليانـة كان عى تواصل مع عي حمسـن عـن طريق أحد 
ضبـاط احلـرس اجلمهـوري وهـو أحد أقـارب عـي حمسـن األمحـر، وكان متواجدًا يف 
مقـر زعيـم اخليانـة بالثنيـة، ويفيـد املذكـور أن أبنـاء زعيـم اخليانة اشـروا ألنفسـهم 
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ارايض ومقـرات بجـوار معسـكر السـواد جنوب صنعـاء، وعى ما يبـدو أن ذلك كان 
مـن ضمـن االسـتعدادات لتنفيـذ خمطـط اخليانة والسـيطرة عى معسـكر السـواد عن 

طريـق مجـع املليشـيا إىل تلك املقـرات املجـاورة للمعسـكر ثم الدخـول إليه.

)ف . ع . م(  يكشـف تفاصيـل مـن االعتـداء عـى معسـكر 48 وتورط طـارق صالح 
وكذلـك مهـدي مقولة يف تلـك اجلريمة التي كانـت ضمن خمطط اخليانـة واالنقالب، 
فقـد تلقـى املذكـور اتصـاالً مـن اخلائن طـارق صالح خيـربه بقـدوم مهـدي مقولة إىل 
املعسـكر، وأن عليهـم السـاح لـه بالدخـول وكذلك طلب منـه نقل 3 عربـات إىل تبة 
توفيـق صالـح ويفيـد املذكـور أن مقولـة امـر بتوجـه عربتـن إىل أمـام الدفـاع اجلوي 

ملعسكر  با

أمـا )خ . أ . ع ( فيفيـد أنـه توىل قبل أعـوام مجع ما يقارب 7٠ مقاتال مـن أفراد احلرس 
وقـام بنقلهـم إىل مقر اللجنـة الدائمة باحلصبة وذلك لغرض احلراسـة، واسـتمر هناك 
وكان مـن ضمـن مـن عملوا يف مجـع املقاتلن ملعسـكر الشـهيد املليص،  مؤكـدًا أنه تم 
عقـد دورات تدريبيـة للمقاتلـن، وأن قيـادات يف املؤمتـر دفعـت بعـدد مـن املجندين 
إىل املعسـكر وأن األجهـزة األمنيـة احتجـزت يف إحـدى املرات عددا من األشـخاص 

الـذي دفـع هبم قيـادي كبـر يف املؤمتر كوهنـم من املشـتبه هبم يف جرائـم خمتلفة.  

اجلمعـة  يـوم  هاتفيـا  اتصـاال  تلقـى  إنـه  املذكـور  يقـول  اخليانـة  أحـداث  وبشـأن 
٢٠١7/١٢/١م مـن اخلائـن  طـارق الـذي طلـب منـه دعـم املجاميـع االنقالبيـة يف 
منطقـة شـعوب إال أنـه اعتـذر عن ذلك بسـبب حمـارصة قوات مـن األجهـزة األمنية 
ـــ  ملقـر اللجنـة الدائمـة يف احلصبـة، ويضيف أنـه يف اليوم التـايل حاول االتصـال بـ 
اخلائـن ــــ  طـارق صالـح إلبالغـه بأهنـم حمـارصون إال أنـه مل يـرد عليه، وبحسـب 
مـا يـورده املذكـور فـإن قـوات األمـن فرضـت حصـارا عـى مقـر اللجنـة الدائمة يف 
احلصبـة شـال صنعـاء وتبادلـت معهـم إطـالق النـار وجـرت اشـتباكات اسـتمرت 
لسـاعات،  ويف املسـاء نـادى أفـراد األمـن بمكـربات الصـوت بـأن عليهـم تسـليم 
أنفسـهم فوافقوا وسـلموا أنفسـهم، وقد قامت األجهـزة األمنية بإسـعاف املذكور إىل 

املستشـفى العسـكري كونـه كان مـن ضمـن اجلرحـى. 
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) ع . ي . أ ( يؤكـد أنـه كان مـن ضمن املجاميـع التي اقتحمت وتواجدت يف معسـكر 
48 وأهنـم تلقـوا اتصـاالً مـن أحـد أفـراد محايـة الزعيـم )زعيـم اخليانـة( ووجههـم 
بالتحـرك لدعـم املجاميـع املسـلحة يف قنـاة اليمـن اليـوم وأهنـم تلقـوا يف نفـس اليوم 
كميـات مـن الذخـرة تم توزيعها عـى املتواجديـن، ويفيد املذكـور أنه عندمـا علم با 

قالـه زعيـم اخليانـة يف خطابه تـأمل وقرر االنسـحاب. 

) ب . م . ح ( يكشـف أن أحـد القـادة املوالـن للزعيم )زعيم اخليانـة( تواصل به قبل 
حـوايل العـام مـن األحـداث وذلـك للقيـام بتجميع أفـراد وضبـاط القـوات اخلاصة 
والركيـز عـى كتيبـة املهـام الصعبـة، وبالفعل علـم فيا بعد مـن أركان حـرب الكتيبة 
أنـه تـم جتهيـز مقـرات هلـا خـارج املعسـكر، وبعد ذلـك بمـدة قصـرة علـم املذكور 
أنـه تـم نقـل أفـراد الفريـق الرابـع إىل إحـدى مبانـى مدرسـة إعـادة تأهيـل األطفـال 
بحـدة،  وكان هنـاك عـدة فرق منهـا، فريق أول ومقـره يف احلي السـيايس بجوار منزل 
ـــ اخلائـن حممـد حممد صالـح،  والثـاين بجـوار منزل زعيـم اخليانـة يف قريـة الدجاج 
باحلصبـة،  والثالـث يف منـزل اخلائـن القـويس وزيـر الداخلية السـابق، وأكـد املذكور 
أنـه تـم تشـكيل ثـالث جمموعـات بعـد حادثـة جولـة املصباحـي وتـم ضـم الفـرق 
األربـع إليهـا، فاملجموعـة األوىل كانـت يف منـزل حممـد حممـد صالـح وموزعـة عـى 
شـارع بغـداد وجامع الشـعب،  والثانيـة ومقرها مدرسـة إعادة تأهيـل األطفال بحدة 

وموزعـة عـى املدرسـة ومقـر رشكـة حراسـة أمنيـة تابعة ملحمـد حممد 

صالـح ومنـزل عارف الـريض وجمموعة أخـرى يف اللجنـة الدائمة بحدة، وأمـا الثالثة 
فكانـت موزعـة عـى تبـة توفيـق وقنـاة اليمـن اليـوم ومنـزل خالـد الـريض، وأشـار 
املذكـور إىل أنـه تلقـى عرب جهـاز الالسـلكي توجيهـات برفـع اجلاهزيـة بالتزامن مع 

االشـتباكات التـي كانـت دائـرة يف جامع الشـعب. 

ــ اخلائـن طـارق صالح كلفه قبل مخسـة أشـهر مـن األحداث  )أ . أ . أ ( يعـرف بـأنـ 
وتعزيـز  امللـيص  معسـكر  يف  لتدريبهـم  وذلـك  بـالده  مـن  قبليـة  عنـارص  بتجميـع 
اجلبهـات، وبعـد أن قام بجمـع العرشات تـم نقلهم إىل املدرسـة املجاورة ملقـر اللجنة 
الدائمـة بحـدة بالقـرب مـن منـزل اخلائن عـار صالـح وأثناء تواجـد املجاميـع هناك 



381

12الفصل الثاين عرش : من إعرتافات املشاركني يف الفتنة

كان املذكـور يسـتلم املخصصـات املاليـة هلـم من املسـؤول املـايل التابـع للخائن حممد 
حممـد صالـح، وكشـف املذكـور أنـه تـم إرسـال ٢٠فـردا مـن جمموعتـه لتلقـي دورة 
متويـه وذلـك بمقـر اللجنـة الدائمـة باحلصبـة، وكان ذلـك قبل ذكـرى املولـد النبوي 

الرشيـف بحـوايل أسـبوع واحد. 

)م . م . م ( اعـرف بأنـه كان عـى تواصـل مـع قائد حراسـة حييى حممـد صالح وذلك 
لرشـيح أسـاء ضبـاط وقـادة كتائب موثوقـن لـدى حييـى، وبالفعل تم ترشـيح ٢٠ 
اسـا وأشـار إىل أن عـددا من املوالن للزعيـم  )زعيم اخليانـة( كانوا بصـدد العودة إىل 

املعسـكر والسـيطرة عليه إال أهنـم مل حيددوا وقـت التنفيذ. 

)م . م . ر ( أفـاد بأنـه تلقـى توجيهـات يف شـهر يوليـو بتجهيـز ١٢فـردا مـن القناصة 
وإرسـاهلم إىل اجلبهـات واللقـاء بــ اخلائن طارق صالح وتم إرسـال ٦ مـن األفراد إىل 
جبهـة مـارب و٦ إىل جبهة املخـا، ونالحظ العدد القليل الذي كان ُيرسـل إىل اجلبهات 
بشـكل حقيقـي فيـا العـرشات واملئات تم نقلهـم إىل مقـرات داخل العاصمـة صنعاء 
اسـتعدادًا لتنفيـذ خمطـط اخليانـة، أمـا األعـداد القليلة جـدًا واملخجلـة يف ذات الوقت 

فيتـم إرسـاهلم إىل اجلبهـات للتغطيـة والتمويـه عى ما يتـم اإلعداد لـه بصنعاء . 

وعـن أحـداث اخليانـة يفيـد املذكـور بـأن أحـد أفـراد حراسـة منـزل زعيـم اخليانـة 
قـام يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م بأخـذ أحـد األطقـم التابعـة للكتيبة بالقـوة ونقله 
إىل أمـام مركـز الكميـم وأنـه ذهـب مـع بعض األفـراد السـتعادة الطقـم والتقـى بــ  
اخلائـن طـارق عفـاش الـذي كان خارجـًا مـن منـزل الزعيم )زعيـم اخليانـة( ووعده 
بإعـادة الطقـم وكلفه بتأمـن مربع السـفارة الفرنسـية وكذلك تأمن منـزل يقع خلف 
السـفارة وبجـوار جامـع اخلـر ورصف له صناديق ذخرة، ويف املسـاء مـن نفس اليوم 
تـم رصف صناديـق ذخـرة أخـرى، وأثنـاء االشـتباكات تـم االتصـال بـه وتسـليمه 

صنـدوق بداخلـة عـرشون قنبلـة وأجهـزة السـلكية وصفيحـة ذخرة.  

)م . م . ع ( يوضـح أنـه التقـى بـــ   اخلائـن طـارق وذلـك يف شـهر يوليـو ٢٠١7م 
الـذي طلب منـه إحضار ضبـاط وأفراد ومدربن إىل معسـكر املليص ألخـذ دورة قبل 
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الذهـاب إىل اجلبهـات، وبعد حادثـة جولة املصباحـي طلب منه طـارق جتهيز ٢٠فردا 
لتعزيـز حراسـات منـازل حممـد صالـح األمحر وحييـى حممـد صالح يف بيـت معياد. 

)ح . أ . أ ( يتحـدث عـن االشـتباكات التـي بـدأت  مسـاء يـوم اخلميـس 3٠/ ١١ 
وأن اخلائـن طـارق كان يتواصـل مـع أخيـه اخلائـن حممـد حممـد صالـح والـذي كان 
متواجـدًا يف منزلـه باحلـي السـيايس وحيـاول هتدئـة الوضـع، ويضيـف املذكـور أنـه 
انتقـل بعـد ذلـك إىل منـزل الزعيـم زعيـم اخليانـة وكان فيـه كاًل مـن عـارف الـزوكا 
وحممـد القـويس وخالـد الدينـي وانضـم إليهـم فيـا بعد جليـدان، وقـال املذكـور إنه 
اسـتمر يف التواجـد بمقـر الزعيم حتى يوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م وهـو اليوم الذي 
اشـتدت فيه االشـتباكات حـول املنزل واسـتمرت حتى يوم االثنـن ٢٠١7/١٢/4م 
وأثنـاء تواجـده كلفـه اخلائن طـارق صالـح بالتواصل مع عـدد من الضبـاط وكذلك 
املشـائخ، منهـم مشـائخ للتأكـد مـن تنفيذهـم للمهـام املوكلة إليهـم بجمـع املقاتلن، 
وكذلـك قطـع الطرقـات املؤدية إىل صنعـاء، وأفـاد أنه شـاهد الزعيم )زعيـم اخليانة( 
فجـر يـوم االثنن وبصطحبتـه اخلائن طـارق وكذلك أحـد معاونيه وبعدها بسـاعات 
سـمع عـددا مـن السـيارات ختـرج مـن املنـزل فسـأل أحـد احلـراس عـن اجتـاه تلك 
السـيارات فـرد عليـه أحدهـم أن الزعيـم )زعيـم اخليانة( غـادر ومعـه كاًل من عارف 

الـزوكا،  والقـويس، والديني. 

