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شن العدوان السعودي األمريكي اإلماراتي عدوانه عىل الـيمن مـن 

ا  حرمات، وتجاوز كثـ ٍغ ما جرم، وال سابق إنذار، وارتكب أفظع ا

من الخطوط التي كان يلتزم بها حتى الـصهاينة، فـرضب األسـواق، 

ساجد قابر، وا شايف، واألحياء السكنية، وباألسـلحة واألعراس، وا ، وا

حرمة، وانحدر إىل مستوى سـحيق مـن الحقـد والحقـارة، جعلـه  ٍا ً

ـساكن،  ِّيقصف مدينة صـنعاء بالقنابـل النيرتونيـة، مـدمرا آالف ا

ؤسسات، وعرشات اآلالف من الضحايا، ووثقـت التقـارير األمميـة  وا

 يف محافظات مختلفة، منها قصفه بالقنابل العنقودية لألحياء السكنية

  . صعدة وحجة، وأحياء يف العاصمة صنعاء

، أنـه  جرم ّظن العدو بإيغاله يف جرائم الحرب، وخرقه لعادات ا

قاومة يف الشعب اليمني، وأنه كلما تجاوز الـسقوف يف  سيقتل روح ا

جرائم الحرب كلما أجرب اليمني إىل االسـتكانة واالستـسالم، غـ أن 

و ما حدث، حيث أدى ذلك إىل تـضاعف الكراهـة، وتـصاعد العكس ه

روح الثورة، واشتعال جذوة الحمية والغضب يف قطاعـات واسـعة يف 

  .هذا الشعب
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اليمن ب فظاعة العدوان من جهـة، وفـرادة شـعبه يف الـصمود 

َوالعنفوان من جهة أخرى، أضفى عىل هـذه الحـرب اسـتثنائية غـ  ً ِ

دجج بأ ُمعهودة، فالعدو ا فضل األسلحة، وأحـدثها، وأكثـر الحلفـاء، ّ

وأوفر األموال، ينهزم أمام أفقر شعب، وأضعف حكومة، أمـام شـعب 

محارص من كل يشء إال من اإلرادة القوية، والعزيمة الصلبة، واإليمـان 

ِّبالقضية العادلة، والقيادة الحكيمة، وكان هذا التناقض الفريد مولـدا 

ا بوضـوح إىل االسـ تثنائية التاريخيـة؛ األمـر الـذي للعظمة، ومـش

يستوجب الوقوف حوله، رواية ودراية، وتأمال، وتحليال، وتقييما، ليس 

لكي نستمتع بمحطات النضال، وحكايات األبطال، وانهـزام أعـدائنا، 

وتبعثر أحالمهم الورديـة، ولكـن لكـي نعـي تاريخنـا، وإمكاناتنـا، 

 لـصناعة مـستقبلنا وحراكنا، وتفاعالتنا بما يعطينا الرؤية األوضـح

  .والتخطيط له بشكل جيد

جلس ٢٠١٦يف خطتها االستثنائية لعام  م، أقرت اللجنة الثقافية با

عرفة، والتوعيـة، مـن  الزيدي اإلسالمي العمل عىل مواجهة العدوان با

؛ إيمانا بأن عـدوانا )سلسلة يمن النرص(ٍخالل عدد من األنشطة، منها 

سة والحقارة والفظاعة والالسـببية، ال بهذا الشكل والحجم وبهذه الخ

ّبد وأنه وجه طعنات غائرة يف جسد األمة، وترك جروحا عميقة يف كيان 

سلم، وأن من الصعب أن يطوي التاريخ هذه الصفحة  شعبنا اليمني ا



 ٥ 
 

 

ِبدون استخالص الدروس والعرب منها، وتجدد الـرصاع حتـى يـذهب  ُّ

  .أكثر الطرف هزاال، وبطالنا

عنونة بـهذه السل  ِّتوثق هي عبارة عن كتابات) يمن النرص(سلة ا

 وفظاعـة الـيمن عـىل األمريكـي الـسعودي العـدوان وأسباب جذور

الدناءة، وأدوارهـم يف التخريـب  يف ومرتزقته عمالئه وانفراد مظاهره،

َقصة ملحمية، فصولها نسجت مـن فـرادة وتحكي والخسة، ِ  الـشعب ُ

واجهة، زُّوتمي الصمود، عبقرية يف اليمني   .النرص وجدارة ا

تهدف السلسلة إىل تنميـة الـوعي الـشعبي والـذاكرة االجتماعيـة 

والتاريخية بتوثيق فظاعـة هـذا العـدوان، ومـدى إيغالـه يف الخـسة 

ـا لبـست مـسوح  حليـة التـي طا والدناءة، والتذك بدور أدواتـه ا

ة، ولكنها ب ّالوطنية، وعزفت عىل موال الدين والفتاوى واألخوة الديني

ليلة وضحاها صارت من أعدى أعادي هذا البلد وأهله، وشحذت همتها 

باستخراجها أسلحة التكف الطائفية، وربما كان النتمائها الفكري إىل 

منظومة العدوان الفكرية أثر يف موقفها السلبي هذا؛ لذا كان ال بد من 

حليـة فكريـ ا وثقافيـا تنمية الوعي اليمني بخطـورة هـذه األدوات ا

وسياسيا، وخطورة إعادة إنتاجها ضمن أي اتفاق سيايس قادم، وكان 

مقوتة وكشفها ليتسنى للشعب الحـذر مـن  ال بد من فضح أدوارها ا

ــؤامرات  تلــك األدوار وأهلهــا، وتجنــب الوقــوع يف فخهــا يف دورات 
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  .قادمة متوقعة

، فإن دعاوى العدوان وأزالمه حول أسـب اب وألن حبل الكذب قص

ُالحرب يناقض بعضها بعضا، كلما دارت بهم عجلة الزمان، وهـو مـا 

يوجب التعريف باألسباب الحقيقية؛ فإن معرفة السبب تعطي أهميـة 

ة لالستعداد له يف جوالت قادمة، وللكيفية التـي سـيكون عليهـا،  كب

َوكيفية تجنبه، وتكشف إىل حد كب الظروف واألسباب التـي خلقهـا  َ

ة الحضارية لـشعبنا، منـذ عـرشات العدوان واصط س نعها لعرقلة ا

  .السن

إن توعية الشعب اليمني بالصمود اليمـاني األسـطوري، وأسـبابه 

ــسياسية  ــة، وال ــة والفكري ــذوره التاريخي ــه، وج ــه، وظروف وعوامل

واالجتماعية، لهو من أولويات معركتنا اليوم؛ لتنميـة هـذا الـصمود، 

نتجـة، وظروفـه وللحفاظ عىل بيئته الفكرية واال ِجتماعية والثقافية ا

ساعدة، وإلكسابه الفاعلية، والقوة، والتـأث األكـرب، واالسـتمرارية  ا

ستقبل   .األدوم يف الحارض وا

يجب أن نكتب تاريخ نضال وطننا بأيدينا صمودا ونرصا كما وقع، 

حتى ال يكتبه األعداء عواصف مزيفة كما يـشتهون، علينـا أن نكتـب 

ِّبحلوه ومره، لنعي وضعنا بـشكل أفـضل، ولنقـدم ألجيالنـا التاريخ  ِّ ُ ِ

َّتاريخا واقعيا غ مضلل وال مزيف وال مشوه، وهـذا مـا سـيؤدي إىل  َّ ِّ
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تنمية الوعي اليمني وتجذير ذاكرتـه الوطنيـة، وتمتينهـا وتنميتهـا، 

وتغذيتها، فتتجاوز الغفلة والالمبـاالة، وتغـادر الـسذاجة والبالهـة، 

  . بينة من أمر مستقبلهاولتكون عىل

حطـات، وهـذه  األمة أحوج ما تكون إىل تغذية راجعة يف جميـع ا

السلسلة من الكتيبات هي البداية التي تسعى لتحقيق تلـك األهـداف، 

ُعىل أمل أن تتبعها دراسات وكتابات أخـرى تكمـل النـاقص، وتـربز  ِ ْ ُ

غفل، وتويف بالغرض والهدف َا ْ ُ.  

، يـسلط الـضور عـىل أخطـر )قمار األخال(أما هذا الكتيب فهو 

جتمع  حلية، والتي نفذ العدوان من خاللها يف جسد ا أدوات العدوان ا

ه، وتاريخه؛ إذ سلط الـضوء  اليمني طعنات نجالء يف طهارته، وضم

ّعىل أهم أدوار حزب اإلصالح اإلخواني يف اليمن يف هذا العدوان، وفـرس 

بالعـدوان، ) اإلسـالمي( الحـزب بطريقة جميلة ورائعة اقـرتان هـذا

ظـاهر الـسيئة والجـروح  ي، ورشح أهـم ا ومضيه يف ركابه التـدم

ة التي ألحقها هذا التالقي ب األصل وفرعـه،  العميقة واألرضار الكب

  .والعدوان وأداته

ا كان يتمتع بـه الحـزب  صيبة جليلة؛  لقد كان الرضر فادحا، وا

جتمع، غ أنـه بـسبب من فعالية تنظيمية، وحضور جيد  يف بعض ا

ا ب أن يلتحق باألصل الـذي قـدم  ِعالقاته الوطيدة مع العدوان مخ
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منه، أو يقف مع البلد الذي انتهى إليه، وادعى حبه دهرا من الزمـان، 

قامرة البليـدة، والرهـان الخـارس، حيـث وظـف إمكاناتـه  ّفكانت ا

جتمـع، ومرجعياته وطاقاته لصالح العدوان ضد هذا ال شعب وهـذا ا

نـشآت مـن  فكان يده التي يفتك بها الضحايا، وعينه التي يقـصف ا

خاللها، ورجله التي يسعى بها إىل تدم البلـد وإمكاناتـه، ويقـرتف 

حرمات الكربى التي لم يعهد من أحد أن وقع فيها   .ا

ُّتسبب تاريخ الحزب وضـعف أصـالته وانتهازيتـه وتفرعـه عـن  ّ

ـدمر منظومة العدوان  ِّالفكرية والعقدية، يف سـلوكه هـذا الـسلوك ا

، الذي يبدو أنه وجـه  ، والعبث الكب ّوالتخريبي، فكان القمار الخط

  . للحزب يف اليمن، ولن يفلح بعدها إىل يوم الدينةالرصاصة األخ

َهناك من الجرائم واألخطاء ما يمكن التوبة منهـا، لكـن الـس يف 

ٍركاب عدوان فظيع كهذا ِ العدوان، والتحرك بجـد يف تفاصـيل خـسته ٍ

وحقارته، ودمويته، بالشكل الذي عمل عليه حزب اإلصـالح سـيجعل 

رحلة من تاريخ اإلخوان يف اليمن أسوأ الخواتم وآخرها، والحـق  هذه ا

كـر الـيسء والخـداع، ال بـد وأن  يقال بأن حزبا بدأ حياته بالدجل وا

طاف يف متاهات الرساب    . والضياعينتهي به ا

سيتحدث الكتيب هذا عـن مؤلفـه، الـصحايف اليمنـي الحـصيف، 

رهـف  ثابر، الذي منذ سن لم يغب ظله الجميل وحـسه ا والكاتب ا
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ّعن واقع اليمن وتفاعالته السياسية واالجتماعية والثقافية، وما دبجـه 

ُيراعه الراقي من معان وأفكار، وتـضمنته كلماتـه الفـضىل وفقراتـه 

تينة  تدفق، وقدراتـه العقليـة -يف كتيبه هذا ا ٌ شاهد بحسه الوطني ا

، ومهارته الفائقة يف التشخيص والتوصيف والله من . العالية يف التفك

  .وراء القصد، بيده التوفيق، ومنه السداد

  سلسلة يمن النرص

  صنعاء-م ٢٠١٦ مايو ٢١
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 فرعـا للتنظـيم الـدويل لإلخـوان يعترب حزب اإلصـالح يف الـيمن

، يتسم بالرباغماتيـة الـسياسية، ينظـر للمـصلحة ويـسعى  سلم ا

بادئ أو األساليب التي يتخذها للوصـول  لتحقيقها بغض النظر عن ا

  .إىل مصلحته

سلم باليمن كأول فرع خارجي للجماعة  نشأت جماعة اإلخوان ا

 العربية فروعا للجماعـة األم التي تأسست يف مرص، وتشكلت يف الدول

م تعدديـة سياسـية، ١٩٩٠بما فيها اليمن التي شهدت بفعل الوحدة 

التجمـع (ًبموجبها أصبح إخوان اليمن حزبا معرتفا بـه أطلـق عليـه 

  ).اليمني لإلصالح

قبل وبعد ظهور الحزب لم يكن لدى السعودية مشكلة مع االخوان 

سلم كجماعة، وحزب اإلصـالح كفـرع يف الـيم ن، بـل ان النظـام ا

ًالسعودي يف مرحلة الستينات جعل من السعودية مالذا آمنا لإلخـوان،  ً

واجهة ما كان يعتربه النظام السعودي خطرا متمثال  ًوقدم الدعم لها  ّ

بالقومية العربية، وهناك حصل إخوان اليمن عىل خصوصية سـمحت 

نـه لـم يكـن له بالجمع ب فكر اإلخوان والوهابية يف ذات الجماعة؛ أل
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ـصالح بـل كانـت مـصالح  رجعيـة أو ا هناك خالفات بينهمـا يف ا

