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 ءاإلهدا

 أن يأتي يوم  إلى أبي الذي آمل 

 ...ذلك القدر من  وقد تعلمت منه 

 الغضب

 لحق ل

 في القول.  ،عةوالشجا

 إلى أمي التي رفعتني عن األرض كثيرا  

 بعد كل سقوط  

 من يديها وعينيها. كنت أنهض بفعل  

 يااااه كم أحببتكم  ،،إلى اصدقائي الشهداء

 معلمي  ،وريالشهيد الدكتور المرتضى بن زيد المحط

 زميلي  ،الشهيد محمد احسن المطري

 خالي  ،الشهيد عزيز عبدهللا محمد الرعيني

 وهي لكل شهداء الوطن والقضية

 عدلال يتحققالحق و  ألجل أن ينتصر ،لمن ضحوا بأنفسهم

 ألجلكم بذلت كل هذا الجهد

 . فاقبلوه مني عربون إعادة الوصل بكم





-9- 

 

 : توطئة
كام أنه ليس  ،وليس التوجه أو الهوية الفئوية الضيقة ،ث العابرفهو ليس احلد ؛اليمن ألنه

أو احلارض يف أفقية تنوع  ،أو قدمه امتدادهليس التاريخ فقط يف  ،الكيان سهل التطويع أو التمييع

 وألننا لن نتمكن من التعبري ؛ولكن سهل التأقلم واالنسجام ،وألنه صعب التشخيص فصائله؛

 ظال من كونه بسامته كلها جمتمعة قد أغاإ ،تزال تعبريي جانبي ووحيدعن هذا الوطن الواسع باخ

  ؛عداءاأل
ا
.نهاكه مليإرصوا عىل أالطامعني فغاروا وجشع وقد أغرى  ،فتآمروا عليه طويال

ا
  ا

ثم والتعددية السياسة اليمني معرتك  املجتمععرص دخول  - وألن تارخينا القريب واملعاش

 قد  ،ثرها وتبعاتهاأا من حتوالت رسيعة وخاطفة يف حجم وما رافقته - معرتك الثورات
 
فيه  لا ق

  ؛للحدث والتوثيق التدوين
ا
أن تمحى تلك الوقائع  وكادت بفعل ذلك   ،حتى كاد ينعدم تامما

 استثنائية بام ختللها من كثافة مشاعرية ،للمجتمع اليمني من الذاكرة اجلمعية التارخيية والتحوالت

 كثرية ألسباب؛ ال يمكن هكذا ببساطة جتاوزها ودفنها حتت الرماد بارةجهود تفاعلية ج ولدت 

 ك إما :الناس والنخب باحلدث ذاته التهاءمنها  ،قل التدوين والتوثيق
ا
أو  رشكاء يف صناعته ميدانيا

 
ا
مكابدة و ،القاهرة املعاناةمن ون أتيف الغائرة  ارتداداتهمن  عمومال يف تأثر وترضرأو  ،خطابيا

صناع الرأي  ،يف ذاتها  االنكسارمن حالة ب "ة املثقفةالنخب"غالبية  والذي أوقع ،ملنهكةا عثراته

 .أن يكتب وأ ،خشية أن يبوح ؛وملن تم تصفيته ،نداءاتهم مل جيدوا من يتلقفحني  أيضا

  :هدافلهذه األ كتبنا
ا
حتوالته حداث أعن مراحل و تب  كن يُ بأ جديرن اليمن أل :أوال

ود الدائم الوج ، بفعل منلتحقيقها منضاهلطال أمد ، التي هئبناألعات وعن تط ،يةتارخيال

 لرضورة  ثم ،املعيقة املحلية أدواته" و"للتدخل اخلارجي
ا
 ،اليمن موقعهمية أل التنبيهاستشعارا

عد له من تأطري ،ةالدولي قطاباأل سةمن سياكانته ملو
ُ
؛ الفكر االستعامري يف نظري وما أ

  .رضهأوتفتيت  ،ونهب ثرواته حكوماته، قرار وسلب لتقويض خياراته،

 وأ
ا
ت   :خريا

ُ
 فنادرت ،السالبي االنكفااء اليمنيني قد بان عليهم واملفكرين واملؤرخني اب  ألن الك

حللاة وامل ،واملعتمدة عاىل املراجاع ،ىل الوثائقإكاديمية املستندة الدراسات والبحوث األوالكتب 
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 .سرتاتيجيةاال بعادهاأو ،املوضوعيصيلها تفبوالقارئة للحيثيات  ،للشواهد

 ،هذا النقصمن  جزءا ىل خريف العدوان " ما يغطي إمن ربيع الثورة  - يف كتابنا هذا " اليمن

  وهي ،هعرب تارخي -اليمن  -رحلة من أهم وأخطر املراحل التي مر بها مل وثيقتاليف 
ا
املرحلة  حتديدا

ا من أعقبهام بو ؛(فرباير  11بثورة  سامة حمليا )املو ،سمي " بثورات الربيع العريب "ملا  الالحقة

 .تطورات

والواليات املتحدة  ،ة السعوديةاململك :بقيادة عىل اليمن خرياأل العدوانث احدثم يف تغطية أ 

كيانات الدول وال من دد  مع عوالتعاون بالتشارك  ،واألمارات العربية املتحدة ،ةمريكياأل

التارخيي واملمتد حتى  دورالويف  ،لصهيوين(والكيان ا ،ة الربيطانية) اململكة املتحد :خرى منهااأل

 ووضع املشاريع الهادفة إىل تفتيت ،ترسم االسرتاتيجيايف  :تلك الدول والكياناتل يومنا هذا

اخلراب  بالتمهيد لذلك بنرشو ؛ومنها اليمن ،العربيةاملنطقة  وفرض النفوذ عىل ،األوصال

 ها.ئانة بني أبنوالتقاتل والفت

  "،فصول سبعة"من ويف بابه األول واملكون يف هذا الكتاب 
 
للنظريات القديمة وحتليل  مجع

وبإسقاط  ،ليمنالستهداف املنطقة وا ؛واحلديثة التي وضعها كبار مفكري الغرب والصهيونية

باعتبارها املسببات والتعليالت اخلفية  ،حداثوعىل جمريات األ ،عىل الواقع تلك النظريات

للتصدي لتلك واملتبعة  املضادةإيضاح االسرتاتيجيات وثم إيراد  ،ظاهرة لشن العدوانوال

 عىل  اقتصادية ،عسكرية ،سياسية ،ثقافية ،بعادها املتنوعةيف ا :املشاريع االستعامرية
ا
باالعتامد أوال

 لوجوده "عبدامللك بدر الدين احلوثي"خطابات السيد 
ا
 يف واجهة ذلك اخلطاب املتصدي نظرا

 
ا
 تشخيصا

ا
 وتتبعا

ا
 . املرصودة للتصدي لذلك العدوان النوعية ثم يف اخلطوات امليدانية ،وتفنيدا

ألحداث املحلية يف تفاصيلها ل تطرقتم ال "فصول مخسة"والبالغ  :ب الثاين من الكتابيف البا

ان ابتداء من مؤتمر احلوار الوطني الشامل ومرورا بأحداث دماج وحرب عمر وحيثياتها الدقيقة

 إىل ثورة 
ا
 للحديثسبتمرب21وصوال

ا
 كامال

ا
 .مع النخب الثورية ، كام وخصصنا فصال
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 : تمهيد

 -مع كثري من التاميز -كواحدة من ثورات الربيع العريب  "فرباير 11"أحداث  انفجرت  

نضامم اتمثل أبرزها ب ،تالها العديد من العثرات ،حاول بعض الدارسني واملراقبني تغافله

التي عملت بدورها عىل تمكني  ،السياسية يف املعارضة )أحزاب اللقاء املشرتك( للثورةاألحزاب 

 ،تدرجييا اجلامهري"حزب التجمع اليمني لإلصالح " إخوان مسلمني" من مصادرة تطلعات 

فرصة إضافية  "اململكة السعودية" لتعيد بذلك منح ؛ةالتضليليجمموعة من املكائد  باالعتامد عىل

 .شملاأل هنطاق يف ،والنفوذ عىل القرار السيايس اليمني واالخرتاقالتدخل  فرضإلعادة 

املوقع السيايس التمثيل بني من اللعب عىل ازدواجية  "حزب اإلصالح"تمكن كان قد 

التوغل العمل عىل  مقابل ذلك، يفوثم  ،احلاكمة داخل السلطة والثروةالراسخ برشاكة النفوذ 

رغم ثقل تواجده ضع نفسه يف املعارضة )جمازا(، فو ،جي املنغلقيف إطاره االيدلو االجتامعي

ثم  ،ثابتة ضمن معادلة التقاسم للثروة واجلاهنسبة ب ،أروقة السلطة واجليش واألمن يفانتشاره و

التي و ،منها )اليمن( طويال التي عاىن واالختالالتبالكثري من العثرات  له املبارشة ةاملسؤولييف 

ا عن اليأس والغبن من إمكانية تعبريا  ؛إىل خروج املواطنني إىل الشارعأدت بطبيعة احلال 

عرب ذات األدوات  ،امرسات طويلة من االختالل والفسادهي ملانتمالالص من دائرة الفشل اخلال

 والربامج التقليدية.

نفوس املتطلعني إىل  عىل كبرية أمل وخيبة  نكسة الثوريعىل املشهد   ،حزابعودة األ تمثل 

يف  ،من تضحيات وبام قدمت ،"شعبية" وإرادات " طبيعية"من مقدرات لديهطن يتناسب مع ما و

النفوذ ومنها  بقاء التدخالت اخلارجية - ذلك ملا عناه؛ سبيل الوصول لذلك الوطن املرجو

 قوى دوليةرشاك إل ،للخارجاالعتيادي  التبعي السياقكجزء من وم اللجوء ث - السعودي

واململكة  ،مريكيةالواليات املتحدة األك :مشاريعها االستعامرية والتآمرية حمددة ومعروفة ب

حتت نطاق  واقعة بكونها ،املنطقة بهذه منذ زمن طويلنفسها معنية  عتربت التي ،املتحدة الربيطانية

 عىل ؛ها ونفوذها وإرشافهاتهيمن
ا
 توازنات مرتب لها  اعتامدا

ا
 ،صالح اقتصاديةملكنتاج دوليا
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حالة يف  القوى الدولية تلك يف بقاءثم  ؛ومنافذ بحريةوقواعد عسكرية  ،ونزاعاتوثروات 

جديدة مناهضة اجتامعية وتنظيمية من بروز قضايا ومشاريع فكرية قلق توجس و ترقب دائم

ه دول حني جعلت من ،الغاصباملحتل و "الكيان الصهيوين"لوجود رافضة و ،العاملي لالستكبار

 يارمع االستكبار العاملي
ا
 عام ا

ا
قانون القهر املفروض عىل  عم رباقتأو ال لتحديد مسافة االبتعاد ا

 .شعوب املنطقة

وبطرق  وعرب أدواتها ،كواجهة تنفيذية (السعودية)فيها  ستطاعت هذه القوى الدولية باما 

الشعبية  اتمن تقويض الثور -سنتطرق لها بالتفصل يف فصول هذا الكتاب  -متنوعة ومتشعبة 

من أفراد  يانتقامكيدي  يف رصاعمنحرصة  افهاهدأوتصوير جل  ،وحتريف مطالبها ،ةالسلمي

رغم الرتفع الراقي الذي كانت قد اتسمت  ،رأس النظام وواجهته يف الظريف دهمجوول ؛بعينهم

 ،عن هكذا انجرار وتسطيح مؤسف آلمال شعبية عريضة وعظيمة ،به توجهات شباب الثورة

عىل بعض التي فرضت استحكامها والدولية ظروف والضغوط العامة يضا تقدير ضمني للفيها أ

 .ونهج احلكومات واإلدارات املتعاقبة لتلك املرحلةيف مسار عامة الزئية واجلوانب اجل

  دخولل ة،العام إحدى أطراف جوانبها فيها "األحزاب"تمثل  التي دفعت تلك املنظومة

 أكثر  مصري إىل ،القديمة والطارئةملفاتها يف جممل  اودت نتقاليةارحلة م اليمن
ا
  تدهورا

ا
 ؛وانحطاطا

  اخلاصةو ،جتاوز امللفات العالقةيف  اضايف  له من فشل تجذربام 
ا
بتحقيق دولة  :دوما

 اخلروج من و ،واالستقراراألمن  يف حتقيقو ،احلقوق املنتهكة ألنصاف أصحاب ،املؤسسات

، يمنضياع سيادة واستقالل الثم يف  ،خارجيا(واملظلمة )املدفوعة  احلروب األهلية الظاملةنفق 

  ،الدائم لنطاق أمنه القومي واالخرتاق
ا
 ،وتدمري عتاده ،ىل خمطط تفكيك اجليش اليمني إوصوال

  .رهابيةضة لنهش وبطش التنظيامت اإلعر وجعله

 إن الواقع املتأزم سياسيا ال ينتج وأل
ا
تنازل عىل حساب كثري من الجزئية فيها  ال حلوال

 ن الفشل السيايس السابق للثورةوأل ؛وليست الحقة لها ،وألنها مرحلة سابقة للثورات؛ وابتالث

 أبعنارصه و والالحق لها
ا
فقد أدى ذلك إىل  ،للحل طرافه ال يمكن أن يمثل يف تكراره خيارا
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منها من دون فكاك بمكان ال الصعوبةصبح من أ ،جديدةتعقيدات  ي يفاليمن دخول املشهد

 أالرشوع 
ا
 .بتفسريها وتشخيص الالعبني فيها وآلية عملهم وال

واستدراك التفاصيل املرتامية يف جتاذباتها وجدليتها وترتيبها بحسب الوقت  ،لتقريب الصورة

حزاب بني األ (املبادرة اخلليجية)قمنا بإعادة قراءة املشهد املمتد من حلظة التوقيع عىل  -واألثر

حزاب املعارضة أو ،من طرف (املؤتمر الشعبي العام)اك حينذباحلزب احلاكم  :السياسية ممثلة

بني كافة الفصائل السياسية شامل ام تالها من حوار وب ،من طرف آخر (اللقاء املشرتك)اممثلة ب

/  1/  21) -( م2013مارس //18) (مؤتمر احلوار الوطني الشامل) حتت سقف واالجتامعية

  ،(م2014
ا
 ،)أحداث دماج :رافقة والالحقةواملفصلية امل باألحداث والتحوالت الكبرية مرورا

برفع الدعم عن  بي املحتج عىل اجلرعة االقتصاديةىل احلراك الشعإوصوال  ،حرب عمران

 ،"باسندوه"حممد سامل برئاسة  حكومة املبادرة اخلليجية واملطالب بتغيري ،املشتقات النفطية

 21ثورة )بااحلراك الشعبي  عىل ذلك قأطل ؛خمرجات احلوار الوطني الشامل تنفيذب املطالبةو

ما ارتكز عىل منها  ،حملية ودولية ها وكنتيجة لها تطورات متسارعةحداثأتزامن مع  التي ،(سبتمرب

تلكؤ وقبل ذلك يف  ،ىل عدة أقاليمإتقسيم اليمن الدائر حول خيار و اجلدل األكثر خطورة 

  ،الشاملأصحاب القرار من تنفيذ خمرجات مؤتمر احلوار الوطني 
ا
احلرب  تفجري إىل وصوال

ها الذي تقودهم مجيعا الواليات ئ؛ والعديد من حلفااململكة السعودية ن قبلالشاملة واملبارشة م

 وترسم هلم عموما مسارات احلرب والسلم. ،مريكيةاملتحدة األ

ت زماالرشوع لرتسيخ واقع يتعدى األ يف بداية كنقطة ،حماولة تقسيم اليمن دستوريا برزت 

 إ -ها وآلية حلهاتابسبمواملعروفة يف  تقليديةال
 
انيطت بالقائمني عليه جديد وتهديد أخطر  ىل حتد

 ،ن يكون ذلك برعاية دوليةأ، واجلغرافيا السياسية لليمن ككلشكل الدولة ول مهمة التغيري

من م بحالة وعأمام القبول القاهر، املدليصبح اليمنيني   ؛بعجالة مثبتة لهاهذه اخلطوات ولرشعة مُ 

 ،بفعل سلسلة من اخليبات والعثرات ؛تيه اجلامهريو ،وفقدان األمل ،والضبابية ،التشويش

سيكون من  هنوأل ؛اخلارج ومنفذة ملشاريعهبمتصلة  "حزابأ"حاللها يف النفوس إرشفت عىل أ
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ا لزام فقد أصبح -خطة متكاملة ومدروسةمن دون تاممه وإالتحول ذلك الصعوبة بمكان حتقيق 

 يفثم  ،املشاريع النظرية والتطبيقية تلك  يف البحث  ،علينا ومن منطلق االختصاص االكاديمي

 لل ؛ةمتأني يةليلحت دراسةل إخضاع الوقائع والتحوالت
ُ
 االستهدافن من استيعاب أبعاد تمك

باالستفادة من شواهد وتقارير ودراسات غربية ؛ نسانإو ،وحضارة ،ككيان :لليمنالشامل 

 ،تطبيقهاواستعداد القائمني عليها لها ة وجودالتأكد من حقيق أمكن ؛ةعالميرسمية وإنظرية و

رجم قد عىل ما بإجراء مسح دقيق
ُ
 منها  ت

ا
 .ميدانيا

 ،الثوري والسيايس اقعهيف و: اليمن هو لكتابهذا ايصبح العنوان االصطالحي ل بذلك و

 .وحتى يومنا هذا ،م2011 ذاملمتدة منفرتة يف ال ،والدور اخلارجي املؤثر عليه

 بالل حممد احلكيم              

 م18/4/2017
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 الفصل األول:

 السعودي األمريكي العدوان 

 على اليمن 

  ادعاءات الخطر 
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املتفاوتة يف أحجامها وتبعاتها، يسعى طرف من األطراف جلعل األهداف  احلروبيف عادة 

ن تكون عىل غري وضوحها الكامل، يستخدم هذه احلقيقية واألصلية لدوافعها وحمفزاتها أل

املدافع أو ( القاعدة التضليلية الطرف املعتدي أو املتجاوز أو املستحوذ عىل نطاقات اآلخر

ه املتابع العادي أو الغري مهتم ؤيقركمحاولة للتغطية عىل االخرتاق القيمي الذي قد  )املتصدي

و ملن يكتفي بمربر شكيل يعزز من خالله ملوقف بتتبع احلقيقة كام هي أو ما هو قريب منها، أ

مسبق مؤيد لهذا التجاوز، ثم يف أن يقوم صاحب االدعاء نفسه بتصديق املربرات التي صاغها 

ختلقها، ال سيام عندما يأيت من يؤكد عليها باإلضافة " املختلقة أو املتخيلة " والتعزيز من وا

 .صلها ومدلوالتهاصدقيتها الصورية بشواهد وهمية ومنحرفة يف أ

 ال من موقف إجيابا يتغري أو املحيل( أو الدويل) املحايد العام الرأي مواقف تتأثر ال وحتى

 أو العامة، واملعيشة احلياة واقع عىل املهولة هزاته أو فضاعته كانت مهام جتاوز أي من له موقف

 يف تمس والتي حديثةو فتاكة بأسلحة ترتكب قد عزل ملدنيني مقطعة إلشالء املشاهد لكثافة

الفئة  أو املتواطئ الطرف عىل حمسوب هو من فيهم بمن استثناء، دون اجلميع وتأثريها رضرها

  ة.املتآمر أو ةاملتغاضي

 زائفة ملرشوعية التحضري يف االستكامل أجل ومن ذلك، كل حدوث تاليف يتم وحتى

 .مربرة وغري ظاملة، حلروب

 تزويرا"  الضحية اخلصم"  وتشويه الستهداف الكافيةو الضخمة اإلعالمية املواكبة كونت

 وإن جتاهه عدائية مواقف لتبني اجتامعية ورشائح أطراف دفعب حوله من للحقائق وتضليال

 الغطرسة ملامرسات بالفطرة نفرةتوامل املستهجنة السليمة اإلنسانية الفطرة حساب عىل كانت

 والتهديم التفكيك وسائل كل ذلك سبيل يف ءاستدعا تم وإن جتلياتها، يف واملبالغة اجلائرة

 ثم عرقي، أو طائفي أو مناطقي وازع من انطالقا واجلغرافية، االجتامعية لألوصال والتقطيع

 احلقد أثقال بكل املجندين أحد أصبح وقد نفسه البعض جيد استدراك أو إدراك غري ومن

 أو األرض يف خوتهإ أو جريانه أو هأصدقائ من حوله هم ومن نفسه إفناء جتاه واملتطرف، األعمى
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 .الواحد املصري يف أو نسانيةاإل يف أو الوطن يف أو الدين يف

 صياغتها، يف أنفسهم هم ساهموا دولية أو عامة قانونية لصيغ احلروب مشعيل استناد ويف ثم

 إلثبات التمهيد بغرض جتتمع املربرات أيضا، هءاثنوأ ذلك، كل وقبل مسبق، وحتضري بجهوزية

 .جتاوزات من الضحية اخلصم ضد سريتكب ما وقبول أحقية

 ،اليمن عىل السعودية اململكة بقيادة"  العريب للتحالف"  األخري العدوان يف هذا حصل

 حيث ،( لوجستيا دعام كونه عن رسميا الترصيح تم ) أمريكي ودعم وتوجيه وختطيط وبإيعاز

 رشعية استعادة) هو اووحيد ارئيسي اواحد انعنوا " يقدم عىل "التحالف املحسوب عالماإل بقي

والذي  نفسه، هادي منصور من حتى ربام تصديقه صعب الذي التعليل وهو ،(هادي الرئيس

 منذ ابدا 
ا
 سمجا

ا
يام ال ،إلعالنه حظة االوىلللمربرا

ّ
 الهائل التجييش ومقدار حجم مالحظة بعد س

  .ألجله أعدت التي الضخمة احلربية واآللة

 أوسع، نطاقات عىل العنوان هذا فرض يف وتشعبها األحداث تسارع به ساهمت ما رغم عىل

 يف واملتهور املهيج اجلمهور لدى مكثفة ولكن رسميا معلنة غري أخرى عناوين استخدام مع

 أو الوسائل من األخريات وبإسكات ومملوكة، متنوعة إعالمية مكينة وبفعل وفهمه، تقييمه

 فاعلية إمخاد املراد اجلهة تأثري ونطاق حجم بحسب متفاوتة بأثامن وليةالد اجلمعيات أو املنظامت

احلرب عىل اليمن با"احلرب  عىل  " (1)منظمة العفو الدولية" طلقتأ، اىل الدرجة التي مهامها

 عن حجم التكتاملنسية"
ا
 ، تعبريا

ا
 . م احلاصل عليها عامليا

 باجليش ممثال – وجهوزيته اخلصم صالبة منهاو املعارك ومفاجآت الواقع حيثيات نأ الإ

 علنا لإلفصاح العدوان بزعامء دفعت حمسوبة غري بضغوط تسببت – الشعبية واللجان اليمني

 أو انتكاسية كمراحل بيتهاتترا يف أم ،اخماوف أم امطامع كانت إذا وفيام احلقيقية دوافعهم من بجزء

 .انحداريه

                                                           
وذلك يف تقرير مطول نرشته منظمة العفو الدولية عىل موقعها االلكرتوين ومحل ذات العنوان " اليمن: احلرب  (1)

 املنسية".
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  (1)سلامن بن حممد األمري الدفاع وزير يالسعود العهد ويل ويل مع حدث ما بالضبط هذا

 اخلميس يوم السييس الفتاح عبد اجلمهورية برئيس ولقائه العربية، مرص جلمهورية زيارته أثناء

 حني( اليمن عىل العدوان عىل أشهر ربعةاأل قرابة مرور بعد أي) ،م2015 يوليو 30 املوافق

 العربية اململكة عىل حقيقيا راخط يشكل احلكم سدة إىل اهلل أنصار وصول) :بأن رصح

 .السعودية(

 مع البداية منذ اليمن عىل احلرب لرعاة معلنا هدفا يصبح أن العنوان لهذا املمكن من يكن مل

 ينلعناو االاختز كثراأل إال أنه –الوحيد  العام الهدف أو العنوان ليس نهبأ االعتباراالخذ ب –

 لعبته الذي وبالدور اليمن بها مرت التي حطاتوامل التحوالت برتاكم ومرتاكمة كثرية أخرى

 أيضا العنوان هذا صدقية أو أحقية عدم من بالرغم مسارها عىل يف التأثري السعودية اململكة

وجود  حقيقة يف ذلك وقبل ثم ،كيان أو بلد أو دولة أي ضد الشاملة احلرب إلعالن كمربر

  مطروح وفق خطة مدروسة. كهدف كماحل سدة إىل للوصول فعال (اهلل أنصار) ركةحل مساعي

 عىل التأكيد كررت قد الشأن حول ذاتعنها الصادرة  البيانات يف موضح هو وكام احلركةف

زز احلكم،ب للتفرد نية وجود عدممبدأ الرشاكة وعىل 
ُ
 اتفاق عىل بالتوقيع املوقف هذا من وع

 امليداين كان التطويقالوقت الذي  يف هذا ،م2014 سبتمرب 21 بتاريخ (والرشاكة السلم)

 ظروف وفق احليوية ومؤسساتها ومداخلها العاصمة صنعاء عىل للحركة الشعبيني للمؤيدين

 . (2)الكتاب هذا فصول أحد يف أكرب بتفصيل لها تطرقنا - حمددة ومقدمات

 قد مبيت أمر وجود إىل منها  أييرُش مل بنود عدة شمل قد والرشاكة" السلم "اتفاق ألن ثم

 من ذلك يكون وأن للجمهورية، كرئيس "هادي منصور ربه عبد" من السلطة نزع ىلإ يفيض

  –العمل السيايس  فرقاء بني عليها املجمع واالتفاقات واملواثيق الدستورية األطر خارج
ا
أن  علما

( كانت منها الفرتة االنتقالية املمنوحة لعبد ربه منصور هادي وفق املبادرة اخلليجية )البند السابع

                                                           
 العامل. يف دفاع وزير أصغر وهو (1)
 .475 :ص ،سبتمرب 21 : ثورة الباب الثاين / الفصل اخلامس (2)
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 النقاط صالحات حمددة لبعضيف إجراء إ انحرصفجل ما تضمنه االتفاق قد  -د انتهت ق

 تنفيذ عىل قادرة كفاءات حكومة وتشكيل (باسندوه سامل حممد) حكومة كتغيري اخلالفية

 اهلل أنصار مكون من اجلمهورية لرئيس ثم يف تعيني مستشارين الشامل، الوطني احلوار خمرجات

 20 سعر لتحديد قرار كإصدار أخرى اقتصادية إصالحات حتقيق تلو ذلكي اجلنويب، واحلراك

 دستور عىل التوافق ييل ذلك ،ا(دوالر 13.9) ريال 3000 قيمة إىل والديزل الوقود من ليرت

 يؤكد وبام ه،وأجوائ وبحاره أراضيه وحدود البلد سيادة من انتقاص أي فيه يكون ال جديد

 الدستور هذا عىل شعبي استفتاء ه السيايس، ييل ذلك إجراءقرار يف لليمن الكامل االستقالل

 .اجلديد

ال يزال جاريا حتى حلظة حدوث  كانبني الفصائل السياسية  احلوار فإن عالوة عىل كل ذلك

 بن مجال"  اليمن ىلإ بمندوبها ممثلة املتحدة األمم وبرعاية -حوار موفنبيك  – العدوان عىل اليمن

  املتحدة األمم خرية بمقراأل حاطتهإ يف أورد الذي ،" عمر
ا
إليه  توصل ما ونتيجة ظروفل رشحا

   ،ناملتحاورو
ا
 وشك عىل كان الذي احلوار ذلك استهدف قد اليمن عىل احلرب إعالن نبأ معتربا

  يف الوصول التفاق.  اإلنجاز

 االثنني مساء «بن عمرا» مم املتحدة حول اليمن عقدهأعقب جلسة األ صحفي مؤتمر ففي

 أعضاء أبلغت :)فيه قال األمريكية، نيويورك مدينة يف املتحدة األمم بمقر ،م2015 نيسان، 27

 للتحالف اجلوية الغارات بدء قبل التفاق التوصل من قريبني كانوا اليمنيني بأن األمن جملس

 (. السعودية العربية اململكة تقوده الذي

 يرست مارس 26 يف انطلقت التي ةالعسكري احلملة سبقا لذينلا الشهرين مردفا :)خالل

 ومتعدد ثنائيا لقاء ومخسني ةمائ ونحو حوارية جلسة أكثر من ستني العام منياأل عن بالنيابة

 تم حيث ،كبري بشكل الفرقاء نظر وجهات تقريب يف اجلهود هذه نجحت وقد ،طرافاأل

 قاب اليمنيون كان لقد الرئاسة، مؤسسة موضوع عدا ما املطروحة القضايا معظم عىل التوافق

 السلطة نقل اتفاق عىل وقعوا حني فعلوا كام تامما. سيايس حل إىل التوصل من دىنأ أو قوسني

 النجاحات تلك نأ ورغم (والرشاكة السلم) اتفاق وتبنوا الوطني احلوار مؤتمر بنجاح واختتموا
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 مجيع رشاكإ طةرشي السياسية العملية إلحياء صلبة أرضية تشكل نهاأ الإ اآلن بعيدة تبدو

  (.طرافاأل

شبيهة بتلك التي  طريان رضبات شنقد استبعد  -يف حديث جانبي  – (مبارك بن) كان

 ويل أورده الذي السبب يبقى وبذلك ،األمن لسمن جم لقرار حيتاج ألن ذلك  ،ليبيا حدثت يف

 هو ،صار اهللمن حركة أن اململكة خماوف عن كتعبري دفاعها ووزير السعودية لكةمللم العهد ويل

 بعادواأل اخلطوط رسمل بإتقان جنداتهأ حبكت تعقيدا، وأكثر أشمل عام لوضع خمترص سبب

  .واملسارات

  :اليمن عىل احلرب ببدء الترصيح

 وعىل مريكيةاأل املتحدة الواليات عاصمة من اليمن يف العسكرية العلميات بدء عناعلن 

 مؤتمر يف"  الحقا اخلارجية وزير"  واشنطن لدى ةالسعودي اململكة سفري"  اجلبري عادل"  لسان

 مارس 26 يوم ،(صنعاء) العاصمة عىل اجلوي القصف فيه بدأ اليوم الذي ذات يف عقد صحفي

  .احلزم( عاصفة عملية)با  العسكرية احلملة عىل أطلق و م،2015

 مع اورتمتش هل: " هو احلارضين الصحفيني أحد قبل من اجلبري يوجه لعادل سؤال أول كان

 جملس يف كمرشكائ مع بالتعاون عنها حتدثتم التي العملية انطالق قبل "وباماأ" الرئيس إدارة

 اخلليجي"؟ التعاون

 عدد مع مكثفة بصورة تشاورنا قد وكنا ،مليا فيه التفكري تم قد كان القرار هذا: اجلبري أجاب

 مناقشات جريناأ وقد املتحدة، ياتالوال مع سيام وال العامل دول يف ورشكائنا ناحلفائ من كبري

 نثمن نناوأ" "  كلهاأ وتتأ قد املناقشات هذه بأن لنقول مرسورون نناوإ الغربية الدول مع مثمرة

  ". املتحدة الواليات من سيام وال العامل نحاءأ يف ناحلفائ من تلقيناه الذي الدعم

عىل اليمن  العدوان" – احلرب"ول حول األ بيانه الرسمي أصدر اخلليجي التعاون جملس

 
ا
 هادي منصور ربه عبد لطلب االستجابة ) :العبارة التالية العسكرية بمحورية احلملة دوافع مربرا

 عن البيان صدر ،( البالد عىل" داعش" و" القاعدة" وتنظيمي احلوثي ميليشيا عدوان بردع" 
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 املشاركة، عن امنع سلطنة امتنعت حيث ست، أصل يف جملس التعاون اخلليجي من دول مخس

  .والكويت( والبحرين ،قطر مارات،اإل السعودية،) باسم فكان

 الطلب وبأنها قد تضمنت ،كتبها "هادي منصور عبدربه" نإ قيل رسالة عىلبحجة الرد 

ا األخوة، أيها إليكم أتوجه إنني: " التايل
ا
 - دائماا  عهدناكم وكام - للوقوف الشقيقة دولكم مناشد

 النفس عن الدفاع مبدأ إىل استناداا منكم وأطلب اليمن، حلامية اليمني الشعب جانب إىل

 العربية الدول جامعة ميثاق إىل واستناداا املتحدة، األمم ميثاق من( 51) املادة يف عليه املنصوص

 يف بام الالزمة، والتدابري الوسائل بكافة الفورية املساندة تقديم املشرتك، العريب الدفاع ومعاهدة

 املتوقع الهجوم وردع املستمر احلوثي العدوان من وشعبه اليمن حلامية العسكري التدخل ذلك

 القاعدة مواجهة يف اليمن ومساعدة اجلنوب، مناطق وبقية عدن مدينة عىل ساعة أي يف حدوثه

 " .وداعش

 الكتاب رشح تفصييل لبطالن هذا الصيغة من االستدعاء للقانونهذا من  (1)يف الفصل الثاين 

 تلك القوانني واملوادومواد اجلامعة العربية وبأالدويل ولقوانني 
ا
 ن هذا الطرح يناقض تامما

 املنصوص واملعرتف عليها.

ء القصف الرئيس االنتقايل تلك الرسالة ألنه وحتى حلظات بد فيه مل يُعرف اليوم الذي كتب

يف طريق هروبه "متنكرا"  "هادي"خرى يف عموم اليمن كان ال يزال اجلوي عىل العاصمة ومدن أ

  ،من عدن باجتاه سلطنة عامن
 
 ،(بو ظبي الفضائيةزيوين عىل قناة )أ عن ذلك بنفسه يف لقاء تلفعرب

 ئقا ،بالده ضد العسكرية العمليات وبدء احلرب قرار بصدور تفاجأ قد نهبأ
ا
 ناحلوثيو وصل ) :ال

 - خمتلفة بطرق وخرجنا ،الطريق وقطع املطار إىل وصوهلم عند - عدن مطار يقصد - املطار إىل

" ويضحك" احلزم عاصفة بدأت قالوا الصباح، الغيضة إىل وصلنا - "مربوشني" كانوا فدخوهلم

 .يتدخل( با حمد :يل قالوا مريكاناأل نأل! ممكن هل قولأ كنت ناأ حتى

 أكثر تفاصيل عديدة عالميةإ وسائل مع مرور ساعات عىل بدء العدوان عىل اليمن أعلنت

                                                           
 63 األول / الفصل الثاين، ص:  الباب(1)
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جاءت عرب  ،العسكرية العملية يف مشاركتها ونسبة املشاركة الدول وعن"  احلزم عاصفة"  نع

 :خرى عىل النحو التايل وعىل قنوات أوالعربية  ،قناة اجلزيرة

  .عسكرية ووحدات مقاتل ألف 150و مقاتلة طائرة 100 من بأكثر تشارك: السعودية

  .مقاتلة طائرة 30: ماراتاإل

الحقا وبعد مرور قرابة العامني عىل السعودية اململكة عمدت  ،مقاتلة  ةطائر 15: الكويت

بداية العدوان اىل ترسيب أخبار تفيد بنسبة ما شاركت به دولة الكويت يف احلرب عىل اليمن 

 سوبة عىل اململكة السعودية عىل النحوحيث جاء الترصيح املنشور يف الوسائل االعالمية املح

، إن مقاتالت "عبداهلل الفودري"وة اجلوية باجليش الكويتي، اللواء ركن طيار قال آمر الق)التايل: 

آالف طلعة جوية يف اليمن، منذ بدء عمليات التحالف العريب بقيادة  3بالده نفذت نحو 

فة "الرأي" الكويتية جاء ذلك يف حوار أجرته معه صحي .م2015السعودية يف مارس/آذار 

 3مقاتلة كويتية نفذت نحو  12وأوضح الفودري أن " ،م25/2/2017املوافق  السبتنرشته 

ل واملناورة آالف طلعة وما زالت مستمرة وفعالة حتى اليوم، بخالف حاالت التمركز واالتصا

ا بالوقو  .(1)د"والتزود جوا

 . مقاتلة طائرات 5: البحرين

ود السودانيني، اجلنمن  ، ومشاركة  االالف" حداهاإ إسقاط تم"  مقاتلة طائرات 3: السودان

 ، بدخوهلم إىل حمرقة الساحل.قتل أغلبهم

 . مقاتلة طائرات 10: قطر

 . مقاتلة طائرات 6: األردن

 وضع f16 طائرة: م 2015/  5/  24 يف"  حداهاإ إسقاط تم"  مقاتلة طائرات 6: املغرب

 يف الطيار مرصع متضمنا خرب اليمنية املسرية قناة عرب سقاطهاإ خرب أعلن ،املغرب علم عليها

                                                           
املؤتمر وحزب  أنصار اهللاستضافت الكويت، خالل العام املايض، جولة مشاورات بني احلكومة اليمنية ووفد  (1)

قات يف (، لكنهاا أخف2016أغساطس/آب  6إبريل/نيسان وحتى  21يوما ) من  90، استمرت الشعبي العام

 ي اليوم.رأ .حتقيق أي تقدم



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان 

-24- 

 

 .صعدة حمافظة

 .(1)األمر لزم إذا وبرية وبحرية جوية بقوات للمشاركة استعدادها أبدت :مرص

( م2015 /10/4)ال أن الربملان الباكستاين يفإ ،الربية للمشاركة ستعدادهاا أبدت :باكستان

  .اليمن عىل العدوان يف بالده مشاركة رفض لصالح صوت

 للتحرك واستخبارايت لوجستي دعم لتقديم عدادهااست أعلنت :املتحدة الواليات

 .اليمن يف اخلليجي العسكري

 الستخدامها للتحالف العسكرية والقواعد اإلقليمية واملياه اجلوي جمالها تفتح :الصومال

 .العمليات يف

 عن املسؤول والسيطرة القيادة مركز يف عسكريني اأفراد وبريطانيا املتحدة الواليات نرشت -

  .اليمن يف السعودية بقيادة اجلوية تالرضبا

قد- 
ُ
أي بعد  – م2015 اذار/  مارس 28 السبت (2)الشيخ رشم يف (العربية القمة) مؤتمر ع

 بعد اليمن عن ممثال "هادي منصور عبدربه" فيه شارك -يومني من شن احلرب عىل اليمن 

  عدن. من قادما الرياض ىلوله إوص

 القوة هذه تتدخل عربية، عسكرية قوة إلنشاء الدعوة مةاخلتامي للق البيان مرشوع تضمن

 من طلب عىل بناء األعضاء الدول من أي وسالمة أمن تهدد التي التحديات ملواجهة عسكريا

 (.القرار هذا عىل العراق حتفظ) -املعنية الدولة

 بها قومي التي العسكرية اإلجراءات اخلتامي البيان أيد فقد اليمن، عىل باحلرب يتعلق وفيام

 صنعاء العاصمة من الفوري باالنسحاب" ( )احلوثيني مطالبا ،السعودية تقوده الذي التحالف

 ." الرشعية للسلطات سالحهم وتسليم احلكومية واملؤسسات

 بعقد "هادي منصور ربه عبد" لدعوة العاجلة االستجابة رضورة عىل املجتمعون شدد أغلب

                                                           
 .127 :ص،اجلغرافيا والثروة والهوية  ، الفصل الثالث،بخصوص موقف مرص  يف هذا الكتاب خاص ملف  (1)
)مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد املرصي( خالل اقتصادي ؤتمرامل بأيام قبلهعقد  قد كان والذي السيايس املؤتمر)  (2)

 (.م2015مارس 15-13الفرتة من 
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 .اخلليجي تعاونال جملس مظلة حتت السعودية يف مؤتمر

 شؤون يف دولة أي من عسكري تدخل ألي ورفضها الرصيح اعرتاضها أبدت دولة العراق

 موقف بأي السري عىل فشدد لبنان أما للحل، سبيال احلوار اعتامد إىل ودعت أخرى، دولة أي

 .التوافق أو باإلمجاع حتظى ال خطوة أي عن نأىالو العريب، اإلمجاع عىل يقوم

 عبدربه الرئيس من لطلب استجابة جاءت احلزم عاصفة أن :امن يف كلمتهقال امللك سل

 الرئيس فخامة بطلب احلزم عاصفة يف واملشاركة الشقيقة الدولة استجابة جاءت) هادي منصور

 الذي احلوثي العدوان وردع الرشعية وسلطته وشعبه الشقيق اليمن جانب إىل للوقوف اليمني

 .الدوليني( والسلم لألمن وتهديدا واستقرارها طقةاملن ألمن كبريا تهديدا يشكل

 وزير يد عىل عرب، وغري عرب خارجية لوزراء وزعتها للحل مبادرة قدمت (1)اجلزائر 

 وقالت عنها، التكتم وتم صاغية اذانأ تلق مل نهاأ الإ لعاممرة" ، ان"رمظ اجلزائري اخلارجية

 منحهم بعد صنعاء من احلوثيني سحابان تضمنت، املبادرة نبأ جزائرية دبلوماسية مصادر

 .الدستوري باإلعالن حله تم الذي اليمني الربملان وعودة ،ودبلوماسية سياسية ضامنات

اللقاءات  ىاحد يف الشيخ رشم مؤتمر عىل -اهلل رمحه- هيكل حسنني حممد األستاذ علق

  اتغرير  هناك بأن"  :قائال "cbc" قناة معه جرتهاأ التي سلسلةاملت احلوارية
ا
 اومريبا  اغريبا  اجذرير  وحتوال

 العربية" : اجلامعة أداء يف

 ألنه مأزق، يواجه املؤتمر هذا نأ دركأ احلزم عاصفة أخبار سمع ما ساعة مراقب )أي

 ثانيا، تتكلم ثم والأ تفعل نأ آثرت أطراف أمام ونحن احلوار، سبق القرار أو الفعل ببساطه

 ثقة، انعدام أزمة فيه فعل، اختالف أزمة خطاب، اختالف ةأزم رؤى، أزمة هناك نأ يؤكد وهذا

 إعالن ترصفات، إعالن مؤتمر كان بل نراه، نأ تعودنا كام امؤتمر يكن مل األمر واقع يف فاملؤتمر

 هناك أن ببساطة معناها احلزم" "عاصفة ينتظر، وال منفرد، موقف يتخذ فيها طرف كل مواقف،

                                                           
 املنرصم، القرن ستينات يف وامللكيني اجلمهوريني بني احلرب إبان ساطةللو منفردة قدمتها قديمة حماولة للجزائر (1)

  .باديب حممد سعيد للدكتور الشاميل، اليمن حول املرصي السعودي الرصاع كتاب، من 152 صفحة
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 قرارات، عن وتسفر الشيخ رشم يف جتري مداوالت نتظرت أن تستطيع ال أنها قررت أطراف

 وخطابه احلزم، عاصفة عن وحتدث سلامن امللك وقف فقد. وترصفت مبكرا القرارات فاختذت

"  الشهرية مقولته قال حيث العبارات صياغة يف ماهر كان والذي (عبيد مكرم) بعبارة يذكرين

 مش والذي يتفضل معانا يميش عاوز والذي ناقرار هذا قال سلامن فامللك ،" انفضوا أو انقضوا

 شاراتإ أمام كنا نحن املؤتمر، استمرار رغم خرج ثم كلمته نهىأ ثم يشاء، ما خيتار أن له عاوز

  ال ورموز
 
 معه وقام قام امللك نأ ملفتا ليسأ ثم القتال، كالم من همأ وهي طالسمها نفك أن بد

 للرئيس بالنسبة طيب يه،إ رئيس هو عارف مش أنا احلايل أو )هادي( السابق، اليمن رئيس

 الرئيس ولكن عذار،األ له نجد أن نستطيع سلامن امللك ،(اليمن) موضوعه كله واملؤتمر هادي

 نأ يعني وهذا سلامن، امللك خلف فذهب اختذ قد القرار نبأ عرف ولكنه قضيته، هذه هادي

 انقضوا) الواقع األمر مامأ القمة طرحواوي يترصفوا نأ قرروا اأطراف هناك نأ تؤكد شاراتإ هناك

  .انفضوا( أو

عتمد فيها عىل عنرص املفاجأة من حيث كثافة القصف  احلملة نوأل
ُ
العسكرية ضد اليمن قد ا

 الدين بدر عبدامللك دیالس بقوة، سائدا كان املحلية الفعل لردات الرتقب نفإ ،موليتهوش

 بتصدر األول املعني بكونه طراف الدوليةواأل منينيالي لدى وىلالوهلة األ من برز والذي احلوثي

 من أكدوالذي  – م2015 مارس 26ذات يوم  يف – عن العدوان األول خطابه القى املشهد،

  العدوان لهذا مربر وجود عدم عىل خالله
ا
 ال ثماآل الغشوم الظامل جرامياإل العدوان هذا) :قائال

 العدالة فيه ابتغ لألسف الذي الزمن هذا يف عاملال ومسمع مرأى ماموأ طالق،اإل عىل له مربر

 يعلنون إجرام، وبكل وقاحة وبكل بشاعة بكل العامل يف ونفوذها بهيمنتها الرش قوى فيه وطغت

  .البلد( هذا عىل عدوانهم عن

 مروأ العدوان لهذا خطط من نهابأ االمريكية املتحدة الواليات اخلطاب ذاتيف  اتهمو

 مرتوأ وجهت التي مريكاأ رأسها عىل الرش قوى هي عنها قلنا كام عتديةامل القوى) :بتنفيذه

 يف ثم االستخبارايت، والدعم اللوجستي الدعم -هي تقول كام- وقدمت وخططت ذنتوأ
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 حيرتم ال الذي السوء جار الغشوم، الظامل املجرم السعودي النظام املعتدية جراميةاإل القوى طليعة

 له يسبق ومل جريانه، جتاه سوء سابقة له يسبق مل الذي العزيز لشعبا هذا حيرتم وال اجلوار حق

  .له( املجاورة املنطقة هذه شعوب عىل خطرا مثل أن أبدا

  :املعارك يانجر ومتصاعدة عىل مدى  متعاقبة مهمة حداثأ

 "املعاشيق" قرص عىل السيطرة يف ينجحون الشعبية واللجان اليمني اجليش: م30/3/2015

 .املدينة مديريات أغلب عىل السيطرة بعد بعدن

 )العدوان (. احلزم لعاصفة تأييده يعلن اإلصالح حزب: م3/4/2015

 يف السعودي العدوان عىل الرد بداية يعلنون الشعبية واللجان اليمني اجليش: م8/5/2015 

 .احلدود

 .وديةبالسع مشيط مخيس قاعدة عىل سكود نوع من باليستي صاروخ أول إطالق: م6/6/2015

 األطراف لدفع السويرسية جنيف يف مشاورات إىل تدعو املتحدة األمم: م15/6/2015

 .سالم اتفاق إىل للتوصل اليمنية

 من والقادة املسلحة املجاميع من املئات ملقتل دىأ" توشكا" صاروخ إطالق: م2015 /4/9

  .وغريهم والسعوديني ماراتينياإل

 لقيادة مركزا مستهدفا آخر توشكا صاروخ قطلا م،2015 ديسمرب /أيلول أواخر يف

أدى إىل  ،واللجان الشعبية للجيش الصاروخية القوة قبل من "املندب باب" يف العمليات

  150 من أكثر مقتل
ا
 من عدد تدمري عن أيضا أعلن ومغاربة، واماراتيني سعوديني بينهم غازيا

 لقوى التابعة واملصفحات والعربات العسكرية لياتاآل من والعرشات باتيشاأل طائرات

 .التحالف

  (.1جنيف)اب عرف املتنازعة طرافاأل بني جنيف مؤتمر دانعق م، 2015 يونيو 16يف

 نوأ ،اختلفت قد املعادلة نبأ يعلن (يریالعس أمحد)شتداد املعارك يف حدود السعودية ابعد 

 يف املواجهة صبحتأ اآلن ولكن اليمن، يف الرشعية محاية إىل تهدف بدايتها يف كانت العملية

 .السعودية املدن وسالمة منأ وتستهدف اململكة حدود

 .م10/7/2016بعيدة املدى صناعة حملية ية عن صواريخخوارالص إعالن القوة -

دفاعية وعن طائرات بدون طيار حملية  تمنظوماعالن السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي عن إ -

 الصنع.
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 حتققت قد أهدافها وبأن احلزم( )عاصفة عملية انتهاءتعلن  ةالسعودي م،2015 إبريل 21 يف -

 عمليةبدء انطالق  عن ، وتعلنلقوات "االنقالب" الثقيلة واألسلحة ستيةيالبال الصواريخ بتدمري

  كام - املدنيني محاية عىل ستقترص مهمتها التي قيل بأن االمل( )إعادة
ُ
  علن.أ

 عليها أطلق )عدن( الحتالل مدينة برية ليةعم التحالف أجرت قوات ،م2015يوليو 14 يف

وبغطاء جوي كثيف  والدبابات املدرعة العربات بمئات مدعومة ،"الذهبي السهم عملية" اسم

 الضالع حدود إىل الشعبية واللجان اجليش قوات بعدها انسحبت واإلمارات، السعودية قدمتها

 أطراف القتال، بني التامس طخطو هناك ارتسمت حيث وشبوة واجلوف ومأرب وتعز والبيضاء

  األسطر. هذه كتابة وقت حتى مكانها يف ترتاوح والتي بقيت

مع عاصفة احلزم" قد ترافق أن االعالن عن انتهاء عمليات "إىل االشارة هذا الصدد ب جتدر

وعزل ويل العهد إقالة  انتج عنه ،داخل األرسة احلاكمة السعودية خالفيةبروز تطورات 

نرش بحسب البيان الرسمي بأن األمري "مقرن" قد طلب  -  "مقرن بن عبدالعزيز"عودي األمريالس

  -عن منصبه بنفسه اعفاءه
ا
يف أرسة آل  "السديري"األمري الذي ال ينتمي اىل اجلناح أنه  علما

 وملا لذلك من اعتبار داخل االرسة احلاكمة املنقسمة عىل  ،(1)سعود
ا
  ،هذا االساس عصبويا

عروف بقربة من امللك الراحل م ثم أن األمري "مقرن" ،والدته يمنية األصللذلك فان إضافة 

 للسديريني الذي "عبداهلل بن عبدالعزيز"
ا
وكان قد حرص قبل مماته عىل  ،مل يكن ينتمي أيضا

ويل ويل العهد حينها االمري "مقرن" من خالل سن قرار وألول مرة بتعيني ويل ويل للعهد تثبيت 

التحول األول من نوعه كام أنه  ،ث كان ينحرص التعيني لويل العهد االول فقطحي قبل ممات امللك

كرب فالذي يف نظام حكم اململكة والذي ضل يسري عىل قاعدة أن يتوىل احلكم أبنا عبدالعزيز األ

لديه مواقف رافضة للسياسة  "مقرن"مري كون األيفرس البعض هذا العزل ل ،يليه وليس أبن األبن

  بعزل ويل العهد -عكس هذا القراركام و ،ملكةاخلارجية للم
ا
عنه "حممد بن نايف"  وتعيني بدال

                                                           
السبعة االبناء للملك عبدالعزيز ال سعود من زوجته حصة بنت أمحد السديري. والذي  هم :يقصد بالسديريني (1)

 امللك احلايل "سلامن بن عبدالعزيز"منهم 
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قائد اليف منصبه كوزير للدفاع ويضا أ الذي استمر - " ويل ويل للعهدوتعيني "حممد بن سلامن

 فرس البعضي رسة احلاكمة،حلادثة داخل األحالة الرصاع ايعكس  – (1)العسكري لعاصفة احلزم

 ،ىل هذا الرصاع البينيبغرض التغطية ع يف احدى جوانبها تاليمن كان ب عىلحلرإعالن ا ن أ

وبغرض تقوية نفوذ "حممد بن سلامن"  األخر،عىل االرسة ف اطرا ض هيبة طرف منولفر

طرح أيضا يُ   دون منافسة من أحد،ا يؤهله لتويل احلكم يف اململكة من واظهاره كبطل منترص، م

إعادة  ت يف جزء من أهدافها هي يفعىل اليمن كاناحلرب إعالن أن  للوقائع من باب التحليل

هذه الهيبة بسقوط املحاور التي كانت تديرها يف كل من  تطأن سقبعد هيبة اململكة السعودية 

؛ تأكد الحقا هذا الطرح بقرار عزل ويل العهد )حممد بن نايف( سوريا والعراق واليمن ولبنان

 .نهوتعيني )حممد بن سلامن( بدال ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للخارجية بعد أن كان سافريا للملكاة يف واشانطن  هو ذات (1)

ا
القرار الذي عني عىل أساسه "عادل اجلبري" وزيرا

 حني أعلن من هناك عن قرار احلرب عىل اليمن.
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 (خيارات الدفاع والرد) الخيارات االسرتاتيجية
 

  ،بعد عامني ،اتيجيةاخليارات االسرت
 
  األصدقاء وأبهرت عداء  األ ت  ت  ه  ب  حني أ

 
ُ
  احلديث

 
هميتها أدرجة  ت  رة املراحل" يف تفاوُ ادإعن "فن  عن االسرتاتيجيات يعني احلديث

ثم  ،هداف العسكريةطرح التخطيط لتحقيق األمن خطورتها، استخدمت من حيث األصل يف م

 
ُ
منها االقتصادي واالجتامعي  ،عداد مسبقإالتي خضعت لتخطيط و هدافاأل لا شملت الحقا ك

وهي األهداف املدروسة دراسة متأنية ودقيقة، املستندة  ،ثرهاأيف بُعد أمدها ورسوخ  ،والسيايس

  .ىل ظروف اخلصم وثغرات صفوفهإإىل الواقع واملتاح و

تنفيذ )املكان( لفرتة زمنية الثر يف موقع األبقاء إاالسرتاتيجية أيضا تعني اإلنجاز القادر عىل 

 .وهو التصميم عىل امليض يف اخلطوات بدون انكسار أو فتور ،أطول إن مل تكن دائمة

 21حتوالت كبرية وتارخيية، تدرجت يف تصاعدها، تمثل أبرزها يف ثورة جرت يف اليمن، 

ورفع الظلم  ،يف القرارستقالل التحقيق ال، كحصيلة لرتاكم نضايل طويل م2014سبتمرب

واستهانة أصحاب النفوذ بمصائر اليمنيني وقوت يومهم، ثم يف التطورات الالحقة التي حصلت 

كردات فعل دولية جتاه هذا احلدث الفارق يف أبعاده ويف مضمون رسالته وعمق أثرها املحيل 

جاءت ردات الفعل الغاضبة ف ،ها إفشاله ملرشوع وخمطط تقسيم اليمنقليمي والدويل، ومنواإل

 .حرب شعواء منفعلة وهمجية وبإمكانات ضخمة من حيث اإلنفاق والتجييش واإلعداد شنب

حتى حلظة بدء تنفيذ اخليارات  -سبتمرب  21ت مجاهري ثورة يكانت النتيجة أن بق

إدارة مسارات احلرب والتحكم بها ال يزال ترصح وعىل لسان قائدها، عىل أن  - االسرتاتيجية

وأنها ستحمل يف طياتها ليس فقط إفشال  ،من موقع الدفاع، وأن خيارات الرد ال تزال مفتوحة

أهداف العدوان وإنام حتقيق أهداف جديدة وكبرية جزء منها حميل وجزء آخر مرتبط بكيان 

خطوات مرحلية مدروسة رست برد العدوان تمثل ال اق سيطرته وتأثريه، ففي مقابلاخلصم ونط

 .()اخليارات االسرتاتيجيةابأطلق عليه  يف كليتها عىل نحو ما فريد

 إ
ُ
من النصائح املقدمة للمملكة السعودية من السيد  ستبق تلك اخلطوات وتعاقب معها العديد

 عىل عام مرور بمناسبة ،2016 مارس25 يف ألقاه خطاب فيف ،عبدامللك بدرالدين احلوثي
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  قال فيه: وانالعد

(  
ُ
  واإلسالمي، العريب حضنك إىل عد :السعودي للنظام نقول

ُ
 هناك تذهب ال أمتك، إىل دع

 
ا
 بام خريا وبك لك يريدون ال واإلرسائيليني األمريكيني أولئك إن ونقول ،أولئك بيد ابعيد

 لها يكون أن حمظوظة أمريكا ن،وحمظوظ لألسف ولكنهم أوفياءا  ليسوا وإنهم فيه، يدفعونك

 فرتى اليوم أما ليأخذ، ليكسب يتحرك العميل أن معروف هو وفيام مىض فيام السعودي، كالنظام

 النظام من تكسب هي أمريكا اليوم هو، ويقدم هو ويدفع هو يتحرك العمالء من نامذج

 بعد من غري مسبوق ربام دخال حققت هي السالح رشكات األمريكية والرشكات السعودي،

  (.اليوم وإىل الثانية العاملية احلرب

وديمومة  ثم وللتأكيد عىل معركة النفس الطويل ومعركة الصمود والصرب والتضحية والتفاين

يف للعدوان عىل اليمن  130اليوم الااأشار السيد يف خطاب له يف  التصميم عىل صد العدوان،

م دول بالثبات والتحدي أما الشعوب يف الصمود املشهودلبعض نامذج  م2015/ 02/08

والتي قدمت الكثري من التضحيات وانترصت آخر املطاف منها دولة " فيتنام"  ،االستكبار العاملي

بإمكاناتها  ،مريكاأمريكا نعرف من هي أو ،مريكاأفيتنام عىل سبيل املثال، رمت فيها " قائال:

 يف فيتنام أوكان لها مريكا رمت بكل ثقلها يف فيتنام أقة يف العامل فوبقوتها العسكرية املت ،املادية
ا
يضا

 يف كل شعب مرتزقة وعمالء أل ؛مرتزقة
ا
 حتصل يف كل الشعوب دائما

ا
ن هذه مسألة تقريبا

 إرضه أوخونة، هذا حيدث، منهم من يقاتل منهم من ينارص املعتدي عىل بلده و
ا
و أعالميا

 
ا
هن عىل املعتدي و يراأشرتى بقليل من املال و يُ أداة تستغل أمنهم من جيعل من نفسه  ،سياسيا

ولكن بالرغم من كل ذلك بالرغم من القوة العسكرية  ،عىل بلده لتحقيق مكاسب زائلة

 بالرغم من 
ا
بالرغم من وجود  ،مكاناتها املادية الهائلةإللواليات املتحدة والنفوذ الكبري عامليا

 (. مريكا يف فتنامأمرتزقة وعمالء يف نهاية املطاف انهزمت 

 :ريف، حميط التنفيذعن الداللة ، التع

 
ُ
  اخلطوات
 
  و  أ

ُ
  االسرتاتيجية : هو تعبري   اخليارات

ُ
سبتمرب السايد عبادامللك  21ثورة  أطلقه قائد

م، أي  2015/ 10/7بمناسبة يوم القادس العااملي بتااريخ القاه بدرالدين احلوثي يف خطاب له 
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ذا العدوان ستحتم عليناا يوم من بدء العدوان عىل اليمن، حني قال )استمرارية ه 107بعد مرور 

كشعب يمني اإلقدام عىل خطوات اسرتاتيجية كبرية، لايس هنااك منااص مان ذلاك إذا اساتمر 

 
ُ
 .ة الشاملة استعدادا لتنفيذهائأطياف الشعب اليمني عىل التعب لا العدوان( حث يف ذلك اخلطاب ك

و أعدم االنكسار ويف  أمام املعتدين  يف التصدي والصمود لتأكيد عىل االستمراريةثم يف ا

السيد عبدامللك احلوثي يف خطاب له بمناسبة ذكرى  قال عن املبادئ أو االستسالم التنازل 

بعثر يف الهواء أرشف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن ) الرصخة
ُ
واهلل ألن نتحول إىل ذرات ت

ونه من شعبنا اليمني ما يريد( ) .....نستسلم لكل أولئك األنذال املجرمني املفسدين يف األرض

نساين تأىب يأىب لنا اهلل تأىب لنا فطرتنا اإلنسانية يأىب لنا رشفنا اإل ،هذا هو املستحيل ،هو االستسالم

ن نستسلم أصلية تأىب لنا واأل األساسيةنا لإلسالم عروبتنا ؤانتام ،لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية

تحول اىل ذرات تبعثر يف الهواء ارشف لدينا واحب الينا ن نلينتظروا املستحيل واهلل أل ،حدأألي 

رض الطواغيت نذال املجرمني القتلة املفسدين يف األولئك األأوارغب الينا من ان نستسلم لكل 

ن يسلم أما بالك  ،و بقالهأو مطعم أفندق  ةدارإنسان بهم يف إن يقبل أاملتكربين الذين ال ينبغي 

 .(1) ( هذا هو املستحيل الذي ال يكون ولن يكون ،تهشعب بأكمله سالحه وبلده ورقب

 اخليارات االسرتاتيجية: اقسام  

 اقسام: ربعةأ إىل تنقسم فهي ،متابعة خطوات ومراحل التنفيذ بحسب

 تعبوي( ثقايف،) اجتامعي - 

  عسكري -

 سيايس -

 قتصاديا -

 

 

                                                           
 م. 29/7/2016( من خطاب السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف مناسبة ذكرى الرصخة 1)
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 :تعبويه( ثقافية،) االجتامعية االسرتاتيجية

من  ،الكثيف يف تشعباته وحبكته وإمكاناتهع نطاقات التحرك املعادي وُ مع تن بُدمل يكن من 

بروز نشاط اجتامعي مضاد متسم بطابع تقاريب وتآلفي عىل قاعدة من االستشعار بواحدية املصري 

 .وخطورة املرحلة املهددة للكيان االجتامعي اليمني ككل

حل ملشاكله العامة، قد لزم ن الفكرة التي صيغت واستوعبت كتشخيص للواقع ومن ثم كإو 

 وألنها األ ؛لها حاضنة شعبية متلقية ومن ثم متحركة يف ساحات وميادين املامرسة
ُ
املحورية  داة

وىل للحامية والتصدي فإنها قد أخذت تتطور باستمرار ليس يف إطار التثبيت للفكرة اجلامعة األ

 أفقط وإنام 
ا
 .يف أسلوب انتشارها وآلية تنفيذها يضا

  مل يكن
 
 هناك من ح

 
من خارج  يةنظمة  تطبيقأو أأو االسترياد أو التقليد ملفاهيم  لالبتكارة اج

فوفرتها وتعلق  ،عراف أو تقاليدأم أو ي  من ق   ،وساط االجتامعية اليمنيةاملألوف أو املعاش بني األ

 التحقري وأكسبها حصانة من التمييع أحيان قد األ أغلبليها يف إالوسط االجتامعي بها واحتكامه 

 "بالقبيلة"طارها احلافظ املتمثل غالبا إت وبقي ينها بقأال إ رغم حماوالت الطمس واالحتقار

ظلوم ملنرصة ا من ،القيمية صونها وتمسكها باألعرافصالتها وعراقتها ويف أ عىلثبت املعلوم وامل

 ةمنارص ها يف ويف املوقف املتجذر والراسخ لسود " و التجاوز " العيب األأتعييب اخلطأ  إىل

حظوا به من مكانة لدى الرسول االكرم  وفيام" باألنصار "  وملا سمي اليمنيون عىل أساسه الدين

فضل الصالة والتسليم بام قاله عنهم من أحاديث متواترة فيها أله آعليه وعىل  (حممد بن عبداهلل)

النبوة واالنتصار هلم والتعلق  من الثناء والتقدير اليشء الوفري ثم يف منارصة قبائل اليمن آلل بيت

  .بحبهم

إن شعب نا اليمني الذي هو يمُن األنصار يمن األوس ) ..... يقول السيد عبدامللك بدرالدين :

 اإليامن والنرصة، 
 
 وكانوا سباقني إىل

ا
م عالية

 
ااال

 
 اإلس

 
واخلزرج الذين آووا ونرصوا ومحلوا راية

اان، هذا هو ا لشعُب اليمني الذي حيذو حذو  أسالفه أولئك، بالتمسك الذين تبوؤ الدار واإلي م 

اى آل ااه ، وباالهتداء به، وباالحتفاء به، 
 
ل
 
ع ل صىل اهلُل عليه و  ااو 

ُ
س م وبقيمه وبمحبة الر 

 
ااال

 
باإلس
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اى آل ااه  
 
ل
 
ع ي اه  و 

 
ل
 
 ع
ُ
ُماه

 
ال
 
س  اهلل  و 

ُ
ات ااو 

 
ل
 
  .(1))وبالتوقري له، وبالتعظيم له وبالتقديس له ص

الدور القبيلة اليمنية  ت فيهالذي تصدريف الدور التارخيي الطويل يف الذود عن الوطن ثم 

بناءها أ ومن قتال وعنفواناليمنية  مرباطوريات من حترك القبيلةواإل ،ية الغزاةويف خش ،األبرز

 .صدقاءعداء قبل األملشهود له عرب التاريخ وبلسان األا

 
ا
دة اململكة السعودية عىل اليمن مل يكن استدعاء القبيلة خطوة ويف احلرب التحالفية بقيا مؤخرا

البتعاث ما هو مندثر أو مهجور بغرض تعبوي للتعامل مع حالة طارئة تستدعي االستنفار لكل 

بل هو الواقع االجتامعي السائد  ،ما هو قائم من وسائل أو ملا قد انتقل ليصبح موروثا تارخييا

عىل رفض الضيم ونرصة ومجاع بنية عىل الرتايض والتأقلم واإلملاملعاش بقوانينه الضمنية او

املظلوم وتعييب ومعاقبة املعتدي أو املتجاوز والنفري الشعبي الواسع للغرية عىل األرض 

 والعرض. 

كحافز أكرب للقبيلة وللمجتمع اليمني للتصدي ملخططات ومؤامرات  أما ما تم استدعاءه

ني بجانب االستحضار القيمي ورة استحضار احلافز الديرضقد تمثل بف ،األعداء عىل اليمن

الوطني كمنطلقات ومبادئ وعناوين موجهة وراسمة ملسارات وخيارات الردع والدفاع و

ومل يكن ذلك االستدعاء بهدف الترشيع ملواقف جديدة  ،وإلثبات أحقية القضية وصوابية التوجه

وانام بغرض تصويب املسار  -به فالُعرف هو من الدين ومعرتف  -وغريبة أو طفيلية 

رف عن معناه ومساره 
ُ
مخد نشاطه من قبل املرتبطني برؤساء التآمر ووالتوجهات ملا كان قد ح

ُ
ا

 عن ذلك السيد عبدامللك بدرالدين  ،القديم احلديث عىل اليمن كهوية وأرض وإنسان
 
عرب

مة وتصحيح وضعها هاض األىل استنإيهدف  القرآيناملرشوع احلوثي يف أحد خطاباته بالقول: ) 

 . (2)(ن الكريم والتثقف بثقافته واالهتداء بهآىل القرإبالعودة 

)بوثيقة الرشف  إىل ما أطلق عليهوصلت االسرتاتيجية االجتامعية يف إحدى حمطاتها املرحلية 

                                                           
 ها .1437من كلمة السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي  بذكرى املولد النبوي الرشيف  (1)
 .اه1437يف ذكرى الرصخة من كلمة للسيد عبدامللك احلوثي  (2)
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دد فيها إطار املجتمع املتامسك يف  ،(القبلية
ُ
ة ووحد قضية الدفاع عن الوطنوهي الوثيقة التي ح

أوال ثم يف حتقيق هدف االستقالل من التبعية والوصاية، وحتديد الثوابت ويف صون  توجهاته

 كيان املجتمع اليمني سليم
ا
 ومعاف ا

ا
الفتنوية، ومن اختاذ موقف العداء  من مساعي التفكيك ا

الرئيسية واملتمثلة بأمريكا واالحتالل  سوآء أطرافهواحلرب والتأهب جتاه حمور العدوان بكل 

وبقية الدول املشاركة واالمارات املتحدة رسائييل، أو بفروعه وأدواته ومنها اململكة السعودية إلا

 .يف العدوان، وكذلك مرتزقتها أو املؤيدين لعدوانها ممن هم من داخل الوطن

، بام يف هذا املبدأ من حمددات "التكافل االجتامعي"مبدأ عىل تضمنت أوىل بنود الوثيقة القبلية 

واإليثار  ،ويف تكافله )مبادئ اإليواء تعايشهصيل يف ة استثنائية يتمتع بها املجتمع اليمني األلفراد

وإغاثة  ،ودفع الظلم والطغيان ،ونرصة احلق ،إعالء كلمة اهلل واجلهاد يف سبيل ،واإلنفاق

 .(امللهوف واملنكوبني واملترضرين من العدوان

باملشاركة أو التحريض، ويف جتريم فعلهم قانونا، ثم يف إعالن الرباءة ممن تورط مع العدوان 

  نهم جمردين من حقوق األخوة والصحب واحلمى واملغارم واملجورةأويف عزهلم عن املجتمع )و

 .(واملحد واملواطنة وأي مكانة يف املجتمع البتة

 
ُ
هات التنسيق مع اجلبقة إىل أن يتم البت بها باحلل ل اخلالفات القبلية العالعىل أن تؤجل ك

انفاق ب وأسوآءا بالغرم بالرجال  لرفد جبهات القتال ةليبثم يف تفعيل دور الق ،القضائية والرسمية

 دفاع عن اإلنجازات الوطنية. ار الشعبي العام الواعي بأحقية فرض الثم يف صناعة القر ؛املال

 
 
 وهذه البنود التي ذكرت يف الوثيقة بتفصيل أدق، تعرب عن أ

 
اهيها يف اف كبرية ال تضهد

ن غلبها لأر يف حاون بقية املأو ،جماالت أخرى، ألنها اللبنة االوىل واحلصن احلصني ةاإلنجاز أي

االجتامعي املتامسك واملتني يف وجه كل املساعي  ملشهدتكون سوى حتصيل حاصل لهذا ا

 .التدمريية للهوية اخلاصة بأبناء اليمن والفريدة يف صفاتها وسامتها

 لدى اجليش واللجان الشعبية:  قتالأخالقيات ال

تمكن اجليش واللجان الشعبية اليمنية وطيلة فرتة املعارك من رضب أروع األمثلة األخالقية 

، فرغم املامرسات الشنيعة واملنبوذة للعدو ومرتزقته بحق اليمنيني، من عامل حتى مع العدويف الت
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واستخدام  ،وتفجريات دموية ،واغتياالت غادرة ،وسحل ،تقطيع لألوصال ومن عمليات ذبح

ُمستهدفة يف أغلبها املدنيني العزل بمن فيهم األطفال والنساء والشيوخ، قوبلت  ؛اسلحة حمرمة

كل تلك املامرسات البعيدة كل البعد عن األخالق والضوابط واألعراف، بسامت فروسية نبيلة 

الصفح والعفو والرمحة  ، ختللها العديد من بوادرومرتفعة من قبل الطرف املتصدي للعدوان

، فكان ضللني واملغرتين باألموال وغريهموالتسامح مع الكثري من األرسى واملقبوض عليهم وامل

 بني احلق والباطل .ة دامغة عىل مستوى الفارق يف ذلك حقيق

تمثلت حماور ذلك التعامل األخالقي بقيم إسالمية معروفة ومشهورة، إال أنها وعرب   

 يف اغلبه قد ندر تطبيقها وااللتزام  بحذافريها، منها بحسب مشاهداتنا:  التاريخ اإلسالمي

 جتنب قتال من ال حيمل السالح.