وأضـاف أنـه وبعد مغـادرة الزعيـم )زعيم اخليانـة( وفراره مـن منزله، قـدم )اخلائن( 
حممـد حممـد صالـح مـع عدد مـن حراسـته وأثنـاء االشـتباكات أصيـب وتم إسـعافه 
إىل املستشـفى وبعـد ذلـك فـورًا خـرج املذكور مـن البوابة الشـالية، وحلقهـم مبارشًة 
)اخلائـن( طـارق صالـح ومعـه أربعـة أفـراد وقد اجتهـوا مجيعًا إىل شـارع صخـر ومنه 

إىل حديقـة بلقيس. 

)ع . س . م ( وكان قائـدًا ملجموعـة من املسـلحن يقول إنـه كان يف مقر اللجنة الدائمة 
بحـدة وأنـه ظهر يوم اخلميـس 3٠/ ١١/ ٢٠١7م قـام الزعيم )زعيـم اخليانة( بزيارة 

إىل اللجنـة الدائمة وجتول يف احلـوش ثم غادر. 
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) أ. ح . د ( يكشـف بعضـَا من تفاصيل أكذوبة إرسـال املقاتلـن إىل اجلبهات فيتحدث 
عـن وصـول 7٠ فـردا مـن القـوات اخلاصـة فقـط إىل احلديدة مـن أصـل ١٢٠٠فرد 
تـم إرسـاهلم لتعزيـز اجلبهـات، وكذلـك تـم تسـليم خمصصاهتـم املاليـة، ويف اجلوف 
انسـحب مـن تـم إرسـاله مـن تلـك املجاميـع إىل منطقة املتـون وذلـك بـدون توجيه 

سـابق،  بحسـب إفـادة املذكـور فهـو ال يعلم مـن أمرهم باالنسـحاب. 

نفـس املذكور يكشـف عن فحوى رسـالة نقلها إىل كاًل من طـارق صالح و حممد حممد 
صالـح وعـارف الـزوكا و مهـدي مقولـة وزعيـم اخليانـة عي عبـداهلل صالـح وذلك 
مـن رئيـس االسـتخبارات العسـكرية اللـواء أبو عـي احلاكم مفادهـا بـأن املذكورين 
يقومـون بتجميع القـوات اخلاصة واحلرس اجلمهـوري ويدفعون األمـوال ويوزعون 

األسـلحة وهـذا ال خيـدم الرشاكـة وال الصالح العـام وموجه ضـد رشيكهم.

)ي . ف . ع ( وهـو قيـادي مـواٍل لزعيـم اخليانـة يؤكد بـأن خطة االنتشـار يف األماكن 
واملقـرات والشـوارع التـي نفذهتـا مليشـيا اخليانـة كانـت معـدة مسـبقًا وذلـك قبـل 
األحـداث بشـهر تقريبـًا، وأن مـن أعدهـا اخلائن طـارق صالـح وأحد معاونيـه وأفاد 
املذكـور أن مـن كان يديـر العمليـات بشـكل عـام هـو اخلائـن طـارق وكان يتواصـل 
مـع كل املواقـع، وأما بشـأن فـرار زعيم اخليانـة فيقول إن مجيـع القيادات غـادرت مع 
الزعيـم )زعيـم اخليانـة( وذلك عند السـاعة ١١ ظهرًا وذلك عى متن تسـع سـيارات 
مدرعـة مـن جهـة مدرسـة البنات املجـاورة ملنزل زعيـم اخليانـة الذي بقى فيـه اخلائن 
طـارق واخلائـن حممد حممـد صالح الذي جـرح وتم إسـعافه، وأما اخلائن طـارق فقد 

غـادر بعـده مع عـدد مـن معاونيه باجتـاه نـادي بلقيس. 

ويضيـف املذكـور أن املنـازل واملقـرات التي شـهدت اشـتباكات داخلهـا أو بجوارها 
هـي مقـر اللجنـة الدائمة يف احلصبة وكان فيهـا ٩٠ فردا، ومقر اللجنـة الدائمة يف حدة 
وكان فيهـا سـالح متنـوع مـن معـدالت ورشاشـات وصواريـخ لـو وقذائـف هاون 
وآر يب جـي وقذائـف يب ٩، وكذلـك منـزل الزعيـم )زعيـم اخليانـة( يف قريـة الدجاج 
باحلصبـة وفيـه خمزن سـالح،  وكذلك منازل اخلائـن طارق صالـح، األول يف الروضة 
وكان فيـه مـا بـن ٥٠ - 8٠ فردا وفيه خمزن سـالح، والثاين يف شـارع اجلزائر وفيه 7٠ 
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فـردا وفيـه خمزن سـالح وذخائـر أما منـزل الزعيم )زعيـم اخليانـة( يف الثنيـة فقد كان 
فيـه مـا بـن ٥٠٠- 7٠٠ فـرد مسـلحن ولدهيـم مدرعـات ورشاشـات ومصفحات 
ناقلـة جنـود وصواريـخ ميتـس إلعطـاب الدبابـات وصواريخ لـو وقذائـف متنوعة، 
ويف منـزل اخلائـن عـار حممـد عبـداهلل صالـح ١٠٠فـرد، ويف منـزل اخلائـن أمحد عي 
صالـح يف السـبعن 3٠٠فـرد، ويف منزلـه الثـاين بفج عطان مـا ال يقل عـن ١٠٠فرد، 
ويف تبـة اخلائـن توفيـق بمنطقـة بيـت بوس ٩٠فـردا وفيه سـالح ثقيل ومضـاد طران 
وأسـلحة خفيفـة وذخائـر، ويف احلصـن بسـنحان حوايل ٥٠ فـردا وفيه خمازن أسـلحة 
كبـرة جـدًا، ويف ريمـة محيد 7٠فـردا، ويف املزرعـة ١٠٠فرد مـن القبائـل، ويف جامع 
الشـعب )الصالح سـابقًا( حـوايل 8٠فـردا، ويوجد يف البدروم أسـلحة وهنـاك منزل 
بالصافيـة يف مربـع حممـد صالـح األمحـر بمنطقـة بيـت معيـاد، وكذلـك قنـاة اليمـن 

اليـوم، ومقر مجعيـة كنعان. 

وأفـاد املذكـور أن غرفـة العمليات كانـت يف أحد الفلـل التابعة ألحد التجـار، وهناك 
غرفـة أخـرى للعمليـات يف احلـرس اخلـاص، وكان اخلائـن طارق هـو القائـد العام، 
يليـه نائبـه اخلائـن حممـد حممـد صالـح، ثـم نائـب ثـاين ثـم أركان حـرب وعمليـات 
وسـيطرة ومسـؤويل تسـليح وخمـازن وشـؤون إدارية واتصـاالت.. ويعـرف املذكور 
بأنـه كان يتـوىل التواصـل مـع عـدد مـن الشـخصيات منها سياسـية وأخـرى إعالمية 

وكذلـك مشـائخ وضباط سـابقون. 

)ر . م . ع ( أحـد املشـاركن ومقـرب مـن اخلائـن طـارق .. يعـرف بأنـه وبنـاًء عـى 
توجيهـات مـن اخلائـن طـارق تواصـل مـع عـدد مـن األشـخاص هبـدف تنفيـذ أعال 
ختريبيـة كقطـع الطرقـات وذلـك يف املناطـق املحيطـة بالعاصمـة، والطرقـات املؤديـة 
إىل اجلبهـات كجبهـة رصواح وكان توجيـه اخلائـن طـارق بـأن يقومـوا بقطـع الطرقات 
ورضب مواقـع وجتمعـات أنصـار اهلل وهنـب األطقم التابعـة هلم، وبحسـب املذكور فإن 
اخلائـن طـارق يف ٢٠١7/١٢/٢م تواصـل بنفسـه مـع أحد املشـائخ وأمره باسـتهداف 
مواقـع أنصـار اهلل، وأفـاد املذكـور بأنـه اسـتلم مبالـغ كبـرة مـن عـدة أشـخاص مـن 
املحسـوبن عـى الزعيـم  وأوالده وأقربائـه، منهـا بالـدوالر وأخـرى بالريـال اليمنـي، 
وأضـاف أن التجهيـزات والتحـركات ونرش احلراسـات وخـروج املواكـب ازدادت بعد 



385

12الفصل الثاين عرش : من إعرتافات املشاركني يف الفتنة

حادثـة جولـة املصباحي وكان يعقـد اجتاعات مغلقة بـن اخلائن طـارق صالح واخلائن 
مهـدي مقولـة واخلائـن القـويس وآخريـن وأن املبالـغ املاليـة التـي كان يسـتلمها كانـت 
تـوزع عـى املواقـع، منهـا منزل اخلائن عـار حممد عبـداهلل صالح بجـوار اللجنـة الدائمة 
بحـدة وعددهـم )٩١( فـردا، وقبـل أسـبوع مـن األحـداث وصـل عددهـم إىل )١3٦( 
فـردا، ويوجـد يف املنـزل خمـزن سـالح، ومنـزل اخلائـن طـارق حممـد عبـداهلل صالـح يف 
شـارع اجلزائـر وعددهـم )7٠-8٠( ويوجـد يف بـدروم املنـزل الكثـر مـن السـالح، 
وكذلـك املنـزل يف الروضـة وعددهـم )8٠( فـردا، ومنـزل آخر وفيـه عـدد )3٠( فردا، 
ويف بـر عبيـد وبيـت معيـاد منـزل حييـى حممـد عبـداهلل صالـح وعددهـم )٦١( فـردا، 
ومزرعـة ريمـة محيـد وعددهـم )١٠٠( فـرد ويوجـد فيهـا سـالح ، ويف شـارع ٢٢ مايو 
وعددهـم )٢٦( فـردا، ويف تبـة تيسـر يف أرتل ومنـزل اخلائن عار حممد عبـداهلل جمموعة 
أخـرى وعددهـم )3٥( فـردا وزادوا )4٥( املجمـوع )8٠( فـردا.. ويتحـدث املذكـور 
عـن مبالـغ ماليـة )عرشات املاليـن( تم توزيعهـا إضافـة إىل وجود حمطة وقـود يف جامع 

 . لشعب ا

أمـا )ش . ع . ع ( فيؤكـد أن الغـرض مـن الـدورات التدريبيـة التي تم تنظيمها باسـم 
معسـكر الشـهيد امللـيص سـواًء يف مقـر املعسـكر أو بمقر اللجنـة الدائمة هـو مواجهة 
أنصـار اهلل خاصتـًة بعد أحـداث ٢4اغسـطس، فبعد هـذا التاريخ تم ختصيـص مبالغ 
ماليـة كبـرة كانـت تـرف لتلك الـدورات التـي تـم توسـيعها، وكان البعـض منها 
يعقـد يف منـازل قيـادات مواليـة لزعيم اخليانـة.. ويكشـف املذكور عن لقـاءات رسية 
عقدهـا اخلائـن طارق عفـاش مع عدد مـن القيادات املواليـة له وبعـد أن رسد املذكور 
أسـاء احلارضيـن يف تلك االجتاعات الرسيـة حتدث عن اهلدف منهـا وهو التحريض 
ضـد أنصـار اهلل وكذلك العمل عى التحريـض ضدهم يف اجلبهات، وأفـاد املذكور أن 
اخلائـن طـارق كان يؤكـد عى املشـاركن يف االجتاعـات الرسية بأن عليهـم عدم نقل 
مـا يدور فيهـا من أحاديث وتـداوالت، ويتحـدث املذكور عـن دورات مكثفة أخرى 
لألفـراد املتواجديـن يف منـازل اخلائـن أمحـد عفـاش الكائن بالسـبعن وكذلـك املنزل 
الكائـن يف عطـان إضافـة إىل األفـراد يف منزل اخلائن طـارق وكانت الـدورة عبارة عن 
تدريـب عسـكري متثـل يف اسـتخدام قذائـف اهلـاون يب ١٠ وصواريـخ لـو وكذلـك 

املدفعيـة ويف تلـك الفـرة كان يتم ختزين السـالح يف عـدد من املنـازل بالعاصمة. 
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)ي . ع . أ( أكـد أن قياديـا يف مليشـيا  زعيـم اخليانة طلب منه التحـرك يف ٢٠١7/١٢/3م 
لنقـل أسـلحة متنوعة من خمـازن الزعيم )زعيم اخليانة( يف سـنحان وقبل ذلـك عقد اجتاع 
ألهـايل قريـة بيـت األمحر وتم تشـكيل جماميع مسـلحة حلاية منـزل اخلائن عي حمسـن وتم 
رصف أسـلحة للمشـاركن إال أهنم مل يشـاركوا يف القتال أثناء وصول األجهـزة األمنية إىل 
بيـت األمحـر، واعـرف املذكـور أنـه كان يف منزله خمزن أسـلحة سـلمها لألجهـزة األمنية، 
مؤكـدًا أن زعيـم اخليانـة كان لديـه خمازن أسـلحة يف حصن صالـح، وكذلك هنـاك خمازن 

أسـلحة يف منزل اخلائن عي حمسـن تـم ختزينها يف عـام ٢٠١١م . 

أمـا )أ . ع . ص( فقـد اعـرف بتورطـه يف إخفـاء اخلائـن طـارق صالح والتسـر عليه 
وتسـهيل فـراره إىل خـارج صنعـاء وذلك بالتعـاون مع أحـد مهـريب املمنوعات. 