  .مشرتكة

هذه العالقة جعلت من الصعب التمييز يف احتساب حزب اإلصـالح 

ًعىل جماعة اإلخوان أو عىل الوهابية، فكان االثن معـا تحـت عنـوان 

صلحة؛ ولذلك كان من السهل عىل هـذا الحـزب  بارز يصب يف خانة ا

بدإ براغمـاتي التخ يل عن ارتباطه بالتنظيم الدويل لإلخوان، استجابة 

  .يرى مصلحة الجماعة هدفا يجب السعي إليه مهما كان الثمن

تميز حزب اإلصالح عىل مدى تاريخه بمواقف مثلت سابقات غـ 

متعارف عليها يف الوسط الحزبـي أو أوسـاط الجماعـات الـسياسية، 

وم عليها هذا الحـزب، والتـي تجعلـه وذلك بسبب الربغماتية التي يق

  .يسعى نحو مصالحه مهما كانت ردود فعل الوسط الذي يعيش فيه

تبدأ رحلة حزب اإلصالح نحو تحقيق مصالحه من أدبياته ذاتهـا، 

ّوالتي مثلت سابقة لم يسبق ألي حزب يف العالم أن جـاء بهـا؛ حيـث 

ًنصت عىل عالقته بالدول الخليجيـة، وأفـردت بنـدا خاصـا  لعالقتـه ً

ملكة السعودية بما يتناىف أساسا مع قوان إنشاء وعمل األحزاب يف  ًبا

العالم كله، والتي تحظر عىل األحزاب إقامة عالقات مع الدول األخـرى 

  .خارج نطاق عالقة الدولة ذاتها

ُإىل جانب ذلك كان اإلصالح هو الحزب الوحيد الذي أعلـن رئيـسه 
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رشح الذي تبنـاه الحـزب ًتبنيه مرشحا يف االنتخابات ا لرئاسية ضد ا

م، وكـذلك كـان اإلصـالح صـاحب ٢٠٠٦كما حدث يف انتخابات عام 

ً عامـا مـن تأسيـسه يبـاهي ٣٠السابقة الوحيدة الذي ظل عىل مدى 

، ثم يف ليلة وضحاها يصدر بيانـا  سلم ًبكونه فرعا لتنظيم اإلخوان ا

أيام فقط من اإلعالن م يتربأ فيه من جماعة اإلخوان عقب ٢٠١٣يف عام 

السعودي القايض باعتبارها جماعة إرهابية، بعـد ذلـك خـتم حـزب 

َاإلصالح سوابقه بإحدى الكرب، بأن كان الحزب اليمني الوحيـد الـذي  ُ

ًأصدر بيانا رسميا أعلن فيه بدون مواربة تأييده للعـدوان الـسعودي  ً

  .عىل بالده
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صالح عىل مدى تاريخه يفاخر بكونـه فرعـا لتنظـيم ظل حزب اإل

ملكة السعودية، والتي  ا فاخر بالعالقة التي بينه وب ا اإلخوان، وطا

لم تقم عىل أساس التكـافؤ، وإنمـا عـىل أسـاس التبعيـة الـرصيحة 

  .والواضحة

 ممن عرف -وجود الشخصيات القبلية والعسكرية وكذلك الدينية 

ً عىل رأس الحزب جعل منـه حزبـا وهابيـا - عنهم التبعية للسعودية ً

سموح به، بينمـا تـأث تلـك  ها يف حدود ا بعباءة إخوانية يظهر تأث

ًالشخصيات جعل منه حزبا وهابيا عىل الصعيد الديني وأداة سياسـية  ً

وعسكرية واجتماعية طيعة بيد النظام السعودي عىل الصعيد السيايس 

  .والقبيل والعسكري

مود األهنومي أن تجمـع اإلصـالح أشـبه بعجينـة يرى الباحث ح

من مجموعات إخوانية وسلفية وقبليـة وعـسكرية، ذات ميـول مكونة 

ًوهابية دانت تاريخيا بالوالء للمملكـة العربيـة الـسعودية وتقاضـت 

ّأن السعودية دعمـت التعلـيم الـديني و.  منها مرتبات جزيلةهاقيادات

راكز الدينية عاهد وا ً التي رعاها اإلصالح، بالتعـاون أوال الوهابي يف ا
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ية وجامعة اإليمان ، وصوال إىل الجمعيات الخ   .مع السلفي

 ِّكما يشبه عالقة اإلصالح يف اليمن بالـسعودية بالنبتـة اإلخوانيـة

سقيت باألموال الوهابية السعودية إىل أن صارت شجرة عاتية تـرضب 

درسة الوهابية  ارتباط مؤسـيس حـزب ، ويش إىلبجذورها بقوة يف ا

أمر واضح وجيل، عىل رأسهم الشيخ الزنداني يف كبالسعودية  اإلصالح

وعـىل مـدى . الجناح الديني، وعائلة األحمر يف الجناح القبيل يف الحزب

للمتخرج مـن مـدارس ّتاريخ حزب اإلصالح قدم النظام السعودي 

ظائف اإلصالح ومعاهده وجامعاته تسهيالت خاصة يف الحصول عىل و

يـول  ًيف السعودية، وصار الفتا مثال حصول مئات األكـاديمي ذوي ا ً

اإلصالحية عىل كرايس األستاذية يف الجامعات السعودية
)١(

.  

ومنذ تأسيسه دأبت قيادات اإلصالح عىل تسي سياسة الحزب بما 

يخدم النظام السعودي، وأصبح بإمكان أي مراقب لشؤون هذا الحزب 

ته الروحية وأجنداته السياسية مرتبطة بالـسعودية أن يعرف أن عالق

وليست باليمن، واتسم باألطماع والـركض وراء الـسلطة مهمـا كـان 

بادرة الخليجية التي خيبت آمال شباب ثورة   ١١ّالثمن، وتوج ذلك با

م، وانـصاع لهـا اإلصـالح؛ كونهـا جـاءت مـن الـبالط ٢٠١١فرباير 

ابق بشقيه جناح صالح، وجناح السعودي وكان عىل النظام اليمني الس

                                                           
  .م٢٠١٥  إبريل،٩ الخميس ٢٥٦٢، جريدة األخبار اللبنانية، عدد) ١(
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ا هو مرسوم لليمن إلبقائه تحت الوصـاية  اإلصالح أن يقبال بها وفقا 

اإلقليمية ممثلة بالسعودية والوصاية الدولية وتمثلها أمريكا، وهو مـا 

تم تثبيته من خالل السعي لوضع اليمن تحت البند السابع من ميثـاق 

تحدة يف ظل حكومة باسندوة الت   .ي كان يسيطر عليها اإلصالحاألمم ا

ّ فعل تجـاه الـسعودية حـ صـبت جـام ةّلم يبد اإلصالح أي رد

 واعتربت الجماعة بكـل فروعهـا جماعـة  يف مرصنغضبها عىل اإلخوا

سعودية وأفـضالها، للـ بتسخ إعالمه للمـديح إرهابية، بل قابل ذلك

ات اإىل وصل األمر و ـس لك الـسعودي يف ا لتـي درجة رفع صورة ا

وتفـادي ًنظمها الحزب يف صنعاء، أمـال يف كـسب عطـف آل سـعود 

  .غضبهم

وهكذا يتضح وبدون أي خطوط حمراء أنه يمكن لحزب اإلصـالح 

أن يفضل مصلحته ويقدمها عىل كل يشء بمـا فيهـا الـوطن وكرامـة 

  .الحزب ذاته
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إعـادة (ن ورائها أمريكا عدوانها تحت عنـوان قدمت السعودية وم

، العنوان الذي اتخذه العدوان مربرا لحرب خطط لها مسبقا، )الرشعية

الـرئيس ) رشعيـة(وإال كيف تقود أمريكـا والـسعودية حربـا ضـد 

غـ ) رشعية(ًالسوري بشار األسد بينما يقودون حربا يف اليمن باسم 

ّن العدوان رصح الفار هـادي موجودة أصال؟، وبعد ما يقارب العام م

إال بعد انطالقها وذلك ) عاصفة الحزم(نفسه، أنه لم يعلم بما سموها 

قابلة التي أجرتها معه قناة    .م٢٠١٦يف يناير " ابوظبي"يف ا

رشوع األمريكـي أو مـا عـرف بمـرشوع  الـرشق األوسـط (إن ا

نط) الجديد قـة الذي أعلنت عنه أمريكا ويهـدف إىل إعـادة تقـسيم ا

 يـستلزم إشـعال الحـروب -بحدود جغرافية تعتمـد عـىل الطائفيـة 

سـوريا (الطائفية وتمك الجماعات اإلرهابيـة مـن التوسـع كمـا يف 

لكي تظهر الحاجة إىل التدخل األمريكي ) والعراق وليبيا وجنوب اليمن

بارش ليقوم هو بنفسه باإلرشاف عىل تقـسيم الـدول العربيـة عـىل  ا

  . إضعاف العرب واستمرار الهيمنة األمريكيةأسس طائفية تضمن
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 سبتمرب شـعرت الـسعودية وأمريكـا أن ٢١يف اليمن وبفعل ثورة 

رسومة له والتـي قـضت بتقاسـم الـسلطة  اليمن تخطى الخطوط ا

رتبطة بالـسعودية، بمعنـى  بادرة الخليجية ب األطراف ا بموجب ا

سمح بتفتيـت إعادة إنتاج النظام من جديد وخلق صـيغة محدثـة تـ

الجيش عن طريق ما سمي بالهيكلة، وتقسيم اليمن وفق أقاليم تقـود 

طاف لتفتيته   .يف نهاية ا

ًم خطـرا فاجـأ األمـريكي ٢٠١٤ سـبتمرب ٢١كانت وما زالت ثـورة 

مارسات واإليحاءات التي  والسعودي عىل حد سواء، ولذلك فإن الشواهد وا

العدوان كان قد تم التخطيط لـه قبـل كانت تتم من قبل األمريكان تثبت أن 

  .فرار هادي بل منذ اليوم التايل ليوم انتصار الثورة

 وعقب أيام من اإلعالن الدستوري غادر الـسف ٢٠١٥ فرباير ٩يف 

األمريكي العاصمة صنعاء بعد أن فقد القـدرة عـىل التحـرك خـارج 

تعارف عليه، وكان قد اعتاد عىل التحرك  بحريـة السياق الدبلومايس ا

وامتالك سلطات تطعن يف سيادة البالد يف فـرتة حكـم الفـار هـادي، 

ًليجد أن وجوده لم يعد مفيدا فغادر العاصـمة، وهنـاك يف واشـنطن 

مـاطالت يف الوصـول إىل حـل  ؤامرة التي دفعت بمزيد مـن ا بدأت ا

  .سيايس بينما كانت واشنطن والرياض تعدان العدة للعدوان

م استيقظ اليمنيون عـىل وقـع الغـارات ٢٠١٥ مارس ٢٦يف ليلة 

وإعالن السف السعودي من واشنطن قيادة بالده لتحالف عـسكري، 

انطلق ضد اليمني يف طول البالد وعرضها، وتزامن ذلـك مـع بيـان 
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ِّمؤيد وداعم للعـدوان مـن قبـل البيـت األبـيض؛ إذ أعلـن مـساندته 