 .للممتلكات الشخصية والعامةجتنب التخريب 

  العناية باألسري وجتنب أيقاع االذى به.

  .عدم التشفي أو التمثيل بالرصعى من مقاتيل الطرف اآلخر

دنيني العزل من اهايل من يقاتل مع الطرف اآلخر ) كام هو التجنب القطعي الستهداف امل

حاصل بمن يبقي اهله يف نطاق سيطرة اجليش واللجان الشعبية حلاميتهم ويذهب هو ليقاتل يف 

 .نطاقات العدو(!

 : العسكرية االسرتاتيجية  

 بدء الرد عن احلديث سياق يف إال" االسرتاتيجية اخليارات" ملوضوع اإلشارة تورد مل

واتساع الرضر  واالنتهاكات اجلرائم ستمرارا دعفب العدوان املنفذ ضد اليمن، عىل العسكري

 الذريع بالفشل باءت قد حربهم أهداف حتقق بأن عليها للقائمني املبكر اإلدراك رغم ،والدمار

 .العزل املدنيني من هم حربه ضحايا أغلب كون من املعتدي يرتدع مل أن وبعد

ف خطط وخرائط أهداف العدو لليس باالنجرار واالنسياق خ ولكن الرد من البد كان

فكانت أوىل التكتيكات املتبعة يف الرد تتمثل يف إفشال وإرباك ما كان قد رسمه  ،املزمنة واملرحلية

أن مربعات سيطرته من تصور لشكل ومسارات احلرب التي ظن بأرحيية  ،العدو وأعد له العدة
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 .باقية حتت التحكم واإلدارة

يضا من املهتمني بتتبع تطورات الشأن أ الدوليني املراقبني اجلميع، لدى واملعلوم املعروفمن  

 - لدى عاما أصبح الحقا نهجا ،سابقة وحتوالت احداث يفجتسد  خاص نهج بوجود اليمني،

 عىل املعتدية التحالف دول مع احلرب وحتديد مساراتها دارةإل - الشعبية واللجان اليمني اجليش

 .مستجداتها مع التعاطي آلية ويف اليمن

 الرشوع أو املبارشة عدم -حول  ترتكز أساسية قاعدة عىل من حيث املبدأهذا النهج  بدى

 املعتدي قيام بعد وحتى االستفزاز، أساليب منممارساته ما ستبلغه رغم  – اخلصم عىل باالعتداء

  التجاوزات بتكرار ارتكاب
ا
 إىل والصرب التامسك من قدر عىل عليه الُمعتدى الطرف يبقى ،مرارا

 عن واالطالع التواصل يبقى ان عىل ،اخرتاق أو جتاوز من أكثر يف املعتدي عىل احلجة تقام أن

وأن يشمل هذه الفرتة الكثري  ،فيها املستخدم التجاوز وحدود االستهداف مواقع حميط عىل كثب

للعدول عن مساعيه بإثبات  تجاوز من حماوالت النصح والتوضيح والتهدئة للمعتدي أو امل

 بطالنها وخماطرها.

تؤدي التشفي،  أو االنتقام من بوازع مدفوعة أو متهورة بصورة يكون ال الرد، حيني وعندما

الرد ( إىل إحباط خطط العدو وعرقلة تنفيذ جوانبها  ،النصح ،) التأيناهذه اخلطوات املتمثلة ب

: جتنب من خال ،األخرى املوازية للعمل العسكري
ا
املستهدف إىل مربع استدراج الطرف ل أوال

 الذي أعد ألن يكون له فيها الغلبة والتميز. ،خطط وتكتيكات الطرف املعتدي

يكون  ،يف شمولية جماالتها وعرب التاريخ والرصاعات  ثم ويف بعد آخر من أبعاد  املعارك 

مساعي إثبات أحقية ومرشوعية  هناك يف موازاة التحرك العسكري نشاط ال يقل أهمية يتمثل يف

وينطبق ذلك سواءا لدى  ،العناوين املستخدمة واملحفزة لشن تلك املعارك  وتقديمها للجمهور

وإلسقاط هذه النظرية عىل ما حدث  ،الطرف املبادر لشن تلك املعارك او للطرف املتصدي لها

فإن العدوان  ،املتحدة األمريكية يف العدوان األخري عىل اليمن بقيادة اململكة السعودية والواليات

قد ارتكب أشنع املجازر واستمر بذلك بكثافة  ،ومنذ اللحظة األوىل رغم ما سوقه من عناوين

غري مربرة وال تضاهي احلد االدىن من العناوين املرفوعة كتربير لتلك األعامل واملامرسات 
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 لكل ذو طباع سليمة وطبيعية يف إنس
ا
وبذلك يكون عدم  ،انيتهاالشنيعة واملرفوضة بداهة

قد اسقط منذ الوهلة  ،ملا يقوم به حتالف ) العدوان( االنجرار يف الرد بغضب وبمامرسات شبيهة  

 االوىل كل العناوين الزائفة التي وضعت كتربير لشن احلرب.

  وإنام وحسب عسكريا نهجا ليست وألنها  
ا
  مبدأ

ا
  أخالقيا

ا
  وقيميا

ا
تبعت قد فإنها ،ثابتا

ُ
بدقة  ا

 عىل يطلق البعض جعلت التي الدرجة إىل ،" العريب بالتحالف" سمي ما عدوان أماموأدراك 

  40 بلغ والذي - الرد يف التأخر
ا
 .االسرتاتيجي( الصرب)اب – يوما

 املجتمع توقع ورغم ،الرد لرسعة واملتشوقة املتحمسة الشعبية الضغوطات من الرغم فعىل

السعودية من قبل اجليش  سيطرة جمال يف تقع مدنو لقرى رسيعة اقتحامات حلدوث الدويل

 املعركة لطبيعة معمقة وبقراءة مدروسة بوترية حدث ذلك أن إال ،اللجان الشعبية اليمنيةو

 واللجان اجليش قوات لتشتيت هسعي منها والتي واملتنوعة املتشعبة العدو وخلطط وألبعادها

 .العكس ليسو هوخطط هوبرشوط معركة ساحة من أكثر عىل الشعبية

 والذي اإللهي، الوعد يف تمثل القيادة، لدى آخر بعد وجود إىلالرد عىل العدوان  تأخر أخذ

 األشهر وهي وقداستها حرمتها لها أشهر أربعة يف االستثناء ومنها والتأييد، بالنرص الصابرين برش

ُهورِ ِعنِعد   إِن  ﴿ :تعاىل لقوله للعدوان، ردا إال القتال، فيها يوضع التي احلُرم
 اْثنَا َد اهللِ َة الشُّ

 
َ
َماوَاِت وَاْل ِ يَوَْم َخلََق الس  ْرَبَعٌة ُحرُمٌ َعََشَ َشْهرًا ِِف كَِتاِب اَّلل 

َ
لَِك  ْرَض مِْنَها أ

َٰ
ينُ  َذ  فاََل  الَْقيِّمُ  ادلِّ

نُفَسُكمْ  فِيِهن   َتْظلُِموا
َ
ن   وَاْعلَُموا ةً ََكف   ُكمْ ُيَقاتِلُونَ  َكَما ََكف ةً  الُْمَْشِكِيَ  َوقَاتِلُوا أ

َ
َ  أ  َمعَ  اَّلل 

 . [36:التوبة] ﴾الُْمت ِقيَ 

 القتحام )املسرية الفضائية( عرضته قناة فديو خالل من االسرتاتيجية اخليارات بدءعن  أعلن

 تمهيدية كمرحلة - عسري منطقة يف "ةاملربوع" ملدينة الشعبية واللجان اليمني اجليش من قوات

 .املواكبة خطاباته أحد يف الثورة قائد السيد هاأعلن قد كان

 تطوير السالح:  ،توسع اخلربات ،حتسني األداء

فرصة  -عامني حتى كتابة هذه األسطر كثر من املمتد أل –الطويل مسار املعارك مثل 

  ،العتاد العسكري املتنوعتصنيع لتطوير القدرات واخلربات العسكرية و
ُ
علن عن حيث ا
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 يف جماالت متنوعة نيدربامل من االفراد عات العسكرية لكتائبالعديد من الدف
ا
 خاصا

ا
 ،تدريبا

ويف مقابل ذلك كانت جتري جهود حثيثة مستندة اىل خربات علمية لكوادر يمنية لتطور 

بهر ويف ومنها )القوة الصاروخية( كأبرز اجلهات التي أثبتت تميزها ونجاحها املالسالح 

يف أحجامها  متفاوتةومني بعدد من الصواريخ حملية الصنع رفد اجليش اليفرتة قياسية ب

 أنه قد بذلت جهود حثيثة لتفكيك  ،عن اطالقها ةالناجتالقوة التدمريية ومداها و
ا
علما

الصواريخ األمريكية اثناء فرتة احلكم االنتقايل برئاسة "عبدربه منصور هادي" وهو الذي 

م، واستدعى خرباء 2012 انون الثاينيناير/ك19اصدر قرار هيكلة اجليش اليمني يف 

التي كانت ختضع ادارة هذه الهيئة  اتامريكان لتنفيذ املهمة، لوال احلس الوطني للقياد

 الستخباراتكام وتمكنت ا ألرشافها، بتمكنها من اخفاء ومن ثم تطوير هذه القوة الضاربة،

نطاقات العدو ات وحتركرصد ومسح  يف تسهيل مشهود دورب من القيام العسكرية اليمنية

 بدقة صدمت العدو واصابته باإلرباك.  ومواقعه وحتركاته

 :متوازيني مسارينب العسكرية ياراترست اخل

 وتمثل، اليمنية الشعبية واللجان اجليش لدى التسليح نوعية تطوير يف األول تمثل

 .املعركة وحدود مكان اختيار يف اآلخر املسار

 : وة الصاروخيةالق ،املحور التسليحي احلريب  

 : (1)لقوة الصاروخية اليمنية باالعتامد عىل إرشيف وكالة سبأ لألنباءا رضباتنامذج من 

 ترصحيات أخرية للقوة الصاروخية:

القوة الصاروخية ، عاصمة النظام السعودي باتت يف مرمى الصواريخ اليمنيةم 2017فرباير//6

 .بالرياض تستهدف بصاروخ باليستي بعيد املدى قاعدة عسكرية

عن ، القوة الصاروخية تعلن عن تمكنها من تعديل ميزان الردع لصاحلها م2017فرباير//19

                                                           
بمجهاود شخ ا بحات  عن الرضابات  الصااروخية دقيقة ات علوممبو مجع تفصييل؛ 506يف ملحق الكتاب: ص:  (1)

رف او شخص جيد نقصا او اغفااال لابعض البياناات يرجاى التواصال ماع الكاتاب ورفاده بتلاك للكاتب وبالتايل فإن أي ط

 املعلومات عرب االيميل اخلاص به واملدون يف الصفحات االوىل للكتاب.
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تمكن القوة الصاروخية من حتييد اجليل الثالث من منظومة باتريوت أحدث منظومات االعرتاض 

 .األمريكية التي زودت بها السعودية العام املايض

  القوة الصاروخية تطلق م2017فرباير//15
ا
 .عىل مطار أبها اإلقليمي بعسري صاروخا باليستيا

القوة الصاروخية تستهدف بصاروخ باليستي جتمعات للغزاة واملرتزقة جنوب  م2017مارس//8

 .املخا 

بصاروخ يف الرياض م القوة الصاروخية تستهدف قاعدة امللك سلامن اجلوبة 2017مارس//18

 (.2باليستي نوع )بركان

عىل الرياض قبيل ساعات من زيارة (2صاروخ باليستي من نوع )بركان م اطالق2017مايو//19

  .اىل اململكة السعوديةرئيس الواليات املتحدة األمريكية 

 مصايف تكرير النفط عىل H) -2نم اطالق صاروخ باليستي من نوع )بركا2017يوليو//22

 بمحافظة ينبع السعودية.

( عىل قاعدة امللك فهد 1 -لستية من نوع )بركانم اطالق عدد من الصواريخ البا2017يوليو//28

 العسكرية يف الطائف.اجلوية 

م يؤكد السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي وصول أحدى الصواريخ اليمنية إىل أبو 14/9/2014

 ظبي عاصمة االمارات العربية املتحدة، وبأنه صاروخ جتريبي ناجح.

 : الصنع يمنيةبدون طيار طائرات حربية  

ن السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف خطاب له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد علأ

ة من احلربية اليمنيالهندسية اخلربات  تمكنعد أن تب مفاجأة جديدة عنم 2017يناير//10

ثم عاد يف خطاب أخر يف  التصنيع لطائرات بدون طيار تطوير الدفاعات اجلوية بالوصول اىل

من الدخول مئات الكيلومرتات  "سريةالمُ "تمكن هذه الطائرات  عىل دم عىل تأكي14/9/2017

 عمل عىل أن تتمكن تلك الطائرات من القيام بالقصفيُ قد بات يف العمق السعودي وأنه 

 ال أقيم  ،للمواقع احليوية السعودية
ُ
 األول

ُ
ض  من  15بعد  لتلك الطائراتعر 

ا
األول  طاباخليوما

  يف شهر يناير
ا
 عة أنواع من الطائرات بدون طيار هي:عن أرب كاشفا
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 :"1 "قاصف  ، وميةالطائرة اهلج -1

كيلو  150املدى  ،دقيقة 120زمن التحليق  ،سم 300طول اجلناح  ،سم 250طول البدن 

 مرت
ا
 كيلو جرام 30محولة الرأس احلريب ،حمرك بنزين ،نوع املحرك ،ا

ا
 .ا

يتم جتهيزها بعدة أنواع من  ،بهمزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وحتديده ثم رض :املهام

 .الرؤوس احلربية حسب املهمة

 : " 1 "هدهد ، ستطالعطائرة اال -2

 كيلو مرت 30املدى  ،دقيقة 90زمن التحليق  ،سم 190طول اجلناح  ،سم 150طول البدن 
ا
 .ا

 .حتديد إحداثيات جتمعات العدو وعتاده ،رصد األهداف: املهام

تمتاز بصغر حجمها وصغر املقطع  ،لتصوير الفوتغرايفمزودة بأحدث تقنيات ا: خلصائصا

تتميز  ،كتشافها وتتبعها وحماولة إسقاطها بصواريخ الدفاع اجلوياالراداري األمر الذي يصعب 

حتاملية إصابتها بالصواريخ املوجهة ابصغر كمية اإلشعاع احلراري، األمر الذي يقلل من 

 .األمر الذي يصعب سامع أزيزها يف جو املعركة بصمتها الصوتية قليلة ،باألشعة حتت احلمراء

 :رقيب ،ستطالعيةالطائرة اال -3

 كيلو مرت 15املدى  ،دقيقة 90زمن التحليق  ،سم 140طول اجلناح  ،سم 100طول البدن 
ا
 .ا

 ،حتديد إحداثيات جتمعات وعتاد العدو ،رصد مبارش لألهداف وميدان املعركة:  املهام

 .عيةتصحيح مبارش لنريان املدف

تستخدم تقنيات التصوير  ،ستخدام الليزرامزودة بنظام دقيق للرصد والتعقب ب: خصائص

تمتاز بسهولة التعامل معها يف املناطق الوعرة  ،" حراري تصوير –نهاري  راملتعددة " تصوي

 .وترافق كتائب املشاة

 :راصد ،ستطالعيةالطائرة اال -4

كيلو  35املدى  ،دقيقة 120ن التحليق زم ،سم 220طول اجلناح  ،سم 100طول البدن 

 مرت
ا
 .نوع املحرك كهربائي ،ا

 .تصحيح مبارش إلدارة النريان ،املراقبة اللحظية مليدان املعركة ،رصد األهداف: ماملها
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مزودة بنظام خاص باملسح اجلغرايف  ،مزودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتغرايف: اخلصائص

 . ورسم اخلرائط

 القوة البحرية: 

من القوات املسلحة اليمنية بجميع فروعها  لتميز والتطوير امللحوظ الذي تمكنتل اإلضافةب

حراز تقدم نوعي إفإن القوات البحرية اليمنية قد تمكنت من  ،ن حترزه يف فرتة زمنية قياسيةأ

 
ا
 خر املطاف من حتذيرآبتمكنها  ،عىل ميدان القتال احلاصل يف السواحل اليمنية وقيايس ظهر جليا

ذن من اجلهات ن تأخذ األأي سفينة ن عىل أإو ،قليمية اليمنيةية قوات غازية من اخرتاق املياه اإلأ

، وأال فأنها ستكون هدف الرسمية يف اجلمهورية اليمنية للمرور من احلدود البحرية اليمنية

حتى  ريهاسفينة وفرقاطة عسكرية تابعة للعدو تم تدم "12" يمنية، كام هو حالللقوات البحرية ال

 . حلظة كتابة هذه األسطر

 ترصحيات مهمة:

القوات البحرية والدفاع الساحيل حتذر أي سفينة من اخرتاق املياه  ، م2016اكتوبر//2يف  -

 .اإلقليمية اليمنية

تدمري فرقاطة حربية تابعة للقوات البحرية للمملكة  ،م2017يناير/كانون الثاين 30االثنني  -

حتمل ة كانت الفرقاط ،ريا كامالمحيث دمرت تد ،وات البحرية اليمنيةبواسطة الق ،السعودية

حيث وقد بثت قناة  ،وطائرة مروحية ابحري اوضابط اجندي176" والتي حتمل 702 ،اسم " املدينة

 . ةلعملية استهداف الفرقاط املسرية الفضائية فيديو كامال

ستخدام املمر الدويل اوان من القوات البحرية اليمنية حتذر بوارج العد 2017يناير/21 -

 .لقصف أهداف مدنية

 :السياسية االسرتاتيجية   

فإنه كان من  ؛أمام التهديد الشامل الذي تعرض له الوطن ككيان وهوية وإنسان وجغرافيا

وألن التمثيل الشعبي لهذه  ،الرضورة امللحة جتاوز اخلالفات اجلزئية بني التيارات الوطنية

احلالة الطبيعية للمجتمع اليمني البسيط " الغري  تعكسبأوارص شعبية متينة قد ات املندجمة التيار
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الصادرة من رغم االتهامات و ،ثني أو مناطقيأ" أو املنقسم عىل أساس بانتامءات ضيقة مؤدلج

" نهم بأاهلل مع حزب املؤتمر الشعبي العام  نصارقوى العدوان وادواتها يف الداخل واملصنفة أل

حتى يف إطار االنقسامات السياسية فان حركة انصار اهلل  ،الرشعية عىل السلطة انقالبيون "

رفت
ُ
 - أو للتأثري لحكم أو السلطةلبالسياسة كآلية أو سلم للوصول  كل االهتاممبعدم ايالء  ع

إال بدخول ممثلني عن احلركة كجزء من حراك سيايس عام عكس حالة الشارع اضطرابا أو 

بعد ان وصل اىل  ،لوال أن املخطط املسنود خارجيا -واملستجدات العامة تفاعال مع املجريات 

  ،مرحلة التخمر والتأهب
ا
صنعاء العاصمة يف حالة من الفراغ السيايس  برتكأوىل خطواته  مكرسا

مر بإعالن تمثل األ ،وىل مدرع"من "عمران" مرورا "بالفرقة األ بتداءااته ودأفور سقوط  ،التام 

ربه منصور هادي" ورئيس احلكومة" خالد بحاح" ويف  جلمهورية آنذاك "عبداستقاالت رئيس ا

سبتمرب  21تمهيدا إلرباك املشهد وحتميل ثورة  ،من واجليش من الشوارع فراد األأسحب 

 .تبعات االنفالت والفوىض املراد حصولها

السلطة  ىلإللوصول  عدة سلفالية مآنصار اهلل عن استخدام أنكفاء ايمكن استيضاح حقيقة 

 الوطني احلوار مؤتمر –وىل والالحقة طروحات احلركة يف جتاربها السياسية األأتتبع مواقف وب

احلركة عرب ناقشت  فقد - به معرتف كطرف السيايس احلراك يف اندماجية مشاركة كأول الشامل

اق السلم تفا ،حوار موفنبيك ،روقة احلوارات واالتفاقات )احلوار الوطني الشامل أمندوبيها يف 

والرشاكة ( العديد من البنود التي مل يكن أي منها يشري إىل وجود توجه رصيح أو مبطن لدى 

عىل إرشاك  رصحرص املاحلنام يف إشكال، واحلركة لالستحواذ عىل السلطة بأي شكل من األ

كام كان احلال يف حكومة  ،لحركةخرين، بل ويف التنازل عن احلصص واملناصب املعطاة لاآل

والتي توزعت احلقائب الوزارية فيها بحسب االتفاق  ، (1)رشاكة الوطنية برئاسة خالد بحاحال

حقائب للحراك  6 ،ألحزاب اللقاء املشرتكحقائب 9 ،حقائب للمؤتمر الشعبي العام 9): اىل

                                                           
.  م، وكالاة سابأ الرسامية2014نوفمرب/ /7( بتشكيل احلكومة وتسمية اعضاءها ، 140قرار مجهوري رقم ) (1)

 .2015يناير  22ا يف قدمت استقالته والتي
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"القضية  صالح ممثيلحصتهم فيها لقدموا أنصار اهلل  يل أنحلركة انصار اهلل ( ق 6 ،اجلنويب

 . "ةاجلنوبي

 (وثيقة الرشاكة الوطنيةما اطلق عليه ب) جتسد الحقا هذا التوافق يف اجىل صوره واوثقها يف

ونصت عىل حتقيق بعض االصالحات التي طالبت  العمل السيايس مجيع فرقاء عليها التي وقع

من تلك البنود عىل عزل عبدربه منصور هادي كرئيس  أيسبتمرب، مل تنص  21بها ثورة 

إنهيار قبيل  ة حدثتمتسارعوبفعل ترتيبات طارئة  احلاصل، رغم التمكن الكامل للجمهورية 

وىل اإلصالح والفرقة األ حزب بفعل املواجهات العسكرية مع ميليشيات الفرقة االوىل مدرع

فرار تلك القيادات وترك العاصمة لسيطرة اللجان الشعبية التابعة حلركة  ام مثلهثم في ،مدرع

  .اهلل أنصار

باسم الثورة والشعب ومن خالل جملس رئايس السياسية فراغ السلطة  ءمل ن خيارفكا

ليها إمؤقت أطلق عليه )باللجنة الثورة العليا( والذي تضمن مخس عرش شخصية وطنية أوكل 

ن تشكل حكومة كفاءات تدير املؤسسات أأو  ،تسوية معينة حني حدوثإدارة شؤون البالد إىل 

زمة فراغ السلطة اخلطرية يف تبعاتها عىل عموم أمام أخليار الوحيد هو او احلكومية باقتدار

 .مؤسسات الدولة وكيانها الدستوري

أقدمت دول التحالف عىل شن عدوانها عىل اليمن  ،حداثثناء ومع تسارع األيف تلك األ

جواء اليمنية ثم دخلت غازية فاستباحت األ ،بكل إمكانات القوة والعتاد التسليحي الضخم

 .رض الوطنأتالل جزء من الح

ثة عىل تزييف الوعي وتضليل دواته بوترية دائمة وحثيازي وأواكب ذلك قيام العدو الغ

فام  ،يف حماولة لشق الصف واختالق األزمات والنعرات بني األطراف الوطنية ،احلقائق وحتريف

ن أهم إال ونخب وقبائل وجتار وغري وأكاديمينيطراف الوطنية من ساسة كان حينها من األ

فكان التحالف التارخيي  ،جنبي عىل بالدهم ووطنهمتكاتفوا وتآلفوا واحتدوا ملواجهة العدوان األ

 .نصار اهلل وحزب املؤتمر الشعبي العامأبني حركة 

تفاق يتم ا، بالتوقيع عىل 2016يوليو/ تموز  28عمد هذا التقارب يف يوم اخلميس املوافق
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هم وحزب املؤتمر ئصار اهلل وحلفاأن" مكون من حركة من خالل تشكيل "جملس سيايس أعىل

 ."هئالشعبي العام وحلفا

وبارك االتفاق السيد  ،حرض االتفاق رئيس اجلمهورية اليمنية السابق " عيل عبداهلل صالح"

قائال بان هذا  ،"الرصخة يف وجه املستكربين"عبدامللك بدرالدين احلوثي يف خطاب له يف ذكرى 

خرى تتقبل هذه املعادلة السياسية وهذا احلل السيايس أن ان يستوعب أي قوى تفاق باإلمكااال

  .""أن هذا احلل السيايس يأيت يف سياق تعزيز صمود هذا الشعب والتصدي لهذه األخطار و

صادق  ،قاسم لبوزة نائب رئيس املجلس ،: صالح الصامد رئيسا تشكل املجلس االعىل من

حممد صالح  ،عضوا -خالد سعيد الديني  ،عضوا -ييش يوسف الف ،عضوا -أمني أبو راس

سلطان السامعي  ،عضوا -جابر الوهباين  ،عضوا -مبارك صالح املشن الزايدي ،النعيمي عضوا

 ،نوفمرب 28االعىل يف أصدر املجلس السيايس  ،عضوا -نارص عبداهلل النصريي  ،عضوا -

عىل  عبد العزيز صالح بن حبتور دكتورمكلفا ال ،، قرارا بتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني2016

 رئاسة احلكومة. 

تفاق يف خطاب له بذكرى الرصخة يف عزز مباركته لال "عبدامللك بدرالدين احلوثي"السيد  

  ،م2016يوليو28
ا
أن هذا احلل السيايس يأيت يف سياق تعزيز صمود هذا الشعب والتصدي "قائال

ن اتفاقنا السيايس مع املؤتمر ال يشكل لدينا مشكلة، ن انزعاج البعض مإوقال: " "لهذه األخطار

فليبحثوا عن أصلب صخرة ولينطحوها برؤوسهم"، "واجب كل القوى السياسية أن تتفق وأن 

باإلمكان أن يستوعب أي قوى  وان هذا االتفاق "تتعاون وأن ترتب الوضع السيايس وتتوحد

  ."يسأخرى تتقبل هذه املعادلة السياسية وهذا احلل السيا

ىل ميدان إهذا االتفاق باركة من الشعب اليمني ملوصفت باملليونية خرجت مجاهري غفرية  

يف جلسة غري جملس النواب بارك بدوره  ،م 1/8/2016بتاريخ  السبعني يف العاصمة صنعاء

 باإلمجاع االتفاق الوطني وتشكيل املجلس السيايس ،2016أغسطس/13اعتيادية بتاريخ 

 : التايل  تفاقالا ورد يف فقرات

بام أن الشعب اليمني العظيم بجيشه وجلانه الشعبية وقبائله احلرة قد تصدى وبقوة وبسالة )
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ال نظري لها وال يزال واحلق به الهزائم املنكرة املتكررة بنرص  من اهلل وتأييده ، إزاء ذلك فإن 

الوطنية بجوانبها السياسية املؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار اهلل وحلفاؤهم وبام توجبه املصلحة 

والعسكرية واألمنية واإلدارية واالجتامعية واالقتصادية وغري ذلك وما يقتضيه واجب احلفاظ 

عىل وحدة الوطن وأمنه واستقراراه وسالمة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق اجلهود 

التخطيط لتحقيق ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية واملجتمع ورفع مستوى التنسيق و

 ذلك فقد تم االتفاق عىل ما ييل :

العام تشكيل جملس سيايس أعىل يتكون من عرشة أعضاء من كل  من املؤتمر الشعبي  أوالً : 

ملواجهة العدوان السعودي هم بالتساوي بهدف توحيد اجلهود ئوحلفاؤه وأنصار اهلل وحلفا

 وئوحلفا
ا
 ه وإلدارة شؤون الدولة يف البالد سياسيا

ا
 واجتامعيا

ا
 وإداريا

ا
 واقتصاديا

ا
 وأمنيا

ا
عسكريا

 للدستور . وللمجلس يف سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح واملنظمة 
ا
وغري ذلك وفقا

 والقرارات الالزمة إلدارة البالد وموجهة العدوان . 

 بني املؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار اهلل وح ثانيًا :
ا
لفاؤهم تكون رئاسة املجلس دورية

 ويرسي االمر ذاته عىل منصب نائب رئيس املجلس . 

تكون للمجلس )سكرتارية عامة/أمانة عامة( حيدد املجلس مهامها واختصاصاتها  :ثالثاً 

 بقرار  منه .

يتوىل املجلس حتديد اختصاصاته ومهامه الالزمة ملواجهة العدوان وإدارة البالد  رابعًا : 

 للدستور وذلك بقرارات يصدرها املجلس . واهلل ويل الهداية ورسم السياسة العامة للدولة و
ا
فقا

 . (والتوفيق وهو عىل ذلك شهيد

 االقتصادية :  السرتاتيجية  ا

وال سيام عىل مستوى  ،راجعال خيفى عىل أحد ما شاب هذا املجال احليوي املهم من تعثر وت

فاء ذايت يف ىل اكتإوصول لومنها يف  ا ،ليات التعاطي االقتصادي مع ظروف احلربآتطوير 

ود هذا الرتاجع لعدة يع ،خرىاأل ء يف رضوريات العيشدىن من االكتفاأوإنجاز حد  ،الغذاء

م   ،بقةحرتازية سااقتصادية اوضع خطة التنبه لرضورة عدم  همها: يفأسباب أ
ُ
 ت

 
اجلهات  نُ ك
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ال سيام بعد مالحظة أن  ،احلكومية والشعبية من التأقلم مع وضع استثنائي يتطلب حلول استثنائية

 ساهم يفي ام الستحالة القيام بذلك يف ؛ت بالفشلقد باء العدو يف فرض حصار تام حماوالت

منها عملية االستنزاف لقوات ومعدات اجليش  ،اتيجية العامة ملواجهة العدواناالسرت إنجاح

ثقيلة عىل يد حرقت يف املواجهات مئات املدرعات والدبابات واملعدات الأالسعودي والذي 

 يش واللجان الشعبية اليمنية.رجال اجل

رر  وكأجراء استدراكي خلطورة التقاعس يف وضع معاجلات اقتصادية تتناسب والوضع 
ُ
ق

 (1) (قتصادي األعىلاملجلس اال)قرار مجهوري بإنشاء ، الطارئ عىل البلد

( لسنة 87وري رقم )املادة األوىل من القرار بتعديل املادة األوىل من القرار اجلمه نصت

 : م بإنشاء املجلس االقتصادي األعىل بحيث يشكل عىل النحو التايل2008

1-  
ا
 نائب رئيس الوزراء للشؤون اال -2 ،رئيس جملس الوزراء رئيسا

ا
 .قتصادية نائبا

 نائب رئيس ا -3
ا
وزير التخطيط والتعاون الدويل  -4، لوزراء لشؤون الدفاع واألمن عضوا

 
 
 وزير ا -5، عضوا

 
  -6، ملالية عضوا

 
  -7، وزير النقل عضوا

ا
 - 8، وزير النفط واملعادن عضوا

 
 
  والتجارةوزير الصناعة  -9، وزير الشؤون القانونية عضوا

ا
تصاالت وزير اال -10، عضوا

 
ا
  -11، وتقنية املعلومات عضوا

 
رئيس اللجنة  -12، حمافظ البنك املركزي اليمني عضوا

 االقتصادية االستشارية للمجلس 
ا
  -13، السيايس األعىل عضوا

 
، أمني عام جملس الوزراء عضوا

 .كام نصت املادة األخرية من القرار عىل أن يعمل به من تأريخ صدوره وينرش يف اجلريدة الرسمية

 قتصادية مضادة:اسرتاتيجية ا

 عىل اليمن من كافة منافذه 
ا
 وظاملا

ا
 خانقا

ا
يف الوقت الذي نفذت فيه قوى العدوان حصارا

فقد  ،بإغالقها للموانئ وتدمريها وحرض الطريان ورضب املطارات ،واجلويةوالربية حرية الب

تمكن الطرف الوطني ومن خالل القوة العسكرية التابعة له من استنزاف العدو وانهاكه اقتصاديا 

                                                           
م بتعاديل القارار 2017( لسانة 22القارار اجلمهاوري رقام ) صادر: سابأ -صانعاء  -م2017بريل/إ/13  (1)

 .قتصادي األعىلم بإنشاء املجلس اال2008( لعام 87اجلمهوري رقم )
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دى اىل ما أ يف الفرتة الزمنية التي رسمها،من خالل أوال: عدم تمكينه من حسم املعارك لصاحله 

ت تمثل ،رتفاع تكلفة احلرب اىل أرقام فلكية مل تكن ال يف احلسبان وال يف اخلاطر بالنسبة للعدوا

 وباهظةاحلديثة  العسكرية واتالفها وهي االلياترضب الياته ب إحدى اوجه هذا االستنزاف

هي  والتي ،تابع العامل أمجع وسيلة املقاتل اليمني يف إتالف تلك املدرعات املحصنة وقد ،الثمن

التي تعترب  -" مربانزإ"دبابات طائرات ومنها  ،مفخرة السالح االمريكي والربيطاين والفرنيس

 األمريكيون ابدى ،ومدرعات متنوعة ومواقع عسكرية -مفخرة التصنيع احلريب األمريكي 

 بأبسط لإلحراقفشلهم يف استخدامها ويف تركها عرضة ل  عىل السعودينيتذمرهم واحتجاجهم 

 . )بالوالعة ( ةيمنيلهجة الو ما تعرف بالأوهي ) القداحة (  دواتاأل

نفاق الهائل الذي انفقته اململكة السعودية لتمويل احلرب عىل اليمن والذي بلغ اإل مثل

وحتى الذكرى الثانية  ،(210بحسب صحيفة صدى املسرية يف عددها ) ،مليار دوالر643

ويف أثامن مشاركة بعض  ،يف العتاد احلريبوالتي شملت خسائر  ،م2017مارس 26للعدوان يف 

الدول يف التحالف ضد اليمن منها: ثمن مشاركة الواليات املتحدة االمريكية ومرص والسودان 

انفق لتمويل احلرب قد فان ما  األمريكية ، أما بحسب جملة "فوريان بولييس"(1)واملغرب واألردن

 مليار دوالر. "725"عىل اليمن قد بلغ 

يف ضبط جمريات  للملكة السعودية الفشل الذريع سوى عىلالهائلة ذه األرقام هال تؤكد 

استدراك الفشل منذ بداية ظهور ( عىل ة والتعنتعنجهيال) من عدم مقدرتها بفعلويف  ،املعارك

 وبدفع هذا احلليفلسعودية من قبل احلليف األمريكي اليمني الذي نصب ل فالفخ  ،معامله

اململكة األكثر من  كامتورط أكثر فيه قد انطىل ومر بسهولة عىل حلل والتوغلالزج  الستمرار

طول امتداد احلرب التي طال امدها عدم املقدرة عىل حتقيق إنجازات تذكر عىل  فرغم  ،بلهاء

فجبهات احلدود عىل سبيل املثال كانت بالكامل عبارة عن ساحة  ،ي تفوق ميداينأنجاز إدون 

فكيف ألي رجل سيايس أو عسكري  ،ولعتادهم عىل مدار اليومعوديني استنزاف للجنود الس

                                                           
 .15(يف صحيفة صدى املسرية ص:210(تقرير لا"حلسني اجلنيد" العدد )1)
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 عدم اجلدوى منيفهم يف أوليات السياسية و
ا
االستمرار يف خوض  احلرب ال يستنتج مبكرا

يف مقابل يف االفراد واالموال والعتاد واملواقع حرب تكون نتائجها اليومية خسائر طائلة 

 انتصارات شبه صفرية! 

فاعالن التقشف ومن ثم  ،عودية اىل استنزاف االحتياطي النقديأدى ذلك باململكة الس

 .!لهذا العدوانحمتوم نتيجة وانعكاس كجاء  ، الذيخصخصة القاع احلكومي لسداد الديون

التعزيز  تصب يف اطارنقطة  اثنا عرشب أوىص "عبدامللك بدر الدين احلوثي"السيد القائد  

وحث فيها اجلهات  ،ات املرحلة الراهنةيرضوراستخلص فيها للخطوات االسرتاتيجية، 

كام وحث اجلامهري الشعبية للتفاعل  عىل رسعة تنفيذها ملا تمثله من مصلحة عامة، ة الرسمي

 معها، تلخصت النقاط عىل الوجه التايل:

 تفعيل مؤسسات الدولة. -

 تفعيل قانون الطوارئ ملواجهة اخلونة. -

قني بالعدوان وحماكمتهم واستبداهلم تطهري املؤسسات من مؤيدي العدوان أو امللتح -

 باملخلصني األوفياء.

 إصالح القضاء وتطهريه من الفاسدين واخلونة. -

 تفعيل اللجنة االقتصادية بمجلس الوزراء.  -

 إصالح وتفعيل األجهزة الرقابية وفق رؤية وطنية. -

 ضبط املوارد املالية وتوسيع دائرة املوارد. -

 نون جديد يستوعب أهمية الزكاة من الناحية الرشعية.العناية القصوى بالزكاة واصدار قا -

 فتح باب التجنيد يف اجليش وإحالل الشباب بدال من الذي التحق بالعدوان. -

 . تطوير الصناعات العسكرية واالهتامم بالليزرستمرار ا -

 االهتامم بالتكافل االجتامعي. -

, واالهتامم بتوثيق عالممع اال تفعيل العمل احلقوقي عرب وزارة حقوق اإلنسان بالتنسيق -

 جرائم العدوان. 
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 ذات صلة : للمؤلف مقال

  :اهلل نرص حسن السيد خطاب حتليل

 عن العدوان عىل اليمن "حسن نرص اهلل"لسيد نرش بعد أول خطاب يلقيه ا 

  يعرفون التحوالت، قادة يأ التاريخ: قادة
ا
 خطابهم نربة من عالءاإل عليهم يكون متى جيدا

 بحسب امليدانية املجريات تفاوت وأ ،احلدث وحجم يتناسب بام طروحاتهما يف التفصيل وأ

 .السالمة وأ اخلطورة درجة

 خطاب كونه عىل التأكيد يمكن ما خرياأل "اهلل نرص حسن" السيد خطاب يف
ا
 تارخيي ا

ا
 ولكن ،ا

 عرش بتآمر تمثل واستثنائي، وكبري جلل أمر عن للحديث خصصه قد سامحته نأل فقط ليس

 نأل بل!!  وغريب وعنيف مفاجئ بشكل "اليمن" خرىأ وحيدة عربية دولة عىل ربيةع دول

 مشاكل غلببأ وقريب بعيد من رتبطةم خرىأ قضايا نبش عىل يضاأ حرص قد "حسن" السيد

 ملوألنها  ،وبدون مصارحة عالقة بقيت نهاأل حولها واجلدل شكاليةاإل تعقدت والتي ،املنطقة

 أ قرر قد السيد نأ بدا والتي والرصيح، دياجل النقاش يف مطرح توضع
ا
 دفعة ضعهاي نأ خريا

 من الطويلة اخلشية ورغم ،حساسيتها رغم ،ووضوح ،واقتدار شجاعة بكل للعلن، واحدة

 .عداءاأل قبل صدقاءاأل بعض حفيظة تثري قد كونها

 عن خرياأل خطابه يف السيد طرحها التي سئلةاأل بعض عن جابةاإل ننوي التحليل هذا يف

 بدافع متآمرة عربية دول عرش به قامت الذي والوقح السافر والهجوم اليمن يف الطارئة حداثاأل

 يبدو خرىأ طروحاتأ عىل التعقيبات بعض طرح ننويو كام !خبيث سعودي وتمويل وحتفيز

 .والتفصيلية اجلدية النقاشاتو الوقت من املزيد سيتطلب حسمها نأ

 عىل الغازية الدول ادعاءات تفنيد عىل هذا خطابه يف داءا ابت "اهلل نرص حسن" السيد حرص

 :هي رئيسية حجج ثالثة ىلإ قسمها والتي ،واملناقشة التحليل موضع كلها ووضعها اليمن

 من الصديقة بالدول استنجد قد "هادي منصور ربه عبد"( الرشعي) الرئيس كون يف: اوال

 الرشعية سقوط عىل خشية باالستجابة عتسار الدول تلك نوأ املزعومة، سلطته استعادة جلأ

 .اهلل نصارأ حركة قادته( ختريبي انقاليب) عمل بفعل اليمن يف والقانون والدستور
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ا
 .محراأل البحر وأمن ،اخلليج وأمن ،املنطقة أمن سيهدد اليمن يف اجلديد الوضع كون يف: ثانيا

 
ا
  صبحأ قد اليمن كون يف: ثالثا

ا
 إ حمتال

ا
 م صبحأ وقد ،يرانيا

ا
 .يرايناإل للقرار بالكامل سلما

 الهجوم هذا من والفعيل الرئييس والدافع لسببل بعد ذلك تطرق السيد "حسن" ثم

 شعرت نأ بعد السعودية كون يف الإ يتمثل ال نهأ عىل كدأ والذي اليمن، ضد العريب والتحالف

الذين  حلفاءها ، وخرستالسنيني لعرشات استمرت والتي اليمن عىل التارخيية سلطتها بخسارة

 الصادقة الشعبية لإلرادة ملكا اليمن صبحتأ نأ بعد ،معدودة سابيعأ وأ يامأ يف مؤخرا سقطوا

 والوطنية.

 الستعادة حماولة الإ هو ماالشامل،  الهجوم وهذااجلوية والعدوان  الرضبات هذه نفإ ذنإ

 .لسلطةا يف هاحلفائ فرض عادةوإ ،السيايس قرارها وعىل ،اليمن عىل السيطرة

  قد كان السيد سامحة     
 
 ما قوىأ ولكونها ،خلصوصيتها تبالذا الثالثة احلجة يف كثرأ لفص

 حجج يورد لديهم الرسمي اخلطاب نأ رغم ،املعتدي الطرف به يتحجج ما قوىوأ يطرح
ا
 ا

 .دىناأل بحده نوإ منطقيا مقبولة حجةب ،املنتظر العام للرأي قناعاإ كثرا تبدوا قد خرىأ

 الراحل بقيادة ،ثورتها انطالقة منذ ودائم مستمر كخطر توضع التزال كام هو معلوم انيرإف

 واالدارة العرب احلكام من لكثري بالنسبة ليست مساأل يرانإ وأ اليوم يرانإ اخلميني، اهلل روح

 هم ولذلك اخلميني، ماماإل فكاروأ اخلميني ماماإل سوى ليست ،الكيان الصهيوينو مريكيةاأل

 حسن بداءإ ياماأل من يوم يف يرانإ حاولت نوإ حتى ساساأل هذا عىل الإ معرفتها ستطيعواي لن

 .منهم طرف يأ جتاه نية

 فكارلأل بعد قراءة مستفيضة الإ اليمن معرفة العامل يستطيع لن اليوم، اليمن كذلك وبالتايل

 يهتموا لن ،ه وتفاين يف اجلبهاتيقاتلهم باستامتقبل من من  ، املتبناةومرجعيتها اإليامنيةو يةالعقائد

 خصم بكونه الإ ذلك سوى بام
ا
 حليف أو ا

ا
 وبالرغم من ،الثوري النفوذ من صيقل أن يف يساهم قد ا

 روفوظ وقدروتكوين  تنظيم نأ الإ والقضية النضال عباءأل املتحملة اليمنية النخبة وكرب حجم

 ابتداءا  قلاأل عىل باقية يف الصدارة، هاوسيجعل ،العاملي املشهد تتصدر جعلها "اهلل انصار" حركة

  عليها العريب الغزو بعد من
ا
 .وصاعدا
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 (1)يرانية؟اإل النوايا حسن من التأكد يمكن كيف

 عىل قائمة عالقة لفتح ن تكونوأ ،الرشاكة طبيعة عىل احرتام د املتبادليبالتأك ذلك يمكن

 وأ الفرض وأ االستعالء ظاهرم يأ من وخالية ،خوي املشرتكاأل والتبادل النديةمن  ساسأ

 والوقائع احلجج خالل من ثباتهوإ عليه التأكيد "اهلل نرص حسن" السيد رادأ ما وهذا الوصاية،

 ،والعراق ،وسوريا ،لبنان من كل مع يرانإ عالقة ذلكاثبات  سبيل يف رضب والتي والرباهني،

 .وفلسطني

 حدىإ كونها عن التغافل يمكن ال التي واخلشية االخرى احلجج سقاطإ يضاأ وبالتايل

بعض  يروجه كام تسعى نهاوأ ،"شيعية" يرانإ كون يف واملتمثل ،(العريب) التخوف هذا مرتكزات

 من نهاوأ ،الدولةعن  منفصلة مؤسسات تمتلك نهاوأ ،عرشي االثنا املذهب نرش ىلإ العرب

 .نفسها ةيرانياإل احلكومة وأ الدولة سياسة يعارض وبشكل حتى العمل بهذا قومي

 نشاط هناك نأ لوحظ لو ماذا
ا
 ميداني ا

ا
 حقيقي ا

ا
 يرانإ أكدت لو ماذا ولكن التخوف؟ هذا يؤكد ا

 
ا
  مرارا

ا
 إىل شكالاأل من شكل بأي تسعى ال نهاوأ ،املسلمني معتقدات لكل احرتامها عىل وتكرارا

 قائد فعلهو قوله يكرر  ما وهذا العمل؟ هذا إىل يؤدي قد نشاط ممارسة وأ حدأ مذهب رييتغ

 .نرشما يُ  حسب "خامنئي عيل" السيد سامحة اليوميف ايران  الثورة

 يف "اهلل نرص حسن" السيد سامحة أليه ملحأ ما بالذات وهذا استهجان؟ موضع هذا ليسأ

 عىل مذهبها لنرش السنوات عرشات وطيلة اجتهدت قد من هي السعودية كون عن هحديث

 أ كلذ سبيل يف وبذلت ،اليمنية رايضاأل
ا
 وجهود مواال

ا
 حساب عىل بالطبع ذلك وكان ،هائلة ا

 .الشافعي واملذهب ،الزيدي املذهب :وهام اليمن يف الرئيسيني نياملذهب

 كال نأ وهي تدينهم: وطبيعة اليمنيني طبيعة يف والفرادة بل الغرابة موضع وهنا العلم مع

 الثالثة املذاهب هذه نإ سامعييل،اإل املذهب وهو الثالث اليمني املذهب هلام االضافة مع املذهبني

  تسعى مل
ا
 املناطق وأ املذاهب حساب عىل مذهبها تنرش نأ اليمن يف تارخيها وطيلة ياماأل من يوما

                                                           
الفصال الساادس(  -ص يف هذا الكتاب عن حقيقة التمدد اإليراين يف اليمن )البااب األولأنظر يف امللف اخلا( 1)

 .245ص



 الفصل األول: مقدمة عن العدوان السعودي األمريكي ىلع ايلمن  ---------------------------

-53- 

 

 أ يسمع يكاد ال بل خرى،األ
ُ
 بقي االحرتام نوأ طالقاإل عىل النوع هذا من نشاط بأي حد

 القاعدة بهذه وعابثة ومتطفلة دخيلة هي التيو الوهابية احلركة طبعا باستثناء الدوام؛ عىل متبادال

 !الفريدة اليمنية

 ذلك نهأ يالحظون سيجعلهم املوضع هذا بنفس نفسهمأ خرىاأل طرافاأل وضع نفإ ذنإ

 الذهاب الزيدي املذهب بناءأ قرر لو سيحصل كام ،تامما ،كبرية حساسية ويولد استهجان موضع

 ،به يعتزون هوابناؤ خمتلف مذهب له خرآ مكان يأ وا مثال، السعوديني وساطأ يف مذهبهم لنرش

 .برموزه واالقتداء ،بطرحه االلتزام يف مكتفني

 وكسلهم؟ غيابهم بسبب ؛العرب حيدثه الذي الفراغ تستغل يرانإ كانت هل ذنإ

 منطلق ومن بمواقفها ولكن فعال، موجودة يرانإ :رصاحة قالها "اهلل نرص حسن" السيد

 .سالميإ طرف يأ عىل اعتداء فيها مورأ عن تسكت نأ يمكن ال نهاوأ ،ومبدئي أخالقي

 يأ قامتأ قد تكن مل نهاوإ ،اليمن خيص فيام تأخرت ربام يرانإ بأن: يضاأ رصاحة قال وهو

 هل ولكن اهلل، حزب وكذلك ،"2009"السادسة احلرب بعد الإ اهلل نصارأ حركة مع عالقة

 حليف تصبح لن نهاأ وأ ،ينياليمن عن بعيدة تزال ال يرانإ نأ ذلك يعني
ا
 اسرتاتيجي ا

ا
 هلم بالنسبة ا

 املخاوف كافة بإزالة فعال مطالبة بالذات يرانوإ بل يام،األ ستثبته ما هذا( وسيايس ،اقتصادي)

 
ا
 إ فقط وليس ،واقعيا

ا
 .عالميا

 :اليمن عىل العريب للغزو ةعودبال

 النطاق؛ واسع عاملي اهتامم عموض تصبحأ قد يريدوا؛ مل وأ هاأبناؤ رادأ "اليمن" نأ الشك

  واتحرضي أن ساساأل هذا وعىل عليهم سيكون اليمنابناء  نفإ وبالتايل
ا
 ،دوارأ عدة للعب جيدا

 يبدوا كام معاركها ختوض العسكري املجال يف نهاوأ وعسكرية، ،سياسية مواضع: عدة ويف

  باقتدار
 
 طويلة مراحل ىلإ حتتاج التزال الحظم كام هو السيايس املجال يف إال أنهاكبريين،  وحتد

 املستوى يف سيام وال عموما، والقضية املرحلة وصعوبة عباءأ لتحمل ؛كفؤة كوادر تبني حتى

 منها السياسية الدولية املحافل كافة عىل القضية أو املرشوع طرح عىل املقدرة ويف ،العاملي

 .واحلقوقية
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القيام به لتوحيد  باإلمكان الذي الدور وعن ،التحالفات عن احلديث يمكن بالذات هنا

 للسري توضع نأ جيب التي احلدود وعن اجلهود وتضافرها، وتبادل اخلربات، وتشارك االدوار،

 .طرافاأل بني مستمر وتواصل شةومناق توافق وفق - والسيايس العسكري - اخلطني هذين وفق

 !املقاومة إىل الثورة من ينحدر احلراك اجلنويب 

 مقال متصل:

 دخول بعد من مدينة "عدن"، الشعبية واللجان اليمني اجليش انسحاب حلظة من نبدأ ادعون

 اجلنوب يف واالجتامعي، واألمني السيايس، الواقع عنده وقف ما آخر وهي ماراتية،اإل املدرعات

 
ا
 مقدمات عىل التعريج مع تسميتها، اجلنوب أبناء بعض حبذ كام، "االنتصار" مرحلة فهي ؛عموما

 .تفاقمها يف واملستمرة األخرية النتائج ثم ومن املشهد، هذا كل

 القوات قبل من الدويل عدن مطار عىل السيطرة إعالن بدأ م2015 من يوليو شهر أواسط يف

 خالد برئاسة املنفى يف املتواجدة واحلكومة ،اجلمهورية لرئاسة املوالية( اجلنوبية املقاومة) املسامة

 والدبابات املدرعات من املئات أرسلت التي العريب حالفالت قوات مع وبالتعاون بحاح،

 الضباط من والعديد - أوىل كدفعة ودبابة مدرعة "300" عن احلديث جرى - واملصفحات

 يف ذلك بعد ثم حمددة، وفرتات مواقع يف السعوديني وكذلك بالتحديد، االماراتيني واجلنود

  أغسطس 1 يف وباألحرى ،بأيام بعدها لفطر،ا عيد يوم فجر يف عدن حمافظة عىل السيطرة إعالن

 عاد أن لبث ما ثم حكومته، وزراء من 6 برفقة عدن مطار إىل بحاح خالد وصل من ذات العام

 حقيقة عن التساؤالت من كثري أثريت وهنا ،من وصوله قليلة ساعات بعد الرياض يف منفاه إىل

 املدينة يف يستقر ويف أال رسيعا عودي بحاح، خالد جعلت التي املخاوف طبيعة وعن ،االنتصار

 وذلك لليمن، مؤقتة عاصمة مارس  7 يف "هادي منصور ربه عبد" أعلنها قد كان والتي املحررة،

 أن من الرغم عىلو"  حمتلة، مدينة صنعاء وأعلن كام عدن، إىل ووصوله صنعاء من هروبه عقب

  الدستور تعديل يتطلب العاصمة تغيري
ا
 ."رمزيا" قرارا اعتربه هادي نأ الإ"  أوال

 مفاوضات شهدت قد ،"مسقط" العامنية العاصمة كانتأكثر  أو شهر وبفرتة هذا كل قبل

 بام ودولية، حملية أخرى وأطراف اهلل أنصار حركة بني وباألخص األطراف، بني رسية ولقاءات

 اللجان"  اهلل أنصار انسحاب حول يدور كله احلديث وكان اجلنويب، احلراك عن ممثلني فيها
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 املفاوضات، تلك من كبري جزء ترسيب تم اجلنوب، حمافظات من" اليمني واجليش الشعبية

  اجلنويب اليمن رئيس "حممد نارص عىل" لسان عىل بعضه ونرش
ا
 إحدى يف قال والذي ،سابقا

 وليس االنسحاب، كيفية حول يدور اخلالف نبأ معناه: بام األوسط، الرشق صحيفة مع مقابالته

 واحد: برشط ولكن باالنسحاب ضمنيا قبلوا قد اهلل أنصار فحركة ذاته، بحد االنسحاب عىل

 وطنية" جنوبية أطراف إىل  باتت تقع حتت نفوذهم التي اجلنوبية املحافظات إدارة تسليم وهو

 أو اإلرهابية اجلامعات انسحابهم بعد عليها سيطرت نأ خشية وذلك اجلنويب، احلراك من"

 عدن عىل فعال وسيطرت تواجدت قد كانت والتي ،"هادي منصور ربه عبدا"ل تابعة ميليشيات

 دحرهم.ل الشعبية اللجان تأيت أن قبل

 ومن النظري هجوم منقطعمن  حممد، نارص عىل ترصحيات به قوبلت ما هو األمر يف امللفت

 نقيض ثباتإ أو عليه للرد وقضيته، اجلنوب من ومسؤوليتها موقعها يف معروفة شخصيات

 التأييد بإعالنه السعودية، احلدث قناة يف البيض" سامل عىل" ترصحيات عليه كانت كام توجهه،

 الستمرار وتشجيعه العطاس" بكر أبو" لترصحيات املستمر التكرار يف ثم احلزم، لعاصفة الكامل

  .التحالف لقوى العسكرية احلمالت واستمرار ،اجلوية الرضبات

 نهاءوإ األزمة حلل بنود عرشة من مبكرة بمبادرة تقدم قد كان "حممد نارص عىل" أن العلم مع

 اللجان انسحابو األطراف، مجيع من للحرب الفوري الوقف حماورها: أهم من كان احلرب،

  .بنائهاأ من وعسكرية أمنية لقيادات املحافظات وتسليم عدن، حمافظة من واجليش الشعبية

 ردات بكل حممد" نارص عىلالسابق " اجلنويب يسالرئ ترصحيات أو جهود ذنإ قوبلت فلامذا

 حيلو كام امليليشيات، خروج إىل ستفيض كانت اكتملت، أو نجحت لو أنها رغم ؟هذه الفعل

  اجلنوبية. املحافظات من تسميتها، للبعض

 فضيلة هاحتساب تلقائيا سيعني ذلك حصول أن يف هو منها: األول الشق ن،عدابُ  لإلجابة

 ستثبت أنها ويف ،وحفاوة بتقدير ستالقى ،اجلنوبيني قبل من اهلل نصارأل باإلشادة جديرة

 اجلنوب، أبناء جتاه ممارسات أو مواقف من به ورصحوا سبق ما وصدق ،احلركة مصداقية

 يف جليا ذلك وبروز لها، االنتصار ووجوب ،اجلنوبية القضية بصدقية املستمر اعرتافهمبو

 لسان عىل املتكررة الترصحيات يف ثم الشامل، الوطني واراحل مؤتمر يف حصلت التي التشاركية
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 احلوثي. الدين بدر امللك عبد السيد احلركة زعيم

 التفاهامت،  أو االتفاقات من نوع هكذا إلفشال للساعني بالنسبة األخطر وهو: اآلخر األمر

 حتييد سيعني يب،اجلنو احلراك من بالوطنيني ممثال احلق ألصحاب اجلنوبية املناطق تسليم أن هو

 كثر، همو اجلنوبية القضية عىل الدخيلة التنظيامت أو اجلامعات أو التيارات من ذلك دون هم من

  خمتلفة وأهداف أجندات وهلم
ا
 التوغل تمكنوا من والذين اجلنويب، احلراك قضية عن جذريا

  األمور بزمام مساكواإل
ا
  أو كليا

ا
 إىل بها املطاف انتهى والذي والتوقيت، املنطقة حسب جزئيا

 اليمني، واجليش الشعبية اللجان ضد للحرب مانض أو حيارب من كل عىل جديدة تسمية إطالق

  ومهم، جديد لتساؤ أمام نصبح وهنا، " اجلنوبية املقاومة"  تسمية عليهم طالقبإ
ا
 إىل واستنادا

 صحيفة ومع ،رالذك سالفة املقابلة ذات يف اعرب عندما أيضا، حممد نارص لعيل أخرى ترصحيات

  تلقاها تطمينات عن "الغد عدن"
ا
 سوى يقاتلون ال نهمبأ اهلل أنصار قبل منهو شخصيا

  .فقط اإلرهابية اجلامعات

 معروفة أخرى وتنظيامت أسامء عىل للتغطية"  اجلنوبية املقاومة"  تشكيل تم هل: السؤال

 واحدة، قيادة حتت وتنظيمها شملها مجع وألجل ،"واملرفوضة نكرةت"املس وممارساتها بتارخيها

  بعينها؟ حمددة أخرى وألغراض

 أمرين: إثبات  "حممد نارص عىل" أراد الترصيح بهذا

 معني البداية، منذ يكن مل اجلنويب احلراك أن هو األول: األمر
ا
هادي،  رشعية عن بالدفاع ا

 نبأ إثباته يف أخرى، ثم جنوبية قضية أي وليس اهلل، أنصار مع صيلاأل اخلالف علة هي والتي

 خاضعة عام منظور ومن هي تنظيامت أو ،فئات أو ،كميليشيات سواء  :تقاتل التي اجلامعات

 ساقهم أخرى جماميع شبابية توجد نوإ حتى ،اإلرهابية اجلامعات لهذه تنتمي ألطراف

 يومع أ ،الصفوف أي يف دراكإ غري من اجلنوبية قضيتهم لنرصة التحمس أو االنفعال

  .سيتم ذلك تاالنتامءا

 املقاتلني صفوف يف اإلرهابية اجلامعات هذه وجود تثبت التي الشواهد من الكثري ظهور يف ثم

 نرشتها فيديوهات ومنها احلزم، وعاصفة السعودي للعدوان املؤيدة اجلامعات وضمن ،اجلنوبيني

 رافعة ،ءاالحيا بعض يف عسكرية بعروض أيضا ولقيامها ،كبري عسكري لتواجد نفسها اجلامعة
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 من عدن وغري عدن يف بها يقومون ميدانية عداماتإ لعمليات وكذلك ،داعش تنظيم أعالم

 مدينة يف ،وغريها ،والتعزير ،كاجللد :الرشعية حكاماأل من بالعديد وبالقيام اجلنوبية، املحافظات

 لقيط ما أو ،القاعدة تنظيم يف لزعامء مصورة ترصحياتب  تم ذلك ثباتإ وغريها، حرضموت

 صحفية مقابلة يف بالعيدي، جلالل مصور ترصيح آخرها كان والتي الرشيعة، بأنصار عليهم

 اختفى حني يف ،القتال يف املحوري الدور كونه ويف ،عدن حرب يف التنظيم أدوار فيها رشح

  !.خروناآل

 ؛خرىالل القوات الغازية من سعوديني وإماراتيني وجنسيات أأما فيام يتعلق بحيثيات احت

 عن ،من ذات العام أغسطس 2 يوم يف لقاهأ خطاب له يف "احلوثي امللك عبد" السيد عربفقد 

 يف املشاركني وعن الغرض، لهذا حشدت التي الهائلة االمكانات وعن ،عدن يف جرى ما حقيقة

 مقاتلو عليه كان الذي االطمئنان خالل ومن هناك، موراأل ليهإ آلت ما سبابوأ ،املعركة تلك

  :بقوله واعتبارات، أسباب لعدة ؛اليمني واجليش الشعبية اللجان

 ،طاقاتهم وبكل ،ثقلهم بكل رموا قد نهمأ معلوم عدن، يف خريةاأل بالتطورات يتعلق فيام "

 عدن، يف حدث ما حدث أن ىلالعدوان وإ بداية ومنذ اجلوية الغارات آالف مكاناتهم،إ وبكل

 منه، مكنوا قدر قىصأ عىل استنفار اخلطوة! لكت لصالح وضفوها التي الدوالرات مليارات

 من وبلدان إفريقيا يف بلدان من وحتى السنغال من حتى !!العامل نحاءأ كل من ملرتزقة وحشد

 يف خوةاأل بعض خدعوهم الذين من البعض لذمم ورشاء العامل، يف شتى وبلدان آسياء،

 وجهد ،كبري جهد هلم، وتضليل خداع، عملية هلم، وخداع اجلنويب، احلراك بعض من اجلنوب،

 ،مارايتواإل والسعودي واالمريكي اإلرسائييل فيها يشرتك عمليات وغرفة مكثف، وجهد عاملي،

  !!.اخلطوة" تلك لتحقيق وظف كبري وجهد والداعيش! ،والقاعدي

 :اجتامعية( عسكرية، سياسية،) اجلنوب يف املتواجدة بالتكتالت تقسيم

 ،اجلنويب احلراك عىل يعلو سيايس تيار أو تكتل أو تنظيم أي ناكه يكن مل نهأ املعلوم من

 ،خريةاأل األزمة انفجار حلظة إىل ،اجلنوب يف السلمي النضال مسرية من حلظة خرآ وحتى

 املسلحة. اجلامعات وظهور

 املتقاعدين جلمعية متتابعة لفعاليات كانعكاس م2007 عام يفاجلنويب  احلراك تشكل
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 ،"باعوم حسن" حينها قادته أبرز من كان والتي عملهم، من املرسحني ينيواألمن العسكريني

 كبار مسؤولني لتشمل الحقا القيادات توسعت ثم النوبة، ونارص
ا
 قبل اجلنوب سلطة يف كانوا ا

 ورئيس ،حممد" نارص عىل" والرئيس ،البيض" سامل عىل" السابق اجلنوب رئيس منهم الوحدة،

حرب  اندالع قبل ما إىل املوحد اليمن وزراء رئيس كان الذي "لعطاسا بكر أبو" السابق الوزراء

 مقترص ابتداء احلراك كان م، وقد94صيف 
ا
 العسكريني املرسحني أوضاع تسوية عىله مطالب يف ا

 لها. الالحقة اإلجراءات يف املتعسفة تلك احلرب ثرإ وظائفهم من واألمنيني

 مناطق عىل اجلامهريية ةواملشارك اتاالحتجاج رقعة توسعت أن وبعد م2008 عام يف

 ،باالنفصال املطالبات بدأت -البسيطة للمطالب االستجابة رفض وبعد ،اجلنوب من متعددة

  ترفع وبدأت
ا
 ،املوحد اليمن عن باالنفصال الرغبة عن كتعبري ؛اجلنوب عالمأ  رويدارويدا

  .لتحركهم وحاسم نهائي كهدف الشطرية إىل والعودة

رص حيث ؛"سلمية" والتحركات والفعاليات املظاهرات اطابعه يف بقيت
ُ
 تسميته عىل ح

 كااحلر تشكل ومنذ السنوات طيلة عسكرته ورفض ،"السلمي اجلنويب احلراك"  باسم دوما

 كل رغم السلمي، الطابع ذات عىل وهو السنوات، الثامن قرابة أي خرية:األ حداثاأل وحتى

 عسكرة تم أن إىل املتظاهرون، لها تعرض التي ت،واالغتياال والسجن والقتل القمع مظاهر

 قد اجلنويب احلراك كونصحة  يف جدل حمل أيضا التزال والتي خرية،األ حداثاأل يف املشهد

يام ال مجاعته، عىل املحسوبني بتسليح فعال شارك
ّ
 دون طويلة لفرتة بقي اجلنويب احلراك نأو س

 ،عدن إىل "هادي" املستقيل الرئيس هروباء از وكذلك، حداثاأل تطورات من موقف أي إبداء

 الصمت التزم اجلنويب فاحلراك وضاع،األ وتفجري ،محايته بغرضمسلحة؛  مليليشيات وتشكيله

 اجلامعات تلك تكون نأ لنفي ترصيح من أكثر له كانو بل حلظة، آخر حتى املوضوع هذا حيال

  ليهاإ هادي وصول عقب عدن يف ظهرت التي
ا
 .جلامعته تابعة

ـ  ليهما يطلق ع  :"اجلنوبية املقاومة"ب

 اجلنوب؛ يف "اليمني واجليش الشعبية اللجان" ضد يقاتل من عىل طلقتأ حديثة تسمية هي

 لها التي واجلامعات اإلرهابية" ،والعسكرية ،السياسية" التنظيامت كل تشمل تسمية أنها أي

 املتواجدة قيادة العدوان لواء حتت وتقاتل ،احلزم عاصفة تؤيد والتي ،اهلل أنصار حركة من موقف
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  الرياض، يف
ُ
 يصبح نوأ ،"اجلنويب احلراك" من البساط لسحب هذا الفصيللمن  التأسيس  دفه

 ماراتاإلمن يديرون األحداث واحلرب من السعودية وحمسوبة بالكامل عىل  قيادات بيدالقرار 

  عني -
ا
  سامه "سلامن"أ مولود عىل حصل نهبأ :قيل الزبيدي" قاسم لها "عيدروس قائدا

ا
بملك  تيمنا

  أصبح ثم ،عدن يف األمني امللف لتسلم عني  -"بن عبدالعزيز سلامنالسعودية "
ا
 محافظةلل حمافظا

صالح إلمارات وحزب ااإلدولة لرصاع بني ل ةجنتيثم عزل من منصبه  -هادي من بقرار

 مسيطر لباملجم اجلنويب امللف صبحأ ذلكوب -خرىوهادي والسعودية من جهة أ
ا
 من عليه ا

فقد  قاومة اجلنوبية أنفسهم؛ملبني فصائل ما سمي با احتدام الرصاعن ال أالوعاء، إ هذا خالل

 عىلبرز
ا
 حمافظ" البكري نايف" لا تعينيالمنصب حمافظ حمافظة عدن، ف ت معامل هذا الرصاع جليا

ا
 ا

 جديد
ا
 متربئ نهوأ ،حلزبا اعتزل قد بكونه هحيرصت رغم -اإلصالح  حزب حمسوب عىل لعدن ا

 ؛العدائي تارخيه بسبب ؛اجلنوبيني غلبيةأ لدى الضغينة والغبن جتاه احلزب بمدى ملعرفته ؛منه

 
ا
 بتكفري عليه نحمسوبو خمشاي أطلقها التي وللفتاوى ،م94صيف حرب يف  ملشاركته نظرا

 .احوله والتضليل ،قضيته وحتريف ،اجلنوب استحقاقات رسقة ساعيمل وكذلك اجلنوبيني،

 
ُ
  ل من يسيطر عىلورجم اخلالف برصاعات واشتباكات متكررة حت

ا
 وسياسيا

ا
، منها عدن أمنيا

التابعة للسعودية،  وبني الوية احلامية رئاسية التابع لإلمارات الرصاع بني ما سمي باحلزام األمني

 .أطراف دول االحتالل لعدن وللمناطق اجلنوبية وهي
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 :توطئة

يف إثبات  ،"العدالة الدولية"تعثر حول  ،بني اثننيأو جتادل  الفخ مل يسبق وأن أشتهر

عىل الواقع من  ،عىل حتقق ورسيان قوانينها ،تاريخ وجودها الترشيعي امتداد وعرب  ،مقدرتها

"للعدالة  وحول القصور الكبري ،تزييف أو حتريف أو استغالل ،دون أن ينال تلك القوانني

 مراحل مم والدول عرب، والتقاء األرشع لها اجتامع التي واألعراف املبادئ حتقيق " يفالدولية

مدت ،فارقة وحمطات
ُ
 آخر التأسيس يف رسخت -جارية  التزال - الدماء من وبأنهار بالنار ع

 لها، الراعية الدول أمام وأخالقية قانونية كالتزامات اليوم ارضةاحل واملعاهدات للمواثيق املطاف

 مرتكز منها كبري جزء يصبح أن باإلمكان كان والتي
ا
 و ا

ا
 دائمثابتا

ا
 من مناسب حد لتحقيق ا

 املتجاوزين وردع إدانة ويف ،جهة من والدول الشعوب ومنازعات خالفات حول ،اإلنصاف

 .أخرى جهة من حرمتها وعىل عليها املجمع والقيود لتلك احلدود

 حيث ؛املحطات أغلب يف الدولية العدالة حتقيق عاقةإ بدوره يف ساهم"  القوى توازن"  مبدأ

 القانونية املساءلة من جينبها وفيام ،قطاب الكربىاألمصالح  خيدم بام العالقات سياسة يُسري بقي

 املتبادل االستغالل أو ،دمالتصا خشية حوله؛ االصطفاف يف تساهم أو ترتكبه جتاوز عن أي

 االتفاق الضمني يف جتنب تطبيقها  فبقي ؛تلك قطاباأل حرب خيدم ما يف القوانني لتلك
ا
بينيا

 طار الدول الكربى املهيمنة. ضمن إ

 أو الدساتري تلك تطبيق وزمان وموقع وموضوعية داللة يف الكبرية التالعب عملية

 ومشاريع يتناسب بام القوانني؛ بتلك داءمسار األ حتريف أو جتميد أيضا يف ساهم االتفاقيات

  .املهيمنة العظمى القوى بني النسبية الغلبة تعزيز سبيل يف سلفا أعدت اسرتاتيجية

 "سيادة معنى وكذلك ،"اإلرهاب" ومدلول مفهوم معنى حتريف املغالطات تلك مجلة من

حيث  ؛احلريات –معنى احلرية  وكذلك ،والتحرر من االستعامر" وقضية "االستقالل ،"البلدان

عناوين: رعاية أيضا لتمرير املشاريع كام هي عليه  ؛خادعة كعناوين رتات متفاوتةيف ف استخدمت
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 التدخل أو ،اإلرهاب حماربة  ،االقليات محاية ،الديمقراطيات عن الدفاع ،حرية الشعوب

الكبرية  اتالتجاوز ريرتم تم وبذلك ؛سقاط الدكتاتورياتأو إ نسانية،اإل املساعدات إليصال

 - األبرز املثال سبيل عىل - األمريكية والتدخالتواملجازر والدمار والقتل جممل احلروب  عن

 .املستقلة والكيانات الشعوب من العديد وضد العامل أصقاع يف

 نصافوقريبة من اإل ،يف أصولها بينة لظممية ت"القوانني" األ الدولية املعاهدات تلك أن إال

سيكون من نه إوبذلك ف ،فيام لو جردت من عوامل التضليل الة يف بنودها النصية "النظرية"والعد

 واملؤسسني لها الراعني إدانة يف والتعويل عليها كنصوص وبنود ثابتة ،ليهاإ االلتجاء املمكن

 مبدأ من أيضا واملستند ،" التدخل عدم"  مبدأ هويف عموميتها  اإلجيابية املعايري أهم أحد أنفسهم؛

 للدول الداخلية يف الشؤون التدخل منع عىل دويل توافقي بشكل الُمؤكد"  الدولة سيادة" 

 .األخرى

 التدخل، عدم العائدة يف مرجعيتها اىل مبدأ ،م1713 لعام" اوترخت" من معاهدة املنبثق

 حيث ،(األخرى للدول الداخلية الشؤون يف تتدخل أن دولة أي تستطيع ال) :أنه عىل الناص

 جممل الحقا ت عليهاعتمدا والتي ،املبدأ لهذا املروجة املواثيق وىلوتعترب هذه املعاهدة من أ

 واملعارص. مواثيق القانون الدويل احلديث

 ولكن أخرى، دول مع حتالفات عقد السياسيون احلكام يتجنب بأن يقتيض ) وأن هذا املبدأ

 مبارشة صلة لها ليس التي احلروب يعمج شن وجتنب من الدبلوماسية، مستوى عىل اإلبقاء مع

 السياسات يف تتدخل أال جيب الدولة أن أساس عىل املفهوم هذا ويستند النفس؛ عن بالدفاع

ا أخرى؛ لدولة الداخلية
ا
  (.املصري تقرير وحق الدولة سيادة ملبادئ حتقيق

 احلرب" قوانني"نام أيضا  ، وإ مبدأ عدم التدخلجيابية يف مضمونها عىلال تقترص املبادئ اإل

والتي   - الدولية اجلنايات كمحكمة - وحماكامت ضوابطالتزامات و يف بنودها من درجأ ما وكل

  .األوسع والصالحيات التفعيل ينقصه ارتقائي مهم برشي مكسب أيضا فيها

والكيانات  ،جراء حماكامت جنائية دولية جتاه الدولاملعرفة الراسخة باستحالة إورغم 
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إال أنه سيكون من املهم إجراء حماكامت وطنية  ،العدوان عىل اليمن يف الوقت الراهن املشاركة يف

 ،وكيانات ،" حملية" يف املحاكم اليمنية ضد املتورطني واملشاركني يف العدوان عىل اليمن كدول

ها ية التي سنحاول مجعها وترتيبىل هذه القوانني الدولوان يتم ذلك باالعتامد واالستناد إ ،وأفراد

 سقاطها عىل العدوان عىل اليمن يف هذا البحث. وإ

 ساسيني:أ التطرق ملحورين سيتم البحث هذا يف

ثم يف نقض  وعدم التدخل؛ ،السيادة ومبدأ ،احلروب قوانني عىل اجلنائية التجاوزات :األول

يف ملف عدوان و"منظمة التعاون اإلسالمي"؛  ،بنود واتفاقيات كل  من "اجلامعة العربية"

 ،م 2015مارس//26بتاريخ  ،"عاصفة احلزم"اطلق عليه بضمن محلة ما أ ،التحالف العريب""

 . اجلمهورية اليمنية أرايض عىل ،بقيادة "اململكة العربية السعودية"

 ،وجرائم العدوان ،وجرائم ضد اإلنسانية ،توصف بجرائم احلربالتي تجاوزات الوهي 

وأفراد  ،يف العدوان عىل اليمن "دولة12وبمشاركة " ،السعوديةالعربية دانة فيها اململكة امل

 :اجلرائم؛ وتشمل تلك اجلرائم  بارتكاب تلك عنهم املشاركةية ثبت داروقيادات عسكرية وإ

احلكومية  واملؤسساتت املنشآلبنى التدمري املمنهج  ،جرائم االستهداف العشوائي للمدنيني

سلحة استخدام أو ،واجلسور ،والطرق ،ملساكنتدمري ا ،واملستشفيات ،منها املدارس واخلاصة

تدمري املطارات و ،استهدف مزارع املوايش والدواجنوالتعذيب يف السجون، و ،حمرمة دوليا

استهداف و ،استهداف مصايف البرتولو ،والديزل البنزيناستهداف حمطات تعبئة و ،واملوانئ

ر الطريان من وحظ لمواطنني اليمنينيوالتجويع ل ،احلصارو ،املصالح التجارية اخلاصة للمواطنني

 قبل قوات التحالف بقيادة اململكة السعودية.