)أ . ع . ح ( اعـرف بأنـه كان مـن ضمـن املجاميـع  املسـلحة التـي متكنـت األجهـزة 
األمنيـة مـن إلقـاء القبـض عليهـا أثنـاء متركزهـا يف مقـر اللجنـة الدائمـة باحلصبـة، 
وأشـار إىل أن القائـد العام هلـم كان اخلائن طـارق صالح، وكذلك قائد حراسـة زعيم 
اخليانـة، وأشـار إىل أن هناك مندوبـن تابعن للخائن طارق صالح مهمتهم اسـتقطاب 
األفـراد مـن أبنـاء القبائـل خاصـًة من بـالد الـروس واحليمة وبنـي مطر ومـن حجة، 
وحتـدث أنـه تم عقد ١4دورة وكل دورة يتم تقسـيمها إىل ثـالث جمموعات، تضم كل 
جمموعـة مـن 3٠ - ٦٠ فردا، ويتـم توزيعهم عـى املراكز املخصصة داخـل العاصمة. 

) ع ، ن ، ح ( أفـاد بأنـه أرشف عـى دروات تدريبيـة ألفـراد مليشـيا اخليانـة وذلـك 
السـتخدام سـالح اهلـاون، وكشـف املذكـور عن معلومـات تتعلـق بالقناصـن، فقد 
كان اخلائـن حممـد حممـد صالح يسـتدعيهم بصورة رسيـة عن طريق أحد األشـخاص 
وقـال إن عـددا مـن الضبـاط كانوا يف مقـر القيادة يـوم األحـد ٢٠١7/١٢/3م منهم 
ركـن التوجيـه والقـوى البرشية وغرهـم وبأهنـم اسـتمروا يف جتميع األفـراد للخائن 
طـارق وكان هنـاك جلنـة هلـذا الغـرض، وبشـأن االشـتباكات العنيفـة التـي أشـعلتها 
مليشـيا اخليانـة يف احلـي السـيايس قـال املذكـور إن التجهيـزات إلشـعال الفـوىض يف 
تلـك املنطقـة كانـت غـر طبيعيـة ومتت قبـل املواجهـات، وحتديـدًا عند منـزل اخلائن 
حممـد حممـد صالـح واخلائن طـارق صالح وأنـه تم تسـليح األفراد بمعدالت شـيكي 
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وصواريـخ لـو وقاذفات آر يب جـي وقاذفات قنابل وتـم توزيع األفـراد يف املواقع قبل 
أيـام مـن أحـداث جامـع الشـعب  وكان من ضمـن األسـلحة أطقم حتمل رشاشـات 

١٢،7 وعربـات ١١3.

) م . ع . ع ( وقـد تـم إلقـاء القبـض عليـه يف اللجنة الدائمـة أثناء مشـاركته يف إطالق 
النـار عـى أفـراد األمن وقد اعـرف لألجهـزة األمنية بـأن اخلائن طـارق حممد صالح 
قـام بزيارهتـم إىل مقـر اللجنـة الدائمـة وأمرهـم باجلهوزيـة وكذلك إطـالق النار عى 

اهلل. أنصار 

أمـا )ص . م . ح ( فقـد أكـد لألجهـزة األمنيـة أنـه تلقـى توجيهـات مـن مسـؤول 
تقـي  ٢٠١7/١٢/4م  االثنـن  يـوم  يف  وذلـك  اخليانـة  لزعيـم  التابعـة  التحويلـة 
بإحـراق مجيـع اآلليـات وكذلك املخـازن، وأفـاد املذكور أن مسـؤول التحويلـة أبلغه 
بـأن هـذه التوجيهـات صـادرة من اخلائـن طارق صالـح، ويالحـظ هنا خطـورة هذا 
التوجيـه والنتائـج الكارثيـة التـي كانت سـتحل باملواطنـن املجاورين للمقـرات التي 

حوهلـا زعيـم اخليانـة إىل ثكنـات عسـكرية وإىل خمـازن لألسـلحة. 

املذكـور يعـرف أيضـًا بأنه قـام بإدخال مدفـع عيار 7٥ وعـدد من اهلاونـات إىل احلي 
السـيايس مـع عدد مـن األطقم املدرعـة إىل الثنية، وتسـليح إحـدى الكتائب يف شـهر 
مايـو أي قبـل أحـداث اخليانـة بأكثـر مـن نصف عـام، وعن فـرار زعيـم اخليانـة قال 
املذكـور إنـه تلقى اتصـاال هاتفيا من حتويلـة الزعيم زعيـم اخليانة ـ وذلـك صباح يوم 
االثنـن ٢٠١7/١٢/4م وُطلـب منـه تأمـن الطريق خلـروج الزعيم )زعيـم اخليانة( 
الـذي سـيتوجه إىل سـنحان وإىل منـزل اخلائـن عي حمسـن األمحـر، فرد عـى التحويلة 
بالقـول إن الطريـق غـر آمنة ومقفلـة وأن عـى الزعيم التحـرك عن طريـق اجلحيش، 
واعـرف املذكـور أنـه نسـق مع نجـل اخلائـن عي حمسـن األمحـر وذلك لتأمـن اخلط 

الرئيـيس يف سـنحان باجتـاه مقولة واخلـط باجتاه الـدرب واهلجرة. 

وأكـد املذكـور أنـه اسـتلم مـن نجل اخلائـن عي حمسـن قذائف هـاون، وبشـأن إمجايل 
مليشـيا زعيـم اخليانـة فقـد أكـد أن تلك املليشـيا تتكـون من مخـس كتائـب إضافة إىل 
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جمموعـة الـرد الرسيـع وعددهـا ١٠٠فرد، وهنـاك جمموعة املهندسـن وعـدد أفرادها 
3٠ مـن ضمـن مهامهـم زراعـة ونـزع األلغـام واعـرف املذكـور بعلمه بوجـود عدد 

مـن خمـازن األسـلحة يف منازل أقربـاء زعيـم اخليانة. 

)م . ع . ه( اعـرف بـأن اخلائـن حممـد حممد صالح اسـتدعاه يف شـهر أكتوبـر ٢٠١7م 
وذلـك بمهمـة التـام عـى قـوة اللـواء واسـتدعاء كتيبه وحـدة املهـام اخلاصـة وكتيبة 
املكافحـة وكتائـب أخـرى منهـا كتيبـة القناصـن، وقـال بـأن كتيبـة املهـام وكتيبـة 
املكافحـة حـر أفرادهـا مجيعـًا وعددهـم يصـل إىل ٥٥٠فـردا باإلضافـة إىل جمموعة 
القناصـن وعددهـم 3٠ فـردا، وتـم توزيع الكتائـب عى ثالث جمموعـات، األوىل يف 

احلـي السـيايس، والثانيـة يف تبـة توفيـق وكذلـك يف مقـرات ومنـازل أخرى. 

)م . أ . ع ( يكشـف تفاصيـل مهمـة عـن خمرجـات معسـكر امللـيص أو مركـز امللـيص 
للتدريـب، فقـد أورد باألرقام أن معظـم من كانوا خيضعون لالسـتقطاب والتدريب مل 
يتـم إرسـاهلم إىل اجلبهـات كا كان إعـالم زعيم اخليانة يـروج لذلك بل كانـوا ينقلون 
إىل مقـرات داخـل العاصمـة، منهـم 37فـردا إىل منزل اخلائـن أمحد عـي و١8فردا إىل 
منـزل زعيـم اخليانـة يف قريـة الدجاج كدفعـة أوىل ومن ثم تـم تعزيزهم بــ ١١ آخرين 
وهـذه ليسـت إال أمثلة بسـيطة، فعقب ذلـك تم تدريب عـدة جمموعات وإرسـاهلا إىل 
الروضـة مقـر مزرعة حممـد عبداهلل صالـح واألرضية املقابلـة هلا، وكذلـك تم تدريب 
مـا يقـارب ١٠٠فـرد ملـا يسـمى بطـوق صنعـاء وتدريـب ٥٠فـردا ممـا كان يسـمى 

بمجاميـع الروضة. 

) ه ، ع ، س ( أفـاد بـأن مـن تم تدريبهم يف معسـكر املليص مل يتم إرسـاهلم إىل اجلبهات 
وقـال بـأن مقـر جلنـة اسـتقبال ضبـاط وجنـود القـوات اخلاصة مل يكـن معروفـًا، من 
املالحـظ أنـه وبحسـب إفـادات املذكـور فإن جتميـع أفـراد القـوات اخلاصـة كان يتم 
بشـكل رسي وإال فلـاذا حتـرص جلنـة االسـتقبال عـى العمـل هبـذه الرسيـة التامـة ، 
بالتأكيـد أن هـذه اللجنـة وغرهـا مل تكـن وزارة الدفـاع ورئاسـة هيئـة األركان عـى 
علـم هبـا، ووزارة الدفـاع هـي اجلهـة الرسـمية املخولة بجمع أفـراد القوات املسـلحة 

وتوجيـه األوامـر هلم وليـس أي جهـة أخرى. 
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 ) ي . م . ع ( اعـرف بأنـه كان مـن ضمـن القناصـن يف منزل )اخلائـن( أمحد عي وأنه 
تـم اسـتدعاؤه مـن قبـل قائـد فريـق القناصـن يف مليشـيا اخليانـة وتـم تسـليم قناصة 
لـه وتـم تسـليحه مـع عدد مـن األفـراد بقناصـات نـوع داراجنـوف مع سـتن طلقة، 
ومـن ثـم تـم توزيعهـم عى عـدد مـن املواقع، وأفـاد أيضـًا بأنـه كان يتواجـد يف منزل 
)اخلائـن( أمحـد عـي كتيبـه كاملـة وعـدد مـن األطقـم وعربات نـوع مهـر ومعدالت 

وقذائـف آر يب جي 

) ق . م . ص ( أفـاد بـأن جتميـع أفـراد املليشـيا قبـل األحـداث بعـدة أيـام إىل جامـع 
الشـعب )الصالـح سـابقًا ( كان بغـرض السـيطرة عـى صنعـاء. 

) ع . ع . م ( وقـد تـم إلقـاء القبـض عليـه أثناء مشـاركته يف إطالق النـار عى األجهزة 
األمنيـة يف منطقـة السـبعن، وقـاد جماميـع لنرش الفـوىض يف الشـوارع العامـة وإقالق 
السـكينة العامـة ضمن خطـة اخليانة واالنقـالب، وكانت مهمة هذه املجاميع تشـكيل 
حواجـز ونقـاط تفتيـش يف عدد من الشـوارع بعد أن تم تسـليحها بأسـلحة متوسـطة 

وخفيفـة، منهـا صواريخ لو ورشاشـات. 

) م . أ . أ ( أفـاد أن )زعيـم اخليانـة( قـام بقطـع املسـتحقات واملخصصـات املالية لكل 
مـن ذهـب إىل جبهـة نجـران مع الشـهيد حسـن امللـيص، وكذلك أكـد أنه تم إرسـال 
عـدد مـن األفراد إىل السـاحل الغريب دون تنسـيق مسـبق مـع وزارة الدفـاع، وأن هذه 
املجموعـة وقعـت يف احلصـار لـوال قيـام أفراد مـن اجليـش واللجـان الشـعبية بإنقاذ 

املجموعة.  أفـراد 

) ع . ع . ص ( أفـاد بأنـه شـارك يف اجتاعـات قـادة مليشـيا اخليانـة يف منـزل )اخلائن( 
يف  وذلـك  للقتـال  باالسـتعداد  وتوجيههـم  توزيعهـم  وتـم  بالسـبعن  عـي  أمحـد 
٢٠١7/١١/3٠م وأفـاد أيضـًا بأنـه تلقـى اتصاالً من أحـد التابعن لــ )خلائن( حممد 
حممـد صالـح وذلـك للتنسـيق حـول قيـام كتيبـة يف لـواء النهديـن بمسـاندة مليشـيا 
اخليانـة وذلـك بالرب بالدبابات من معسـكر النهدين بحسـب توجيهـات )اخلائن( 
طـارق صالـح، وقـال املذكـور إهنم تلقـوا توجيهـات أثنـاء االشـتباكات بتفعيل مجيع 



390

فتنةديسمبر

األسـلحة مـن القذائـف الصاروخيـة كصواريـخ لـو إىل القنابـل اليدويـة وكذلـك 
الرشاشـات واملعـدالت والــ آر يب جي. 

) م . ي . ي ( اعـرف لألجهـزة األمنيـة بمشـاركته يف نـرش الفـوىض واالعتـداء عـى 
املقـرات العامـة وذلـك يف يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م وقيامه مع مسـلحن آخرين 
بقطـع الطـرق يف سـواد حنـش ومهامجـة جممـع ٢٢مايـو ونقطـة األمـن بجـوار مقربة 
شـهداء ٢٠١١م وإطـالق النـار عى أطقـم ودوريات األجهـزة األمنيـة وكذلك قطع 
الطريـق يف تقاطـع الدائري والغرفـة التجارية واحلصبة والسـائلة وطـرد وهتديد أفراد 
رشطـة قسـم احلصبـة أثنـاء وصوهلـم إىل جـوار بوابـة النقـل احلـريب، وإطـالق النـار 
بشـكل عشـوائي يف الشـوارع مـا أدى إىل إقـالق السـكينة العامـة وكذلك وقـوع قتى 

وجرحـى أثنـاء االشـتباكات مع األجهـزة األمنيـة واالعتـداء عى أحـد املواطنن. 