اليمني أنهم بـاتوا اللوجيستية للعدوان وكان ذلك كله كافيا لتعريف 

  .يواجهون عدوانا أمريكيا بامتياز

 الواليـات رئـيس موافقة عن: "ّنص بيان البيت األبيض عىل إعالنه

ــدة تح ــة ا ــاراك األمريكي ــا ب ــىل ، أوبام ــديم ع ــم تق ــستي دع  لوج

، ويف تلـك "اليمن يف العسكرية) الحزم عاصفة( لعملية واستخباراتي

 أنجـزت أول مهمـة بارتكـاب أول األثناء كانت طائرات التحالف قـد

جريمة حيث استهدفت حيا سـكنيا بالعاصـمة صـنعاء ليـسقط أول 

دني   .شهداء وجرحى من ا

أما إرسائيل وعقب الثورة فقد أكدت عـىل لـسان رئـيس وزرائهـا 

يقلـق )  سبتمرب٢١يقصد ثورة (بنيام نتنياهو أن ما يحدث باليمن 

ندب وما يمكـن أن يمثلـه ّالكيان الصهيوني، وعرب عن قلقه من  باب ا

  .من خطر عىل االقتصاد اإلرسائييل

 الجـيش أركـان رئـيس) بنـي غـانتس(ولتتضح الرؤية أكثـر ألقـى 

يف ) لسياسة الـرشق األدنـى واشنطن معهد( محارضة يف السابق اإلرسائييل

نـدب بـاب هـو يقلقنـي ما: "م، قال فيها بالحرف الواحد٢٠١٥أكتوبر   ا

  ".اإليراني النووي الربنامج منً إقالقا أشد إنها األخرى، البحرية والطرق

ويعرب الكاتـب الـسيايس اللبنـاني لقمـان عبداللـه عـن أطمـاع 

 السيطرة: سعود آل أطماع(السعودية يف ثروات اليمن يف مقالة بعنوان 
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 الـيمن، يمتلـك: " فيقـول٢٠١٥ يوليـو٧بتـاريخ ) الـيمن نفط عىل

 أضـخم مـنً واحدا وحرضموت، والجوف مأرب محافظاتً وخصوصا

يـة ورشكات علمية أبحاث ّوقدرت النفطية، االحتياطيات  للتنقيـب عا

تواصل الجهد يفرس ما وهو بأكمله، الخليج نفط يفوق أنه  دولة من ا

  ". السعودية الوصاية

 اسـتفادة أي لعرقلـة األقـل، عىل عقود ثالثة ومنذ" :ويضيف أنه

خزون من لليمن جتمـع االقتـصاد طويرت ألجل النفطي ا ويـش . وا

الكاتب إىل نقطة هامة يرتجم فيها النظام السعودي أطماعه إىل واقـع 

 مـارس نهايـة يف الـيمن عـىل الـسعودي العدوان بداية منذ: "بقوله

ايض، ِفـرتك حـرضموت، مع مفرطة بخصوصية السعودية تعاملت ا ُ 

بكرة السيطرة أمر القاعدة لتنظيم حا مركـز عىل ا كـال، يف فظـةا  ا

 تـسليم عملية الجميع اعتربه ما قتال؛ أي دون من أخرى مناطق وعىل

 يعملـون كوادر وتوىل. هادي الفار الرئيس قبل من القاعدة اىل للمدينة

ـسلمون اإلخـوان (االصـالح حـزب ومع سلفية جهات مع  تـسليم) ا

دينة،  العـدوان قيـام عـدم مـع ذلـك وترافق. السعودية من وبعلم ا

، ثم تـم اسـتقبال "التنظيم هذا اىل جوية رضبة أي بتوجيه لسعوديا

جلس الحاكم للمدينة الحقـا يف الريـاض مـن قبـل الـسلطات  ذلك ا

  .السعودية ومن الجنرال الفار عيل محسن األحمر
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دنيون أول األهداف التي منذ اليوم األول للعدوان ع ىل اليمن كان ا

طالها القصف، وبمرور األيام أثبت تحالف العدوان أنه مغـرم بقتـل 

، وقد عربت منظمة العفو الدولية عن اعتقادهـا بـأن تحـالف  دني ّا

العدوان عىل الـيمن يتخـذ مـن الحـصار الـربي والبحـري والجـوي 

بارش للمدني ضمن اسرتاتيجي ته العسكرية بحثا عـن واالستهداف ا

االنتصار، وهناك من الشواهد ما يفرس إقدامه عـىل ارتكـاب الجـرائم 

جازر الجماعية   .وا

دني يجـب  وقبل الحديث عن اسرتاتيجية العدوان يف استهداف ا

تحـدة يف تـوف الغطـاء  اإلشارة أنه وبغض النظر عن دور الواليات ا

قابل تدفع األموال ؤسـسات للسعودية التي با  الطائلـة لواشـنطن وا

األممية للسكوت عىل جرائمها إال أن ذلك لم يمنع مـن تـوايل البيانـات 

  .الدولية التي تجمع عىل إجرام العدوان

 يف ووتـش رايتس هيومان منظمة قالت  م٢٠١٥ مايو مطلع ففي

 تقـوده الذي التحالف أن عىل مصداقية ذات أدلة "لديها أن لها تقرير
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 الواليـات صـنع مـن محظـورة، عنقوديـة ذخائر خدماست السعودية

تحدة،  ".اليمن عىل غاراته يف ا

: م٢٠١٥وقالت منظمة العفو الدولية يف تقرير أصدرته يف سبتمرب 

 نفـذتها جويـة رضبات ثماني تفاصيل يفً ميدانياً تحقيقا أنجزت إنها

 عىلً مدنيا ١٤١ استشهاد إىل وحلفائه، أدت السعودي العدوان طائرات

. واألطفـال النـساء مـن معظمهم آخرين ١٠١ من أكثر وجرح األقل،

نظمة وأكدت  مـن نمـط تؤكـد وجـود جمعهـا تـم التي األدلة" أن ا

 منـازل ذلـك يف بما بالسكان، مكتظة مناطق تستهدف التي الرضبات

دني دارس ا ساجد، واألسواق وا  الحاالت هذه معظم يف يثبت ولم وا

  ."الرضبة وقوع مكان من قرببال عسكري هدف وجود

تخاذل إزاء  تواطئ وا تحدة ا وفيما استمر ويستمر موقف األمم ا

جرائم العدوان يف اليمن إال أنها أصدرت بيانا يدين تحـالف العـدوان، 

ستوى الـدويل  الحقة مسؤويل دول العدوان عىل ا وهو ما يمثل سندا 

  .انًأوال كما يمثل اعرتافا دوليا بإجرام العدو

تحـدة ٢٠١٦يف مطلع يناير من العام   أصدر األم العام لألمـم ا

نظمة األمميـة تقـارير تؤكـد أن ) بان كيمون( بيانا أكد فيه أن لدى ا

 بنايـات وعىل سكنية، مناطق عىل مكثفة غارات"تحالف العدوان شن 

، ، "للمكفـوف ومركـز حفالت، وقاعة التجارية، الغرفة بينها مدني
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لبيان األممي إىل تقارير مماثلة تثبت استخدام العدوان للقنابل وأشار ا

دني بشكل عـشوائي معتـربا أن  حرمة دوليا مستهدفا ا ّالعنقودية ا

  .ذلك يعترب من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدويل

م ٢٠١٦ثم عادت منظمة هيومان رايتس ووتش يف مطلـع ينـاير 

العدوان ألسـلحة أمريكيـة محرمـة دوليـا، لتؤكد من جديد استخدام 

 بقنابـل صـنعاء يف العاصـمة سكنية أحياء إنه جرى قصف: "وقالت

 للــذخائر عــشوائية وأن عمليــة القــصف أخــذت طبيعــة عنقوديــة،

ا انتهاكـا اسـتخدامها ما يجعل العنقودية ، "الحـرب لقـوان خطـ

ــة، أن نظم ــضيف ا ــتخدام" وت ــد االس تعم ــور أو ا ته ــذخائ ا  رلل

ناطق يف العنقودية، أهولة ا   ".حرب جريمة إىل يصل بالسكان، ا

حلية أو تجاهلته أكثر بكث مما  وما غفلت عنه التقارير الدولية وا

، جـرائم فظيعـة  ارتكبه العدوان من  جـرائم بـشعة بحـق اليمنيـ

َومقززة طالت كل يشء يف هذا البلد، ولم تراع حرمة ألحد، ولم يـستثن  ْ َ ْ ُ

يمني؛ وكل ذلك تم بمباركة ورشاكة ودعم وتأييد وفرح وتهليـل منها 

وإرشاد وتأصيل حزب اإلصالح ودعاته الذين يدعون الوكالة الحرصية 

  .لدين الرحمة واإلنسانية دين اإلسالم
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 يعتقد البعض أن العدوان يرتكب الجرائم مـن منطلـق المباالتـه

هم، غـ أن هـذا هـو بعـض  دني من األطفال والنساء وغ بحياة ا

الحقيقة فقط، حيث لدى العدوان هدف يريد تحقيقـه مـن وراء هـذا 

، وقد تلقى اسـرتاتيجيته اإلجراميـة مـن  دني تعمد بحق ا اإلجرام ا

  .الكيان الصهيوني وسلوكه اإلجرامي تجاه الفلسطيني

دني سـيجعل الـشعب يرى تحالف العدوان أن اإل معان يف قتل ا

عركـة  يشعر باليأس من الصمود يف مواجهته، وبذلك يـسهل عليـه ا

التي ال يمكن له االنتصار فيها إال إذا قىض عىل اإلرادة الشعبية بمزيـد 

من الفظاعة والوحشية، ليدفعهم نحـو االستـسالم والـشعور بعـدم 

ن الـشعبية يف جبهـات أهمية العمليات التي يقوم بها الجيش واللجـا

  .الحدود باعتبار أنها ال تستطيع إيقاف اإلجرام الذي يمارسه العدوان

 آليـات(مقـاال بعنـوان ) لقمـان عبداللـه(كتب السيايس اللبناني 

، نرشته جريـدة األخبـار )الصحراء وعقلية إرسائيلية عقيدة: العدوان

 عـن ، تحـدث فيـه٢٠١٦ ينـاير٢٧ بتاريخ ٢٧٩٨اللبنانية يف العدد 

الذي ابتكـره اإلرسائيليـون يف رصاعهـم ضـد " كي الوعي"مصطلح 
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. الفلسطيني وينتهجـه العـدوان األمريكـي الـسعودي عـىل الـيمن

يـون ومـنهم اإلخـوان،  صطلح الذي يؤصل لـه اإلسـالميون التكف ّا

بالنكاية من العدو، والتوحش، وقتل الثلث من أجـل صـالح الثلـث، 

ه رتس بهم، وغ صطلحات التي توجد يف الرتاث العنفي وقتل ا ا من ا

  .لبعض اإلسالمي

ؤسـسة ابتـدعت ،)األقـىص انتفاضـة( يذكر الكاتب إىل أنه ويف  ا

ذلـك ) يعلـون موشـيه السابق األركان رئيس (الصهيونية العسكرية

صطلح  ـدني إىل قاسـية رضبـات توجيه عىل القائم )كي الوعي(ا  ا

، بهدف تحدي  الفـرد شخـصية عمق يف) الردع( أدوات ثالفلسطيني

 بـالعجز الشعور وترسيخ والفكرية الثقافية الهزيمة وإنزال جهة، من

 النـضال جدوى وبعدم أخرى، جهة من الفلسطيني الجمعي الذهن يف

ـسلح الكفـاح خيار عقم إىل باإلضافة الشعبي،  األرض اسـتعادة يف ّا

ّينة طبقوا اسرتاتيجيتهم ويرى الكاتب أن الصها". الدولة حلم وتحقيق

  .م عىل لبنان٢٠٠٦تلك أيضا يف عدوان تموز 

قال من خالل عرضـه الـسابق إىل نتيجـة أن أل  ويتوصل كاتب ا

ســعود اســتقوا الــنهج الــصهيوني ذاتــه وأصــبغوا عليــه عقليــتهم 

تخلفة والحاقـدة؛ إذ يقـول  الـيمن، عـىل العـدوان يف: "الصحراوية ا

 وفقـدان بالخيبـة والشعور والغضب الثأر بغريزة السعودية اندفعت
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لك وصية واستحرضت الدور، ؤسـس ا  سـعود، بـن العزيـر عبـد ا

 هـذا خـروج وإن ،"الـيمن ّعز يف ّوذلكم اليمن، ّذل يف ّعزكم" :ألبنائه

 عـىل حقيقـي دور للعـب ّسـيؤهله والهيمنة، الوصاية عهود من البلد

 جيـوً موقعـا يمتلـك أنـه سيما وال واإلسالمي، العربي الوطن مساحة

حـيط عـىل وامتداداتـه العرب ببحر األحمر البحر يربط اسرتاتيجي  ا

  ".ًهائالً نفطياً مخزونا امتالكه إىل باإلضافة الهندي،

ي الوهـابي التـي يأخـذ منهـا  وبالعودة إىل أدبيات الرتاث التكف

سلمون أدبياتهم، شأنهم يف ذلـك شـأن القاعـدة وداعـش،  اإلخوان ا

م السعودي الوهابي، هذا الرتاث الـذي يوجـد فيـه كثـ مـن والنظا

الشناعات الفقهية التي تشكل القاعدة الكافية لتربير جرائم وفظاعات 

رتس بهـم  ما ترتكبه داعش والقاعدة، من التحريق، والتغريق، وقتل ا

، وهـي أدبيـات معروفـة )أطفاال ونساء( ، وقتل الثلث إلصالح الثلث

  . بن تيمية، وأئمة الوهابيةومشهورة يف كتب ا

وإذا كانت القاعدة وداعش تتحدث عن هذه األدبيات بدون مواربة، 

ه كما يتـصورون،  وترى فيها مظهرا صحيحا لتطبيق اإلسالم بحذاف

اإلخوان وبراجماتيتهم تحملهم عىل التظاهر بالرباءة منهـا ) تقية(فإن 

 برئاسة الزنـداني دهرا من الزمن، غ أن إصدار هيئة علماء اإلصالح

فتوى تؤيد ما يسمى بعاصفة الحزم، ودعوتها لالنخـراط يف صـفوف 
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مرتزقتها، واعتبارها ذلك العدوان عىل اليمن فضال من اللـه ورحمـة، 