 .)واحتالل األرض(  ليمنيةااجلمهورية سيادة التجاوز عىل  الثاين:

دوات القهر واالمتهان؛ باإلضافة من فإنه قد تضاعفت فيه املظامل وأأما العدوان عىل الي

حوظ لتلك وتهميش مل ،يف ظل تكتيم مريب ،ل العدوانللتجاوزات الشنيعة املرتكبة من قبل دو

هذا  ثباتإباإلمكان  ،باألموال السعودية –واملقيد املشرتى  –التجاوزات من قبل املجتمع الدويل 
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و أي ا)منظمة الصليب األمحر ( عىل سبيل املثال، أاالستنتاج من خالل مالحظة الغياب الكامل ل

  عن عموم املناطق املتأثرة من العدوان!! ،منظمة دولية تعنى بضحايا احلروب
ُ
رشت وقد ن

موال السعودية عىل منظامت دولية: منها اعرتاف اعرتافات عديدة عىل تأكيد وجود نفوذ كبري لأل

إىل حذف باألمم املتحدة سباب التي أدت السابق )بان كيمون( عن األمم املتحدة أمني عام األ

والرصاع املسلح  ،لسوداء يف تقريرها السنوي عن األطفالالتحالف بقيادة السعودية من القائمة ا

 من دول أعضاء يف األمم  م(2015الذي يغطي العام )
ا
قائال يف مؤتمر صحفي: بأن هناك ضغوطا

 املتحدة وتهديد
ا
وبأن  ،من السعودية بوقف تمويل عدد كبري من الربامج التابعة لألمم املتحدة ا

. ها من القية وحلفائقرار سحب السعود
ا
 ومؤملا

ا
 صعبا

ا
 ائمة السوداء كان قرارا

 : الدراسة محاور تعاريف

 وغرضها احلرب؛ اندالع فور تفعيلها يتم التي القوانني جمموعة هي: احلرب قوانني -1

 أو ،أسبابها عن النظر برصف املتحاربة القوات فرادأ مع والتعامل احلروب، خوض كيفية تنظيم

 يف معينة بقواعد يلتزم أن حرب يف ينخرط طرف أي عىل جيب ولذلك، ملاذا أو ،بدأت كيف

 .احلرب مواصلة أثناء

  :(1)احلرب قوانني مصادر

 م.1907 وسنة م1899 لسنة الهاي لوائح -

 . األربع جنيف تفاقياتا -

 .جينيف باتفاقيات ناامللحق م1977 لسنة نااإلضافي نالربوتوكوال" -

 املبادئ إعالن عن. 1973( ديسمرب) األول كانون 12 بتاريخ( 28 الدورة) (2)3103 رقم قرار -

                                                           
 ،30ص  ،اللجناة الدولياة للصاليب األمحار ،مدخل للقانون الادويل اإلنسااين ،ضوابط حتكم خوض احلرب (1)

 ترمجة: امحد عبدالعليم. ،2004يونيو/حزيران
إعالن املبادئ ) : األصيل العنوان كام ورد يف املجلدلعامة لألمم املتحدة. صدرت القرار: اجلمعية االهيئة التي أ (2)

اإلنسانية األساسية يف مجيع النزاعاات املسالحة ومباادئ الوضاع القاانوين اخلااص باملناضالني ضاد السايطرة 

= 
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 ضد باملناضلني اخلاص القانوين الوضع ومبادئ ،املسلحة النزاعات مجيع يف األساسية اإلنسانية

  .السيطرة

 تذكر وإذ وقيمته، اإلنسان بكرامة اإليامن جديد من يؤكد املتحدة األمم ميثاق أن تذكر إذ

 فيه اعرتفت الذي ،م1968( ديسمرب) األول كانون 19 يف( 23 الدورة) 2444 رقم القرار

 مجيع عىل األساسية اإلنسانية املبادئ تطبيق إىل باحلاجة أخرى، أمور جانب إىل العامة، اجلمعية

 م1907 لسنة الهاي اتفاقيات احرتام أهمية ذلك عىل عالوة تقر وإذ املسلحة، النزاعات

 بها معرتف أخرى ومقاييس ،م1949 لسنة يفجن واتفاقيات ،م1925لسنة جنيف وبرتوكول

 تؤكد وإذ املسلحة، النزاعات يف اإلنسان حقوق محاية أجل من املعارص الدويل القانون يف كلياا

 رقم العامة اجلمعية قرار يف ورد كام ومظاهره، أشكاله مجيع يف االستعامر استمرار أن جديد من

 للشعوب وأن جريمة، هو ،م1970( أكتوبر) األول ترشين 12 يف( 25 الدورة) 2621

 والسيطرة االستعامرية الدول ضد ترصفها التي الوسائل بكل النضال يف طبيعياا حقا املستعمرة

 مبادئ وإعالن املتحدة األمم ميثاق به اعرتف الذي املصري تقرير يف حقها بذلك ممارسة األجنبية،

ا لدولا بني والتعاون الودية العالقات بشأن الدويل القانون
ا
 تشدد وإذ املتحدة، األمم مليثاق وفق

ا، والشعوب البالد أدانتها قد العنرصيني واالضطهاد التمييز سياسة أن عىل  مثل تباعا وأن مجيعا

                                                           
 (.االستعامرية واألجنبية واألنظمة العنرصية

 العنوان باللغة االنجليزية: 

Proclaiming Basic Humanitarian Principles in All Armed Conflicts and Principles of the Legal Status of the 

Combatants Struggling Against Colonial and Alien Domination and Racist Regimes. 

1- Carnegie Endowment for International Peace، The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 

(New York: Oxford University Press، 1915). 

 149150 - السابق:    دالصفحات التي ورد بها القرار يف املجل

 .65، ص 2138، رقم 94عصبة األمم، جمموعة املعاهدات، املجلد  -2

 .973-970، األرقام 75األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد  -3

 (.25)الدورة  2621عامة رقم قرار اجلمعية ال -4
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 رقم قراريها يف العامة اجلمعية إعالنات جديد من تؤكد وإذ دولية، جريمة اعترب قد السياسة هذه

 14 يف( 25 الدورة) 2708 ورقم ،م1969( سمربدي) األول كانون 11يف( 24الدورة) 2548

 القومي التحرر حركات ضد املرتزقة اجلنود استخدام عادة أن ،م1971( ديسمرب) األول كانون

  تشكل املستعمرة املناطق يف
ا
 اجلمعية وجهتها التي املتعددة النداءات تذكر وإذ ،إجراميا عمال

 األنظمة إىل وكذلك أجنبية، مناطق حيتلون ينالذ أولئك وإىل االستعامرية، الدول إىل العامة

 الثاين ترشين 7 يف( 23 الدورة) 2383 رقم قراراتها يف أخرى، أمور مع وردت والتي العنرصية،

 ورقم ،م1969( نوفمرب) الثاين ترشين 21 يف( 24 الدورة) 2508 ورقم م1968( نوفمرب)

 3 يف( 25 الدورة) 2652 رقمو ،1969( ديسمرب) األول كانون 11 يف( 24 الدورة) 2547

 ،1975( ديسمرب) األول كانون 9 يف( 25 الدورة) 2678 ورقم ،1975 ديسمرب،) األول كانون

 يف( 26 الدورة) 2795 ورقم ،1970(ديسمرب) األول كانون 14 يف( 25 الدورة) 2707ورقم

 2 0 يف( 26 الدورة) 2871 ورقم ،1971(ديسمرب) األول كانون 10يف( 26 الدورة) 2796

 املصري وتقرير احلرية سبيل يف املحاربني عىل تطبق أن لتضمن ،1971( ديسمرب) األول كانون

 واتفاقية ،1949( أغسطس) آب 12 تاريخ احلرب أرسى بمعاملة املتعلقة جنيف اتفاقية بنود

 يقلقها وإذ ،م1949( أغسطس) آب 12 تاريخ احلرب زمن يف املدنيني بحامية املتعلقة جنيف

 لالتفاقيتني اإلذعان بعد يضمن مل املتعددة، العامة اجلمعية نداءات من الرغم عىل أنه، بشدة

 واألجنبية، االستعامرية السيطرة ضد يناضلون الذين املحاربني معاملة أن تالحظ وإذ املذكورتني،

 7426 رقم قراريها تذكر وإذ إنسانية، غري تزال ال - أرسى يقعون والذين العنرصية، واألنظمة

 كانون 20 يف( 26 الدورة) 2852 ورقم ،م1975( ديسمرب) األول كانون 9 يف( 25 الدورة)

 التي اإلضافية واملقاييس املستندات توسيع إىل احلاجة إىل أشارا اللذين ،م1971( ديسمرب) األول

 ضد احلرية سبيل يف يناضلون الذين األشخاص محاية زيادة إىل أخرى، أمور جانب إىل تهدف،

 للوضع التالية األساسية املبادئ رسميا تعلن العنرصية، واألنظمة واألجنبية االستعامرية سيطرةال

 واألنظمة واألجنبية االستعامرية السيطرة ضد يناضلون الذين باملحاربني اخلاص القانوين

 ينطبق الذي الدويل القانون تطور إطار ضمن املستقيل يف توسيعها يف اإلخالل دون العنرصية،
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 :لحاملس النزاع يف اإلنسان حقوق محاية عىل

 سبيل يف العنرصية واألنظمة واألجنبية االستعامرية السيطرة حتت الواقعة الشعوب نضال إن -1

ا ويتفق رشعي، نضال هو -واالستقالل املصري تقرير يف حقها حتقيق  .الدويل القانون مبادئ مع تامما

 خمالفة هي العنرصية واألنظمة واألجنبية االستعامرية السيطرة ضد الكفاح لقمع حماولة أي إن -2

ا الدول بني والتعاون الودية بالعالقات اخلاصة الدويل القانون مبادئ وإلعالن املتحدة، األمم مليثاق
ا
 وفق

 املستعمرة والشعوب البالد منح وإلعالن اإلنسان، حلقوق العاملي ولإلعالن املتحدة، األمم مليثاق

ا كلوتش استقاللها،  .الدوليني واألمن السالم عىل خطرا

 واألجنبية االستعامرية السيطرة ضد الشعوب نضال عىل تنطوي التي املسلحة النزاعات إن -3

 جنيف اتفاقية يف الوارد باملعنى مسلحة دولية نزاعات باعتبارها ؛إليها النظر جيب العنرصية واألنظمة

 املستندات ويف ،(1949) جنيف اتفاقية يف املحاربني عىل لتطبيقه املعد القانوين والوضع م1949 لسنة

 االستعامرية السيطرة ضد مسلح نضال يف امللتزمني األشخاص عىل تنطبق التي األخرى الدولية

 .العنرصية واألنظمة واألجنبية

 يف وقعوا الذين العنرصية واألنظمة واألجنبية االستعامرية السيطرة ضد املناضلني املحاربني إن -4

 بمعاملة اخلاصة جنيف اتفاقية أحكام وفق يعاملوا وأن احلرب، أرسى وضع يمنحوا أن جيب األرس

 م.1949( أغسطس) آب 12 تاريخ احلرب أرسى

 التي القومي التحرير حركات ضد املرتزقة للجنود واالستعامرية العنرصية األنظمة استخدام إن -5

  يعترب واألجنبية االستعامرية يطرةالس نيل من واستقاللها حريتها سبيل يف تناضل
ا
 ولذلكإجراميا؛  عمال

 .كمجرمني املرتزقة اجلنود معاقبة جيب

 واألجنبية االستعامرية السيطرة ضد املناضلني باملحاربني اخلاص القانوين الوضع انتهاك إن -6

ا التامة املسؤولية حتمل ينتج املسلح النزاع أثناء يف العنرصية واألنظمة
ا
 .الدويل القانون دئملبا وفق

 الربية احلرب وأعراف بقوانني املتعلقة الالئحة
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  :(1)احلرب قوانني رحتظ

 األهداف تصيب التي الهجامت وهي املدنيني، عىل العشوائية أو املتعمدة الهجامت -

  .تمييز دون املدنية عياناأل أو املدنيني شخاصواأل العسكرية

 غري هجوما تعترب كام عشوائية، تعترب حمدد يعسكر فهد إىل توجه ال التي الهجامت -

 العسكرية املكاسب من أكرب وممتلكاتهم املدنيني أرواح يف املتوقعة اخلسارة كانت إذا متناسب

  .الهجوم من املتوقعة

 بتهمة إجرامية، بنية احلرب، نيلقوان خطرية انتهاكات يرتكبون ييالذ األفراد حماكمة يمكن

 جريمة تيسري يف للمساعدة جنائية مسؤولية األفراد حتميل أيضا نويمك حرب، جرائم ارتكاب

  .عليها التحريض أو ،فيها املساعدة أو ،حرب

 العاملية للثقافة حد وضع إىل تسعى دائمة، دولية منظمة هي: الدولية اجلنائية تعريف املحكمة

  (2) .العقاب من اإلفالت يف املتمثلة

 الكونغو ومجهورية ،الشاملية أوغندا هي: قضايا أربع يف حتقيقات اجلنائية املحكمة فتحت

 .ودارفور ،الوسطى االفريقية واجلمهورية ،الديمقراطية

 .العدوان جرائم اإلنسانية، ضد اجلرائم اجلامعية، اإلبادة: املحكمة اختصاص

 تكون أن هو روما مفاوضات خالل مرة ألول فكرتها طرح عند تأسيسها من الغرض كان 

  .املتحدة الواليات معارضة بسبب ؛فشل االقرتاح هذا لكن عاملية، سلطة ذات املحكمة

  :التالية الظروف وفق صالحياتها املحكمة تامرس عىل أن التفاهم تم لذلك

  .األعضاء الدول إلحدى مواطنا اجلرم بارتكاب املتهم كان إذا -

  .املحكمة يف عضو دولة رايضأ يف املزعوم اجلرم وقع إذا -

 .األمن جملس قبل من للمحكمة القضية أحيلت إذا وأ -

 
                                                           

 . م.1907أكتوبر/ ترشين األول  18الهاي /  الالئحة املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية (1)
 .www.icc-cpi.intاملوقع اإللكرتوين الرسمي للمحكمة اجلنائية الدولية   (2)
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 تعريف جرائم احلرب :

بأنها "  :جرائم احلرب م1945العسكرية الدولية لسنة  (نورمربغ)عرف ميثاق حمكمة 

أو  ،أو إساءة معاملتهم ،بام يف ذلك قتل مدنيني يف أرض حمتلة ،انتهاكات قوانني احلرب وأعرافها

أو  ،سلب ملكية خاصة ،قتل رهائن ،إساءة معاملتهم أو إبعادهم قتل أرسى حرب أو ،إبعادهم

 التدمري غري الرضوري عسكريا. 

  :هي الدويل القانون عىلوالتطبيق  باإلسقاط( مريكياأل السعودي العدوان) جرائم

  .عدوان جريمة -1 

  .مجاعية إبادة جريمة -2

 . (1)دوليا حمرمة أسلحة استخدام جريمة -3

 يمنيني.وأرسى ملساجني يب جريمة تعذ -4

 جيرى التحقيق يف التايل:

 .سلحة املحرمة * األ

 .* حول الرضبات اجلوية غري القانونية 

 .* حول ضحايا الغارات اجلوية 

 .* حول ارتكاب جرائم حرب بحق املدنيني 

 .ثرية* حول االستهداف للمواقع األ

التحقيق حول جرائم  ركتها يفاملمكن مشا اإلعالمية والوسائل والربملانات املنظامت

  :عن اليمن ام نرشته من بيانات وتقاريراوزات العدوان السعودي األمريكي بوجت

  م،2015 شباط/  فرباير 25 يف وريباأل الربملان مرر - 
ا
 ورويباأل االحتاد ممثلة من يطلب قرارا

 فرض إىل تهدف مبادرة إطالق"  موغريين فيدريكا" األمنية، والسياسات اخلارجية شؤونلل العليا

                                                           
. 93،94ص: -ICRC -محار الدولياةمنظماة الهاالل األ ،إجابة عن اسائلتك –كتاب القانون الدويل اإلنساين  (1)

 م.2014ديسمرب / كانون األول/ 
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 .السعودية إىل ورويباأل االحتاد من سلحةاأل توريد عىل حظر

 مجيع ومنع ،احلظر فرض عىل م 2016 آذار/  مارس 15 يف الهولندي الربملان صوت -

 .السعودية إىل سلحةاأل صادرات

  م2015 آذار/  مارس 26 منذ حكومية غري ومنظامت املتحدة األمم وثقت -
ا
 من عديدا

 املعني املتحدة األمم خرباء فريق تقرير يف احلرب، نيقوان انتهكت اجلوية التحالف قوات راتغا

/  يناير 26 يف نرش والذي( م2013 عام) 2140 األمن جملس قرار بموجب أنشئ الذي باليمن،

 ".احلرب نيلقوان" بانتهاكات مرتبطة للتحالف جوية طلعة 119 وثق" الثاين كانون

 جرائم إىل بعضها يرقى قد ،قانونية غري جوية رضبة "36" ووتش يتسرا هيومن وثقت -

  .قلاأل عىل مدنيا "550" مقتل عن أسفرت احلرب،

 املدن يف دوليا املحرمة العنقودية القنابل فيها استخدمت هجمة "15" ستراي هيومن وثقت -

 يف العنقودية ذخائرال استخدمت مدنيني، قتل أو إصابة عن سفرتأ ما منها، بالقرب أو ،والقرى

 ،واحلديدة ،وحجة ،عمران وهي يمنية، حمافظة 21 من األقل عىل حمافظات "5" يف مواقع عدة

 3 األقل، عىل العنقودية الذخائر من نواعأ 6 التحالف قوات استخدمت وصنعاء، ،وصعدة

 .أرضية صواريخ محلتها 3و الطائرات من أسقطت

 الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب يف عامليةال واالستجابة التنسيق عمليات رئيس -

 .الوسطى القرون عقليات من احلصار فرض له املرافق والوفد غنغ جون اإلنسانية

 قوات تشنها التي اجلوية الغارات نإ :لليمن املتحدة لألمم اإلنسانية الشؤون منسق قال -

ا تشكل صعدة مدينة عىل التحالف
ا
 التحالف أعلن أن بعد وذلك اإلنساين، الدويل للقانون خرق

ا صعدة بأكمله السعودي تقوده الذي
ا
 عسكرياا هدف

 وهو الثالث، املستوى بلغ اليمن يف الطوارئ مستوى أن املتحدة األمم أعلنت يوليو 1 يف -

 يف اإلنسان حلقوق املتحدة لألمم السامية املفوضية وقالت ،أشهر ستة ملدة وذلك األعىل املستوى

 26 منذ اليمني الرصاع يف قتلوا الذين املدنيني ثلثي من يقرب ما نهإ :سبتمرب يف صدر لها تقرير

 م.2015 يونيو نهاية بحلول وذلك ،اجلوية للغارات نتيجة حتفهم لقوا مارس
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 والنزاعات باألطفال املعني العام لألمني اخلاص املتحدة األمم ممثل قال أغسطس، 24 يف -

 مارس أواخر يف القتال تصاعد منذ اليمن يف قتلوا الذين فالاألط مئات من ٪73 نإ :املسلحة

 .اجلوية الغارات ضحايا كانوا 2015

 حنق أثار اليمن عىل عدوانها يف حرب جرائم السعودية ارتكاب املتحدة األمم تأكيد -

  اليمني وفريقها الرياض
ا
 املفوضية ممثل طرد أعلنت التي هادي منصور ربه عبد بحكومة ممثال

 . اليمن من اإلنسان حلقوق يةالسام

 بأنها :واألسلحة بالقنابل السعودية اجلوية القوات تمول التي املتحدة اململكة قالت -

 .اإلنسانية القوانني عن أخلت أنها ثبت إذا للسعودية األسلحة توريد عن ستتوقف

ا التحالف قوات (ووتش رايتس هيومن) أتهمت -  اكزاملر وتدمري ،املدنيني بقتل مرارا

ا املتحدة لألمم التابع األمن جملس وانتقدت التحتية، والبنى ،الصحية  عىل" لسكوته ؛مرارا

 ."التحالف قوات انتهاكات

 ابريل 21 حمرمة ألسلحة التحالف قوات استخدام من قلقة عن يعرب ورويباأل االحتاد -

2015.  

 .م2016 يناير 11 دةصع حمافظة يف حدود بال ألطباء تابع مستشفى مرة من ألكثر قصف -

  الدولية العفو منظمة نرشت -
ا
 وضحتأ( م2016 يناير 22) اإللكرتوين موقعها عىل تقريرا

 عىل الصنع أمريكية عنقودية قنابل لقتأ التحالف قوات أن تؤكد جديدة أدلة امتالكها عن فيه

  .املايض يناير 6 يف العاصمة امانة

 لتعز ماك جيمي لإلغاثة األمم لوفد زيارة يف تعز، حمارصة زيف تكشف املتحدة األمم -

 .م( 2016 يناير 21) بتاريخ

 له بيان ويف العدوان، جرائم يف للتحقيق دولية جلان بتشكيل يطالب الثورية اللجنة رئيس -

 وتعمد ،العاملي والرتاث الكربى املدن استهدف قد العدوان نأ عىل أكد( م 2016 فرباير 1)

 املوجهة وبالصواريخ ،تارة املحرمة باألسلحة وموثق وواضح علني بشكل املدنيني استهداف

 حمايدة دولية جلنة لتشكيل املستقلة واملنظامت ورويباأل والربملان املتحدة األمم ودعا، أخرى تارة
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 ،"موغريني فريدريكا"  يبورواأل الربملان ممثل تضم أن عىل ،الواقع وكشف احلقائق، لتق 

 باستقالهلم املعروفني اخلرباء من وآخرين ،احلسني بن رعد زيد املتحدة لألمم السامي واملفوض

  .ونزاهتهم

 اجلانبني أن كولفيل روبرت ،«اإلنسان حلقوق السامية املفوضية» باسم املتحدث أكد -

عىل مركز  األخرية احلادثة بشأن معهام تواصلت التي املنظمة مع يتجاوبا مل كييواألمري السعودي

 بأن تفيد تقارير تلقى مكتبه أن األمريكية، «The Intercept» ملجلة كولفيل وأكد .فنيللمكفو النور

  النور، مركز رضبت اليمن يف اجلوية الغارات
ا
 مل بأنه وأفاد عنها، املبلغ املواقع من غريها عن فضال

 عىل ترشف التي األمريكية املركزية والقيادة واشنطن، يف السعودية السفارة من جتاوباا يتلق

 .اخلصوص بهذا املنطقة يف العمليات

 السامي املتحدة األمم مفوض احلسني رعد بن زيد األمري قال -( رويرتز) املتحدة األمم- 

 للتحالف العسكرية احلملة إن :م 2015 ديسمرب22 يوم الدويل األمن ملجلس اإلنسان حلقوق

 الهجامت من" متناسب غري عدد" نع يبدو فيام املسؤولية تتحمل اليمن يف السعودية تقوده الذي

 .مدنية مناطق عىل

 تسعة قبل العسكرية احلملة بدء منذ اليمن بشأن للمجلس علني اجتامع أول يف وأضاف

 من عالية كثافة بها اليمن يف مناطق عىل واجلو الرب من الشديد القصف" بالغ بقلق تابع" أنه أشهر

 الرصاع أطراف كل إن :وقال، سواملدار ،تشفياتاملس مثل مدنية حتتية بنية وتدمري ،املدنيني

 تنفذها التي اجلوية للرضبات نتيجة يبدو فيام متناسب غري عدد من الرغم عىل" ،املسؤولية تتحمل

  .التحالف قوات

 .األمن جملس أمام األخرية بإحاطته "بنعمر مجال" اليمن إىل السابق األممي املبعوث أدىل -

 ،"بنعمر مجال" اليمن، إىل اخلاص ومبعوثه السابق، املتحدة، لألمم العام األمني مستشار وقال

 يوم الصحفي مؤتمره يف اليمن، حول األمن ملجلس األخري تقريره حول الصحفية إحاطته يف

 االنهيار إن اليمن: بشأن األمن جملس جلسة هامش عىل ،م2015 نيسان/ابريل 27 االثنني

 من أدىن أو قوسني قاب كانوا اليمنيني أن منوهاا األطراف، يعمج من أخطاء نتيجة اليمن  يف القائم
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 .األساسية النقاط معظم عىل التوافق وتم سيايس، اتفاق إعالن

 تنظيم نوإ إقليمياا، رقعتها اتسعت قد احلرب إن األمن: ملجلس األخري تقريره يف ونوه

 الوحيد الطريق أن عىل مشدداا سياسياا، الوضع حيل مل إذا وسيتعاظم ،الفوىض من يستفيد القاعدة

 .اليمني – اليمني احلوار عرب هو السياسية العملية الستئناف

 يف سبتمرب يف الرئاسة ءباستثنا االتفاق إىل ااقرتبو نياليمني أن األمن ملجلس أكد قد وكان

 .م2014

 اقلالتف التوصل فشلتأ قد مريكاأ خلفه ومن العريب التحالف عدوان نبأ رصاحة عني بام "

  ." اليمن يف العسكري بتدخلها

 القنبلة"  :عنوان حتت اإلنجليزية باللغة الناطقة الربيطانية يس يب البي لقناة  تقرير كشف -

 مصنع دمرت الربيطانية
ا
 يمني ا

ا
 املدنيني استهداف يف استخدمت بريطانية ألسلحة جديدة أدلة" ا

 .اليمن يف احليوية واملنشآت

 خملفات لبعض ميدانية زيارة بعد "جيورين أورال" الصحفية أعدته الذي التحقيق وكشف

 يف استخدمت التي تلك والسيام ،وصنعاء ،كوكبان يف استخدمت التي الصاروخية األسلحة

 .م2015 سبتمرب 23 الا يف صنعاء بمحافظة بمتنه السرياميك مصنع تدمري

 الذي الصواريخ أحد ايابق يف الربيطانية والتصنيعية التجارية العالمات الصحفية ووثقت

 .النامذج هذه راهاأ الذي املصنع باملك لقائها بعد املصنع ستهدفا

عن وجود شبكة سجون رسية يف اليمن تديرها  وكالة أسوشيتد برسكشف حتقيق أجرته 

 .!دولة اإلمارات العربية املتحدة، وخيضع فيها املعتقلون لصنوف خمتلفة من التعذيب

وتدمري ملنشآت مدنية عىل يد منفذي  ،قتل ملدنيني عزلاليوم( من  900إحصائية )

تنمية للمؤسسة الرشق األوسط "األمريكي عىل اليمن، بحسب توثيق السعودي  العدوان

 :(1)"احلقوق و

                                                           
،  كام انها ليست االحصائية النهائياة  496يف ملحق الكتاب احصائية تفصيلية عن كل جمزرة عىل حدى: ص:  (1)

= 
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 (.45601 )اجلرحى املدنينيوبلغ عدد الشهداء  

  2773بينهم  15388ن: املدنيو الشهداء
ا
  10367 امرأة 2248 طفال

ا
 رجال

  3350بينهم  30213ن: املدنيو اجلرحى
ا
  23150 امرأة 3713 طفال

ا
 رجال

  املنشآت املدنية املدمرة: 

 مسجد 746
ا
 .ا

 مدرسة ومعهد 775
ا
 .ا

 منشأة سياحية. 230

 مستشفى ومرفق 294
ا
 صحي ا

ا
 .ا

 منشأة زراعية. 220

 معلم 207
ا
 أثري ا

ا
 .ا

 منشأة رياضية. 103

 منشأة جامعية. 114

 منشأة إعالمية. 26

 نشأة حكومية.م 1633

 

 مطار 15
ا
 .ا

 ميناء. 14

 حمطة ومولد كهرباء. 162

 خزان 368
ا
 وشبكة مياه.  ا

 شبكة وحمطة اتصاالت. 353

 سوق 552
ا
 جتاري ا

ا
 .ا

 مصنع 289
ا
 .ا

404485  
ا
 مدمر منزال

ا
 ومترضر ا

ا
  ا

 منشأة جتارية. 5769

 طريق 1733
ا
 وجرس ا

ا
 .ا

 وسيلة نقل. 2762

1784  
ا
 زراعي حقال

ا
 .ا

 خمزن 676
ا
 ائيغذ ا

ا
 .ا

 ناقلة غذاء. 502

 حمطة وقود. 318

 ناقلة وقود.  242

 مزرعة دجاج وموايش.  221

 

مريكي ( المستخدمة في العدوان )السعودي األ :احملرمة األسلحة

 على اليمن :

 :العنقودية الذخائر -

  اليمنية، سواقواأل املزارع وعىل سكنية حياءأ عىل مرارا لقيتأ
ُ
 ،الطريان عرب طلقتوأ

                                                           
( وأن بقية املجازر وعدد ضحاياها ستضاف يف 900فاجلرائم واملجازر التي ارتكبها العدوان قد جتاوزت اليوم)

  لطبعة الثالثة للكتاب .ا
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 الدولية العفو ملنظمة امليدانية التقارير أكدت عىل ذلك كام ،والصواريخ املدفعية عرب كوكذل

 منها:  ،املتحدة ممواأل "ووتش رايتس هيومن" ومنظمة

 :حرارية فراغية قنبلة -

 صنعاء العاصمة اليمنية يف عطان فج عىل إحداها لقاءإ تم قد فإنه ،خرباء وبحسب وهي

 Thermobaric القنابل أم وتسمى ،التقليدية القنابل انواع أقوى وهي م 20/4/2015 بتاريخ

 (blu-118/b) الفراغية القنبلة مواصفات

 تقنية منظومات وفق صاروخيا أو ليزريا يكون التوجيه ،ضغطي حراري: احلريب الرأس

 احلمولة وزن ،مرت 0.36: القطر ،مرت 2.5: الطول ،تقريبا كلغم 900 إىل 895 من الوزن ،حمددة

 .F-15 e :القاذفة الطائرة ،كلغم 254: املتفجرة

  :سامة قنابل

 وسائل ورصدت ،سامة بقنابل عنيف لقصف حجة حمافظة يف الساحلية املناطق تعرضت

 جراء غريبة بعوارض مصابة العاصمة يف اجلمهوري املستشفى يف احلاالت من عدداا إعالمية

خ مرىض احلاالت تلك بني ومن ،سامة قنابل العدوان طائرات إلقاء
ّ
 أطباء يؤكد ،جلدي بتسل

  وجديد، غريب أنه هناك
ا
 ووصل ،الدم يف مستمر تكرس بمرض مصابة خطرة حاالت إىل إضافة

 وعبس وميدي حرض يف للقصف تعرضت التي نفسها املناطق من احلاالت بتلك املصابني عدد

 .مسبوق غري هبأن األطباء يصفه ونزيف الدم يف مستمر تكرس حالة 20 من أكثر إىل

 التي اليمنية واملحافظات املناطق بعض فإن طبية تقارير فوفق: لألجنة تشوه أيضا أحدثت

 فيها ظهر فقدواحلديدة؛  وحجة وصعدة صنعاء يف احلال هو كام حمرمة بأسلحة لقصف تعرضت

 من أغسطس يف كشفت قد صعدة حمافظة يف طبية مصادر وكانت اخللقية، التشوهات من العديد

  يلدن احلوامل النساء من كثرياا نأ م2015 الفائت عامال
ا
 الغازات استنشاق جراء مشوهني؛ أطفاال

 االعالم وسائل عىل تصويرها تم احلاالت تلك بعض"  العدوان وقنابل صواريخ من املنبعثة

 . " واملقروءة املرئية
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  :األبيض الفسفور

 يف معروفة حارقة بقنابل قصف لعمليات متالحقة ولفرتات موقع من أكثر يف تصويره تم

 تلحق التي الواسعة احلرق وعمليات ،الكثيف األبيض الدخان مثل :وسامتها ومظاهرها آثارها

 .املستهدفة باملنطقة

 : اليمن سيادة اخرتاق خمالفة

 اململكة قبل من ،اإلسالمي التعاون ومنظمة ،العربية اجلامعة املتحدة، مماألمواثيق  خمالفة

 يف املرعية الدولية واملواثيق الدساتري يلف يزال ال الذي القصور من كثري عودية، رغمالس العربية

 رأسها وعىل العظمى الدول قبل من منها مقبول هو ما استغالل أيضا يتم فإنه هذا؛ يومنا

 وكذلك ،الصهيوين كالكيان :وسطاأل الرشق منطقة يف وربيباتها مريكية،األ املتحدة الواليات

 .انسانية أو قانونية صبغة هاوإعطائ احلروب تربير يف السعودية، لعربيةا اململكة

 عىل والدساتري القوانني تلك سقاطاتوإ بدالالت التالعب  برزهاأ ،كثرية ستغاللاال أوجه

سابق  التحريف املغالطات تلك مجلة ومن املعنية، احلقيقية والترصفات اجلهات وعىل الواقع

 معنى وكذلك ،البلدان واستقالل السيادة معنى وكذلك ،رهاباإل ومدلول الذكر يف معنى

 تآمرية واسرتاتيجيات مشاريع رسم ساسهاأ عىل ويتم ،بها التالعب يتم مفاهيم كلها احلريات،

 به تقوم تزال وال السعودية العربية اململكة به قامت ما بالذات وهو وفتنوية، وتدمريية واستعامرية

 فباإلضافة متنوعة، نطاقات وعىل جراءة وأكثر أوسع بشكل املرة هذه ولكن ،جتاه الشعب اليمني

 من أيضا تمكنت قد اليوم فإنها ،نشأته أول من اخلليجي التعاون منظمة قرار عىل سيطرتها إىل

 االسالمي، التعاون منظمة مع احلال كان ذلك وقبل ،العربية اجلامعة وتوجه قرار عىل السيطرة

 خرق يعترب والذي
ا
 جذري ا

ا
 األمم مواثيق ضمنها ومن ،بها املعمول ساسياتواأل املبادئ لكل ا

  الدولية. املواثيق وبقية املتحدة

 بعض سنوضح الدويل للقانون السعودية االخرتاقات عن دراستنا من القسم هذا يف

تابعة ال الدولية املواثيق بحق السعودية العربية اململكة بها تقوم التي والرصحية البينة االخرتاقات

 .سالمياإل التعاون منظمة وكذلك ،العربية واجلامعة املتحدة األمم من لكل
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  اليمن؟ يف( العدوان) العسكري للتدخل قانونية أو رشعية من هل

 وغريها - التحالف دول - املنترصة وبالذات األمم اجتمعت الثانية العاملية احلرب بعد

من  هدف (الدويل القانون) اسم عليها اطلق فالرش وثيقة أو العرف أو التعهد يشبه ما ووضعت

 يُجنب وأن ،املحرمة األسلحةر وحتظ السالم يسود وأن العامل يف احلروب أن تمنع هورائ

الواليات  نإ بل ،سبق مما يشء يتحقق مل بالطبع األشكال، من شكل بأي املدنيني استهداف

 مستوى عىل برياءاأل من نياملالي يهاف قتل التي احلروب للعديد من األول الراعي كانت املتحدة

 .العامل

 حقيقية، قانونية أسانيد أو مصاديق ذات وغري مبتكرة رشعية سوى احلروب لتلك تكن ومل

 انتهاك من مواطنني محاية لغرض إما :كونها يف بمرشوعيتها توحي عناوين من محلته ما رغم

 والعمليات الديمقراطيات ايةمح لغرض أو ،أنفسهم املواطنني أو ،السلطة من أخرى أطراف

 القومي األمن عىل تهديدا يشكل ما قد خطر وجود بادعاء البلدان، ثم من لبلد السياسية

 العاملي. أو مريكياأل

 أي حدث هل :هو هنا الكبري السؤال فإن فعال؛ موجودة االدعاءات تلك بأن ولنفرتض 

 من قبل من املهددة املناطق تلك يف دواتهاأ عرب أو مريكياأل التدخل بعد املشكالت لتلك حل

 ؟!برياءاأل عىل املعتدية أو للقوانني طراف اخلارقةاأل نهابأ يفرتض

مبادئ  ،م2005 عام يف لألمم املتحدة السابق العام منياأل يف عهد "كويف عنان" تقررت

 خالله من يتم ،عاملي مؤتمر لعقد مني العام السابقوتم ذلك بعد دعوة األ ،نساينالتدخل اإل

 قد ذلك قبل كانت العامل، من مكان أو دولة أي يف اإلنساين التدخل وإمكانية رفوظ زمان تقرير

 التدخل يمكن متى حتديد خاللها من يتم ،م2000 عام الكندية احلكومة شكلتها جلنة شكلت

 اأيض وطرحت التحرك، هذا عن للتعبري"  للحامية املسؤولية"  مصطلح حينها وابتكر ،نسايناإل

  :هي"  للحامية املسؤولية"  العسكري التدخل إمكانية ورشوط وحمددات مبادئ

 معقول احتامل متوازنة، وسائل رشعية، صالحية أخرية، وسيلة سليمة، نية عادل، هدف

 الهدف. لتحقيق
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 :هي ،أساسية مبادئ ثالثة عىل الذكر سالف العرف هذا تضمن

  .اجلامعية الفظائع ضد سكانها عن الدفاع يف مسؤولية للدولة -1

 .ساساأل املسؤولية بهذه القيام عىل الدولة مساعدة مسؤولية الدولية لألرسة -2

 السلمية املساعي وفشلت اجلامعية، الفظائع من مواطنيها محاية يف الدولة فشلت إذا -3

 إكراهية، بوسائل التدخل مسؤولية الدولية فلألرسة خرى،األ هي ذلك عىل إلجبارها

 الدولية األرسة وتقرر. خريةاأل الوسيلة فهو العسكري التدخل أما. االقتصادية اتكالعقوب

 األمم ميثاق من السابع الفصل أساس عىل األمن جملس من بقرار عام، بشكل العسكري التدخل

 .(1)السالم ضد عاملواأل العدوان ملنع العسكرية القوة باستخدام يسمح الذي املتحدة،

 قانون الصيغة وبهذه املبادئ هذه تصبح ألن دويل إمجاع يتوفر مل 
ا
 ملزم ا

ا
 وجد نوإ حتى ،ا

 آخر يتم ما كان إذا وظاهرها، صيغتها يف وحقانية عادلة تبدو عامة مبادئ عىل الدويل اإلمجاع

وهذا  ،تنفيذها املراد املسبقة واخلطة املصلحة بحسب وحتويرها الصيغ بتلك التالعب هو املطاف

 .صغراأل أو املتوسطة أو ،الكبرية امتللمنظ سواء :الدساتري وكل واثيقامل كل عىل ينطبق ما

 :(2)قرارات مجلس األمن بحق اليمن

 *اليمن حتت الفصل السابع، من ميثاق األمم املتحدة:

 و
ُ
يف  (،2140اليمن حتت الفصل السابع بقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ) عض

 م.2014شباط فرباير /26

بشأن وضع اليمن حتت الفصل  "مرشوع القرار العريب"من الدويل بنى جملس األحيث ت

 و اتقرارالويعد أطول السابع، 
ا
من جملس األمن بخصوص  اصدارهتم إالتي  أكثرها تفصيال

                                                           
مان الطالباة :  ،اطروحة مقدمة لنيل درجة الادكتوراه ،كتاب : مبدأ التدخل اإلنساين يف إطار املسؤولية الدولية (1)

 جامعة وهران )اجلزائر(.  ،إرشاف الدكتور : املدهون حممد ،العريب وهيبة
  931القرار رقم ، 924القرار رقم ، 188قم القرار ر، 179القرار رقم ، 243القرار رقم ، 29القرار رقم (2)

القددتا    دد  ، 2051القددتا    دد  ، 2014القددتا    دد    القددتام الل ل:دد   2011وصددت م ذ ددم  دد   . 

                                  .2216القتا      ، 2204القتا      ، 2201القتا      ، 2140
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ورد نص وضع اليمن حتت الفصل السابع عىل النحو ( بند، 31ىل )يف توصياته إإذ وصل  ؛اليمن

لة يف اليمن تشكل تهديدا ا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة، وإذ وإذ يقرر أن احلاالتايل: )

 . "(الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة"ب يترصف بموج

 
ُ
 للقرار وىل األ سطراأليف  تكرذ

 
  عبارة

 
ذ يعيد تأكيد التزامه إو):وهي  لالنتباه والتعجبمثرية

ن كل أب بة هذه العبارةغراتكمن  ،(يميةقله واستقالله وسالمته اإلالشديد بوحدة اليمن وسيادت

بشكل رصيح ومبارش  هو مناقض ،احدى عرش صفحة البالغو القرار رشوعمما ورد عقبها يف 

ا كله، منل الدول املشاركة يف جملس األك باإلمجاععليه  تن املرشوع والذي صوتإحيث  ،اله

من ميثاق  (الفصل السابع)تتطلب الترصف بموجب ن احلالة يف اليمن أيقرر  !!بدون استثناء

 اتوالتعدي اتوالتجاوز اتكرب اخلروقأعىل  إلقدامل الترشيع عنيأي بام ي :مم املتحدةاأل

ن الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يدور حيث إ، و استقاللهأي بلد أواالنتهاك لسيادة 

ووقوع عدوان عىل  ،بهحول "ما تتخذه املنظمة األممية من أعامل، حال تهديد السلم واإلخالل 

تتخذ عىل فإنها يف دولة من الدول"، إال أنه وكام هي عادة أغلب قرارات جملس األمن املدنيني 

 ،وليس العكسما بل ويكون القرار بحد ذاته هو املرشع للقيام بعدوان  ،من يقام عليه العدوان

 
ا
( ،العراق) والنامذج كثرية عىل ذلك، من الدول التي صدر بحقها القرار مسبقا

ا
 ،!وليبيا نموذجا

.
ا
 واليمن مؤخرا

 العدوانية وجه ضد الدول الكربى، رغم عرشات احلروبن مل يسبق أ -الفصل السابع – كام أن 

مم بدون أية مساءلة عالوة عىل برشية واألالتي ارتكبتها بحق ال والفظاعاتواالعتداءات 

 العقوبة!!. 

 "الفصل السابع": ت وضع بلد ما حتومعنى أن يتوضيح حول ماهية 

الهدف من ثار بحد ذاته الكثري من اجلدل حول السابع من ميثاق االمم املتحدة أ الفصل

 ، فالقراريف نتائجها العكسية التي نفذ القرار بحقها والتجارب ،والدور الذي يعمل به ،ترشيعه

قرار  نفذث يُ حيبلد ما،  عىل املحارصة وفرض العقوبات وأالتدخل العسكري يتضمن  يف عمومه

املرحلة  من ميثاق األمم املتحدة: (42،41ن )املادتاالفصل السابع عرب مرحلتني عربت عنها 
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"وقف ومنها حة لتنفيذ قراراته، تتخذ فيها التدابري التي ال تتطلب استخدام القوات املسل :وىلاأل

..... وقطع العالقات  والربيدية ،واجلوية ،والبحرية ،ديةواملواصالت احلدي ،الصالت االقتصادية

 اذا مل تف   :املرحلة الثانية .جراءاتوتتخذ إ -أي حمارصة البلد املستهدف بالقرار -الدبلوماسية" 

وىل عندها جيوز اختاذ القوات اجلوية والبحرية والربية " ما يلزم جراءات املرحلة األبالغرض إ

 .أي التدخل العسكري حلفظ السلم واألمن الدويل"

ما  أن بالرغم ؛تهدد األمن والسلم الدويلقد أصبحت  -نص القرارام رصح به ك - اليمن 

 من أ
ا
إطار ال تزال يف إال باعتبارها  هافيتصن  يمكن حداث حتى صدور القرار الكان دائرا

 أو جتاوز يمكن اعتباره تهديد مل حيدث أن سجل أي تعد  حيث  ،الرصاع الداخيل
ا
لألمن والسلم  ا

مريكي العدوان السعودي األ وحتى بعد حدوث ،القرار وما بعده اردص، حتى حلظة إالدويل

طراف الوطنية املستهدفة من هذا القرار وغريه م؛ فقد بقيت األ2015مارس 26عىل اليمن يف 

مر األ ،هاوغريمن ممرات دولية  قليملربتوكوالت يف عالقاتها مع اإلحترتم كل املعاهدات وا

ن دولة وحدوية اىل دولة النتقال اليمن م تأييدهشدة " ن املرشوع يتحدث عنأهو  :خراآل

 ذاتيف  مفاهيمللاملزج العجيب القبول بهذا  نال يمكحيث  ؛حخر رصيآوهنا تناقض  ،"احتادية

  فالدولة االحتادية، املرشوع
ُ
حتى  كمرشوع حل  رر اختيارها هي حمور اخلالف ومل يكن قد ق

 إو حلظة صدور القرار اخلاص باألمم املتحدة،
ا
 وقفز ال لكان ذلك جتاوزا

ا
فوق كل اخلالف  ا

م دولة احتادية بعدة أها دولة موحدة ئاملختلفني يف بقا حول شكل الدولة بني الرئييس احلاصل

  (.قاليمعدد األليه يف املرشوع )إلتطرق وهذا ما مل يتم ا ،قاليمأ

 (:2140أهم حماور القرار رقم )

 وضع اليمن حتت الفصل السابع. -

 .ىل دولة احتاديةإالنتقال اليمن من دولة وحدوية  تأييدالشدة  -

 ."عيل عبداهلل صالح"رئاسة التسليم بأن عملية االنتقال تتطلب طي صفحة  -

 سحب األسلحة غري املرخصة وختزينها. -

 عليها عقوبات فرضفراد والكيانات ملن سيلتحديد األ ن؛جلنة تابعة ملجلس األمنشاء إ -
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يف قرار اختارتهم اللجنة املقصودة سامء من ورد أوقد ) ،للسفر وجتميد لألموابمنع ا

 .حق لهذا القرار(جملس األمن األ

وفية للمعايري رضورة إجراء حتقيقات شاملة ومستقلة وحمايدة ومستعىل تأكيد ال  -

عم وقوعه من أعامل انتهاك وامتهان حلقوق اإلنسان بخصوص ما  ؛الدولية
ُ
 .ز

 :املتسارعةامليدانية  ياتيثاحل، والتمهيد الختاذ القرار

، ووقع محرالتي نتج عنها سقوط مشيخة آل األبعد أحداث عمران جاء القرار  روصد -

 .قليمي والدويلاملستوى اإلعىل  لكذ

 ىل صيغةع بعض األحزاب السياسية إبعد توصل الرئيس االنتقايل مجاء القرار  روصد -

هذه الصيغة من  حول قبولحاد ز جدل وخالف وبرو، لتقسيم اليمن إىل ستة أقاليم

 الطرح
ا
 جذري ، بني من يعتربه حال

ا
وبني من يعتربه قرار تآمر عىل  ،للقضية اجلنوبية ا

 . األرض اليمنية

ايس باستقالل القرار السيترافق صدور القرار مع بروز وتصاعد أصوات شعبية مطالبة  -

 قليمية. ه اإلهه وميالليمن وصون سيادة أرضه واجوائ

 القرار :  حجج اختاذومربرات       

 وجود معرقلني للتسوية السياسية.بحجة  -

 بحجة تهديد املالحة الدولية. -

 . ، وتوسع نطاق هجامتهارهابيةبحجة انتشار التنظيامت اإل -

  :بطالن القرارمقومات 

 مل يكن قد  -
ُ
 .ن اليمنصادر ع ألمن والسلم الدولينيأي مؤرش عىل وجود تهديد ل ل  جا س

قبل اللجوء لتنفيذ  (الفصل السادس)جراءات جهود تطبيق إ تستنفذتكن قد امل  -

املتضمنة يف بنود الفصل  أي مل تستنفذ السبل السلمية :ع(الفصل الساب)جراءات إ

بني املتصارعني، حتى يتم  توافقية حللوليف الوصول من ميثاق األمم املتحدة  السادس

وعرب  مم املتحدةاأل السيام وأن ،ة يف بنود الفصل السابعاللجوء للقوة العسكرية املتضمن
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: يف رعاية احلوار بني الفرقاء السياسيني ت ال تزال ماضيةبن عمر( كانإىل اليمن) مندوبها

ابن عىل ذلك  أكد حق،ال" ال"حوار موفنبيك أو عربسواء عرب "مؤتمر احلوار الوطني"، 

ن العدوان ش وأنه وحتى حلظة ،ىل اتفاقإ يصل كاد أن احلوار ،حياتعدة ترص يف عمر

 شوط واقد قطعحاورون تعىل اليمن كان امل
ا
 كبري ا

ا
ملف سوى تبقي مل يكن قد وأنه  ،ا

 . فقط"الرئاسة" 

ار الفصل قر أي عدم قانونية أو صواب :يف ذاتهيتعلق ببطالن القرار  :األمر اآلخر -

رها كونه يبيح احتالل الدول واستعام ؛مم املتحدةيف ميثاق األ صيغته الواردةالسابع ب

، بدون وجود ضامنة ألن يتحقق السلم واألمن واالستقرار للدولة املستهدفةوتدمريها، 

أو نهب  ،جتاوزات وانتهاكات عىل املدنينيحالف املنفذة للقرار وأن ال ترتكب األ

كثرية فيمن طبق عليهم القرار والنامذج ثرية، ، واملعامل األأو تدمري البنى التحتية ،ثروات

 . طية للتدمري واالحتاللماستخدم ك حني

حتى وحترشها  لط البنودن ختأتعمدت  القرار قد ن اجلهة التي صاغتأمالحظة  باإلمكان         

 ال إدراك خطورتها إوعدم  ،يتم تغافل بعضها
ا
يف سياقات خمتلفة يرادها إتم  بعض البنودف ،متأخرا

 
ا
: البند اخلاص املثالعىل سبيل  ،و السطرينأطعة ال تتجاوز السطر ويف صيغ حمددة وقا ،تامما

، غري املرخصة وختزينها ( األسلحةوكذلك البند اخلاص بالسالح ) سحب  ،بالفصل السابع

 .املرشوعاحلقيقي من املبارش ووربام يكون الهدف  ،البنود خطرأوهذه من 

يايس لقرار السل يف اأمامهم سبل التدخن تنقطع هو أبام فيها أمريكا الدول العظمى  قلقام يف        

إلجياد  وتتحرضسيجعل الدول العظمى تستعد  دواتسقوط تلك األف ؛الداخل حلفاءللبلد عرب 

 للحسم.فجائي الالعسكري وتدخل يبيح لها ال( املتحدةحسب قانون االمم )مصوغ قانوين 

بشكل مجاعي ومطلق  تصويتن الإظة ضعف الدبلوماسية اليمنية حيث هذا الصدد مالحبيمكن 

 معنية بتنوع من تلك الدول املصوتة غري العديدن بأعضاء املشاركة يعني ر من قبل األالقرا بهذا

بتلك  ةو حتى بالسعي نحو اجياد حتالفات دولية فيام بينها شبيهأ ،يف اليمنقطاب واألطراف األ

  .سوريا مع عىل سبيل املثالاحلاصلة 
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 عىل ،م2011 حداثأ بانإ جرتان التي نستحقيق يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنشاء جلنة للإ  

و أمن و األأعامل تهدد السالم أن يشاركون يف و الكيانات الذيأفراد بمتابعة األكلفة مُ  أن تكون

هم كام ورد يف و اجلامعات أشخاص فاأل  ؛عاملو يقدمون الدعم لتلك األأ ،ستقرار يف اليمناال

ن واملعيق ،رة اخلليجيةيس كام نصت عليه املبادن لنجاح عملية االنتقال السياواملرشوع ) املعرقل

تهك القانون الدويل عامل تنأالرتكاب  نواملخطط، توصل اليه مؤتمر احلوار الوطني لتنفيذ ما

  (. نحلقوق االنسا

 جيابيإمر هنا يبدو األ     
ا
"شباب تطابق مع مطالب شعبية تبناها نه يأخاصة وللوهلة األوىل،  ا

املدنيني بصور ت بحق كمة كل املتورطني يف االنتهاكات التي ارتكبتمثلت بمحا الساحات" 

اجلهة التي كلفها  نإل هنا هو صوري حيث ؤالشديد فالتفا لألسفولكن  ،شكال خمتلفةأو

أي  "الوفاق":كومة حهي  شخاص املتورطةسامء اجلهات واألأبالقيام بحرص ومجع املرشوع 

 بذاتهان احلكومة احلالية هي ليس فقط ألاألمل، ة خيب تكمن وهنا ،حكومة املبادرة اخلليجية

مسرية "ولها املجزرة التي ارتكبت يف حق شباب وشابات أكان  ،ةعديدمتورطة بجرائم قتل 

 عملية اقتحام تورطت أيضا بتمرير! معدودة فقط بأيام الوفاق كومةح  صعود بعد "احلياة

ء سيشمل جران هذا اإلأمن  التأكد نباإلمكا كان ثم كيف ،رهابينيإالسجن املركزي وتهريب 

 كبري ن جزءا إكل املتورطني فعليا حيث 
ا
بطانة الثورة وارتكبوا جرائم الحقه  حتتمنهم قد ختفوا  ا

 . باسمها

ردع أي طرف  سوى هذا البند ال يفهم من "ئيس السابق عىل عبد اهلل صالحطي صفحة الر"

ام نصت عليه السياسية املقرة ب لقوىليه اإصلت التفكري يف عرقلة سري ما تو حماولة  بمن فيهم من

جراء حتقيقات شاملة إ) رضورة  ارشةمبعقبه أالنص الذي يف  ذلكيتضح  ،املبادرة اخلليجية

عامل انتهاك وامتهان أالدولية بخصوص ما زعم وقوعه من  يريادة ومستوفية للمعياومستقلة وحم

فرتة التمديد ل أمام من سيعرتض عىلحماذير األمر جمرد وضع  نأوهنا يفهم  ،ان (حلقوق االنس

  "عبدربه منصور هاديرئاسة "
ا
ت التي سيتخذها الرئيس ثم ملن سيعرتض عن القرارا ،أوال

 "ي الراعييحي"ن عىل أيف املؤتمر الشعبي العام ب بعض القادةح لوا   - .حلسم بقية امللفات االنتقايل
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جراء انتخابات إبه بتويل رئاسة اجلمهورية حلني  اطرئيس جملس النواب القيام بدوره القانوين املن

 - ة اخلليجية لعبد ربه منصور هادياملبادر حددتهاور بعد انتهاء الفرتة التي رئاسية حسب الدست

 "عيل عبد اهلل صالح"من يفتح ملفات االنتهاك التي ارتكبت يف عهد ن ذلك سيجعل جملس األأو

 .عرتاضهاستمر يف ا ذاإفيام 

مواصلة اجلهود الوطنية  ىلإ) يدعو  30كام ورد يف البند رقم : النص ح وختزينهنزع السال

بطريقة  وتأمينها) ختزينها  عىل أن يتم ىل التصدي للتهديد الذي تشكله االسلحة برمتها (إالرامية 

و أسلحة والذخائر الفائضة واألو تدمري املتفجرات من خملفات احلرب أومجع  ،مأمونة وفعالة

 (. و اململوكة عىل نحو غري مرشوعأ ،و غري املوسومةأزة املحجو

من  ؛ففي الوقت الذي يتم وضع اليمن حتت الوصاية الدولية ة:فاالظرالكثري من هذا البند يف 

 لل ات أجنبية غازيةوخالل وضعها حتت الفصل السابع الذي سيعني قدوم ق
ا
 يروبح تدخل بريا

ا
 ا

 
ا
  وجويا

ا
  وسياسيا

ا
لكي حتاربونا  حسالالنزع يتم قبل كل ذلك سوف و إال أنه ،واقتصاديا

 بأظفاركم!.

واالعالمية، السياسية  نابرلبعض املوالكثيف الرتويج املفاجئ مالحظة يف هذا الصدد يمكن 

وكانت  ،وجوب نزع سالح اجلامعات املسلحةب واملتمثل بمواكبة وكتمهيد إلصدار القرار

فقد تم من التابع ملجلس األالقرار رشوع ميف أما   .حوثيني (ل) ل توجه وبشكل رصيح اإلشارة

يف سياق ص حمشور وكذلك للحراك اجلنويب يف ن )أنصار اهلل( مجاعة احلوثينياالشارة إىل 

 خمتلف، 
ا
ويهيب بحركة احلراك اجلنويب وحركة احلوثيني وغريهام اىل املشاركة ) :حيث ورد حرفيا

 .(سياسية هدافأىل العنف لتحقيق إة ونبذ اللجوء البناء

 :مسقط ومباحثات ،2216: رقم األمن جملس قرار •

  :عىل نصت املحورية إحدى البنود بنود، عدة عىل القرار اشتمل

 استولوا التي املناطق مجيع من -اهلل أنصار - قواتهم وسحب العنف، استخدام عن "الكف

 املؤسسات من عليها وااستول التي األسلحة مجيع عن والتخيل صنعاء، العاصمة ذلك يف بام ،عليها

 تندرج التي األعامل مجيع عن والتوقف القذائف، منظومات ذلك يف بام ،واألمنية العسكرية
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 للدول تهديدات أو استفزازات بأي اإلتيان عن واالمتناع الرشعية، احلكومة سلطة نطاق ضمن

 ومجيع ،اسينيالسي السجناء مجيع وعن ،الصبيحي حممود الدفاع وزير عن واإلفراج املجاورة،

 يف املجندين األطفال مجيع وترسيح ،األطفال جتنيد وإنهاء اجلربية، اإلقامة رهن األشخاص

 صفوفهم". 