) م . م . ن( أفـاد بأنـه كان ضمـن املكلفـن باسـتدعاء ضبـاط وأفراد القـوات اخلاصة 
مـن كتائـب حمـددة وهـم مـن ذوي الثقـة وذلـك كـي يتـم إعـادة توزيعهـم يف كتائب 
جديـدة أو جمموعـات، األوىل يف منـزل )اخلائـن( حممد حممـد صالح باحلي السـيايس، 
والثانيـة يف اللجنـة الدائمـة بحـدة، والثالثة يف تبـة )اخلائن( توفيق صالـح ببيت بوس. 
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تعامـل أنصاراهلل بالتعـاون مع كل القـوى الوطنية 
اخلـرة بحكمـة بالغة مع أحداث اخليانـة وما تبعها 
مـن آثـار، وكانـت متابعـة قائـد الثـورة الدائمـة 
اجلميـع  عمـل  التـي  البوصلـة  هـي  وتوجيهاتـه 
عـىل اتباعهـا، وقـد كانـت قيـم العفـو والتسـامح 
ورسعـة تطبيـع احليـاة، واإلفـراج عن املغـرر هبم، 
واسـتكامل التحقيقـات برسعة، والعمـل الدؤوب 
وتفويـت  واالسـتقرار،  األمـن  اسـتتباب  عـىل 
الفرصـة عـىل كل مـن يريـد أن يعمل عىل اسـتثامر 

األحـداث يف أي اجتـاه.

فكانـت هـذه هـي السـابقة الثانية يف تاريـخ اليمن 
التـي يعمل فيهـا رجال احلكم واحلـل والعقد عى 
تطبيـع احليـاة والعفو يف زمن قيـايس واحلفاظ عى 
كل قطـرة دم يمني كا حصل يف ثورة ٢١ سـبتمرب 
التـي أدهشـت الكثر مـن املنصفن برسعـة تطبيع 
السـيطرة  فيـه  الـذي متـت  اليـوم  احليـاة يف ذات 
تكامـل  عـى  والعمـل  صنعـاء،  العاصمـة  عـى 
وديمومـة  الدولـة  مؤسسـات  وتفعيـل  اجلهـود 
اخليانـة  مؤامـرة  لـه  هدفـت  مـا  ورغـم  عملهـا، 
واسـراتيجيتها البالغـة العنـف ومـا امتلكتـه مـن 

كانت هذه هي السابقة ,,
الثانية يف تاريخ اليمن التي 

يعمل فيها رجال احلكم 
واحلل والعقد عى تطبيع 

احلياة والعفو يف زمن 
قيايس واحلفاظ عى كل 

قطرة دم يمني كا حصل 
يف ثورة ٢١ سبتمرب 

برسعة تطبيع احلياة يف 
ذات اليوم الذي متت فيه 

السيطرة عى العاصمة 
صنعاء

العفو العام
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دعـم لوجسـتي من دول العـدوان، وما رافقها مـن محالت إعالميـة مضللة، وخطاب 
فتنـوي طائفـي مقيـت، أراد أن يـزرع الشـقاق واخلـالف بـن أبنـاء الشـعب اليمنـي 
ويقسـمهم داخليـا بعـد فشـله لثـالث سـنوات يف حتقيـق ذلـك.. إال أن جتـي حكمـة 
القيـادة واعتـاد مبـدأ الصفح والتسـامح وتكامل اجلهـود كان له بالغ األثـر يف احتواء 
أي تداعيـات أو توجهـات كان يريد العدوان االسـتثار فيها،كا أن مؤسسـات الدولة 
اسـتمرت يف أداء مهامهـا بشـكل اعتيـادي، مـع اسـتمرار املؤسسـات املعنيـة باحلفاظ 
عـى األمن والسـكينة العامـة والدفاع عـن الوطن وتقديـم اخلدمـات وإدارة املصالح 
احليويـة يف حالـة عمـل دائـم ، ويف مقدمـة تلك املؤسسـات جملس الـوزراء الذي عقد 

أوىل جلسـاته بعـد األحـداث مبـارشة يف السـادس من ديسـمرب ٢٠١7

عودة األهايل: 

منـذ اللحظـة األوىل إلعالن مقتل زعيم مليشـيا اخليانـة وصدور بيـان وزارة الداخلية 
الـذي أكد عـى نجـاح األجهزة األمنيـة ومعهـا وحدات من قـوات اجليـش واللجان 
الشـعبية يف وأد الفتنـة والقضـاء عليها سـارعت السـلطات الرسـمية إىل إعـادة تطبيع 
احليـاة خاصـًة يف املناطق التي شـهدت أحداث املؤامـرة واخليانة وعى رأسـها األحياء 
اجلنوبيـة مـن العاصمة، ومـا هي إال سـاعات فقط حتـى أصبحت التوجيهـات واقعًا 
عـى األرض فقـد تم إعادة فتـح الكثر من الشـوارع وحتركـت اجلهات املعنيـة إلزالة 
خملفـات التدمـر الـذي تسـببت بـه مليشـيا اخليانـة وعـاد الكثـر مـن املواطنـن إىل 
مسـاكنهم بعـد أن حافظت األجهـزة األمنية عليها دون أن متـس أي يشء من ممتلكات 

املواطنـن اخلاصة. 

وعـى مـدى األيـام األوىل ملـا بعـد وأد الفتنـة سـارعت األجهـزة األمنيـة إىل إجـراء 
التحقيقـات مـع كافـة املتورطـن باخليانة، فيـا كثف رئيـس املجلس السـيايس األعى 
صالـح الصـاد مـن حتركاتـه وتواصله مع خمتلـف الشـخصيات والقيـادات يف صنعاء 
واملحافظـات جمريًا مشـاورات سـبقت قرار العفو الـذي رأت فيه القيـادة خيارًا يصب 
يف املصلحـة الوطنيـة رغـم مـا أحدثته الفتنـة من تداعيـات ومن أرضار طالـت أرواح 
املواطنـن وأرواح أفـراد مـن األجهزة األمنية واجليـش واللجان الشـعبية إضافة إىل ما 
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تعرضـت لـه الكثر مـن املبـاين واملنازل مـن تدمر . 

وخـالل األيـام األوىل ملا بعد وأد الفتنـة صدرت توجيهات صارمـة بمنع أي جتاوزات 
قـد يقـوم هبـا أي فـرد مـن أفـراد األجهـزة األمنيـة أوأي اعتـداء يقـوم بـه أي مواطن 
باسـم أي جهـة كانـت عـى ممتلـكات مواطـن آخر يف ظـل تطمينـات مسـتمرة أكدهتا 
السـلطات لكافـة املواطنـن وطبقتهـا عـى أرض الواقـع من خـالل االنتشـار األمني 
ألفـراد األجهـزة األمنيـة يف كافـة األحياء التي شـهدت أحـداث املؤامرة، منهـم أفراد 

قامـوا بحراسـة بعـض املنازل واملبـاين السـكنية حتى عـودة مالكيها وسـاكنيها. 

لقـد قـدم أفـراد األجهـزة األمنيـة مثـاالً للوطنيـة والتضحية يف سـبيل أمن واسـتقرار 
البـالد مـن خـالل تعاملهـم اإلجيـايب مـع املواطنـن أثنـاء األحـداث ومـا بعدهـا، 
فبحسـب شـهادات ملواطنـن يف أحيـاء شـهدت اشـتباكات لعـدة أيـام فقـد نفـذت 
األجهـزة األمنيـة عمليـات لضان اخلـروج اآلمـن لـألرس واملواطنن وقامـت بتوفر 
املـواد الغذائيـة األساسـية لبعـض املنازل التـي مل يتمكن سـاكنوها من اخلروج خشـية 
تعرضهـم إلطـالق نـار مـن قبـل مليشـيا اخليانـة التـي كانـت تتحصـن فـوق األبنية 

وتقتحـم بعـض املنـازل عنوة . 

الصامد يزور األحياء املتررة : 

يف اليـوم التـايل لـوأد الفتنة فاجأ رئيـس املجلس السـيايس األعى صالـح الصاد أهايل 
األحيـاء التـي شـهدت أحـداث الفتنـة بزيـارة صباحيـة التقـى فيهـا أفـراد األجهـزة 
األمنيـة وعـددا مـن املواطنـن الذين رشحـوا لـالخ رئيس املجلـس السـيايس األعى 
مـا تعرضـوا له خـالل أحـداث الفتنة من حصـار فرضته مليشـيا اخليانة عليهـم،  وقد 
وجـه رئيـس املجلـس السـيايس األعـى بحـر األرضار الـذي تسـببت هبـا مليشـيا 
اخليانـة منهـا عى رأسـها تلـك األرضار التي طالـت املمتلـكات اخلاصـة للمواطنن. 

ت الزيـارة عـن الوضع األمنـي احلقيقـي الـذي عاشـته العاصمة بعـد تلك  لقـد عـربَّ
األحـداث ونجـاح األجهـزة األمنيـة وبفضـل مـن اهلل وتعـاون املواطنن عـى فرض 

األمـن واالسـتقرار يف فرة قياسـية. 
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ويف نفـس الليلـة التـي أمخـدت فيهـا الفتنـة، كان رئيـس املجلـس السـيايس األعـى 
يصـدر بيانـا عاجـال عـن وأد الفتنة ويوجـه األجهـزة الرسـمية باالسـتمرار يف أعاهلا 
الروتينيـة ومضاعفـة اجلهـود فيـا خيـص العمـل عـى تطبيـع احليـاة واسـتباب األمن 
واألمـان، وحيـذر مـن أي أعال خـارج نطاق القانـون أو أعـال انتقاميـة، ويؤكد عى 

أن االنتصـار عـى الفتنـة واخليانـة هـو انتصـار لـكل اليمـن والشـعب اليمني.

ومل يقتـر اهتـام رئيـس املجلـس السـيايس عـى العاصمـة فحسـب بل التقـى عددا 
مـن الشـخصيات االجتاعيـة واملسـؤولن املحليـن من حمافظـات عـدة وأبرزها تلك 
املحافظـات التـي شـهدت أحـداث الفتنة ومنهـا حمافظة املحويـت، التـي التقى رئيس 
املجلـس السـيايس األعـى عددا مـن مشـائخها ووجهائهـا وذلك يف ١٠ من ديسـمرب 
أي بعـد أحـداث الفتنـة بسـتة أيـام فقـط، ويف اللقـاء تطـرق الرئيـس الصـاد إىل مـا 
حـدث يف صنعـاء مـن فتنـة تـم وأدهـا بتعـاون اجلميـع مـع أجهـزة الدولـة.. وقال» 
الوطـن لن يكـون متسـعًا للجميع وتسـوده العدالـة إال بالرجـال األوفيـاء املخلصن 
لوطنهـم وشـعبهم«. وأشـار رئيـس املجلـس السـيايس األعـى إىل أن أمن واسـتقرار 
وكرامـة أي مواطن فـوق كل االعتبـارات وعـى اجلميـع العمل عى تطبيـع األوضاع 
ومسـاندة جهـود السـلطة املحليـة للقيـام بواجبهـا يف تقديـم اخلدمـات للمواطنـن 
وتلبيـة احتياجاهتـم الروريـة بحسـب اإلمكانيـات املتاحـة، وأضـاف: »نريـد أن 
تكـون حمافظـة املحويـت تلـك املحافظـة التـي عهدناهـا برجاهلـا األشـداء وبالوفـاء 
ورفـد جبهـات العـزة والـرشف ملواجهـة العـدوان وإفشـال خمططاتـه التي تسـتهدف 
اليمـن أرضـا وإنسـانا«، وأشـاد الرئيـس الصـاد بمواقـف وجهـود قيـادة املحافظـة 
ومشـائخ ووجهـاء وأبنـاء املحويـت يف خمتلـف املنعطفـات التـي مـر هبا الوطـن، فيا 
هنـأ مشـائخ ووجهـاء حمافظـة املحويت رئيـس املجلـس السـيايس األعى بـوأد الفتنة 
وإسـقاط مؤامـرة العـدوان التـي كادت أن تعصـف بالوطـن، وأكدوا أن أبنـاء حمافظة 
املحويـت يقفـون صفـا واحـدا يف جبهـة مواجهـة العـدوان وكـذا التصدي لـكل من 
حيـاول املسـاس باألمـن واالسـتقرار والسـلم االجتاعـي، وشـددوا عـى أن حمافظـة 
املحويـت كغرهـا من املحافظـات حريصة عى تعزيـز االصطفـاف والتالحم الوطني 
ومتاسـك اجلبهـة الداخليـة واالسـتمرار يف الصمـود والثبـات يف مواجهـة العـدوان، 
وجـددوا التأكيـد عى مسـاندهتم للقيـادة السياسـية ووقوفهم إىل جانـب الوطن وأمنه 
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واسـتقراره والعمـل عـى كل مـا من شـأنه حتقيـق املصلحة العامـة وتفويـت الفرصة 
عـى املربصـن بالوطـن وأمنه واسـتقراره.