جـازر  بعد أربعة أشهر من بدايـة العـدوان، أي بعـد وقـوع تلـك ا

وافقة واالنـسج نكرة؛ فإن هذا يعني ا ام والجرائم البشعة والفظائع ا

ية، واعتبارها تطبيقـا إلسـالمهم الـذي  مع تلك الروح الدموية التكف

يعتقدونه حقا، كما يتب أن محاوالتهم التهـرب مـن اإلفـصاح عـن 

موقفهم من هذه األدبيات انفضحت بـشكل واضـح وفاضـح يف هـذا 

العدوان األمريكي السعودي عىل اليمن، فهم وإن لـم يفـصحوا عنهـا 

قتضاها مما يرتكبه عدوان نظريا، فقد كشفوا للم أل تأييدهم ودعمهم 

  .التحالف عىل اليمن

ؤصـل  ِّلقد بات واضحا أن دور اإلخـوان يف هـذه الجـرائم دور ا

شارك، وهم بهذا كشفوا عن الوجه  ؤيد والداعم وا بارك وا فتي وا ِوا ِِ ِّ

توحشة التـي تـسكنهم،  ية والنزعة الدموية ا القبيح والعقلية التدم

ا حاول كث من عنارصهم التسرت عليها   .والتي طا
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شاريع الخارجيـة ومـن يقـف  ّمثل العدوان عىل اليمن محطة كشفت ا

رتبطـة باألعمـال  وراءها وأدواتها يف الداخل، حيث أثبتت األحداث وخاصة ا

رشوع األمريكي يف اليمن والذ ي لم يكن بإمكانه إخفـاء العسكرية حقيقة ا

ما دأب عىل إخفائه، وهو عالقته بصناعة القاعـدة وداعـش، وتوظيفهمـا يف 

  .العدوان ضد اليمن من خالل قرينهما حزب اإلصالح

كشفت وسائل اإلعالم الغربية بشتى أنواعها ويف فرتات مختلفة عن 

رتزقـة رشكـة  األمريكيـة وتركـز " بـالك ووتـر"استقدام العدوان 

نـدب تحديـدا، ومـع وجوده ًم بشكل كب يف محافظة تعـز وبـاب ا

تواصل عمليات الجيش واللجان الشعبية والقصف الصاروخي كانـت 

وسائل اإلعالم الفرنسية والربيطانية واألسـرتالية واألمريكيـة تكـشف 

أخبار مقتل مرتزقة يحملون جنسيات الدول التي تنتمـي إليهـا تلـك 

ك ووتر بعد تقاعـدهم مـن الخدمـة الوسائل ممن ينتمون لرشكة بال

العسكرية يف بلدانهم، والبعض اآلخر جرى إقحامه يف الرشكة ألغراض 

  .استخباراتية ويشمل هذا ضباطا من الجيش األمريكي

 الـشعبية واللجـان الجيش قوات م باغتت٢٠١٥يف شهر ديسمرب 

ندب قيادة مركز  طـراز من باليستي بصاروخ قوات العدوان يف باب ا
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ة مقتلة كا، وأوقعتوش  أهميـة جانـب وإىل القوات، تلك صفوف يف كب

 وجنسياتهم القتىل أخبار استولت فقد الرضبة نجاعة حيث من الحدث

، وطـان شـهر ديـسمرب كفـيال بكـشف  اهتمام عىل وانتماءاتهم كب

ا حرص األمريكيـون عـىل إخفائهـا، لقـد أظهـرت  حقيقة كربى طا

أي القاعدة، وداعـش، ومرتزقـة –طراف جنسيات القتىل أن كل تلك األ

، ومرتزقة اإلصالح، وغزاة الجيش  البالك ووتر، والضباط األمريكي

 تتحــرك ضــمن أدوار -الــسعودي واإلمــاراتي، وجنجويــد الــسودان

  . مرسومة سلفا، وبأوامر غرفة قيادة موحدة

علومات    عن مـرصع- اعرتفت ببعضها قوى العدوان –وكشفت ا

 الـسهيان، اللـه عبـد الـركن العقيـد الغازيـة السعودية القوات قائد

 مرتزقـة كتيبـة قائـد اىل باإلضافة أخرى، إماراتية عسكرية وقيادات

دعو الكولومبي األمريكية" ووتر بالك "رشكة  التعرف كارل، كما تم ا

 قيادات، بينهم مغاربة ضباط ٧و إماراتي ٩وً سعوديا ٢٣ جثث عىل

األمريكية بينهم ضباط " ووتر بالك "رشكة مرتزقة من ٤٢ إىل إضافة

الذي تورط يف جـرائم بـالك  )ماهوني إدغر جورج(أمريكيون، منهم 

رتبـة األوىل بعـدد  وتر يف العراق، ونال مرتزقة الجنجويد السوداني ا

صادر مقتـل قيـادات  الضحايا، يليهم مرتزقة اإلصالح، فيما كشفت ا

 رأسهم أبو عبيدة الكازمي، أمـ من القاعدة وداعش يف العملية، وعىل
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  .والية تعز وعدن يف تنظيم داعش

نـدب األمريكـان والغـزاة بمختلـف  لقد ضـبطت رضبـة بـاب ا

جنسياتهم مع مرتزقة اإلصالح والقاعدة وداعش وهم يتخذون مركـز 

ون وفق مخطط وهـدف موحـد، وال صـحة ألي  قيادة موحدا، ويس

  .جندتها الخاصةإن هناك أطرافا لها أ: ادعاءات تقول

بتسديد الله جمع الصاروخ توشكا جمـيعهم يف محرقـة واحـدة، 

ّوأفشل هجوما ضخما جند له حـزب اإلصـالح داخـل محافظـة تعـز 

ا من مرتزقته، وهللت له وسائل إعالمها، واعتربتـه  وخارجها عددا كب

فتحا مقدسا، ومستقبال زاهرا، لكنه اتضح أنه كـان فتحـا للبـاحث 

أهم منحنيات العالقة الواضحة ب األمريكـان وأدواتهـم للتعرف عىل 

نطقة، وعىل رأسـها النظامـان الـسعودي واإلمـاراتي،  اإلجرامية يف ا

ية كالقاعدة وداعش   .واإلصالح وأخواته من الحركات التكف
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حاول اإلصالح أن يظهر مختلفـا عـن حركـات التكفـ العنفيـة 

اسية ذات مرشوع مدني، غ أن االرتبـاط الفكـري باعتباره حالة سي

الواضح، والرتاث الديني الجامع، وسهولة تنقل األعضاء ب فساطيط 

هذه الحركات واإلصالح حتى عـىل مـستوى القيـادات، ثـم واحديـة 

حليـة واإلقليميـة والدوليـة  واقف تجاه عدد من القضايا ا  تؤكـد -ا

  . والتوأمية والتاريخية بينهمجميعها العالقة الحميمية واألخوية

م دفعـه إىل ٢٠١٤ سـبتمرب ٢١يبدو أن ضعف اإلصالح بعد ثورة 

ستور من عالقته بتنظيم القاعـدة؛ ليثبـت أنـه ال زال بيـده  إظهار ا

ملفات مزعجة للجميع، لكنه أبان أحقية النظرة الـسائدة إليـه وعـىل 

 أيضا الجنـاح مدى تاريخه بأنه الجناح السيايس للقاعدة، والتي تعترب

  .العسكري له

مؤخرا ويف واحدة مـن مظـاهر انكـشاف العالقـة بـ اإلصـالح 

والقاعدة ظهر عنارص من حزب اإلصالح يف تسجيالت مصورة للقاعدة 

وقد تقلدوا مراكز قيادية يف التنظيم وهم من ناشـطي الحـزب الـذين 

ف م  أثناء ما عـر٢٠١١برزوا يف ساحة التغي بالعاصمة صنعاء عام 

  .بالربيع العربي
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مع مرور األسبوع األول من العدوان سيطر مسلحو تنظيم القاعدة 

كال عاصمة حرضموت واشرتك مسلحوه مع ما سمي بـ حلـف (عىل ا

عروف بتبعيته لإلصالح، يف مؤامرة للقـضاء عـىل ) قبائل حرضموت ا

الجيش اليمني هناك، وتم مهاجمة معسكرات الجيش، وقتل فيها عدد 

حافظة بمباركة سعودية كب م ن الجنود ليتم بعد ذلك السيطرة عىل ا

  .إماراتية أمريكية مواكبة والحقة

يف ذلك الوقت نرشت وسائل اإلعالم التابعة لإلصـالح خـرب اتفـاق 

) مجلـس إدارة(معلن ب الحلف اإلصالحي والقاعدة يتشكل بموجبه 

حافظة، وعىل هذا النحو مـاتزال القاعـدة واإل صـالح يجنـون يدير ا

األموال من وراء بيع النفط واالستحواذ عىل إيـرادات الدولـة بتعـاون 

نوط بهـم، إىل أن يحـ الوقـت  مبارش مع السعودية للقيام بالدور ا

ناسب الدعاء األمريكان وحلفائهم أنـه بـات لزامـا علـيهم تحريـر  ا

ـربر الـذي يريدونـه  حرضموت من القاعدة؛ وهم بهذا فقط أوجدوا ا

حتالل ذلك الجزء من اليمنال
)١(

.  

ايض بإقالة اإلصـالحي نـايف  ومنذ قرار الفار هادي يف سبتمرب ا

البكري من منصب محافظ عدن بإمالءات إماراتية شعر اإلصالح أنـه 
                                                           

م، جاء األمريكان بهذه الذريعـة، ٢٠١٦مؤخرا والكتاب ماثل للطبع يف أول شهر مايو ) ١(

ؤلفوحصل ما توق   .النارش. عه ا
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ًيواجه تهديدا وجوديا يف جنوب اليمن مـن قبـل اإلمـارات فبـدأ عـرب  ً

الجنـوبي مسلحي تنظيم القاعدة وداعش حملة مضادة ضد الحـراك 

ً قياديـا ومـا تـزال ٩٠استهدفت قياداته باالغتيـاالت وطالـت نحـو 

العمليات مستمرة، وهنـاك مواجهـة إعالميـة بـ الطـرف تواكـب 

تسارعة هناك   .التطورات ا

ـصور الـذي أعدتـه  يداني ا أما محافظة تعز فقد كان التقرير ا

 ٢٢انيـة يف الربيط) بي بـي يس(اإلعالمية صفاء األحمد، وبثته شبكة 

 آخر الشواهد عىل العالقـة بـ اإلصـالح والقاعـدة -م ٢٠١٦فرباير 

باعتبارهما أدات سعوديت وأمريكيت أيضا، حيث يظهـر مقـاتلو 

القاعدة ومسلحو اإلصالح والسلفي والجنـود الـسودانيون يف صـف 

 مـن قوات بأن تفيد أدلة عىل"إنها حصلت : واحد، وقالت البي بي يس

عـارك إحـدى خـالل قاتلت باليمن السعودية تقوده الذي فالتحال  ا

 ضـد القاعـدة لتنظـيم مـوال مسلح مع الجبهة نفس عىل الكربى

  ".الحوثي يف تعز

وتزامنا مع ذلك، كشف تطه الجيش واللجان الشعبية لـصحراء 

ميدي من مرتزقة االحتالل السعودي، عن وجود مـسلحي القاعـدة يف 

عركة، بن قل اإلعالم الحربي صورا ومشاهد تثبت ذلك بـشكل ال تلك ا

جئنـاكم (مرية فيه، حيث وجدوا شعارات القاعدة، وعبارات من قبيل 
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، وعزز ذلك اعرتافات أدىل بها أرسى وقعوا يف قبضة )بالذبح ياروافض