 طرافاأل هذه إىل دولة أي من األسلحة نقل أو بيع باتا منعا يمنع أنه فيه ورد آخر: بند ويف

 اليمن إىل املتجهة البضائع تيشتف مسؤولية لليمن املجاورة الدول عىل وأن بالقرار، املعنية اليمنية

  منه. اخلارجة أو

  :إلصداره الدافعة واجلهة القرار مقدمات

 يوم "18" اال قرابة بعد  م،2015 بريلإ 14 يف القرار صدر
ا
 حصل ،احلزم عاصفة بدء من ا

 استنتاجات عدة إىل القرار يقود التصويت عن روسيا وامتناع ،دولة "14" موافقة عىل القرار

  :خالل من "العدوان" أبعاد وتفرس ،اليمن جتاه األمن ملجلس العام توجهال ختص

 يوم "18" بعد القرار صدور -
ا
عىل  اجلوية للرضبات ذكر أي دون احلزم، عاصفة بدءمن  ا

 عليها. االعرتاض وعدم ،الرضبات لتلك قانوينالغري  التأييد يؤكد ما ،اليمن

 ".احلوثيني" إىلتقريبا  وده،بن وبكل مبارشة القرار يف اخلطاب توجيه -

 ،2140 رقم القرار وهو السابع البند رمحة حتت اليمن جعل الذي السابق األممي القرار بأن -

 عربي كان سواء اليمن، ضد مستقبيل عدوان أي ملباركة مقدمة الإ يكن مل
ا
 دولي أم ا

ا
  .ا

 بها قام جلهود نتيجة كان والذي القرار، بنود عىل بالتحديد والسعودية اخلليجية البصمة -

 رئاسة قد تواكب مع صدور القرار نحيث إ األردن وسفرية املتحدة، األمم لدى السعودية سفري

 األمن. ملجلس الشهرية األردن

 وصلت التي البنود تلك أن وهو وأعم، أكرب آخر استنتاج إىل تقودنا السابقة االستنتاجات

 بمثابة تكون ألن إلصدارها الدافعة من اجلهةو األمن جملس من بند، قد وضعت "25" الا إىل

 أنصار"  التزام وأن ،ها عىل اليمنربح إليقاف السعودية بقيادة العريب للتحالف  النهائية الرشوط

 وإيقاف الرضبات إليقاف هلم بالنسبة الوحيد امللتجئ أو الضامن هو بنوده بكافة بالقرار"  اهلل
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  .والسالح لباملا هلم "املرتزقة" املقاتلني دعم

 جيب القرار، بنود إحدى ووفق فانه الرشوط؛ بتلك الكامل االلتزام عىل التأكيد وألجل نهوأ

 
ا
 جملس برعاية الرياض يف يعقد مؤتمر بحضور هادي" منصور "عبدربه لطلب االستجابة أيضا

 تقود التي السعودية عاصمة يف !! اليمن عىل للعدوان املنفذة الدول برعاية أي :اخلليجي التعاون

 والوطنية اليمنية األطراف هانةإ يتم مامل يكفي لن بالرشوط االلتزام أن يعني ما العدوان، هذا

 .!عاصمته ويف ،له واالنحناء املعتدي أمام واخلنوع بالذهاب

 الرياض يف املوجودة اليمينة احلكومة قبل منالقرار عينه  تنفيذ بوجوب التلويح كثر فقد

  الطريان. ورضبات ،احلرب إليقاف ورشط ،تاملفاوضا لعودة كرشط

 مسقط:  مباحثات

 حمورية واحدة نقطة عىل قد ركزت بدايتها ومنذ مسقط مباحثات نإ :القول نستطيع

 . املتحدة األمم عن الصادر "2216" رقم القرار وهي وأساسية

 موجه كان القرار أن املالحظ من
ا
 ملناقشاتا ثناءوأ ولكنه ،"احلوثيني" إىل مبارش بشكل ا

 برعاية ديرتأ والتي مسقط، العامنية العاصمة يف طرافاأل بها قامت التي واملستفيضة املستمرة

 بعض تعديل إمكانية يف البحث تم نهفإ ؛الشيخ" "ولد اليمن إىل مبعوثها وبإرشاف املتحدة األمم

 ،" األطراف كل"  يصبح نأل" للحوثيني" اخلطاب املوجه تعديل مثل القرار: ومدلوالت مفردات

 املساعي كل فشلت أن بعد سياسية بتسوية اخلروج لغرض ؛املشاورات نجاحإ ملساعي وذلك

  .املتصارعة طرافاأل حدىإ لصالح املعارك حلسم العسكرية

 وكحل أكثر ا النقاش دار
ا
 مطلوب كان ما حتويل بأن يتم عتداال

ا
 اهلل" وحدهم "أنصار من ا

ذلك  يصبح إىل أن واملديريات، املؤسسات أدارة أمور ركوت للدولة، السالح كتسليم تنفيذه،

 غري مسيطرة أخرى كيانات تتواجد حيث ؛الشامل أم اجلنوب يف سواء :األطراف بقية من مطلوبا

 .اهلل" "أنصار

 وتعرضت ،مسقط يف املتباحثون إليها توصل جديدة ببنود قائمة رسبت فقد ذلك وحول

 الشعبي املؤتمر و"حزب اهلل" "بأنصار املتمثل الطرف قبل نم التعديل من مراحل عدة إىل بدورها
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بت كام التسهيالت، من حد وكأقىص ،العام"
ُ

 املتحدة األمم مبعوث كتبها أخرى رسالة أيضا رس

  رسبت أنها يظهر والذي ،مستشاريه ألحد الشيخ" اليمن "ولد إىل
ا
 من مقدار إلظهار قصدا

 ضابطني خالل من كان والذي ،السعوديون مثله يالذ الضعيف التمثيل التنازالت، ولتوضيح

 .السعودي اجليش يف عقيد برتبة فقط،

 قد املؤتمر( وحزب ،اهلل )أنصار اليمني الداخل من القادمة األطراف أن وبغرض التأكيد عىل

 ومن العبارات، أو املواد بعض عىل التحفظ أبداء مع "،2216" القرار بنود عىل ضمنا وافقوا

  نهفإ السابقة، املالحظة إىل إضافة أهمها
ُ
 ،البلد سيادة باخرتاق اخلاصة املادة عىل اعرتاض م  د  قد ق

  :التايل عىل العقوبات مادة نصت بالعقوبات، اخلاصة تلك وكذلك

 من ،15و 11 الفقرتني بموجب املفروضة للتدابري املحددون األشخاص خيضع الثالثة: املادة

  ."2140 القرار

  :التايل عىل "2140" القرار من 15و 11 نالفقرتا تنص حيث

د أن يقرر -11  تاريخ من ابتداء أولية واحدة سنة ملدة تأخري، دون األعضاء الدول مجيع جتم 

 يف املوجودة األخرى االقتصادية واملوارد املالية واألصول األموال مجيع القرار، هذا اختاذ

 أو األفراد من اجلهاتمبارشة  غري أو ةمبارش بصورة فيها تتحكم أو تملكها والتي أراضيها

 أو األفراد من اجلهات أو أدناه، ١٩ الفقرة بموجب املنشأة اللجنة أسامءها تعني التي الكيانات

ا أو ،باسمها تعمل التي الكيانات
ا
 فيها، تتحكم أو تملكها التي الكيانات أو لتوجيهاتها، وفق

 داخل كيانات أو أفراد أي أو ،مواطنيها تاحةإ عدم األعضاء الدول مجيع تكفل أن كذلك ويقرر

 التي الكيانات أو األفراد من للجهات اقتصادية موارد أو مالية أصول أو أموال أي أراضيها

 .لفائدته أو اللجنة تعينها

 تاريخ من اعتبارا واحدة سنة مدتها أولية لفرتة األعضاء، الدول مجيع يتخذ أن يقرر -15

 اللجنة حتددهم الذين األفراد جانب من أراضيها دخول ملنع تدابري من لزمي ما القرار، هذا اختاذ

 أي يلزم ما الفقرة هذه يف يكون أال رشيطة منها؛ عبورهم أو ،أدناه ١٩ بالفقرة عمال ؛املنشأة

 .أراضيها إىل رعاياها دخول برفض دولة
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 الشعبي و"املؤتمر هلل"ا "أنصار عليها حتفظ أو اعرتض والتي "السيادة"با اخلاصة املادة أما

 البضائع كل تفتيش من لليمن املجاورة الدول تم من خاللها تمكني التي املواد فهي العام"

 عىل نصت والتي "،2216" القرار من عرش اخلامسة املادة ومنها ،اليمن من اخلارجة أو القادمة

 والقادمة اليمن إىل املتجهة البضائع مجيع تفتيش لليمن املجاورة سيام ال الدول تتوىل "أن :التايل

 ".اتوريده حيظر صنافاأ حتمل البضائع أن لالعتقاد معلومات توافر إذا منه

 :الورقة يف الواردة النقاط، تمثلت اليمن إىل مبعوثها عرب الوثيقة تبنت املتحدة األمم

 
ا
 مجيع من 2216 رقم القرار فيها بام ،الصلة ذات األمن جملس قرارات بتنفيذ االلتزام: أوال

 عىل التحفظ مع الوطنية، السيادة يمس ال وبام ،عليها التوافق يتم تنفيذية آلية وفق ،األطراف

  .املواطنني بحق الصادرة العقوبات

 اجلامعات كل وانسحاب ،األطراف مجيع من النار إلطالق وشامل دائم وقف: ثانياا

ا ؛املدن من املسلحة وامليليشيات
ا
 ويرفع واإلداري، األمني الفراغ سدل عليها يتفق آللية وفق

  واجلوي. والبحري الربي احلصار

ا
ا
 األمم بإرشاف عليها االتفاق سيتم التي اآللية تنفيذ عىل حمايدة رقابة عىل االتفاق: ثالث

 .املتحدة

ا  وإطالق ،املدنيني بحامية تتعلق التي املواد ذلك يف بام ،الدويل اإلنساين القانون احرتام: رابعا

 يف أسامؤهم وردت التي األشخاص ذلك يف بام األطراف، كل من واملحتجزين املعتقلني رساح

 واملواد ،التجارية البضائع بدخول والسامح ،اإلنسانية اإلغاثة أعامل وتسهيل األمن، جملس قرار

 .قيود دون األساسية املواد من وغريها ،النفطية واملشتقات ،والطبية ،الغذائية

ا  مهامها لتامرس توافقي بشكل املشكلة بحاح خالد الوزراء رئيس مةحكو تعود: خامسا

ا 60 تتجاوز ال لفرتة أعامل ترصيف كحكومة  بام ،وطنية وحدة حكومة تشكيل خاللها يتم ،يوما

  .الدستور مع يتعارض ال

ا  املتحدة؛ األمم بواسطة جتري التي اليمنية األطراف بني املفاوضات وترسيع استئناف: سادسا

 
ا
  .األمن جملس لقرار اوفق
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ا ا ؛الدولة إىل الثقيل السالح بتسليم األطراف كل تلتزم: سابعا
ا
 الوطني احلوار ملخرجات وفق

 .الشامل

 :والممارسة المواثيق بين العربية الدول جامعة

 اجلامعة ميثاق العامة، نصت بنود هدافاأل من أساس عىل العربية الدول جامعة تأسست

 اجلامعة دول يف القائم احلكم نظام اجلامعة يف املشرتكة الدول من ةدول كل حترتم أن :عىل

ا وتعتربه األخرى،
ا
 ذلك تغيري إىل يرمى بعمل تقوم بأال وتتعهد الدول، تلك حقوق من حق

 : اجلامعة اختصاصات ومن فيها، النظام

 األعضاء: الدول استقالل صيانة

 .وغريها والصحية، ،الجتامعيةوا ،والثقافية ،االقتصادية ونالشؤ يف التعاون -1

 .ومصاحلها العربية البالد ونشؤ يف النظر -2

 .املستقلة غري العربية البالد حترير -3

 االقتصادية العالقات وتنظيم ،والسالم األمن لكفالة الدولية الهيئات مع التعاون -4

 .واالجتامعية

 يف مبادئها ضمن ورد والذى اإلسكندرية، بروتوكول كانت اجلامعة ختص وثيقة أول -5

 من بينها فيام األعضاء الدول تربمه ما تنفيذ مراعاة: هي اجلامعة جملس مهمة" :منها الثاين املبدأ

ا السياسية خططها بني والتنسيق ،بينها الصالت لتوثيق دورية اجتامعات وعقد ،اتفاقيات
ا
 حتقيق

 والنظر ،املمكنة السياسية بالوسائل ءكل اعتدا من وسيادتها استقاللها وصيانة بينها فيام للتعاون

 ." العربية البالد ونشؤ يف عامة بصفة

 من دولتني بني خالف فيها يقع التي األحوال عدا فيام يقبلها ملن ملزمة املجلس قرارات -1

 قرارات تكون األحوال هذه ففي ؛بينهام النزاع لفض املجلس إىل الطرفان ويلجأ ،اجلامعة أعضاء

 .ونافذة ملزمة املجلس

 جيوز ال كام ،اجلامعة دول من دولتني بني املنازعات لفض القوة إىل االلتجاء جيوز ال -2

 .دولها من دولة أى أو العربية الدول جامعة بسياسة ترض خارجية سياسة تباعا
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 اجلامعة دول من أخرى دولة مع تعقد أن باجلامعة األعضاء الدول من دولة لكل جيوز -3

 .وروحها األحكام هذه نصوص مع تتعارض ال خاصة تاتفاقا غريها أو

  القائمة بحدودها اجلامعة إىل مةاملنض الدول واستقالل بسيادة االعرتاف -4
ا
 .فعال

 البنود أغلب أن يالحظ العربية الدول جامعة أساسها عىل قامت التي املبادئ هذه خالل من

 السيايس قرارها صون أي) :اوسيادته العربية الدول باستقاللية التأكيد عىل حرصت قد

  .املنازعات فض لغرض األحوال من حال بأي القوة استخدام عدم عىل ثم ،(الداخيل

 تاريخ طول العربية اجلامعة أداء عىل األمثلة من الكثري رضب نستطيع الصدد هذا ويف

 لاحتال وقضية ،فلسطني قضية مثل :واملحورية ساسيةاأل القضايا جتاه سيام وال وجودها،

  سوريا أو ،لبنان أو ،العراق
ا
 .  -البحث  موضوع - اليمن عىل االخري العدوان ثم ،مؤخرا

 مثل قد كان م1991عام  الكويت عىل حسني" الرئيس العراقي السابق "صدام عدوان ففي

 جتاوزا ذلك يف ألن العربية؛ الدول جامعة مواثيق فيها بام ،الدولية املواثيق لكل فاضحا خرقا ذلك

 الدول جامعة يف عضو الدولتني كال وألن العربية؛ الدول جامعة يف عضو دولة واستقالل دةلسيا

أن تم  فكان ذلك؛ من موقف لها يكون أن فيها األعضاء والدول اجلامعة عىل وجب فإنه ؛العربية

 وكان أ ،الكويت لتحرير العريب التدخل
ا
فق تربيراته املت له قانوين لتحرك ألنه استند ؛مقبوال مرا

 والدول( الناتو) لتدخل كان هل ليبيا، نموذج لدينا املقابل يف ولكن عليها واملجمع عليها مسبقا،

 ال بالطبع ،(م2011عام) حاكمها سقاطوإ ليبيا لتدمري رهابينيواإل السالح بإرسال العربية

 خمالف بكونه إال التحرك ذلك تصنيف يمكن
ا
 تمسوغا أي له ليس تآمر هو بل ،قانوين وغري ا

ني ذاتها  القوانباالعتامد عىل ؛عدمه من التآمر وجود صحة من التأكد ويمكن ،أو إنسانية قانونية

 :و العامليةدويل يف بلد من البلدان العربية أسالفة الذكر املرشعة والضابطة للتدخل العريب أو ال

أو أزمة  ،ها ثورةعتبارسواء با :ويف إطار الشأن الداخيل البحت ،ففي ليبيا كانت القضية داخلية

 ففي ؛(السلبي أو اإلجيايب) التدخل ذلك بعد الدول تلك وضعية مالحظة ثم من خالل ،سياسية

 وال، لليبيا بالنسبة حيدث مل ذلك ولكن ولالستقرار، للعمل الدولة أمور عادت ،الكويت حالة

 سوريا. وال ،اليمن
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 عضوة كانت سواء :دولة أي تداءاع بأن ،رصاحة األمر هذا يقر العربية الدول جامعة ميثاق

 يوجب العربية اجلامعة يف األعضاء دول من دولة عىل -أم ال  ،العربية الدول جامعة أعضاء من

 اجلامعة ميثاق من السادسة املادة عليه نصت ما األزمة، وهذا التدابري واختاذ اجلامعة حترك

  :العربية

 فللدولة وقوعه خيش أو اجلامعة، عضاءأ من دولة عىل دولة من اعتداء وقع إذا  :6 مادة

ا لالنعقاد املجلس دعوة تطلب أن باالعتداء املهددة أو عليها، املعتدى   .فورا

 كان فإذا باإلمجاع، القرار ويصدر االعتداء، هذا لدفع الالزمة التدابري املجلس ويقرر

 .عتديةامل الدولة رأى اإلمجاع حساب يف ال يدخل اجلامعة، دول إحدى من االعتداء

 يكن مل العربية اجلامعة يف األعضاء الدول بعض قبل من بالذات املادة هذه اخرتاق أن شك ال

 والغزو ليبيا وكذلك ،مريكياأل الغزو أيام عىل سبيل املثال فالعراق اليمن؛ يف نوعه من األول

 وللميثاق البند الهذ رصحيا خرقا اعتبارهيمكن  ما فيه ،(العريب وريب،األ مريكي،األ) لها العاملي

 ،فيها احلكم إسقاط عىل والتآمر بل ،أخرى دولة سياسة يف التدخل خانة يف يصب ألنه بمجمله؛

 سيادة عن للدفاع التدخل عدم خالل من كان األول التقصري أن عىل وعالوة احتاللها، ثم

 الكبري زالتجاو فإنه قد حصل الغزو األجنبي؛املستهدفة من  العربية الدولة تلك واستقرار

جنبي الغازي ؛ بالتشارك مع األالدولة تلك يف احلكم سقاطوإ وتدمري غزو يف باملشاركة

  !. واملستعمر

 : العربية الدول جامعة ميثاق من الثامنة املادةيف  أيضا الفكرة هذه بلورت وقد

 امعةاجل دول يف القائم احلكم نظام اجلامعة يف املشرتكة الدول من دولة كل حترتم : 8 مادة

 .األخرى

 العربية عن اجلامعة أعلنت السعودية العربية اململكة قادته والذي اليمن عىل العدوان يف

 ضد احلوثيني" "انقالب عىل القضاء بدعوى اليمن يف اآلن الدائرة للحرب الكامل، دعمها)

 منصور(.  هادي ربه عبد للبالد الرشعي الرئيس

قدت
ُ
 ؛اليمن عىل العدوان من يومني بعد أي ،م2015 ارسم 28 بتاريخ القمة العربية وقد ع
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 ،قبل جلسات االجتامع اختذ القرار قد بأن هنا يعني ما احلزم"، "عاصفةاب من خالل ما سمي

 تأييد إىل واالستامع اخلطة إعالن هو القمة يف حصل ما وأن ،العربية اجلامعة طاولة خارج ومن

 وليس ،املتخذ القرار تأكيد ألجل العربية القمة إىل ضوراحل فتم لها؛ والتصفيق العربية الدول بقية

 ملواثيق كبري آخر اخرتاق وهذا العربية، اجلامعة أعضاء بني ىل التشاور املطولمستند إ قرار الختاذ

 .اجلامعة العربية

 ينتظر ال وكأنه مبارشة القمة من بعدها خرج ثم كلمته العزيز عبد بن سلامن امللك لقىأ حينام

لكلامت بقية  لالستامعكام وأنه ليس بحاجة  ،و املناقشة يف القرار املتخذ سلفااملوافقة أ قيةالب من

 الكلامت بعض هناك كان حني يف ترحيبية، لقيتعلام أن أغلب الكلامت التي أ الرؤساء وامللوك،

 عدا ق،العرا دولة من الرافض املوقف وكذلك ،اجلزائر دولة من املقدم كاملقرتح ،نسبيا املختلفة

املخالف للقانون والعرف  -ظريالن املنقطع لإلمجاع مغاير رأي أو موقف يوجد فال ذلك

 إعالن أيضا كان وكأنه اليمن الدولة العضو واملؤسس للجامعة العربية، رضب عىل -خالق واأل

 رأي عىل يعلو مل يعد هناك رأي إذ السعودية، تسمى باجلامعة لكي ؛العربية اجلامعة بموت

 .فيها ديةالسعو

 دولة أي شؤون يف دولة أي من عسكري تدخل ألي رفضه" أكد عىل  العراق دولة موقف

 موقف بأي السري عىل شدد"  لبنان فقد أما دولة للحل، سبيال احلوار اعتامد إىل ودعا أخرى،

 املوقف ولعل "،التوافق أو باإلمجاع حتظى ال خطوة أي عن ونأى العريب، اإلمجاع عىل يقوم

 موقفها إىل فباإلضافة ،الحقا كثرية مشاكل لها سبب قد اللبنانية للدولة بالنسبة للحياد يبالقر

 السعودية - األزمة قضية من حمايدا موقفا أيضا اختذت فقد اليمن عىل احلرب من املحايد

أخرى منها امللف السوري  وأمور ،طهران يف السعودية السفارة بإحراق اخلاصة – يرانيةاإل

 كثر األ
ا
  .يف موقف لبنان منه تعقيدا

 خارج حيارب ال اجلزائري اجليش أن"  :بعبارة يتلخص فكان اجلزائر دولة موقف أما

 غريب من كثراأل أما املوقف .ةاليمني األزمة لتجاوز السيايس احلوار إىل اجلزائر ودعت" راضيهأ

 من تعاين والتي ،نيةالفلسطي الترشيعية السلطة موقف هو والعقل والعرف املنطق نطاق وخارج
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 ؛احلزم عاصفة"  عباس لتأييد حممود الرئيس لسان وعىل ذهبت الصهيوين والعدوان االحتالل

 "!!!. فيه الرشعية ودعم اليمن وحدة عىل للحفاظ

"  العربية؛ اجلامعة روقةأ خارج من كان وإن محاس، حلركة الصادم املوقف أيضا جاء ثم

 الذي اليمني الشعب خيار مع تقف نهاوأ ،اليمن يف لرشعيةا مع وقوفها عن احلركة عربت حيث

 الوطني والتوافق واحلوار واستقراره، وأمنه اليمن وحدة ومع ،ديمقراطيا عليه وتوافق ،اختاره

 أبنائه".  بني

 خمالف ليس وهذا 
ا
 وتكافح تعاين وشعوب بجامعات فكيف لألخالق؛ وإنام للقانون ا

 ،واخرتاق سيادتها ،دولة أخرى احتاللتؤيد مساعي  أن بنائهاأل والقاتلة ألراضيها االحتالل

 .والغاصب املحتل الكيان الصهيوين الذي ينتهجه والنهج سلوباأل وبذات

  مقعدها كان والتي السورية الدولة أما
ا
 بقيادة أيضا العربية الدول موقف بسبب ؛شاغرا

 التطورات جتاه العميق قلقها عن"  عربت فقد ئم فيها؛القا احلكم نظام من السعودية اململكة

 واملغرتبني اخلارجية وزارة يف رسمي مصدر وقال .الشقيق اليمن مجهورية تشهدها التي اخلطرية

 اليمن سيادة احرتام عىل سورية فيه تؤكد الذي الوقت يف: اسان نباءترصيح لوكالة األ يف

ا ووحدته واستقالله
ا
 إىل للتوصل بينها فيام احلوار إىل اليمنية األطراف تدعو فإنها ؛وشعباا أرض

 اإلرادة هذه باحرتام الدويل املجتمع وتطالب ،اليمني الشعب وتطلعات إرادة يلبي سيايس حل

 ." السافر العدوان" با العملية ووصفت

 العديد تدمري يف مبارش بشكل ساهمت والتي السعودية العربية اململكة أن نجد املقابل ويف

 لآلالف من بإرسالها ولبنان؛ ،واليمن ،وليبيا ،وسوريا ،العراق رأسها عىل العربية الدول من

 مل من كل وتهدد العالقات وتقطع تعادي نجدها املقابل املفخخة، يف والسيارات رهابينياإل

 حصل مع كام ، !!عليه احلرب وتعلن بل ،طهران يف السعودية السفارة حراقإ من موقفه يعلن

 ومن السعودية من اللبنانية اجلالية بإخراج والتهديد املالية الهبات عوقط للعالقات قطع من لبنان

 أيضا وإنام طهران يف السعودية السفارة احراق من لبنان موقف بسبب فقط ليس اخلليج، دول

 أكثر بكونه عرف والذي ،اليمن العدوان عىل من نرصاهلل" "حسن السيد وباألخص لبنان ملوقف
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 ويكون العدوان، من يوم ثاين يف ولهاأ كان ،خطابات بعدة به نددو العدوان هذا عن حتدث من

 السعودية، اململكة جتاه نرصاهلل" "حسن للسيد احلدة وبهذه ،وعلني رصيح هجوم أول بذلك

 حتى تباعا الطرفني بني الفجوات هذه تطورت حيث ؛أكثر العالقات بتوتر ذلك تسبب والذي

  .أخرى تبعات من هاتبع وما ،املادية الهبات لقطع الوصول

 خالله من يصنف بيان الستصدار " اخلليجي التعاون جملس"  ااملوقف الذي دفع ب وهو

 عروبة عن تتحدث إعالمية محلة وضمن ذلك موازاة يف مروجا إرهابية، كجامعة اهلل" "حزب

 عوديةالس من اللبنانيني الوزراء أحد"  ريفي أرشف"  ىل طلبوصل األمر إ ،استقالله وعن لبنان

 إجراءات هذه كل أن ويتضح اهلل"، اليمنية ملواجهة "حزب احلزم بعاصفة شبيهة حزم بعاصفة

 والذي املتأزم السيايس الداخيل الوضع بسبب فقط يكن مل !اهلل" "حزب وضد لبنان ضد العدائية

 يداملحا لبنان موقف بسبب هو وال تمرير أجنداتهم، عن عجزوا قد اململكة حلفاء أن فيه يظهر

 الحقا أكدته احموري آخر اسبب هناك أن بل طهران، يف السعودية السفارة احراق حادثة من

 اليمن، عىل العدوان من نرصاهلل" "حسن السيد العام وأمينه اهلل" "حزب موقف التطورات، وهو

 ؛اخلليجي التعاون جملس قرارل فقط واحد ليوم السابق  اهلل نرص حسن لسيدا خطاب ومنها

 لزعزعة اوافراد مجاعات يدعم اهلل حزب أن ثم وبدعوى، إرهابية كجامعة اهلل حزب بتصنيف

 فيه يعترب بيانا العربية اجلامعة يف األعضاء الدول داخلية وزراء أصدر ،العربية الدول يف االستقرار

 . اجلزائر موقف يعرف ومل ،ولبنان ،العراق فقط امتنعت ،إرهابية مجاعة اهلل" "حزب

 فيها تشارك عربية، عسكرية قوة إنشاء"  إىلفقد دعا  الشيخ رشم لقمة اخلتامي نالبيا أما 

 من أي وسالمة أمن تهدد التي التحديات ملواجهة عسكريا القوة هذه وتتدخل اختياريا، الدول

  .العراق عليه حتفظ الذي القرار وهو املعنية"، الدولة من طلب عىل بناء ،األعضاء الدول

 الواليات من قد تم اليمن عىل والعدوان احلرب إعالن كون إىل إضافة ،تكل هذه التجاوزا

 مل القرار كون أيضا يؤكد ما واشنطن، يف السعودية اململكة سفري لسان وعىل مريكيةاأل املتحدة

  "ارسائييل" أمريكي قرار وإنام، اإسالمي وال اعربي  يكن
ُ
 معفع بالسعودية لتكون يف واجهته، د

 خالفت قد السعودية اململكة تكون وبذلك ؛ذلك عىل املبارشة والشواهد لالدالئ كل وجود
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  :التايل عىل النحو العربية الدول جامعة ومواد ميثاق

 الرادعة الوسائل اختاذ عىل تنص والتي ،العربية اجلامعة ميثاق من السادسة املادة اخرتاق -1

  .أخرى عربية دولة عىل العربية الدول من االعتداء وليس عربية، دولة عىل عدوان أي عىل

 دولة أي يف احلكم نظام باحرتام والقايض ،العربية اجلامعة ميثاق من الثامنة املادة خمالفة -2

  .الدولة لتلك الداخلية السياسة يف التدخل وعدم ،عربية

 ة يفمرهون العربية الدول بعض صبحتأ حيث ؛العربية الدول بعض قرار مصادرة -3

  أصبح كام السعودي بالقرار واخلارجية خليةالدا سياستها
ا
 ،والبحرين ،ماراتاإل دولة مع حاصال

 .وغريها ،والسودان ،واملغرب

 ،رهابينياإل إرسال خالل من ؛أخرى عربية دول يف االستقرار وسالمة أمن تهديد -4

 الدول تلك وسيادة وأمن واستقرار اقتصاد لتدمري ؛املفخخة والسيارات بالسالح ودعمهم

 .وغريها ،ولبنان ،واليمن ،وليبيا ،والعراق ،سوريا يف حاصل هو كام ،املستهدفة

 العربية الدول وتنمية ووجود كيان عىل الصهيوين" مريكيالتآمر "األ يف املشاركة -5

  سالميةواإل

  العربية. الدول جامعة قرارات وإعاقة مصادرة -6

  سالمية.اإل الدول بني واملناطقية والعرقية املذهبية التفرقة بث -7

 تم العربية اجلامعة نأ املعلوم من والذي ،الصهيوين" "الكيان مع والتنسيق االتصال -8

 .العربية رايضاأل من جلزء املحتل الكيان لهذا التصدي لغرض ؛ من حيث األصل تأسيسها

 :االسالمي التعاون منظمة

 "حماربة كانت معاهدةسالمي اإل التعاون منظمة هم املعاهدات التي صدرت عنمن أ

بنودها عىل "العدوان  إسقاط الكثري من ملعاهدة التفصيلية التي يمكنوهي ا ،اإلرهاب"

، والتعاريف التي وضعتها ،من خالل تطابق الكثري من بنودها ؛مريكي عىل اليمن"السعودي األ

يمني، مريكي عىل الشعب السعودي األمع ما مارسه العدوان ال ،رهاب"ومنها تعريف " اإل

 صنفت التي العمليات من جمموعة شهدت قد املعاهدة هذه إنشاء لتاريخ السابقة الفرتة كانت
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 ،ونريويب ،ردنواأل ،ومرص ،السعودية منها عربية: وغري عربية دول يف إرهابية، أعامل نهابأ

  .السالم ودار

  :الوقت كذل يف حتدث كانت التي العمليات تلك طبيعة يف رئيسيني أمرين مالحظة يمكن

 وجود ضد أو ،املنطقة يف غربية مصالح ضد حتدث غلبهاأ أو جمملها يف كانت انها :األول

 .أمريكية وباألخص ،غربية ومؤسسات كجامعات أو ،(السائحني) كأفراد املنطقة يف غريب

 الشيشان أو فغانستانأ يف القتال من العائدين من أغلبهم يف هم العلميات تلك منفذو :ثانيا

 ،السوفييت مقاتلة رفعت بغرض التي العناوين بتلك متأثرا كان ممن أو السوفيتي، االحتاد ضد

 .املسلمني عىل اخلارجي الغزو أو الكفر، حماربة من أبرز حمفزاتها : والتي كان

 جدية بطريقة ن تصاغوأ ،املعاهدة إلنشاء هذه الفضل الرئييس يف الدفع السببني ولهذين

 ترضرت التي الغربية الدول من مدفوعا كان والذي ،من هذا النوع رهاباإل مكافحة يف وعملية

 . العمليات تلك من فعال مصاحلها

 بأنه: اإلرهاب املعاهدة عرفت

ا يقع أغراضه أو بواعثه كانت أياا به التهديد أو العنف أفعال من فعل كل"  
ا
 ملرشوع تنفيذ

 تعريض أو ،بإيذائهم ترويعهم أو ،الناس بني الرعب إلقاء إىل ويهدف ،مجاعي أو فردي إجرامي

 بأحد أو بالبيئة الرضر إحلاق أو للخطر حقوقهم أو أمنهم أو حريتهم أو أعراضهم أو حياتهم

 املوارد أحد تعريض أو ،عليها االستيالء أو احتاللها أو ،اخلاصة أو العامة األمالك أو املرافق

 السياسية الوحدة أو اإلقليمية السالمة أو ستقراراال تهديد أو للخطر، الدولية املرافق أو الوطنية

 .املستقلة الدول سيادة أو

 اإلرهابية العمليات من خالله بني يُفرق بند تم إضافة فقد ؛املعاهدة لهذه الفت تمييز ويف ثم

 املادة نصت حيث الدول؛ واستقالل األرض عن الدفاع ألجل ،املقاومة القائمة علميات وبني

 : عىل املعاهدة من" أ" ةالفقر الثانية

 االحتالل ضد املسلح الكفاح فيها بام ،الشعوب كفاح حاالت إرهابية جريمة تعد ال( )أ

ا املصري تقرير أو التحرر أجل من ،األجنبية والسيطرة واالستعامر األجنبيني والعدوان
ا
 ملبادئ وفق
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 .الدويل القانون

 اليوم تقوم هاكون يف :األول جوانب: ثالثة ويف ،السعودية جتاوزات عىل رصيح نص هذا و

 نفسها ثانيا: السعودية أخرى. عربية وكيانات دول عىل نياالجنبي والعدوان االستعامر بدور

 ثم ،لتحركهم ؛وايدلوجي فكري عورشكم ،اإلرهابية للجامعات األول الداعم أصبحت

 ختريبها. املراد املناطق إىل وإرساهلم ،والسالح باألموال بدعمهم

 ةكيانات إرهابي بأنها الصهيوين للكيان املقاومة اململكة السعودية اليوم احلركات تتهم لثا:ثا

 .اهلل" "حلزب اتهامها يف مؤخرا حصل كام

 
ا
حلفها مع الكيان  يف املنضوية العربية الدول وبقية هي اململكة السعودية عالقة نإ :رابعا

  باتت قد الصهيوين
ُ
 ما وهذا ،الودية للترصحيات تبادلتنوعة يف رصاحة عرب وسائل إعالم م علنت

 أوسع لعالقات ،والرتوجيي التمهيدي اإلعالمي أم ،الرسمي املستوى عىل سواء :يالحظ بدا

 عىل قامت التي املبادئ كل خيالف ما وهذا ،العسكري التعاون فيها بام متعددة نطاقات وعىل

 .ربيةالع واالحتادات والتحالفات السياسية الكيانات أساسها
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 الجغرافيا .. الثروة .. الهوية
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 هناك أطامع...

 

 21وىل لثورة يف خطاب له بمناسبة الذكرى األ ،"عبدامللك بدرالدين احلوثي"يقول السيد 

هذا هو  ،هذا هو املسار الذي كانوا يعملون فيه ،هذه هي احلقيقة ،هكذا هي القصة» :سبتمرب

هناك  ،وكررنا هذا يف كثري من الكلامت واملناسبات ،هناك أطامع ؛عوا لتحقيقهالهدف الذي س

وهذا الشعب  ،هذا البلد مهم ،وأهمية هذا البلد فوق مستوى وعي أبنائه ؛أطامع حقيقية يف بلدنا

 ،هذا الشعب مستهدف :مستهدف بحق، أؤكد هذا، نقول عن وعي وإدراك لهذه احلقيقة

عتبارات متعددة يف مقدمتها ال ؛اك أطامع حقيقية يف هذا البلدويف نفس الوقت هن ،مظلوم

 .املكان جغرافية

وخيططون لالستيالء  ،وإىل جانب ذلك ثرواته املختزنة يف باطنه والتي بدأوا يتحدثون عنها

فبالتايل كان كل ما  ؛ومنها حتى عقود مع عمالئهم بدأوا يربمونها حاليا ،عليها بكل األساليب

تمهيدا لغزوه، ولكن غزو  ؛يوصلوا هذا البلد إىل االنهيار التام عىل كل املستويات خيططون له أن

كانوا يريدون لعملية الغزو وعملية االحتالل لهذا البلد أن تكون مقبولة وحتت عناوين  !مقبول

 .«إنقاذيه
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 ه ، ملاذا ؟ ئبناأأمهية هذا البلد فوق مستوى وعي 

 
ن أهمية اليمن، وأرسار موقعه اجليوسيايس، ومقدار الثروات رتبصني "األجانب" يعرفون املأل

ريصة ح االستعامريةالقوى ، ومن جهة أخرى ألن الكامنة يف باطنه أكثر من أبناء اليمن أنفسهم!

وثقافاتها ونشاطها البلدان  ريخ وتراثالتاللجغرافيا،  إضافةعىل تتبع وتوثيق ودراسة، 

  وقد وعت ،االجتامعي
ا
 الطبيعية: يمن ا مكانة الجيد

 
ا
صالة يف السلوك الثابتة عىل األالفريدة يف هوية املجتمع اليمني : ثانيا ،من حيث اجلغرافيا: أوال

لغزو الفكري والسيايس االستعامر والالستكبار و فيها رفض :رفيعة م  ي  والعرف املبني عىل ق  

يف ثم ،و سيطرة أي مستعمر عىل مدار التاريخأوصاية  ويف رفضوالعسكري، 
 

االرتباط حب 

: عن وجود املحفزات واالستامتة يف الدفاع عنها باألرض،
ا
كمحرك رئييس عام  االقتصادية، ثالثا

قيل أن احلروب املعارصة يف جمملها لها يف األساس مسببات حتى ، وعرب التاريخ، للحروب

في سوريا حصل كل ما حصل من دمار وفوىض فودوافع اقتصادية خفية وبعضها ظاهري، 

ما سمي  وبدعوى كثري من الفضائح والفظائع،  حتت مظلة وارتكابوقتل جماين باسم "الثورة"، 

خرى بعيدة تامما عنام صوره املشهد ليتضح الحقا أن كل ذلك كان له مردات أبالثورة السورية، 

 معُمزكان  غاز بأنابيبتمثل الظاهري الذي نقلته مئات القنوات االعالمية املتواطئة واملضللة، 

الغاز  االستغناء عنعرب تركيا اىل أوروبا، بغرض وصل رايض السورية، لتعرب اال اتمريره

وااليراين، بام عناه ذلك من حضور رئييس للملف التجاري وللثروة وطرق وممرات  الرويس

  من وراء  هذه االزمات املفتعلة . ،عبورها

 -استخبارايت فرنيس وهو موقع-أصدر "أنتليجنس أون الين"  م2015أغسطس  26يف 

 اا عن تقريرا 
ُ
 ق  جتامع ع

 
بني قادة من اجليش اإلمارايت وآخرين من اجليش السعودي،  "طنجة"يف  د

 
ُ
 محل التقرير ع
 
 و  ن

 
 .(1)"ماراتية سعودية يف طنجةإ"يالطا  :ان

                                                           
بغرض تقسيم العامل،  ؛لت بني احللفاء بعد انتهاء احلرب العاملية الثانيةأشري إىل يالطا كتشبيه التفاقية قديمة حص (1)

= 
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 عرباملعلومات الواردة يف التقرير  بأنأوضح املوقع االلكرتوين 
 
ب ت  

ُ
جهات مقربة من  قد رس

وأنه قد تقرر يف ذلك االجتامع تقسيم النفوذ يف اليمن بني  ،مارايت (رفني )السعودي اإلالط

الدولتني بحسب التايل: شامل اليمن يبقى حتت تأثري السعودية، أما الرشق فيصبح حتت تأثري 

الغنية بالنفط سيكون حتت إرشاف  "مأرب"ن وسط اليمن وباألخص أيف حني  ؛اإلمارات

  .والسعودية ،اإلماراتية :مشرتك للقوتني

: لتوجه إىل حمافظة حرضموتباماراتية باألخص أشار االتفاق إىل عزم القوات اخلليجية واإل

)اإلمارات ستقود العمليات العسكرية يف مناطق املهرة وحرضموت يف رشق اليمن، وأن قائد 

 -ل عيىس سيف املزروعياجليش اإلمارايت اللواء الركن محد حممد الرميثي قد بدأ مع نائبه اجلنرا

ورئيس املنطقة الرشقية يف  ،يف تعزيز التعاون مع اللواء الركن املوايل للجيش حممد املقديش -اير ل  ع  ف  

حرضموت عبد الرمحن الهلييل، كام رشعت أبو ظبي أيضا يف إجراء حمادثات مع القبائل املحلية، 

 .(1)(بمن فيهم آل األمحر

 - يف احلرببمشاركتها مارات إللدولة اواحلامس امللفت  من الزخم العل هذا يفرس جزءا 

ستفهام، الكثري من عالمات التعجب واال هذه املشاركة ثريت حولأ حيث ،عىل اليمن -العدوان

 ذكرسجل حولها أي توتر يُ ن أمارات مل حيصل ن العالقة بني اليمن واإلأخذ يف االعتبار بمع األ

دولة ودور أسايس ورئييس ل املتحالفة ضد اليمن برشاكةقبل حدوث العدوان الذي شنته الدول 

اإلمارات التي احتلت يف املسؤولية من حيث مستوى وحجم املشاركة املرتبة الثانية بعد اململكة 

 . (2)السعودية

ما كان قد تم التوافق  تباعاتحقق يسعت األطراف املعنية بهذا االجتامع سالف الذكر عىل أن 

القوات  دخلتفقد  -حرتاب ىل إدارة وقيادة مواقع ومناطق اإلع - ععليه يف ذلك االجتام

خالد بحاح" " رصح، م2016إبريل  20ماراتية مدعومة بقوات مشرتكة إىل حرضموت يف اإل

                                                           
 .وهي مدينة سوفيتية يف جزيرة القرم

 . .ماراتخوان املسلمني الذين تعاديهم اإلعلام أن هذه الشخصيات حمسوبة عىل اإل (1)
 .م1971رب ديسم 2ستقالل يف وكان اال ،م1819مستعمرة بريطانية منذ عام  ماراتكانت اإل (2)
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عبدربه منصور هادي" قبلها بيوم عىل وجود خطة عسكرية " ل  ب  املعني كرئيس وزراء من ق  

 .الستئصال تنظيم القاعدة من حرضموت

 ،حول ذات املوضوع( 13660)ا يف عددها تقريرا نرشت وسط اللندنية ة الرشق األجريد

ماراتية إىل معسكر املسيلة يف حرضموت، مدرعة حديثه تابعة للقوات اإل 200فيه وصول  أكدت

كام نرشت وسائل اإلعالم الهدف العام واملعلن لهذه احلملة  ؛قادمة من منفذ الوديعة احلدودي

  !!.هو محاية النفط من سيطرة التنظيامت اإلرهابيةدوان التابعة لقوى الع

عن  "تغريدات"رصح يف  -أنور قرقاش" وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتيةبدوره "

عملية حترير املكال من القاعدة، ناجحة بكل  بأن» : دور القوات املسلحة يف حرضموت واملكال

مع ماراتية حيات اإلهذه الترص ترافقت ،«ط واألداءاملقاييس، وقواتنا املسلحة تميزت بالتخطي

شاهدنا »: ترصيح للمتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون(، النقيب "جيف ديفيس"

ا لتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية باليمن
ا
وبأن  ،خالل األشهر العديدة املاضية تنامياا مقلق

املراقبة، واالستطالع االستخباري  :وات اإلماراتية، تتمثل يفالواليات املتحدة تقدم مساعدة للق

 .«اجلوي، والدفاع البحري، والعمليات األمنية، والدعم الطبي، والتزود اجلوي بالوقود

رر إطار ذات العنوان  ويف
ُ
التربير لدخول قوات التمرير و حصل"اإلرهاب" التضلييل املك

غناها أأكرب حمافظات اجلمهورية اليمنية و "حرضموت" وهي للسيطرة عىل ة؛أجنبية غازي

 .دبالثروات واملوار

رضموت حمافظة حدخولها قل من شهرين من أبعد ومارات اإلدولة شارة اىل أن اإلهنا جتدر 

جاء ذلك عىل لسان وزير  - م2016يونيو  15األربعاء  -نتهاء حربها يف اليمنعن اأعلنت قد 

 «ن احلرب انتهتإ»:  "أنور قرقاش"مارات العربية املتحدة الدولة للشؤون اخلارجية يف دولة اإل

 .بالنسبة إىل قوات بالده التي تشارك يف العملية العسكرية يف اليمن

نرصد الرتتيبات »وأضاف: . «فاحلرب عملياا انتهت جلنودنا ؛موقفنا اليوم واضح»وقال: 

ن يعود وزير أهذا قبل . «ملحررةالسياسية، ودورنا األسايس حالياا تمكني اليمنيني يف املناطق ا

  يفيد بذلك.مارات إللإعالن وجود بري" لنفي خارجية السعودية "اجل
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وظهرت مؤسسات إماراتية وهي  ،برز بعد ذلك اهتامم إمارايت بجزيرة "سقطرى" اليمنية

ودار احلديث عن قيام "عبدربه منصور  ،تضع حجر األساس لعدة مشاريع خاصة بها يف اجلزيرة

بتأجري اجلزيرة لدولة اإلمارات؛ لقاء ما قامت به من مساندة يف احلرب "العدوان" إلعادة  هادي"

  ، داررشعية "هادي"
ا
ديث عن وجود خمطط لبناء قاعدة عسكرية تديرها االستخبارات احل أيضا

عن ما تقوم به دولة م( 28/7/2017)نرش يف قناة اجلزيرة ل تفصييل بحسب تقرير، (1)األمريكية

 بجميع جزره الثالث عرشة،سقطرى  مساعي السيطرة واالستحواذ عىل ارخبيلرات من االما

عسكري تابعني لها ومتواجدين يف قواعد  5000عىل  ترشف بو ظبيحيث أوضح التقرير أن أ

وببناء قاعدة عسكرية تابعة لها، كام وتقوم أبو ظبي بتهريب ، يف اجلزر اليمنية عسكرية مستحدثة

 .حفريات يف مناطق اثرية بأعامل، ويقومون يئية نادرة من سقطرىلثروة حيوانية وب

بدخول حمافظة شبوة يف  "االمريكي االمارايت"خطوات التوغل لتجسيد االحتالل تكررت 

، وحتت ذات املربر وهو حماربة تنظيم القاعدة، نرشت وكالة االنباء االماراتية، م3/8/2017

إمارايت أمريكي قد حتركت من مواقعها لدحر  بإسنادوقوات النخبة احلرضمية بأن ما اسمتها 

 . للسيطرة عىل املواقع احليوية الظروف التي تمر بها البالد التنظيم تنظيم القاعدة بعد أن استغل

لدخول املدن واملحافظات يتم أول األمر عىل  الساريمل يعد خافيا عىل أحد أن هذا التكتيك 

ففي حمافظة شبوة تقع أهم منشأة يمنية لتصدير الغاز املسال "، املناطق الغنية بالطاقة " نفط وغاز

 ،اىل اخلارج هحمطة تسييل الغاز الطبيعي املسال وميناء تصديرمنشأة "بلحاف" التي تضم وهي 

وحتى حلظة كتابة هذه املدن واملحافظات التي حتكم االمارات السيطرة الكاملة عليها فتكون 

                                                           
رشق خليج عدن حيث نقطة التقاء املحيط  مام مدينة املكالأ يقع أرخبيل سقطرى يف الساحل اجلنويب للجزيرة العربية (1)

كيلومرت عن أقرب نقطة يف الساحل  300وتبعد حوايل  ،وكذلك إىل الرشق من القرن اإلفريقي ،الهندي ببحر العرب

يتألف أرخبيل سقطرى من جزيرة رئيسااة هي جزيرة سقطرى أكرب اجلزر  .كيلومرت عن مدينة عدن 9000و ،اليمني

 300و يبلغ طاول الرشايط السااحيل  ،كم 42كم و عرضها  125العربية واليمنية عىل اإلطالق، ويبلغ طول اجلزيرة 

  )املركز الوطني للمعلومات(. نسمة 44.880ويبلغ سكان اجلزيرة حوايل  ،عاصمة اجلزيرة حديبو .كم

منها عرشة طياور ال توجاد يف مكاان آخار يف  ،وغرابة نباتاتها وطيورها ،ومجال طبيعتها ،رية بندرة تضاريسهاالشه

 العامل.
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 شبوة، جزيرة سقطرى" . هي " املكال، حرضموت،االسطر  

عملها منذ دولة اإلمارات العربية املتحدة  ه قد لوحظ عىلجتدر االشارة بهذا الصدد أن

ياء ورقصات واغاين شعبية عىل أنها من ازطويلة عىل استخدام الرتاث اليمني والفلكلور  سنوات

 .من الرتاث االمارايت ! 

نعهم من دخول االمارات ، بمدون سواهمعنرصي من اليمنيني عموما، عالوة عىل موقفها ال

 سواء للعمل أو الزيارة. منعا باتا،

رب بعيدة وغري ذات ولكن ما هي دوافع دولة اإلمارات العربية املتحدة من املشاركة يف ح

دفع دولة اإلمارات اىل هذه احلرب؟ ثم يف  ور اململكة املتحدة الربيطانية من؟ ما هو دمقدمات

 املتحدة من هذه احلرب ومن املخطط املرسوم ضد اليمن عموما ؟  الدور العام للمملكة

 ؛طراف خارجيةأمارات تتحرك مدفوعة من مل يكن خافيا عىل أحد منذ البداية أن دولة اإل

الذي أعد  اىل عدة أقاليم، تقسيم اليمنوحمددة، تتمثل أوىل مشاريعها عىل جندات خاصة ألتنفيذ 

  وعندما ،لهواملصوغ رشع يكون المُ ل الشامل"؛مؤتمر احلوار الوطني "
ُ
ذلك املخطط  تنفيذفشل ا

 .اليمن مبارشة الشاملة عىلاحلرب  ام رعاة ذلك املرشوعقأ

 :  ةقديمالع واستدعاء املشاريخمطط تقسيم اليمن 

ول كأزمة قاليم منذ بروزها األأىل عدة إشكالية اجلدلية اخلاصة بملف تقسيم اليمن بدت اإل

كام كان  ،قليمنيقاليم وليس اإلأالستة  رصار عىل أن ينحرص احلل حولها بخيارإلثم يف ا ،سياسية

رح عىل األ
ُ
رتباطا بالقضية املطلبية الشعبية حينها واملعروفة " اكثر أطراف أقل من قبل قد ط

مرشوع مفروض من أطراف خارجية يتم الضغط واإلحلاح عىل  اعىل أنه -بالقضية اجلنوبية"

رصار عىل تنفيذ ذلك ثم يف اإل ،حيث أن فجائية وضعه كمقرتح ؛جه وحاسممو كإمالءتنفيذه 

ثار الكثري من أقد  !أو أن تعلن السفارات انسحابها ثم تعلن احلرب الشاملة عىل اليمن ،املقرتح

وقبل ذلك حول هوية اجلهة  ،هداف اجلهة الراعية لهذا اخليارأبعاد ومغازي وأحول  التساؤالت

 يذه. التي ترشف عىل تنف
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ويف مقابلة له عىل قناة  "ياسني سعيد نعامن"أمني عام احلزب االشرتاكي اليمني الدكتور 

ويف معرض اعرتاضه عىل مساعي فرض خيار  "حممد العامري"السعيدة الفضائية مع الصحفي 

 يقول : ،املفروضة كحل لقضية اجلنوب وشكل الدولة ،قاليمالستة األ

ذا إن هذا أكثر مدعاة لتقسيم اليمن وتفتيته، إ ؟!رب للوحدةقأقاليم هي أن سته إ :من قال»

م كان هناك حمميات رشقية وحمميات غربية، هذا 63ريخ السيايس للجنوب اىل أاستعدنا الت

م؛ 63ىل ما قبل إن تعيد اجلنوب أهو  :االستدعاء للمشاريع االستعامرية القديمة، لها معنى واحد

ذن إوال، أال بتوحد اجلنوب إفاليمن مل يتوحد  ؛خماطر حقيقية له م63ىل ما قبل إوإعادة اجلنوب 

ي حديث عن أولذلك  ؛توحيد اجلنوب هو عنرص رئييس وقاعدة أساسية يف توحيد اليمن

نها البؤرة التي بعد ذلك أعتقد أوعىل قاعدة حقيقة تثري الشك، أنا  ،تمزيق اجلنوب بهذا الشكل

 . (1)«سينطلق منها تقسيم اليمن بشكل عام

رصار التي بقي عليها قرب حلالة اإلهو التفسري األ :ستعامرية القديمةستدعاء للمشاريع االاال

 ؛ن يكون قضيه يمنية داخليةأقاليم ال يمكن ن مرشوع األأو ،قاليمأالطرف املتبني خليار الستة 

يلبي  جياد صيغة دستورية عادلة للحل بامإوكيفية  ،فاخلالف كان يدور حول القضية اجلنوبية

اليها ستند افعىل أي قضية شعبية أو سياسية  ؛ويوزع احلقوق والثروة ،وينصف املظامل ،املطالب

 قاليم ؟!أىل ستة إاحلل بتقسيم اليمن 

وهو صاحب اخلربة  "ياسني سعيد نعامن"وردها أشارة التي ثم هل يمكن فهم تلك اإل

باالستدعاء  -الدول والكيانات بتلك األقطاب املرشفة عىل خمطط تقسيم -السياسية الطويلة

 وحمدد سايسأنه يقصد بذلك دور أب ؛وبالذات يف اجلنوب ،للمشاريع االستعامرية القديمة

قد يتطلب ذلك  ؛قاليمأرشاف عىل تقسيم اجلنوب واليمن عموما اىل ستة للملكة الربيطانية يف اإل

 . ومنها اليمنية نظرا وتطبيقا ،عموما قراءة يف املوقف العام للمملكة املتحدة حول اجلغرافيا العربية

 -قاليمزمة املتمثلة بشكل الدولة وعدد االيف الترصحيات واملواقف املرافقة لربوز تلك األ
                                                           

ني "ياسني (1)
ُ
 سعيد نعامن" من قبل "عبدربه منصور هادي"؛ لتويل منصب سفري اليمن يف اململكة املتحدة الربيطانية. ع
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بدى واضحا أن اململكة املتحدة ومن خالل سفارتها يف صنعاء قد تبنت خيار الفيدرالية كواجهة 

رتحات املطروحة حلل اخلالف العام حول إحدى املق -الفيدرالية-باعتبارها  ة؛معتدلة وموضوعي

  ،مركزية الدولة والقرار بصنعاء
ُ
هتامما اظهر وكانت السفرية الربيطانية يف صنعاء "جني ماريوت" ت

طراف بخيار االنتهاء من مركزية الدولة ووحدة قرارها األ إلقناعلعب دور الوسيط ملحوظا يف 

 السيايس. 

 اخلارجيةحدى ترصحياتها املنشورة يف موقع وزارة وقد لوحت السفرية "جني ماريوت" يف إ

ن تغري شكل الدولة يف اليمن بشكل آخر المركزي من شأنه احلد من ظاهرة أب :الربيطانية

وبني  ،ووحدة البالد قضية مركزية القرارا بني ول من نوعه تقريبا وهو الربط األ !!رهاباإل

تنفيذ ، فيام لو أنه قد تعثر كخيار بديل وضعاإلرهاب قد وكأن  ،رهابيةنتشار اجلامعات اإلا

 مرشوع تقسيم اليمن. 

  اهذا ليس مؤرشا 
ا
 ف ا؛وحيد

ُ
اجللسات الدولية اخلاصة باليمن كراعي  جممل قدم يفربيطانيا ت

وهذا له داللته  ،مارات الحقاسايس وحموري مع الواليات املتحدة ومع كل من السعودية واإلأ

 ،عنه غربيا ودوليا واملرتايضالعامل  يفة اخلاصة بتقاسم النفوذ االعتبارات التارخيية والسياسيب

 . والذي تقع ووقعت اليمن يف جزء كبري منها تارخيا حتت النفوذ الربيطاين

 اإلنجاز الصامت يف النهج السيايس الربيطاين: 

لسياسية التاريخ ويف السياسة الدولية الفرادة ابمن املعلوم لدى املتابعني والدارسني املختصني 

اخلاصة التي تتمتع بها اململكة املتحدة الربيطانية يف تعاطيها مع اجلغرافيا والدول والكيانات 

 -االسرتاتيجي و الرسي ،االنجاز الصامت  -ويف اعتامدها عىل تكتيك  ،والهويات يف العامل

ود املنطقة ومنها ما كان وال يزال ضمن حد ،هداف لديها تارخياوالذي طبق عىل جممل خارطة األ

 سالمية . العربية واإل

شارة اىل ثالثة عنارص أو حماور مرتبطة من حيث النشاءة سيكون من املهم يف هذا الصدد اإل

 :وهي ،رشاف باململكة املتحدة الربيطانية لها عالقة بهذا العنوان العامواإل
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ا
  كمرشوع تأسيس نفذته بريطانيا."الكيان اإلرسائييل"  :أوال

  كمرشوع تأسيس أيضا.مارات العربية املتحدة "إل"ا :اثانيا 

 
ا
 120ملدة  -اليمن اجلنويب -اليمن باحتاللها لعدن عىل التواجد االحتاليل لربيطانيا  :اثالث

 . (1)ةسن

 ،عروف يف تقسيم البلدان وتفتيتهاوم ارتباط تأرخيي وثيقللملكة الربيطانية املتحدة 

 أروقةرسيني لها تؤهلهم للقيادة وللتواجد يف  عنارصعرب زرع  ؛ستحكام السيطرة عليهااو

هو  ،هذا التوجه لدى اململكة املتحدة إلثباتليه إستناد شهر ما يمكن االألعل  ،القرار والنفوذ

ىل تقاسم الهالل اخلصيب إالقايض و ،فرنسا معبالتشارك  "؛سايكس بيكو"تفاق تنفيذها ال

القايض بإنشاء كيان صهيوين  "وعد بلفور"ثم يف  ،فلسطني( ،ردن األ ،لبنان  ،سوريا  ،)العراق 

 سالمي .قلب الوطن العريب واإل  ،يف فلسطني

ثم يف دخول الواليات املتحدة كرشيك يف  ، طرقت للدور الربيطاينالتي ت ةهمامل أحد الكتب

الذي  ،(2)"2وسط ومهندس سايكس بيكوسياف الرشق األ ،"برنارد لويس  هو كتاب: -التنفيذ

  
 
رس
ُ
 املخطط العام املوجه ضد كيان وجغرافية دول عربية حمورية منها اليمن.  بكثري من التفصيلف

نحن إزاء » :ريفية عن الكتاب العبارة التاليةالتع مقدمته يف –عادل اجلوجري  -يقول الكاتب 

منية جهزتها األأمريكا بكل أسيام  التقطته القوى الكربى يف الغرب ال ،مرشوع رهيب

فضال عن الكيان الصهيوين الذي ال يمل وال يكل يف حماوالته  ،اراتية والعسكريةستخبواال

فضال  ،مرص والعراق وسوريا ،وبالرتكيز عىل مثلث القوة العريب ،الخرتاق الدولة الوطنية العربية

 .«طراف السودان واليمن واملغربعن دول األ

                                                           
 . م1967إىل  1849ام احتالل اململكة املتحدة لعدن منذ ع أبد (1)
وهاو  ،سالميخبار ومعلومات العامل اإلأكثر املسترشقني املهتمني بقراءة وتتبع قضايا وأحد أبرنارد لويس: هو  (2)

 ،ساالم والغاربسالم والعالقاة باني اإلختصص يف تاريخ اإل ،يهودي الديانة ،ستاذ فخري بجامعة برنستونأ

رشايف اإلمرباطورياة العثامنياة إمن خالل اعتكافه عىل دراساة  ؛يسالماكتسب خربته الواسعة حول العامل اإل

 نكليزية.كان له صله وثيقة باملخابرات اإل ،سباب قوتها أو
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  مرشوع تقسيم الوطن العريب واإلسالمي جاٍر عىل قدم وساق

 ؟ "برنارد لويس"ومن هو  ؟املرشوع هذا  ولكن ما هو

بتكار الطرق اويف  ،سالمي ساسية للمرشوع تتمثل يف تقسيم الوطن العريب واإلالفكرة األ

رغم وجود مشاريع  -خطورة هذا املرشوع بالذات  ،هذا الهدفتباعها إلنجاز ااملثىل املمكن 

املوجه اتهامه  ،"صاموئيل هنتغتونا"ل «اترصاع احلضار»خرون كنظرية آخرى شبيهة وضعها أ

 «نهاية التاريخ»وكذلك نظرية  ،باعتبارهم اخلطر القادم عىل احلضارة الغربية ؛فيها للمسلمني

هو يف أنه قد تم تطبيق جزء كبري من املرشوع فعال وبذات اخلطوات  - "فرانسيس فوكوياماا"ل

فكار الواردة يف ن دول عظمى قد تبنت األأوب ، "برنارد لويس"والوسائل املطروحة يف مرشوع 

 مريكية بالتشارك مع اململكة املتحدة الربيطانية.وعىل رأسها الواليات املتحدة األ ،املرشوع حرفيا

 فالعراق :وعرقي ،وديني ،مذهبي :من منطلق لهذه الدول يرتكز املرشوع عىل فكرة التقسيم

 :ىل ثالث دويالت هيإحسب املرشوع ستقسم 

 .لة شيعية يف اجلنوب حول البرصةدوي -1

  .دويلة سنية يف وسط العراق حول بغداد -2

جزاء من أتقوم عىل  ،دويلة كردية يف الشامل والشامل الرشقي حول املوصل )كردستان(  -3

 .(1)يرانية والسورية والرتكية والسوفيتية )سابقا(رايض العراقية واإلاأل

                                                           
  الكتاب . ذات 5(ص1)

 * التواجد العسكري الغريب يف املنطقة :

 أو هندياة، أو ماثال، نيةصاي قوات توجد فال غريب، وجود باألساس فهو التوازن؛ بعدم يتسم املنطقة يف العسكري التواجد

 .حمدود  وفرنيس بريطاين وجود مع أمريكي ، معظمه يف فهو متوازن ، غري الغريب الوجود أن كام. املنطقة  يف روسية،

 :املنطقة يف الدائمة األمريكية العسكرية القواعد أهم وهذه

 .اخلليج يف األمريكية القواعد أهم من اجلفري قاعدة وتعد األمريكي، اخلامس األسطول قيادة فيها توجد: البحرين -

 .عريفجان ومعسكر السامل، عيل قاعدة فيها توجد: الكويت -

 .العديد قاعدة وهي املنطقة، يف األمريكية القواعد أهم من واحدة فيها توجد: قطر -

= 
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  .علوية شيعية ) عىل امتداد الشاطئ(دولة  -1ربع دويالت هي : أىل إسوريا 

  .دولة سنية يف منطقة حلب -2

  .دولة سنية حول دمشق -3

 دولة الدروز يف اجلوالن ولبنان.  -4

 ،اجلنويب :) إزالة الكيان الدستوري احلايل للدولة اليمنية )املوحدة( بشطريها اليمن :

الطني قبل ثورة االستقالل يف ورسم حدود جديدة قد تتفق مع حدود دويالت الس ،والشاميل

حسب تفسري املؤلف لتطور منها منطقة "للحوثيني"  : مع تقسيم الشامل اىل ثالثة مناطق ،اجلنوب

 !!. املرشوع يف إضافة تقسيامت إضافية ألطراف حديثة النشأة كالعبني جدد عىل الساحة

 ،يرانإو ،نردواأل ،وفلسطني ،كمرص :سالميةإخرى عربية وأبلدان املرشوع يشمل  

 فريقيا. أوشامل  ،ولبنان ،فغانستانأو ،وباكستان ،وتركيا ،والسودان

لقد كتب املسترشق الصهيوين "برنارد لويس" عند قيام إرسائيل مقرتحا »يقول الكاتب : 

 ؛ليصبح فسيفساء ورقية ضعيفة ؛سس دينية ومذهبية وعرقيةأسالمي عىل إلعادة تفتيت العامل اإل

ائيل ... وبعد سنوات قليلة من نرش هذا املخطط يف جملة "البنتاجون" بدأ فيتحقق األمن إلرس

ألن جمرد حتريكها يدمر استقرار  ؛كنموذج لتحريك االقليات ،التنفيذ باملارونية السياسية يف لبنان

 .(1)!!«املجتمعات العربية

ق لليمنيني أن أن يتضح بشكل دقي -املعروف يف إطاره العام والبعيد  -املهم يف هذا الطرح 

 
ا
عن  اليمن ومشكلته الداخلية احلقيقية )احلقوقية والسياسية( قد تم استغاللها وحرفها تامما

                                                           
 .العسكرية مصرية قاعدة فيها توجد: عامن سلطنة - 

 .(1)بالزرقاء اجلوية موفق الشهيد قاعدة يف سكريةع تسهيالت فيها املتحدة للواليات: األردن -

وال يقترص الوجود العسكري األمريكي عىل منطقة اخلليج العريب والرشق األوساط، ولكناه يشامل أيضاا املنااطق 

اليوناان، وإيطالياا،  :يف املحيط الهندي، والقواعاد األمريكياة يف "دييجو جارسيا"املحيطة به، خاصة يف قاعدة 

 .دييجو جارسيا، وقربص، وجبل طارق: سبانيا، باإلضافة إىل القواعد الربيطانية يفأووالربتغال، 

  .القوتان الصاعدتان: الصني والهند
 ذات الكتاب .  10ص  (1)
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ن أو ،من خمطط آخر خارجي يستهدف املنطقة ككل التصبح جزءا  ؛سياقها املوضوعي والرتاكمي

وسط واملتمثل بمرشوع "الرشق األ ،اليمن جزء حموري وساحة تطبيقية لتنفذ هذا املرشوع 

حان  ،حان الوقت لوجود رشق أوسط جديد » :كونداليزا رايس يوما""الذي قالت عنه  ،اجلديد"

 
ا
 أ اوقت القول ملن ال يريدون رشق

ا
  اوسط

ا
الفوىض » أوباالعتامد عىل مبد ،(1)«إن الغلبة لنا :اجديد

طراف أ أنهم من كل ذلك هو واأل ،عىل فكرة "الهدم ثم البناء" باألساسالذي يعتمد  «اخلالقة

 ،زمة اليمنيةرشوع عىل األهذا املسقاط إعىل  الكايف رصاراإل لديهمجانب املخطط املحليني واأل

ىل إ ،فعيل اخلاصو النضال يف نطاقه الأن مل يكن ذلك متناسقا و منسجام مع قضية اخلالف إو

تصارع عىل لاو أالف اخلوالغري مشمولة بقضية  ،وسعالنطاق الكيل للبلد بام يشمل املناطق األ

 . (2)و التاريخأالهوية 

 مخطط تقسيم الوطن العربي على أساس طائفي ومناطقيخريطة توضح 

 

 

 

  

                                                           
قبل بدء حمادثتها ماع رئايس الاوزراء  ،م2006يوليو  24رصحت كونداليزا رايس بذلك من مدينة القدس يف  (1)

  وملرت .أيهود إرسائييل اإل
 AMERICA“"مايكاال لياادين" هااو أول ماان صاااغ مفهااوم "الفااوىض اخلالقااة" وهااو عضااو بااارز يف معهااد  (2)

ENTERPRISE ”"م. 2003الذي أعده عام  ،والذي عرب عنه يف مرشوع " التغيري الكامل يف الرشق األوسط 
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"تدويلها" بنزع نفوذ  ومساعي ،همية الجيوسياسيةاأل :قليمية اليمنيةالمياه اإل

 معركة الساحل نموذجا. ،الدولة اليمنية عنها

 يتذكر مجيع املتابعني للشأن اليمني تلك الت
 
الذي وامللوحة ملقدار التهديد  رة  ر  رصحيات الُمك

 ،سيطرة "املتمردين احلوثيني" عىل مضيق باب املندب :عنوانحتت املالحة الدولية  ستتعرض له

رايض اليمنية حتى حني كان طراف املخطط املهدد حلدود األأمن قبل ذات  جرى تفعيل ذلك

وحتى قبل مساعي التحرك اىل  ،صمة اليمنية صنعاءالعا  يربحوامني واللجان الشعبية ملاجليش الي

تأمني حدود الوطن من العنارص لخالقية عموم املناطق اليمنية بدافع من املسؤولية الوطنية واأل

رض اليمنية رهابية التي عاثت فسادا وتقتيال والتي كانت قد بارشت مع قادة خمطط تفتيت األاإل

 نسان. واإل لألرضستهداف املبارش من ذرائع اال وتمكينها ،ستعامراىل تمرير مشاريع اال

وسع عىل أال نستطيع االكتفاء باعتبار تلك التلوحيات جمرد مربرات لفرض تواجد جديد و

شبيه بام كان قد عقب احلملة  ،رافية والسياسية واالقتصاديةغبعادها اجلأتلك املناطق احليوية يف 

ىل أوج إوالتي وصلت  ،فريقيالقرصنة" يف القرن األاملروجة ملقدار التهديد الذي مثلته ظاهرة "

من تواجد غري  تالهاوبام  ،ىل خليج عدنإواملمتدة بطبيعة حدود تواجدها  ،م2008فاعليتها عام 

 ،واململكة الربيطانية ،وفرنسا ،الواليات املتحدة :عادي لبوارج حربية متنوعة وموزعة بني

يف مربع النفوذ الدويل  صبحلت ؛قرار "تدويلها" اختذقد ن املنطقة أبام أوحى جليا ب ؛خرين كثرآو

ستحقاق اجرد للدولة صاحبة احلق يف ممارسة مهامها السيادية عىل حدود ما تمتلكه من المُ 

 .املطلةخرى قليمية التابعة للجمهورية اليمنية والدول األلمياه اإللقانوين 

ر السيايس الصاعد يف اليمن يسعون صحاب القراأومل يكن  ،يف خطر مل تكن املالحة الدولية

وحسب ما  ،وقانون البحار ،ىل تهديد مرور السفن حسب القانون الدويلإحوال بأي حال من األ

 راديةياإلهم املوارد أستثامر أحد األن ذلك سيعني خسارة  الوصول إىل صنعاء؛ كان ساريا قبل

الطرف املهدد للتجارة  واجهةم لذي سيتم إثبات أحقية ستنفار الدويل اوسيعني اال ،للبلد

همية احلقيقية التي يمثلها حميط املياه وما هي األ ؟ذن ما هي مربرات هذا التخوفإ ؛الدولية
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 اليمنية ؟! واجلزر وبقية املوانئ  ،وميناء عدن ،قليمية اليمنية بام فيها مضيق باب املندباإل

يف حتديد  ،حيات الدقيقةكثر من عامني عىل بداية بروز هكذا نوع من الترصأبعد مرور 

ستحكام نفوذ الدولة اليمنية عىل اىل إاملعروفة بخياراتها العامة والهادفة  ،بعينهاطراف التهديد أ

 جاء ترصيح القوات البحرية اليمنية املحذر ،والبحري ،واجلوي ،الربي :السيادة يف جمالها نطاق

خر املؤكد لبعد النظر وهو املؤرش اآل ،بدون إذنقليمية اليمنية اإل باخرتاق املياه أية سفينةقيام من 

 ،ومنها اليمنية تدركه ألهمية املوقع البحري لليمن عىل مستوى العامل ،طرافالذي باتت مجيع األ

صحاب القرار السيايس والعسكري والسيادي يف أيصالها من قبل إشارة املراد يضا اإلأوهي 

السعودي  - اليمن من قبل حلف العدوان ىل أن معارك الساحل اجلارية حاليا يفإاليمن 

نه قد بات واضحا أب ،عداداإكثر تسليحا وتدريبا وأكثر تكتيكا وأوالتي تدار بصورة  -مريكياأل

رسائييل( عىل ودولة االحتالل اإل ،مريكيةرشاف املبارش لكل من )الواليات املتحدة األوجليا اإل

 يرادها تباعا يف هذه الدراسة . إمتنوعة سنحاول  وألسباب ،فيهجمريات املعارك 

 بعاد متنوعة منها اجلغرايف ومنها السيايس. أاكتسبت املواقع البحرية اليمنية تميزها العام من 

 شكال التميز:أطار اجلغرايف "الطبيعي" شكلني من يف اإل

املحيط  -محر ) البحر األ هاملوقع اجلغرايف يف نطاق ما حييط به ويتوسط حدود ول:األ

 دي(.الهن

 مضيق باب املندب(. -تلك املناطق )ميناء عدن ل طبيعيةيف تميز التضاريس ال الثاين:

إىل 20وبعرض يرتاوح بني  ،كم 2500 تقدر بمسافة ،تتمتع اليمن بسهول ساحلية طويلة

بموانئ متميزة يف بيئتها أيضا تتمتع اليمن  ،كيلومرت مربع  1500 با بمساحة تقدرو ،كم 60

 ،هميةمن حيث األ نيويوركهو عليه ميناء عدن واملعروف بكونه ثاين ميناء بعد  وتضاريسها كام

ميل بحري من الرشق إىل  8يمثل امليناء " مساحة مقدرة با  -كرب املوانئ يف العامل أعتباره من اوب

 .(1)ميل بحري من الشامل إىل اجلنوب" 5و ،الغرب

                                                           
احلها أو إقليمها الربي، حاددتها ياه البحر التي تملك دولة معنية السيادة عليها انطالقا من سوقانون البحار: م (1)

= 
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 ميناء عدن: 

 * 
ا
 . ة موانئ طبيعية عىل مستوى العاملا من أفضل مخسيعد ميناء عدن واحد

 .يتمتع ميناء عدن بموقع جغرايف اسرتاتيجي فريد يربط الرشق بالغرب* 

  :الوصف العام مليناء عدن

وال حتتاج السفن  ،يقع ميناء عدن عىل اخلط املالحي الدويل الذي يربط الرشق بالغرب"

حمطة إرشاد امليناء. ويتميز امليناء بأنه أميال بحرية فقط لتغيري اجتاهها للوصول إىل  4ألكثر من 

وذلك ألنه يقع  ؛من األمواج و الرياح املوسمية الشاملية الرشقية و اجلنوبية الغربية احممي طبيعيا 

مرت( مما يمكنه من العمل دون  374مرت( و جبل املزلقم ) 553بني مرتفعي جبل شمسان )

 5ىل الغرب و )إميال بحريه( من الرشق أ 8با ). و يغطي امليناء مساحة مقدرة  توقف طوال العام

 .ىل اجلنوبإ( من الشامل ةميال بحريأ

 ء :حدود املينا

إىل خط  ،ميل 1.76وبمسافة  ،( درجة166تمتد حدود امليناء من رأس أبو قيامة بزاوية )

، وخط طول  44درجة و 12عرض 
ا
  57درجة و 44دقيقة شامال

ا
ومن ذلك املكان  ،دقيقة رشقا

  42درجة و 12( درجة إىل خط عرض 90ة )وبزاوي
ا
درجة وصفر  45وخط طول  ،دقيقة شامال

، ومن ذلك املكان وبزاوية )
ا
ميل إىل اجلزيرة املدورة  3.15( درجات ومسافة 7دقيقة رشقا

 .(1) ()دنافة

خرها من خالل رشكة آكان  ومدروس عرب حمطات متعاقبة،جرى تدمري امليناء بشكل منظم 

والتي عملت عىل جتميد  ،م2007يف عام  للميناءولية" التي نجحت بعقد استئجار موانئ ديب الد"

فنجحت بذلك  ،خرى تمتلكها ذات الرشكةأبغرض تفعيل موانئ  وتعطيل العمل به؛ امليناء

 .املنافسة عنبعاد امليناء بإ

                                                           
  .ميال بحريا 12بمسافة  -م1982يف اتفاقية جامايكا عام  -اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

  .www.portofaden.netاملوقع اإللكرتوين الرسمي للميناء :  (1)

http://www.portofaden.net/
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بها املحيط همية االسرتاتيجية الكبرية التي يتمتع األ ،قليمية اليمنيةاملياه اإل ألهميةتضاف 

واملعروف فيه  ،كرب ضمن هذا املحيطها األئوالتي تقع حدود اليمن البحرية يف جز ،الهندي

 إىلبرز ذلك الرصاع  قدو ،لنفوذ فيهلقطاب الدولية عىل تقاسم حساسية الرصاع احلاصل بني األ

و يغدجزيرة " ستحواذ عىلالبابالتشارك مع اململكة الربيطانية العلن بعد قيام الواليات املتحدة 

 ، منهانيصليخراج السكان األإبعد  ،قامة قاعدة عسكرية فيهاإبغرض ؛ م1965جارسيا" عام 

بذلك  مكنتفقد  ؛يف وسط املحيط الهندي املستقرةالتي تكمن يف موقع تلك اجلزيرة  وباألهمية

ر للسفن، ومراقبة خطوط العبور واملرو ،مراقبة اخلطوط الهوائية للمحيطمن  القوات األمريكية

 . (1)ستحواذ عىل الثروات الغنية املتواجدة يف باطن املحيطويف اال

جلت أبرز املحاوالت القاضية اىل تطويق املنطقة البحرية لليمن دوليا، وبدور ما مبارش أو 
ُ
س

أقدمت قوات  غري مبارش لكيان االحتالل اإلرسائييل؛ من خالل ما عرف بقضية حنيش حني

عىل دخول جزيرة حنيش اليمنية بعتاد عسكري حديث  ،م 1995عام  ديسمرب 15إرتريية يف 

 .(2)وبصورة فجائية

 اليمنية مساعي الكيان الصهيوين الحتالل اجلزر وهي القضية التي برز فيها وألول مرة 

                                                           
ميال( إىل اجلناوب مان  1000كام ) 1600عىل بعد نحاو  املحيط الهندي يف وسط هي جزيرة مرجانية ديغو غارسيا (1)

يبلاغ طاول اجلزيارة  .(BIOT) بمنطقة املحيط الهندي الربيطانية رموهي جزء مما ي .ورسيالنكا للهند الساحل اجلنوب

منذ تم تفريغ اجلزيرة من سكانها باالقوة خاالل  ،كم 88وعرضها  ،كم 19وق بحرية ضحلة طولها وهي تط ،كم 60

  .والواليات املتحدة لربيطانيا سكريةعسنوات ستينات وسبعينات القرن العرشين تم حتويل اجلزيرة إىل قاعدة 
تمكنات القاوات »: 360ص ،دار القادس  ،" يقول نارص الدين النشاشيبي يف كتاباه : "الايمن ذلاك املعلاوم (2)

اإلرتريية من دخول جزيرة حنيش الكربى بقوة عسكرية كبرية، وبآليات مل يكن أحد يعلم أن أريرتيا تمتلكها؛ 

ألن إمكانيات أريرتيا االقتصادية ال تؤهلها المتالك مثل تلك اآللياات العساكرية البحرياة، وباملقابال كانات 

رمزية تمتلك سالحا يكفل السالمة األمنية للقوة الرمزياة املوجاودة هنااك والساياح هناك قوة عسكرية يمنية 

القادمني اىل اجلزيرة الذين يأتون من وقت آلخر عرب املنافذ اليمنية، وبتصاريح من السالطات اليمنياة ملامرساة 

 .«رياضة الغوص

 . النشاءة وعالقتها مع إرسائيل ،نبذة تعريفية بإرترييا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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منها ما أثري من خالف حول أحقية ملكية جزيريت "تريان وصنافري" و ،الواقعة يف البحر األمحر

ومنها  ،ريخ االهتامم للكيان اإلرسائييل باحتالل هاتني اجلزيرتني بكل السبل املتاحةوتا ،املرصيتني

 .(1)أو حتى الستئجارها ،بالدفع باململكة السعودية إىل ادعاء امتالكها لهاتني اجلزيرتني الدفع

  ،يعترب جزر البحر األمحر بالنسبة لدولته ،فالكيان املحتل اإلرسائييل
ا
 إلحباط أية جماال

قواعد عسكرية إضافة لألهمية التي سيضيفها موقع تلك اجلزر إلنشاء  ،اوالت ملحارصتهحم

ملا ستمكنها تلك اجلزر من اإلرشاف عىل املالحة الدولية و ،ومنصات صواريخ ومطارات حربية

 من منطقة البحر األمحر.السفن التجارية والعسكرية  ومرور

حتى حلظة كتابة هذه اجلارية عىل قدم وساق ن معركة الساحل أهذا الصدد ببشارة جتدر اإل

رسائييل يعاز مبارش من دولة االحتالل اإلإبذلك جيري و، ستمر للحسماملدفع الوباألسطر، 

إضافة خلشيتها من  ؛محرهمية املوقع البحري املمتد عرب البحر األأاملتمثلة ب ،سباب السابقةلأل

 ،فريقي عرب مشاريعها التجارية الضخمةن األة يف القروسعيتهديد جديد عىل مشاريعها الت شكلت

 واالتفاقات املوقعة مع دول املنطقة املحيطة .  ،وعرب التواجد العسكري

أي يف  :تقع اليمن يف اجلزء اجلنويب الغريب من شبه اجلزيرة العربية :لليمن اجلغرايف املوقع

رات املائية يف العامل، جنوب غرب آسيا، وترشف عىل مضيق باب املندب الذي يعد من أهم املم

ومما يضاعف من أهمية موقع اليمن انتشار جزرها  ؛وهو يربط البحر العريب بالبحر األمحر

 .البحرية يف مياهها اإلقليمية عىل امتداد بحر العرب وخليج عدن والبحر األمحر

 حيدها من الشامل اململكة العربية السعودية، من اجلنوب خليج عدن وبحر: موقع اجلوار

                                                           
بتاااريخ  حكمااة اإلداريااة العليااا يف مرصاا باابطالن اتفاقيااة تقيضاا بتبعيااة اجلزياارتني للسااعوديةاملحكماات  (1)

 .م2017يناير//16

ثم عادت املحكمة لتحكم بحكم نقيض لصالح السعودية وكيان االحتالل قبل زيارة الارئيس السييسا للوالياات 

اتفاقية ترسيم احلادود البحرياة باني  رسيانقىض احلكم إىل  م .2017 /2/4املتحدة األمريكية بيوم واحد يف 

 ة السعودية.تبعية جزيريت تريان وصنافري االسرتاتيجيتني يف البحر األمحر للمملكتضمن مرص السعودية امل
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 .(1)العرب، ومن الرشق عامن، ومن الغرب البحر األمحر

 معلومات عامة عن املياه االقليمية اليمنية : 

 :قليم السهول الساحليةإ

غربا وحتى  اململكة العربية السعودية تطوق اليمن سهول ساحلية من أقىص حدودها مع

كم  60إىل  20كم، وبعرض يرتاوح بني  2500بمسافة تقدر  دود اليمنية العامنيةاحل عند الرشق أقىص

رأس الشيخ  كيلومرت مربع. أما السهل اجلنويب الرشقي: والذي يمتد من 1500بمساحة تقدر 

، والذي يتميز بأنه أقل احلدود اليمنية العامنية نقطة إىل رأس رضبة غربا، وحتى باب املندب عند سعد

 من الساحل الغريب؛ ح
ا
كلم، ويغيب هذا االتساع عند كثري من  200إىل 10يث يرتاوح عرضه بني اتساعا

 .األجزاء حيث تتقدم املرتفعات حتى البحر

 -سهل ميفعة أحور -أبني -سهل تبن -السهل الساحيل لليمن يشتمل عىل السهول التالية: )سهل تهامة

 السهل الساحيل الرشقي ويقع ضمن حمافظة املهرة (.