الراكة والتسامح: 

رغـم مـا حققته األجهـزة األمنيـة ومعها وحـدات نوعية من قـوات اجليـش واللجان 
الشـعبية من حسـم رسيع للمواجهـات وإلقاء القبض عـى القـادة املتورطن بأحداث 
اخليانـة وعـى املئـات مـن املشـاركن إال أن النهج التسـاحمي ظـل اخليار الـذي اختذته 
القيـادة، وهـو اخلـط الـذي ترجم فيـا بعد عى شـكل خطـوات ومصفوفـة إجراءات 
اختذهـا املجلـس السـيايس األعى برئاسـة الرئيـس صالح الصـاد الـذي التقى خالل 
األسـبوع األول مـن مرحلـة ما بعـد وأد الفتنـة بالعديد مـن الشـخصيات االجتاعية 
والقيـادات العسـكرية واألمنية وقادة األحزاب السياسـية، ومجيعهـا لقاءات حرصت 
القيـادة مـن خالهلـا عـى تأكيـد نظرهتـا ملرحلة مـا بعـد االنتصار عـى الفتنـة، مرحلة 
يمكـن قـراءة خطوطهـا العريضـة من خـالل التأكيد عـى اسـتمرار الرشاكـة يف إدارة 
البـالد ودعـوة خمتلـف الـرشكاء إىل فتح صفحـة جديـدة عنواهنـا الوحـدة الوطنية يف 

العدوان. مواجهـة 

توجـه باركتـه القيـادات السياسـية وعى رأسـها قيـادات حـزب املؤمتر الشـعبي العام 
املبـدأي  التـي أكـدت رفضهـا مـرشوع اخليانـة والفتنـة واسـتمرارها عـى موقفهـا 
الرافـض للعـدوان، واحلـرص عى وحـدة اجلبهـة الداخليـة ووحدة الصـف، وهو ما 
تفرضـه عـى اجلميع طبيعـة املرحلة التي خيـوض فيها شـعبنا اليمني معركتـه املصرية 

لنيـل حريته واسـتقالله.

مل يتوقـف توجـه أنصـاراهلل عنـد األقـوال فقـط بـل رسعـان مـا أصبـح واقعًا السـيا 
احلـرص عـى اسـتمرار حـزب املؤمتـر الشـعبي العـام كرشيـك أسـايس يف معركـة 
املواجهـة، وهلذا سـارعت السـلطات وبموجـب توجيهـات رئيس املجلس السـيايس 
األعـى إىل إعـادة مقرات احلزب التي اسـتخدمها زعيم مليشـيا اخليانـة لتنفيذ مؤامرته 
منهـا، مقـر اللجنـة الدائمـة ومقر معهـد امليثاق ومقـرات أخـرى حتولت أثنـاء اخليانة 
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ومـا قبلهـا إىل ثكنـات عسـكرية ملسـلحي مليشـيا اخليانة ومنهـا تعرضـت الدوريات 
األمنيـة لالعتـداء بـل وحتى منـازل املواطنـن املجـاورة لتلـك املقرات. 

مـا هـي إال أيام فقـط حتى قامـت األجهـزة األمنيـة بإخالء املقـرات الرئيسـية حلزب 
املؤمتـر وإعادهتـا إىل قيـادات احلـزب التـي تسـلمتها بشـكل رسـمي وعـى رأسـها 
املقـرات يف العاصمـة وكذلك يف حمافظات عمـران واملحويت وحجـة، يف تلك األثناء 
كانـت املشـاورات مسـتمرة إلصـدار قـرار العفـو العـام ضمن إجـراءات السـلطات 
وجهودهـا الكبـرة  لطي صفحـة الفتنـة والتأكيد ألبناء الشـعب اليمنـي عى حرصها 
الشـديد عـى وحـدة اجلبهة الداخليـة ومتاسـكها، وهلذا صدر قـرار العفو العـام الذي 
احتـوت ديباجته الرسـمية عى أسـباب إصـداره وعى رأسـها احلـرص وااللتزام عى 

وحـدة الوطـن وعى األخـّوة ومل الشـمل وجتاوز آثـار أحـداث الفتنة.  

نص قرار العفو 21 ديسمرب :

صـدر اليـوم قـرار رئيـس املجلس السـيايس األعـى رقـم ) ١3٢( لسـنة ٢٠١7م فيا 
يـي نصه:

قرار رئيس املجلس السيايس األعى رقم ) ١3٢( لسنة ٢٠١7م

رئيس املجلس السيايس األعى:  بعد االطالع عى دستور اجلمهورية اليمنية،

وعى االتفاق املعلن بتاريخ ٢8 / 7 / ٢٠١٦م بإنشاء املجلس السيايس األعى،

وعـى قـرار رئيـس املجلـس السـيايس األعـى رقـم )١( لسـنة ٢٠١٦م بشـأن حتديـد 
مهامـه واختصاصاتـه.

الوطـن،  أبنـاء هـذا  بـن  ملبـدأ األخـوة  الوطنـي، وتعزيـزا  التوجـه  وإيانـا بصـدق 
واستشـعارا بأمهيـة وحـدة الصـف اليمنـي، وانطالقا مـن االلتـزام املطلـق يف احلفاظ 
عـى وحـدة الوطـن وسـالمة أبنائـه، وحرصا عـى مل الشـمل وجتـاوز اآلثار املؤسـفة 
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الناجتـة عن تلـك األحداث املؤملـة التي خطط هلـا العدوان اخلارجي مسـبقا بالتنسـيق 
مـع بعـض اخلونـة يف الداخل، وتأكيـدا عى مبـدأ الرشاكة بـن أبناء الوطـن بمكوناته 
السياسـية، ودحضـا للمزاعـم الكاذبـة التـي ترددهـا أبـواق إعـالم العـدو اخلارجـي 
التـي هتـدف إىل شـق الصـف، وتفكيـك النسـيج االجتاعـي والوحـدة الوطنيـة وبا 

يـر باملصلحـة العليـا للوطـن، قررنا:

أوال: العفـو عـن كل يمنـي مدين شـارك يف فتنة خيانـة ديسـمرب ٢٠١7م وحتى تاريخ 
هـذا القرار.

ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك األحداث.

ثالثا: يستثنى من الفقرتن )أوال وثانيا( ما يي:

- من ثبت ارتكابه جريمة قتل أوالرشوع فيها.

 - مـن ثبـت تورطـه يف التخطيـط لتلـك الفتنـة أوالتخابـر مـن أجلهـا مـع حتالـف 
العـدوان.

رابعـًا : يتمتـع املسـتفيدون من قرار العفو بمارسـة كامـل حقوقهم السياسـية واملدنية 
وفقا ألحكام الدسـتور والقوانـن النافذة.

اإلفراج عن املحتجزين: 

أيـام فقـط مـن صـدور قـرار العفـو وبعـد أن اسـتكملت إجراءاهتـا قامـت األجهـزة 
الغـدر واخليانـة  فتنـة  األمنيـة باإلفـراج عـن العـرشات مـن األرسى املشـاركن يف 
وذلـك تنفيـذًا لتوجيهـات رئيـس املجلـس السـيايس األعى وملـا ورد يف قـرار العفو، 
وقـد شـملت عمليـة اإلطـالق ١٦٠ مـن املشـاركن يف أحـداث الفتنة وذلـك يف ٢4 
مـن ديسـمرب ٢٠١7م أي بعـد ٢٢ يومـًا من إلقـاء القبض عليهـم أثناء مشـاركتهم يف 

نة.  اخليا
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العمليـة حرهـا وزيـر الداخليـة اللـواء عبداحلكيـم املـاوري ووزيـر اإلدارة املحلية 
عـي بـن عـي القيـيس وأمـن أمانـة العاصمة محـود عبـاد ورئيـس مصلحة السـجون 
إضافـة إىل عـدد مـن العلـاء والشـخصيات االعتباريـة، وبحسـب الترحيـات التي 
نرشهتـا وكالـة سـبأ لألنبـاء  بعـد عمليـة اإلطالق، فإهنـا تأيت هبـدف تطبيـع األوضاع 
وجتـاوز تداعيـات األحداث التي شـهدهتا العاصمة وبا يسـهم يف تعزيـز االصطفاف 

الوطني.  والتالحـم 

عمليـة اإلطـالق الثانيـة كانـت يف الثامـن مـن ينايـر ٢٠١8م والتـي شـملت ١7٩ 
مـن املتورطـن يف اخليانـة والفتنـة وقـد شـهدت حمافظـة عمـران عمليـة إطـالق عدد 
مـن املشـاركن يف أحـداث الفتنـة وذلـك بتاريـخ ٩ينايـر ٢٠١8م حيـث تـم اإلفراج 
عـن 3٠مـن املشـاركن تنفيذًا لقـرار العفـو، وقـد أقيمت يف السـجن املركـزي فعالية 
باملناسـبة حتـت شـعار كلنـا صـف واحد ضـد العـدوان حرها مديـر أمـن املحافظة 
العميـد حممد املتـوكل ورئيس نيابة املحافظـة الدكتور فضل حممد املطـاع، ودعا حمافظ 
عمـران الدكتـور فيصـل جعـان املفـرج عنهـم إىل فتـح صفحة جديـدة مـن التعايش 
واالهتـام بـا يعـزز األمـن واالسـتقرار باملحافظة، وقـال:»إن القيـادة السياسـية تويل 
قضيـة اإلفـراج عـن املعتقلـن جـل اهتامهـا وحريصـة عـى وحـدة الصـف الداخي 

وجبهـة مواجهة العـدوان«.

كـا ألقيـت عـدد من الكلـات أكدت عـى أمهيـة التالحم والتاسـك الشـعبي يف هذه 
املرحلـة التـي يمر هبـا الوطن جـراء العدوان.

مـن جانبهـم أكـد املفـرج عنهـم أهنـم سـيكونون خـر معـن يف الدفـاع عـن الوطـن 
ومحايـة مقدراتـه والتصـدي لـكل مـن حيـاول تدنيـس تربتـه الطاهـرة .. معربـن عن 
السـيايس األعـى جلهـوده يف جتـاوز األحـداث  املجلـس  لرئيـس  الشـكر والتقديـر 
األخـرة، حـر الفعاليـة نائـب مديـر األمـن العقيـد حفـظ اهلل احلمـزي وعـدد مـن 

األمنية.)سـبأ( والقيـادات  االجتاعيـة  الشـخصيات 

وعقـب تلـك الفعاليـة بأيـام التقـى رئيـس املجلـس السـيايس األعـى صالـح الصاد 



401

13الفصل الثالث عرش : العفو العام

بعـدد مـن مشـائخ قبيلـة حاشـد وكذلـك بمحافـظ حمافظـة عمـران الدكتـور فيصـل 
جـرى  الـذي  اللقـاء  ويف  االجتاعيـة،  والشـخصيات  املشـائخ  مـن  وعـدد  جعـان 
يف ١3ينايـر ٢٠١8م أكـد رئيـس املجلـس السـيايس األعـى عـى الـدور املهـم الـذي 
يضطلـع به مشـائخ وأبنـاء حمافظـة عمـران يف تعزيز االصطفـاف والتالحم ومتاسـك 
اجلبهـة الداخليـة واحلفـاظ عـى األمـن واالسـتقرار والسـكينة العامـة يف املحافظـة 
واملديريـات، ويف اللقـاء رحـب الرئيـس الصـاد باحلارضيـن مـن مشـائخ حاشـد.. 
مشـيدا باملواقـف الوطنيـة والشـجاعة هلـم منـذ اندالع فجـر الثـورة، وقال:»سـعداء 
الثـورة واجلمهوريـة  الدفـاع عـن  قبيلـة حاشـد يف  بكـم ونقـدر مواقـف  بااللتقـاء 
فلقـد كانـت مواقفهـا مرشفـة ونتذكـر رموزهـا ومناضليهـا يف خمتلـف  والوحـدة، 
املراحـل الوطنيـة«، وأكـد رئيـس املجلـس السـيايس األعى أن بنـاء الوطـن واحلفاظ 
عـى أمنه واسـتقراره  مسـؤولية اجلميع، وأضـاف:»إن الوطـن يتعرض اليـوم ملؤامرة 
خطـرة تسـتهدف النيل مـن وحدته وأمنه واسـتقراره وهنـب خراته وثرواتـه، وعلينا 
مجيعـا االضطـالع باملسـؤولية يف مواجهـة هـذا العـدوان السـافر الذي يرتكب أبشـع 
اجلرائـم بحـق أبنـاء شـعبنا اليمنـي منـذ ما يقـارب ثـالث سـنوات، اسـتهدف البرش 
واحلجـر والشـجر وأهلـك احلـرث والنسـل«، وتابع: »حاشـد أكـرب من أن يشـوهها 
اخلونـة والعمـالء بأفعاهلـم التي ال متـت لليمن والشـعب والقبيلـة بصلـة«.. الفتا إىل 
أن قبيلـة حاشـد ككل قبائـل اليمـن ضحيـة ملؤامـرة املعتديـن ومـن أرادوا أن يتبقـى 

اليمـن وقبائلـه رهـن مشـاريعهم الضيقـة والصغرة.