  .الجيش واللجان الشعبية

وإىل قبل مقتله كان جالل بلعيدي القائد يف قاعدة جزيـرة العـرب 

يقود مجاميع القاعدة يف جنوب الـيمن ) أنصار الرشيعة(ا يسمى أو م

ًجنبا إىل جنب مع مسلحي اإلصالح، وكانت تحركاتهم منسجمة تماما  ً

رشوع السعودي يف الجنوب بمواجهة مـرشوع اإلمـارات، وهنـا  مع ا

يبدو الحديث عن القاعدة كأنه حديث عن اإلصـالح وكـذلك العكـس، 

ان عضوا يف حزب اإلصالح وأحـد ناشـطيه جدير بالذكر أن بلعيدي ك

ين مـن العنـارص  ا يف التنظيم، مثله مثل كث قبل أن يصبح قائدا كب

  .ّالتي نشطت يف الحزب وتخرجت لتصبح من رموز القاعدة يف اليمن

لقد برز اسم جالل بلعيدي إىل جانب آخر يدعى حارث النظاري يف 

لجنـود اليمنيـ قمة هرم تنظـيم القاعـدة مرتبطـا بحادثـة ذبـح ا

كا أنها قتلتهما بطـائرة ٢٠١٤بحرضموت يف أغسطس  م، وتدعي أم

  . بدون طيار يف وقت متفاوت

ِعرف عن النظاري أنه ناشط بـارز يف اإلصـالح يف إطـار الـدائرة  ُ

االنتخابية الخامسة عرشة بالعاصـمة، وكـان أحـد منظمـي أنـشطة 

الحزب الصيفية يف مسجد يقع عىل بعد أمتار من ساحة التغي التـي 

م، لكنـه فاجـأ الجميـع بظهـوره يف ذلـك ٢٠١١شهدت اعتـصامات 
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قزز الذي صور مشاهد  ذبح الجنود اليمنيـ يف الحوطـة ّالتسجيل ا

  .بحرضموت، وعىل هذا النحو يجري تخريج قادة القاعدة عرب اإلصالح

ويف كل مرة يرتكب فيها تنظيم القاعدة جرائم يف اليمن كانـت قيـادات 

اإلصالح ترفض بشكل علني إدانة التنظيم، ويف مقابلـة تلفزيونيـة أجرتهـا 

جيد الزنداني بعد جريمـة ذبـح الفضائية اليمنية الرسمية مع الشيخ ع بدا

الجنود بحرضموت رفض إدانة القاعدة ودعا للحوار معها، وقبل ذلك أدانت 

 -  وهي احدى مرشدات اإلصالح وداعياته يف جامعـة اإليمـان - ابنته أسماء 

إن اسـتبعادهم يـأتي : عدم دعوة أنصار الرشيعة للحـوار الـوطني، قائلـة

  !!اللهلكونهم يدعون إىل تطبيق رشيعة 

الشيخ الزنداني وهو رئيس مجلس الشورى بحزب اإلصالح عرف 

واجهـة  ئات مـن عنـارص الحـزب إىل أفغانـستان  عنه انتقاله مع ا

واجهـة التـي كانـت بطلـب األمريكـان وتنفيـذ  االتحاد السوفيتي، ا

السعودية وباكـستان، وكـان للزنـداني دور مبـارش يف تجنيـد تلـك 

 هناك، وكما عاد الزنداني بعد ذلـك إىل الـيمن العنارص والدفع بهم إىل

محتفظا بعالقته بالتنظيم عاد معه عرشات الشباب اليمني وأصبحوا 

  .عماد تنظيم القاعدة باليمن الحقا

ّوكما مثل حزب اإلصالح الغطاء السيايس واإلعالمـي لتنظـيم القاعـدة 

اعتقده الحـزب باليمن فإن األخ استمات للدفاع عن اإلصالح يف مواجهة ما 
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أنه خطر عىل وجوده التاريخي يف محافظـة عمـران اليمنيـة، ودفعـه هـذا 

الشعور لفتح جبهات يف مواجهة جماعة أنصار الله، وكان أبرزهـا معركـة 

أحد معاقل اإلصـالح يف (وهي منطقة واقعة ب محافظتي الجوف ) كتاف(

 يف عـام وب صعدة، وخاضت فيها مجاميع اإلصالح معارك عنيفـة) حينه

عركة ويفاخر بـشكل ٢٠١٣ م، وكان اإلصالح يف ذلك الوقت يغطي أخبار ا

علني بمشاركة مسلحي القاعدة يف مساندة ما كان يـسميه إعـالم اإلصـالح 

ا عن مسلحيه) مسلحو القبائل(   .تعب

والرتباطه أو تبعيته للـسعودية اتـسعت عالقـة حـزب اإلصـالح 

دا إىل سوريا؛ حيث أرسـل الحـزب بالقاعدة إىل ما وراء الحدود وتحدي

ئات من الشباب اإلصالحي الذين التحقوا بصفوف القاعدة بسوريا  ا

يف مواجهة الجيش العربي السوري برعايـة تركيـة، كمـا أن الحـزب 

م، وافتـتح يف ٢٠١٤-٢٠١١استغل فرتة استحواذه عىل الـسلطة بـ 

قـاتل مـن مختلـف الج نـسيات عدن الجنوبية معسكرات لتدريب ا

وإرسالهم إىل سوريا عرب تركيـا وبواسـطة طـائرات تركيـة، بلغـت 

كوكية من تركيا إىل عدن يف تلك الفرتة رحلت أسبوعيا الرحالت ا
)١(

.  

                                                           
ثال مقالة ) ١( واقع اليمنية، ينظر عىل سبيل ا : اليمن(تحدثت عن هذا كث من الصحف وا

م، ٢٠١٣ / ٥/ ٦، بتاريخ )سورية ضد للتجنيد" القذرة السوق".. "الجهاد "سمارسة

نتصف اليمني،   موقع ا

 http://www.almontasaf.net/news١٣١٣٥.htm   
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إن هذا العرض يسلط الضوء إىل نتيجة مهمة، وهي أن كل جريمـة 

ّنفذها تنظيم القاعدة أو داعش فهي بمشاركة ودعم وتأييد من حـزب 

، وما كتبـه اإلخـواني الـسعودي )اإلصالح(سلم يف اليمن اإلخوان ا

هــ تأييـدا ١٤٣٧عوض القرني عـىل حـسابه يف تـويرت يف رمـضان 

تمثلـة يف ركـن ) مقاومـة آزال(لعمليات من سـموهم  يف صـنعاء، وا

فخخــة بجانــب مــساجد متعــددة يف أمانــة العاصــمة،  الــسيارات ا

ارين، واعتباره  صل وا ها يف ا إياها مـن إنجـازاتهم، يعتـرب وتفج

دليال عىل مسؤوليتهم التضامنية والتشاركية يف نتـائج تلـك الجـرائم 

، ال سـيما ولـم  دني ا من الضحايا يف صفوف ا التي خلفت عددا كب

تصدر أي إدانة من اإلخوان وحزبهم وهيئاتهم ضد هذه الجرائم حتى 

ِتي كشفت وسيأتي كما أن مخطط الخلية اإلصالحية ال. يوم الناس هذا

زعزعـة لألمـن  الحديث عنها، يش إىل تبني اإلصالح تلـك الخاليـا ا

  .الداخيل، والتي تستهدف السلم االجتماعي لليمني جميعا

جدير بالذكر أن هذا القرني كان أبرز مؤيـدي وداعمـي العـدوان عـىل 

خ ستقبل للزنداني، وحمود ا   .اليفاليمن، ويعترب أبرز شيوخ السعودية ا
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)١( 

سلم اإلصالح جميع مقدراته وإمكاناته أداة طيعة لقوى العـدوان، 

ية، ودنيئـة أيـضا، ضـد الـيمن  ّواستعد للقيام بأدوار عدائية وتدم

؛ كان نجاحها كفيال بتحويل مدينة اليمني جميعا  ) صنعاء(واليمني

الخراب، لوال عناية اللـه ويقظـة القـوى إىل كتلة من اللهب والدمار و

  .األمنية واللجان الشعبية

ًم داهمت القوات األمنية منزال بالعاصمة ٢٠١٥يف مطلع أغسطس 

ستقيلة، وكان معه  لقيادي إصالحي شغل منصب وزير يف الحكومة ا

مجموعة أخرى من الحزب وقيادات نسائية وأخريات تم اسـتخدامهن 

مـن % ٩٠بط وثائق مهمة تمثل مـا نـسبته لتمويه االجتماع، وتم ض

خطط الكامل الذي تم إعداده إلسقاط صنعاء تحت االحتالل   .ا

وبحسب مصدر أمني فقد قادت التحقيقـات مـع أعـضاء الخليـة 

ورئيسها ومن خالل الوثائق التي تم ضبطها إىل اإليقاع بالخاليا التـي 

هـا النـواة تم تشكيلها لتفج الوضـع يف العاصـمة وحولهـا باعتبار

                                                           
 سـبتمرب، ٨، ٢٦٨٦ا العنوان يف مقالة بجريدة األخبار اللبنانية، العـدد نرشت مادة هذ) ١(

  .م، للكاتب نفسه٢٠١٥
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تحريـر "السياسية التي يعتمد عليها التحالف السعودي وسـعيه لــ

، وبحسب ذلك فقد شكل اإلصالح خالياه بطريقة تجعل كـل "صنعاء

  .ًخلية ال تعرف شيئا عن األخرى تفاديا النكشافها بسهولة

لكن الخطأ الذي وقع فيـه اإلصـالح هـو تكديـسه لكـل الوثـائق 

خطط يف مكان واح د، ولحـسن حـظ عاصـمتنا الجميلـة الخاصة با

 يف قبـضة األمـن -ّ والتـي شـكلت الخاليـا -ُوقعت القيادات نفـسها 

  .واعرتفت هي بالخاليا األخرى

وبحسب الوثائق أيضا فقد رتب اإلصالح مخطط إسقاط العاصمة 

ليشيات التـي تنـاثرت  عىل ثالث مراحل؛ يف األوىل يتم إعادة تشكيل ا

م شمل العسكري التـابع للفرقـة األوىل  سبتمرب، ول٢١بفعل ثورة 

نحلة، والتي كان يقودها الجنرال الفار عـيل محـسن األحمـر  مدرع ا

نحل ومقره عمران، واستخدام التظاهرات والفعاليـات ٣١٠واللواء   ا

الحقوقية التي يسعى من خاللها اإلصالح إىل إضـفاء طـابع حقـوقي 

شار لعملياته، كما حدث لدى اعتقال الخلية  التي كان يقودها الوزير ا

  .إليه سابقا

ًعمليا فشل مخطط اإلصالح، عىل الرغم أنه كان قد قطع شوطا من  ً

رحلة األوىل عىل األقل، تـضمنت رشاء والءات شخـصيات  مخططه يف ا

قبلية وعسكرية وحشدها ضد أنصار الله بـشكل مفـاجئ يف مـؤتمر 
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حية التي قيمت نقـاط الرياض، وهو ما تضمنته بعض الوثائق اإلصال

خطط   .النجاح والفشل يف ا

يسود اعتقاد لدى اإلصالح أن الفار عبدربه منصور هـادي ضـليع 

يف سـقوطهم، ولكـنهم يــرون أن إعـادة التحــالف معـه يف مواجهــة 

الحوثي مصلحة حزبية، وتم االتفاق كما تش الوثـائق عـىل إظهـار 

مارسـات التـي وتوظيفها لرشعنة كـل األعمـالالتمسك برشعيته   وا

ًيقومون بها سواء كانت سياسـية أو عـسكرية أو تخريبيـة بغـرض 

ايل والعسكري مـن الخـارج وبالتـايل تحقيـق  الحصول عىل الدعم ا

  .الهدف باستعادة السلطة

ًلعبت اللجان الشعبية دورا رئيسا يف إسـقاط مخطـط اإلصـالح، 

صدر األمني، يصبح عدد الخاليا التي تم ضب طها يف صنعاء وبحسب ا

تـ همـا األخطـر؛ نظـرا لـضلوع ٤٠ ً خلية تقريبـا، غـ أن األخ ً

ات التـي شـهدتها صـنعاء،  أعضائهما يف عمليات االغتيـال والتفجـ

توسطة التي ضبطت بحوزتهم ْولحجم األسلحة الثقيلة وا َ ِ ُ.  