ملم  100إىل  50احلية بتطرف مناخها؛ حيث يرتاوح هطول األمطار ما بني وتتميز السهول الس

هو  السهولسنويا، مع ارتفاع شديد يف درجات احلرارة طول العام، ومما ساعد االستيطان البرشي يف 

؛ ياط الزراعمن املرتفعات اجلبلية الغربية واجلنوبية، والذي ساعد عىل ازدهار النش مياه السيول القادمة

، بعكس املرتفعات اجلبلية من حيث اإلنتاج الزراعي ؛اليمن مما جعل السهول الساحلية أفضل مناطق

التي تقع يف السهول الساحلية الغربية من أكثر  حمافظة احلديدة التي يتشتت فيها السكان؛ ولذلك تأيت

 .(2)عدد السكان ونسبة التحرض املحافظات من حيث

ولها  اجلزر، من كثري اليمن يف اإلقليمية املياه يف تنترش جمموعــة اجلــزر اليمنيــة:

جزيرة "أكثر هذه اجلزر تقع يف البحر األمحر من أهمها :  ،تضاريسها ومناخها وبيئتها اخلاصة

 ":ميون" وجزيرة ،"أرخبيل حنيش" وهي أكرب جزيرة مأهولة يف البحر األمحر، وجزر ":كمران

                                                           
  رئاسة اجلمهورية . -اليمن –املركز الوطني للمعلومات  (1)
 . للمعلومات املركز الوطني (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.yemen-nic.info/contents/Brief/honaish.php
http://www.yemen-nic.info/contents/Brief/honaish.php
http://www.yemen-nic.info/contents/Brief/honaish.php
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ومن أهم اجلزر  ،وهي ذات موقع اسرتاتيجي يف مضيق باب املندب البوابة اجلنوبية للبحر األمحر

 والذي األرخبيل هذا جزر أكرب جزيرة سقطرى تعترب ":أرخبيل سقطرى"يف البحر العريب: 

وعبد الكوري، وتتميز جزيرة سقطرى  ،ودرسة ،جزر سمحة سقطرى: جزيرة إىل إضافة يشمل

. 680حيث تقدر نباتات سقطرى عىل اليابسة بحوايل  ؛بكثرة تنوعها احليوي
ا
 نوعا

ميناء ، ميناء املكال، ميناء احلديدة، ميناء عدن : ةتوجد يف اليمن ستة موانئ بحرية دولي

جمهزة الستقبال البضائع والسفن وتقديم خدمات الشحن  (وميناء نشطون، ميناء الصليف، املخا

، ميناء رأس عيىس(:  كام توجد ثالثة موانئ بحرية رئيسية لتصدير النفط (خزينوالتفريغ والت

 .ميناء بلحاف: ، وميناء رئييس لتصدير الغاز الطبيعي املسال)وميناء بلحاف، ميناء الشحر

ميناء ، ميناء شقرة، ميناء الشحر، ميناء سيحوت: )باإلضافة إىل ثامنية موانئ بحرية حملية

 .(1) (ميناء ميدي، ميناء اللحية، ميناء اخلوخة، ةارميناء رأس الع، ىسقطر

 املوقع البحري اليمني:

وباطن أرضه.  ةوكذلك إىل قاع ،وتمتد هذه السيادة إىل احليز اجلوي فوق البحر اإلقليمي

ة أو اجلارية ضمن البحريات والقنوات واألنهار الداخلية املوجود :وتشمل املياه اإلقليمية

 .اإلقليم

                                                           
 ملحة تعريفية عن اليمن . -سة اجلمهوريةرئا -اليمن -املركز الوطني للمعلومات (1)

http://www.yemen-nic.info/contents/Brief/socotra.php
http://www.yemen-nic.info/contents/Brief/socotra.php
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 أهمية باب المندب، ومربرات أو منطلقات التخوف 

 سرائيلي(دولة االحتالل اإل، الدويل ،)المصري

 : األمهية اجليوسياسية

نطالقا من موقعه اجلغرايف الذي يفصل بني مناطق شاسعة من اباب املندب  مضيق تأيت أهمية

 ،وأفريقيا ،قارة آسيا :ن خالله، هذه املناطق تتوزع بنيم الإتصال البحري العامل ال تستطيع اال

ومن الشامل قناة  ،فهو ممر مائي حيده من اجلنوب خليج عدن ؛مريكاأمتدادا إىل اوروبا أو

ن يصبح أيفصل بينهام امتداد البحر األمحر من بدايته إىل نهايته، مل يكن لهذا املضيق  ،السويس

، وهي م 1869والتي تم شقها يف  ،(1)اآلن لوال قناة السويسهمية التي هو عليها بنفس درجة األ

 ع  صبح فيها ملضيق باب املندب بُ أاللحظة التي 
 
 ومن هنا ،اسرتاتيجي واقتصادي وسيايس جديد د

همية لألخرى من أإذ ال  ؛املضيق والقناة بني دوار فيامتبادل املنفعة أو تشارك األ ظهرت بوادر

 مستقر وآمن. وعىل وضع  ،وىلدون وجود األ

 : لباب املندب األمهية االقتصادية

ألف سفينة جتارية  21يوميا، و مليون برميال 3.4من نفط العامل بمعدل  %6.1يمر عرب املضيق      

ثامن أآالف ميل بحري، مع توقع ارتفاع  6غالقه أو تأثر املالحة فيه تتسبب يف أضافة إسنويا. و

بديل وذلك من خالل استخدام رأس الرجاء الصالح ك ؛يايوم امليون دوالر 45التنقالت إىل 

 ملضيق باب املندب.

 مه  ا مُ ا وعسكرير ا سياسير ضيق باب املندب دورا كان مل
آخرها يف حرب أكتوبر ريخ، عرب التاار

وذلك بهدف التضييق عىل  ؛تم إغالقه بالتنسيق بني السلطات املرصية واليمنية عندما م؛1973

 امن شاه إيران، والذي كان يقدر ب احلصول عىل النفط الذي كان يصله من )الكيان الصهيوين(

لسعي إلقامة عالقة صداقة مع باوهو ذات السبب الذي دفع الكيان الصهيوين ، مليون برميال 18

ما أمن التواجد األمني  ؛يف أيامنا هذه رترييا، حتققت يف أفضل صورهاإو ،إثيوبيا :كل من

                                                           
 . http://www.suezcanal.gov.egاملوقع االلكرتوين الرسمي لقناة السويس :  (1)
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رخبيل دهلك أ يف املنطقة، ال سيام عند مدخل البحر األمحر يف كل من "واالستخبارايت الصهيوين

 ،يف القرن األفريقي، ثم الحقا يف تعزيز التواجد العسكري للدول الكربى، "مصوع"وميناء  ،"

وهي جندي،  4000والتي يتواجد فيها  ،القاعدة العسكرية األمريكية يف جيبويت عليه يكام ه

وتتحرك منها الطائرات من دون طيار التي ترضب يف  ،رسميةقاعدة معلن عنها بصورة 

يف مستعمرتها القديمة  ،العسكريرايض اليمنية، وكذلك يف تمسك فرنسا يف التواجد األ

علام أن "جيبويت" قد اشتهرت باحتضانها لعدد كبري من القواعد العسكرية لدول  ،)جيبويت(

"! ورد يف كتظاظ جيبويت بقواعد عسكرية أجنبيةانرشت قناة اجلزيرة تقريرا بعنوان: " ،متعددة

جنديا أمريكيا، ورشكات  4500التقرير أن جيبويت حتتضن قاعدة "ليمونري" التي تستضيف 

وأن مهامها حمصورة ضد "تنظيم القاعدة" يف اليمن، و"حركة شباب املجاهدين" يف  ،مقاوالت

كذلك قاعدة يابانية هي الوحيدة لها  ،كام أن التقرير حتدث عن قاعدة عسكرية صينية ،الصومال

 .(1)باإلضافة للقاعدة الفرنسية القديمة ،يف اخلارج

ا مرتعا البحرية املطلة عىل خليج عدن، وعىل حميط مضيق باب املندب  املنطقةيف أن تصبح ثم  

ملا يصنف بأكرب وجود لبوارج عسكرية وتواجد عسكري متنوع يف العامل، وبدوافع ومربرات 

إىل ذلك من املربرات وما  ،ومحاية املمرات الدولية ،والقراصنة ،اإلرهابحماربة  :هاكثريه من

 .املختلقة

  للعلن ظهر
ا
عرب  مقدار األهمية الذي يوليها الكيان الصهيوين بمضيق باب املندب؛ مؤخرا

باب »: بقوله رئيس أركان اجليش اإلرسائييل السابق " بيني غانتس" أبرز قادته منهم عن ذلك

 . (2)!«ندب والطرق املالحية أشد قلقا إلرسائيل من الربنامج النووي اإليراينامل

 والتطمينات املقابلة: ، مربراته :التخوف املرصي

وىل املستهدفة من قبل من أكثر الدول العربية إن مل تكن هي الدولة األتعد ن مرص أال شك 
                                                           

 يكونوميست. إاملصدر : استمد املعلومات من  ،تقرير قناة اجلزيرة (1)
األمان القاومي » :ان، حتات عناو«واشنطن لسياساة الرشاق األدىن»كالم غانتس ورد يف كلمة ألقاها يف معهد  (2)

  .م2015" سبتمرب/ اإلرسائييل يف بيئة إقليمية متغرية
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 ،رسائييلدولة االحتالل اإلو ،مريكا أ :سالمي وعىل رأسهمأطراف التآمر عىل الوطن العريب واإل

وأن أي  ،ضخمة تستحصلها من قناة السويس ةن مرص جتني ايرادات ماليأثم ال شك ، ايبريطانو

للممر املائي الذي حتتل قناة السويس طرفة الشاميل، سيعني  ةاجلنوبيمن جهته تأثر يف مالحة املنفذ 

 توقف القناه بالكامل، وهذا يعد تهديد
ا
  ا

ا
 لألمن القومي املرصي بشكل مبارش. حقيقيا

ن تكون جمرد اشاعات تسوقها أنها ال تعدوا أأم  ؟ولكن هل التخوف املرصي يف حمله

  ؟طراف الراغبة يف دفع مرص للمشاركة يف حرب اليمن بشكل مبارشاأل

وباألخص الطرف الذي تثار  ،حرص الطرف اليمني "املفرتضة"للرد عىل هذه املخاوف 

ببعث عدة رسائل تطمينيه للنظام  ؛نصار اهللأ، وهم حركة تهديدهذا ال بإحداثحوله الشكوك 

شهرها البيان الرسمي الذي بعثته أو التلويح، والذي كان أاملرصي بخصوص هذا التهديد 

ورد  :م4/4/2015، بتاريخ "امللك احلوثي عبد"احلركة عىل لسان الناطق الرسمي ملكتب السيد 

ثارة املخاوف من باب املندب إشقاء يف مجهورية مرص العربية أن حماولة نؤكد ألخوتنا األ»فيه: 

 والذي ال مربر له إطالقا ،عىل الشعب اليمني "مريكيأالسعودي الصهيو"هدفها مساندة العدوان 

 . وسبق ووضحنا للقيادة املرصية والشعب املرصي الشقيق أن اليمن حكومة وشعبا 
 
 ب  أ
 
ا ي  د

إلزالة املخاوف إن وجدت فيام خيص مضيق باب  ؛قاشات مبارشةاستعدادهام للدخول يف ن

 . «املندب وتأثرياته عىل املالحة الدولية

تؤكد يف جمملها عىل  ،نصار اهلل يف أكثر من مناسبةأثم يف رسائل أخرى بعثت بها حركة 

و أمزاعم وأن ال تؤثر فيها أية  ،احلرص يف إبقاء العالقات الودية بني الشعبني والدولتني قائمة

 واحلضارية املتجذرة.  التارخييةىل نسف هذه العالقات إافرتاءات خمتلقة تهدف 

 ؛اليمن التحوالت احلاصلة يفيريد فهم حقيقة املوقف املرصي، من ال يقول البعض ممن 

 ا"غامض اباعتباره موقف
ا
وكداللة قصوى وحادة، تقتيض احلسم  ،نفعاليف ذلك عىل اال "، معتمدا

فإما كره أو حب، : ستيعاب املسافة الوسطية حلدود املوضوعات املتقابلةاري قادر عىل النهائي الغ

حرب أو استسالم، وهذا تأخر كبري يف فهم طبيعة العالقات البرشية ومقدار التنوع احلضاري 



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان 

-124- 

 

ولكن بتعقل أعمق  ،حداث والتطورات بحدة أقلالقائمة عليه وأساليب التعامل مع األ

سيام جتاه من لديهم حق البقاء والتواجد رغم االختالفات البينية داخل ومسؤولية أكرب، ال 

 .امعةوالبيئة اجلالواحد الكيان 

هو موقف  فهل موقف مجهورية مرص العربية من احلرب الشاملة عىل اجلمهورية اليمنية

 !؟غامض

ملعربة عن لترصحيات الرسمية الناطقة وااإعادة قراءة بال إهذا السؤال ىل جابة عال يمكن اإل

املوقف العام جلمهورية مرص العربية من احلرب والتطورات يف اليمن، وعىل رأسها ترصحيات 

منها كلمته الشهرية يف القمة  :"عبدالفتاح السييس"الفريق مرص العربية وكلامت رئيس مجهورية 

من التحديات التي تواجه األ» عقدت حتت عنوان:، والتي "رشم الشيخ"يف  26 االعربية ال

وىل له كرئيس للجمهورية يف جلسات القمة العربية، أوضح وهي املشاركة األ ،«القومي العريب

 :ردف رسيعاأتأييده لوجود قوة عربية مشرتكة حلامية األمن القومي العريب، ولكنه  عىليف كلمته، 

ر من طاإعىل أن ذلك، ال يقتيض االنتقاص من سيادة أي من الدول العربية واستقاللها، ويف »

 ؛االحرتام الكامل لقواعد القانون الدويل، ودون أدىن تدخل يف الشؤون الداخلية ألي طرف

فبنفس رفضنا ألي تدخل يف شؤوننا، ال نسعى لالفتئات عىل حق أي دولة يف تقرير مستقبلها 

 .«ارادة احلرة لشعبهوفق اإل

ملؤسسات الدينية يف عىل أهمية دور ا» الكلمة أكد الرئيس عبد الفتاح السييس ذات يف 

 أل ؛التصدي للفكر املتطرف
ا
إىل هاوية اإلرهاب، مامل  ن من يسري يف طريقه الوعر سينزلق حتما

 .«جيد سبيال ممهدا لصحيح الدين

الرئيس عبدالفتاح تغافل مقدار التاميز النسبي يف خطاب بمكان نه ال يمكن إوبذلك ف

 ،ني ملوضوعني حمددينحول حمورين جوهري وبالذات ،فيهالواردة شارات وأهمية اإلالسييس، 

دول لوك املشاركني يف ذات القمة من املرؤساء والفيهام تفاوت واضح مع خطابات بقية 

ركز ت من كلمة "عبدالفتاح السييس": ولاملحور األف :عىل اليمنعدوان التحالف املشاركة يف ال
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وفيه ما يُفهم رصاحة عىل  ،تقاللهاساالتأكيد عىل عدم االنتقاص من سيادة الدول العربية و حول

 -خراملحور اآل رفض التدخل العسكري من أي دولة عربية جتاه دولة عربية أخرى ذات سيادة.

والذي  ،تمثل يف التأكيد عىل رضورة التصدي للفكر املتطرف :-ولهمية عن األأوالذي ال يقل 

 . سرتاتيجياتهايدير ومن املعلوم للجميع من يوجهه 

عقب و، م2015بريل إ 4بتاريخ  "عبدالفتاح السييس"همة أخرى للرئيس املرصي يف كلمة م

من التدخالت املرصية ردا عىل التخوفات الشعبية وعىل للقوات املسلحة، جتامعه باملجلس األا

من فضلكم، األمور بتخضع » :قال باحلرف الواحد -العسكرية للجيش املرصي يف اليمن

 لتقديرات كبرية جدا جدا، وحس
ا
نا ئشقاأا، احنا مش حنضيع بالدنا وبالد ابات دقيقه جد

بحسابات خاطئة، نحن نعم جاهزين يف الدفاع عنهم، ولكن نحن أيضا نتحرك حلل املشكلة يف 

 .«طار سيايس، لكي جينبنا كلنا من خسائر ما لهاش لزمهإ

ية قد صبت أن الترصحيات الرسمية للجمهورية العربية املرص بُعد هذا الرسد: يمكن مالحظة

عبدالفتاح "خر للرئيس آففي لقاء  :يف جمملها يف سياق التشجيع بااللتجاء للحل السيايس

، خالل القمة املشرتكة الروسية م2015فرباير  10 "فالدمري بوتن"مع الرئيس الرويس  "السييس

يف تفاق من قبل الطرفني عىل رضورة سالمة ووحدة اليمن، والتأكيد واالفيها تم  -املرصية

 .التوصل لتسوية سلمية، لألزمة اليمنية

ن التوجه املعلن جلمهورية مرص جتاه األزمة يف اليمن أوحتى ال نستمر يف تكرار التأكيد عىل 

ستقالل اوبام حيفظ سيادة و ،خرىاخليار السيايس عىل كل اخليارات األ عىل الدوام قد غلب  

عبد الفتاح ا"ة أو اللقاءات أو اخلطابات لن كل الترصحيات الرسميأعىل  باجلزمسنكتفي  -اليمن

خلت كلها تقريبا من أي قد نها أشارة، بل ومن هذه اإل مل ختلُ  يةرصاجلمهورية املرئيس  "السييس

تكرر ذلك حتى يف لقاء السييس مع خالد بحاح  ،يف اليمن مشاكلتلويح باحلسم العسكري لل

ستمرت يف ممارسة مهامها من التي او -املعني من عبدربه منصور هادي  -رئيس احلكومة 

 حتى حلظة إقالتها. الرياض
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ولكن ما هي املخاوف املستخدمة لتخويف مرص من جهة اليمن أو من بعض الفئات  

 اليمنية بعينها؟

من خالل  ؛، وبهدف جرها عنوة للتورط يف احلرب عىل اليمنابتداءجرى ختويف مرص 

ومنها  ،التي يسعون لتنفيذهاهداف العامة ضمن األ سرتاتيجيا" هلم هدف نيالتلويح بأن "احلوثي

نفسه وألكثر  "عبدربه منصور هادي"السيطرة عىل مضيق باب املندب، وهذا الترصيح صدر عن 

وربام مل يكونوا قد  ،ن " أنصار اهلل " مل يكونوا قد تواجدوا فعليا يف تلك املنطقةأمن مرة، رغم 

  ا.التفتوا حتى ألهمية السيطرة عليه

لصحف  :أكثر وضوحا لرئيس اجلمهورية العربية املرصية اء يف حوار نرشته صحف قومية،ج

 واجلمهورية: ،واألخبار ،األهرام

فقد حتدثتم يف  ؛نبدأ هذا اجلزء من احلوار بعالقات مرص الدولية :سيادة الرئيس سؤال:

أسس عليها سياسة مرص تت الندوة التثقيفية للقوات املسلحة يوم اخلميس املايض عن الدعائم التي

عالقات مرص بدول عربية وإفريقية. كيف  لكن نالحظ أن هناك حماوالت لإلساءة إىل ،اخلارجية

 تنظرون إيل هذا األمر؟

واستقالل  ،واالنفتاح ،والتوازن ،سياسة مرص مع العامل اخلارجي تتسم باالعتدال الرئيس:

 ونحن نعطي نموذجا  ؛علينا القرار الوطني، وإعطاء الفرصة لآلخرين حتي يتعرفوا
ا
ا يف ا جديد

فنحن نعترب اإلساءة اإلعالمية ألي أحد حتي من الدول التي ظلت تيسء إلينا  ؛عالقاتنا الدولية

ا يتناىف مع البناء الراقي الذي نصيغه للشخصية املرصية احلديثة، خالل السنوات الثالث املاضية أمرا 

سن اخللق، وسعة الصدر، ونكران الذات، والتجاوز واالنضباط، وح ،والذي يقوم عيل االلتزام

. . يصمت الرئيس قليال ثم يقول: السياسة املرصية لها وجه واحد، نحن ال  عن اإلساءة أحيانا

عالقاتنا قوية ومتينة مع دول العامل رشقه وغربه،  ؛وال نتآمر عيل أحد ،نتدخل يف شئون اآلخرين

القات مرص الدولية، ويتمني لو نجح يف عزلها لكن هناك من يضيق بام حتقق عيل صعيد ع

 وإثيوبيا. ،فريقياأو ،واخلليج العريب ،وحصارها عن حميطها، ويريد ختريب عالقاتها مع أوروبا

خرية بوادر رغم كل هذه التطمينات من جهة اجلمهورية املرصية فقد برزت يف اآلونة األ
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والتي صعب عىل مرص التنازل بهذا املوقع  ،عىل زعامة الوطن العريب -تارخييا  هموجود - يةتنافس

 وعديمة الكفاءة إلدارة هذه املسؤولية الكبرية .  ،لصالح اململكة السعودية عديمة احلضارة

ثبات مقدرتها عىل فرض إما اذا تمكنت مرص يف ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السييس من أ

عادة حجمها احلقيقي يف اإلقليم والعامل إو السعي إلحياء مكانة مرص :واقع إقليمي جديد، فيه أوال

 ن تلعب دورأو ،ن تصبح يف الواجهةنساين ألوثقلها احلضاري واإل
ا
أكرب من الدور الذي تم  ا

بفعل ظروف وضغوط وواقع دويل وسيايس خمتلف، بتحجيم دورها من دولة  ؛حمارصتها فيه

ما وصلت إليه ، وال سيام بعد ىل أن تصطف يف موضع ثانوي وهاميشإفاعلة وحمورية بل ورئيسية 

و أويف التصدي له بكل حزم وبدون مواربة  ،رهابمقدرتها الفذة واملتميزة يف حماربة اإليف 

من خالل تشجيع وحتريك هذه العنارص  ؛ىل تدمري املنطقةإرضوخ لالسرتاتيجيات التآمرية الهادفة 

 ستقرار فيها. جلة التنمية واالوتوقف ع ،رهاقهاإوتفعل دورها يف الدول املراد  ،رهابيةاإل

اا حتى اليوم، كيف سيكون املشهد ل فيام لو كان نظام "مريس" اليزال قائمؤوهنا يمكن التسا

يف  :أو الدولية ،سوآءا يف القضايا العربية :وكيف سيكون مقدار التهور ؟و دمويته وضبابتيه

 . اأن يكون لها موقف معني منه يكون مناط بمرص ؟أو أي مكان آخر ،أو اليمن ،أو ليبيا ،سوريا

 
ا
شارات السايرة نحو مزيد من التأكيد عىل هذا الطرح الداعم ا الكثري من اإلتبينت الحق

تبني ذلك  ،ن مرص قد ناءت بنفسها عن املشاركة الفعلية يف التحالف العريب ضد اليمنألفكرة 

نها مل أوالذي تبني ب ،وديةجليا بعد التدهور امللفت الذي شاب العالقة التي تربط مرص بالسع

كام ظهر يف املوقف من امللف السوري بتصويت  ،و ارتهان لصالح السعوديةأ ،تكن عالقة تبعية

ثم وكردة فعل من اململكة السعودية تقوم رشكة  ،مرص لصالح القرار الرويس بشأن "حلب" 

ثم تلويح  ،خرآشعار إ مداد باملواد النفطية حلنيأرامكو السعودية للبرتول بالتهديد بوقف اإل

  . ثار أكثر حفيظة السعوديةأما  ؛يرانإاملرصيني بنيتهم يف زيارة 

  ،يف ترصيح أكثر رصاحة من قبل املرصيني
ر
ا عىل مطالبة قدمها رئيس اجلمهورية اليمنية ورد

حيث فيها مرص عىل سحب قواتها  م2016يف شهر ديسمرب من العام  "عيل عبداهلل صالح"السابق 
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ن أب :فرد مصدر مسؤول يف اخلارجية املرصية ،حالف العريب ضد اليمنركة يف صفوف التاملشا

كام هو حال قوات بحرية أخرى -مرص مل يكن لها سوى تواجد بقوات بحرية يف باب املندب 

رايض اليمنية من قبل تلك ومل يتم التوضيح حول املشاركة الفعلية يف رضب األ -لعدة دول 

 . عدمهالقوات البحرية من 

 البحر األمحر واجلزر اليمنية عرب التاريخ :

ا يف ميزاته وفوائده 
ا
ا جغرافيرا فريد ا جتاريرا وموقعا تكمن أهمية البحر األمحر باعتباره ممرر

وقد تنبه القدماء لهذه األهمية، وتصارعوا لالستحواذ عىل ممراته  ،اجليوسياسية والتجارية 

 وجزره . 

د كثيف فيه؛ لكونه املمر الذي يمدهم "باللبان، والبخور، والعطور، فقد كان للفراعنة تواج

واألشجار الثمينة "، وكذلك بعض املنسوجات؛ فكانوا السباقني يف بناء موانئ عىل سواحله من 

 . (1)وهي مينائي: " عيذاب ، والقصري" ،اجلهة الشاملية منه 

ان هلم جهود استكشافية عىل ساحيل : أما البطاملة فقد كوماينثم جاء العهد البطلمي، فالر

اط تمكنوا من حفر قناة لربط النيل بالبحر األمحر؛ مما أدى إىل نشو بحر األمحر الغربية والرشقية؛ال

ثم جاء الرومان  التجار فيها "معينيون" من اليمن؛ كان من رواد ،التجارة أكثر يف البحر األمحر

حر األمحر؛ فتوزع النفوذ عىل البحر األمحر بني وكانت أوىل خطواتهم أن قووا نفوذهم عىل الب

 . رش أيضا للدولة السبئية احلمرييةالروماين وبني النفوذ املبا

وألن احلمرييني كان هلم حتالف مع األنباط؛ لإلرشاف والسيطرة عىل البحر األمحر؛ فقد 

قوامها عرشة  حاول الرومانيون نزع االستحواذ عىل البحر األمحر فارسلوا محلة عسكرية يبلغ

تعرضت احلملة لهزيمة يف  ،سفينة لنقل اجلنود  130بارجة و 80آالف جنديا حمملني عىل 

إال أنها عادت إىل  ،"وادي نجران " بعد أن كانت قد تمكنت من االستيالء عىل عدة قرى صغرية 

 مرص منكرسة .

                                                           
 .11-10د. مصطفى كامل عبدالعليم ص:  ،كتاب: دور البحر األمحر يف تاريخ مرص عىل عهد البطاملة  (1)
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ملمتد إىل املحيط نشب الحقا رصاع بني الرومان والفرس حول السيطرة عىل النشاط البحري ا

الهندي؛ فام كان من الرومان إال أن دمروا ميناء عدن؛ حتى ال يصبح امليناء منافسا؛ لكونه أهم 

ثم ظهر الرصاع بني  ،املوانئ املستقبلة التجارة القادمة من الرشق قبل دخولها إىل البحر األمحر

 جلنويب للبحر األمحر.بيزنطة وفارس وهام قوتان كبريتان تصارعا لالستحواذ عىل احلوض ا

ساهم املوقع اجلنويب للبحر األمحر والواقع يف حدود اليمن إىل بناء عالقات متينة بني اليمن 

 .ا من أبرز سامت ذلك العرص القديموكل  من الهند والصني؛ فكان التبادل التجاري، وتبادل الهداي

 
ا
 ،رت احلمالت الصليبيةإىل أن ظه ،بعد ظهور اإلسالم  استمر النشاط التجاري مزدهرا

واستمر تدهور أهمية البحر األمحر حتى قدوم املاملك يف مرص والرسوليني  ،وانترشت القرصنة

 . (1)يف اليمن، وقد عملت الدولتان عىل عودة النشاط والهدوء إىل البحر األمحر 

ها( حول "عدن"، وهي 10م/16ثم ظهر الرصاع يف العصور احلديثة منذ أوائل القرن )

اليون" قد استطاعوا ولعدة بقعة التي أصبحت موضع رصاع دويل حتى يومنا هذا؛ فكان "الربتغال

 األول:حتقيق هدفني رئيسيني كام جاء يف كتاب " البحر األمحر واجلزر اليمنية" وهام: ) قرون من

ا عن ال ،االستحواذ عىل جتارة الرشق
ا
 الهدف -أي حتطيم املمر-بحر األمحروحتويل طرقها بعيد

حتى يتم  ،للتعرف عليها –أي احلبشة  -هو حماولة الوصول اىل مملكة "القديس يوحنا" الثاين:

وقد نجح  ،ي لتحطيم البحرية  شن احلروب عىل حوض هذا البحر: أالتعاون مع ملوكها يف

 .(2) الربتغاليون يف حتقيق أهدافهم(

ن خالل إغراق السفن املارة! تمكن الربتغاليون من إفشال أهمية البحر األمحر وممراته؛ مف 

ومهامجة املوانئ املمتدة عىل ساحل اجلزيرة العربية اجلنويب مثل مسقط وغريها وصوال اىل جزيرة 

                                                           
وقضية" فيه لالطالع عىل معلومات أوفر حول تاريخ البحر األمحر؛ فكتاب "البحر األمحر واجلزر اليمنية تاريخ  (1)

استفاضة مناسبة يف إيراد الكثري من املعلومات التارخيية القيمة عن البحر األمحر . حتت عنوان: البحر وإشارات 

 .24-10من التاريخ القديم ص
  .26ص: ،كتاب البحر األمحر واجلزر اليمنية تاريخ وقضية  (2)
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 . (1) هرمز بمدافع السفن!

 ،ق"جاء "الفنس ودا البوكريك" والذي يشار إليه؛ باعتباره "مؤسس االستعامر الغريب يف الرش

يطة؛ فكان قدومه األول وعرب محلة كبرية بغرض االستيالء ووضع خطته للمنطقة وللبحار املح

عىل جزيرة "سقطرى"؛ جلعلها املقر الرئييس له ملطاردة السفن التجارية أمام السواحل العربية 

 وكذلك ملهامجة املوانئ املحيطة . ،اجلنوبية

ة خطة جديدة للسيطرة عىل مراكز التجارة، بدال من مطارد (2)وضع الحقا "البوكريك"

وكذلك عىل جزيرة  ،"جوا" عىل ساحل الهند الغريب السفن يف عرض البحار؛ فاستوىل عىل ميناء

فقد  وعىل مينا "ملقا" الواقع يف الطرف اجلنويب لشبه جزيرة "املاليو". أما ميناء "عدن" ،"هرمز"

ها( فنهب السفن 919)حمرم 15 -13وصل إليه بحملة كبرية عىل ظهر عرشين سفينة يف مارس 

 الواقفة يف امليناء ثم أحرقها! دون أن جيد أية مقاومة !.

وتركزت اخلطوة الثانية من خطته عىل: )سد املنافذ العربية؛ ليحرم العرب من وصول التجارة 

 .(3) الرشقية إليهم(

استفاد األوروبيون القادمون الحقا من املعلومات التي مجعها "البوكريك". قبل ذلك كان قد 

البحر -ن؛ ليتصارعوا مع الربتغاليني؛ "فكثفت السلطنة العثامنية من محاية "البحرية"وصل العثامنيو

يف  (مجرك)وقد حرصت السلطنة العثامنية عىل إنشاء "أسكلة"  ،وفقدت جانباا من "املمر"  -األمحر

أول جزيرة كبرية بالقرب من الساحل اليمني عند مدخل البحر األمحر اجلنويب، وهي جزيرة 

                                                           
  نفس املصدر السابق. 29ص  (1)
جزيرة "كمران"؛ بغارض مجاع معلوماات ودراساة املنطقاة ملعرفاة طبيعاة البحار،  استقر الحقا "البوكريك" يف(2)

وأهميته التجارية، وربطه للعالقات بني احلضارات ، إال أن املرض أمل به؛ فكتب خطة متكاملة وهو عىل فراش 

الرشقية، وإنه مل املوت أرسلها إىل امللك قال فيها: بأنه قد تمكن من بسط سيادة الربتغاليني عىل مصادر التجارة 

 سوى أن يقوم خلفاؤه بسد منافذ املضايق العربية ، يف تلك الرسائل أشار اىل جزيرة "بريم" 
 
وهاي  «مياون»يبق

 اجلزيرة املرشفة مبارشة عىل مضيق باب املندب، كام وأشار إىل جزيرة كمران التي خارب مظااهر احليااة فيهاا.

 33نفس املصدر ص: 
 .31-30صاملصدر السابق : ذات  (3)
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كام فعل الرسوليون من قبل، وذلك مثل "أسكالت" )مجارك( املخا، واحلديدة، -ر""جبل زق

 .(1)وكمران، وعدن، وكشن )قشن(، وجيزان 

ثم وصل الهولنديون واإلنجليز ليتصارعوا عىل ما تبقى من النفوذ الربتغايل عىل املنطقة، 

وقد تضاءل بشكل كبري  (، ومل يأت  نصف القرن السابع عرش إال17وكان ذلك يف بداية القرن )

 نفوذ الربتغاليني لصالح القادمني اجلدد . 

رشقا -بدورهم من تثبيت تقليد عىل ساحل البحر األمحر اجلنويب (2)تمكن العثامنيون»

م( : وهو عدم دخول السفن األوربية البحر األمحر؛ 18-17وظل متبعا طوال القرنيني ) -وغربا

طار أجنبية؛ وذلك ملا أتته الربتغال من أفعال خالل القرن حتى ال تتعرض مكة واملدينة ألية أخ

(16)» (3). 

بدأ االهتامم الربيطاين بممر البحر األمحر عندما نجح القنصل الربيطاين يف القاهرة من إقناع 

حكومته ورشكة )الهند الربيطانية( بأفضلية البحر األمحر بالنسبة للربيد؛ ألنه أقرص من طريق 

حر األمحر موضع اهتامم الدول األوروبية، بام يف ذلك الربتغال التي ضعف اخلليج؛ فظل الب

ا لطول املسافة عرب رأس الرجاء الصالح واعتامد السفن حني ذاك كلية عىل  ،تواجدها؛ نظرا

حتى أن الرحلة من غرب أوربا  ،وعىل اجتاه الرياح ومواسمها ومدى قوتها ،الرشاع واملجداف

 . (4)نت تستغرق عامنيإىل الهند، ثم العودة كا

تمكنت بريطانيا وألول مرة من احتالل جزيرة "ميون" املرشفة عىل مضيق باب املندب عام 

ومن هنا كانت بداية بحث  مدة قصرية؛ لصعوبة اإلقامة فيها، م، ثم ما لبثت أن تركتها بعد1799

                                                           
 . 38ذات املصدر السابق: ص  (1)
وقد التزمت القوى البحرية ملدة قرنيني من الزمن باحرتام التقليد العاثامين، وبلكان لايس خوفاا، وإناام بسابب (2)

انشغالها يف التسابق فيام بينها حول إقامة املحطات التجارية عند مصاادر التجاارة الرشاقية، أو االساتيالء عاىل 

 .41والسيطرة عىل مقدراتها. ذات املصدر السابق: ص املصادر نفسها،
 .40ذات املصدر السابق: ص (3)
 . 44ذات املصدر السابق: ص (4)
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)يف اليمن(، وحتقق بريطانيا احلثيث عن مكان مناسب للسيطرة عىل مدخل البحر األمحر اجلنويب 

وأن يكون  ،طة لتموين سفنها البخارية بالفحممن ورائه أغراضها املتعددة: كأن جتعل منه حم

انتهت تلك املساعي إىل احتالل عدن  جتارتها إىل باقي أنحاء اجلزيرة؛"وكالة" دائمة تنفذ منه 

فن رشكة الهند الرشقية الف قادة السفن امللكية، وقادة سافتعال خم(؛ بعد 1839بالقوة يف عام )

 . (2)(1)الربيطانية فيام بينهم حول صالحية كل من الشحر واملكال وجزيرة سقطرى لهذه املهمة

                                                           
 . 45ذات املصدر ص:  (1)
 الرومااين اإلمرباطاور ماع عساكري حلف بعقد( احلبشة) : تمكن كسوم املحاوالت القديمة الحتالل اليمن(2)

 بعاد إال نفوذها بسط من تتمكن ومل م،516 عام اليمن غزو من مكنتها حربية بسفن أمدها والذي ،"جستنيان"

 نواس". ذو" ملكهم ومقتل احلمرييني هزيمة إثر ؛(م525عام) تقريبا سنوات عرش

 يف محاري دولاة ملاوك آخار–" نواس ذو" احلمريي امللك بها قام التي املجزرة خلفية عىل لليمن األكسومي االحتالل ويأيت

 األخادود؛ يف ناواس ذو ألقااهم مسايحي ألاف 20 مان أكثر ضحيتها ذهب والتي املسيحيني، حقب -الثاين عرصها

 عاام فلسطني من اليهود النازحني طريق عن انتشاره بعد نواس ذو اعتنقه الذي اليهودي الدين اعتناق رفضهم بسبب

 .م70

مع الروم، وتناافس الطرفاان عاىل يف إطار رصاعهم الطويل  ؛الفرس بدأوا يتحينون الفرصة للسيطرة عىل اليمن -

فكان أن أرسل امللك الساساين عن طريق ملوك احلرية قاوات فارساية إىل الايمن عاام  ؛كسب مناطق نفوذ هلام

م تمكنت بالتعاون مع قائد يمني من ذي يزن اشتهر باسم سيف من تقاويض نفاوذ األحبااش يف الايمن 575

 .وطردهم

الية كربى، تمكن بها الربتغاليون من إجبار حاكمها عىل قبول التوقياع تعرضت عدن حلملة برتغ م1530يف سنة  -

مقابل اعرتاف الربتغاليني بحق العدنيني باملالحة يف  ؛عىل معاهدة اعرتف بموجبها بالسيادة الربتغالية عىل عدن

 .يف ميناء عدن املحيط الهندي باستثناء البحر األمحر وجدة، كام وافق أيضا عىل مرابطة سفينة برتغالية واحدة

 وخروجهاا األوىل، العاملياة احلرب يف تركيا م ،حتى هزيمة1538 عام مرة ألول اليمن دخلوا فقد العثامنيون، أما -

 .م1918 عام اليمن من النهائي

 الربيطاين، االحتالل ضد اجلنوب يف م1963 أكتوبر 14 ثورة م، حتى قيام1839 عام عدن مدينة بريطانيا احتلت -

 .م1967 نوفمرب 30 يوم اليمن جنوب من بريطاين جندي آخر طرد وتم
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 لماذا اليمن ولماذا هويته؟
 

وليس  ،ن مل نقل يف العامل ككلإلليمن وملجتمع اليمن هوية استثنائية يف حميطه العريب الواسع 

 اجلامهريي الوعي حلالة –خري األ –باعتبارها املحرك  ؛(املقصود هنا فقط )حركة أنصار اهلل

ويف تبني شعارات التحرر  صدي واملقابل ملشاريع قوى االستكبار العاملياملت والتثقيفي

ىل واجهة إ، ويف مساهمة احلركة يف إعادة إبراز اليمن واالستقالل بالقرار السيايس اليمني

و االستمرار يف تهميش خيارات أ ،ن املمكن جتاوزهاحداث كواحدة من املحاور التي مل يعد ماأل

فكار والرؤى بإعادة بلورتها وفق منهج أكثر وضوحا أو جتاه جتدد األ ،هائبناأوتطلعات 

  ؛حني يتعدى اخلالفات أو التحريفات املعيقة لتحرر العقل ونهضة اإلنسان ؛وموضوعية
ا
 استنادا

د طويال ألسباب كثري
ُ
 إليرادها. ملن تكفي مساحة املقا ةللحافز القرآين الذي مج

احلديث عن أنصار اهلل بمعزل عن السياق التارخيي واالجتامعي والسيكولوجي ملجتمع 

وربام زائلة رسيعا  ،كام وجيعلها حالة طارئة ،يبرت احلقيقة والواقع التفسريي لهذه احلالة -اليمن

أو  ،تتعرض لالخرتاق أو ،اراتياخلأو تتشتت  ،كأن يغيب القائد: بزوال مقومات هذه النشأة 

وبشتى  ،بكل السبلتوجه اللمخطط العام لرضب ل كنتاج ن الفوىض اآلنية احلادثة أيضاحلالة م

 .والذرائع الوسائل واملكائد

ء من املهتمني بالنموذج السيايس اسو :ثنى عليه الكثري من املؤرخنيألليمن تاريخ طويل، 

أو  ،واخلروج عىل احلاكم املستبد الشعبي "الثوري" حيوية التحرك، أو يف احلاكم ونظرياته

ويف  ،املهتمني حتديدا بدراسة املجتمعات وأعرافها وطبيعة العالقات الرابطة والضابطة لتعايشها

 ،الديني ،طروحات والنتاج الفكريكذلك للمهتمني باأل ،مقدار غنى املوروث وتنوعه وعراقته

 .ورقيه ودرجة تامسكه -أو السيايس ،ديبأو األ

صالة للمكان والرتاث نسجام هذه الرتكيبة املقرتنة بروح األاوملزيد من اإلثبات عىل 

نصار اهلل قد وجدت يف بيئة وحاضنة أروف نشأة حركة ظفيام لو كانت  سنتساءل -والطباع
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 ؟!  ، فهل ستكون بذات مقدار التامسك واالنسجامخرى غري اليمنأاجتامعية 

ال أن إ ،سكها ستُمكن من فرض انتشارها وقبولها ولو بعد حنيال شك أن قيمة احلجة وتام

ذلك خيتلف فيام لو توفر االنسجام والقابلية اللصيقة والتلقائية جتاه كل ما يعرب عن احلق ويميل 

حتى جتاه من قد يامرس التناقض بني الطرح  ،ويف النفور مما يعرب عن الباطل ويامرسه ،اليه

 يف الوصول ملكاسب أو مصالح ذاتية أو فئوية.  واملبادئ قيمستغلة للوبني املامرسة امل النظري

 خطة التآمر عىل هوية اليمن وجغرافيته لن تتوقف بسهولة 

سيشكل قلقا حقيقيا بالنسبة  -وألن تامسك هكذا وسط اجتامعي متبني لهكذا اعتقاد ومنهج

ما  ،والثقافات املتوارثة عرافولأللرعاة التآمر الدويل جتاه الهوية العامة للمنطقة وللعقيدة 

وبشتى  ،هتامماتهاوحبكها يف سبيل مسخ املجتمع اليمني وحرف املضادة سيعني تكثيف اجلهود 

حول جمموعة من العناوين القيمية العامة  :أوالمن خالل تضليل الرأي العام  ؛الطرق والوسائل

نطباع حتقريي او يف جتسيد أ ،يف افراغها من أي مدلول حركي أو تفاعيل ثم ،وحول مقاصدها

غوائية حتمل مضامني إثم يف طرح بدائل فكرية  ،وتشويهي لكل ما له عالقة بالتقاليد أو املوروث

 ؛دىنكام وال يكون هناك فرصة لتطبيق حدها األ ،ولكن بدون ذات أثر حضاري حقيقي ،قيمية

و تأثريه أد يف مستوى أثره اجلانبية املزروعة لعرقلة كل ما هو مفي اإلغواءاتبسبب جمموعة من 

 أو التعاييش.  ،أو التنموي ،صالحياإل

القادر عىل تأكيد رسوخ النهج واملسار الذي  -املجتمع والفكرة  -ثبات لثنائية وحده هذا اإل

ساسية ركانه األأانطالقا من توفر عنارص التأسيس الذي مثلوا أحد  ؛اختاره اليمنيون ألنفسهم

فكار املؤطرة لهذه السجية ثم يف التلبية واالستجابة ألوىل األ ،اصةوثقافاتهم اخل بطبائعهم

وهو أيضا التفسري الوحيد ملقدرة  ،واملمنهجة خلطوات ومسارات تطبيقها عىل الواقع املعاش

ُ ال
 
 م
 
 ؤ
 
ن أأي  :يصالوكذلك اإل ،عىل رسعة االستنتاج والربط "حسني بدر الدين احلوثي" س  س

جوده ابتداء، ولكن بلورة الفكرة ثم البوح بها، ثم الحقا التفاين يف ساس والقابلية كانت مواأل

أي يف  :الدفاع عنها، هام ما ساهام يف رسعة االنتشار وتوسع احلاضنة الشعبية واجلامهريية لها
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 ختبارات طويلة قاسية ومضنية.اشهاد الناس عليها عرب إثم يف  ،اكتساب املصداقية

 ؟ه بروز اهلوية اليمنية وتاميزها بصورة جامعية منظمةملاذا ردات الفعل الغاضبة جتا

نه كان جمرد انفعال مضطرب لشخص أو مجاعة عابرة أكان يمكن التغايض عن األمر لو 

ومن  أنها كانت منعزلة عن املجتمع ومفروضة عليه عنوة ة أو بسيطة الطرح واملرشوع، أووسهل

أو  ،ء بالرشاءاسو :حباطها يف املهدإإلمكان سهولة رخيية، أو لو كان بااخارج كينونته الطبيعية والت

فيام لو  ،حمدودية إطارهاو ،عزلتها ترسيخأو يف املقدرة عىل ، أو التضليل ،أو التحريف ،خرتاقاال

 ؟أو التأطري اجلغرايف املنغلق، كيف جتاوزت احلركة ذلك ،ستندت إىل البعد الطائفي الضيقاأنها 

 وكيف عربت عن هوية اليمن ككل؟

ويعرف احلق  ،ازيمع الغيع بالتط اخ أورضاال وال تقبل ،لإلنسان اليمني طبيعة متمردة

 إويميل 
ا
 إذا فكيف – واحلارض التاريخ مدى عىل ذلك ثبت –مع سجيته املتأصلة  ليه انسجاما

 
ُ
م يتعدى احلدود اليمنية ويتعدى عا حلق االنتصار صوب الفطرية النزعات هذه تظمن

نسانية وللجهة املخربة بعاد اإلوكيف إذا توفرت قيادة مستوعبة لهذه األ ؟الشخصنة أو اجلامعة

ت نسجمت مع هذه التطلعات وعربانها أهو احلركية قيادة الما فعلته  ؟لها أو املشوهة ملسلامتها

 .واملستساغةاملجربة والوقائع ستناد إىل احلقائق باالعنها 

طر عىل منظومة الهيمنة الدولية، ولن يكون ويدق بناقوس اخل ،ذاته ما سيؤذن بالفاجعةب هذا

 ،فرض واقع احلرب واالقتتالبخرية إلنقاذ خمططها سوى أبعد ذلك من مناص أمامها كمحاولة 

وعرقلة  لتثبيطواستخدام األدوات املتنوعة جلعلها حالة معلقة، كهدف عام  ،والسعي لديمومته

 
ا
  تطوير الفكرة أو تنفيذها تدرجييا

ا
مددها لتصل إىل جمتمعات أخرى قد يوجد فيها أو ت ،وتصاعديا

 فراد يتقبلونها وينسجمون معها.أ

ال دليل عىل فقدان إخري عىل اليمن ككل برصف النظر عن املكان أو الفئة وما هذا الهجوم األ

من القيود  :والأ :مل واحليلة من إمكانية تطويق هذا التوجه اجلديد لليمنيني، التوجه التحررياأل

يف بناء يمن  ثم-مريكيةأبريطانية و-ةت دوليللمملكة السعودية املدفوعة بتوجيهاالقديمة 
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بام ختلفه من اريع االستعامرية أو الثقافية مناهضة والتصدي للمشليمتلك القوة الكافية ل ،متامسك

 .نحطاطاو دمار

 :ليسوا التعليل الوحيد "أنصار اهلل"

وغالبا  بسهولة،حياله ال يستسلمون  ة،ملتنوعوا ةوله مراحله وطرقه املتشعب ،املخطط خارجي

ال يف حاالت احلسم إطراف فيام بينها ال يتناقص جهدهم يف تعبئة مشاعر االنقسام والتنفري لأل

 القصوى )االستعبادية(.

  يمكن ال  السلطة، اىل اهلل انصار وصول من اخلوف عن للحديث السابق بالعودة
ا
 اعتباطا

 خوف سوى ليس اليمن عىل العدوان وأن انصار اهلل، اليمن واليمن هو هم اهلل انصار بأن اعتبار

 اهلل، نصارال اك الثوريراحل لصالح تميل جمملها يف أصبحت التي األحداث تطورات من مبارش

 ثم ومن للسعودية، بالنسبة املشكلة أصل باعتبارها ككيان اليمن عن احلديث نتجنب ثم

 أن يف بصورتها احلقيقية، بنواياهم وابرزوها املخاوف تلك عززوا قد اهلل انصار بان االستنتاج

  احلضارية املناسبة له. مكانتها لليمن يعيدوا

 ساعية وصاعدة، جديدة حتررية رافعة لكونهم اال ليس اهلل أنصارحركة  من فاخلوف اذن

 وأ احلمدي ابراهيم مرشوع وفق اليمن كانت سواءا  اليمن، أساسه فاخلوف باليمن، للنهوض

أو عبد اهلل الربدوين أو حسني بدر الدين  عمر" اهلل "جار  يمن أو اهلل أنصار منظور من اليمن

  .النور ترى أن بسهولة لها السامح يمكن وال ومستقلة حرة يمن فكلهااحلوثي،

 عن خصوصية اهلوية اليمنية :( (1))حممد مفتاح األستاذ يقول

نفرتض أن نفط  ؛مناسبةلناس أو مل يعطوه أهمية السبب املحوري والذي مل يلتفت اليه ا)هذا 

 كذلك فاليمن باملاليني وغاز اليمن 
ا
ية  السبب يف املعادلة الدولية االقتصاد هذا ال يغري كثريا

نهوض وبناء نه قادر عىل الفهم يعرفون خصوصيته وأ (شعب اليمن)سايس هو املحوري األ

ن الشعب اليمني متجانس الرتهان للخارج ألالهيمنة والتبعية وا ه منردولة قوية يف حال حتر
                                                           

 297 يف سياق حوار لألستاذ )حممد مفتاح( مع املؤلف، بقية احلوار موجود يف فصل "اللقاء مع النخب" ص:  (1)
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 اسمه الشعب اليمني مل تتبدل التسمية  تارخييةكهوية  فهو ،وال يوجد نظري له يف شعوب املنطقة

ال يوجد له كام أنه  ،وهذا هو االنسان اليمني مل يستبدل ،هذه هي االرضوكأرض مل تتبدل 

 
ا
جد لدينا مشكلة طائفية ال يوجد لدينا مشكلة ال يو ،اقليات عرقية كام هو حاصل يف العراق مثال

ي شعب لديه وأ ،الشعب الياباين يف هذا التجانسوهو يشبه  ،جمتمع متجانس كامال ،اجتامعية

 االشكالية ،ن يبني دولته وينهض برسعةامعيا وعرقيا وفكريا فهو يستطيع أكل هذا التجانس اجت

الغاز من  ،النفط هو من مقومات النهضة ،ن للشعب اليمني مقوماتأ )املتآمرين( هنا لديهم

فهم  ،االرض الطيبة هي من مقومات النهضة ،املعادن من مقومات النهضة ،مقومات النهضة

أصبحت بيد هذا الشعب هم خيافون  اذا ألنهان توجد هذه املقومات يف يد هذا الشعب خيافون أ

 .من أن وجود هذه املقومات سيحدث نهضة حتث أيضا شعوب املنطقة

 ،وبةأصل العرفهو  ،الشعب األكرب تأثريا يف املنطقة ألنهالشعب اليمني هو شعب حموري 

جمرد أن تقوم دولة يمنية داخل اليمن  ،صحاب االمتداد البرشيأو ،ورجال االسالم جنود

عىل  التأثريعىل كل املنطقة معناته  تأثريها ،وستؤثر عىل كل املنطقة ،ىل كل املنطقةسيمتد نفوذها إ

إذن  ،هنا مركز االشعاع احلضاري ،هنا املمرات املالحية ،هناك الطاقة ،احب القرار الدويلص

الشعب  انام يف نظرتهم اىل اليمن أو قدرةو،االشكالية هنا ليست يف قدر ما لليمن من ثروات 

فاصبح الشعب اليمني أمام خيارين إما أن خيضع   ،اليمني بقدرته عىل احداث التحول يف املنطقة

خر ال يوجد توسط لهذين آال يوجد جمال  ،أو أن يتحرر ،للهيمنة اخلارجية ويستمر هذا اخلنوع

 اخليارين.

احلرمان من  وضوع داخل دائرة محراء هذا له اهتامم خاص يبني عليه ليس فقطاليمن م

 نام يف وضعه حتت عقوبة اضافية وهي كيف جيوع !النهضة االقتصادية وإ

هي الهوية  ،خطر يشء يف مرشوع الهيمنة هي اخلصوصيةفأ ،ريةوكيف تدمر هويته احلضا

ن خيضع عىل املنطقة بأكملها وقد استطاع أن يمد هيمنته استطاع اليمن أن حيرم املستعمر عىل أ

 ؟!ملاذا..ن منطقة اليمن واحلجاز بقيت خارج هيمنته إال أ  ،العامل
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س حربة للمقاومة يف ح رأه سوف ينصدم بمقاومة رشسة تصبنمل يستطع ألنه يعرف بأ 

قرب وا خيافون من الشعب اليمني ألنه أاملنطقة كانوا يستطيعون أن يصلوا احلجاز ولكن كان

حرماته ومقدساته وال عىل املساس ب ،شعب من احلجاز وهو الشعب الذي ال يقبل الهيمنة عليه

يف الوقت الذي  ،ازورويب املبارش وبجانبها احلجيت اليمن خارج هيمنة االحتالل األولذلك بق

 لالحتاللبالكامل  أصبح فيه العامل االسالمي
ا
إذن اخلصوصية هنا هي يف الشعب اليمني  خاضعا

 .انتهى(بقدر ما هي خصوصية هذا الشعب التي يمتلك هذه الثروات ،وليس يف الثروات

 ويف حقيقة النشاط الثقايف املوجود وعن ختوف األطراف من انبعاثاته:

  مد أمحد مفتاح:يقول األستاذ حم

أصبح  ،هناك نشاط ثقايف معادي وهناك نشاط ثقايف مدافع الشعب اليمني كله نشاط ثقايف

يشعر بخطورة الهيمنة اخلارجية عىل مستقبله الناس بعضهم خيرج من حتت االنقاض ومعه ارسته 

تضلييل النشاط ال ،أحيان عرشة استشهدوا وخيرج وهو يقول لن نركع إال هلل هذا نشاط ثقايف

 ،املذهبية ،الهاشميني ،اآلخر حاول يوهم اليمنيني أن حركة انصار اهلل " احلوثيني" كام يسميهم

 يريدون زعزعة ثقة الشعب اليمني بنفسه. ،هؤالء "يشتوا يتسلطوا عليكم" هؤالء تبع ايران

 ويركز عىل  ،هذا النشاط الثقايف املعادي هو خبيث وماكر ويستغل األخطاء
ا
أخطاء يقول مثال

بعض املحسوبني عىل أنصار اهلل أو عىل بعض التجاوزات ويريد أن يوظف هذا إلضعاف ثقة 

وعىل مستقبل أوالده الهيمنة  ،اليمنيني؛ ألنه يريد أن يتخلص من الهيمنة اخلارجية عىل مستقبله

 وجعلت اليمن ينحدر إىل مستويا ،م إىل اليوم62التي استمرت من بعد 
ا
ت وأضعفت اليمن تامما

رهيبة من الضعف يف اجلانب االقتصادي واجلانب التعليمي واالستقرار السيايس واالجتامعي 

هذه الهيمنة أصبح غري قادر عىل حتمل هذه الهيمنة مهام كانت حجم التضحيات ولكن النشاط 

النشاط اآلخر حماولة تغييب هذا اجلانب عىل االنسان اليمني  ،موجود عىل خمتلف حلظات اليوم

قه يف رصاع بني منطقة ومنطقه بني تعز "مثال" كمنطقه لها خصوصيتها الثقافية وبني املناطق واغرا

بني توجه مذهبي  ،بني قوى وقوى سياسية أخرى ،املجاورة لها يف اليمن وبني اجلنوب والشامل
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وآخر كل أدوات االنقسام يستخدمونها حتى بني القبائل قبيلة حاشد وبكيل سيحاولون أن يبنوا 

 سياسة " فرق تسد" . ،خصومة نفس السياسة القديمة املتبعة بينهم أي

لكن اداءهم يف امليدان جعل الشعب اليمني يفهمهم بسهولة العدوان واالجرام عىل الشعب 

اليمني بأكمله االستهداف بحيث يدفع الشعب الثمن ال يوجد فرق شاميل وجنويب وزيدي 

اآلن القوى ء الشعب اليمني يفهم هذه احلقيقة، داوشافعي يف االستهداف يف االجرام ولذلك ب

 موالقادرين عىل البذل والعطاء الشعب معهم الشعب بمختلف توجهاته املنظمة هم أنصار اهلل

الشعب سيثور  ،وأن تظلم الناس ،االستغالل أو الهيمنة الشعب واقعي لكن لو اراد انصار اهلل

ال أقول هذا الكالم من باب   ،ال يرتاجع عنهاوالشعب اليمني إذا أطلق رصخة الثورة  ،عليها

املبالغة أقول هذا الكالم من باب الوقائع يف امليدان الشعب قد يصرب عىل بعض األخطاء يف هذه 

حاول أن حيل  ،الشعب متحمل ،املرحلة هناك أخطاء للمرشفني املحسوبني عىل أنصار اهلل

س ال حياولوا يثريوها ملاذا ألن الناس وموضوعها ألن النا ،يف مكانها ،القضية يف حدودها

عندهم أولوية يف مواجهة العدوان اخلارجي وكيف نصد هذا العدوان حتى ال يتم استهدافنا هذا 

وال اقليمية عىل  ،وليس ثورة حملية ،توجه الشعب اليمني فالشعب اليمني هو جذوة ثورة عاملية

ائم نظام الهيمنة املخادع الذي يصدر االطالق هي جذوة ثورة عاملية عىل نظام الهيمنة الق

عناوين خادعة عن الديمقراطية وحقوق االنسان وحريات الشعوب وحريات االفراد وهو 

كذب مطلق ال يوجد أي مصداقية لهذا الكالم يف امليدان عبارة عن هيمنة وابتزاز للشعوب 

 ما بعد اإلقليم وستطيح وثورته ستستمر من اإلقليم إىل ،املستضعفة أما الشعب اليمني فلن يُهزم

 .(بالهيمنة األمريكية والهيمنة الغربية عىل مستقبل البرشية
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يو بوش" امللقب با" بوش رصح رئيس الواليات املتحدة األمريكية السابق "جورج دبل 

ثار الكثري من اجلدل، بقوله يف إحدى اخلطب شهري أ م بكالم2003 بان غزو العراق يفاألبن " إ

الرسمية: ) هذه احلرب الصليبية، هذه احلرب عىل اإلرهاب، سوف تستغرق بعض الوقت(؛ 

تنبه العديد من النابهني واملفكرين منذ حلظتها بأن هذا االستدعاء املفاجئ لهكذا عنوان، حيمل ما 

 ة.حيمله من رمزية بالغة اخلطور

،  "بوش االوبأنه ال يمكن أن يكون استد 
ا
 أجوفا

ا
بن"  وملن سيتمكن مرة أخرى عاءا اعتباطيا

سيالحظ كيف توقف لربهة يف منتصف اجلملة، وبالتحديد متابعة ترصحيه بالفيديو املسجل  من

ذلك بعد  تلفظه لعبارة هذه "احلرب الصليبية"، قبل أن يعود ليستدرك بقية العبارة، وكأنه أراد ب

دالء به بصيغته تلك بالتحديد، دون أي تبديل أو اإلاستذكار النص حرفيا، واملطلوب منه 

استعارة، والتي لن يتأىت ملدلولها املقصود من االكتامل إال بها، وأن يكون ذلك عىل لسان رئيس 

؛الواليات املتحدة األمريك
ا
 أنها ية حتديدا

ا
ليست  ملا لذلك من وقع مدروس بعناية شديدة، علما

ا ال بأنه :بن" والتي تصب يف ذات املعنى، حتى نقولة الوحيدة التي باح بها " بوش االالعبار

جزافية فقط، ففي أكثر من مناسبة، وأكثر من خطاب كان جيد فيه  تعدو أن تكون جمرد  زلة لسان

 املنام الفرصة لإلشارة عىل أن  احلرب يؤيدها "الرب"، وبأن املسيح "عليه السالم " حيرضه يف

 ليحثه عىل مواصلة احلرب!. 

 –)احلروب الصليبية سابقة، بمحورية فرعيها األساسيني:باإلمكان تأمل خطورة  العبارة ال

باالستحضار الرسيع ملا شكلته كعنوان أبرز لكل احلروب الشنيعة واملدمرة التي  ،اإلرهاب(

 ،)العراقربية وإسالمية، منها ها عىل دول عترصيح، والتي شنتها أمريكا وحلفاؤاعقبت ذلك ال

 أن األمر مل يتوقف عند 
ا
وافغانستان( التي ال تزال تعاين من آثارها املأساوية حتى يومنا هذا، علما

أو هذه احلدود اجلغرافية، بل أن بقية احلروب والتدخالت األمريكية احلاصلة عىل  ،هذا احلد

ربر بذات العناوين، منها )حمارب
ُ
ة اإلرهاب( وهو املصطلح األكثر جدلية يف منطقتنا ال تزال ت

ثبتت م، التي أ2001سبتمرب11عرصنا احلارض، والذي تم تفعيله عىل أوسع نطاق بعد أحداث 
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كثري من الدراسات والشهادات ملواطنني وخمتصني أمريكيني قبل غريهم، عن كونها مكيدة 

 بغرض التربير لغزو الرشق األوسط. ؛وخطة استخباراتية أمريكية

 
ا
)احلروب الصليبية( واملقصود حول  :يف العبارة سالفة الذكر ما يتطلب التحليل الدقيق، أوال

  منها
ا
أما ملن ال يعرف "احلروب الصليبية" فهو جيهل الكثري عن تاريخ  : حول )اإلرهاب(.ثانيا

سنة)  200املنطقة، وتاريخ العامل، وتاريخ األمة اإلسالمية،  فهي احلروب التي استمرت 

 -تلبية لدعوة من الباباوات يف الكنيسة )الغربية  ؛م(، شنها األوروبيون1291-م1096

الستعادة مدينة القدس) مملكة أورشليم( من املسلمني، فهي بوازع عقدي من  ؛( ةالكاثوليكي

ومنها البحر األبيض املتوسط، وهي أيضا ترمز  ،حيث املبدأ، ثم بغرض السيطرة عىل اجلغرافيا

بمجرد وصوهلم إىل  االف نفس 40حيث قام الصليبيون بقتل   ؛لتاريخ يف دمويتهاألشنع حروب ا

 يف سعة امتدادها اجلغرايف الشاسع. ، (1)مدينة القدس
ا
 كام هي أيضا

نهم للحروب الصليبية رمزيتها البالغة لدى اليهود واملفكرين الغربيني يف يومنا هذا، وم

فيعتمدون عىل غزارة  دراستها بالغ االهتامم؛حيث يولون  احلركة الصهيونية بصورة خاصة؛

األحداث واملعلومات والتفاصيل الواردة فيها لتفسري احلارض، واملنطقة، والهويات، والثقافة 

وترك  ،اإلسالمية يف أدق تفاصيلها، ويف اعتامد السياسات الناجحة التي اتبعت يف تلك احلروب

وهو الباحث املختص يف  -دكتور )زياد العسيل( يقول ال ، أو سبب الرتاجع أو الهزيمة.ما أرض

 
ا
 كبريا

ا
من دراسة احلروب الصليبية حول ذات املوضوع: )لقد شغلت احلروب الصليبية عددا

حيث أصبحت اجلامعات العربية من أهم مراكز  ؛دولة االحتالل" -العلامء والباحثني يف "إرسائيل

دراسة تلك التجربة التارخيية احلية ملجتمع  األبحاث  الصليبية يف العامل يستخرجون العرب من

 .(2) أجنبي حل يف البالد املقدسة واستقر فيها قرابة قرنيني من الزمن (

                                                           
م الكتاب وهو مان أها ،للمؤلفة: كارين آرمسرتونغ ،احلرب الصليبية وأثرها عىل العامل اليوم ،(طالع كتاب: احلرب املقدسة1)

سري الغرب اليوم يف سياق واحد مع احلركة الصهيونية .
ُ
   التي جيب االطالع عليها ملا أوردته الكاتبة من حقائق خفية ت

بعنوان )احلروب الصليبية والصهيونية  ،مأخوذة من حمارضة مسجلة فيديو للدكتور حممد بن املختار الشنقيطي(2)

 املعارصة أوجه الشبه واالختالف  (.
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باعتبارهم الديانة  ؛يف تلك احلروب؛ فانه قد كان لليهود أنفسهم دور  أسايس  إضافة لذلك

هم، وهذا ما أثبته الدكتور) من تارخي الثالثة املعنية بتلك األرض، فهي مهمة لديهم لكونها جزءا 

 بهاء األمري ( يف كتابه " اليهود واحلركات الرسية يف احلروب الصليبية". 

وتأكيدا عىل مقدار تواجد احلروب الصليبية بالذات يف الذهنية والذاكرة الغربية عىل الدوام 

حلروب وهي األكثر شهرة يف كتاباتها عن ا ،توصلت الكاتبة الشهرية )كارين آرمسرتونغ(

، وخصوصية املنطقة، ورصاع الثقافات؛ عن أثر تلك احلروب عىل ةالصليبية، واألديان الثالث

واقع الرشق األوسط اليوم؛ ففي كتابها املهم " احلرب املقدسة، احلرب الصليبية وأثرها عىل العامل 

ألسباب اليوم"، تقول: )توصلت اآلن إىل االعتقاد اجلازم بأن احلمالت الصليبية هي أحد ا

املبارشة للنزاع القائم يف الرشق األوسط اليوم، أعرف أن إعالين هذا قد يبعث عىل الدهشة 

 . (1) واإلجفال، وإنام ال يسعني إال أن أغتنم هذه الفرصة لكي أمعن النظر فيه ويف العمق(

     :
ا
 وآخرا

ا
 احلروب الدينية أوال

 وأثناء االستامع
ا
بن وهو يردد العبارة:)هذه لبوش االاملتكرر للتسجيل املصور  شخصيا

احلرب الصليبية، هذه احلرب عىل اإلرهاب، سوف تستغرق بعض الوقت(، استنتجنا بعد إجراء 

وبعد استحضار  ،واإلرهاب( ،)احلروب الصليبية :قراءة إضافية حول املوضوعني األساسيني

منذ تلك اللحظة التي التطورات واملشاهدات املعاشة لألحداث واحلروب والتحوالت الكبرية 

حتى يومنا م، و2001سبتمرب  11عقبت أحداث ، والتي أأطلق فيها "بو ش األبن" عبارته تلك

: بأن اإلشارة لإلرهاب يف   يف عبارة واحدة، عدة أمور منها:بن هلامهذا، ثم يف ربط بوش اال
ا
أوال

 بأن املعن
ا
ى احلقيقي لإلرهاب لدى مقابل ويف سياق احلديث عن احلروب الصليبية سيعني  بداهة

 هو " اإلسالم"، أو هكذا يريدون للعامل أن ينظر كان والصهاينة وكذلك بعض األوربينياألمري

                                                           
ترمجاة: ساامي  ،17ص ،كاارين آرمسارتونغ ،احلملة الصليبية وأثرها عىل العامل اليوم ،كتاب: احلرب املقدسة (1)

  م.2005دار الكتاب العريب)بريوت(  ،الكعكي

ننصح بقراءة هذا الكتاب ألهميته القصوى يف فهم السياسات الدولية من وجهها ودوافعهاا اخلفياة والتاي حتمال  

 ديني
ا
 عقديا

ا
 يف إحدى جوانبها األساسية. طابعا

ا
 ا
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 فقط عىل املعطى التارخيي  -باعتبارهم إرهابيني -م وللمسلمني لإلسال
ا
وهذا ليس استنتاجا مبنيا

سوى ملحاربة اإلسالم القايض بأن احلروب الصليبية احلاصلة يف العصور الوسطى، مل تشن 

 من قبلنا؛ واملسلمني بشكل مبارش، وذلك
ا
 اعتباطيا

ا
فهناك مئات الشواهد املؤكدة عىل  ليس إسقاطا

 لدى الشارع الغريب 
ا
هذا الطرح نشاهدها ونعيشها بشكل يومي، ومنها وأبرزها ما بات مالحظا

 يف نظرته الشمولية االندماجية لكل من )اإلرهاب واإلسالم(.
ا
 عموما

عات الغربية؛ بالطبع أن ذلك ليس سوى اعتقاد تضلييل مشوه لدى عوام الناس يف املجتم 

عالمية والتثقيفية املكثفة واملوجهة لهذا الغرض، ولكنها يف املقابل سياسة بفعل من احلمالت اإل

 ممنهجة ومدروسة لدى القوى احلاكمة يف تلك البلدان واملجتمعات لهدف حمدد، موجهة يف

أماكن  نجز ذلك بافتعال سلسلة من العمليات اإلرهابية يفضد اإلسالم يف كينونته، أاألساس 

لصاق كل تلك العمليات بأفراد ومجاعات حمسوبة عىل االسالم، ويف خمتلفة من أوروبا، ثم يف إ

، لتجعل من ؛موازاة ذلك تكون هناك محالت إعالمية ضخمه تغطي هذا احلدث
ا
 عامليا

ا
ه حدثا

سامء عربية وإسالمية ملرتكبي تلك األعامل اإلرهابية، ويف تكرار الرتكيز إبراز أ حريصة فيه عىل

ورويب والغريب عموما ، عندها ال يكون أمام الشارع األولباسهم العريب ،عىل سحنتهم العربية

 بعد ذلك كل ما يمكن أن يظهر أو يرصح به لنفي 
ا
سوى أخذ موقف من اإلسالم ككل، متغافال

ألعامل ذات صلة باإلسالم، وبأنها نتاج أعامل استخباراتية دقيقة ومتقنة، تشمل أن تكون تلك ا

  ،مقدمات اإلعداد  لتلك األعامل ابتداء بالتجنيد لألفراد
ا
 بارتكاب العمل نفسه، وصوال

ا
مرورا

 بغرض إلصاق ذلك العمل باجلهة املستهدفة. ؛إىل النشاط اإلعالمي والسيايس الكثيف الالحق

ليالحظ  ؛ص اليوم متابعة اإلعالم الغريب "األورويب واألمريكي" باألخصيمكن ألي شخ

 جيب حماربة تطرفه!! ؛أو رصاحة ،مقدار ما يذكر فيه اإلسالم بإحياء
ا
 باعتباره دينا متطرفا

فالغرب اليوم يناقش هذه "املعضلة" باعتبارها التهديد األبرز للحضارة الغربية، يناقشون  

وحتى يف الربامج االنتخابية ملرشحي رؤساء  ،سمية والقنوات احلواريةاألمر يف النطاقات الر

اجلمهورية!، ويف أن اختاذ موقف من اإلسالم "الراديكايل" سيسهم بتحديد اختيار رئيس مجهورية 

ها، حيدث هذا بوترية ملحوظة لدى فرنسا وبريطانيا وأمريكا، األكثر من ، أو رئيس وزرائالبالد
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واملقصود 1بأن من ينفذ تلك العمليات اإلرهابية هي " الدولة اإلسالمية" فأنه يروج  ؛كل ذلك

حتى أن قنوات عربية عديدة تتعمد تسمية هذه التنظيامت اإلرهابية باسم "  ،بها هنا "داعش"

 الدولة اإلسالمية"!!، وهذا ال حيتاج جلهد تأميل مرهق ملعرفة داللة ذلك وهدفه. 