 وأكـد الرئيـس الصـاد أن حمـاوالت حتالـف العـدوان جـر قبيلـة حاشـد إىل مربـع 
الفتنـة والعنـف والفـوىض انصـدم بوعي أبنائهـا وحتطم عـى أيدي رجاهلا املسـلحن 
باإليـان والصـدق والثبات، ولفت إىل أن قبيلة حاشـد سـتظل صاحبـة املكانة املميزة 
بـن القبائـل اليمنيـة التـي ال يمكـن أن ترهـن وعيهـا إال هلل وللوطـن ويراهـن عليها 
يف بنـاء املسـتقبل الـذي يسـتحقه الشـعب اليمنـي، فيـا أكـد أبنـاء قبيلـة حاشـد أهنم 
سـيكونون وكـا هـو العهـد هبم اجلنـود األوفيـاء مـع الوطن وأمنـه واسـتقراره وضد 
دعـوات التفرقـة والتخريب والفـوىض، ووجه الرئيـس الصاد باإلفراج عـن قيادات 
وأفـراد مـن حمافظـة عمـران شـاركوا يف الفتنة األخـرة بمن فيهـم وزيـر االتصاالت 

السـابق جليـدان حممـود جليـدان والشـيخ مبخـوت املرشقي.
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وإىل حمافظـة حجـة التـي شـهدت بتاريـخ ١8ينايـر ٢٠١8م اإلفـراج عـن 3٢ مـن 
املشـاركن يف أعـال الفتنـة واخليانة وخـالل عملية اإلفـراج بحضور وكيـل املحافظة 
حممـد عـي القيـيس ونائـب مديـر أمـن املحافظـة العقيـد زيـد اليوسـفي وعـدد مـن 
مسـؤويل األجهـزة األمنية .. أشـار وكيـل املحافظة الدكتـور طه احلمـزي إىل أن العفو 
والتسـامح سـمة احلـارض.. داعيـا املفـرج عنهـم إىل أن تكـون توجهاهتـم واهتاماهتم 
خلدمـة املحافظـة بشـكل خاص والوطـن بصورة عامة، وشـدد عـى رضورة اضطالع 
اجلميـع باملسـؤولية يف ظـل ما يتعرض لـه الوطن من عـدوان وحصار جائـر .. مؤكدا 
أن حجـة سـتظل املحافظـة التـي تتسـم باملحبـة والوفـاء وتنعـم باألمـن واالسـتقرار 

بفضـل جهـود أبنائها.

لفـت الوكيـل احلمـزي إىل أن مواجهـة املؤامـرات التـي حتـاك ضـد الوطـن يتطلـب 
تضافـر جهـود اجلميـع خاصـة مـع تصعيـد العـدو يف خمتلـف اجلبهـات .. الفتـا إىل 

رضورة أن يقابـل هـذا التصعيـد رفـد جبهـات الـرشف بالرجـال والعتـاد.

فيـا عـرب املفـرج عنهـم عـن الشـكر والتقديـر للقيـادة السياسـية وجهودهـا يف تعزيز 
متاسـك وحـدة الصف الوطنـي بإصدار قـرار العفـو .. مؤكدين وقوفهـم صفا واحدا 

إىل جانـب اجليـش واللجان الشـعبية للتصـدي للعدوان.

ويف ٢١ ينايـر ٢٠١8م أفرجـت األجهـزة األمنيـة مـن السـجن املركـزي بصنعـاء عن 
٢٠٦ مـن املوقوفـن عـى خلفية أحداث ديسـمرب املايض بنـاًء عى قرار العفـو الصادر 
عـن رئيـس املجلـس السـيايس األعـى، وخالل اإلفـراج أكـد وزيـر الداخليـة اللواء 
الركـن عبداحلكيـم املـاوري أنه تم اسـتكال عمليـة اإلفراج عـن املحتجزيـن املدنين 
عـى ذمـة أحـداث ديسـمرب املـايض لعـدد ٢٠٦ مـن املوقوفـن بناءًا عـى قـرار العفو 
الصـادر عـن رئيس املجلس السـيايس األعـى، وقال» سـيتم اإلفراج عـن املحتجزين 
مـن العسـكرين بالتنسـيق مـع وحداهتـم العسـكرية، وهنـاك ضانـات من خـالل ما 
ملسـناه مـن املوقوفـن باالبتعـاد عـن كل مـا يـيسء إىل الوطـن وكل مؤامرة تسـتهدف 
أمنـه واسـتقراره « .. مؤكـدا أن يكـون هـذا اإلفـراج دافعـا للجميـع لتعزيـز التالحم 
واالصطفـاف يف مواجهـة العـدو الذي طـال البرش واحلجر والشـجر،كا أكـد الوزير 
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املاوري أن األجهزة األمنية باملرصاد ألي شـخص يسـعى لزعزعة األمن واالسـتقرار 
.. مبينـا أنـه تـم اإلفـراج عـن كافـة املحتجزيـن مـن املدنيـن وسـيتم اإلفـراج عـن 
املوقوفـن العسـكرين خـالل اليومـن القادمن، فيا أشـار أمن العاصمـة محود حممد 
عبـاد إىل أنه تم اسـتكال خـروج كافة املوقوفن مـن املدنين عى ذمة أحداث ديسـمرب 
املؤسـفة، وذلـك يف إطـار العفو الصادر عـن رئيس املجلـس السـيايس األعى،واعترب 
أن إطـالق ٢٠٦ مـن املوقوفـن يؤكـد احلـرص عـى تعزيـز عـرى التالحـم بـن أبناء 
الوطـن الواحـد وأن لغة التسـامح والصفح واملشـاركة هي القاسـم املشـرك الذي يف 

رحابـه وظله يعيـش اجلميع.

ويف تاريـخ ٢٢ينايـر ٢٠١8م أفرجـت األجهـزة األمنيـة بمحافظـة حجة عـن ١٢ من 
املشـاركن يف أحـداث الفتنـة وذلـك بموجب قـرار العفـو، وخالل اإلفـراج بحضور 
وكيـل املحافظـة حممـد عـي القيـيس ونائـب مديـر جهـاز األمـن السـيايس باملحافظة 
العقيـد عبـداهلل القـادري وعـدد مـن مسـؤويل األجهـزة األمنيـة .. أكـد حمافـظ حجة 
هـالل الصـويف أن اإلفـراج عن املوقوفـن يأيت يف إطار قـرار العفو الصـادر عن رئيس 
املجلـس السـيايس األعـى، وحـث املفـرج عنهـم عـى اإلسـهام يف خدمـة املجتمـع 
والعمـل صفـا واحدا مـع كل القـوى السياسـية الوطنيـة ملواجهـة العدوان .. مشـرا 
إىل رضورة اضطـالع اجلميـع بمسـؤولياهتم إزاء مـا يتعـرض لـه الوطـن مـن عدوان 
وحصـار، فيـا ثمـن املفرج عنهـم جهـود قيـادة املحافظـة وحرصها عى طـي صفحة 
املـايض والعمل عى متاسـك وحـدة الصف الوطنـي .. مؤكدين وقوفهـم صفا واحدا 
إىل جانـب اجليـش واللجـان الشـعبية يف مواقـع العـزة والـرشف ملواجهـة العـدوان 

وخمططاته.

اإلفراج عن 600 من العسكرين : 

وكانـت أكـرب عمليـة أفرجـت فيهـا األجهـزة األمنيـة عـن املئـات مـن املشـاركن يف 
أحـداث الفتنـة يف تاريخ ٢7 ينايـر ٢٠١8م وهـي العملية التي شـملت إطالق رساح 
٦٠٠ مـن العسـكرين الذيـن شـاركوا يف أحـداث الفتنـة واخليانـة ومجيعهم شـملهم 
قـرار العفـو، وقـد حـر عملية اإلفـراج رئيس جملـس النـواب حييى الراعـي وعضو 
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املجلـس السـيايس األعـى سـلطان السـامعي، وخـالل اإلفـراج الذي حـره وزراء 
الدفـاع اللـواء الركـن حممـد نـارص العاطفـي واإلدارة املحليـة عـي بـن عـي القيـيس 
والدولـة لشـؤون جملـيس النـواب والشـورى الدكتـور عـى أبـو حليقـة والشـباب 
والرياضة حسـن زيد ومستشـار الرئاسـة الدكتور عبدالعزيز الرب وعدد من حمافظي 
املحافظـات .. أكـد أمـن العاصمـة محود حممـد عبـاد أن اإلفـراج عـن املوقوفن جاء 
بنـاًء عـى توجيهـات قائد الثـورة وقـرار العفو الصـادر عـن رئيس املجلس السـيايس 
األعى.وقـال » إن قـرار العفـو جـاء تأكيـدًا عـى أن أسـلحة أهـل اليمـن ال يمكن أن 
تتوجـه إال إىل صـدر العـدو الـذي يقتـل اليمنيـن ويدمـر البنيـة التحتية مـن خالل ما 
مجعـوه مـن مجوعهـم وأرتاهلـم وأسـلحتهم وأمواهلـم وأبواقهـم اإلعالميـة الضخمة 
للمسـاس بكرامتنـا وعزتنـا«، وأضـاف:»إن اإلفـراج اليـوم عـن مئـات العسـكرين 
املوقوفـن عـى ذمة أحداث ديسـمرب ممن شـملهم قـرار العفـو، يدعونـا إىل أخذ العرب 
والـدروس مـن األحـداث التي تلحـق األذى بالوطـن وأهله، ألن اليمن يسـتحق من 
اجلميـع احلفـاظ عليـه، فبـه نـزداد قـوة وأخـوة وثباتـًا وصمـودًا يف مواجهـة العدوان 
والدفـاع عنـه وأمنـه واسـتقراره«، واعتـرب أمـن العاصمة قـرار العفو، خطـوة إجيابية 
إلعـادة اللحمـة بـن أبنـاء اليمـن الواحـد بمختلـف انتاءاهتم ومشـارهبم السياسـية 
والفكريـة وجيسـد يف الوقـت نفسـه احلكمـة اليانيـة ألن اجلميـع يقـف عـى أرضيـة 
واحـدة يف مواجهـة العـدوان، وقال:»إننـا مجيعـا ال يمكـن إال أن نكون مـع الوطن يف 
مواجهـة العـدوان والطغيـان العاملي الـذي يريد أن يقسـم وطننا، ويكرس شـوكتنا«.. 
مثمنـًا حـرص القيادة السياسـية عى معاجلـة تداعيات أحداث ديسـمرب املؤسـفة هبذه 

الروحيـة التـي تعكـس سـاحة اليمنيـن وأخالقهم وسـلوكهم.

فيـا أشـاد مديـر املكتـب التنفيـذي ألنصـار اهلل الدكتـور أمحد الشـامي بحـرص قائد 
الثـورة ورئيـس املجلـس السـيايس األعـى عـى جتـاوز تداعيـات أحـداث ديسـمرب 
املـايض .. مؤكـدًا أن هـذا املوقـف يعـرب عـن أصالة الشـعب اليمنـي وقيمـه وأخالقه 
النبيلـة، ودعـا املفرج عنهـم إىل القيـام بدورهم إزاء مـا يتعرض له الوطـن من عدوان 
بالوقـوف إىل جانـب اجليـش واللجـان الشـعبية يف مواجهـة العدوان الذي يسـتهدف 

اجلميـع دونا اسـتثناء.
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حـر اإلفـراج رئيـس هيئـة االسـتخبارات العسـكرية اللـواء الركـن عبـداهلل حييـى 
احلاكـم وُأمنـاء عمـوم املجالـس املحليـة ورئيـس جملـس التالحـم القبـي ضيـف اهلل 

رسـام وعـدد مـن املشـائخ والوجاهـات والشـخصيات االجتاعيـة.

اإلفراج عن كل املعتقلن : 

يف تاريـخ ٢٩ ينايـر٢٠١8م أفرجـت األجهـزة األمنيـة بمحافظـة صنعـاء عـن 3٠ 
مـن املوقوفـن العسـكرين مـن مديريـات املحافظـة عى خلفيـة أحداث ديسـمرب ممن 
شـملهم قـرار العفـو الصـادر عـن رئيـس املجلس السـيايس األعـى.. وأكـد املحافظ 
حنـن حممـد قطينـة أن اإلفـراج عـن املوقوفـن جـاء بنـاًء عـى قـرار العفـو الصـادر 
عـن رئيـس املجلـس السـيايس األعى،وأشـار إىل رضورة توحيـد الصفـوف وتفويت 
الفرصـة عـى املربصـن بأمـن واسـتقرار الوطـن والتفـرغ ملواجهـة العـدوان الـذي 
يرتكب أبشـع املجازر بحق الشـعب اليمني وتدمـر البنية التحتية، وقـال » إن احلكمة 
اليانيـة جتلـت يف أنصـع صورهـا بتوجيهـات قائد الثـورة وقـرار العفو العـام الصادر 
عـن رئيـس املجلـس السـيايس األعـى« .. الفتـا إىل أن قـرار العفـو أفشـل خمططـات 
دول العـدوان  لشـق الصـف الوطنـي .ودعـا حمافـظ صنعـاء املفـرج عنهـم إىل القيام 
بواجبهـم جتـاه الوطـن والوقـوف إىل جانـب اجليـش واللجـان يف الذود عـن حياض 

الوطن.