صدر أن  كـشفت عـن  التحقيقات مع عنارص الخليـة"ويضيف ا

 القاعدة واإلصالح من مرتزقة العـدوان وجود مخطط من قبل عنارص

السعودي للقيـام بعمليـات إرهابيـة تـستهدف مؤسـسات سـيادية 

ومصالح ومنشآت حيويـة يف العاصـمة صـنعاء، والقيـام بعمليـات 
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اغتياالت لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية، 

جتمع  واعـرتاف ".بهدف إقالق األمن واالستقرار والسكينة العامة يف ا

أعضاء الخاليا بتنفيذ عمليـات اغتيـال شـهدتها العاصـمة يف الفـرتة 

ات وثقوا بها تلك العمليات اضية وضبطت لديهم كام   .ا

وتش بعض الوثائق اآلنفة الذكر أن مماطلة الحزب ونقضه للتوافقـات 

التي جرى التوصل إليها قبل أيام من العدوان ب مختلف القوى الـسياسة 

ماطلةكان تن خطط السعودية التي أوعزت لهم با   .َّفيذا 

خطط اإلصالحي باالنتقال من مرحلة إىل أخرى،  وتزداد خطورة ا

رحلة الثانية التي يفرتض فيها أن يكون قد نجح يف تشكيل مـا  َففي ا َ

زرع عبـوات ناسـفة مهمتهـا األساسـية " مقاومة إقليم آزال"يسمى 

ة أو أمـاكن تجمعـات وعمـل كمـائن ألهداف ثابتة أو متحركة، فردي

لقطع اإلمداد عن جبهات القتال، وقطع الطرق وخوض مواجهـات إذا 

  .دعت الحاجة إىل ذلك

ـديريات  وتم ترشيح قيادات وأعضاء من الحـزب يف العاصـمة وا

حافظات األخرى وإرسالهم إىل مأرب عـرب مـدراء فـروع الحـزب،  با

ات لعمليات قتاليـة، كـل يف بغرض تدريبهم ووضع اإلعدادات والرتتيب

منطقته، وطلب منهم العودة إىل مناطقهم وانتظار التوجيهـات ببـدء 

قاومة عرب رؤساء فروع حزب اإلصالح، واالستمرار يف إرسال  تفعيل ا
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واليـة  أعضاء وعسكريي الحـزب إىل مـأرب لالنـضمام إىل األلويـة ا

تـم تـشكيلها للعدوان هناك، وتم ضم البعض منهم إىل األلوية التـي 

هناك، كما أعيد البعض إىل منطقته، والبعض يعاد إىل منطقته كأفراد 

  .وعنارص جاهزة

ؤسسات  وعمد اإلصالح إىل نقل األسلحة التي يكدسها يف مقراته وا

التجارية التابعة له، وتوزيعها بشكل مبـارش عـىل ميلـشياته، الـذين 

ٍبدورهم سيحتفظ كل شخص منهم بحصته يف منزله ُّ.  

ملوكة لبعض قياداته كغـرف و ستشفيات الخاصة ا استخدم الحزب ا

عمليات إلدارة العمليات التي يفـرتض أن تقـوم بهـا الخاليـا، ونجحـت يف 

بعضها باخرتاق اللجان الشعبية بعنارص إصـالحية تـم كـشفهم بحـسب 

صدر، الـذي قـال إن التحقيقـات معهـم كـشفت ضـلوعهم يف تمريـر : ا

فخخة ال   .تي استهدفت مساجد يف العاصمةالسيارات ا

وسعى اإلصالح بحسب الوثائق إىل إيجاد إرباك أمني بالعاصـمة، 

وتسديد رضبات موجعة ألنصار الله، واستهداف قيـاداتهم وقيـادات 

ؤتمر، و قطع اإلمداد عىل اللجان الشعبية والجـيش يف جبهـات حزب ا

حافظات الجنوبية أو  يف تعز، وتخفيف القتال، سواء يف الحدود أو يف ا

الضغط عىل الجبهات خارج صنعاء، ودفع اللجان الـشعبية لتكثيـف 

ِحضورها داخلها، فيما يتوىل فريق إعالمي رصدت له مبـالغ ضـخمة  ُ
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نرش األخبار التي تث الخوف لدى سكان العاصمة، ودفعهـم إلخـالء 

األحياء التي يسعى اإلصالح إىل إحالل عنارصه فيها، وضمان منـاطق 

  .ة تنطلق منها عملياتهمسيطر

ًكل ذلك كان يسعى إليه اإلصالح تمهيدا لقدوم قوات الغزو والتـي 

ؤدية إليهـا  كان سيكون وصولها بعد حصار العاصمة بقطع الطرق ا

 الحديدة، باعتباره رشيان الحياة الوحيد، غ -وخصوصا خط صنعاء

خطط إىل  ذلـك، ّأن اللجان الشعبية والجيش تنبهوا حتى قبل كشف ا

واجهات التي  وأخمدوا محاوالت اإلصالح بصورة حازمة كما حدث يف ا

  .أخمدت يف أرحب وبعض مناطق محافظة إب وذمار

ة، والتـي تـأتي بعـد إنهـاك العاصـمة  رحلة الثالثة واألخـ يف ا

بالحصار واستنفاد ما فيها من قدرات وإمكانات باستهداف القيادات 

 ، رحلت السابقت رتزقة من خالل ا ًخصوصا أثناء الحصار وتمكن ا

السيطرة عىل منطقة محددة داخل العاصمة، يف نفس الوقت تكون ما 

خطط لهـا،  يسمى بقوات الرشعية واالحتالل قد حققت االنتصارات ا

  .وتتقدم الستالم العاصمة

َهذا مشهد واحد، عقد حزب اإلصالح فيـه العـزم عـىل تنفيـذه يف  ُ

دينـة الحـضارية سبيل خدمة االحتالل ، وتمك الغـزاة مـن هـذه ا

ها، وهو يكشف مدى ما وصلت إليه الخيانة يف فكرهم والتنكر  وتدم
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ِبادئ الوطنيـة، واإلنـسانية، واإلسـالم، يف حيـاتهم، ويظهـر األدوار  ُ

ة التي ارتضاها القوم ألنفسهم، ليس يف صنعاء فقط، بل يف كل  الحق

ٍر الذي يبـ بجـالء عـن سـقوط وطنـي اليمن، وعىل هذا النحو؛ األم

وأخالقي وديني، سوف تالحقهم مظاهر خزيه، ونتائج خسته ودناءته 

 .إىل آخر الدهر
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كان وما زال توظيف الدين وتحريفه بمـا يخـدم مـصلحة حـزب 

اإلصالح سمة خاصة بهذا الحزب عىل مدى تاريخه، ومن يتابع سلوكه 

لجانب سيعرف أنه لم يكن ليتخىل عن هذه الورقة مع العدوان يف هذا ا

 .بل سيتوقع أن يجري توظيفها بشكل غ مسبوق

حاول اإلصالح تغطية العار الذي لحق به جـراء تأييـده للعـدوان 

وانخراط مقاتليه يف صفوف قوات الغزو بإلباس ذلك بلبـوس الـدين، 

يئا مـن الـدين بـل وجالبيب الفتاوى التي تجعل من خيانته للوطن ش

ويمكن القول بأن الفتاوى التي يـستغل اإلصـالح بهـا . وواجبا دينيا

ال(الدين هي بمثابة  الذي يعتمد عليه يف التوظيـف الخـاطئ ) رأس ا

ادي والسيايس الرخيص   .للدين أو من أجل الكسب ا

هما عـىل رأس  وكالعادة يربز الشيخ الزنداني وعبدالله صعرت وغ

التي تتوىل هذا الجانب، فكان لألول فتوى مطولة تـدعو قائمة الحزب 

ُساندة العدوان وتربره من الناحية الدينية، يف الوقت الذي كانت فيـه  ِّ

ية تتناقل خرب وقوع اآلالف من النساء واألطفال شـهداء  التقارير العا

وجرحى جراء العدوان، غ أن اإلصـالح ال يعـدم علتـه، التـي تـربر 
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نكرة، وإيقاع تلك الخسائر البرشية بـذرائع دينيـة، للعدوان فعال ته ا

  .وادعاءات إعالمية كاذبة

ؤيد والداعم للعدوان وتدم الـيمن،  بعد إصداره البيان السيايس ا

ويرأسـها ) هيئة علمـاء الـيمن(دفع اإلصالح هيئة شيوخ الفتوى فيه 

ك أن الزنداني إىل إصدار فتوى تؤيد العدوان وقد أراد مـن خـالل ذلـ

  .يحقق ثالثة أهداف

الهدف األول أراد اإلصالح تقديم نفسه للنظـام الـسعودي كبـديل 

ّوحيد له يف اليمن، ولذلك أيد العدوان ببيـان سـيايس باسـم الحـزب، 

وأيده دينيا عن طريق الفتوى التي أصدرها الزنداني ومشايخ اإلصالح 

  .باسم هيئة علماء اليمن

الح أن البيـان الـسيايس الـذي أما الهدف الثاني فقد وجـد اإلصـ

أصدره تأييدا للعدوان لم يكن كافيا ألنـصاره يف الـيمن لالنخـراط يف 

صفوف قوات العدوان، ولذلك دفع بالفتوى الدينية بغرض حشد كـل 

  .أنصاره يف العدوان

جاراة علماء الوهابية وعـىل  ويتمثل الهدف الثالث بسعي اإلصالح 

ين ساندوا النظام السعودي يف خلق رأسهم مفتي النظام السعودي الذ

صورة طائفية للعدوان، هدف من خاللها إىل االستثمار يف ذلك، إليقاع 

رشخ طائفي داخيل يساعده عىل تفتيت الجبهة الداخلية، باإلضـافة إىل 
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تحمس للعناوين الطائفية لاللتحاق  تعصب والجهلة وا استجالب ا

  .بصفوف قوات العدوان ومرتزقتهم

 فربايـر ١١م تأييد اإلصالح بما فيهم الزنداني ظاهريا لثـورة ورغ

رة جاءت مناقضة لهذا التأييـد، وتبنـت ٢٠١١ ّم، إال أن فتواهم هذه ا

  :الرؤية التقليدية للعقيدة السلفية حيث جاء يف مقدمة الفتوى ما نصه

لمسلم ايجب على لسنة فيما وا بلكتااَ◌ يفيما سبق بينا لكم هَدْ"

 – لقتاوما يجب من منع بل و، لشرعي األمر اعة لولي طاومن سمع 

؛ خرآمبايعة قائد  أو يسعى لتنصيب أو زع لمن ينا-ألمراستدعى ا إذا

  ".لمسلمينا بذلك جمع قفيتفر

وهنا يضع اإلصالح وعلمـاؤه أنفـسهم يف تنـاقض واضـح؛ فهـم 

م، وهنـا يفتـون ٢٠١١يؤيدون الخروج عىل ويل األمر يف ثورة فربايـر

ال من يخرج عىل ويل األمر بما يؤكد ما سبق من القول بـأن بوجوب قت

ـصالح  اإلصالح وعلماءه يتسم تاريخهم بالتالعـب بالـدين بحـسب ا

ادية   .السياسية وا

 ر إلغاثة بلد جاءت جاملحزاعاصفة : "كما نصت الفتوى عـىل أن

 راتمقدومن لعبث بأا لوقف تستنجدا شرعية دةقياو ملوشعب مكو

إلقليمية اسالمته ولوطنية احدته ووعلى شرعيته  ظلحفاواليمن ا

  ".تهدسياوستقالله وا
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اإلصالح بتحويل اسم انتهاك السيادة اىل حماية ) دين(وهنا يسمح 

لـك  لها، وتقسيم اليمن إىل الحفـاظ عـىل وحدتـه، وتـسليم الـيمن 

السعودية وقوى العدوان إىل استقاللها وحريتها، وقتل عرشات اآلالف 

سلم وتدم البنـى التحتيـة إىل الحفـاظ عـىل أمـن من اليمني ا

  .ومقدرات اليمن

ــوى ــضيف الفت إلسالمية الشريعة اتها رلتي قرا مألحكاامن : "ت

لخطر وا، هم د يهديلذالخطر ا مماألنفس ا عن علدفااتباعها أعلى 

، "يةدلسعوالعربية ا بالمملكة ش بالتحرع شرو، هنا قد حل باليمن 

من قبل اإلصالح وعلمائه بشكل فاضح؛ حيـث وهنا يتم توظيف الدين 

يمنح الحق للسعودية بالعدوان عىل اليمن وقتل نسائه وأطفاله وتدم 

بناه التحتية ومنشآته االقتصادية بذريعة ما وصـفه علمـاء اإلصـالح 

ناورة العسكرية للجيش قرب )التحرش بالسعودية(بـ ، ويقصد بها ا

ناورات العسكرية الحدود السعودية عىل أراض يمنية، و مع أن إقامة ا

والتدريبات القتالية حق مرشوع لكل جيوش العـالم، لكـن اإلصـالح 

، كمـا أن هـذه  يعتربها سببا وترشيعا لتدم الـيمن وقتـل اليمنيـ

الذريعة لم تكـن سـوى القـشة التـي يتعلـق بهـا علمـاء اإلصـالح 

ر سابق ّوأشباههم، حيث اتضح أن العدو قد بيت عدوانه من وقت مبك

صادفة أنه يأتي حـديثنا عـن فتـوى  ذكورة، ومن حسن ا للمناورة ا

ناورات التي تجريها الـسعودية مـع نحـو   ٢٠اإلصالح متزامنا مع ا
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ناورات يف (دولة  قرب الحدود العراقيـة؛ ) ٢٠١٦ مارس١٠اختتمت ا