  العبارة سابقة الذكر: ملستنتجة مناإلشارات األخرى ا
ا
هي يف وجود نوازع جلعلها حروبا

  ،وقتل ألعداد هائلة من البرش ،استنزافية طويلة األمد، تتخللها جمازر كبرية
ا
ثم يف جعلها حروبا

 من اعتبارها حروب واسعة النطاق؛
ا
 انطالقا

ا
 وبكونها حروب ،بني حضارات متقابلة ومتضادة ا

ا
 ا

 طارئة ع
ا
 ىل خالفات حمدودة وزائلة. مصريية وليست حروبا

رجه عن مربرات ل الكثري من الناس، وحرية األخرين، داخل اليمن وخااليوم ويف ظل تساؤ

 ةيهامية والتضليلي: سواء اإليكون باإلضافة  لألسباب التي ذكرناها سابقا العدوان عىل اليمن،

ثبات ة(؛ فهل سنتمكن من اإل) اجلغرافيا.. الثروة .. الهويأو األسباب احلقيقية واخلفية  ،منها

متصل يف جزء أو جانب منه برصاع  ،أيضا عىل وجود سبب آخر يتسم بطابع أعمق وأخطر

 أو رصاع عىل الهويات الدينية؟؟  ،احلضارات

ليس من واقعنا فقط ونحن العائشون والساكنون يف هذه املنطقة يمكن أن نتعرف عىل حقيقة 

ضداد املتقابلة والقائمة لهويات الدينية، وال سيام بني األاوجود رصاع من هذا النوع واملرتبط ب

ة الفلسطينية كواجهة لهذا الكيان الصهيوين" حول القضي –وبني "اليهود  ،بني أبناء املنطقة

 ؛وإنام أيضا يمكن لنا التعرف عن وجود بوادر وشواهد حقيقية لهكذا نوع من الرصاع الرصاع؛

(، وفيام هو رائج لديهم الكيان الصهيوين –اآلخر)الغرب  من خالل أدبيات ونظريات الضد أو

يحي للتقارب املسؤى ونصوص وختوفات وتطلعات مدونة عالمي أو أفكار ورمن خطاب إ

يف واجهتهام السياسية عىل األقل مع جناحي  -سالم واملسلمنياليهودي ال سيام يف مقابل اإل

سة ) مندسة ( ىل نصوص مقدها مستند إجذور عميقة بعض من -بنياليمني املتطرف لدى املذه

ورشليم" هي ائيل" وعودة اليهود اىل القدس" أعتقاد بأن قيام دولة "ارسوموضوعه، كام هو اإل

 التمهيد لعودة املسيح ليحكم العامل من القدس! 

دولة الكيان الصهيوين اليوم تستغل كل الوسائل لتعزيز هذا التقارب فيام خيدم مرشوعها 
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ىل أن تمتزج يف سبيل ذلك كل ادوات السيطرة املمكنة ويف جماالتها املتعددة واملتنوعة ومطامعها، ع

وغريه، ففي سبيل تنفيذ مرشوعها تقوم  ،والديني ،واالقتصادي ،والسيايس ،منها العسكري

حمفزات  ةفيكون للجامعات الديني التخوفات لألطراف املتحالفة معها؛باستخدام كل املحفزات و

وبيات تابعة لها ة، ويكون للتجار حمفزات وخماوف خاصة وللساسة كذلك، وعرب لوخماوف خاص

 وروبا بالذات.مزروعة يف كل األوساط والكيانات واملؤسسات داخل أمريكا وأ

 كم حربا شنتها أمريكا ؟

 أهداف ودوافع أمريكا من وراء شنها احلروب!؟

 يكيًا وصهيونيًا؟كيف ينظر لليمن يف إطار السياسات الدولية املسرية أمر

حول اثبات وجود البعد الديني، اجلذور والدوافع الرئيسية املحركة حلروب االستعامر       

 املعارص. 

ه الواليات املتحدة لدور العاملي والتارخيي الذي تلعبغوار حقيقة وماهية اإن دراسة وسرب أ

ئها كنتيجة لذلك عىل رأس األمريكية، املتجيل عموما بمساعي فرض الهيمنة والسيطرة، وباعتال

يقة، ليس  لهو بحاجة اىل قراءة متأنية ودق -احلروب ومثرييها يف عرصنا احلارضقائمة مشني 

وبانت  ،ثبات لهذا الدور، ال سيام وأن شواهده امليدانية قد تكررتذلك لصعوبة أو تعقد اإل

وملا هو  ،يال التي سبقتنالدرجة أكثر جالء من كل ما يمكن قوله أو وصفه ألبناء جيلنا أو لألج

نام ألن هناك من من جتاوزات للقوانني الدولية واألعراف اإلنسانية، وإمرصح به حتى أمريكيا 

 
ا
نسان وغريها من القيم املدعاة ن الديمقراطية واحلريات وحقوق اإلبعناوي ال يزال منبهرا

قليل من وطأة وخطورة املشاريع ويف الت ،أمريكيا، ويف استبعاد أو تغافل مقصود ملفهوم "املؤامرة"

 املستهدفة للمنطقة ولهوياتها الثقافية واحلضارية .

مريكية وآلية الصة تعريفية وتشخيصية حلقيقة اإلدارة األيف هذه الدراسة ما يمكن اعتباره خ

باالعتامد عىل املعطى  يات اخلاصة بمنظومتها ومن حيكمها؛ودوافع رسم املشاريع واالسرتاتيج

ات ألخريات ) وفرض سياس ،واخرتاق سيادة ،لهذا النهج من حروب وغزو بلدان التطبيقي

طروحة خري عليها نموذجا(، بالتعزيز لذلك بالنظريات الفكرية والسياسية املاليمن، والعدوان األ
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  غرض، ثم باالستناد ملا قاله مفكرو أمريكا أنفسهم من املناهضني لهذه السياسة.لهذا ال
ا
يف  :ثانيا

مرية عىل الوطن لكيان الصهيوين" يف جتيري هذه السياسة لصالح مساعيه االحتاللية والتآدور "ا

وسط كام قد يعتقد وليس انكفاءها عن الرشق األ ،لياتالعريب واألمة اإلسالمية، ويف تطور اآل

زمات م، وخلطورة األ2009من العراق يف  مريكيةملؤرش قرار سحب القوات األالبعض تفسريا 

تبيني  عىل ومشاكلها مع الصني، يرتكز الطرح عموما يف هذه الدراسة ،ية التي تمر بهااالقتصاد

رسائيل "الكيان الصهيوين" من شن من الواليات املتحدة األمريكية وإوقف لكل املطبيعة الدور و

 م.2015مارس//26احلرب "العدوان" عىل اليمن يف 

 باعتبارها مرشوع ؛األوىل برزت الواليات املتحدة األمريكية منذ النشأة    
ا
 عاملي ا

ا
 جديد ا

ا
 ، قائما

ا
ا

 -الهيمنة واالستحواذ  -بغرض حتقيق  ؛دوات ووسائل السيطرة بشكل مبارشعىل تكريس أ

فكان  ت وحقوق الشعوب واالمم املستضعفة؛عىل مقدرا لوسائل املرشوعة أو غري املرشوعةبا

شم
ُ
سست ألركان دولتها عىل حطام من اجلامجم، ه

ُ
رتكاب ت عىل اقدام جيوشها الغازية، باأن أ

تل حينها  -صليني "الهنود احلمر"إبادة مجاعية ضد السكان األ
ُ
وصلت التقديرات حول عدد من ق

احتالل و ،مليون  قتيل، ثم قامت تباعا بغزو عدد من الدول املجاورة لها18من الهنود احلمر با 

وتوسعت  ،اعي االستعامرية والتسلطيةراضيها، تتالت تلك املسواقتطاع مساحات شاسعة من أ

حلد املضاد لسياستها  بالدولة طلقت عليها شعوب اتصل إىل بلدان أخرى بعيدة عنها، أل

أي املستخدمة لقوتها وعتادها العسكري، والنفوذ السيايس،  اإلمربيالية األوىل يف العامل:

 والسيطرة االقتصادية، لفرض سياستها عىل العامل.

ما بالتدخل العسكري املبارش ضد دولة أو كيان رز: إعارصة عموما دور أمريكي باللحروب امل    

وهي اآللية احلديثة التي باتت تتبعها  إدارة حروب بني أطراف أخرى بعيدة،مستقل، أو ب

ذلك قد تربعت عىل مصاف الدول فتكون ب حدة بعد سلسلة من احلروب اخلارسة؛الواليات املت

تها من االمرباطوريات  لة بإرث دموي ثقيل وطويل، تتميز عن مثيالمرباطوريات  املحمواإل

املنقطعة بشخص غري لنظام احلكم بأدواته ومشاريعه  نها ال تزال عىل ذات التوجهالشبيهة بأ
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 مرباطور أو احلزب السيايس كام جرت عادة التاريخ.احلاكم أو اإل

 هويف مباركة وترويج العمل ب ،وعندما وجدت النظرية السياسية املعربة عن هذا التوجه

وق هلم سياسة مريكية حتظى باإلعجاب وليس االستهجان من قبل من ترأخذت السياسة األ

فكانت " النظرية الواقعية" اخلاصة بتسيري العالقات الدولية، والتي تمثلت  االستعباد والتدجني؛

تبجيل القوة ومن و ،أهم منطلقاتها عىل " حرب اجلميع ضد اجلميع" حسب "توماس هوبز"

يمتلك القوة يف توجيه مسارات العالقات الدولية، تعززت حماور هذه النظرية من قبل "هيغل" 

وأن تكون هي الدافع الراسم للعالقات الدولية، والتي ستجري بطبيعة  ،املروج لفكرة "املصلحة"

 احلال ملا خيدم مصلحة األقوى.

يكية املعارصة يف مقدمة هذا البحث، كمقدمة مرهم التذكري ببعض نامذج احلروب األمن امل

تي خلفت ما يقرب وال ،للتطرق للعدوان عىل اليمن بتفصيل أكرب، ومنها : احلرب عىل الفلبني

لف قتيل من أ 400اىل  300ة التي خلفت ما بني لف قتيل، فاحلرب الكوريأ 500من مليون و 

 400و مليون 3سب السلطات الفيتنامية والتي راح ضحيتها بح ،املدنيني، ثم احلرب الفيتنامية

والتي ختمت بأبشع جريمة حرب يف التاريخ، بإلقاء  ،لف قتيل، سبقتها احلرب مع اليابانأ

ألف  200ام وناجازاكي(  اودتا بمقتل الطائرات األمريكية لقنبلتني ذريتني عىل )هريوشي

ا وعىل العراق رب عىل يوغسالفيفاحل بتشوهات مئات االالف من املدنيني؛صابت وأ

ومنها احلرب عىل  -رهاب حتت مضلة ومطية حماربة اإل -ارصة فغانستان، فاحلروب املعوأ

طالة احلرب أن إال ية الترصيح باملشاركة املبارشة  إرغم جتنب الواليات املتحدة األمريك -اليمن 

مغة املؤكدة وعجز احلسم فيها لصالح مشني العدوان قد ساهم يف بروز العديد من االدلة الدا

 عىل  مشاركتها املبارشة وليس فقط اللوجستية كام رصحت. 

سيبقى ألمريكا دوافعها املتعددة واملتنوعة من رواء شنها حلروبها الطويلة واملمتدة بسعة  

عالم ا بصورتها املجردة من تضليالت اإليراد مربراتها ودوافعهإ يف عيسيكون لنا هنا مسالعامل، 

كيان االحتالل"  –رسائيل ا، وفيام لو كانت " إالدولية والقانونية املرشعة له وصورية االجتامعات
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اإلدارة األمريكية لشن حروب ذات تدفع اليوم عىل نحو ما عرب لويب منظم داخل مؤسسات 

 عرقية. -دينية  –بعاد عقدية أ

 !؟ الغرب أكثر إىل الشرق ولكن ما الذي يجذب

، هذا ال يمكن نكرانه تها الشديدة الذكاء والدقيقة التفصيلللصهيونية العاملية وسائلها وأدوا

البتزاز ثم ا ،فأكثر ما جييدونه هو التوغل داخل الكيانات، ثم تقديم املشاريع املنظمة أو إخفاؤه؛

فال يكون أمام اآلخرين من الغرب سوى االندماج والرضوخ  لألطراف األخرى لتنفيذها؛

وكل ما  ،حزاب واملؤسسات والرشكاتنظمة  واألديان واأل، خيرتقون الكيانات واأللإلمالءات

جنداتهم هو" لعظم، وبات هلم مذهب يعرب وينفذ أله تأثري أو له مساحة، اخرتقوا املسيحية حتى ا

وحقيقة هذا  -وهو املذهب املنترش واملعتمد يف كل من بريطانيا وأمريكا  –"  ةالربوتستانتي

ملسيحية ألن تسلم ، ومؤسسة "مارتن لوثر" قد ذهب ليجر ااملذهب هو أنه طارئ عىل املسيحية

ىل اعتامد كتبهم ومراجعهم! جتدر املالحظة يف هذا الصدد أن رؤساء أمريكا كلهم أمرها لليهود وإ

فقد كان  ؛ ألنه خرج عن العباءة؛م1963بروتستانت ما عدى "جون كنيدي" الذي اغتيل يف 

 وب واحلضارات.لديه تطلع حضاري وتعاييش مع بقية الشع

ما حدث يف العراق بعد الغزو األمريكي أكرب شاهد ومفرس ملغازي هذه احلملة " الصليبية 

فتم أول األمر تدمري ونهب  ت أو يعرب عن احلضارة يف املنطقة؛اجلديدة" من تدمري لكل ما يم

من ذهب  ونهب الثروة ،بار النفطب ممنهج، ومن ثم يف السيطرة عىل آاملتاحف العراقية بأسلو

 للدوافع العامة لهذه احلملة وغريه، ثم يف إدارة خمطط نرش الفتنة الطائفية، هذا له تفسريه املبارش

الل هذه املقدمة اختزال مريكية عىل املنطقة، يف دوافعها الثقافية" الدينية" التي حاولنا من خاأل

)االقتصادية، السياسية( بعاد ذلك التوجه وخطورته، ثم يف التطرق لألبعاد األخرى واختصار أ

ل أكثر يف عناوين هذا الفصل، مع إثبات رسوخ احللف األمريكي التي سيكون لها تفصي

بدول  سالمية املعروفةاحللف املحارب للدول العربية واإلرسائييل السعودي يف واجهة اإل

 طراف الواقفة ضد القضية  الفلسطينية.املقاومة واملامنعة، وبل وأنها ذات األ

واحلرب عىل  ،ون من املفيد بهذا الصدد مالحظة أوجه الشبه بني احلرب عىل العراقسيك

دوات العربية، وبأنها قد شنت بذات األ ولبنان وعىل بقية الدول ،وليبيا ،وسوريا ،اليمن
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ن ذلك الشبه وباألخص فيام بني احلرب جلهات املنفذة واملرشفة، بالطبع إوبذات ا ،والعناوين

عاصفة  -) عاصفة الصحراء :رب عىل  اليمن مل يقترص عىل تسميات احلربنيعىل العراق واحل

ثبات أن "صدام حسني" عند غزوه احلزم (، بل أن ذلك أبسط أوجه الشبه، فسيكون كافيا إ

للكويت واملندلعة بسببه )حرب اخلليج الثانية(  قد حصل عىل الضوء األخرض األمريكي تامما 

شنها للعدوان عىل اليمن، كان لترصيح السفرية األمريكية يف  كام حصلت عليه السعودية عند

العراق حينها االثر البالغ املشجع لصدام حسني عىل اختاذ قرار الغزو للكويت حني قالت اثناء 

لقاءها الشخ  معه "بأن بالدها ليس لها رأي بشأن اخلالفات العربية/العربية"، بام معناه أنها 

ها تزعمت الحقا احلرب عىل العراق!، بعد أن قبضت ثمن تدخلها ستقف عىل احلياد، اال أن

اضعاف مضاعفة،  فأن نتعرف فقط عىل مقدار االستثامر املايل للحربني واالرقام اخليالية من 

األموال التي قبضتها أمريكا كثمن لتدخلها، لنعرف مقدار ما تمثله هذه احلروب من مصالح لها، 

ها أمريكا من السعودية منفردة من وراء تدخلها بمعزل عن ما جنته إن مئات املليارات التي قبضت

م من نفط وذهب وغريه مما رسقته ابان دخولها لقصور 2003الحقا من غزوها للعراق يف 

بغداد؛ ثم أن احلرب عىل اليمن لها ذات املقدار من املكاسب واملصالح حيث توصلت أخر 

تنفقها السعودية  عىل احلرب عىل اليمن بحسب    –مليار دوالر شهريا  6 –التقارير عىل أن 

ترصيح لنائب رئيس الدراسات يف مؤسسة كارينغي األمريكية "مروان املعرش، ومن املعلوم أن 

تطرقنا يف هذه الدراسة باألرقام لصفقات  -نصيب االسد منها  يذهب للخزينة االمريكية

 لواليات املتحدة األمريكية. االسلحة وغريها من الصفقات املوقعة بني السعودية وا

يستثنى من أوجه الشبه بني احلربني يف جتنب التدخل الربي للقوات األمريكية يف احلرب  

عىل اليمن بسبب االستنزاف الشديد الذي تعرضت له قواتها يف العراق وافغانستان وألسباب 

 أخرى ختص تطويرها آللية املشاركة والتدخل وليس لتوقفه.
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 اليمن؟ على العدوان من وكيف، ينأ مريكاأ

 والقنوات اإلعالمية الوسائل من العديد العربية، باللغة الناطقة(1)(CNN) قناة استبقت

 نرش لها تقرير ففي اليمن، عىل احلرب شنل أو احلجج واملربرات  لدوافعا تسويغ يف السياسية

الفضائية  القناة وهي ،ينالشهر بقرابة اليمن شن العدوان عىل قبل أي م2015 يناير 23 بتاريخ

 احلروب وبتغطية احلدث صناعة يف البارز بدورها عامليا واملشهورة التعريف عن الغنيةاألمريكية 

 ".األمريكية املخابرات أجهزة مع املبارش اتصالها، باألمريكية

 الحقا اتضح حماور من فيه ورد ما ألهمية الكامل؛ بنصه القناة عرب املنشور التقرير نقل ارتأينا

 ؛اليمن عىل احلرب لشن "وافية" كتربيرات املستخدمة الرئيسية العناوين تتضمنقد  بأنها

 التحضريات بجهوزية االستنتاج باإلمكان من خالل هذا التقرير املركز يف كثافة عناوينه

  :التقرير نص -لشن احلربسلفا  املعدةوالرتتيبات 

ا تزداد التي اليمنية األزمة حتدي للسلطة استالمه "سلامن" ومنذ امللك )سيواجه
ا
  عمق

ا
ة
 
 وحد

 احلكومة تضعضعت إذ للمملكة؛ اجلنوبية احلدود عىل الدولة وجود مع خاصة كبرية، وبرسعة

 وزرائه ورئيس البالد رئيس واستقال اليمن، يف الطائفي النزاع وسط السعودي للنظام احلليفة

 األيام خالل السلطة عىل لالستيالء العاصمة نحو الشيعية احلوثية الطائفة حترك بعد اخلميس

 .السابقة

 والتمويل، بالطاقة اليمن بتزويد سنوات مدى عىل قامت السنية، األكثرية ذات والسعودية

 سلطة نمو حول قلق برتقب اململكة فيه تتطلع وقت يف طويل، حدودي بخط اليمن مع وتشرتك

 .باملنطقة أخرى شيعية

 سريعب )هذا: إن باير" "بوب واألمنية االستخباراتية نالشؤو ( يفCNNحملل ) يقول

                                                           
يف تضليل الشاعوب ومنهاا  إن( إن )اليس يعرف الدور الذي تلعبه القنوات الفضائية املشهورة يف العامل  ومنها (1)

 الشعوب الغربية االمريكية واالوروبية ويف الرتويج للحروب .
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ا ( البحرين شهدتها التي الشيعية املظاهرات يف حصل مثلام السعوديني،
ا
 -السعودية  بأن:) مضيف

 بتعزيز قامت السعودية"  وأن اليمن( إىل قواتها إرسال جتنبت -األعوام  هذه كل وطوال

 يف بالرعب شعور هنالك يزال ال ولكن متدادها،ا عىل األمنية القوات عدد ورفعت حدودها

 حديث يف الباشا" حممد واشنطن " يف اليمنية السفارة باسم املتحدث فيه أشار وقت يف ،" األجواء

 السعودية(. دعم دون سينهار اليمن ) أن: إىل األربعاء، (CNNلا)

 األمريكية إلعالميةا الوسائل أشهر أوردته تقرير ذاكه بالطبع لن يكون من السهولة تغافل

 من لعديدل دقيق واختصار تكثيف ففيه مضامينه، يف وال توقيته يف ال أهمية ذي غري والعاملية

 وجهة من تكون أن لها يراد وكيف ،اليمنية السعودية العالقة لطبيعة والرابطة البارزة العناوين

  .األمريكية النظر

  اعتباره يمكن ما التقرير يف
ا
 طياته يف حيمل عاما منهجا تبقيها أن للمملكة ادريُ  ملسارات رسما

د ككيان اليمن صوب واحلاسم احلاد املوقف سمة
 
  السعودية. للملكة قاطع وبشكل مهد

 السعودي امللك ستواجه التي املخاطر أكرب أن عىل للتأكيد ذهبت التقرير من األوىل الفقرة

 أو داخلية مشاكل ال أن أي غريها، يسول اليمنية األزمة هي -املستقبلية  مهامه يف اجلديد

 مواكبة يف تأخري هناك يكون ال حتى لها، االلتفات رسعة عىل التشديد ثم عليها، تعلو خارجية

 اململكة، مع مبارشة احلدود عىل اليمن موقع إىل استنادا اخلطر، ةيحداو وتعمق تفاقم خطوات

 ليتم فيها، احلكم ونظام اململكة مصري عىل املبارشة وإطاللته اخلطر قرب عىل للتأكيد العودة أي

 وقوعه. وقرب اخلطر حجم تصوير

 من واملتوجسة العدائية تراكامته بكل الطائفي للبعد مكثف استحضار الالحقة العبارة يف

 رسيعا يزول ومؤقتا طارئا رصاعا يبدو ال حتى جتاهه، الراسخة أو املفتعلة األحقاد ويف اآلخر

 الكيانات بني متوغال تارخييا رصاعا إلظهاره بل وعاقلة، مستقرة ةتوافقي بيئة توفر عند

  .وواقعتيه حتميته من الفكاك صعوبة ترويج مع االجتامعية

 اململكة نشأة وطريقة فظروف ومبتكرة، حديثه أمريكية خطة بالطبع الطائفية ليست
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 سمة بأنها الشواهد نم العديد مع تؤكد -الربيطانية  للمملكة الكامل وباإلرشاف (1)السعودية

 واإلسالمية العربية القضايا ومع حميطها مع عالقاتها يف اململكة تنتهجه عام ومنهاج أساسية

  الكربى.

 ،وتشجيعه التوجه هذا لدعم املشوار إلكامل الربيطانيني عن بدال لإلحالل األمريكان أىت

  .املتنوعة تهاأجندا دمةخل  ذلكمن  مستفيدة واآلخر، احلني بني تفعيله وإعادة

 - ونجحت األجندات، هذه لتنفيذ والتطبيقية التجريبية الساحات أبرز من اليمن أصبحت

 تجنيدب أنفسهم اليمنيني بني والتناحري التفكيكي العنرص هذا تدعيم يف - حمدود نطاق عىل

 أو الوطنية للمصلحة ليس وخمتلقة وهميّة قضايا راية حتت للقتال األفراد من اآلالف عرشات

  ،أدبياتها يف اعتبار أي ة القيم أو املستقبل
 
  إال

 
 اجتامعية حالة جعلها يف عموما فشل املخطط هذا أن

 ذلك واقترص اليمنيني، بني االجتامعية العالقات شكل لرسم الدوام عىل وحارضة ةمعايش

 ومتنكرين ،مبه اخلاصة االجتامعية واحلاضنة البيئة عن معزولني ليكونوا شباب توريطب النجاح

 ومنتمية للوطن االنتامء منزوعة عنارص املطاف آخر ليصبحوا ،"التعايشية" األصيلة لهويتهم

  .التشارك أو التآلف مظاهر كل عىل الناقمة املشاريع ذات االيدلوجية للجامعة

 براءة عىل بذلك: موحية العبارة، بهذه التقرير اختتم"  السعودية دعم دون سينهار اليمن "

 دولة بناءل والنكسات العثرات كل من يف تربئتهاو لليمن، املتالحق االنهيار من السعودية ملكةامل

 كان الذي احلال واقع عىل السلبية االرتدادات بتلك سيتسبب التدخل عدم أن يف بل املؤسسات،

د اليمني السفري نظر يف جيدا يبدو كام  .املستنج 

 احلرب لشن والتخطيط اإلرشاف يف املتحدة تالواليا تورط إلثبات شواهد من توفر فام

  تشن اململكة كون وعن اليمن، عىل الشاملة
ا
 بدحض جدير -بالنيابة  اليمن عىل حربها من جزءا

 موقع عن التساؤل البديهي من سيكون املقدمة هذه بعداعالميا،  لها تروج قد صورية مزاعم أية

                                                           
 .تاريخ نشأة اململكة السعوديةملعرفة  السعيد( )نارص للكاتب سعود( آل )تاريخ كتاب مراجعةيمكن  (1)
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  اليمن؟ عىل حلربوا العدوان من األمريكية املتحدة الواليات ودور

 وسوريا العراق من كل يف استحدثت التي احلروب مع اليمن عىل احلرب هذه مقارنة يمكن

 اعتدت قد السعودية أن اعتربنا إذا فيام ما حقيقة إيضاح من اقرتبنا قد سنكون فهل ليبيا، وكذلك

 كان إن ياموف للعراق؟ غزوها يف املتحدة الواليات مربرات ومستوى أسلوب بذات اليمن عىل

 والعرقي؟ واملناطقي األهيل واالقتتال للطائفية نرش من اليمني املشهد مع العراقي املشهد تشابه قد

 .وجتاوزات فظاعات من ال يمكن تصوره ما لكل التسويغ ويف

 التي واآلليات يكيراألم النظام بطبيعةللتعريف  رسيعا املرور علينا السؤال هذا عىل لإلجابة

 عالقة لتبيني التطرق يف ثم ومن أدواتها، واختالف اآلليات تلك تطور مراحل ويف عليها يشتغل

 اليوم؟ وصلت أين وإىل بها مرت التي واملراحل ،السعودية باململكة املتحدة الواليات

 املتحدة الواليات تعامل وحقيقة طريقة حيلتوض دولية وأخرى عربية شواهد عىل باالعتامد

  .الثالث العامل دول نهاوم العامل ودول شعوب مع

 ةبزعام الدولية السياسة ونهج آلية لفهم وامليرسة املبينة التجارب من الكثري العريب وطننا يف

 سبيل وعىل وأولها منها عموما، والدولية العربية املنطقة قضايا مع تعاطيها يف املتحدة الواليات

 وأهدافه اإلرسائييل، مع الكيان لعربا حروب وبالتايل ،"فلسطني" قضية مع تعاطيها :يف املثال

 أ منها واالفريقي، االسيوي امتدادها يف املنطقة وجتاه العرب جتاه
ا
 لن والذي الهيمنة، هدف :وال

مع  كان احلال كام العامل، أمام صورتها تشويه أو وحموها ،املحيطة احلضارات رضب دون من يتم

 كياناته وتناحر جغرافيته وتقطيع التفكيك فوبهد ،حلضارته ممنهج حمو من فيه نفذ وما العراق

 ويف وغريها، مرص جتاه واملخططات اليمن،و سوريا، ينطبق هذا األمر عىل وكذلك االجتامعية،

 هذه لتنفيذ"  الصهيوين الكيان"  وبني األمريكية املتحدة الواليات بني الكامل االندماجي التشارك

 األهداف.

 احلقائق بحرف عموما، واملسلمني العرب قضايا جتاه مليوالعا الغريب الوعي تزييف يف ثم

 ،األسلحة وأضخم بأحدث قتلهم بعد -الفلسطينيني  كاتهام املوضوعي، إطارها عن وحرفها

  !إرهابيون بأنهم -واملحارصةواالستيطان  والسجن الترشيد وبعد
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 من إن» :تحدةامل الواليات يف حياته معظم قىض فلسطيني مفكر وهو - سعيد( )إدوارد يقول

 جمموعات هي الهبات عليها تغدق التاريخ يف عسكرية مؤسسة ألغنى االسرتاتيجي املسار يرسم

 خاصة ومؤسسات ،(املتعصبني املسيحيني القادة مثل) إيديولوجي أساس عىل بناء ضغط

 أن راماإلج من يل يبدو ؛اإلرسائيلية –األمريكية  للشؤون العامة واللجنة ،اإليباك مثل: ولوبيات

 عىل واالستيالء للسلب قناعا وتستخدم للخطف واحلرية الديمقراطية مثل مهمة كلامت تتعرض

 ويرفده اإلرسائييل شبيه األمريكية املتحدة للواليات العريب الربنامج أصبح. واالنتقام األرايض

  (1) .«إلرسائيل تهديدا تمثالن ألنهام والعراق سورية حتطيم رضورة

 ضحية إرسائيل"  وأن وجمرمون، إرهابيون بأنهم الغريب العامل أمام الفلسطينينيب لتعريفا فيتم

  لتصوب اإلنسان حقوق وترشيعات قوانني فتتحول" املتوحشني" العرب لهؤالء
 
 ،الضحية ضد

  العامل. شعوب بحق والصهيونية أمريكا جرائم كل ونسيان تغافل ويتم

  واملسلمني العرب جتاه بل موحده الفلسطينيني جتاه يستخدم ال نهج وهو
ا
بوسائل  ،عموما

 فصول كتب ،(2)"االشتباك قواعد"  باسم أمريكي فلم يفمتنوعة سياسية ثقافية واعالمية وفنية؛ 

يمكن من خالله  ،اليمن يف الفلم وقائع تدور" ويب جيمس" السابق البحرية وزير أحداثه

 مالحظة آلية 
ا
 حول الفلم فكرة حيث ترتكز ،ربير حلروبهمللرتويج والت التضليل املتبعة أمريكيا

 للبحرية التابعة القوات تقوم أن فيحدث األمريكية، السفارة أمام مظاهرات يف يمنيني جتمع

 أطفال فيهم بمن منهم العديد قتلفي املتظاهرين عىل الرصاص من وابل بإطالق األمريكية

 وأرجلهم أيديهم مبتورة ونساء أطفال فيشاهد املجزرة يف للتحقيق أمريكي حمقق يأيت ثم ونساء،

 ألحد صويت تسجيل فيه كاسيت رشيط املحقق جيد وتدقيق حتقيق وبعد ثم دفنهم، تم وآخرين

                                                           
 مان األمريكياة، للجنساية حامال فلسطيني مفكر ،2003سبتمرب 25-1935 نوفمرب1: سعيد إدوارد عن نبذة (1)

 وفضاح الفلساطينية القضية ألجل الكثرية وكتبه بمقاالته ناضل للعرب، نظرتها يف أمريكا عن كتب من أشهر

  )االسترشاق(. كتاب كتبه أشهر من إرسائيل،

 م.2011دار نينوى للنرش  ،49ص  ،ت: أسعد احلسني ،إدوارد سعيد ،النصوص االخرية ،املثقف خيانة كتاب:
  .فريديكن وليم إخراج ،2000 إنتاج ،(االشتباك قواعد( ،(Rules of Engagement) فيلم  (2)
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 فيه، يتواجدون مكان أي يف كلهم األمريكيني قتل عىل اليمنية باللهجة فيه حيرض الدين شيوخ

 كانوا املظاهرة تلك يف متواجدا كان من كل بأن للمحقق يتضح التحقيق استمرار بعد ثم

التربير الذي  – االشتباك بسبب رجلها برتت عيل فتاة الرتكيز تم  - األطفال فيهم بمن مسلحني

 املتظاهرين من الصادرة النريان عىل بالرد إال تقم مل األمريكية القوات أراد الفيلم ايصاله هو أن

 البحرية جنود أحد دور الالعبني من الفيلم أبطال أحد أطلق حينها النفس، عن وكدفاع اليمنيني

 .فاضحة!! عنرصية يف( األوغاد هؤالء عىل اقضوا) رصخته: األمريكية

 يقول تعرقلها وليسيف سياسة الهيمنة عىل العامل  األمريكية اآلليات تطور حقيقة الختزال

 فطر فيها يكون حروب هناك كان مىض فيام: " األسبق أمريكا خارجية وزير" كيسنجر هنري"

  ". خرسان فيها الطرفان حروب: ندير فنحن اليوم أما منترص، وآخر خارس

 
ا
 ومعاشا

ا
 مشاهدا

ا
 فيه تصوب مصرييا رصاعا الرصاع يكون أن عىل ،بام معناه وكام بات أمرا

 للحظة توانوا ملا عرقي تاميز بوادر وجدت ولو والثقايف والسيايس الطائفي الشقاق، مالمح كل

  .نعراته وإحياء استخدامه يف

 عىل سيرتتب ما وأعباء تبعات جتاه املسؤولية حتمل موضع يف املتحدة الواليات تكون فال

 قائمتها إىل إضافية حرب وجرائم جديد ملف إلضافة االستعداد عدم ويف ،احلروب تلك نتائج

 راراستم يف بالغرض سيفي وهو طاملا قائم هو ما عىل بالتشجيع ستكتفي ولكنها الطويلة، السوداء

  .واستنزافها اجليوش إرهاق ويف الدول حيوية إمخاد ويف الرصاعات

 من سيكون هل اليمن، عىل احلرب إعالن خيص وفيام )كيسنجر( حديث سياقففي ذات 

 الواليات أرض عىل من( احلزم عاصفة) عن اإلعالن وراء من ما مدلول أو تفسري إجياد املمكن

 واالشرتاك والتأييد اإلجازة سوى واشنطن يف ديةالسعو اململكة سفري قبل ومن ،املتحدة

 !األمريكي

 استمرار وعن ،األوسط الرشق مع املتحدة الواليات تعاطي ألسلوب أمثلة رضب باإلمكان

 والثانية األوىل اخلليج بحرب سمي وفيام العراق ففي املستخدمة، واآلليات األدوات يف االبتكار
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  اختذوا قد الدوليني واحللفاء يطانيةالرب واململكة املتحدة الواليات كانت
ا
 العسكري بالتدخل قرارا

 أفغانستان، يف األمر وكذلك والتجهيزات اجلنود من هائلة وبأعداد اإلمكانات بأضخم املبارش

  أن إال
ا
  ترددا

ا
 الواليات ترددت - للطريان برضبات حتى ولو سوريا يف ،أحبط التدخل كبريا

 أن املتعددة الضغوط بفعل وكادت ،جوية رضبة لسوريا توجه نأ يف كثريا األمريكية املتحدة

 تغري؟ الذي ما اللحظات، أخر يف الرتاجع حصل ثم ،الرضبة تلك عىل تقدم

 كمربرات بمهارة املحبوك واخلداع التضليل استخدام يف إفعاما األكثر هو السوري املشهدف 

 أكثر، أمريكا تتورط أن خلطورة الواعيو الكبري االستدراك عىل وتأكيدا ولكن الغزو، أو للتدخل

 باتت التي وللحساسية بل سوريا لدى واملوقع الوضع حساسية بفعل فقط ذلك يكن ومل

 التي اخلسائر حجم بفعل لبلدهم العسكرية التدخالت من املتحدة الواليات داخل متواجدة

 انتصارات حتقيق من تتمكن ان دون العامل من متعددة مناطق يف األمريكية القوات بها منيت

 .، اضافة لفظاعة التجاوزات التي ارتكبت بحق املدنيني تذكر

 بالطبع سوريا، أحداث يف املتحدة للواليات ما لدور وجود ال بأن يعني ال ذلك فإن عموما، 

  لها أن مالحظة السهل من سيكون املتابعة من وبقليل
ا
  دورا

ا
؛ رئيسيا

ا
 مبارشا يكن مل أنه إال وحموريا

 الثنائية املفاوضات يف وجودها أمر فليس العامل، من أخرى ومناطق العراق حربها عىل يف كان كام

 ،" املحوري التواجد هذا عىل الوحيدة الداللة هو - املعارضة عن ممثلة سوريا بشأن روسيا مع

 من الواسع اخلليط وذلك" داعش" ومنها والتوجيه، التسليح تتلقى التي املسلحة فاملجاميع

 حروب حول الذكر السابقة )كيسنجر( مقولة عىل داللة ابني لهي متجانسني، الغري قاتلنيامل

 املتحدة الواليات فيها وتكون ،واستنزافية األمد طويلة حروب معناه بام خارسين، بطرفني

  األمريكية
ا
  أو مرشفا

ا
  أو ،مراقبا

ا
  !للحل كوسيط أيضا وربام ،السالح لبيع سوقا

 دون من املتحدة للواليات املتنوعة املشاريع تنفيذ يف وأفضليتها ديدةاجل اآللية هذه مزايا

 والرصاعات األحداث من اخلارجة األطراف أقل هاستجعل اأنه هو املبارش العسكري التدخل

  واألقل ،وربحا سيطرة األكثر الطرف تصبح أن يف ثم واجلهد، اخلسائر من القليل بأقل
ا
 حتمال
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 عليه. املعتدى الطرف جتاه سرتتكب التي من إنسانية أو انونيةق جتاوزات جتاه للمسؤولية

 حرب ساحات املتحدة، الواليات ومشاريع لسياسة املامنعة أو التمرد دول تبقى أن ويف

 التوقيع تم قد يكون متصل سياق ويف ،يتوقف ال داخيل وتقاتل جمتمعي واضطراب دائم وتوتر

 كل أمريكا عليه مارست قد تكون الذي" األداة" املنفذ الطرف مع الصفقات من العديد عىل

  .الرصاع يف أكثر والتوغل التجييش يف ليستمر والتحريض التخويف وسائل

 املجوس، الشيعة،) من وارتيابا توجسا األكثر الكيان هياليوم  واقعيف  السعودية فاململكة

 دائم وقلق دائم أهبت حالة يف السعودية جلعل باستمرار مكررة كمصطلحات( إيران الروافض،

 .....القادم، اخلطر لفظ فيتكرر ،(احلوثيني من القادم واخلطر اليمن) من ثم دائمة، وجهوزية

  .القادم اخلطر

 يف لتصبح السعودية اململكة أوصلت ،املليارات بمئات أسلحة صفقات عقد النتيجة لتكون

 العاملي السالم ألبحاث وملستوكه معهد فحسب ،األسلحة استرياد يف عامليا األوىل املرتبة

 م2015و 2011"  عامي بني % 275 إىل وصل قد األسلحة واردات نسبة ارتفاع فإن" سيربي"

  الثاين املركز يف السعودية اململكة لتصبح" 
ا
 تقفز أن قبل هذا االسلحة استرياد يف الهند بعد عامليا

 .م2015 يف عامليا األول املركز يف لتصبح

 مايو بني باعت قد األمريكية املتحدة الواليات فإن" ووتش رايتس منهيو" لا تقرير حسب

 أكتوبر شهر يف إضافية وصفقة دوالر، مليار 7.8 بقيمة السعودي للنظام أسلحة 2015 وسبتمرب

 أسلحة صفقة الثاين ترشين نوفمرب يف تالها ثم دوالر، مليار 11.25 بقيمة م2015 العام من

 .دوالر مليار 1.29 بقيمة

 للسعودية عسكرية معدات م2015 العام من مارس يف باعت فقد الربيطانية احلكومة اأم

 بلغت فقد ووتش" رايتس "هيومن منظمة تقارير وبحسب إسرتليني، جنيه مليار 2.8 بقيمة

 الدول وبقية أملانيا دوالر، مليار 4 قيمة السعودي للنظام األسلحة من املتحدة اململكة مبيعات

 األسلحة. بيع صفقات من نصيب لها أيضا

 ومقره الدولية السياسة مركز من هارتونج" "وليام أعده تقريرا نقلت" رويرتز" وكالة
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 للملكة قدمت قد األمريكية التسليحية العروض من منفصلة صفقة 42 أن املتحدة: الواليات

 ما اآلن، تىح يسلم مل العتاد أغلب وأن ،(1)م2009 يناير يف منصبه أوباما تويل منذ السعودية

ا 71 منذ عروضها أكرب تقديم من تمكنت قد أوباما إدارة أن يعني  األمريكي التحالف من عاما

 .دوالر مليار 115 من أكثر املتطورة األسلحة من العروض تلك قيمة بلغت حيث السعودي

 منظامتقبل عدة  من النتقادات للرياض واشنطن من األسلحة بيع صفقات تعرضت

 يف نياملدن للضحايا املرتفع العدد من انزعاجهم الكونجرس أعضاء بعض وأبدى ،حقوقية

 .اليمن عىل احلرب

 مبيعات عىل رصامة أكثر قيود فرض إىل تدعو مجاعة وهي - األسلحة مراقبة ائتالف

 لعام األسلحة جتارة معاهدة تنتهك املتحدة والواليات وفرنسا بريطانيا أن رصح - األسلحة

 جرائم أو اإلنسان حقوق انتهاكات تغذي التي التقليدية األسلحة تصدير حتظر والتي م2014

 .احلرب

 بمنع يقيض قرارا أعاق ،م2016 أيلول/سبتمرب 21 األربعاء (2)كييراألم الشيوخ جملس

 رغم دوالر مليار 1.15 بقيمة للسعودية آخر عسكري وعتاد دبابات لبيع جديدة صفقة رسيان

ا 71 بأغلبية املجلس صّوت حيث الكونغرس، يف دةشدي النتقادات اململكة تعرض
ا
 مقابل صوت

 .الصفقة لعرقلة يهدف ترشيع   ضد 27

 أن 2016 آب/أغسطس من التاسع يف أعلنت قد( البنتاغون) األمريكية الدفاع وزارة كانت

 وعتاد مدرعة عربة 20و أبرامز دبابة 130 من ألكثر املحتمل البيع عىل وافقت اخلارجية وزارة

                                                           
 جاو والصاواريخ الهجومياة برتالهليكو وطائرات الدبابات إىل والذخرية الصغرية األسلحة شملت قد العروض وأن (1)

 األمان لقاوات والتادريب الصايانة واشانطن لتاوفري باإلضاافة احلربياة، والسفن الصاروخي الدفاع وسفن أرض،

 .السعودية
ا ساحقة بأغلبية التصويت يف جملس الشيوخ أحبط (2)  والساناتور باول( )راناد اجلمهاوري السناتور قادها جهودا

 من وخماوف اليمني الرصاع يف السعودية دور بينها من خماوف بسبب البيع قلةلعر"  مرييف كريس" الديمقراطي

 .باملنطقة تسلح سباق الصفقة تؤجج أن
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 املتعاقد ستكون داينمكس جنرال رشكة إن الدفاعي: األمني التعاون وكالة وقالت للمملكة، آخر

 .الصفقة يف الرئييس

 زدواجية املبادئ واملامرسة السياسية:ا

 - اخلارجية األمريكية للسياسة املناهضني الكتاب أشهر أحد وهو"  تشومسكي نعوم"

"  املتحدة للواليات اتهامه عنه عرف - ةاألرس حيث من الديانة ويهودي اجلنسية أمريكي

 من ذلك وغري الشعوب وإرادة والديمقراطية احلرية ومنها املبادئ جتاه"  املعايري بازدواجية

 دفع ما بالذات ذلك أن معتربا لها، األول الراعي بأنها املتحدة الواليات تتغنى التي الشعارات

 دعمها یف وباألخص املتحدة الواليات كراهية إىل العربية الشعوب ومنها الشعوب من بالكثري

 وحريتها حلقوقها نيلها ويف الشعوب إرادة عن التغايض مقابل يف الديكتاتورية لألنظمة

  .واستقاللها

 العامل أسياد: )تشومسكي( يقول " Who Rules the World " ( العامل حيكم )من اجلديد كتابه يف

 التي اجلهات من وغريها اجلنسيات متعددة ورشكات هامصاحل لها استثامرية مؤسسات هم اليوم

  .مصاحلها عىل لتحافظ الدول عىل ضغوطها تامرس

 وجتارة تصنيع رشكات حتركها األمريكية السياسة أن إلثبات يهدف )تشومسكي( حديث

 .السالح جتارة هي نشاطا وأكثرها ومنها ،متعددة جماالت يف واستثامر

  التأكيد وهو
ا
 األكثر وهو" ترامب" للجدل املثري األمريكية الرئاسة مرشح الذي حرص أيضا

 البقرة يشكلون سعود آل) بأن ليؤكد العامل، يف أمريكا سياسة عن التعبري يف وتبجحا رصاحة

 ذلك عند والذهب الدوالرات يعطي يعد ومل البقرة هذه رضع جف ما ومتى لبالده، احللوب

 أمريكا أصدقاء يعرفها حقيقة هذه" أن إىل مشريا ها،بذبح األمريكية املتحدة الواليات ستأمر

 ثالثة بدفع السعودي النظام األمريكي امللياردير طالب كام ،"سعود آل رأسهم وعىل وأعدائها

 .وخارجياا داخلياا سعود آلل األمريكية القوات تقدمها التي احلامية عن كبدل ثروته أرباع

من اخلطر ددة وأن كانت بذات العنوان التخويفيوقد استنزفت اخلزينة السعودية بأوجه متع

أثناء زيارة ويل ويل العهد السعودي ف  املحدق عىل امللكة فيام اذا تركت من دون محاية امريكية؛
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مليار  200)حممد بن سلامن( للواليات املتحدة األمريكية الذي رسبت عدة مصادر عن تقديمه 

 ريكية!!دوالر كعربون صداقة للواليات املتحدة األم

أشار إىل اآلليات التي تتبعها أمريكا لغزو البلدان  "حسني بدرالدين احلوثي" السيد الشهيد

 َدَخلُوا إَِذا الُْملُوكَ  إِن  ﴿: اهلل قال وكام اليمن دخلوا فيقول : إذا ،ونهب ثرواتها وتدمري منشأتها
فَْسُدوـَها قَْريَةً 
َ
ةَ  وََجَعلُوا أ ِعز 

َ
ـْهلَِها أ

َ
ذِل ةً  أ

َ
 .[34: النمل]﴾أ

ا األمريكية الرشكات تدخل ال
ا
 يدخل ال أهله، وتستذل إال ثرواته، وتنهب إال بلد

ا األمريكيون
ا
 حلكوماتهم اخلداع طريق عن طريقة؟ بأي لكن. أهله ويستذلون إال بلد

 بشكل نوصلها بعض، بعضنا إىل ونوصلها برسعة، ونصدقها يصنعونها، تربيرات ولشعوبهم،

 )يا حيصل ما هذا املربر، بهذا اآلخرين نقنع أن نحاول أي يقول، ما اآلخر منه بليق أن يريد من

 .(1) (!تفهم ما مالك نتوأ ،كذا كذا إال يشتوا ما قالوا خبري

  عىل ذات سياق احلديث عنأكد  كان قد
ا
 وصهيونيا

ا
جتاه األساليب واآلليات املتبعة أمريكيا

 
ا
من  – قائد الفرقة االوىل مدرع سابقا (سن األمحرعيل حم)؛ الوطن العريب ككل واليمن خصوصا

 باعتباره عرف املفارقات العجيبة أنه 
ا
 يف تكلمحني  –التآمري أبرز أدوات ذلك املرشوع الحقا

 بعد عليها عثر م،94 حرب بعد الضباط من مجع عىل ألقاها الرصاحة، وشديدة رسية حمارضة

 يف املسرية قناة هابثت م ،2014سبتمرب  21 يوم يف صنعاء من وجنود الفرقة األوىل مدرع هروبه

 من لكل احلقيقي الدور بالتفصيل فيها رشح م،2015 /21/8 بتاريخ« غري ال حلقيقة» برنامج

 جتاه للسعودية السلبي والدور السعودية، اململكة وجتاه العرب، جتاه الواليات املتحدة األمريكية

 
ا
  .اليمن خصوصا

 : ة يقوللعربيا اجليوش عىل التآمر حول

 فاجليش حرب، كلمة شطب( يريدوا) يشتوا طبعا – حرب أركان – التسمية يريدون ال هم "

                                                           
 .ملزمة خطر دخول أمريكا اليمن  (1)
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 إرسائيل أمن ان أساس عىل حرب كلمة يلغوا يشتوا ألنه حرب أركان كلمة الغى مثال املرصي

  ."اجلهاد" كلمة شطبوا مثلام املعادية الدول من جزء

 ال فانه قوية مسلحة قوات عندها تكن مامل مكانة منو قوة من كانت مهام كلها الشعوب "

 ".  له قيمة ال الشعب لهذا قيمة

 يا إرسائيل يا قالوا، العراق، عليهم اعتدى فلام له قيمة ال فاملال اخلليج قوة العرب أكرب وعندنا "

  ." انقذونا( تعالوا) جو كذا يا امريكان يا يهود

  ." يشء كل سار الكل سار البرتول( ذهب) سار املال فدفعوا"  ،" انفسنا ننقذ نستطيع ما "

  ."االمريكان من احلامية عىل )معتمد( راكن لكنه واحدة كلمة ألنفسهم كرامة رفعوش وما "

 :أوصاله وتفكيك العريب الوطن عىل التآمر حول

 ق،االطال عىل االخر بجانب واحد فيه عد ما العربية االمه انت تشوف وربام عاملي تآمر هو "

 برئيس يثق رئيس ال الصفر حتت ما إىل وتقريبا الصفر مستوى إىل العربية الدول بني الثقة فقدت

  " كذب كلها حيل كلها خالص، بأحد يثق أحد وال بشعب، يثق شعب وال

 ومعناه إرسائيل معناه هو اجلديد العاملي والنظام اجلديد، العاملي للنظام عبيد اصال وكلهم "

  ." أمريكا أيضا

 ساخن يزال ال كان خالف إىل منه ةأشار ويف
ا
 للمحارضة إلقاءه حلظةبني اليمن والسعودية  ا

 امريكا ملصلحة هو وإنام البلدين ملصلحة ليس اخلالف ان كيف التوضيح اراد احلدود، حول

 هي أحد، مصلحة من وال اليمن مصلحة من ليست هي حقيقة النقطة هذه إىل وصلنا " :بقوله

 عىل ،" اليمن من السعودية ختوف أي"  باليمن تهنجم تكون أن تريد فهي مريكاا مصلحة من

  رشوطها. ننفذ احنا ان شان عىل السعودية من اليمنيني نحن وختوفنا فلوس، السعودية تدفع شان

 جو باهلل العراق حدود عىل انترش ها يوم، يف وحيييوه سنة يموت العراق شوف ولذلك "

 االخوان ان يقلك انه تصور الكذا، نزلوا الطائرات، نزلوا القوات، نزلوا امريكا، يا( تعالوا)

  .كله ديون فلس، وال واحد فلس رصيدهم يف يملكون ال اآلن الكويتيني

  ."الكل وطاح الغنى وطاح الفلوس، وطاحت البرتول، طاح "
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 ألمريكان،ل قروض عليهم دوالر مليار مائتني عندهم كله الغنى هذا مع أيضا السعوديني "

  ." بحلقة مربوط واحد كل جتد تامم،

  " هناك رخيصة أمريكا يف االمكانات وكل الرخيص والبرتول املصلحة لكن "

  ." االرادة مسلوبني كلهم خالص عندنا "

 التصدير التسويق، اإلنتاج، للنفط، األساسية املقومات الثالث يف مسيطرين االمريكان الن "

 .(1) "لألمريكان لألمريكان، العريب برتولال من الفائدة فمعظم" 

 .نصار اهلل والعكس أحركة  من األمريكي املوقف

 وشعارها حركة أنصار اهلل  حولترصيح  "فايرستاين جريالد" السابق األمريكي للسفري كان

  ،يف مضامينه للسياسة األمريكية املعادي
ا
  وال يمني سيايس فصيلفيه احلركة " معتربا

ّ
 من بد

 ". سلمي تيار كأي سلمي تنظيم عرب السياسية احلياة يف هامشاركت

بالطبع فإن التلويح املستمر بتحول التيارات املقاومة اىل تيارات سلمية ليس تلوحيا خاصا 

واملامنعة للمرشوع االمريكي حركات املقاومة  فمساعي نزل سالح جممل ،بحركة انصار اهلل

 دف اسرتاتيجي ملح.يميض دوما عىل قدم وساق وكهوالصهيوين، 

 رسميةال هاتتلويح بعض اجل عند وممنهج مكثف بشكل مريكية،التوجهات األ هذه بدأت

 أشهر وكانت اليمن، من قادم مبارشة، االمريكي القومي األمن يمس خطر هناك نبأ مريكيةاأل

 تكان نهاوبأ ديب مطار يف تكشف ابانه قيل التي الطرود( قصة) هي املحبوكة الروايات تلك

 حينها وشكرت كبرية، عالميةإ ضجة ألجلها حدثت  االمريكية، املتحدة الواليات ىلإ متجهة

 وصلأ من نهابأ السعودية، العربية اململكة اخلارجية وزارة لسان عىل مريكيةاأل املتحدة الواليات

                                                           
 الياوم وهاو سنه، 33ل املمتد احلكم سلطة يف رجل وثاين السابق مدرع األوىل الفرقة قائد األمحر" حمسن "عىل (1)

 مجاع عاىل القاها الرصاحة وشديدة رسية حمارضة يف يوما قال للسعودية، التابع األول الرجل طويل زمن ومنذ

 قناة بثتها م،2014سبتمرب 21 أحداث يف صنعاء من وجنوده هروبه بعد عليها عثر ،94 حرب بعد الضباط من

 م.2015 /21/8 بتاريخ غري" ال "احلقيقة برنامج يف املسرية
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 نأب الحقا أتضح ما برغم الطرود، تلك بوجود مريكيةاأل املتحدة للواليات حتذيرية معلومات

 مارات،اإل دولة ىلإ توجهها قبل الرياض يف توقفت قد كانت الطرد، حتمل كانت التي الطائرة

: أن بيان يف (برينان جون) اإلرهاب ملكافحة أوباما باراك األمريكي الرئيس مستشار أقر حيث

 أتاح ما قدمتها، التي للمساعدة السعودية العربية للمملكة امتنانها عن تعرب املتحدة الواليات)

  (.اليمن مصدره داهم بتهديد تتعلق معلومات عىل احلصول

 يف ديرتويت يف طائرة تفجري حاول الذي )النيجريي( قصة هناك كان بسنني وقبلها

 حماوالت أبرز وكانت كبرية، صداءأ يضاأ خذتأ والتي ،م2010 عام من السنة رأساحتفاالت 

 من قادما كان النيجريي نأ نعلم: "وقال ماوباأ الرئيس حينها ورصح اليمن، باجتاه التصعيد

 ".دامية تمرد وحركات شديد فقر من يعاين الذي البلد اليمن،

ومنها  ،ي عام دويل مضلل عن رضورة التدخل يف اليمنفكان ذلك بمثابة التمهيد خللق رأ

 التدخل بطائرات بدون طيار لرضب اجلامعات املهددة لألمن القومي األمريكي.

 !الصدفة األمريكي الرئيس باعتباره ،"ترامب"اليوم عن  يتم الرتويج

 وأن جمنون رجل رئيسها بأن للعامل توحي اليوم كلها، اخلدع وتبتكر التمثيل جتيد فأمريكا

 
ا
 تدرس أمريكاالرئاسة،  كريس عىل وجوده من بأنفسهم ممتعضون األمريكي الشعب من كثريا

  مستقبلها
ا
 معاجلة وألجل أنها وتعرف املركزية، املخابرات اعليه ترشف خمتصة مراكز وعرب جيدا

 ولكن وخارجية، حملية ألطراف رضر وفيها كبرية جزافية لقرارات ستحتاج فإنها العالقة أزماتها

 املجنون الرئيس إىل القرارات تلك ستلصق فإنها والتارخيية القانونية املساءلة من الهروب وألجل

 والهستريي. 
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 "ستهدفالم القتل " تاريخ

 اليمن على مريكيةاأل طيار بدون للطائرات

رهاب حتت مربر من األمريكية عن توجهها ملحاربة اإل منذ بداية إعالن الواليات املتحدة

سبتمرب عام  11خرتاق جراء هجامت تقام عىل ما حلق األمن القومي األمريكي من رضر وااالن

ى للكثري من املفكرين وحقد أ لتنفيذكانت خطوات الرد وحجم ومستوى اتساع حميط ا ،م2001

لقيام بالفعل نفسه أي يف ا ،من حيث ازدواجية الفعل فيه ،نه مرشوع وخمطط مدروسالنابهني بأ

وكانت  ،فكان املسلمون وكان العرب ،لصاق التهم ضد طرف آخر بعينهثم يف فربكة وإ

 فغانستان والعراق واليمن. أ

جاءتها الواليات املتحدة  ،رهابرشوع حماربة اإلم وهي من الدول املوقعة عىل -يف اليمن 

يف  م2002رايض اليمنية عام ىل العمليات لتلك الطائرات يف األفكانت أو ،بالطائرات بدون طيار

 صحراء مأرب.

رب قدر ممكن من املعلومات حول واحد من أكثر كراسة حماولة متأنية ودقيقة جلمع أيف هذه الد 

ما قيل  أغلب باالستناد إىل ،و منطلقاته السياسية والشموليةيف قانونيته أ ةوالغامض ةاحلساسامللفات 

ما رسب من معلومات رسية تم  وعن هذا امللف سواء يف األروقة السياسية األمريكية الرسمية أ

راسات لعديد من الدليضا وباالستناد أ ،ساسها االقرار لهذا التوجه بدون مصوغ قانوينعىل أ

 قبت حول أرساره وخفاياه وأرضاره أامللف ون هتمت بهذات حقوقية اوالتقارير ملنظام
ا
  .يضا

 اتحول رضب يف تقرير مهم ملنظمة الكرامة السويرسية "للدفاع عن حقوق اإلنسان"

ما يمكن  ،يف اليمن  " Unmanned Aerial Vehicles – UAV “ مريكيةالطائرات بدون طيار األ

 جلمعها والتدقيق يف يناشمل سعأيل طئة لعنوان وتفاصعتباره اختزال مناسب كمقدمة أو توا

 :النص التايل الكرامةتضمن التقرير التابع ملنظمة  ،مضمونها ونتائجها

ي التي تستهدف كل عىل وقع عمليات القصف اجلوي األمريك 2009يعيش اليمن منذ )

احلقيقة  -(درونزوتكاثفت يف السنوات األخرية هجامت الطائرات دون طيار )ال ،أقاليم البالد
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ويف صحراء  م2002كانت يف  منیال یف مريكيةأول رضبات الطائرات بدون طيار األن أ

وتمت تقوية البنية التحتية التي تنطلق منها هذه العمليات يف اليمن والسعودية وجيبويت.  ،بمأر

وإىل  م2002ويقدر عدد العمليات العسكرية التي قامت بها القوات األمريكية يف اليمن منذ 

عملية تشمل القصف بالطائرات والدرونز وإطالق الصواريخ  234و 134ما بني  م2013غاية 

 1000العمليات ما بني من بارجات حربية تبحر بخليج عدن، وحسب املصادر خلفت هذه 

 .ومل تقدم السلطات اليمنية وال األمريكية لغاية اآلن أي جرد بعدد القتىل ،قتيل 2000و

بزيارة العديد من مواقع القصف  2013إىل  2012يف الفرتة املمتدة من  (1)"ةالكرام"وقامت 

يف مجيع أنحاء اليمن، واستطاعت مجع العديد من شهادات الضحايا وعائالتهم وحمامييهم كام 

 (.التقت مسؤولني حكوميني وممثلني عن املجتمع املدين

وهي  ،م 2001إلرهاب" يف عام كانت احلكومة اليمنية قد وافقت عىل اتفاقية "احلرب ضد ا

سبتمرب  11حداث أجورج دبليو بوش " عقب  " مريكياالتفاقية التي أطلقها الرئيس األ

 ،رهاب والدول التي ترعاهبغرض القضاء عىل اإل ،رهابية يف الواليات املتحدة االمريكية "اإل

 
ُ
 . بيةرهااملفتوحة ملحاربة اجلامعات اإلعتربت اليمن حينها إحدى اجلبهات وأ

ارة برضبات الطائرات دون وبرصيح العب  (عبدربه منصور هادي)شاد الرئيس االنتقايل أ

مع صحيفة "نيويورك  ،مريكيةثناء زيارته للواليات املتحدة األففي مقابلة له أ ،مريكيةطيار األ

اعرتف قبل ذلك بموافقته شخصيا عىل كل رضبات الطائرات  ،م2012سبتمرب 29تايمز" يف 

 " .مريكية، واصفا تلك الرضبات بأنها " أعجوبة فنيةار األيدون ط

حول زيارة هادي للواليات املتحدة " كشف  / كتبت صحيفة نيويورك تايمز/ سكوت شني

                                                           
ر حاول الطاائرات دون طياار بعناوان " "ساامء الرعاب: عملياات الادرونز األمريكياة خآاملنظمة تقرير  ذات(ل1)

-Traumatising Skies: U. S. Drone Operations and Post "واضطرابات ما بعد الصدمة لادى املادنيني يف الايمن

Traumatic Stress Disorder PTSD" ا سياساة القصاف تطرق هذا التقرير إىل اآلثار النفسية العميقاة التاي ختلفها

ة آلياا "الدرونز
ّ
 .عىل اليمنيني .Drones "بالطائرات األمريكية املسري
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ق الستخدام الطائرات دون طيار الرئيس اليمني يف هامش زيارته لواشنطن عن تأييده املطل

مفضل للواليات املتحدة يف مكافحة  (1)كرشيكمريكية يف بالده، األمر الذي عزز من مرتبته األ

 ."اإلرهاب

 وباما ألنه مل يرتب لقاءأانتقادات الذعة تستهدف  :ن" فقد كتبتإن إأما "اليس 
ا
 شخصي ا

ا
ع م ا

وباما التقي الرئيس اليمني عبدربه ألكن  ؛لقاه يف األمم املتحدةأنتنياهو عىل هامش اخلطاب الذي 

 ". منصور هادي

ونتيجة للمكانة التي يتحىل بها الرئيس  :للواشنطن بوست / قائال أنه / لروكتب / كريغ مي

ربه منصور هادي فقد استقبله أوباما عىل هامش اجتامعات األمم املتحدة يف نيويورك  اليمني عبد

األسبوع املايض، كام التقى هادي بقائمة طويلة من كبار املسؤولني يف اإلدارة األمريكية بواشنطن 

جانيت )يف البيت األبيض ووزيرة األمن الداخيل  (بادين)ائب الرئيس األمريكي أبرزهم ن

 .(جون برينان)ومستشار مكافحة اإلرهاب  (نابوليتانو

 (الطائرات بدون طيار يف اليمن)التي نرشت أيضا حول ذات املوضوع أهم التقارير  حدأ

تضمن مقدمة التقرير  "(2) كان ملنظمة "هيومن رايتس ووتش" حتت عنوان " من عرس إىل مأتم

أطلقت طائرة أمريكية دون طيار  م2013)يف الثاين عرش من ديسمرب/كانون األول  :النص التايل

يف أثناء عملية ملكافحة  سيارة وشاحنة بيك آب  11فلة من عىل قا (هيلفاير)أربعة صواريخ 

  12قتلت الغارة ما ال يقل عن  ،اإلرهاب يف منطقة ريفية باليمن
ا
 15 وأحلقت إصابات با رجال

                                                           
(جاء ذلك يف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" االمريكية حول مهامت "مكافحة اإلرهاب" يف مركز عملياات مشارتك 1)

 .لعربية السعودية، وسلطنة عامنيف اليمن يعمل به عنارص من اجليش واالستخبارات من الواليات املتحدة، واململكة ا

http: //www. nytimes. com/2012/09/29/world/middleeast/yemens-leader-president-hadi-praises-us-

drone-strikes. html 
يستند هذا التقرير إىل بحوث أجرتها  .م2014، فرباير 19من عرس إىل مأتم، منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  (2)

. اشتمل البحث عىل مقابالت 2014يناير/كانون الثاين  16إىل  11وتش يف صنعاء باليمن، من هيومن رايتس و

ا بينهم ثامنية أقارب للقتىل ومصابني يف هجوم  25مع أكثر من  ، وبينهم 2013ديسمرب/كانون األول  12شخصا

 .شاهدين عىل الهجوم وشخصني وصال إىل مكان الهجوم بعد وقوعه عىل الفور
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 .آخرين عىل األقل، ستة منهم إصاباتهم جسيمة

يف البداية وصفت السلطات اليمنية مجيع القتىل يف الهجوم عىل مشارف رداع بأنهم 

ا بشكل رسمي بأي دور لها يف الهجوم، لكن قالت 
ا
"إرهابيون". مل تقر احلكومة األمريكية مطلق

  كانوا متطرفني، وأن العملية استهدفت عضوبصفة غري رسمية لإلعالم إن القتىل
ا
بالقاعدة يف  ا

 .شبه اجلزيرة العربية هو "أشد املطلوبني"، وقد أصيب وهرب

إن القافلة  :يف اليمن "هيومن رايتس ووتش"قال شهود وأقارب للقتىل واملصابني قابلتهم 

من املدنيني، بام يف قالوا إن مجيع من شاركوا يف املوكب كانوا و ،كانت عبارة عن موكب عرس

 . (ذلك مجيع القتىل واملصابني، وأنه قد حلقت بالعروس إصابة سطحية يف الوجه

لفية محالت الطائرات دون طيار ومردها القانوين أو خل م التطرققرة أخرى من التقرير تيف ف

 من "الي عمليات القتل املستهدف األمريكية يف  "العنوان التايل السيايس، الفقرة وردت حتت

 :ضمن ذات التقرير(1)

نفذت الواليات املتحدة عمليات قتل مستهدف يف  م2001سبتمرب/أيلول  11منذ هجامت  "

كل من اليمن وباكستان والصومال، وربام يف مناطق أخرى، خارج نطاق ساحات املعارك 

مسمى التقليدية، وذلك يف األغلب األعم باستخدام طائرات يتم التحكم فيها عن بُعد تعرف ب

 ".الطائرة دون طيار أو "درون

، م2009عملية قتل مستهدف يف اليمن منذ عام  86شنت الواليات املتحدة ما ال يقل عن 

ا جلامعات بحثية تتعقب الهجامتشخص، طب 500فقتلت نحو 
ا
تلك الغارات إما من  تذنف ،ق

اخلاصة املشرتكة، وهي  يه( أو من قبل قيادة العملياتإلة االستخبارات املركزية )يس آي قبل وكا

ذراع نخبوي شبه رسي للقوات املسلحة األمريكية. الهدف األسايس يف اليمن هو تنظيم 

القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية، الذي وصفه الرئيس أوباما بأنه "الطرف األنشط واألخطر" يف 

                                                           
ريف "القتل املستهدف" بأنه: هجامت مميتة متعمدة حتت غطاء القانون، من قبل قوات حكومية أو عمالء ("تم تع1)

 .لها، ضد شخص حمدد غري حمتجز
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 ."القاعدة

مريكية أطائرات  وقائع لهجامت 10ققت من بدورها "منظمة مواطنة حلقوق اإلنسان" حت

 م2012أيار /وماي17خالل الفرتة بني أودت بحياة يمنيني يف عدة مناطق يمنية  (2) (1)دون طيار

مدنيا  26الهجامت قتلت ن هذه أم، وأظهرت نتائج البحث امليداين 2014سبتمرب/أيلول  16و

 .أطفال 6مدنيا بينهم 16أطفال، كام جرحت  5ة حامل وأبينهم إمر

 ابتكار االثم:

ة، حدود والقارات اىل قوانني مبتكرستندت الواليات املتحدة يف حتركها العسكري العابر للا

 و قانون دويل يبيح هكذا حتركأي دستور أىل إولكن غري معتمدة 
ا
 سبتمرب 11حداث أفكانت  ،ا

: منها ،مريكية لرضب واحتالل دولوحيد لتحركات القوات العسكرية األوغ السهي امل م2001