ويف تاريـخ ٢4 فربايـر ٢٠١8م أفـرج بصنعـاء عـن 4٩ مـن املوقفن العسـكرين عى 
ذمـة أحـداث فتنـة ديسـمرب.  وخـالل اللقـاء بالعسـكرين املفـرج عنهم .. أكـد مدير 
دائـرة التوجيـه املعنـوي العميـد حييـى املهدي فشـل حتالف العـدوان يف إشـعال الفتن 
واحلـرب األهليـة بـن اليمنين.وقـال« إن أبنـاء الشـعب اليمنـي أدركـوا خمططـات 
العـدوان ومل ينجـروا إىل أتـون الراعات خدمة للمشـاريع واألجنـدة اخلارجية التي 
تسـتهدف سـيادة وأمن الوطن واسـتقراره وسـلمه اإلجتاعي«. وأضـاف » إن اليمن 
يقـف شـاخما يف مواجهـة قوى الـرش والعـدوان ومرتزقتهـم الذين جلبهـم من خمتلف 
بلـدان العـامل بمـن فيهـم الباكسـتانيون الـذي أدخلهـم مؤخرا ضمـن مرتزقتـه لقتال 
أبنـاء الشـعب اليمني«ودعـا العميد املهـدي القـوى الوطنية إىل وحـدة الصف وجعل 
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املصلحـة الوطنيـة فـوق كل اعتبـار كـون املرحلـة التـي يمر هبـا الوطن تسـتدعي من 
اجلميـع الوقـوف صفا واحـدا يف مواجهـة العـدوان ومرتزقته. 

وكان مديـر السـجن احلـريب العقيد حممد الشـهاري قـد أوضح  أن اإلفـراج يأيت ضمن 
قـرار العفـو الصـادر عـن رئيـس املجلـس السـيايس األعـى القائـد األعـى للقـوات 
املسـلحة، وأكـد أن جلنـة رصف مرتبـات املوقوفـن املكلفـة مـن قيـادة وزارة الدفـاع 
ورئاسـة هيئـة األركان العامة بـارشت عملها اليوم يف تسـليم  مرتبات مـن تم توقيفهم 
عـى ذمـة أحداث ديسـمرب، فيا أكد املفـرج عنهم من العسـكرين أن الوطـن أبقى وأن 
احلسـابات التـي راهنـت عليها قـوى العـدوان مل جتـد نفعا يف ظـل وعي أبناء الشـعب 
اليمنـي، وعـربوا عن الشـكر والتقدير للقيادة السياسـية وقيـادة وزارة الدفاع ورئاسـة 
هيئـة األركان العامـة عـى قرار العفـو وكذا االهتـام بقضاياهـم ومسـتحقاهتم املالية.

ويف تاريـخ 3مـارس ٢٠١8م تـم اإلفـراج عـن ٦٩ مـن العسـكرين املوقوفـن عـى 
ذمـة أحـداث ديسـمرب، والتقـى قائد قـوات العمليـات اخلاصـة اللواء الركن حسـن 
الروحـاين ومديـر دائـرة التوجيه املعنـوي العميد حييى املهـدي ومدير السـجن احلريب 
العقيـد حممـد الشـهاري العسـكرين املفـرج عنهـم بحضـور عـدد مـن الوجاهـات 
إىل  املعنـوي  التوجيـه  دائـرة  مديـر  وأشـار  والثقافيـة،  االجتاعيـة  والشـخصيات 
أمهيـة اإلفـراج عـن العسـكرين املوقوفـن عـى ذمـة أحـداث ديسـمرب بـا يعـزز من 
وحـدة الصـف الوطني وإفشـال خمططـات العـدوان السـاعية إلذكاء الفتنة وإشـعال 
ه بالوعـي املجتمعي الـذي متيز  الراعـات الداخليـة بـن أبنـاء الشـعب اليمني، ونـوَّ
بـه أبنـاء اليمـن يف جتـاوز خمططـات العـدوان وإفشـاهلا مدركـن جسـامتها وتأثرهـا 
عـى أمـن واسـتقرار الوطـن وسـلمه االجتاعـي، وكان مديـر مكتـب رئيـس هيئـة 
االسـتخبارات العسـكرية العقيـد حسـن هاشـم قـد أوضـح أن اإلفراج عـن الدفعة 
الرابعـة واألخـرة مـن العسـكرين املوقوفـن يـأيت يف إطـار قـرار العفو الصـادر عن 
رئيـس املجلـس السـيايس األعـى القائـد األعـى للقـوات املسـلحة، مـن جانبهم عرب 
املفـرج عنهم عـن الشـكر والتقدير للقيـادة السياسـية والعسـكرية العليا عـى إصدار 
قـرار العفـو واملتابعـة واالهتـام بأوضاعهـم وحسـن التعامـل معهـم خـالل فـرة 

. قيف لتو ا



407

13الفصل الثالث عرش : العفو العام

وهبـذا تكـون األجهـزة األمنيـة قـد أطلقـت مجيـع مـن تـم اعتقاهلـم وإلقـاء القبـض 
عليهـم عـى ذمـة أحـداث الفتنـة واخليانـة. 

ملن مل يفهم بعد: 

مـاذا لـو كانت مليشـيا اخليانة هـي التي نجحـت يف خمططها ؟ ... هبذا التسـاؤل تطرق 
السـيد القائـد إىل تداعيـات اخليانـة واملؤامـرة وأحداث الفتنـة التي شـهدهتا العاصمة 
وعـدد مـن املحافظات يف ديسـمرب ٢٠١7م وقـد تطرق السـيد القائد إىل هـذه القضية 
يف خطابـه بمناسـبة يوم الشـهيد وذلك يف الثالث من شـهر فربايـر٢٠١8م مؤكدًا عى 
مـا بـذل من جهود يف سـبيل تطبيع األوضـاع، وهي األعـال التي عـززت القدرة عى 

رسعة التغلـب عى الفتنـة ووأدها والقضـاء عليها. 

وقـد قال السـيد القائد مـا يي  :ما بعد إسـقاط اخليانـة الدولة قامت بجهود مشـكورة 
وحمرمـة، الرئيـس بـذل جهـدًا كبرًا يشـكر عليه ويقـدر لـه، األجهزة األمنيـة كذلك 
يف تطبيـع األوضـاع مـا بعـد إسـقاط خيانـة الثـاين مـن ديسـمرب يف يـوم الرابـع مـن 
ديسـمرب جهـود عظيمة جـدًا، عفو بـكل ما تعنيـه الكلمة، ُأفـرج عن أغلـب املعتقلن 
حتـى مـن امُلدانـن، حتـى ممـن شـاركوا يف اجلرائـم، يعنـي الكثـر منهـم أفـرج عنهم 
حلـد اآلن، مل يتبـَق إال القليـل جـدًا، األغلبيـة الكثـرة واألكثـر منهـم قـد خرجوا من 
السـجون واملعتقـالت، ولنـا أن نتخيـل ماذا لـو كانت قـوى اخليانة هـي التي نجحت 
يف موقفهـا؟ كل يشء ممكـن، هـم كانـوا يرحـون بأهنم يريـدون اجتثـاث اآلخرين، 
القضـاء عليهـم هنائيـًا احلالة العدائيـة كانت سـاخنة ومرتفعة جـدًا، الوعيد الشـديد، 
العبـارات باسـتباحة قتـل اآلخريـن املتنوعـة، عبـارات سياسـية، عبـارات تكفريـة، 
عبـارات متنوعـة، لكانت مأسـاة، مأسـاة كبرة بحق هـذا البلد، وبحـق أبنائه، لكانت 
اجلرائـم التـي ال هنايـة هلـا، وال حـدود هلا قـد ابتـدأت من حلظـة نجاحهـم، ولكانت 
اسـتمرت، ولكانـت ال تتوقـف الفظائـع، ولكـن بفضـل اهلل برمحته وبجهـود الرشفاء 
واألحـرار يف هـذا البلـد، وبوعـي أبنـاء هـذا البلـد، وبحكمة رجـال هذا البلـد، وفق 
اهلل لتجـاوز هـذه املحنة، وإسـقاط تلـك اخليانـة، وكان املوقف خمتلفا من قبـل الدولة، 
مـن قبـل الرئيـس، من قبـل األحـرار يف هـذا البلد، موقـف العفـو، التسـامح، تطبيع 
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األوضـاع االجتاعيـة، هـذا هو الـذي حيصـل، بالرغم مـن أن أبواق العدوان سـعت 
إىل ختويـف -مثـال- كل املؤمتريـن، مـع أن موقـف املؤمتريـن الرشفـاء كان موقفـا 
واضحـا، وموقفـا مرشفـا، وبفضـل اهلل قوبـل هـذا املوقـف بـا يليـق وبـا جيـدر بـه، 
قوبـل باالحـرام والتقديـر واألمـن واألمـان، واليـوم الرشفـاء مـن أبنـاء هـذا البلـد 
مـن كل املكونـات، إخـوة متعاونـون، متكاتفـون، ومتفامهـون، جـو يغيـض العـدو، 
اخلونـة الذيـن نجحـوا يف اهلـروب من صنعـاء إىل عدن، هـم اآلن يتواجـدون يف عدن 
كـا يقـال، وحياولـون أن ينـادوا البعـض ليذهب إليهـم هناك ليبيع نفسـه مـن جديد، 
ويواصـل مشـوار اخليانـة والعالـة، قدمـوا شـاهدا إضافيـا عـى حقيقـة مـا حصـل 
يف الثـاين مـن ديسـمرب، عندمـا يذهـب طـارق، يفـر مـن صنعـاء إىل عـدن، ويواصل 
مشـواره حتـت رايـة العـدوان، هو يقـول للذيـن مل يفهمـوا بعـد حقيقة املوقـف الذي 
حصـل يف صنعـاء، مل خيتلـف، مـا حيصـل اليوم هنـاك عا حصـل باألمـس يف صنعاء، 
موقـف يف إطـار العـدوان، امتـداد للعـدوان، يف صـف العـدوان، هذا هو احلـق، هذه 
هـي اخلالصـة، هذه هـي احلقيقة لـكل من يريـد أن يعـرف احلقيقة، عـى كٍل، املوقف 
الرسـمي موقف مشـكور، تطبيع لألوضاع، عفـو، كذلك أنا أعتقـد أن أغلب مقرات 
املؤمتـر إن مل يكـن كلهـا، أنـا مل أعـرف أن أي مقـر مـن مقـرات املؤمتـر- مقـر للحزب 
كحـزب -ال يـزال حتـت السـيطرة األمنية، ال أعرف شـيئا من هـذا القبيـل، األوضاع 
شـبه طبيعيـة، واألمـور طيبة بفضـل اهلل، التالحـم االجتاعـي، التعـاون، االطمئنان، 

هـو احلالـة السـائدة اليوم، وفشـلت كل مسـاعي التخويـف واإلرجاف، والشـحن«

الصامد يف جملس النواب : 

وضعـت الدولـة ممثلة برئيـس املجلس السـيايس األعى أجندة عمل متواصلة شـملت 
اللقـاءات القبليـة والرسـمية والزيـارات امليدانيـة، وتتابـع اإلفـراج عـن املوقوفـن 
املشـمولن بقـرار العفـو العـام حتـى آخـر دفعـة يف الثالـث مـن مـارس ٢٠١8م. كا 
أعيـدت مقـرات املؤمتـر الشـعبي العـام ومراكـزه وقناتـه الفضائيـة )اليمـن اليـوم(، 
كـا شـملت اللقـاءات والفعاليـات الرسـمية وعـودة جملـس النـواب لعقـد جلسـاته 
الطبيعيـة الكثـر مـن الفعاليـات واللقـاءات عـى مسـتوى املحافظـات واملديريـات 
واسـتمر املحافظـون يف أعاهلـم وكذلـك تـم تنفيذ محلـة نظافـة إلزالة آثـار التخريب 
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والدمـار ورفـع احلواجـز واملتـارس التـي كان زعيـم اخليانـة ومليشـياته قـد اقرفوها 
واسـتحدثوها منـذ أغسـطس وحتى صبـاح الثاين من ديسـمرب وصوال إىل يـوم الرابع 
مـن ديسـمرب بفـرار زعيـم اخليانـة ومرعـه، ويعـد عقـد جملـس النـواب جللسـاته 
االعتياديـة عقـب الفتنـة من أهم املـؤرشات عـى تطبيع احليـاة السياسـية، وأن صالح 
ومليشـباته مل يكونـوا بذلـك احلجـم الذي كانـت تراهن عليـه دول العـدوان يف تغير 
املعادلـة وإسـقاط العاصمـة مـن داخلهـا، وحـر رئيـس املجلـس السـيايس األعى 

صالـح الصـاد جلسـة جملـس النـواب وألقـى كلمة نـورد هنـا مقتطفـات منها :

» بعـد أحـداث ديسـمرب ظـن العـدوان أنه يسـتطيع أن ينتزع السـلطة من حتت سـقف 
هـذا الربملـان ليضمهـا إىل بقيـة أدواتـه، ليجعـل منهـا سـهًا ينال مـن خالله مـن هذا 
الشـعب، إالّ أن الوعـي الوطنـي والقيم واألخالق التـي يتحى هبا األعضـاء ما كانت 
لتتالشـى أمـام أي حـدث أو إرجـاف أو هتويـل، ومـا كانـت لتتأثـر بـأي رصاع مهـا 

كان، فهـي مؤسسـة اليمـن كل اليمن «.