التحـرش (فهل هذا يمنح العراق حق العدوان عىل الـسعودية بحجـة 

   غرار ما جاء يف فتوى اإلصالح؟؟ عىل) بالعراق

واتباعا للسعودية حتى يف ترديد ما قاله مفتيها حول العدوان، 

لشعب ا في ملعاالنفير ا نعالإ: "ّنص بند فتوى علماء اإلصالح عىل

 – مليوان للشرعية اليالموا –ألمن والجيش التعويض ما يعجز عنه 

كة لمملا ممفتي عاعلنه أ لقد سرنا ما و، يهمالإلمنسوبين ا ادعدأفي 

لشيخ من ا آللله العزيز بن عبدالشيخ عبداسماحة  يةدلسعوالعربية ا

 وانفرا﴿: لمملكة لقوله تعالىا ب لشباريإلجباالتجنيد ا بجوو
ستنفرتم ا وإذا ((: سلم ولله عليه القوله صلى و، ﴾ثقاالًوخفافاً 

  ".جبأوليمنية اهو في حالتنا و ، ))اوفانفر

لفتوى الشباب اليمنيـ الـذين بلغـوا سـن وبناء عىل ذلك تحث ا

الخدمة وتلزمهم دينيا باالنخراط يف صفوف العدوان، غ أن هذا ليس 

بيد اإلصالح، فقد أثبت الشعب اليمني أنه غ معنـي بهـذه الفتـاوى 

عقول أن  دمرة، وقد شب عن طوق أحابيلها وأكاذيبها؛ إذ ليس من ا ّا

 بلده، لكنها عىل أية حال كشفت يستجيب اإلنسان لقتل نفسه، وتدم

مستوى االنحطاط الـوطني، والقيمـي واألخالقـي، وشـكل التمـاهي 

ي،  الحق الذي وصل إليه مرتزقة العدوان يف خدمة مـرشوعه التـدم

  .وهذا ما وعاه شعبنا عنهم من أول يوم
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تمثلة با إلصالح باإلرادة الشعبية اصطدمت إرادة العدوان وأداته ا

اليمنية الرافضة للعدوان عىل الواقع، ومثلت وثيقة الرشف القبلية التي 

تم توقيعها عىل نطاق واسع يف معظم محافظات اليمن وأعادت للقبيلة 

اليمنية دورها يف حماية اليمن ومواجهة العدوان؛ فوجد اإلصالح ومـن 

ي أمام  ٍحائط قـبيل واجتمـاعي ورائه دول العدوان مرشوعهم التدم

  .صلب يصطف حول اليمن ال حول العدوان

ومن هنا برزت الحاجة ألن يلجأ العدوان وعىل رأسه الـسعودية إىل 

شايخ لالنخراط يف العدوان  رشاء الذمم عن طريق توزيع األموال عىل ا

مصحوبة بالتهديد بتعرض منازلهم ومصالحهم للقصف إذا رفـضوا 

شينة ذلك؛ ونظرا لإلفالس ال ذي أصاب العدوان ظهرت الترصيحات ا

  .التي تحث عىل رشاء الذمم لتصل إىل مستوى علني عرب الفضائيات

ويجب مالحظة أن أسلوب رشاء الذمم ليس بالجديد عىل السعودية 

يف اليمن فقد بنت هيمنتها وعالقتها باليمن عىل هذا السلوك يف العقـود 

لقـيهم األمـوال شـهريا مـن السابقة، وكان آل األحمر يتفـاخرون بت

كونـة مـن بعـض  السعودية، وما زال موضوع اللجنـة الخاصـة وا
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مشايخ القبائل الذين يتلقون رواتب شهرية من الـسعودية قائمـا إىل 

شايخ الذين فقدوا مكـانتهم لـم يعـد بمقـدورهم  اليوم، لكن أولئك ا

ساعدة للسعودية؛ ولذلك أرادت أن توسع هـذا  النـشاط ِّاليوم تقديم ا

  .لتسهيل مهمة احتالل اليمن

ٍبعد مرور شهور من العدوان وجدت الـسعودية نفـسها يف مـأزق 

اليمن؛ ولذلك ظهر أحد العسكري السعودي عىل أحـد الفـضائيات 

ِّالسعودية وهو يرد عىل سؤال وجه إليه بشأن تعثرهم باليمن، فأجـاب  ُ

إن ذلـك هـو : قائالأن عىل نظام بالده أن يلجأ لرشاء الذمم، : بوضوح

  .الحل الوحيد أمامهم

فارقة هنا أن إعالم العدوان وإعالم اإلصالح بشكل خـاص لـم  وا

يجد حرجا وهو يتناول خرب تعي اللواء الفار عيل محسن األحمر نائبا 

سلحة من قبل الفار هادي، وأنه يـأتي يف إطـار  للقائد األعىل للقوات ا

: عسكري هذا يف رشاء الذمم، قائلمهمة اإلصالح عن طريق قائدهم ال

إن تعيينه جاء نظرا لعالقته بالقبائل وقدرته عىل إقناعهم باالنـضمام 

يف صفوف العدوان، واإلقناع هنا معناه رشاء الذمم كما جرى تناوله يف 

إعالم العدوان عىل نطاق مكشوف وواسع، وهو الـسلوك الـذي اعتـاد 

رته للمنطقة الـشمالية الغربيـة عليه الجنرال الفار طيلة عقود من إدا

  .اليمن يف



 ٥١ 
 

 

وال يستطيع أحد أن ينكر أن سياسة الـسعودية قائمـة عـىل بـذل 

غرية، ورشاء الذمم، وجاء تعي الجنرال الفار عـىل أساسـه؛  األموال ا

فرتض انخراطهم يف صفوف العدوان  شايخ ا اإلغراء الذي يأتي إثراء ا

تهداف بقيـة أفـراد ومكونـات عىل أساسه، مقابل سعي إصالحي الس

الشعب اليمني بهدف خلق انهيار اقتصادي يف اليمن وأزمـة غذائيـة، 

وهو هدف سعى إليه اإلصـالح منـذ اللحظـات األوىل للعـدوان، وهـم 

نـضوين يف صـفوفهم القبـول بـإغرائهم أو  ون غـ ا ّبالتايل يخـ

  .التعرض لإلفقار والتجويع والرتهيب
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سـعى اإلصــالح مــن أول يـوم للعــدوان إىل رضب االقتــصاد اليمنــي 

علومات سعيه إىل اإليعاز إىل التجـار الـذين تربطـه  ه، فقد كشفت ا وتدم

  .بإخفاء القمح ومواد رضورية أخرى من السوق جيدة عالقات بهم

هـا لخلـق  كما جند اإلصالح الكث من الـشباب يف العاصـمة وغ

الصعبة، جرى بموجبها رشاء العمـالت األجنبيـة ٍسوق سوداء للعملة 

وبأسعار عالية إلغراء أصحاب العمـالت ) ريال سعودي-يورو-دوالر(

عىل بيعها، وبالتايل إخفاء العملة الصعبة من البالد وهـو مالـه تـأث 

كب قد يؤدي النهيار سعر الريال اليمنـي وكـذلك انهيـار االقتـصاد 

ساندة الوطني، ولكن ويف كل مرة كانت  تصطدم مخططات اإلصالح ا

للعدوان بيقظة األجهزة األمنية واللجان الشعبية التي أحبطت معظـم 

شاريع   .تلك ا

كما سعى اإلصالح إىل بث شائعات عن تحركات عسكرية بـالقرب 

ها، كما حدث يف  نشآت االقتصادية الوطنية لتربير رضبها وتدم من ا

والـذي عـىل ) االقتصاد اليمنيأحد أهم أعمدة (مصنع إسمنت عمران 

ـصنع باسـتهدافه يف مناسـبت بعـدة  إثر تلك اإلشاعات تم تدم ا
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  .غارات أخرجته عن العمل

واقع اإللكرتونيـة اإلخوانيـة وحـسابات  وبمتابعة بسيطة ألخبار ا

إعالمي عىل مواقع التواصل االجتماعي يتبعون حزب اإلصالح، يتضح 

نـشآت االقتـصادية مـن مواكبة هذا الحزب لكل عمل ية عدوان تدمر ا

خالل التربير الجاهز لرضبها، بالقول بأن الجيش واللجـان الـشعبية 

يتخذونها مواقع عسكرية، أو مخازن لألسلحة، عىل الرغم مـن النفـي 

تحدة  نظمات الدولية وعىل رأسها األمم ا ستمر والصادر حتى من ا ا

أن هنـاك اسـتهدافا ممنهجـا لتلك التربيرات الكاذبـة، التـي أكـدت 

لالقتصاد يف اليمن من قبل تحـالف العـدوان، وهـذا أظهـر عنـارص 

  .اإلصالح كأبواق للكذب بال حدود، وبوقاحة منقطعة النظ

ه  ا تم تـدم ركز القانوني للحقوق والتنمية إحصائية  لقد أعلن ا

م ٢٠١٥ مارس ٢٦ يوم من العدوان من تاريخ ٣٠٠من منشآت خالل 

 ١٠ مطارا، و١٤م، أن العدوان استهدف ٢٠١٦ يناير ١٩ تاريخ حتى

 محطة ومولدا كهربائيا، ١٢٥ جرسا وطريقا، و٥١٢موانئ ومرافئ، و

  . شبكة ومحطة اتصاالت١٦٧ خزانا وشبكة مياه، و١٦٤و

جال االجتماعي والـصحي اسـتهدف   ٣٢٥ مـسجدا، و٦١٥ويف ا

 منـشأة ١٦ مستـشفى ومرفقـا صـحيا، و٢٣٨ منـزال، و١٣٧ألف و

 مدرسة ومعهـدا، فيمـا توقفـت ٥٦٩ منشأة جامعية، و٣٩إعالمية، و
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  . مدرسة عن أداء رسالتها التعليمية٧٥٠ثالثة آالف و

أما القطاعات اإلنتاجية الحكومية والخاصة فقد استهدف العدوان 

 سـوقا ومجمعـا ٣٥٣ مخـزن غـذاء، و٥٤٦ منشأة حكوميـة، و٩٧٠

 محطـة وقـود، ١٣٨قلة وقـود، و نا١٧٥ ناقلة غذاء، و٤٠٩تجاريا، و

 ملعبا ٤٢ مزرعة دجاج، و١٢٥ مصنعا، وسبع صوامع غالل، و١٩٠و

  . منشأة سياحية١١٩ موقعا أثريا، و٥٩ومنشأة رياضية، و

وأمام تلك األرقام وما ينتج عنها من القضاء عىل مـصادر الـدخل 

واطن فإن البحث يف وسائل إعالم اإلصالح سيوضح أن  للمالي من ا

عظم ما تم استهدافه سبقه وواكبـه تحـريض إعالمـي تجـاه تلـك م

ان العـدوان  ـرات قـصف طـ نشآت باالسم، حتى أنه ويف إحدى ا ا

السعودي ميدان السبع بالعاصمة صنعاء بعد ساعات قليلة من نرش 

إنه يجري اإلعداد الستخدامه كمطار بديل : ٍإعالم اإلصالح ألخبار تقول

  .رض للقصفطار صنعاء الذي تع

وعىل الرغم أن الـيمن تعـيش يف حـصار جـوي وبـري وبحـري، 

ان بأوامر وموافقـة تحـالف العـدوان وبـإرشاف  وتجري حركة الط

ان متوقفا باليمن إال أن استهداف السبع  أمريكي ويف وقت كان الط

صانع حيث  نشآت وا والتربير له جزء من مخطط استهداف الطرق وا

ئات الحاالت التي ظهـر فيهـا التحـريض يأتي هذا االستهدا ًف مثاال 
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  .السابق للغارات يف إعالم اإلصالح

وما يعانيه أبناء اليمن يف الطرق أيام األمطـار وتـدفق الـسيول يف 

ّالوديان بعد استهداف العدوان للجسور والعبارات ليس سـوى لعنـة 

رتزقـة الـذين بـرروا للعـدوان رضبهـ ا مدوية لكل أولئك العمالء وا

ا عىل قبح فعـالهم، وشـنيع سـلوكهم  واستهدافها، وتظل شاهدا كب

ه خزي وا   .ا
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اليوم وبعد أن أكمل العدوان السعودي األمريكي عامه األول يمكـن 