 " Use  of Military Force- AUMF" (ستخدام القوة العسكرية)ارار مرشوع ق

 "National Defense Authorization" (ض الدفاع الوطنيیتفو)وقانون 

  "alqaeda network execute order " (تصفية شبكة القاعدة)ومرشوع قرار 

إطار حربهم عىل يف م 2010ن أقروا بعمليات القتل املستهدف يف عام ون األمريكيواملسؤول

صفيتهم مريكا ضد خصوم قامت بتأا سياسة حرب رسية قديمة مارستها نهأعلام ب -رهاب اإل

وانه وبدعوى وجود اعتبارات أمن قومي، فإنه مل  - CIA مريكيةعرب وكالة االستخبارات األ

 تقدم أية معلومات رسمية بشأن الغارات للطائرات بدون طيار، بام يف ذلك وجود خسائر أو

سناد قانوين يربر قيامها إكومية واملخابراتية مل تقدم أي ت احلهاإضافة اىل ذلك فان اجل ،ضحايا

                                                           
بانتظار العدالة" وثاائقي حقاوقي أطلقتاه مواطناة حلقاوق "، waiting for justice)، (نتظار العدالةافلم بعنوان )ب (1)

ايا املادنيني لعملياات القتال االساتهدافية التاي تشانها الوالياات املتحادة اإلنسان لتسليط الضوء عىل الضاح

مان  الضاحايا#، وذلاك عارب رواياات اليمن#األمريكية يف  الطائرات_بدون_طيار#األمريكية عرب هجامت 

 .Jan 2017/19، نرش يفباراك_أوباما# أوباما# أمريكا# .لتي ينقلها الوثائقيوأرسهم ا املدنيني#

 . يف مؤسسة املجتمع املفتوحومبادرة العدالة  (2)

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?source=feed_text&story_id=10155877420435550
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 .خرى من العاملأاملستهدف ضد خصوم لها يف بلدان  بعمليات القتل

( هيومن رايتس ووتش)فحصت  م2013 شهر أكتوبر/ترشين األول يف التقرير الصادر يف

، وخلصت إىل م2013 ىلإ م2009اليمن يف الفرتة من  ست عمليات قتل مستهدف أمريكية يف

ائي، وهو خرق جسيم لقوانني أن غارتني منهام عىل األقل أسفرتا عن قتل مدنيني بشكل عشو

كام  ، الغارات األربع األخرىانتهاكات حمتملة أخرى لقوانني احلرب يفت كام وجد ،احلرب

زم بسياسات القتل املستهدف التي أعلنها إىل أن العمليات مل تلت (هيومن رايتس ووتش)توصلت 

أن عىل الواليات املتحدة أن يكون لديها "شبه يقني" من  :م2013مايو/أيار  23الرئيس أوباما يف 

ا" وأن القبض عليه غري ممكن"أن الهدف يفرض 
ا
ا وشيك

ا
وأنه لن يترضر مدنيون آخرون.  ،تهديد

من غري الواضح إن كانت السياسات ُمفعلة عىل النقيض من الهجوم املوثق يف هذا التقرير، ف

 .وقت وقوع تلك الغارات السابقة. مل تكشف الواليات املتحدة متى بدأت تنفيذ السياسات

افق عىل كل غارة نه يو)أ :لإلعالم (عبد ربه منصور هادي)تكرر قول الرئيس اليمني 

 م2014ير/كانون الثاين ينا 28يف  (هيومن رايتس ووتش)لكن يف اجتامع مع  (أمريكية عىل حدة

"يسمح بشكل  :بل إنه عىل حد قوله ،حدد للغارةمل يؤكد الرئيس موافقة اليمن عىل التوقيت امل

يات املتحدة يف بالغارات بناء عىل اتفاق وقعه الرئيس السابق عىل عبد اهلل صالح مع الوال عام

 .عىل حد قوله (وإنه اتفاق ُملزم) 11/9أعقاب هجامت 

إنهام ال يعرفان  (:هيومن رايتس ووتش)، قاال لا  انرفيع انييمن انحكومي نهناك مسؤوال

احد بأي اتفاق موقع بني اليمن والواليات املتحدة بشأن الغارات بطائرات دون طيار. قال 

هناك تنسيق بني احلكومتني ل: )شفهي". وهناك مسؤول يمني ثالث قا: "هناك اتفاق نياملسؤول

هذه نقطة  !جتري األمور عىل اجلانب األمريكيكن ال نعرف فعلياا كيف اليمنية واألمريكية، ل

إن "حجرة  (:هيومن رايتس ووتش)هادي  )االنتقايل(جيب معاجلتها". كذلك أخرب الرئيس

اململكة املتحدة واليمن وحلف شامل األطليس  ،عمليات مشرتكة" تضم الواليات املتحدة

ا
ا
أكد املسؤول اليمني احلايل واستهدافهم". لذين "سيتم  األفراد اعىل ")الناتو( "تتعرف مسبق

ا  :لكنه قال ،وجود مركز إنه من أجل "مجلة من األنشطة االستخباراتية املشرتكة" وليس خمصصا
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 .ملكافحة اإلرهاب

بالسؤال عن املركز للحكومتني األمريكية والربيطانية،  (1)(هيومن رايتس ووتش)لدى توجه 

قالت الناطقة باسم جملس األمن القومي األمريكي   ،ةلناتو املشاركوأنكر ارفضتا التعليق، 

إن الواليات املتحدة "ال تعلق عىل تفاصيل عملياتية متعلقة بالتعاون يف  (:كايتلني هايدن)

هيومن رايتس )مكافحة اإلرهاب قد تكون قائمة مع حكومات أجنبية رشيكة". كذلك أحالت 

عن "ال يمكن ألمريكا عمل  2013 كلمته يف مايو/أيار إىل تعليق الرئيس أوباما يف (ووتش

 ."(2)رضبات حيثام ختتار وحدها، فإن أنشطتنا تتم بالتشاور مع الرشكاء وحترتم سيادة الدول

لديها سياسة قائمة منذ زمن طويل "إن اململكة املتحدة  :وقال مسؤول باخلارجية الربيطانية

راتية". وأضاف املسؤول: "رضبات الطائرات دون طيار بشأن عدم التعليق عىل القضايا االستخبا

ا وكبرياا من اإلرهابيني. 
ا
ا مشرتك

ا
مسألة ختص الواليات املتحدة واليمن، اللتان تواجهان تهديد

هناك حاجة إىل تدابري فعالة ضد اإلرهاب ومن املهم أن يستمر اليمن واملجتمع الدويل يف التعاون 

 ".كعىل مكافحة هذا التهديد املشرت

إن "الناتو ال يشارك يف أية أنشطة استخباراتية أو عسكرية أو متعلقة  :وقال مسؤول يف الناتو

ا يف التعرف عىل عنارص من القاعدة يف  "وأن" بمكافحة اإلرهاب داخل اليمن الناتو ليس ضالعا

واتر اليمن". كذلك ليس للناتو أفراد يف اليمن عىل حد قوله. واملنظمة "تتبادل بشكل غري مت

 .املعلومات حول أنشطة القرصنة البحرية يف املنطقة"، عىل حد قول املسؤول

ديسمرب/كانون األول وافق الربملان اليمني بعد يومني عىل الهجوم عىل  12رداا عىل هجوم 

                                                           
م. الفقرة من نفس التقرير حتت عنوان" 2014، فرباير 19من عرس إىل مأتم، منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  (1)

 . "عمليات القتل املستهدف األمريكية يف اليمن

طاائرات مان دون يتواصل إقالع وهبوط ال، قاعدة "كامب لومنيري" األمريكية حمور العمليات الرسية يف اليمن (2)

طيار يف هذه القاعدة العسكرية األمريكية، التي حتولت إىل حمور لعمليات مكافحة اإلرهاب التاي تشانها إدارة 

 .«طلعة يومية 16الرئيس أوباما يف منطقة القرن اإلفريقي والرشق األوسط، عىل مدار الساعة، بمعدل يصل إىل 

فيلق األجنبي الفرنيس، يف البداية نقطة انطالق مؤقتة لقاوات مشااة ، القاعدة التي أسسها ال«كامب لومنيري»كانت 

   .البحرية األمريكية التي كانت تبحث عن موطئ قدم لها يف املنطقة قبل عقد من الزمان
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قرار غري ُملزم بحظر الغارات األمريكية بطائرات دون طيار، ومل تقم حكومة الرئيس هادي 

 (.لقراربالترصف بناء عىل ا

 ،مريكية يف اليمنبدون طيار األطائرات ل ئية توثيقية لتفاصيل الرضبات حصاوهذه إ

الطائرات  – Drone Wars Yemen: Analysis) حتت عنوان ،(International Security) نرشها موقع

 بدون طيار يف حروب اليمن ؛حتليل( :

 

 قتىل 6 2002

2009 95  
ا
 قتيال

2010 7  
 
 قتيال

2011 112  
ا
 قتيال

2013 131  
ا
 قتيال

2014 135  
ا
 قتيال

2015 93  
ا
 قتيال

2016 196  
ا
 قتيال

2017 37  
ا
 قتيال

 

 187 جمموع الرضبات

 1426 – 1124 جمموع القتىل

 117 – 99 مقتل مدنيني

 1257 – 992 مقتل مسلحني

 52 – 33 مقتل جمهولني

 :(1)ريكية عىل اليمنجدول تفصييل للرضبات اجلوية لطائرات بدون طيار األم

                                                           
أسسها الفيلاق األجنباي كان قد القاعدة التي  هي مكان انطالق الطائرات بدون طيار، وهي: «كامب لومنيري( »1)

لبداية نقطة انطالق مؤقتة لقوات مشاة البحرية األمريكية التي كانت تبحث عن موطئ قدم لها يف الفرنيس، يف ا

إقالع وهباوط الطاائرات مان دون  يتواصل حمور العمليات الرسية يف اليمن وهي  .املنطقة قبل عقد من الزمان

= 
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 3 مأرب 2/2002 /3

 17 أبني / املجيل 12/2009 /17

 24 شبوة 12/2009 /24

 25 مأرب / وادي عبيده 3/2010 /25

 2 شبوة 3/2011 /5

 12 – 8 أبني / زنجبار 1/2011 /3

 5 أبني / زنجبار 7/2011 /27

 15 أبني / زنجبار 8/2011 /1

 20 – 30 أبني / زنجبار 9/2011 /1

 10 أبني / شقرى 9/2011 /21

 4 أبني / املحفد 9/2011 /21

 4 اجلوف / كاشف 9/2011 /30

 5 أبني / زنجبار 10/2011 /5

 26 – 33 شبوة 10/2011 /14

 1 أبني / زنجبار 10/2011 /23

 9 – 15 أبني / لودر 1/2012 /30

 25 -35 البيضاء / جربي 3/2012 /9

 20 – 40 أبني / جعار 3/2012 /10

 3 – 6 أبني / جعار 3/2012 /11

 4 البيضاء 3/2012 /13

 16 أبني / زنجبار 3/2012 /18

 8 -18 أبني / جعار 3/2012 /18

 25 – 30 أبني / زنجبار 3/2012 /22

 6 شبوة 3/2012 /30

 38 -43 حلج / الرحي 4/2012 /1

                                                           
فحة اإلرهاب التاي تشانها إدارة طيار يف هذه القاعدة العسكرية األمريكية، التي حتولت إىل حمور لعمليات مكا

طلعاة  16الرئيس أوباما يف منطقة القرن اإلفريقي والرشق األوساط، عاىل مادار السااعة، بمعادل يصال إىل 

 .«يومية
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  شبوة 4/2012 /7

 8 شبوة 4/2012 /8

 16 أبني 4/2012 /8

 5 أبني 4/2012 /11

 10 – 16 أبني / لودر 4/2012 /11

 3 – 7 أبني 4/2012 /14

 5 -6 شبوة 4/2012 /16

 3 -4 مأرب 4/2012 /22

 3 شبوة 4/2012 /23

 3 اجلوف 4/2012 /29

 3 أبني / زنجبار 5/2012 /30

 13 -15 أبني / جعار 5/2012 /2

 2 شبوة 5/2012 /6

 8 رأبني / جعا 5/2012 /10

 2 – 4 ابني / زنجبار 2012مايو/ /11

 4 – 10 مارب 2012مايو/ /12

 6 -7 شبوة 2012مايو/ /12

 11 – 33 ابني جعار 2012مايو/ /15

 3 حرضموت/ سيئون 2012مايو/ /17

 2 البيضاء 2012مايو/ /19

 5 البيضاء / ريده 2012مايو/ /28

 6 – 7 حرضموت / املكال 2012مايو/ /28

 11 – 12 ابني / املحفد 6/2012 /1

 9 شبوة 6/2012 /13

 27 – 30 شبوة 6/2012 /13

 3 عدن 6/2012 /25

 2 – 5 شبوة / بيحان 7/2012 /3

 3 – 5 حرضموت/ 8/2012 /4

 7 ابني / ريده 8/2012 /6
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 2 -3 حرضموت 8/2012 /7

 2 حرضموت 8/2012 /28

 5 حرضموت / القطن 8/2012 /29

 5 – 8 موتحرض 8/2012 /31

 12 أبني 9/2012 /2

 5 – 6 حرضموت 9/2012 /5

 6 – 7 حرضموت 9/2012 /10

 4 -5 شبوة / العيد 10/2012 /4

 7 -9 ابني / جعار 10/2012 /18

 3 -4 مأرب 10/2012 /21

 6 صعدة 10/2012 /28

 1 – 3 صنعاء 11/2012 /7

 1 صعده 11/2012 /28

 3 – 5 حرضموت 12/2012 /24

 2 ابني 12/2012 /24

 4 حرضموت 12/2012 /28

 3 بنيأ 12/2012 /29
 

 3 البيضاء 2013 /1 /3

 4 -6 مأرب / وادي عبيد 2013 /1 /19

 2 – 4 مأرب 2013 /1 /21

 3 -4 اجلوف 2013 /1 /22

 7 البيضاء 2013 /1 /23

 4 – 9 صنعاء / خوالن 2013 /1 /23

 4 – 5 ذمار / وصاب 2013ابريل/  /17

 4 أبني / املحفد 2013ابريل/  /18

 2 البيضاء 2013 /5 /20

 7 – 8 أبني / املحفد 2013 /6 /1

 4- 8 اجلوف 2013 /6 /9
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 4 أبني / املحفد 2013 /7 /27

 3 شبوة 2013 /7 /30

 4 حرضموت 2013 /8 /1

 4 مأرب 2013 /8 /6

 6- 7 شبوة 2013 /8 /7

 8 مأرب وادي عبيدة 2013 /8 /8

 2 – 3 حرضموت / العني 2013 /8 /8

 3 – 4 حرضموت / القطن 2013 /8 /8

 2 – 3 حلج 2013 /8 /10

 3 – 6 البيضاء / ريده 2013 /8 /30

 3 – 4 حرضموت 2013نوفمرب/  /19

 12 ابني 2013نوفمرب /  /25

 3 حرضموت / القطن 2013/  12 /9

 11 – 15 البيضاء 2013/  12 /12

 1 ت / شبامحرضمو 2014/  1 /15

 3 مارب وادي عبيدة 2014/  1 /27

 2 شبوة 2014مارس /  /3

 2 مأرب 2014مارس /  /3

 1 مأرب 2014مارس /  /10

 4 صنعاء 2014مارس /  /11

 3 أبني / شبوه 2014/  4 /1

 13 البيضاء 2014/  4 /19

 45 – 55 ابني 2014/  4 /20

 3 شبوة 2014/  4 /21

 6 مارب 2014/  5 /12

 3 مارب 2014/  8 /9

 3 أبني 2014/  8 /16

 4 شبوة 2014/  9 /11

 3 – 10 البيضاء 2014/  10 /25



 الفصل الرابع: كيف تنظر أمريكا وكيان االحتالل اإلرسائييل لليمن؟ -------------------------

-179- 

 

 10 – 20 البيضاء 2014/  11 /4

 7 حرضموت 2014/  11 /25

 9 شبوة 2014/  12 /6

 4 – 14 شبوة 2014/  12 /7

 3 مأرب 2015/  1 /26

 4 شبوة 2015/  1 /31

 3 – 4 اءالبيض 2015/  2 /2

 3 -4 شبوة / بيحان 2015/  2 /28

 3 شبوة 2015مارس /  /2

 6 حرضموت/ املكالء 2015ابريل /  /13

 2 شبوة 2015ابريل /  /17

 3 شبوة 2015ابريل /  /20

 7 حرضموت / املكال 2015ابريل /  /23

 4 حرضموت / املكال 2015مايو /  /12

 3 حرضموت / املكال 2015يونيو /  /10

 3 حرضموت / املكال 2015يونيو /  /12

 4 حرضموت / املكال 2015يونيو /  /24

 5 شبوة 2015يونيو /  /25

 4 حرضموت 2015يوليو /  /11

 4 – 5 ابني / املحفد 2015يوليو /  /30

 5 حرضموت / املكال 2015/  8 /11

 3 أبني 2015/  8 /21

 4 حرضموت / املكال 2015/  8 /23

 5 حرضموت / املكال 2015 / 8 /27

 3 – 4 حرضموت / املكال 2015/  9 /9

 4 اجلوف 2015/  9 /12

 2 مارب 2015/  9 /21

 4 شبوة 2015/  12 /23

 3 شبوة 2016/  1 /15
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 2 حرضموت/ سيئون 2016/  1 /20

 6 شبوة 2016/  2 /3

 3 أبني 2016/  2 /4

 3 حلج 2016/  2 /16

 3 حرضموت 2016/  2 /29

 4 شبوه 2016/  3 /4

 56 حرضموت 2016/  3 /22

 8 ابني 2016/  3 /26

 2 شبوة 2016/  3 /30

 2 مأرب 2016/  4 /23

 2 شبوة 2016/  4 /25

 2 أبني 2016/  4 /25

 6 أبني 2016/  4 /26

 4 شبوة 2016/  4 /28

 4 شبوة 2016/  5 /19

 2 البيضاء 2016/  6 /9

 2 مأرب 2016/  6 /10

 2 – 6 شبوة 2016/  6 /12

 2 شبوة 2016/  7 /1

 2 شبوة 2016/  7 /4

 1 شبوة 2016/  7 /8

  مأرب 2016/  7 /11

 6 شبوة 2016/  7 /16

 3 -4 شبوة/ عزان 2016/  8 /4

 4 مأرب 2016/  8 /24

 2 – 5 شبوة 2016/  8 /24

 3 شبوة 2016/  8 /30

 6 – 9 مأرب 2016/  9 /4

 5 البيضاء / ريده 2016 / 9 /13
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 2 مأرب 2016/  9 /20

 2 – 3 البيضاء 2016/  9 /22

 3- 5 مأرب 2016/  9 /23

 2 البيضاء / ريده 2016/  9 /29

 2 شبوة 2016/  10 /7

 3 – 8 شبوة 2016/  10 /18

 5 مأرب 2016/  10 /21

 1 البيضاء 2016/  11 /20

 2 البيضاء 2016/  11 /25

 3 حرضموت 2016/  12 /1

 3 – 4 بني مأرب واجلوف 2016/  12 /13

 3 شبوة 2016/  12 /21

 2 البيضاء 2016/  12 /29

 1 البيضاء 2017/  1 /8

 3 – 10 البيضاء 2017/  1 /21

 23 – 30 البيضاء 2017/  1 /29

 2 شبوة 2017/  1 /30

 

  سياستهفي اندماج  يسرائيلكيان االحتالل اإل

 :بريطانياو مريكاأمع 

 لفرض"  رسائييلكيان االحتالل اإل" اعتمده الذي التقليدي النهج أن أحد عىل فيااخ مل يعد

 قد الوجود لهذا الرتسيخ وألجل وأنه منغلقة،عنرصية  هوية ذات دولة حدود يف وجوده

 يمتلكه ما من سواه ما عىل حضوره يف الطاغي العسكري الثقل عىل أسايس بشكل عتمدتا

 بها حيض التي اجلزئية االنتصارات ورغم التطور، أو املستوى يف عسكرية ترسانة من العرب



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان 

-182- 

 

  الكيان أن الإ (1)العرب مع العديدة حروبه يف الصهيوين الكيان
ُ
 خيبات من كبري بحجم فعص

 ريتغ إحداث عىل أيضا وبالعجز ،العربية املنطقة يف واملريح الواسع االستقرار بديمومة األمل

 بثقافة متسلح  وحيوي متناميشعبي  وعي وجود ظل يف للمنطقة، اجلغرافية دوداحل يف ضايفإ

 .الغاصب احلضور هذا مع للتعايش الرفض

 فشل ثبتتأ حديثه علمية حقائق يعارضس جديدة تقليدية حروب شن يف االستمرار نوأل

 الحتاللكن دول اتمُ   انتصارات حتقيق يف والتكنولوجي التقني تطوره وصل مهام السالح قوة

 دىناأل حدها يف مقاومة وجدت لو فيام العامل، يف منطقة أي عىل الدائمة السيطرة منأو االستعامر 

 
ا
  كما

ا
 أنبنتيجة  هجوخرب رسائييلاإل االحتاللكيان  هاخاض كثرية جتارب بعد ذلك تبني ؛وتسليحا

 سلحةأ مقابل يف وتدحر تنهار ونوعيتها بتنوعها سلحةأ مندولة االحتالل  تمتلكه ما كامل

 التطور وبفعل بالكتف، حيمل منها كثري ،حجام صغروأ تكلفة أقل ولكن حديثة أخرى

  .أيضا جيلووالتكن

  تستوعب باتت" إرسائيل" اليوم
ا
 مع املتعاطي النهج يف تغيرياحداث  دون البقاء استحالة جيدا

  .صلينيواأل املحيطني السكان

 جزء سابقة دراسة يف ذكرنا
ا
 يمريكأ متبعة باتت التي اجلديدة اآللية من ا

ا
 األجندات لتنفيذ ا

 انتصارات وجني هدافاأل حتقيق يف املبارش العسكري وتدخلها حروبها فشل بعد بديلة، كخطى

 السيايس تعاطيها نهج يف مريكاأ مع بالتوازي مضت بدورها إرسائيل متعددة؛ بعادأ يف مرجتاه

 .الرصاع أطراف مع اجلديد

 يفامليض ب سيكون رسائيلية،اإل للمساعي حتليلية قراءةوك للمنطقة يجياالسرتات التغيري

                                                           
 :كالتايل بالرتتيب هي وإرسائيل العرب بني حروب ستة اندلعت (1)

 م.1948 عام حرب كانت اإلرسائييل والكيان العرب بني شاملة معركة أول

 حارب  -1967،4 حزياران( )نكساة أو الستة األيام حرب -3 ،(1956 األول ترشين)مرص عىل الثالثي عدوانال

 . .م2009-م2008 غزة حرب -6 ،2006 تموز حرب-5 ،1973 األول ترشين
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 العريب الوطن يف املقامةاالقتصادية  االستثامرات جمال يف االندماج -األول متوازيني: مسارين

 عرب يمر تشاركي قليميإ اقتصاد لبناء موالاأل رؤوس عىل السيطرة ويف اخلليج، دول يف منها

 يأخذ واالستحواذ، السيطرةب املثىل صورته يف املطاف آخر ليكتمل ؛ةوشامل تدرجيية مراحل

 عن تفصح ال عاملية وماركات رشكات أسامء االرسائيلية لالستثامرات والهادئ السهل االنتشار

 .يهودورجال اعامل  بتجار أو رسائيلبإ ارتباطها

 
 
 حتت ،(1)" اجلديد وسطألا الرشق"  خرياأل كتابه يف برييز شمعون العام التوجه ذلك عن عرب

 إلقامة حماوالت حاليا هناك) :قائال ( السالم اقتصاد إىل النزاع اقتصاد من االنتقال ) عنوان

  (.وإرسائييل وعريب وآسيوي ورويبوأ مريكيأ برأسامل وسطيةأ قرش رشكات

 سورؤو تواالستثامرا االقتصاد عىل السيطرة يف امليض أثناء - الثاين املسار - ذلك موازاة يف

 مزيد تسبب بينية عربية حلروب وتوجيه إدارة هناك تكون وسطاأل الرشق يف موالاأل
ا
 من ا

 العرب الرشكاء مع باردة أخرى حروب ةوبإدار والضعف، واالستنزاف نهاكواإل التشويش

 والسوق، رضلأل تأجري من عليه التوقيع تم ما عىل الرتاجعات أو التطلعات لتقييد نفسهمأ

 صحف إىل ذاعاتإ إىل يونيةزتلف شبكات من العاملية عالماإل وسائل عىل كاملةال شبه سيطرةوبال

 الصهيونية خيدم بام العاملي العام الرأي توجيه بغرض والدعاية، عالناتاإل وكاالت إىل وجمالت

 .املتنوعة مشاريعها وينفذ

 آذار/1 يف الشيخ رشم قمة يف له خطاب يف السورية( العربية اجلمهورية رئيس) سداأل بشار

 جديد تقسيمب  للمنطقة"  اإلرسائييل مريكياأل"  املخطط حقيقة دقيق وبشكل أوضح ،م2003

 املنطقة، يف رشعية كدولة الصهيوين الكيان وجود وتربير ،ثرواته رسقة ومن ،وسطاأل للرشق

 هي القضية ،واحد كله املنطقة، عىل العامل، عىل السيطرة ،السيطرة موضوع هي القضية): قائال

 بالشكل اخلريطة رسم إعادة هي القضية ،العامل عىل للسيطرة األدوات إحدى هو والنفط النفط،

                                                           
 والتوزيع. للنرش األهلية م،1994 األوىل الطبعة ،124 ص برييز، شمعون اجلديد، االوسط الرشق: كتاب (1)



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان 

-184- 

 

ا ويناسب يناسبهم الذي  البنية تدمري هي القضية ،املوضوع من آخر جانب وهذا ،"إرسائيل" طبعا

 وال الصواريخ وال املعامل ال التحتية بالبنية أقصد وال العلامء، رأسها وعىل للعراق التحتية

 كل من مطلوب هذا يعمل، ال وعقله ينبض قلبه شعباا يريدون هم ،عنها يتحدثون التي األمور

 الذي وبالشكل يريدون عندما العقول تتحرك وفقط ،السبات حالة يف يعيش كمن أي العرب،

ا. يريدونه  .(أحد عىل اخافيا  ليس بأنه وأعتقد ،"إرسائيل" ب املتعلق اجلانب هو يقولوه مل ما طبعا

 "  إرسائيل" يقلق ما اليمن يف

 عرب الفلسطينية للقضية بإخالص التبنيو باملرافعة  الدائم التعبري من اليامنيون يتوقف مل

كان اليامنيون سباقون  ،" الصهيوين الكيان" مع احلروب أو املفرتقات كل ويف ،واملراحل السنني

ويف استنكارهم الدائم  ،املقاومة الفلسطينية صفوف يفيف غضبهم واستعدادهم للذهاب للقتال 

 والوعي الثقافة ،للحكام العرب الذين يمنعون الشعوب من الذهاب واملشاركة يف حترير فلسطني

 الغاصبة االحتالل سياسة رفض عىل تأكيدكانت وال زالت تعرب عن ال اليمني للشعب واملامرسة

 .فلسطني رضأل

 للوجود املهددة والكيانات الدول قائمة يف ليمنل ذكرأو  دإيرا أن يتم دوما جتنبت إرسائيل 

 ع  بُ  :منها ،عدة ألسباب الصهيوين
ُ
 تأخرت اليمن نأل ثم الربية؛ اجلغرافيا حيث من اليمن وجود د

 مكتمل ما حركي كيان أو دولة عرب عنها املعربة السياسية واملواقف الثقافية توجهاتها بلورة يف

  التنظيم.

 فهم األول، وظهورها بروزها منذ الفلسطينية القضية جتاه الفت وتعاطف ذابانج لليامنيني

 الشعبي وللدعم ،فلسطني مع التضامنية ونيةليامل والوقفات املظاهرات لتنظيم دوما نالسباقو

 حني ،م1947 عام الثاين ترشين نوفمرب يف بدايتها كانت طويلة قصة القضية لنرصة املتواصل

 االنتداب نهاءبإ بريطانيا قرارب العامة، اجلمعية اجتامع يف الصهيونية الدولة ضد اليمن صوت

  .ويهودية عربية دولتني إىل فلسطني وتقسيم

 ليمنل تطرق أي الصهيونية عالميةواإل السياسية القنوات ه مل يظهر عربفإن ذلك كل مع
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 إ العلن وعىل الصهيوين للكيان مهدد كخطر
 
 عام منذ خصوباأل ريةخاأل الثالث أو السنتني يف ال

"  حركة حترك يف ثم ومن (عمران) يف السعودية اململكة أدوات سقوط حلظة من أي م، 2014

بشن  – الرسي" ولكن - رسائيلإل املبارش التدخل استبعاد عدم مع صنعاء، لدخول"  اهلل أنصار

  .(1)بسنوات ذلك قبل يةاليمن هجامت جوية عىل األرايض

الشعبي  احلراك تقويض يف األدوات عىل الكامل االعتامد بني صلةالفا اللحظة هي فكانت

 قبل من والقلق التخوففكان  ،املبارشة املواجهة إعالن يف املبارش االنتقال إىل والثوري املتصاعد

 واجهة يف لتكون السعودية اململكةب دفعال مع قد توازى اهلل، أنصار حركة تمدد جتاه" إرسائيل"

  .اليمنيني ضد الشاملة احلرب

 موقف لتصبح انتقلت ثم والدارسني والكتاب املحللني لسان عىلهذه املخاوف  بداية جاءت

 إفرايم.د) األسبق اإلرسائييل احلرب وزير نائب ترصيح كان عليه كام ورصيح، معلن رسمي

 أنصار" دخول إبانالذي أطلقه  (2) نتانيا جامعة يف االسرتاتيجية الدراسات مركز رئيس سنيه(

  ،م2014 سبتمرب يف صنعاء "اهلل
ا
 يوسعون احلوثيني نأ مسألة من ينبع اإلرسائييل القلق نإ) :قائال

 الساحل وعىل احلديدة، ميناء عىل يسيطرون وباتوا اليمن، يف سيطرتهم مساحة أسابيع عدة منذ

 خصو اسرتاتيجي، لقلق مدعاة وهذا النفطي، عيىس رأس وميناء للسعودية، الغريب اجلنويب
ا
 صا

  املندب باب مضيق وعىل األمحر، للبحر اجلنويب املدخل عىل تسيطر باتت إيران نوأ
ا
 الذي ،حتديدا

 الغريب الشاطئ من قريب لليمن الغريب الشاطئ نأ ذلك إىل يضاف إفريقيا، عن آسيا يفصل

  بات التهديد نأ )سنية( ورأى االسرتاتيجية، مرافقها ومن السعودية العربية للمملكة
ا
 امضاعف

 .الداخيل( السعودي األمن عىل أو املضيق، يف املالحة حرية عىل
                                                           

 الطاريان فيهاا تادخل والتاي ،م2009 عاام يف صاعدة أبنااء ضاد شانت التاي السادسة احلرب يف خصوباأل (1)

 لرضاب الطاريان عارب للكيان الصهيوين مبارش تدخل وجود عن حينها اجنبيه تقارير نرشت بكثافة، السعودي

 Foreign "أفاريز فاورين" األمريكياة اخلارجياة العالقاات ملجلاة تقريار منهاا ،"احلوثيون" فيها يتمركز مناطق

Affairs. . 
 .www.ynetnews.comأحرونوت  يديعوت اإللكرتوين لصحيفة املوقع املصدر: (2)
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قد  املقابل يف فهو ،" احلوثيني" تمدد جتاه رسائييلإ قلق عن ينم الترصيح هذا كون إىل باإلضافة

ملا  عليه والتضييق التمدد هذا جلم يف املبارشة لمبادرةدفعها لل للسعودية مبطن حتريض عىل لعب

 .يها قبل غريها!يمثله من خطر عل

 يركز باألساس اهتاممهم نإ بل ،بحت سيايس أو أمني جانب اإلرسائييل التخوف يف ليس

 جتاه ناليامنيو به يعتقد وما حتدي، أو تهديد من تشكله ما ومدى (والعقائدية الثقافية) بعاداأل عىل

  املعربو ومساعيه، ملخططاته واملحاربة التصدي رضورة من" الصهيوين الكيان"
ا
 عنه مؤخرا

" إلرسائيل املوت ألمريكا، املوت" عبارةل املتضمنة ،( الرصخة)اب املسمى لشهرياملبارش وا الهتافب

 شعوب باعتبارها وليس واستحواذية، قاتلة وتسلطية استعامريه سياسية ككيانات
ا
 أمم أو ا

ا
 أو ا

  جمتمعات.

 عن ا ينبئ بصورة الفتة م ،م2015 مارس 4  مريكياأل الكونجرس مامأ لنتنياهو خطاب يف

  يمثل  تيار ظهور من وجود خماوف حقيقية
ا
  تهديدا

ا
 واحلوثيني اهلل حزب" :قائال إلرسائيل جديدا

  يمثالن
ا
  تهديدا

ا
 ".إرسائيل واستقرار ألمن صارخا

 التحالف دول إعالن قبل جاء مريكياأل الكونغرس يف "نتنياهو" ترصيحجدير بالذكر أن 

 .فقط يوما 23 اب اليمن عىل العدوان

 سيطرة من اليمن يف حيدث ملا عميق بقلق نشعر نحن: " يقول لنتنياهو خرآ ترصيح يف

 األهمية ذي املندب، باب مضيق باجتاه تقدمهم واستمرار البالد، من واسعة مناطق عىل احلوثيني

 ".العاملي النفط بمرور التحكم حيث من الكربى االسرتاتيجية

أت تظهر فيها بوادر تقارب علني بني الكيان الصهيوين والكيان وهي اللحظة ذاتها التي بد

تفاهم  مذكرة )عن إبرام معلومات األمريكي (1)«توداي فيرتانس» فقد  نرش موقع ،السعودي

 العام منذ األمحر البحر يف السعودية واململكة الصهيوين الكيان بني املشرتك العسكري للتعاون

يف  عسكرية بدورات شاركوا سعوديني وضباط جنراالت ءأسام عن التقرير كشف كام م،2014

                                                           
 العسكرية.  بالشؤون ُمختص موقع الكرتوين أمريكي بحثي :«توداي فيرتانس» (1)
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 م(.2015 عام املحتلة بفلسطني حيفا

 رسائييلكيان االحتالل اإلو السعوديةالعدوان عىل اليمن يكشف حتالفًا واقعًا بني 

  ي عمل فيه ليكون أكثر عمقًا:

 االرسائييل()بجمع وحتليل الترصحيات الرسمية واالعالمية الناطقة بها دولة االحتالل 

 عن" إلرسائييللكيان االحتالل ا" وإعالمية رسمية ألجهزة مناسبة من أكثر يف العلنية املباركة

 يف وأنها ،اليمن عىل عدوانه يف العريب التحالف دول مع واحد صف يف الصهيوين الكيان وقوف

اليمنيون من األدبيات املامرسة التي بات  خاوفحجم امل عن تنم السعودية، مع واحد خندق

 بني ورصيح متني بتحالف الإ يتم لن اخلطر لهذا واملجابهة التصدي أنعىل  ،ماضون فيها

 .السعودية للملكة اإلحياء كيان االحتالل ريدي هكذا أو - الكيانني

 أدت قد)العدوان(  اليمن عىل احلربشن  نبأ  وبذلك فأنه سيكون من السهل االستنتاج

 عىل والسعودي الصهيوين للكيان عالميةواإل السياسية قنيةاأل فصاحإل مبارش بشكل ودفعت

 يف طويلة لسنوات ظلت والتي ،بينهام احلاصل والتواصل االرتباط حجم من جزء عن السواء

  الشديدة. والرسية الكتامن من طي

 بني احلاصلة العالقات هذه عن فصاحاإل يف الوحيد ثراأل اليمن يف حداثاأل لتطور يكن مل

أيضا حلدته ومصريية جمريات األحداث فيه عىل كال الكيانني  فقد ساهم امللف السوري ،الكيانني

 تنسيق وجودعىل  املؤكدة والوقائع شاراتاإل من الكثريإىل حلحلة السعودي(  –) الصهيوين 

تنفيذ املشاريع وعىل وجود هذه الكيانات مكامن اخلطر واملهدد ل ملواجهة  الكيانني بني وتعاون

 ة عىل املنطقة. الطارئ

 سوريا حداثأ من رسائييلواإل السعودي املوقفني بني الكامل واالتفاق االندماج حدث

  املوقف بتوحيد
ا
 تقاتل التي اجلامعات من املوقف واحدية يف الحقا ثم ،السوري النظام جتاه أوال

 ملقاتلة رياسو إىل إدخاهلم من السعودية اململكة تمكنت التي اجلامعات فذات ،السوري النظام

بهدف إسقاط  ،الرهيبة والفوىض والدمارالشنيعة  اجلرائم تلك كل وارتكاب السوري النظام
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حمور رئييس من حماور املقاومة واملامنعة ملشاريع االستكبار األمريكي واالحتالل اإلرسائييل 

 لية.رسائياإل املشايف يف جالعال تتلقى اجلامعات تلك كانت،

 الكيان جتابه التي واحلركات التيارات من املوقفيف   ،األكثر جالءا  وهو املؤرش ،ذلك قبل 

فالكيان السعودي ومنذ اللحظة األوىل يعلن  ،الغاصب االحتاليل وجوده وتناهض الصهيوين

بل ويعتربها حركات إرهابية!! كام  ،عداءه الرصيح لكل حركات املقاومة ضد الكيان الصهيوين

  هو حاله مع " حزب اهلل ".  

 لسوريا باإلضافة واملامنعة املتصديةواإلسالمية  العربيةوالشعوب  الدول بقية من كذلك وهو

 الدول تقسيم إىل والهادف القايض القديم العام املرشوع برتسيخ ،(وايران واليمن العراق) مثل

  ذلك عىل فقد تم الترصيح وتفتيتها، احلية العربية
ا
يان ك دفاع وزير عنه أعرب ما منها ،مرارا

 االرسائيلية احلكومة شك عن)م: 2016 /2/  14 األحد"  يعلون مويش"  رسائييلاإل االحتالل

 أن فيه اعتربت وقت يف سوريا، يف القتالية األعامل لوقف الدويل االتفاق نجاح إمكانية من

  .لها( خيار أفضل يكون ربام لسورية "الطائفي  التقسيم"

 لالجتامع ملانية،األ خميون مدينة يف تواجده أثناء يعلون" مويشاإلرسائييل " الدفاع وزير وقال

 ويصعب ،للغاية معقد سوريا يف الوضع: " األردن عاهل اهلل عبد وامللك األوروبيني نظرائه مع

 تكون لن نعرفها التي سوريا :مضيفا  ،هناك اجلامعي والقتل احلرب تتوقف أن يمكن كيف رؤية

ال  أم منظمة كانت سواء جيوبا، سنرى أننا أعتقد نفسه الوقت ويف ،القريب املستقبل يف موحدة

  ".هناك وتقاتل تعيش التي القطاعات خمتلف تشكلها -

 احلل"  :بأنه التقسيمراك( با بن راماإلرسائيلية) املخابرات وزارة عام مدير وصف السياق ويف

 من سيطرة حتت أقاليم إىل سوريا تتحول أن جيب األمر نهاية يف أنه أعتقد"  وتابع ،" املمكن الوحيد

 ".فيها يتواجدون التي األماكن يف والسنة ،فيها يتواجدون التي املناطق يف العلويون ،هناك يكون

"  وشيعة سنة،"  أساس عىل له ويروج منه يستفد مل الطائفي التقسيم نأ إىل هنا شارةاإل جتدر

يف حدود إبراز وجود االنقسام والتنافر ليس فقط  ،والصهيوين السعودي نالكيانا فعله مما أكثر
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بل أيضا يف السعي  ،العاملة عليه الشيعي" وتفعيل أدوات ووسائل االنشقاق والتناحر  "السني

وبالذات مع ما يسميه راسمي السياسة  ،إلجياد تقارب مع أحد طريف هذا االنشقاق املفتعل

 لية ) باجلامعات السنية املعتدلة(.االرسائي

 مصالح - هاليفي( )هريتيس ذلك رئيس املخابرات العسكرية اإلرسائيليةعن كام عرب 

  (1)عند ثناءه لوجود السعودية يف " قيادة الدول السنية الرباغامتية"  – مصاحلنا من تقرتب السعودية

 هذه بعض مصالح اقرتاب" يف املتمثلة ،"املثرية الظاهرة"با وصفها بام انبهاره )هاليفي( وأبدى

يةالس الدول
ّ
 ."فرصة" ذلك معترباا ،"مصاحلنا من العملية ن

 
ا
 وهناك خمتلف ملك هناك ونصف، عام قبل شاهدناها التي السعودية ليست هذه" :أن معتربا

ا "به حتيط دعم شبكة
ا
  أكثر السعودية" أن مضيف

ا
ي املعسكر لقيادة وتطمح للمبادرة، ميال

ّ
 يف السن

ها األوسط، الرشق
ّ
ذات رباّم الذي البلد إن

ّ
 ".األوسط الرشق يف إيران من األقوى املوقف خ

 فهو هدف تسعى دولة االحتالل لرتسيخة عىل الوطن العريب واإلسالمي ككل 
ا
وقد  ،عموما

ة يمهدت وفق خطة شاملة ألحياء مقومات االنقسام وتفعيل التوتر بوسائل كيدية وتضليل

 متنوعة. 

 عن الكنيست عضو ،العربية الدول وبقية ياسور جتاه" اإلرسائييل" املوقفعرب عن هذا        

 برناجم م2016 /1/8 يف قدمالذي  (مرغاليت ريئيل)إ العمل حزب
ا
" (2) مصالح برنامج"  سامهأ ا

 جيري ،قليميإ حتالف إلنشاء واقتصادي( أمني،) عنوانني إىل يستند العربية، الدول لبعض

 االئتالف إىل ستنضم دول بينها من دول، مخس إىل سوريا تفكيك) :أولها ،مرحلية كخطوات

 والسنية(. والدرزية، ،الكردية: هي املعتدل،

 من الطرح السابق الذكر يالحظ        
 
ر له )شمعون برييز( يف كتابه بأنه ذات املرشوع الذي نظ

 يمكن عدوي عدو» أن :مفادها رؤية إىل «مصالح برنامج» يستندإذ  ،"الرشق األوسط اجلديد"

                                                           
 http://ara.reuters.com ،م املوقع االلكرتوين لرويرتز2016-06-15 ، املوافقاخلميس(1)
 .م2016 /8 /2 اللبنانية بتاريخ  األخبار لصحيفة تقرير بحس (2)
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 والتجارة التكنولوجيا جماالت يف ضخمة إقليمية مشاريع تعزيز"  يتم نوأ ،«رشيكي يكون أن

  كام عة،راوالز
ّ
  ذلك سيضخ

ا
 وضحم ،"األوسط الرشق إىل العامل من تمويال

ا
 طرحه معرض يف ا

برضبه ملثال يؤكد إمكانية نجاح هذا  حتالف أو تعاون ذاكه مثل إلقامة نامذج هناك نهبأ ملرشوعه

 هجامت مواجهة يف (أرامكو) السعودية الرشكة ساعدت إرسائيلية رشكات» نإ :التعاون قائال

 .اإليرانية (سايرب)

 حسم يف التأخر حصول ثم ،اليمن عىل احلرب إعالن نبأ اجلزم املقدمة هذه بعد يمكن       

 لوال نهوأ العلن، إىل الكيانني بني العالقة هذه خترج نأ إىل دىأ قد التحالف قوى لصالح املعارك

 واستعدادهم اليمنيني لدى والتحدي ليها،إ فضتأ التي العالقة واملآالت اليمن عىل احلرب

 سياسة حول اخلفايا من كثري لكانت ذلك لوال ،" جيل بعد جيال"  للغزاة والتصدي للحرب

  .الكتامن طي - (1)والسعودي اإلرسائييل الكيانني بني الروابط تلك ومنها - املنطقة

 :بعنوان  "فريدمان يارون" ال ،"أحرونوت يديعوت" الصحيفة نفس نرشته بيهش آخر مقال يف

 املندب باب منطقة إىل اهلل أنصار وصول أن إىل فيه أشار ،"سعودي إرسائييل مأزق اهلل أنصار" 

ا يمثل وعدن،
ا
 الكيان تصفية من السعودية تتمكن مل حال يف" وأنه ،احلمراء للخطوط جتاوز

 فإن ذلك حصل حال يف اهلل، حلزب املساعدة احلوثيون فيه يقدم الذي ماليو فسيأيت احلوثي

  .(2) "أيضا إرسائيل مشكلة ستصبح السعودية مشكلة

 كثريل ةتضمنم ،بصورة غري متوقفة الترصحيات تتالت 
ا
 فرصة الستغالل والتشجيع الثناء من ا

 قاعدة عىل محايتها يف يساهمون حللفاء -كأيهام وختويف مدروس  - البالغة السعودية احلاجة

  األهداف. وتشارك املخاوف تشارك وعىل" عدوي صديقي عدو"

ا، ليست السعودية نبأ رصح" السابق املوساد رئيس نائب" نفوت ناحيك مناحيم"  وهو عدوا

 ورشكاء أصدقاء السعودية يف يوجد: "نهوأ" املايض القرن ستينيات يف إرسائيل يف تبلور ما

                                                           
 .حيالها كيان االحتالل اإلرسائييل ختوف وعن اليمن اخلاصة بجغرافيا الدراسة راجع( 1)
 م.16/10/2016أحرونوت، يديعوت صحيفة (2)
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 ".العدو إىل النظرة إلينا ونينظر ال وهم كثريون،

  وساق
ا
  لدينا املوجودة الصورة: "قائال

ّ
 غري صورة هي إرسائيل، تدمري تريد العربية الدول بأن

  إىل ُمشرياا اليوم، موجودة غري وبالتأكيد صحيحة،
ّ
 العريبّ  العامل مع اإلرسائيلية العالقة أصل أن

  كانت
ا
ا قوية عالقة وعىل وثقافية منظمة دولة فإرسائيل العرب، لدى للرصاع حمال

ا
 بأمريكا جد

  عن (نفوت) كشف ذلك، عىل عالوة. األوسط الرشق استقرار يف تساهم وهي
ّ
 رئيس أن

 إىل بالدخول اللبناين" الكتائب" حلزب سمح الذي هو ( بيغن مناحيم األسبق) اإلرسائييلّ  الوزراء

نه وشاتيال، صربا خميمي
ّ
 (1)."نيبالفلسطيني املجازر ارتكاب من ومك

 السعودي الكيانني إعالن مساعي حول السابقة االيضاحات هذه ختم املناسب من

 إرسائيل خارجية وزير نرشتها التي الصورة إىل باإلشارة - والتفاخر حتالفهم عن والصهيوين

 وزير وصافح بدوره سبق الذي الفيصل، تركي السعودي االمري مع"  لفني تسيبي"  السابقة

  .م2010 عام إرسائيل خارجية

 احلني بني تنترش التي بالصور والسعودية اإلرسائييل الكيان بني العالقة عمق قياس يمكن ال

 ومتينة، اسرتاتيجية أصبحت فالعالقة اإلرسائييل، الكيان زاروا سعوديني لدبلوماسيني واآلخر

 من يرتنياجلز بأخذ السعودية قامت حيث (وصنافري تريان) جزيريت حادثة هو عليها دل وما

  كانت هذه املعاملة احلقيقة يف ولكن الدهشة، أثارت معاملة   يف مرص
ا
 اإلرسائييل للكيان خدمة

 السلطات استيالء يعادل عليهم السعودية واستيالء اجلزيرتني، بهاتني بالتحكم حيلم الذي

 .املنطقة هذه عىل اإلرسائيلية

العالقات )بيب تمت اإلشارة إىل أن ويف دراسة نرشها "مركز أبحاث األمن القومي" يف تل أ

العادية التي كانت جتمع الكيان اإلرسائييل بالسعودية تطورت بشكل كبري يف اآلونة األخرية 

ا ) :وأشارت الدراسة أن (نتيجة املصالح املشرتكة التي جتمع الطرفني الكيان اإلرسائييل لعب دورا

ىل السعودية، األمر الذي يشري إىل أن كبرياا يف تسهيل عمليات تصدير األسلحة األمريكية إ

                                                           
 م.2016 أغسطس،/  14 وبتاريخ ،2016 مارس 19 بتاريخ" اليوم رأي"  اإللكرتوين املوقع نرشه من تقرير (1)
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 (.احلكومة اإلرسائيلية تأمن الرياض وال تشعر بأي تهديد منها

  :اليمن يف مريكياأل العسكري التواجد

 يمكن ال إذ البلد، يف ونفوذه السيايس للحضور امتداد هو العسكري التواجد نأ القول يمكن

 مهام لتنفيذ خيضع أو يسمح احلاضن البلد عم مسبقة تنسيقات دون عسكرية قوة أي تتواجد أن

 صنعاء يف األمريكي السفري أكد م،2012 عام من سبتمرب شهر منتصف يف، العسكرية القوة

 قوات من" صغرية جمموعة" وجود) عىل بالده سفارة نرشته صحفي بيان عرب (فايرستاين جريالد)

 عدد سيعمل" وأنه اليمنية( كومةاحل مع تمت ملشاورات وفقا صنعاء وصلت األمريكية املارينز

 الوضع وإعادة األمن جهود يف املساعدة عىل - مؤقت وبشكل   - اإلضافية األمنية القوات من قليل

 ".بصنعاء املتحدة الواليات سفارة يف طبيعته إىل

 السفارة حميط يف املارينز قوات من جماميع شوهدت أن بعد بذلك األمريكي السفري رصح

 إلقامة بالكامل (تونرياش) لفندق القوات من آخر عدد استئجار ويف صنعاء، عاصمةبال األمريكية

 يقترص طبيعي أمر القوات تلك وجود أن" بقوله األمريكي السفري أكده ما وهو ،فيه القوات تلك

 وحلامية ،أمنية حتديات تواجه التي األمريكية الدبلوماسية املرافق يف املساعدة تقديم عىل

 حجةب صنعاء يف مريكياأل العسكري التواجد هذا رربم جاء"، العنف من األمريكيني الدبلوماسيني

 مريكيةاأل السفارة ضد غاضبة مظاهرات حدوث بعد فيها املتواجدين والدبلوماسيني السفارة محاية

 .وسلم وآله عليه اهلل صىل (حممد) عظماأل للرسول ميسء أمريكي فلم نرش إثر

 ولقائه  (1)م2013 يولو30يف (هادي منصور عبدربه) االنتقايل يسللرئ زيارة أول جاءت ثم

 نرشته ما حسبف ،اتفاقية عسكرية جديدة إلبرام ،"هيجل تشاك" الدفاع ووزير أوباما بالرئيس

 لليمن، رسي عسكري دعم مسألة بحث اللقاء أن حينها، يف" جورنال اسرتيت الوول" صحيفة

 .القاعدة تنظيم ربةملحا البلدين بني األمنية والعالقات

 :األسلحة بأحدث والتواجد ،املايل الدعم

هددت الواليات املتحدة االمريكية يف فرتة من الفرتات عىل قطع مساعداتها املقدمة للحكومة  

                                                           
 األمريكية.  املتحدة الواليات إىل االنتقايل هادي للرئيس زيارة أول حيث كانت (1)
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عادت الترصحيات الرسمية للبلدين للتأكيد عىل استمرار  ثم  ،اليمنية حتت عنوان حماربة اإلرهاب

  ،م2014 مارس 6 يف اليمنية الرسمية األنباء وكالة نرشت فقد  ،تقديم تلك األموال
 
 عن تقريرا

 مليون 247 نحو خصصت" األمريكية املتحدة الواليات أن فيه كشف ،لليمن األمريكي الدعم

 دوالر
ا
 مكافحة عىل اليمنية األمن قوات قدرات لبناء م2013 املالية والسنة م2012 املالية السنة يف ا

 من املقدمة املساعدات إمجايل أن)يف مقام آخر  األمريكية اخلارجية وزارة أعلنت كام ،"اإلرهاب

 630 مبلغ جتاوزت قد ،م2011 نوفمرب يف االنتقالية العملية بداية منذ لليمن املتحدة الواليات

(. مليون
ا
 دوالرا

 الدفاع بوزير (أمحد نارص حممد) اليمني الدفاع وزير التقى من ذات العام بريلإ 1 ويف

 احلكومة عربت بواشنطن،" البنتاجون" األمريكية الدفاع وزارة نىبم يف" هيغل تشاك" مريكياأل

 جمال يف ودعمها األمريكية اليمنية العالقات بحث" بغرض جاء رهاوحض بأن حينها اليمنية

 ".اإلرهاب مكافحة

الحتالل  ايهامات امريكااساليب  عىل "احلوثي حسني بدر الدين" السيد الشهيد املؤسس يقول

 :اليمن مريكاأ دخول خطر ملزمة الدول وفرض النفوذ عليها يف

 ثم األمريكيني خيدم بعمل أحد يقوم أو اليمن، إىل األمريكيون يصل أن يمكن أنه تعتقد وهل)

 من وتسمعها الصحف، يف وتقرأها التليفزيون، من وتسمعها يقدمها مسبقة تربيرات يضع ال

 .السيئات من هذه باملجان، بينهم يامف الناس ويتداولها اإلذاعة،

 وأوهموا أفغانستان إىل دخلوا أفغانستان، إىل دخوهلم كان كيف الحظوا -دخلوا ما وإذا

 أوضاع ظلها يف وتستقر وعرصية، حديثه حكومة يصنعوا أن أو يضعوا، أن يريدون أنهم األفغانيني

 تلك أن وسمعنا الفصائل، بني احلرب أبد اخلالف، بدأ تستقر، البالد يدعو لن وبالتأكيد .البالد

 ،[كابول] مدينة خارج إىل نفوذها يتجاوز ال ،(كابول) داخل من أكثر حتكم أن تستطيع ال احلكومة

 أن أجل من أفغانستان إىل يتوافدون أخرى مناطق ومن إسبانيا من اجلنود من األعداد يزال وما

 لتربر دائماا  قالقل يعملون! يقولون هكذا نطقة،امل استقرار عىل حيافظوا وأن السالم، عىل حيافظوا

 (.مستمرة بصورة تواجدهم تواجدهم، هلم
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 املباح نطاق ذات البلدان عىل الكاملة هيمنتها فرض من املتحدة الواليات تفشل عندما

 لنشأة وحواضن لقواعد تؤسس فإنها لث،الثا العامل دول أو األوسط الرشق دول واملتاح من

  عموما. والتخريبي وجي،دليياال الطابع ذات املسلحة اجلامعات وتفقيس

 للسفارة بالكامل مرهونا إىل أن يصبح السيايس وصل حال القراركان قد  اليمن، يف

  أن إال صنعاء، يف األمريكية
ا
  حتوال

ا
 وعيب تمثل ،سائدا كان ما طرأ عىل املشهد وعىل رسيعا

ل السفارة كامل املسؤولية عن االضطراب ،ومتصدي جمابه منظم، مجاهريي
 
 داخل ةاحلاصل اتمح

 لها أدواتإال ليسوا  األمريكية السفارة سوى ما عىل أن ،اليمنية واالجتامعية السياسية األروقة

 ما إىل التي نفذت بشكل منظم ومدروس واملخططات، األجندات تلك طواعية بكل ينفذون

  م.2014سبتمرب  21 ثورة قبل

 وبإعداد ،"باألخص العريب"يشمل يف اسرتاتيجيته ما يتعدى النطاق اليمني إىل  املرشوع وألن

 نرش یف بنسب متفاوتة نجحتالتي  ،عىل حدى ديف كل بل األمريكية السفارات من وإرشاف

كل اجلهود املبذولة عىل الرغم من ،ذلك تعثر تعثرا ملحوظا يف اليمن  أنإال  البغضاء،الفوىض و

 األطراف إبقاء وإىل ،" العرب جزيرة"  يف اإلرهابية الرئيسية للتنظيامت جلعل اليمن إحدى املراتع

املنفذة لتلك  )اإلرهابية( ألن تلك املجاميع فقط ليس ،متوقف وغري دائم احرتاب حالة يف

  االسرتاتيجية قد
ُ
بروز بفعل  فيها زتتمرك قد كانت التي املناطق من عسكريا وطردت زمته

 دحرها من بدى من اللحظة األوىل أكثر جدية يف مواجهة ذلك املرشوع وأدواته ليتمكن خصم

تواجد هذه  يرقه منذ البداية اليمني مل املجتمع نأل أيضا بل ملفتة، قياسية برسعة وهزيمتها

ليتبلور  ،ضوعةو اسانيد موما محلت من ثقافات أ مع العنارص واملامرسات الدخيلة واملستهجنة

 الفئات واجلهات الواقفة خلفها.رفض جمتمعي عام حيال تلك 

كدة" كيسنجر " عبارة إىل وبالعودة احلاالت كل يف 
 
 ليس -األمريكية  البصمة وجود عىل املؤ

 بخصوص والتنفيذية، بل ،يف احلرب عىل اليمن  ، مسؤولوها رصح كام" اللوجستية" فقط

 .خرسانة فيها األطراف املتحاربة وتكون ألمريكان عن بُعدا يديرها جديد نوع من حروب
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 ،رب )العدوان( اليمنبديهي عند إسقاط مقولة كيسنجر عىل  ح سؤال الذهن إىل سيتبادر

 إال هم ما األخرية بالذات ، احلرب هذه ويف السعودية واململكة اليمن من كال أن لو هو: كيف

 ية!؟األمريك املعادلة أو النظرية لهذه أدوات

 ،أو استعالئية أو عدوانية استيالئيةنوازع  عدم وجود ،سيعني ذلك بأي حالولكن هل 

 وجتاه اليمن بالذات!؟  ،جتاه املنطقةلدى اململكة السعودية 

 يف توقف بدون حرتابلال الواليات املتحدة األمريكية لدى أدوات املتقاتلة األطراف تصبح 

 توقف منها ،مكاسب عدة ضمنت قد املتحدة الواليات يهاف تكون األمد طويلة استنزافية عملية

ات نزاعب بتوريط االطراف ،املنطقة يف سياستها ضد جمتمعي سيايس أو ثقايف نشاط أي مجود أو

وألنها وكام جرت العادة ستظهر نفسها كطرف حمايد فأن رشاء السالح منها  ،عنها بعيدةطاحنة 

 تقوم ،حد ممكن أبعد إىل م وتعقد تلك الرصاعاتتأز وعند ،سيمثل استكامال مرحليا للخطة

 ،خلطوات احلل أو التفاوض باإلرشاف و الرعاية األخرى الغربية والدول املتحدة الواليات

الذي سيعتمد بدون أدىن شك عىل خيار التقسيم للجغرافيا السياسية بحسب االنتامء الفئوي 

 ! للمتقاتلني

التي يكون كل طرف من  ،املنطقة الساعي لتقسيم احلديث القديم املرشوع مع ينسجم وبام

  .عرقي أو طائفي أساس عىل أطراف النزاع قد تمركز يف حميطه املتاميز

فشل هذا املخطط
ُ
أو تمكن اليمنيون يف فرتة من الفرتات من رسعة حسم املعارك  ،وحني ا

عني لتلك اجلامعات؛ الراوغضب أثريت حفيظة  ،الداخلية مع التنظيامت اإلرهابية يف فرتة وجيزة

بحضور مربرات أخرى  ،اكتملت مربراتها االنفعاليةفكانت احلرب الشاملة عىل اليمن قد 

 لتلك اجلامعات اإلرهابية 
ا
 . جتسيدهليست بعيدة أيضا عن املرشوع العام الذي كان مناطا

 واخلطط؟  املسارات هلا اإلرهابية ويرسم اجلامعات حيرك من

من ( اعرتاف) مفاجئة يوما فجرت السابقة األمريكية اخلارجية وزيرة كلنتون( )هيالري

 النشأة حيثيات مرحلة كاف عن بتفصيل حتدثتن یح -رغم دراية العامة  -العيار الثقيل 

 ليكون ودعمته التنظيم هذا شكلت من هي أمريكا إن الواحد: باحلرف وقالت القاعدة لتنظيم
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 (1) .السوفيتي االحتاد مع الباردة حربها يف احلربة رأس

 الرئيس األمريكي احلايل )دونالد ترانمب( ليتهمم رصاحة )هيالري كلنتون( 
ا
جاء الحقا

 ،لقد أنشأ داعش  ،أنه املؤسس  ،و)أوباما( بتأسيس داعش قائال: ) داعش يكرم أوباما 

ال  هو األمر الذي ال حيتاج اعرتافاو ،ومساعدته يف تأسيس داعش " هيالري" كلنتون امللتوية "

من األمريكان وال من السعودية ألنه امر له شهرته ومل يكن فيه أي حترك رسي أو خفي ال سيام 

االمر الذي  ،يف موضوع تشكيل وجتهيز اجلامعات للقتال يف أفغانستان أو الشيشان أو غريها 

حدثت حماوالت للتكتيم عليه )هو قيام نفس تلك األطراف )أمريكا والسعودية ( بإرسال 

 للقتال يف كل من سوريا والعراق(. ،لنيمقات

الذي بات من أكثر املهتمني بمحاربة التنظيامت و – بوتني( )فالديمري الرويس الرئيس

 من الروسية املخابرات لدى كشف يف مؤتمر صحفي يف مدينة انطاليا الرتكية: )أن -اإلرهابية 

) دول من  من دول فيها بام( داعش) تمويل يف تشارك (2)دولة أربعني أن يثبت ما املعلومات

 جمموعة العرشين ( 

ليشمل  "دولة داعش "ماذا لو أن الواليات املتحدة األمريكية تتحرض لتوسيع نطاق 

 اململكة السعودية!؟ 

 القائمني عىل احلكم يف اململكة أن كيف مالحظة باإلمكان قبل اإلجابة عن هذا السؤال

 أنه وحتى تبعات، من هاعن وسينتج نتج ما وكل نشن احلرب عىل اليم فرتة وطيلة السعودية

 الطائفي اخلطاب الستخدام بعد يتحفز نظام احلكم يف اململكة مل ،حلظة كتابة هذه السطور

ال شك انها تفعل اخلطاب الطائفي  –احلرب  لدخول ،سعوديني وحتضري مواطنني الستجالب

                                                           
 يف مقطع الفيديو عرب موقع اليوتيوب. (1)
م ،بعاد االزماات املالياة التاي حصالت يف 1999يف دول جمموعاة العرشاين ، G20تم تشكيل هاذا التجماع  (2)

دولاة بيانهم دول مان  40مري بوتني إن تمويل تنظيم "داعش" يأيت مان قال الرئيس الرويس فالديالتسعينات ،

 أن بالده قدمت لرؤساء قماة العرشاين معلوماات عان قناوات تمويال اإلرهااب 
ا
جمموعة العرشين، موضحا

 
ا
 . االصطناعية عن جتارة داعش بالنفط لألقامروصورا



  ----------------------------------------------إىل خريف العدوان ايلمن من ربيع اثلورة 

-200- 

 

ضار ذلك اخلطاب داخل ولكن هناك جتنب مشدد من استح ،خارج حدود ارايض اململكة

التي  حدودها رغم خطورة الوضع يف -اململكة كوسيلة حتفيز للمشاركة يف احلرب مع اليمن

وقواتها تواجه انكسارات وهزائم متالحقة ، ويف اللحظة التي  ،النريان مرمى باتت بالكامل حتت

ت إلثارتها ظلت فيها اململكة يف صدارة املستخدمني للخطاب الطائفي ويف جتييش اجلامعا

 ،عىل سبيل املثال  -ولبنانالعراق وسوريا واليمن  -وبحامس صارخ جتاه أقطار عربية أخرى 

  كون اخلطر يعود تفسري ذلك إىل
 
زعات احلقيقي عىل كيان اململكة السعودية فيام لو تم تفعيل الن

  ،الطائفية لديهم
ا
،  سريتد عليها وعىل كيان احلكم، مشكال

ا
 مبارشا

ا
 آخر تهديد أي من ثرأك تهديدا

  .اليمن عىل حربها تبعات فيه بام

 مجاعات منها: أن أدوات ذلك اخلطاب هم ،مربرات جتنب هذا االستخدام كثرية وحقيقية

علت عدا ، ثابتة أهداف وفق منظمة وغري منضبطة غري
ُ
 صوب الفوىض والتي ستنفذ أوال فيام لو ف

 خارجي. السعودية بدفع وتوجيه اململكة

:يالسيد حسني بدرالدين احلوثي يف تفسري هذه اجلزئية وهذه اآللية املتبعة أمريكالقائد لشهيد ا يقول
ا
 ا

 من دعم أو وزاري دعم سواء تدعم كانت من السعودية املوقف، بهذا تواجه السعودية حتى وهكذا)

ا؟ ذلك أليس املناطق، خمتلف يف الوهابيني يدعمون ،جتار
ا
ا معروف

ا
 أنها لها يقال السعودية أصبحت إذ

ا هلم موافقة فيدعمونهم ادعموهم، هلم يقولون كانوا من اإلرهاب، تدعم أنها هي جريمة ارتكبت
ا
 وطبق

 هكذا. لإلرهاب دعم هو نفسها التوجيهات تلك وتنفيذ نفسه، الدعم ذلك يصبح لتوجيهاتهم،

 ألن حيذروا؛ أن عليهم ألمريكا بصداقتهم اطمأنوا قد أنهم يظنون من )وحتى.يعمل( األكرب الشيطان)

ا، أوفياء ليسوا أولئك
ا
 نبذوا ومن ظهورهم، وراء اهلل كتاب نبذوا أنهم الكريم القرآن يف عنهم ذكر اهلل أبد

  ثمناا اهلل بآيات واشرتوا ظهورهم، وراء اهلل كتاب
ا
 مع مواثيق وكل اتفاقية، وكل عهد كل سينبذون قليال

 هذه عنهم حكى واهلل سينبذونه، نبذوه؟ الذي اهلل كتاب من أهم لديهم ستكون املواثيق أن أو اآلخرين،

َوُُك َما﴿: الصفة
َ
 .[100: البقرة]﴾ِمْنُهمْ  فَِريٌق  َنَبَذهُ  َعْهًدا ََعـَهُدوا أ
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 آل سعود:  مملكة حكم عن بديال "داعش" إحالل 

ل بتامسك مل يكن من الصعوبة بمكان أمام هذه املنظومة العاملية الكربى أن تعمل عىل اإلخال

ومنها العراق  ،بنرشها للتنظيامت اإلرهابية  ،املجتمعات األصيلة يف رسوخها احلضاري والثقايف 

تامسكا فكيف باململكة السعودية وهي أضعف املجتمعات  ،وسوريا وليبيا واليمن وغريها 

 . وأقلها حضورا لهوية جامعة

 تنظيم ونشاط اإلرهاب ويربز قنطا أوسع عىل االقتتال الداخيل ينترش و الفوىض تعم أن

اململكة  متعددة منها: وجود قواعد عسكرية أمريكية منترشة يف و حتت عناوين القاعدة

  السعودية.

وأن غالبية  ،وألنها املنتج واملصدر األول لتلك اجلامعات املتطرفة إىل خارج حدود اململكة

ما يعني أن  ،ة هم سعوديو اجلنسية من يتم جتنيدهم كجامعات قتالية يف أقطار عربية وغري عربي

 ،تواجدا كامنا و كثيفا لتلك اجلامعات اليزال داخل اململكة السعودية بانتظار التفعيل "كيفام كان

فام أسهل  -وألن خروجه إىل العلن لن يستغرق الكثري من الوقت وال من احلجج  ،وأينام كان"

فإن أصحاب قرار حتريك تلك اجلامعات  -استصدار املربرات عموما بالنسبة جلامعات التطرف 

ولكن ليس قبل مزيد من  ،مطمئنون جدا إىل أن تلك اجلامعات ستكون حارضة وقت الطلب

من خالل قانون )جاستا  وهذا ما قد بدأ تنفيذه ،االستنزاف املادي واالبتزاز السيايس للمملكة 

الذي سيسمح  - Justice Against Sponsors of Terrorism Act ،العدالة ضد رعاة اإلرهاب(: )

ورغم أنه مل تذكر فيه  ،بإجراء دعاوى قضائية ضد املتورطني يف اإلرهاب من قبل أرس الضحايا

إال أن اجلميع فهم  ،م ومل تذكر ومل يرد فيه أي ذكر للمملكة السعودية2001سبتمرب 11هجامت 

بية من نفذ وخطط لهجامت بأن القانون موجه ضد اململكة السعودية بغرض ابتزازها لكون أغل

جرى  ،سبتمرب هم سعوديون؛ ولكونها األعامل اإلرهابية األبرز يف تاريخ الواليات املتحدة 11

كرب أثناء زيارة ويل ويل العهد السعودي "حممد بن سلامن" للواليات املتحدة األمريكية االبتزاز األ
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 (1)برفع دعاوى قضائية م2001 سبتمرب 11م بقيام أرس ضحايا احداث 13/3/2015بتاريخ 

وبكون اغلب  ،باتهام التورط واملعرفة املسبقة بحدوث العملية ،مجاعية ضد السعودية مبارشة

وهي الدعوى التي سيعني احلكم فيها املطالبة  ،املنفذين للعملية حيملون اجلنسية السعودية

أمر االبتزاز ، تكرر والذي سيعني مبالغ فلكية يصعب رصدها! ،بالتعويض ألرس الضحايا

للمملكة السعودية من قبل بريطانيا من خالل التلويح بان الرشطة الربيطانية " اسكتلند يارد" قد 

 يف امكانية ارتكاب اململكة السعودية جلرائم حرب يف اليمن
ا
 .بدأت حتقيقا

 وهذا ،ونشاط عملياته فيها ليس أمرا جديدا ،تواجد تنظيم القاعدة يف السعوديةأن ال سيام و

 ،ينفي احلديث عن كون اجلامعات اإلرهابية حتت السيطرة الكاملة من قبل رعاتها األصليني

ووجود العمليات ضد ذات الطرف الراعي يفرس أن مكامن السيطرة عىل تلك  ،وبشكل مبارش

اجلامعات يتم بطرق ملتوية وإيهاميه من خالل الوسطاء أو بتوفري املعلومات واألدوات والدعم 

 املبارش واإلحداثيات وإعداد اخلطط وتوجيهها نحو اهداف ختدم سياسة اجلهات املايل غري

 الراعية .

 ومارستها ضد 
ا
 هذه اللعبة األمريكية وألنها قد شاركتها مرارا

ا
اململكة السعودية تعي جيدا

وبذلك فلديها التخوف من أن حتول  ،خصوم اخرين من غرفة عمليات واحدة مع األمريكان

ويكون ذلك إما بغرض االبتزاز الدائم لبقاء  ،ألدوات لرضب احلليف السعودي نفسهأمريكا هذه ا

وإما لوجود مرشوع جديد يقتيض عدم  ،قائمة –النفط مقابل احلامية  –الهيمنة وبقاء اتفاقية احلامية 

وفة يف إما ألن السعودية قد باتت معر ،وجود اململكة السعودية فيه الكتامل دورها التارخيي الذي لعبته

دها مل يعد جمديا من موقع القيادة وحقيقتها من اي وقت مىض لدى العرب واملسلمني وبذلك فوج

وإما وهو السبب املرصح به وهو بداية  ،لتضليل وحرف مسارات وتوجهات الشارع العريب واالسالمي

  نضوب النفط السعودي ووجود فائض بديل عنه لدى األمريكان.