وأردف قائـال: » وهـا نحـن نجتمـع مـن جديـد وباألغلبيـة السـاحقة رغـم ظـروف 
العـدوان واحلصـار، ورغـم حجم اإلغـراء والتهديـد والضغوط التي مورسـت بحق 
األعضـاء ملنـع التئـام املجلس، وهـذا موقف جيب أن يسـجل بأحرف مـن ذهب لكل 

مـن حر«.

 ومـىض رئيـس املجلـس السـيايس األعـى: » أقوهلـا لـكل مـن يسـمعني مـن أبنـاء 
الشـعب: إن هـؤالء الكوكبـة جيـب أن نضعهـم فـوق رؤوسـنا ويف حدقـات أعيننـا، 
ومـن ال يـدرك حجـم الصفعة التـي تلّقاها العـدوان هبذا االلتئـام فهو إمـا جاهٌل، أو 

يتجاهـل، أو ال يـدرك مـن فنـون الـراع شـيئًا«.

لتطبيـع األوضـاع بعـد  بالقـول:« نحـن سـعينا جاهديـن  الشـعب  وخاطـب ممثـي 
األحـداث املؤسـفة يف ديسـمرب املـايض، وعملنا بـكل جهد لتجـاوز آثار تلـك املحنة، 
وقـد شـارفنا عـى إغـالق ملـف املعتقلـن واألرسى عـى ذمة تلـك األحـداث، وقد 
تـم إخـراج مجيـع املدنيـن الذين قاتلـوا ويتـم اآلن جتهيـز من تبقـى من العسـكرين، 
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وخـالل يومـن سـيتم إطالقهـم بحضـور السـلطة املحليـة والوجاهـات االجتاعية، 
وقـادة الوحـدات العسـكرية املنتمـن إليها«.

ولفـت الرئيـس الصـاد إىل أن هـذا العفـو والصفـح جـاء رغـم حجم اجلـراح ورغم 
التهويـل واالفـراء والتضليـل الـذي متارسـه دول العـدوان وأبواقهـا .. معـربًا عـن 
األمـل يف أن يكـون ألعضـاء جملـس النـواب دور كبـر يف متابعـة اسـتقامة املفـرج 
عنهـم وانضباطهـم يف مناطقهـم ووحداهتم،كا أشـار إىل اجلهود املبذولـة بكل صدق 
يف تعزيـز الوضـع األمنـي ومنـع أي جتـاوزات أو تصفيـات مـن أي طـرف قـد حياول 

اسـتغالل األحـداث للـزج بالبـالد يف أتـون فـوىض عارمـة ال حتمـد عقباها.

وقـال رئيـس املجلس السـيايس األعـى : » كان مـن الطبيعـي أن حتصل جتـاوزات قد 
ال تزيـد عـى العرشيـن حالـة اشـتباه، إمـا لوجـود مطلوبـن أو سـالح أو جتـاوزات 
مـن أطـراف حاولـت اسـتغالل األحـداث لتحقيـق مـآرب شـخصية أو عدوانيـة، 
ولكـن مـع ذلـك حّولنا هذا التحـدي إىل فرصـة لتثبيت الوضـع األمني واالسـتقرار، 
والعمـل عـى تثبيت النظـام والقانون، فكانت هنـاك عدة لقاءات مـع األجهزة األمنية 
والقضـاء والنيابـة وبحضـور األخ رئيس جملـس النواب، وتـم التأكيد والتشـديد عى 
األجهـزة األمنيـة بقـوة احـرام احلقـوق واحلريـات وااللتـزام بالضوابـط واملعايـر 
القانونيـة للضبـط والتحقيـق والتفتيـش «وأضاف: » بفضـل اهلل آتت ثارهـا، ونلحظ 
نقلـة نوعيـة يف االنضبـاط، وتم ضبـط وتوقيف عدة حـاالت حصلـت بالتجاوز رغم 
ضيـق الوقـت لتحقيـق األهـداف التـي أرشنـا إليهـا يف تثبيـت النظـام والقانـون، كا 
قطعنـا شـوطًا يف تعزيـز دور اإلخـوة يف حكومـة اإلنقـاذ وتذليـل كامـل الصعوبـات 
أمامهـم لتسـهيل قيامهـم بمهامهـم املنوطـة هبـم عـى أكمـل وجـه وإهنـاء أي مظاهر 

لالختـالالت واالزدواج«.
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11الفصل األول: قصة الصعود
١3قصة الصعود

١7ثقة السعودية بـ »صالح« 
18رئيس منفذ دون نقاش  

٢٠رجلنا صالح املشرك بالقتل:
24فزاعة الكفن

٢٥إرهاب املشائخ
٢٩املال واملشائخ

3٢إضعاف اجلنوب والشال
3٥رجلنا رئيسًا وقائدًا عامًا

3٦سلَّطنا عى العريش من يرهبه
37ملاذا صالح بالتحديد 

38خيانة صالح للحمدي
47الفصل الثاين: جذورالفتنة

4٩جذور الفتنة
٥٥التآمر ضد اجلميع

٦١صالح قبل وبعد
٦٥التحالف مع أنصاراهلل
68مؤامرات عى الرشكاء

79الفصل الثالث: دور دول العدوان يف خيانة صالح
81دور دول العدوان يف خيانة صالح

84اإلمارات
85اضافة العالقة مع العدو األرسائيي

94السعودية
119الفصل الرابع: لقاء العارش من رمضان

121لقاء العارش من رمضان
123نص اخلطاب التارخيي للسيد القائد

124اخراق الوضع الداخي
127من يقف مع الغزاة



413

الفهرس

128مرحلة تارخيية
130العدوان والعمالء

132جرائم القتل اجلاعي
133املهزومون والضعفاء

135طعن يف الظهر
136موقفك من العدوان

137معتادون عى الراع  
138جهدنا للتصدي هلذا العدوان

139للقوى املسؤولة
141املشكلة االقتصادية 

142ال يمتلكون حتى األحذية  
143الدول األغنى تتآمر  

144املسؤولية يف رقابنا مجيعًا  
145خيانة مقصودة 
146تعزيز الوحدة 

147نص وثيقة العارش من رمضان
151الفصل اخلامس: إجهاض مؤامرة أغسطس

153إجهاض مؤامرة أعسطس
155لقاء احلكاء 

157خطاب السيد القائد يف اللقاء باحلكاء
158 احلفاظ عى َوحدة الصّف

159 متاُسُك اجلبهة الداخلية
159حقيقة األوضاع

160 فشل العدوان
161 رهاُن الصامدين عى اهلل يف حمله

162خطة عدوانية جديدة
162 استهداف للجبهة الداخلية

164اخراق واهتاٌم حزيب
164مسؤولية واحدة
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165 جتميُد اجلبهة الداخلية
ف 165 حياٌد غُر مرشِّ

166 ليست مشاكَل داخليًة
166دوٌر نفاقي َوابتزازي

167 أنصار اهلل ليسوا وحَدهم
168 ابتزاٌز سيايّس

169 ال سكوَت عى اخللل
170 رجُل قول وفعل

170 امتناٌع عن حماسبة اخلونة!
170 قضاٌء مكبَّل

171 برملانيون إىل الرياض
172 تقديُم صورة خمتلفة

172طعناٌت يف الظهر
173توّجهنا بدافع املسؤولية

174رجاُل سالم ال استسالم
ف 175جاهزون لسالٍم مرشِّ

177كلمة حممد عبدالسالم
183أحداث ٢3 أغسطس
185تدخل طران العدوان

187الراجع والتأجيل
193الفصل السادس: ما بعد أحداث أغسطس

195ما بعد أحداث أغسطس
196االعتداء عى أفراد األمن

199لقاء هتدئة
200موقف املجلس السيايس األعى
202رد املكتب السيايس ألنصار اهلل

202نص البيان
204يا أبناء الشعب اليمني العظيم
206تفويت الفرصة عى العدوان
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208االنسحاب من الرشاكة
210زيارة الصاد لـ صالح

211صالح خارج قائمة املطلوبن
211حتذير من خمطط تآمري

219التآمر واألسلحة
221الفصل السابع: خطةإسقاط صنعاء

223خطة إسقاط صنعاء
225التسر إلخفاء املرشوع

226تعزيز املتارس
227تشكيل جماميع مسلحة

228رشاء سالح إضايف
228استئجار عارات

229مواكب ودوريات مسلحة
223حتريض املجتمع

231اخلطاب اإلعالمي
233االستعداد لتفجر الوضع

234خطة إسقاط صنعاء
235تقسيم العاصمة صنعاء

236توزيع الضباط و األفراد
237توفر شبكة اتصاالت خاصة

237توفر األموال الالزمة
238تفجر الوضع

240اعتداءات عى فعالية املولد
247الفصل الثامن: فتنة الثاين من ديسمرب

249فتنة الثاين من ديسمرب
250توزيع أسلحة

251نزول جلان الوساطة
252الرد عى بيان املؤمتر

257أحداث السبت ٢٠١7/١٢/٢م 
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260التآمر عى اجلبهات
262ترحيات للرئيس الصاد

263اخلطاب األول للسيد القائد
270تفجر الوضع يف املحافظات

271اإلعالن الرسمي للخيانة
272أبرز ما قاله صالح يف خطابه يوم الثاين من ديسمرب

273اخلطاب الثاين للسيد القائد
284آخر ورقة

286سينتر هذا الشعب
287موقف املجلس السيايس األعى

289يا أبناء شعبنا اليمني البطل
290بيان للمكتب السيايس ألنصار اهلل

295الفصل التاسع: وأد الفتنة
297وأد الفتنة

300لقاءات املكاشفة
305أحداث األحد

307لقاء احلاكم باملشائخ
310أحداث األثنن

311مرع صالح
314يوم أسودلدول العدوان

316نص خطاب السيد القائد 
317الشكر هلل

318السعي لدفع الفتنة
320احلرص ليس ضعفا

321الدعم العسكري
322عوامل سقوط املؤامرة
323شعب متوكل عى اهلل

324قل موتوا بغيظكم
325اجلمهورية وامللكية
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333الفصل العارش: موقف دول العدوان
335موقف دول العدوان

337الدعم اإلعالمي
338 أثناء املواجهات

340وسقط القناع
342ما بن الوهم واحلقيقة

343شعارات اخليانة
344ناذج من إعالم العدوان

346 موقف دول العدوان
351 تغطية إعالم الكيان الصهيوين لألحداث

357الفصل احلادي عر: انتصار اإلرادة
359انتصار اإلرادة
365صاروخ جمنح
366خطاب النر

373الفصل الثاين عر: من اعرتافات املشاركن يف الفتنة
376تواصل زعيم املليشيا مع دول العدوان

378التنسيق مع عي حمسن
391الفصل الثالث عر: العفو العام

العفو العام
394عودة األهايل

390الصاد يزور األحياء املتررة
397الرشاكة والتسامح

3٩8نص قرار العفو ٢١ ديسمرب
3٩٩اإلفراج عن املحتجزين

4٠٥اإلفراج عن كل املعتقلن
47٠ملن مل يفهم بعد

4٠8الصاد يف جملس النواب
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هــذا اإلصدار توثيقًا ألحــداث ومواقف أصبحت من ُيعد 
املايض إال أهنا جزء ال يتجزأ من تارخينا املعارص ، وكان 
البد من توثيقهــا باعتبارها أحداث ومواقف من حق الشــعب 
اليمني بأجيالــه القادمة أن يقف أمامها بــكل جترد وموضوعية 
بعيدًا عن اصدار األحكام املسبقة أو االنحياز املسبق هلذا الطرف 
أو ذاك ، كــون أحداث التاريخ ليســت إال حمطات ينبغي العودة 

إليها لإلستفادة والعظة والعربة.

 وهلذا نؤكد بشــكل مســتمر أن عملية العودة اىل التاريخ أو فتح 
ملفات أو اســتدعاء أحداث أو استحضار مواقف ينبغي ضبطها 
بمعاير تبدأ بمستوى االستفادة منها مستقبليًا ليس نكاية بطرف 
أو تعزيــزًا خلصومة أو تأكيدًا عىل خاف بــل عىل العكس متامًا 
أن تكــون عملية عودتنا اىل التاريخ بمختلــف أحداثه ملهمه لنا 
لتجــاوز كل نقاط اخلاف والســر وفق مفاهيم مشــرتكة نحو 
حتقيق أهدافنا اجلامعة التي تســتجيب لتطلعاتنا املستقبلية يف بلد 
حر ومســتقل وهو ما يسطره الشــعب اليمني اليوم من ملحمة 

نضالية غر مسبوقة يف تارخينا بمختلف مراحله وحتوالته. 

وعىل ضوء ما ســبق فإننا نؤمن أن جممل ما يرتكه االنســان أوالً 
وأخرًا هو املوقف، ووحده املوقف املرف من ســيخلد حضور 
هذا القائد أو ذاك ووحده من حيدد مستوى ذلك احلضور ونوعيته 

فلتكن مواقفنا مرفة ولتكن حياتنا من أجل الشعب والوطن.