ستقبل بشكل واضح، مستقبل اليمن شعبا ومكونات سياسية،  ًقراءة ا

ًان أيضا، حيث أن مراحل العدوان القادمة ال يمكن أن ومستقبل العدو

تفرز نتيجة جديدة يف إطار الحصول عىل رشيحة مؤيدة جديدة، بل إن 

ؤيدين أولئك الذين وقعـوا  رحلة القادمة ستشهد عودة لجانب من ا ا

  .يف فخ التضليل أو أغرتهم أطماعهم

ؤيـدة إن حزب اإلصالح ح اتخذ خطوته : من هنا يمكن القول ا

للعدوان بدأ كمقامر وضع كل ما يملكه يف لعبة واحدة، إما أن يخـرس 

كل يشء، أو يكسب ما أراد كسبه، لكن وباستثناء الحـزب ذاتـه كـان 

الجميع يدركون أن التجارة مع العـدوان صـفقة خـارسة، وكالعـادة 

 مـن ُ فيهـا أصـعبُ العـودةٍ ويف مرحلةً،وصل اإلصالح إىل هذا متأخرا

يض قد ؤسفةا   .ًما يف الطريق إىل النهاية ا

 الحظ حزب اإلصالح ونواياه إىل تلك النهاية، وضاعف من ُقاد سوء

كـان أن  تاريخية ال يمكـن ٌسواد تلك النهاية أمور تتغـ وتتعلـق با

 بشكل يتميـز عـن بـاقي َيعرفواإلنسان أو اليمن، واليمني هو الذي 
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ه بـاألرض، وحـساسيته األقطار العربية بخصوصية التمسك بارتباط

من التدخل الخارجي، وهنا انصدم اإلصالح بهـذا الواقـع التـاريخي، 

ًفأصبح منبوذا؛ ألن الهوية اليمنية ترفض االستعانة بـالغزاة، ناهيـك 

فعل ذلك وأسـهم يف حـرب إبـادة طالـت األطفـال الذي عن اإلصالح 

اقب  اليمنيـ الـذين سـتتعِ إذاللِ مـرشوعِوالنساء، ووقف إىل جانب

 بـالجرائم التاريخيـة التـي وقـف وراءهـا ٍ محملةٍذاكرةعىل هم ُأجيال

  .النظام السعودي بتعدد ملوكه وأمرائه

وإىل جانب أن اإلصالح قد وقع يف تقدير خاطئ للتاريخ، فقد أخطأ 

ًأيضا يف اختيار الطريق الذي سار فيه والتوقيـت، فهـو حـ انحـاز 

 ثورة شعبية رفـضت الوصـاية وتواطأ مع العدوان جاء ذلك يف أعقاب

والهيمنة الخارجية عىل اليمن، وإذا باإلصالح يذهب إىل الرياض ويريد 

  .ٍ وإذاللٍ ووصايةٍأن يعود فوق دبابات الغزاة بما يحملونه من استبداد

وقد يكون تبادر إىل ذهن قادة حزب اإلصالح أن عواقـب الخيانـة 

 السلطة والحكم بنفس وخيمة، إال أنه فكر أن منطق القوة سيعيده إىل

الطريقة التي يعتمدها نظام آل سعود يف حكم شعبهم، لكـنهم نـسوا 

ة ب القدرة عىل تطويع الشعب السعودي وفشل ذلك يف  الفوارق الكب

ّتطويع الشعب اليمني، وأيضا أرص  حزب اإلصالح عىل ذلـك الطريـق؛ ً

ًلـه مقبـوال ألنه يعرف أن ناتج تراكمات تاريخه يف اليمن لم يكن ليجع
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  . واستوت لديه الخيانة العظمى وما دونها،ًشعبيا يف كل الحاالت

يـدانيون  فشل العـدوان يف تحقيـق أهدافـه، وفـشل مرتزقتـه ا

والسياسيون يف دعم موقفه هذا؛ فدفع بقيادة اإلصـالح وبـاقي نـزالء 

ٍ لحـرب، تعـود ٍفنادق الرياض إىل التحول إىل مجرد مرتزقـة ووقـود

ً طائلة تؤمن مستقبلهم الذي حتما سيكون خارج اليمن، عليهم بأموال

علومات التي جرى ترسيبها عن سعي كث مـن الشخـصيات  ولعل ا

بما فيها وزراء من حكومة الفار هـادي للحـصول عـىل حـق اللجـوء 

ًإيمانا منهم أن وقوفهم يف صف العدوان جاء السيايس يف دول أوروبية 

  .ًرا ال يمكن اجتيازهقد وضع بينهم وب اليمني جدا

إذا ما أردنا أن نقيم بعد عام من العدوان فاعلية ما قدمه اإلصـالح 

من خدمات للتحـالف الـسعودي نجـد أن توظيفـه لطاقاتـه بـشتى 

ستويات التي وظـف اإلصـالح  مجاالتها قد أثمرت إخفاقات عىل كل ا

ًفيها نفسه خدمة للعدوان دينيا وسياسـيا وعـسكريا وأمنيـا، وهـذ ً ً ه ً

اإلخفاقات بالجملة ال يمكن قراءتها فقط مـن ناحيـة قـدرة الجـيش 

واللجان الشعبية عىل التصدي والصمود يف وجه العـدوان، بـل يجـب 

قراءتها من جانب أن اإلصـالح بالرتاكمـات التاريخيـة التـي توجهـا 

ًبمساندة العدوان قد فشل مرشوعه فشال ذريعا يف التأث عـىل النـاس  ً

العدوان، وأما فشله عرب رشاء الوالءات فإنـه لـيس واستقطابهم حول 
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ال وأصحابه عـىل إقنـاع  بالفشل الحرصي لإلصالح وحده، بل عجز ا

القبائل والناس، وهي نقطة تحسب للشعب اليمني يف الوعي، وليـست 

  .ناتجة عن فشل العدوان وأدواته

ـستوى اليمنـي ي تفق كث مـن الـسياسي والعـسكري عـىل ا

ي  قـدرة : ًأن تحالف العدوان وقع يف تضليل كب بخصوص أوالوالعا

مرتزقة الرياض وعىل رأسهم اإلصالح عىل تحقيق أي يشء عىل األرض، 

ستوى الشعبي الذي تصاغر إىل حد كب بفعـل  وكذلك حجمهم عىل ا

ما وقع فيه تحالف العـدوان مـن تـضليل : ًتأييد العدوان ذاته، وثانيا

واجهة والصمودبخصوص قدرة الجيش وال   .لجان الشعبية عىل ا

ستوى اإلعالمي أخفق مرتزقة العدوان عىل رأسهم اإلصـالح  عىل ا

طلوب لتحالف العدوان، وبالرغم من امتالكه آللة إعالميـة  يف تحقيق ا

ًضخمة، وتسخ اإلعالم الخليجي لخدمـة العـدوان أيـضا يف مقابـل 

تعرض لحـرب شـعواء وسائل إعالمية مناهضة للعدوان ومحدودة وت

وصلت إىل مواقع التواصل االجتماعي، ورغم ذلك وجدت قيادة تحالف 

العدوان أن ما قدمته من إمكانات للمرتزقـة، منهـا عـرشات القنـوات 

ة"الفضائية، إال أنها فشلت جميعها يف مجاراة قناة  ـس رغـم مـا " ا

صـل  من األقمار الصناعية، وإغالق متواٍ وإنزالٍتعرضت له من حجب

رتزقة يف توظيف إعالمهـم "يوتيوب"لقنواتها يف موقع  ، وظهر فشل ا



 ٦٠ 
 

 

 بينها إجابة الفار هادي ،وقائعال د منبما يخدم العدوان من خالل عد

معه، وسألته عـن فـشل اإلعـالم يف " عكاظ"يف حوار أجرته صحيفة 

مساندة تحالف العدوان؛ ليجيب أن السبب يف عدم اسـتيعاب النـاس 

قصد بطريقة أخرى أن الناس لم يصدقوا ذلـك اإلعـالم للوضع، وهو ي

الذي فشل يف إقناع الناس بتأييد عدوان عىل بلدهم، وهـو األمـر الـذي 

ًيتوقع أن سيستمر، حيث سيصاحب فشل العدوان ومرتزقته عسكريا 

  . دائمٌ إعالميٌفشل

ستوى العسكري أوهـم حـزب اإلصـالح تحـالف العـدوان  عىل ا

ة تساند مرشوعه، غـ بقدرته عىل التحشيد  ووجود قوة عسكرية كب

عام من القصف والتـدم أن اإلصـالح أكثر من أن العدوان وجد بعد 

 األرض، عـىل سـبيل  عىلٍّومسلحيه غ قادرين عىل تحقيق تقدم فعيل

ثال يف مأرب رغم حصولهم عىل دعم جوي لم يحـصل يف أي حـرب  ا

علومـات إ ىل أن قيـادات اإلصـالح شهدها العالم من قبـل، وتـش ا

ًبن سلمان الذي وجه إليهم كالما اتعرضت للتوبيخ يف الرياض من قبل 

قاتل بما يكفي لتحقيق انتـصار  ٍقاسيا أنه إذا لم يتمكنوا من جمع ا ً

عىل األرض فسيتم طردهم من الرياض، وهو اإلجراء الذي تم الكـشف 

  ً.عنه مؤخرا

عوبة التوغـل يف األرايض ًأمنيا وبعد أن وجد تحالف العـدوان صـ
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اليمنية عمد إىل تحريك الورقة األمنية التي كـان اإلصـالح قـد وضـع 

 العاصمة صـنعاء بهـدف إيجـاد أي خـرق يف بخصوصًمخططا لها 

ـرشوع لـسبب : ًالعاصمة بما تحمله من رمزية، وهنا أيضا سـقط ا

صالح قدرة األجهزة األمنية واللجان الشعبية عىل كشف خاليا اإل: األول

أن التفاعل الشعبي والـشعور : وضبطها يف عرشات العمليات، والثاني

ـشبوهة  سؤولية أسهم يف إرشاد القوى األمنيـة عـىل التحركـات ا با

 لحـزب ٍ متنـامٍ وهي إشارة أخرى عىل وجـود رفـض،لخاليا اإلصالح

ستوى الشعبي، والشعور بأن هذا الحزب أصبح مارقـا  ًاإلصالح عىل ا

  .االجتماعيواألمن لسلم ال يعبأ با

يولوجيتـه اتخـذ دًحزب اإلصالح وانطالقا من أيإن : ويمكن القول

ـستوى األمنـي  ًمن الدين منطلقا لتحريك وتوظيـف طاقاتـه عـىل ا

والعسكري، ولذلك أطلق فتواه عن طريق هيئـة علمـاء الـيمن التـي 

غالطـا ت يرأسها الزنداني والتي استنفدت كل الذرائع، ووظفت كل ا

لتربر وجوب القتال يف صفوف العدوان، وهذه الفتوى رغم قوة لهجتها 

 والـذين لـم يكونـوا هاإلصالح ذاتمن إال أنها نجحت يف حشد عنارص 

لم تفلـح يف حـشد لكنها بحاجة لفتوى لالنخراط يف صفوف العدوان، 

ا مـن قيـادات اإلصـالح بالـداخل  ، ولذلك وجدنا كثـ ًكل اإلصالحي

ًعدوان، وبعضهم قـدم اسـتقالته فـورا مـن عـضوية ترفض تأييد ال
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 عجزت عن حشد الـشعب اليمنـي -أي الفتوى–ًالحزب، ولكنها أيضا 

من أصحاب االنتماءات األخرى، وهنا أدرك اإلصالح أن خطيئة مساندة 

  .العدوان قد أفقدته كل أوراقه التاريخية

ا ًميكا ًل العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن جدارا سـّشك: ًأخ

ًوشاهقا هو الذي سينظم عالقة اليمني ببعضهم، وعالقتهم بالخارج 

ًأيضا، ولذلك وباعتبار أن اإلصالح أبرز وأكرب مكونـات العـدوان عـىل 

الصعيد الداخيل فهو يدرك اليوم أن فشل العدوان هو فشل لطموحاته 

نه للعودة إىل السلطة بالقوة، أما مستقبله باليمن فقد كتب نهايته ببيا

َّالذي أيد العدوان بعد أيام من انطالقه، وهو البيـان الـذي مثـل آخـر 

قامرة التي وضع فيها اإلصالح آخر ما يملـك، وخـرسها بمـا  أوراق ا

ًيعني خسارته للمستقبل، بل وتهديد لوجود الحزب يف اليمن سياسيا، 

  ً.وانقراضه شعبيا
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