                                                           
، قادمت الادعوى صفحة 135شخص يف  800وثيقة للدعوى القضائية التي قدمها  "BuzzFeed" ونرش موقع (1)

 م. 2015مارس  20القضائية يف 
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 "منظمة التعاون اإلسالمي "عن  مكافحة اإلرهاب الصادرة عن معاهدة ،نبذة خمترصة

 والظروف السابقة هلا والدافعة النعقادها : 

نشاء هذه املعاهدة قد شهدت جمموعة من العمليات التي إكانت الفرتة السابقة لتاريخ 

يب منها السعودية ومرص واألردن ونريو ،يف دول عربية وغري عربية ،صنفت بأنها أعامل إرهابية

 ودار السالم . 

ظهرت يف تسعينات القرن املنرصم ، العديد من العمليات اإلرهابية داخل اململكة السعودية 

وكان أغلب املنفذين من العائدين من القتال يف أفغانستان ممن كان يطلق عليهم " باألفغان العرب 

رت عن منظمة التعاون "، دفع األمر باململكة اىل رسعة استصدار معاهدة ملكافحة اإلرهاب، صد

 اإلسالمي. 

كانت خطة )أسامة بن الدن( يف التوجه الستهداف املواقع األمريكية الواقعة يف اململكة، 

وحسب كتاب "دعوة املقاومة " ألبو مصعب السوري، يقول: "رضب الوجود األمريكي .. 

مني .. فتدافع فيضطر آل سعود للدفاع عنه فتسقط رشعيتهم يف أعني املسلمني يف بالد احلر

 . (1)املؤسسة الدينية عنهم .. فتسقط رشعيتها معهم .. فتدور املعركة عىل بينة أكثر أمام الناس

 يمكن مالحظة أمرين رئيسيني يف طبيعة تلك العمليات التي حدثت يف ذلك الوقت : 

جد األول : انها كانت يف جمملها أو اغلبها حتدث ضد مصالح غربية يف املنطقة أو ضد توا

 غريب كأفراد ) سياح ( أو كجامعات ومؤسسات غربية وباألخص أمريكية .

ثانيا : منفذي تلك العلميات هم يف اغلبهم من العائدين من القتال يف أفغانستان أو الشيشان 

والتي  ،أو ممن كان متأثرا بتلك العناوين التي كانت ترفع ملقاتلة السوفييت ،ضد االحتاد السوفيتي 

 أو الغزو اخلارجي عىل املسلمني (.  ،حماربة ) الكفر  كان أبرزها

 التفسري لدوافع العلميات اإلرهابية التي حدثت يف ذلك الوقت : 

املقاتلني العائدين من حماربة السوفييت حتركوا حينها بقناعة واعتقاد بصدقية عنوان حماربة ) 

                                                           
 ، كتاب دعوة املقاومة ، أبو مصعب السوري .713ص: (1)
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 الكفر والغزو اخلارجي ( 

امعات اإلرهابية ألي دوافع سياسية عند ذهابهم ملحاربة مل يدرك الشباب املنضوي يف اجل -2

 السوفييت خطط لها األمريكان بمساعدة سعودية.

عند عودتهم لبلدانهم اكتشفوا بأن العنوان الذي ذهبوا للمحاربة عىل أساسه ضد  -1

 وهو التواجد لقواعد أمريكية عسكرية عىل أراضيهم . ،السوفييت متوفر أيضا يف بلدانهم 

مل تكن مسيسة كام كان عليه  ،ذن فتلك العمليات املصنفة إرهابيا يف تلك الفرتة الزمنية إ -2

بتخطيط ذايت من اجلامعات العائدة من القتال ضد  وأنها انطلقت ،الذهاب للقتال ضد السوفييت

 السوفييت .

 ختوف حقيقي من داعش:

لعداء العلني عرب بيانات وبدأ ا ،عندما بدأت العمليات اإلرهابية ضد اململكة السعودية

وترصحيات لقيادات من تنظيم القاعدة ضد حكام اململكة بدأ التخوف يأخذ منحى خاص 

تتمثل بمئات  ،لن يكون من املستع  استرشاف أو إستشعار وجود قنبلة موقوته ،ومقلق

 االالف من الشباب السعودي ممن لديهم ميول وارتباط بالفكر املتطرف .

" الرسمية خبارية السعودية قناة اإلترصيح عىل  "دحام العنزي "السعودي  للمحلل السيايس 

و يف معرض حديثه املنصب لدعم توجه اململكة بشنها احلرب عىل اليمن  ،وعىل الهواء مبارشة "

) نحن نستطيع جتهيز " انتحاريني " أو جماهدين بمعنى مقاتلني نستطيع جتهيز مليون  يقول :

 اعة ( . سعودي يف خالل ربع س

وهو أمر  ،ال خيلو األمر من حقيقة وجود مليون انتحاري أو إرهايب داخل اململكة السعودية 

فكل ما يتلقاه املواطن السعودي منذ  ،بديهي وغري مستغرب واجلميع يدرك ابعاده ومسبباته

ىل صغره وما يتعلمه يف املدارس واملساجد واجلامعات السعودية من منهاج حيتوي يف مضمونه ع

 أسانيد وإشارات بالقتل والتحريض والكراهية ضد املخالفني أو اخلارجني عن النهج. 

مراكز أبحاث ،وانقالب السحر عىل الساحر فيام خيص اإلرهاب هو أمر مرتقب ومتوقع 

وهناك تقارير  ،دراسات حول تفيش الظاهرة داخل املجتمع السعوديباعداد سعودية قد بدأت 
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س ويف األوساط االجتامعية تشري إىل تواجد نسبة كبرية من الشباب مقلقه من داخل املدار

 السعودي لديهم قابلية ليتحولوا يف يوم وليلة إىل إرهابيني. 

معموال ويتم  فهو ،كان مقبوال خروج هؤالء اإلرهابيني "للجهاد " خارج حدود اململكة 

 اإلعداد والتجهيز له من 
ا
السعوديني الذاهبني للقتال يف العراق  فأعداد ،عىل املنابر والقنوات  علنا

 و
ا
 .سوريا واليمن وافغانستان ومناطق أخرى يصنف باعتباره األكثر عددا

ذكر وعرب االستناد لتقارير  ،2015فرباير  9 صدر يف ،""واشنطن بوستيف تقرير لصحيفة 

ر مل يوضح التقري ،مقاتل سعودي يف صفوف "داعش"  2500ووثائق استخباراتية عن وجود 

ويف أعداد كل  ،بالطبع فيام إذا كان هؤالء متواجدين يف سوريا فقط أم العراق أو اليمن أو ليبيا

 السعوديني املجندين مع تلك اجلامعات بتعدد مسمياتها ويف أقطار عربية وإسالمية خمتلفة . 

ار رفض واالستنفبني االستخدام اخلارجي والتشيع له وبني ال ،زدواجية يف التعاطيهذه اال

 ،تاريخ النشأة  ،)احلكم  ،يعكس احلالة العامة للكيان السعودي نفسه ،من احلضور داخليا

ثم يف تقديمهم ألنفسهم  ،القرب من الكيان الصهيوين ،التبعية ألمريكا ،االرتباط باإلنجليز 

كحامة للدين وللسنة وكخدام للحرمني الرشيفني! يؤدي ذلك إىل إصابة الشباب السعودي بحالة 

والذين  ،رباك وباألخص ممن غرر بهم باسم الدين ونرصة اإلسالم وحماربة "الصليبيني الكفرة "إ

 سيجدون أو يتفاجؤون بأن بلدهم هي أقرب املقربني ألولئك األعداء.

ذلك التورط والتوغل اللصيق كأبرز هوية منترشة يف التطرف قد جعل حكام اململكة 

 ،داخل حدود مملكتهم (1)من توغل وانتشار اإلرهاب السعودية يف حالة توجس وترقب دائمني

انطالقا من دراية تامة بهذه البيئة املضطربة لهكذا مكونات هشة يسهل اقتيادها للتحرك وتنفيذ 

ال سيام عندما يصل الصدام إىل أوج جتلياته  ،عمليات يصعب جلمها وإيقاف نشاطها التدمريي

امعات العقائدية املتطرفة يف توغلها االجتامعي بني اململكة كحكومة وأرسة حاكمة وبني اجل
                                                           

(1) Jan 11، 1201  د السعودية بسبب
ّ
عدام عنارصها: أصدر تنظيم القاعدة بيانا مشرتكا لفرعيه يف إ"القاعدة" تهد

 للتنظيم.ه بالثأر من السعودية، جراء إعدامها عنارص تابعني "املغرب اإلسالمي" و"جزيرة العرب"، يتوعد في
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 والثقايف الواسع.

، عرب موقع 2016 آب 17األربعاء  نرشت ،نجل أسامة بن الدن  (1) ل)محزة(يف كلمة 

إىل االنتفاضة ضد احلكومة  احلرم( دعا أهل انتفاضة يف األمم سيادة خري) بعنوان ”يوتيوب“

ووجه  ،”العظام والفاحتني الكرام، الصحابة أحفاد“با واصفا الشعب السعودي  ، السعودية

إىل أرشاف قريش وعتيبة، وأوفياء بني تميم وحرب وجهينة، إىل صقور زهران وغامد، رسالته " 

وارس نسور إىل وأسود بني شهر واخلوالد،
ّ
 مطري نشامى إىل الكوارس، شّمر وأبطال الد

م والطغيان، وارتكاب املخالفات الرشعية الظل"با  . متهام حكام اململكة السعودية”..وقحطان

 عىل ذلك با "الكربى
ا
مواالة الكافرين، ومعاداة املؤمنني، واحلكم بغري ما أنزل اهلل، "، مستدال

مل ينس الشاب "محزة "  ،". وبأنهم ) وكالء األمريكان ( كتحليل الربا، وحتريم اجلهاد يف سبيل اهلل

ومستنكرا عىل اجليش السعودي قصفه لتجمعات تابعة أن يثني عىل تنظيم القاعدة يف اليمن 

لتنظيم القاعدة قائال " احلكومة السعودية وبعد فشلها بمقارعة احلوثي باتت تقصف مواقع 

 رغم أن األخرية تقاتل ضد احلوثي ".  ،القاعدة باليمن 

تحدث مستشار وزير الدفاع السعودي و امليف إشارة إىل ما كان قد أعلنه )أمحد العسريي( 

 قد بأن قوات التحالف) ،م2016مارس آذار/  2يف  باسم التحالف العريب ضد اليمنالرسمي 

لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف مدينة املكال يف  قصفت خمازن أسلحة متوسطة و ثقيلة تابعة

 حمافظة حرضموت(.

 نبذة عن التنظيامت اإلرهابية يف اليمن :

بن الدن" أنه قد حط جل تركيزه عىل اليمن كملجأ لتنظيم  من املعلوم واملشهور عن "أسامة

فإنه  ،فباإلضافة لكونه يمني األصل ومن حمافظة "حرضموت"  ،القاعدة منذ بدايات نشأة التنظيم

ن تكون أوىل نشاطاته )اجلهادية( كام سامها يف حماربة "الشيوعيني و االشرتاكيني الكفار قد اختار أ

                                                           
ثالث زوجات أسامة بن الدن، كان يقيم مع  (خريية صابر)، وأمه السعودية م1991من مواليد  ،محزة بن الدن (1)

 .2011أفغانستان قبل أن ينتقل مع والدته وبعض أفراد أرسته للعيش يف إيران، عقب مقتل والده عام  يف والده



 الفصل اخلامس: داعش كبديل احتيايط دائم -------------------------------------------

-207- 

 

إال أن مرشوعه هذا تعثر بفعل عدة عوامل  ،حكم احلزب االشرتاكي " يف اجلنوب اليمني إبان

فتسارع  ،منها عدم مقدرته عىل إقناع اإلخوان املسلمني يف اليمن بمشاركته هذه اخلطوة

وانفتاح العملية السياسية عىل التعددية  ،منها قيام الوحدة بني شطري اليمن -األحداث السياسية 

 ،وبتشكيل دستور جديد لليمن املوحد ،شغال اجلميع باالنتخاباتثم يف ان ،احلزبية والصحافة

 تأجيل مرشوع )أسامة بن الدن( يف جنوب اليمن. إىل أدت هذه العوامل جمتمعة 

وهو من أشهر الكتب الذي  –ورد يف كتاب "دعوة املقاومة" للكاتب )أبو مصعب السوري( 

 يق: أرخ وعرب عن أفكار وتوجهات تنظيم القاعدة بتفصيل دق

هو إحداث حركة جهادية يف  (أسامة)كان املرشوع اجلهادي اخلاص والرئييس للشيخ  )

ولته إىل قيام الوحدة .. ا( واستمر يف حم1990-1989اليمن اجلنويب.. وقد بارش ذلك يف سنة )

قد حرض  -وكنت من بينهم -ورغم أن عددا من اجلهاديني املقربني من الشيخ أسامة أيامها

عىل الرشوع يف ذلك اجلهاد مبارشة .. إال أنه تردد بانتظار إقناع قيادات الصحوة يف  الشيخ أسامة

 . (1) (اليمن والسيام اإلخوان املسلمني من أمثال الشيخ عبد املجيد الزنداين

شرتاكي ال نجوت إن نجا احلزب اال:)أطلق الشيخ أسامة بن الدن يف الثامنينيات عبارةوقد "

اسرتاتيجية ميدانية سار عليها الشيخ أسامة حني أمر أنصاره وأتباعه يف  وكانت (يف جنوب اليمن

اليمن من اجلهاديني الذين عادوا من أفغانستان بالدخول يف املعركة إىل جانب اجليش اليمني 

عىل اعتبار أن ذلك سيؤدي إىل كسب مرحلة  ،الشاميل كام فعل كافة اإلسالميني يف الشامل

 .باإلطاحة بالشيوعية

 إن كثري بل
ا
شرتاكي اليمني قام بها أنصار الشيخ أسامة بن من االغتياالت لرموز احلزب اال ا

الذين خططوا  ،ن، وقام بعض اجلهاديني يف تلك الفرتة باغتيال لبعض رؤوس االشرتاكينيدال

                                                           
نقاال عان  .اجلهاد عىل اإلنرتنت ،، إرشيف2004ومة اإلسالمية العاملية، يناير اأبو مصعب السوري، دعوة املق (1)

يونياو  "جنوب اليمن  دراسة عن خطة بن الدن يف (القاعدة زمن الشيخ أسامةبعنوان )دراسة لعبداإلله حيدر 

 صنعاء. – 2009

http://abdulelah2014.blogspot.com/2015/01/blog-post_71.html
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 .(1)نقالب عىل الوحدةلال

العرب أبو  مع أمري القاعدة يف جزيرة اه الصحفي )عبداالله حيدر(من حوار جانبي أجر

 أول مرة ينرش يف هذه الورقة. م2009يناير  (نارص الوحييش)بصري 

بعد تشكيل ما سمي "جيش عدن ابني  إال أن األنشطة التنظيمية للقاعدة يف اليمن مل تبدأ إال

 16فكانت أوىل عملياته باختطاف  ،م عىل يد ابو حسن املحضار 1997االسالمي "أواخر عام 

قة املراقشة بغرض الضغط عىل الدولة إلطالق عدد من املساجني املحسوبني سائحا أجنبيا من منط

رفضت الدولة العرض فحصل اشتباك أودى  ،عىل التنظيم من سجون األمن السيايس يف صنعاء

 م . 1999بمقتل أربعة سواح بريطانيني واحلكم باإلعدام عىل أبو حسن املحضار الذي اعدم يف 

"يو إس إس عامل كربى تمثلت أوالها باستهداف املدمرة األمريكية انتقل التنظيم بعدها إىل أ

ودخول احلكومة  م2001سبتمرب  11وبعد احداث  م2000كول" قبالة سواحل عدن يف أكتوبر 

وجه )بن الدن( بدوره أعضاء  ،اليمنية كرشيك أسايس مع الواليات املتحدة ملحاربة اإلرهاب

م أقام 2011م وحتى عام 2001بني  ويف هذه الفرتة ما ،يمنالتنظيم يف العامل إىل التوجه إىل ال

 التنظيم العديد من العمليات:

من قبل طائرة رسيعا تم التخلص منه  إال أنه ،يف اليمن تنظيم القاعدة"أبو عيل احلارثي"  تزعم

وهي العملية التي ردت عليها القاعدة  ،، يف صحراء مأرب2002أمريكية بدون طيار يف نوفمرب 

اعتقل بعدها الكثري من اجلامعات املتورطة يف اإلرهاب  ،ناقلة النفط الفرنسية "المربج" تهدافباس

عملية الفرار الكربى من سجن األمن السيايس يف العاصمة صنعاء لعدد من أعضاء إىل أن تم تنفيذ 

 . فروا من خالله حتت األرض ، من خالل عملية حفر لنفق2006القاعدة يف فرباير 

فبعد أن كان بنك أهداف  ، حموري يف خريطة أهداف التنظيم بعد هذا الفرارحدث تغري

 من 
ا
التنظيم منحرص بمهامجة املصالح األجنبية بدأ التنظيم بمهامجة منشآت عسكرية يمنية وأفرادا

م حدث هجوم إرهايب "انتحاري" يف 2007يوليو  2ففي  ،اجليش واالمن وحقول نفط وغريها
                                                           

 اجلهاد عىل اإلنرتنت. أرشيف م2004ومة اإلسالمية العاملية، يناير ا( أبو مصعب السوري، دعوة املق1)
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أسفرت  ،استهدفت سياح أسبان أثناء زيارتهم ملعبد ملكة سبأ رة ملغومة"مأرب " بسيا حمافظة

تنفيذ عدد من لباإلضافة  ،آخرين 12سياح أسبان وسائقني يمنيني وإصابة  8العملية عن مقتل 

العمليات ضد السفارة األمريكية وجممع سكاين للخرباء واملهندسني األجانب يف العاصمة 

التي فجر فيها انتحاريان نفسيهام خارج السفارة  2008 ليةكام هو احلال مع عم ،صنعاء""

 شخصا. 14األمريكية الشديدة التحصني يف صنعاء فقتال 

تشكيل قيادة ب، 2009عام أما التحول األكرب بالنسبة لتنظيم القاعدة يف اليمن فقد كان يف 

يادة "أبو بصري إقليمية جديدة للتنظيم حتت مسمى " تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب" حتت ق

 .(1)املنتمي ملحافظة أبنينارص الوحييش" 

 (2)م تأييده لشعب اجلنوب لنيل انفصاهلم 2009الوحييش يعلن يف  -

 ،رحلة الطائرة التابعة لرشكة )نورثويس إيرالينز( املتجهة إىل مدينة ديرتويت يف عيد امليالد

ري طائرة متجهة للواليات املتحدة واعلنت القاعدة يف جزيرة العرب مسؤوليتها عن حماولة تفج

م وكان املفجر النيجريي عمر عبداملطلب قد زار اليمن 2009ديسمرب كانون األول  25يوم 

 .(3)ان عىل اتصال بمتشددين هناككو

فقد أعلن عن قيام  ،أما بعد أحداث ما سمي بالربيع العريب فإن التنظيم بدأ برتتيب نفسه أكثر

م 2011كام أعلن سيطرته الكاملة عىل زنجبار منذ شهر مايو  ،شبوةإمارة إسالمية يف حمافظة 

عنرص  300واستطاع أن يقيم معسكرا تدريبيا يف منطقة زندان بمديرية أرحب يضم ما يزيد عن 

كام وتمكن من مجع ترسانة عسكرية ال  ،يتلقون تدريبات مكثفة عىل أسلحة ثقيلة ومتوسطة

اجليش اليمني بعد سيطرته عىل معسكرات تابعة  بأس بها من خالل السيطرة عىل معدات

                                                           
 . ، مأرب برس. 2009أيلول -سبتمرب 14 )عبداالله حيدر شائع( ،اإلثنني مسرية تنظيم القاعدة يف اليمن (1)
 .د العارشجملة )صدى املالحم( ، العد (2)
"اليمن عىل شفا هاوية "، تنظيم القاعدة والقبائل وبناء الدولة ، سااره فيليابس ، مؤسساة كاارنيغي ، برناامج  (3)

 م. 2010آذار/مارس  107الرشق األوسط ، العدد 
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 .اليمني للجيش

 خطاب له يف صادمة مفاجأة فجر قد هادي" منصور "عبد ربه اليمني االنتقايل الرئيس إن قيل

 عن صارمة بلهجة حتدث حني م2014 إبريل 29 يف الرشطة كلية من طالب خترج حفل أمام

  وأن ،اليمن إىل رياسو من املقاتلني إعادة خالله من يراد خمطط
ا
 يرد مل التي الدول إلحدى مندوبا

 .الطلب هذا منه وطلب -من ذلك اخلطاب  - أيام أربعة قبل به التقى قد يسميها أن

كرت أن هذه احلقيقة قد يف تمثل اجلديد يف األمر
ُ
 أما نفسه، اجلمهورية رئيس لسان عىل ذ

اليمن فهو أمر  إىل اخلارج من أو خلارجا إىل اليمن من اإلرهابية اجلامعات تنقل حول حقيقة

 مشهود لدى اجلميع.

قد  ،االنتقايل ومنذ حلظة توليه ملنصب رئيس اجلمهورية  الرئيس مثله الذي الرسمي اخلطاب

التي يذكر فيها  األوىل تلك هي املرة تكون وبذلك ،احلقائق هذه عن مارس سياسة تغايض

 وهذا ،نفسه اجلمهورية برئيس املتمثل الهرم رأس لسان رسمية وعىل حقائق مغيبة رسميا بصفة

 .االعرتاف أي باملفاجأة، تسميته يمكن ما

 :العودة عن خيتلف الذهاب

 املنابر عىل من له يروج وكان اليمني الشارع حديث كان سوريا إىل املقاتلني هؤالء ذهاب

 ولتسهيله بل مراأل عن للتغايض احلجة التي قدمت حينها األخرى، اإلعالمية الوسائل وبعض

 اجلامعات هذه من للتخلص وسيلة أفضل تعد الطريقة هذه يف أن هي السيايس له الغطاء وتوفري

 اجليش قبل من والقتل التصفية إما خيارين: أمام حينها فتصبح سوريا، إىل برتحيلها اإلرهابية

 "دولة بإقامة شامال أرض يف هناك حلمهم يتحقق وبالتايل عليه االنتصار وإما ،السوري العريب

 -والسعودية وتكون ضد ألد اخلصوم "سوريا اليمن عن نسبيا بعيدة بذلك " فتكون إسالمية

 مع األتراك أجراها التي االجتامعات من العديد إقامة اخلصوص بهذا عرف فقد ،بشار األسد"

 -اآلالف إرسال عىل اتفقواو هؤالء ذهب ،اجلامعة بهذه القديمة بصلتهم معروفني يمنيني قادة

 الذي( األمحر حمسن عىل) اجلنرال القادة هؤالء أبرز وكان -مقاتل 5000 عن حينها احلديث دار

 .الصفقة إلتامم بنفسه تركيا إىل ذهب والذي ، اجلمهورية رئيس مستشار صفة محل حينها
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 من اجلامعات هذه وجود بسبب يكن مل اليمني" االنتقايل" الرئيس انزعاج فإن ذلك وعىل

 هؤالء عودة يكن يتضمن مل والذي،عليه  ما كان قد تم االتفاق عىل االنقالب بسبب وإنام ه،عدم

منها  ،بالطبع فقد عاد هؤالء املقاتلني وزاد عليهم وعىل دفعات ،اليمن إىل أخرى مرة املقاتلني

 ومنها بعض التقارير ...... ،الطائرات الرتكية التي وصلت إىل مطار عدن

 يف هادي( منصور )عبدربه وباعرتاف الرئيس االنتقايل يمنيني وليسوا بأجان أغلبهم وبأن

 بينهم %70 إىل القاعدة يف اليمن قد وصل تنظيم يف األجانب املقاتلني نسبة بأن اخلطاب ذات

 من العديد بوجود - وحسب متابعاتنا - له ونضيف ،وفرنسا وأسرتاليا وهولندا الربازيل

 السعوديني.

 وساحة  قد اعدت منذ سنوات طويلة اليمن أن هو ،املقدمة هذه من نقصده ما
ا
لتكون مرتعا

وكمعسكرات تدريب وجتهيز  ، (1)جتمع واستقطاب للجامعات اإلرهابية من شتى أنحاء العامل

بام يلبي ( بالريموت) حتريكها فيتم ،قبل أن يتم حتريكها وتوزيعها بحسب األجندات املدروسة

 إحدى وهذه سلفا، اجلاهزة املخططات هذه تنفيذ هو الرئيسية همتهام وأن املعدة االسرتاتيجيات

 حتريك يتم حيث املقاتلة التنظيامت وهذه الدول بني فيام والتنسيق التحريك هذا عىل الدالالت

 ثم ومن تركيا إىل اليمن من) الدول بني ونقلهم باألموال ودعمهم املقاتلني آالف بل مئات

 .واملرشب واملأكل واملسكن واملواصالت لسالحا وتأمني( سوريا أو العراق

 ديسمرب  28خرب : الطائرات الرتكية تنقل مقاتلني من سوريا إىل عدن ، 

 عديدة لسنوات دائم بشكل اليمنية األجواء أيضا الخرتاق األمر استغلت املتحدة الواليات

                                                           
 العمال بهاذا للتعباري عان التندياد سوريا، إىل املقاتلني إلرسال رافضة فعاليات يف مستقل شباب وخرج سبق (1)

، كاام  وساعودية أمريكياة وبعناياة وغريهاا تركياا يف أدير خمطط هو وإنام. اليمن شعب يمثل وبكونه ال ملشنيا

م ، اثناء زياارة وزيار خارجياة تركياا  2012وتعرض الكاتب لسطور هذا الكتاب للسجن مع بعض رفاقه يف 

ع صورة الرئيس الساوري للتعباري حينها " امحد داؤود أوغلو" للنصب التذكاري يف صنعاء ، وبعد أن قمنا برف

 عن استنكار الدور الرتكي يف دعم وارسال وتمرير اجلامعات اإلرهابية إىل داخل سوريا. 
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 -األبرياء  املدنيني من الكثري فيها قتل طيار بدون لطائرات اجلوية الرضبات مئات خالل ومن

 والذي املجازر بتلك حققوا الذين الصحفيني أهم أحد شائع( حيدر )عبداإلله الصحفي كان

 التي م2009 أبني جمزرة ومنها -اليمني والقومي السيايس األمن سجون يف ذلك إثر عىل سجن

 فاتالوق من الكثري رغم عنه لإلفراج التوسط أحد يستطع ومل فيها حتقيقه بسبب اعتقل

 رئيس بأن حينها اشتهر وكام ألنه السلطات، عىل الضغط ألجل أقيمت التي االحتجاجية

 من بإذن إال عنه اإلفراج وعدم السجن يف إبقائه مسألة يف شخصيا تدخل قد املتحدة الواليات

 .االمريكية اإلدارة

 مجاعة أنصار الرشيعة، فر عدد من عنارص  2012معركة أبني عقب املواجهات العسكرية يف 

 .من أبني إىل مدينة رداع

جانب لدخول املطارات : قررت احلكومة التوقف عن اصدار التأشريات لألم 2010يناير 21

 .من أجل "وقف تسلل اإلرهابيني"، قررت إصدارها عن طريق السفارات فقط

أغسطس، هاجم مسلحون عىل دراجات نارية دورية  25يف  املزيد من الهجامت يف زنجبار

 . عسكرية يف جنوب اليمن ، مما ادى ملقتل أربعة جنود وجرح آخر 

 أشهر املعارك التي شنها اجليش اليمني ضد اجلامعات اإلرهابية:

يف مدينة  م2010أغسطس  25و 19بني حدثت مواجهات كبرية  :م2010معركة لودر 

اميع من تنظيم القاعدة بغرض استعادة املدينة من قبضة تنظيم بني اجليش اليمني وجملودر 

 أعلنت السلطات اليمنية استعادة السيطرة عىل املدينة.  م2011أغسطس  25. ويف القاعدة

أعلنت جماميع إرهابية تمكنها من السيطرة عىل سبتمرب  20يف  م:2010معركة احلوطة 

يف حمافظة شبوة الواقعة عىل البلدة  ن سيطرتهاسبتمرب أعلنت قوات األم 24يف  ،منطقة احلوطة

 جنوب البالد. 

من املسلحني عنرص  300 ما يقارب من، هاجم 2011مايو  27يف  م:2011معركة زنجبار 

اكتفى اجليش  يها.علبغرض االستيالء  الساحلية املدينةمدينة زنجبار  التابعني لتنظيم القاعدة

  ...واقع تواجد املسلحنيبشن رضبات جوية ورضبات املدافع عىل م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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إبريل نفذ مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة هجوما عىل مدينة  9يف  م:2012معركة لودر 

 بينهم  44عن مقتل الهجوم ومن ثم املواجهات ، أسفر لودر جنوب اليمن
ا
مدنيني  6شخصا

  14من املسلحني و 24و
ا
 .جنديا

  102بام يف ذلك  يومنيقتيال يف  124أن عدد القتىل قد بلغأبريل  10يف  أعلنت احلكومة
ا
قتيال

صوماليا  12مصادر قبلية أكدت عن وجود مدنيني عىل األقل.  8جنديا و 14من املسلحون و

 من
ا
إبريل سجلت األخبار  11يف ، السعوديني من بني القتىل التابعني للجامعات اإلرهابية وعددا

احلصيلة الرسمية يف  . يف تنظيم القاعدةاألعضاء حالة وفاة عىل األقل، معظمها من  51الرسمية 

 قتيال أغلبهم من أعضاء تنظيم القاعدة . 37بريل بلغ إ 13

بغرض استعادة املناطق التي تمكنت جماميع من "أنصار الرشيعة" من  :م2012معركة أبني 

نجح  ،أقدم اجليش عىل معركة استمرت ألكثر من شهر  ،السيطرة عليها يف زنجبار وجعار

من مجاعة "أنصار  429ومقتل  ،من اجلنود  78بعد استشهاد  ، استعادة زنجبار وجعاراجليش يف

 وتراجع من بقي من املسلحني اىل حمافظة شبوة.  ،مدنيا  34من مقاتيل القبائل و 26الرشيعة " و

هجوما "  مقاتلون تابعون جلامعة "أنصار الرشيعةمارس، شن  4يف  م:2012معركة دوفس 

 لدعم اجليش ضد مسلحي القاعدة وهو اللواء املستخدم ، 39ة تابعة للواء ضد كتيبة مدفعي

بدا الهجوم  ، الصغرية (دوفس) ةيف بلد يف ضواحي مدينة زنجبار ومجاعة أنصار الرشيعة

تمكن  ،بانفجار سيارات مفخخة كانت قد تمكنت من االقرتاب من بوابات القاعدة العسكرية 

لرشيعة بعدها من دخول القاعدة العسكرية واالستيالء عىل االسلحة املقاتلني التابعني " ألنصار ا

جنديا  187 واستشهاد دفعيةامل كتيبة ريدمعن تسفر الهجوم أ ،الثقيلة ثم استخدموها ضد اجلنود

تأخرت الكتائب األخرى التي من مقاتيل القاعدة أثناء القتال،  32آخرين. كام قتل  135وجرح 

قام الطريان الحقا وبعد مرور  ،119والكتيبة  115الكتيبة  ملوقع ومنهاكانت تتواجد بالقرب من ا

 من مقاتيل " أنصار الرشيعة ".  42أيام من الهجوم عىل رضب املوقع وقتل 

بعد معركة أبني فر العديد من أفراد تنظيم " أنصار الرشيعة" من أبني  م :2013معركة رداع 

الرشيعة وعنارص تنظيم القاعدة يف منطقة رداع  قامت املعركة ضد مجاعة أنصار ،إىل رداع 

بغرض تمكن الدولة من بسط سيطرتها ،ومديرية ولد ربيع وقرية املناسح التابعة ملحافظة البيضاء 
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كانوا أجانب ثالثة عن  ولإلفراج ،عىل املناطق التي سبق واحتلتها جماميع من تلك التنظيامت 

انسحب  ،لإلفراج عن املخطوفني  وساطةجهود  لدى املسلحني بعد فشل حمادثات وخمتطفني 

الحقا مسلحو تنظيم القاعدة إىل خارج رداع بعد أن تمكن مشايخ من قبيلة مراد يف حمافظة 

 مأرب من التوسط لسحب املقاتلني إىل خارج رداع وإيقاف القتال.

ة من م تمكنت جمموعة تابعة لتنظيم القاعد2013سبتمرب من العام  30يف   معركة املكال

استشهد  ،والسيطرة عليه ملدة ثالثة أيام ،اقتحام مقر قيادة املنطقة العسكرية الثانية يف مدينة املكال 

تنظيم القاعدة رصح يف بيان له إثر نجاح عملية االقتحام عن كون  ،جنديا 12يف يوم االقتحام 

 القرصنة.تلك املنطقة العسكرية قد سبق وأوكل إليها مهام حماربة اإلرهاب وأعامل 

بعد أن  ،تمكنت عنارص من قوة مكافحة اإلرهاب من السيطرة عىل املنطقة العسكرية

 استخدمت القنابل واملتفجرات الكثيفة مما أدى إىل استشهاد الرهائن من اجلنود والضباط. 

 التنظيامت املتواجدة حاليا : 

 القاعدة تنظيم) عليه يطلق طويلة، سنوات ومنذ اجلنوب يف كبري وجود له :القاعدة تنظيم

 يكون أن له أريد قد العرب( جزيرة يف )القاعدة للتنظيم الرئيس املركز ان أي ،(العرب جزيرة يف

 اليمن. يف

 دحر يف كثرية مواقع يف ونجحت التنظيم ملحاربة بدايتها يف جادة حكومية مساعي هناك كان

 مواقع يف واستمرت 2012و 2011و 2010 عام منذ بدأت والتي أفراده من الكثري وقتل التنظيم

 التي املعلومات وبسبب ،العاصمة يف املتكررة األزمات بسبب تأخرت ولكنها متفاوتة، وفرتات

 كان أنه حتى التنظيم حتركات عىل املرشفني القادة من كثري فيها والتي صنعاء من تصل كانت

 مكان أي يف وليس عاءصن يف موجودون القاعدة تنظيم قادة) بأن: تقول شهرية مقولة هناك

 من بكثري تلميحا هذا وكان( القادة هؤالء عىل يقيض أن فعليه عليها القضاء يريد ومن آخر،

 أمثال واملخابراتية، األمنية األجهزة ورأس اجليش ورأس السلطة رأس يف املعروفة الشخصيات

 .الكثري وغريهم الزنداين املجيد وعبد األمحر، حمسن عيل

( غزوة) حيصل كان أنه معهم، وباحلرب القاعدة بتنظيم اخلاصة األحداث ءأثنا يف فالسائد

 تركوا قد اجلنود ويكون بالكامل املعدات بنهب فيها تقوم املعسكرات ألحد القاعدة لتنظيم
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  !وهربوا املواقع

 تنظيم من لعنارص وجود فيه يكون موقع أو مدينة لدخول اجليش يستعد عندما والعكس

 احلرب من الطابع وهذا اجليش، وصول قبل املنطقة بإخالء التنظيم نارصع يقوم القاعدة،

 يف ومستقرة السلطة يف موجودة أطراف بني التنسيق يؤكد ما طويلة، لفرتات استمر قد املخادعة

 .اجليش يف ألوية أيضا وتدير القاعدة تنظيم ما تدير هي صنعاء

 يف القاعدة تنظيم ذلك يف بام ت،اجلامعا من العديد من وحدات تشمل  :الرشيعة أنصار

  .اليمن جنوب يف أيضا وتتمركز العرب، جزيرة

 عدة الرشيعة أنصار أعلنت املدينة، عىل اجلامعة سيطرة إىل أفضت التي زنجبار، معركة بعد

 واقتحام صنعاء تفجري عن املسؤولية التنظيم وأعلن اليمن، جنوب مدن بعض يف إمارات

 .الوحييش نارص مقتل بعد الريمي اسمق تزعمها. العريض مستشفى

 بعض نرشت2015فرباير يف العرب، جزيرة يف القاعدة لتنظيم املستعار االسم أنها ويرجح

 الرشيعة أنصار تبنى ،(داعش) اإلسالمية الدولة لتنظيم بالوالء التنظيم، من ألطراف الترصحيات

 ذبح كانت أشهرها والتفجريات، تواالغتياال الذبح منها اجلرائم أشنع بالعيدي( )جالل بقيادة

 يوليو شهر أواخر ويف كبرية، فعل ردات و أصداء أخذت والتي الذبح عمليات وتصوير اجلنود

 بتشكيل بالعيدي( )جالل خالل ومن( داعش) الدولة تنظيم أعلنت ،2015 العام هذا من

 حرضموت. صحراء يف"  الكثريي قف"  منطقة يف داعش، تنظيم من الشباب لتدريب معسكر

 :اليمن يف القاعدة تنظيم قيادات

وكان قد رافق أسامة بن الدن  ،أول قيادي لتنظيم القاعدة يف اليمن  هو أبو عيل احلارثي : -

اتهمته أمريكا بالتورط بتفجري حاملة  ،م94شارك يف حرب صيف  ،أثناء التواجد يف أفغانستان

م استهدفت سيارته طائرة بدون 2002 يف العام ،م2000اجلنود )يو إس إس كول( يف أكتوبر

 طيار أودت به وبمن كان يرافقه . 

أواخر عام ( جيش عدن أبني اإلسالمي)امؤسس ما عرف ب :أبو احلسن املحضار -

نه مل إحيث سعى هذا الرجل الذي يقال  ،أبرز رجال املرحلة الثانية للقاعدة يف اليمن م1997
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. وقد سعى تابا"أسامة بن الدن" إال من خالل  قلتي
ُ
ل له ج 

ُ
أبو احلسن زين "صال هاتفي س

بتجنيد الشباب وتدريبهم عىل خمتلف أنواع  (جيش عدن أبني)العابدين املحضار" إىل تكوين 

نضم إليه يف هذا املعسكر أكثر من احمافظتي شبوة وأبني، حيث  (املراقشة)السالح يف منطقة 

 احلكومة سائح 16ختطاف اأول عملياتهم ب اوؤوبد ،ئتي شابام
ا
 إىل منطقة املراقشة ُمطالبا

ا
 غربيا

ا
ا

 .بإطالق رساح عدد من اجلهاديني املحتجزين لدى السلطة مقابل إطالق رساح هؤالء السياح

واشنطن وهو من أكرب األمريكية إمام دار الهجرة يف العاصمة كان  :(1)أنور العولقي  -

 ،ات املتحدة يف نيو مكسيكو لوالدين يمنينيوهو من مواليد الوالي ،املراكز اإلسالمية يف أمريكا

بعد قصف سيارته بطائرة بدون طيار أمريكية يف األرايض  2011سبتمرب  30قتل العولقي يف 

 اليمنية. 

 العرب جزيرة يف القاعدة تنظيم "أمري  أو السابق القائد هو :الوحييش الكريم عبد نارص -

 أعلنت قد كانت األمريكية اخلارجية وزارة. إلرهابينيا قائمة يف دوليا املطلوبني أهم من اعترب" 

 معلومات بأي سيديل ملن ،2014 العام من أكتوبر يف أمريكي دوالر مليون 10 تقدر جائزة عن

 يف بتاريخ" املكال" يف طيار دون لطائرة بغارة الوحييش قتل ،الوحييش مقتل أو اعتقال إىل تؤدي

 .2015 يونيو 12

ا ) أبو هريرة الصنعاين( عنيكني  :الريمي قاسم -
ا
ا للتنظيم قائد

ا
 16 يف الوحييش لنارص خلف

تداولت أخبار عن مقتله بطائرات تابعة لدول التحالف ضد اليمن يف  ،2015 يونيو

كم قد م. كان29/3/2016
ُ
 التخطيط بتهمة اليمن يف إدانته بعد أعوام مخسة بالسجن عليه ح

 من الفرار من تمكن م2006 م ويف2005 يف اليمن يف يكيةاألمر املتحدة الواليات سفري الغتيال

 يف القاعدة تنظيم ظهور والوحييش الريمي أعلن 2007 ويف الوحييش، نارص ورفيقه هو السجن

 .اليمن

امللقب "بحمزه الزنجباري" قتل بغارة لطائرة بدون طيار يف طريق بني بلديت  جالل بلعيد :

 م .2016فرباير  4زنجبار وشقراء يف جنوب اليمن يف 

                                                           
 .2009من حوار أقامه عبداالله حيدر مع أنور العولقي ونرش يف ديسمرب  (1)
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 أشهر العمليات اإلرهابية يف اليمن : 

 :اهلجامت عىل السياح

ثامنية سياح قام أحد االنتحاريني بتفجري سيارة مفخخة أدت إىل مقتل  م2007يوليو2 يف

 .مأرب أثناء زيارتهم ملعبد ملكة سبأحمافظة  يف ،إسبان وسائقني يمنيني 

عىل قافلة وابال من االعرية النارية يم القاعدة تنظل تنتمي عنارص أطلقت م2008يناير18 يف

واثنني من سائحني بلجيكيني ل عن مقتالعملية  تأسفر ،حمافظة حرضموت من السياح يف

 اليمنيني.

أدى هجوم إرهايب إىل مقتل أربعة من السياح من كوريا اجلنوبية ومقتل  م2009يف مارس

 اثنني من املهامجني اإلرهابيني. 

 األمريكية يف صنعاء:تفجري السفارة 

اح باآلليات اخلفيفة من اال ، 2008سبتمرب  17))يف 
ّ
نفجارات الشديدة، سبقها هجوم مسل

عىل سيارة كانت تقل مهامجني استهدفوا يف البداية البوابة الشاملية للسفارة، ويف تكتيك كان 

 انتباه احلراسة الكثيفة إىل موقع الهجوم، ثم تاله مبارشة 
ّ
ال انتحاري الغرض منه شد اقتحام راج 

ازام ناسف وسط حراسة البوابة اجلنوبية، التي تعد أقرب نقطة للمبنى الداخيل  فّجار نفسه بح 

الرئييس للسفارة، بهدف خلق فجوة يف صفوف احلراسة وخلخلة املتاريس اإلسمنتية، حتى 

اث أكرب قدر من تتمكن سيارتان مفخختان من النفاذ من تلك البوابة إىل املبنى الرئييس وإحد

ان فيه، حيث يتواجد طاقم السفارة الدبلومايس واإلداري، إال أن الصدام وقع  الرضر به وبم 

بمبنى محامات احلّراس، نتيجة لكثافة النريان التي قوبل بها املهاجم من ق ابل قوات األمن املنترشة 

 .بكثافة كبرية يف عني املكان

رهابية املهامجة، كان من ضمنهم شخص حيمل من العنارص اإل 6الهجوم أسفر عن مرصع 

ى احلادث إىل مقتل 
ّ
، كام أد

ا
 ناسفا

ا
مواطنني، من بينهم رجل وزوجته وحارس أمن مدين  4حزاما

من جنود  6ومواطنة هندية كانت تُمار يف الشارع بالقرب من مبنى السفارة، باإلضافة إىل مقتل 

اون حراسة السفارة وإصابة 
ّ
آخرين منهم، يف حني مل يتعّرض مبنى السفارة  3األمن الذين يتول
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 (1) .((األمريكية ألي أرضار

 ميدان السبعني :تفجري 

أثناء تدريبات من األفراد العسكريني نفسه وسط حشد  انتحاري، فجر م2012مايو  21يف 

 إقامته يف اليوم التايل
ا
بمناسبة عيد الوحدة  يقومون بها كربوفات لعرض عسكري كان مقررا

 جندي 96.ادى االنفجار إىل استشهاد 
ا
اعترب ذلك الهجوم آخرين،  200أكثر من  وإصابة ا

 . باألكرب من حيث عدد الضحايا اإلرهايب

 مستشفى العريض :اقتحام 

 قام عدد من العنارص املنتمني " لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب" ،م2013ديسمرب  5يف 

متنكرين بلباس  ،يف العاصمة صنعاء باقتحام مستشفى العريض املتواجد بداخل وزارة الدفاع

أسفرت  ،عسكري ومدعمني بسيارات حتمل متفجرات وأفراد آخرين حيملون أحزمة ناسفة

آخرين  176وإصابة  ،شخصا غالبيتهم من االطباء واملمرضات 56لية عن استشهاد العم

 .(2)بجروح

من اإلرهابيني ممن تمكن اجليش من  12كشفت التقارير الرسمية الحقا عن مرصع 

تنظيم القاعدة بدوره  ،حمارصتهم بداخل املبنى والذي كان أغلبهم حيملون اجلنسية السعودية 

ت تستهدف خرباء أمريكان كان هلم مركز يف أحد فروع املستشفى لإلرشاف أعلن أن العملية كان

 والتوجيه لعمليات الطائرات بدون طيار . 

 :ميدان التحرير إرهايب يف تفجري 

م أقدم انتحاري عىل تفجري نفسه يف فعالية أقامتها حركة أنصار اهلل يف 2014أكتوبر  9يف 

من احلارضين بينهم أطفال  47العملية عن استشهاد  أسفرت ،ميدان التحرير يف العاصمة صنعاء

 جريح.  100وأكثر من 

 إعدام جنود : 

قامت جماميع تابعة " ألنصار الرشيعة" بقيادة )جالل بلعيدي( بذبح  م2014يف أغسطس  -

                                                           
 م.2008سبتمرب  17، لدالالتتفجري السفارة األمريكية يف صنعاء.. الوقائع واموقع "لسويس إنفو" ، تقرير :  (1)
 حسب ما اعلنته اللجنة األمنية العليا يف اليمن، وكالة سبأ لألنباء. (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1_2012
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حدث ذلك أثناء ما كان  ،يف مدينة شبام التابعة ملحافظة حرضموت  ،جنديا بالسكاكني  15

فقامت املجاميع باعرتاض  ،إجازة لالنتقال إىل مساكنهم يف املحافظات الشاملية اجلنود قد أخذوا

 احلافلة وإنزال اجلنود ثم القيام بذبحهم.

جنديا رميا  14م أقدمت جماميع تابعة لتنظيم القاعدة عىل إعدام 2015إبريل  14يف  -

ن قام املسلحون وذلك بعد أ ،بالرصاص وذبحا بالسكاكني يف مديرية الصعيد حمافظة شبوة

عىل  حني كانوا قد اعرتضوا !عدة بنرش صور أجساد الضحايا مفصولة الرأسن لتنظيم القاوالتابع

  للواء الثاين مشاة جبيل. نيباص نقل كان يقل املجندين التابع

 تفجريات يف املساجد : 

 قام انتحاريان بتفجري أنفسهم ،م2015مارس  20ي بدر واحلشوش: يف تفجريات جامع -

وأثناء فرار املصلني وقع انفجار  ،ففي جامع بدر وقع االنفجار األول ،أثناء خطبة صالة اجلمعة

شهيدا من املصلني  140حصيلة التفجريات يف املسجدين  ،وكذلك يف مسجد احلشوش ،آخر

بينهم أطفال كام استشهد العالمة الدكتور )املرتىض بن زيد املحطوري( أثناء تأديته خلطبة اجلمعة 

 آخرون.  352وجرح  ،من عىل منربه يف مسجد بدر

أقدم  ،م وأثناء أداء صالة عيد األضحى2015سبتمرب  24تفجري مسجد البلييل: يف  -

 انتحاري عىل تفجري نفسه وسط مجوع املصلني. 

، ما أمام جامع قبة املهدي سيارة ملغومة  انفجرت م2015يونيو  20مسجد قبة املهدي: يف  -

 .  شخصني وإصابة ستة آخرين اداستشهأدى إىل 

 مساجد يف العاصمة صنعاء:  3أربعة انفجارات تستهدف 

انفجرت أمامه  جامع قطينة يف حي اجلرافاستهدفت اربعة انفجارات هام  2015يونيو 16يف 

 ،وجامع القبة اخلرضاء يف شارع هائل والذي انفجرت أمامه سيارة مفخخة ،سيارة مفخخة

 الزراعة والذي انفجرت أمامه عبوة ناسفة.  وجامع الكبيس يف شارع

 تفجريات يف عدن : 
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 :   (2()1)يف مدينة عدن م2015لعام  إرهابية حوادث

لالغتيال  (عيل نارص هادي)قائد املنطقة العسكرية الرابعة العقيد  تعرض ،2015مايو6يف  - 

 .عقب سيطرة املليشيا عىل التواهي

الذي اختذته  "القرص"فندق  منها أمامارات يف عدن اربعة انفج توقع ،2015أكتوبر6يف  -

ا لهاهادي حكومة   .مقرا

يف هجوم للقتل  (جعفر حممد سعد)حمافظ عدن اللواء  تعرض م2015ديسمرب 6يف  - 

 .موكبه يف منطقة التواهي تاستهدفبسيارة مفخخة 

كرب انفجارات هزت أ ،نار وانفجارات يف جممع جبل حديدم إطالق 2015مارس 28يف  -

 . (3)وعمليات نهب واسعة ، مستودع لألسلحة يف مدينة عدن اليمنية

 عمليات إرهابية عىل معسكر الصولبان :

 .انتحاري تفجري جراء الصولبان معسكر يف العرشات سقوط مايو 23 -

 القتىل من عددا وخيلف عدن يف الصولبان معسكر بوابة يستهدف انتحاري هجوم يوليو 6-

 .واجلرحي

 .بعدن الصولبان بمعسكر جنودا استهدف بانفجار واجلرحى القتىل عرشات سمربدي 10 -

شخصا بينهم أربعة راهبات 16م قتل 2016مارس  4يف  جمزرة دار األم تريزا: -

باإلضافة إىل  ،يف مدينة عدن داخل دار للعجزة واملسنني ،كاثوليكيات من رواندا والهند وكينيا

 واختطف راهب هندي واحد. ،ينيمخس نساء إثيوبيات والبقية يمن

عمليات انتحارية بواسطة سيارات 3مدنيا يف  22، مقتل م2016مارس/آذار 25 يف -

 .مفخخة هزت مدينة عدن جنوب اليمن

                                                           
 م.2016ديسمرب،  10السبت، ، خاص –املوقع بوست  (1)
 . م2016 -2015" تنرشاا حصاايلة دقيقااة لالخااتالالت األمنيااة التااي حاادثت يف عااام  ناات األمناااء"(2)

 ..م2016/12/25
 .ز"مراسل "رويرت (3)
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 مدينة يف اخلارجية مبنى أمام مفخخة سيارة بانفجار وجرحى قتيل ،م2016 أبريل 15 يف -

 .عدن

ق سوداء لبيع املشتقات النفطية بمنطقة سيارة مفخخة انفجرت بسو ،2016أغسطس  14 -

جرحى  8االنفجار أدى لسقوط قتيل واحد عىل األقل و "ندسعد" شامل ع جعولة يف مديرية دار

 .(1)بحسب إحصائيات أولية

اغسطس 24( عدن)محد بأريض بمنطقة بئر أبانفجار لغم  4صابة إقتل جنديني وم -

 م.2016

 16 من أكثر -
ا
 20و قتيال

ا
 السنافر بحي ملجندين جتمع يف مفخخة سيارة تفجري حصيلة جرحيا

 التفجري يف اجلرحى وعرشات قتيال 45: حدود بال أطباء م2016 ،29 أغسطس - عدن يف

 قناة احلدث ،عدن  مدينة يف للمجندين جتمعا استهدف الذي االنتحاري
ا
 ”العربية” ونقلت أخريا

 ىل ماإارتفع عددهم  االنتحاري التفجري استهدفهم الذين املجندين حصيلة أن لها عاجل خرب يف

  60يقارب 
ا
 .ومل تذكر عدد اجلرحى بعد قتيال

 01نان اثناتفجري انتحاري بحي اخلساف سقط خالله قتيل واحد عىل األقل و جرحي -

 م.2016أكتوبر 

األول قرب البنك املركزي يف  م2016 أكتوبر/ترشين 29مفخخة السبت  سيارةانفجرت  -

 راس.وقوع إصابات يف صفوف احل عدن ما أسفر عن

 .ديسمرب 10 عدن شامل لغم انفجار يف يمنيني جنود 5 مقتل -

 20 و شهيد 50 إىل عدن يف الصولبان معسكر أمام االنتحاري التفجري ضحايا ارتفاع -

 .(2)م2016 ديسمرب 18جريح

( خلبجينارص ا)إىل جانب حمافظ حلج  ومدير أمن عدنحمافظ عدن  نجا م2016مايو 2يف  -

                                                           
 .( بوست املوقع)لا عيان شهود بحسب (1)
 .2016ديسمرب،  10السبت، ، خاص –املوقع بوست  (2)
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  .عدنمدينة يف بسيارة مفخخة ولة اغتيال استهدفتهم امن حم

وتوسع تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، ومجاعات حملية مرتبطة به عىل طول الساحل » 

الرشقي بني مدينة عدن وحمافظة املهرة عند احلدود مع سلطنة عامن، منذ اجتياحه مدينة املكال 

 .(1)«م1520بريل/نيسان إعاصمة حرضموت يف 

هل اجلامعة العربية جادة فعاًل يف جتفيف منابع مقاالت للمؤلف ذات صلة :

 االرهاب..!؟

قمة الكويت وفيام اذا كانت استثنائية او يف كونها تكرار وترمجة للوضع املزري واملفكك 

ليس من املجدي اخلوض يف جدل حول ذلك فاجلميع جممعون عىل  ،للدول العربية نفسها 

يف تربير انهزامي  ،ضعف حتى تلك اجلهات التي يفرتض بها املدافعة عن القمة العربية العجز وال

 . مفاده بان هذه هي االمكانيات وان خمرجات القمة هو افضل املمكن يف ضل الواقع احلايل

ولكن ما لفت نظري يف البيان اخلتامي هو اللهجة الصارمة التي تبنتها اجلامعة فيام خيص 

 .وة اىل جتفيف منابعه املالية والفكريةاالرهاب والدع

ايضا فيام اذا كان  والتساؤليف احلقيقة اجد ان هذه النقطة او البند حيتاج للوقوف امامه مليا 

الن االمر ببساطة  ،احلقيقة او القرار الصادق فيه  لإلرادةاالمر جدي ام انه جمرد كالم ال اساس 

سيعني تقريبا التخلص من نصف املشاكل التي حتدق فبتوجه من هذا النوع  ،ليس هني او عابر 

 . ةبالوطن العريب دفعة واحد

التي تدعم االرهاب وتموله  لألطرافاما ملاذا ليس هني فذلك الن هذا سيعني التوجه 

اعامله بكل ارحيية  ةللمامرسوحتتضنه بل وتوفر له املنهج واالساس االعتقادي الذي يدفعه 

 . وقناعة واستامتة

الطراف هي دول عربية كربى ومعلوم كامل الصلة لها يف انتاج هذه اجلامعات ورسم وهذه ا

ة الصفر طنق امعات االرهابية منوتمتد هذه الصلة باجل ،ط واالهداف لها بشكل مدروساخلط

                                                           
 ديسمرب ، صنعاء نيوز / حسان احلجاجي . 22، اخلميس، 2016عملية إرهابية يف عدن عام  47تفاصيل  (1)
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ة ضد من يفرتض خمالفتهم واملتمثلة يف جتنيد الشباب وتدريسهم املناهج العدائية والكراهي

 ويتم هذا التدريس يف املدارس واملساجد واملنابر املتنوعة منها وايضا يف ،و سياسيا أعقائديا 

ومن ثم وكمرحلة ثانية تقوم تلك الدول  ، و حترجأي قيود أالتلفزيونات وعىل املأل وبدون 

لتنفيذ اخلطط املرسومة ضد الطرف والعتاد االزم  باألسلحةالشباب وجتهيزهم  ءهؤالبتدريب 

وتسهل حتركهم وتنقلهم من دولة اىل اخرى ومن مكان اىل اخر بصورة  كام ،دولة اخلصم و أ

. ثم وكمرحلة اخرية تقوم بتربير تلك االعامل والذود عن حماربتها او  والريبةتثري الشكوك 

  .رفضها

نموذج  وليست العراق اال ،الضحية ( لهذه االعامل كثرية جداوالنامذج العربية والدولية ) 

وال خيتلف احلال يف اليمن  ،ت والهالك التي حتدثه نشاطات تلك اجلامعات رصيح للدمار واملو

 .او يف افغانستان او لبنان او سوريا عن العراق يف فضاعت من ختلفه هذه اجلامعات

تبني موقف ت أنتطيع فعال جامعة الدول العربية تسساذن فالسؤال احلقيقي هنا هو هل 

الطراف التي تنشئ وتدعم هذه اجلامعات خاصة وان رصيح وتسمي االسامء بمسمياتها جتاه ا

بتلك  املبارشةومتهمة ومعلومة صلتها  ،هي دول عضوة يف اجلامعة العربية تلك االطراف

وترصح علنا يف بعض االوقات بقيامها بدعم وجتهيز تلك اجلامعات كام حيدث يف  ،اجلامعات 

 . و يف ليبياأيف لبنان  وأالعراق وكام هو احلال يف اليمن  سوريا وكام حدث يف

وهنا سنسأل سؤال اخر اكرب بكثري من االسئلة السابقة بل وسؤال حمرج جدا لتلك الدول التي 

 .املجتمعة يف قمة الكويت واملتبنية لهذا البيان اخلتامي

 هي منابع االرهاب الفكرية واملالية ؟؟؟ االسؤال هو م

سوق احلمراء يف بريوت ام من بالضبط هل هي تونس مثال ام جزر القمر ام البحرين ام 

 !!؟؟

يها املجتمعون يف أمثال مثال ( صالت ؟  ) هل جيرؤ احد منكم عىل القول بان للسعودية

 جامعة الدول العربية هل ستسألون انفسكم هل للسعودية دور ما باجلامعات االرهابية ؟؟

م نحن وبصفتنا كشعوب ؟ ونعدكهذا السؤال ثم ابحثوا عن الدالئللوا انفسكم أجربوا اس

 . مشقة يف اجياد يشء ما يعزز فهمكم ومعلوميتكمبانكم لن جتدوا  ،مترضره 
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............... 

 !عن اجلنس كمحرك ثوري بل وجهادي: للمؤلف مقال آخر

 آخر بعض املفاهيم األ نسانإي أو عىل أن تلتبس علينا أحيدث 
ا
نشك ن أوحيدث  ،كثر تعقيدا

 . و سياسيةأالقية بصدقية نظرية معينة اخ

 
ا
تلك النظريات البديهية  إلحدىلو سمعنا عن قصة انتهاك جديدة  ثم ال نستغرب كثريا

 . و مريضةأكحالة شخصية شاذة 

مر بجامعات كبرية يبلغ عدد افرادها عرشات الغري مفهوم فعال هو كيف وصل األ ولكن

) غري اخالقية ( وغري  يمةجسة تبيح هلم ممارسة اخرتاقات االالف اىل ترشيع نظريات جديد

 أن نصبح أغري  يعني ذلكسماذا  ،املفاخرة بها علنااملجاهرة وطبيعية ومن ثم 
ا
 مام عدد مهول جدا

 . من الضحايا

 : بالطبع ليس جهاد النكاح سوى نظرية واحدة من عدة نظريات غرائزية جديدة وغريبة

 ،اليمن باستغالل االطفال جنسيا نرشت منظمة اليونيسيف اتهاما لتنظيم القاعدة يف  باألمس

يف جزيرة العرب قد اجرب يف  "اجلهاد"فان تنظيم قاعدة ،ملنظمة الدولية املهتمة بالطفولةوحسب ا

 . سنه عىل الزواج من مقاتليه 13نحو مئة يمنية ال يتجاوز اعامرهن  م2012عام 

 ! اجلنس ثم اجلنس ثم اجلهاد

هايل املنطقة وقبل كل يشء بتوفري النساء أ "الغازوناملجاهدون "العراقية طالب  "نينوى"يف 

 ! غري املتزوجات للمجاهدين لتأدية دورهن يف زواج النكاح مع املجاهدين

ن أثم طلب منهن  ،السورية  "دير الزور"دربني يف  ةرنسية تبث تقرير ومقابالت مع نسوقناة ف

 .يامرسن زواج النكاح ايضا مع املجاهدين

ذوي امليول ليل سيكولوجي دقيق عىل املقاتلني ) الثوار ( وخاصة من ماذا لو اجرينا حت

( الذين يقاتلون اليوم يف صفوف اجلامعات املسلحة املدعية للثورة او سواها من عقدية)ال

 .واليمن عىل سبيل املثال التنظيامت الداعية للخالفة االسالمية يف كل من العراق وسوريا

وهذا  ،ال يشء ،كثر من اجلنسأتهم كهدف عام ونهائي ورا يف ادمغكثر حضأماذا سنجد 

مجونها مر مالحظ بوضوح يف ادبياتهم التي يرصحون بها ليل نهار ويرتأليس افرتاء عليهم فهو 
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ال يقصدون من وراء ذلك سوى تلك  ،ن هدفهم اجلنةأيقولون  ،رواقعيا عىل ضحاياهم الكث

يا له من حافز قوي وحثيث ، يضا هو الهدفأس اذن اجلن ،نة املليئة بحور العني احلسناواتاجل

عند مراقبة التسجيالت التي تنرشها التنظيامت االرهابية  !نحو مزيد من الغزوات املقدسة ،وملح

وال سيام تلك التي ترافق االنتحاريني الذي يفجرون انفسهم والتي تسجل توصياتهم وتعليقات 

فيقول نعم  ،قولون اذهب اىل حور العنيي ،ودعني للشخص الذاهب لتفجري نفسهالرفاق امل

وقت  بأرسعن يموتوا أن يريدو ،تلونيفعلون ولهذا يقا ،سوف اصل اليهن بعد دقائق ! هكذا 

ليقتل حتى مجيع الرفاق املهم هو الذهاب برسعة ف ،م الأاقيمت الدولة االسالمية  وال يهم بعدها

 . اىل حيث حيلمون

 يضا ؟؟أ هارربهلا ما يهل  ،ماذا عن االغتصابات 

ولون و يقأ ،"صفويات"و يقولون أ ،سيقولون سبايا ،نعم لديهم الكثري من التربيرات

ن مل جيدوا إو ،و مسيحيونأ ،"شبيحة"و أ ،و عمالء، أو جموسأ ،و يقولون علامنيونأ ،ضرواف

 ن الأاملهم  ،مروانتهي األ "زنديقة"و أتهم املقبلة سيقولون عنها كافرة ي صفة تليق بضحيأ

كبرية جدا  مأصغرية جدا  ،و احلالة أتصاب الفتيات بغض النظر عن السن يرتددوا كثريا يف اغ

 . !!!كالهام مبااااااح

كم قصص  ،السورية "ادلب"و يف أ "محص"و يف أ "حلبمدينة "كم قصة سمعنا عنها يف 

الوطن غتصاب الفردية يف ال احدثكم هنا عن عدد حاالت اال ،حصلت يف العراق ويف ليبيا

لست معني بذلك عىل االطالق فهي حاالت فردية وجنائية ولها  ،و العامليأو االسالمي أالعريب 

، ءلهؤالو املعيشية أبعني االعتبار البيئة الثقافية  عالقة شخصية بمرتكب اجلرم نفسه مع االخذ

 وعن ترشيعات جديدة تسن بشكل طارئ الرتكاب جرائم ،العامةاحلديث هنا عن احلاالت 

ن ترتكب ضد فئات بعينها وهنا أو اخلجل وأيعود هناك جماال لتأنيب الضمري  بحيث ال ،بشعة

واسعة لنسائها  يصبح احلديث عن جمتمعات كاملة تصبح يف يوم وليلة معرضة النتهاكات

 ا.طفالهأوفتياتها و

احة اليس هذا تعبري صارخ عن مستوى البج !نهم ثوار وجماهدونأاملجرمون  ءهؤالثم يقول 

ن تتورط يف جرائم التزييف هذه دول أو !؟يف تزوير املفاهيم والشعارات والقيم بسهولة وببساطة
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 .كبرية ومجاعات ومشائخ وسياسيون واعالميون ودكاترة ومفكرين كبار

ألف خمرب،  15سبتمرب، طور مكتب التحقيقات الفيدرايل شبكة من حوايل  11منذ هجامت »

 هذا الربنامج تم  15عات املسلمني، وحتديد اإلرهابيني. ملدة ضمن برنامج للتسلل يف جمتم
ا
عاما

 استخدامه جلمع املسلمني ووضعهم يف السجون.

ذ عدد منها. ونحن وتنفي لها التخطيط تم ”اإلرهابية العمليات ”وأثناء ذلك، فإن العديد من 

فإن التحقيقات  ،2011نعلم العديد من التفاصيل عن االنتهاكات التي حدثت. بالعودة لعام 

 ”براسو أندريا“مالحقة قضائية ناجحة، كانت نتيجة هذا الربنامج. وقالت  49أثبتت أن حوايل 

مل يرتكبوا أي جريمة، إذا مل  هؤالء من العديد أن نعلم إننا“ 2014 يف الدولية العفو منظمة من

 تدفع هلم للقيام بعمليات إر
ا
 .« ”هابيةتشجعهم قوات الرشطة وتضغط عليهم، وأحيانا

 احلارض. .. التاريخ .. صالح ) إخوان اليمن ( النهجحقيقة حزب اإل

 تاريخ حافل  باالغتياالت السياسية والتفجريات االرهابية. 

" ألول مرة ومنذ نشأته التنصل عن انتامئه حلركة لإلصالححاول حزب "التجمع اليمني 

 26م بمناسبة الذكرى ال 2016سبتمرب13جاء ذلك يف بيان للحزب يف مني" االخوان املسل"

 لإلخوان، وهو املوقف املفصيل اجلديد الذي يكون قد أصاب احلركة العاملية "العلني" لتأسيسه

املتسارعة  التي األخرية املسلمني بانكسار اضايف قاتل، بعد سلسلة من التطورات والتحوالت 

، حني تمكنت من الوصول بصورة
ا
 وسقوطا

ا
تراجيدية إىل سدة احلكم  مرت بها احلركة، صعودا

وإىل تصدر املشهد السيايس يف عدة دول عربية إثر التسلق التكتيكي الذي نفذته أفرع احلركة 

 -بحق ثورات "الربيع العريب"، وفق ترتيبات تنظيمية خاصة مكنتها من ذلك عدة عوامل 

لسيايس، وبفعل باعتامد االستحواذ القاهر عىل املشهد الثوري ومن ثم ا -تنظيمية وخارجية 

اجندات وارتباطات دولية "أمريكية وبريطانية" سهلت لها هذا الصعود ومكنتها من ذلك 

االستحواذ، وفق مرشوع كبري له ما له من خطط تآمرية عىل الوطن العريب واالسالمي ككل، 

ق تفصيل دقيبوضوح وظهرت برسعة كبرية أبرز معامل ذلك املرشوع يف الدول العربية املستهدفة 

 منها اليمن وسوريا وليبيا ومرص وغريها.
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 وحتى للمنتمني حلزب
ا
أن هذه اخلطوة التنصلية عن احلركة  اإلصالح رغم ما كان واضحا

التي كانت قد  عىل كرايس احلكمالسقوط  اخلاطف من  لوال ذلكالعاملية ما كان لها أن تتم 

 .تمكنت من االستحواذ عليها

ؤولية التارخيية عن العديد والعديد من املامرسات املنبوذة ثم بغرض التخفف من تبعات املس 

 لألرض،وتفتيت  ،وتقتيل ،من فتن وحتريض ،واالخالق ،واملتجاوزة لكل القيم والقوانني

وعاملة للخارج وغريها الكثري، ثم ولسبب آخر أدى إىل الدفع املبارش واالخري لهذه اخلطوة تمثل 

اململكة  معالعداء  عنه املعروف ،لسيد السعوديل ودد من خالل السعي لالستجابة والتذلك 

 العاملية إثر التصادم  بني الكيانني فيام خيص نظرية احلكم وعالقة منيوبني حركة االخوان املسل

حركة  -اخلليج عموما حكام مشيخات عىل الدين بالسياسية وما يمثل ذلك من تهديد مبارش 

إال أن  - كام هي حمضورة يف أغلب الدول العربية خلليجية ممنوعة يف البلدان امنياملسل اإلخوان

فبعد  –الربيطاين واالمريكي –هذا التنافر أو العداء  يزول وختف حدته يف مقابل السيد اخلارجي 

القراءة التحليلية للمراحل واملنعطفات التي مرت بها حركة االخوان املسلمني وال سيام بعد 

 قد أصاب التنظيم بفعل مبارش عملية اغتيال مؤسسها حسن البنا
ا
ء، يالحظ أن حتوال حموريا

بعد حالة التيه الذي  –للسفارة الربيطانية يف القاهرة ببلورة توجهات جديدة ومفصلية للتنظيم 

يمكن التأكد من هذا االستنتاج  -وصل اىل العجز عن اجياد مرشد عام للتنظيم خيلف حسن البنا

تنظيم  التي كان جزء منها ينفذ ضد التواجد الربيطاين يف بمالحظة  االنحراف يف نشاطات ال

 مرص، لتصبح علميات ونشاطات "بينية" موجهة ضد افراد املجتمع املرصي واالسالمي. 

 ألدبيات حركة االخوان املسلمني: هحزب االصالح، يف نموذجية تطبيق

لتجمع لليمني أن "حزب ا - للحزب والتنظيم األم بعد قراءة تارخيية -نستطيع اجلزم 

 يف تطبيق وتنفيذ أدبيات حركة االخوان " هو اجلهة أو احلزب السيايس األلإلصالح
ا
كثر نجاحا

بحذافريها   -حركة االخوان يف حتولها ونهجها املخرتق بعد رحيل املؤسس –املسلمني 

العريب الوطن  املنترشة يفأفرع حركة االخوان املسلمني  مقارنة مع النظرية والفكرية وحرفيتها

واخلصوصية بالبيئة والوسط  تأثرافرع تاميز نسبي بني تلك األ ، مع معلومية وجودواالسالمي
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 االجتامعي للبلد الذي تتواجد فيه. 

يف التوسع والتنظيم والتوغل يف الوسط نسبي خوان اليمن" من حتقيق نجاح أ" تمكن

 :عوامل منها وأبرزهاال موعة منجمبفعل اليمنية ويف الوسط السيايس للدولة اليمني االجتامعي 

لصلة والتعلق الوثيق واملعروف تارخييا بفعل ا ،سالميله طابع إتعطش اليمنيني لكل ما  استغالل

  ،باسم الدينوبراجمهم السياسية نفسهم أخوان اليمن " إ م "يقدفت ؛لليمنني بالدين االسالمي،

كمنطلق لنرش القرآن الكريم حفيظ تلومراكز  اء اخرياتاالستيالء عىل منابر املساجد وبنب

وباستخدام جمموعة من االساليب التضليلية وتمرير فكرهم عىل الشباب وصغار السن، دعوتهم 

املتسلسلة وفق باستخدام املحفزات التشجيعية االغرائية،  وكعامل ثاين:وكذلك  ، واخلداعية

بله الوظيفي واملهني وبذلك منهج تبني للفرد املنتمي للتنظيم من توفري حاجاته وتأمني مستق

يكون التجمع اليمني لإلصالح قد تمكن من تشكيل دولة داخل الدولة لها ميزانيتها وخططها 

مع اململكة  تاعالقال وطيداآلخر املهم هو يف تمكن "اخوان اليمن" من ت لعاملااخلاصة، 

تجنب يم، وبللتنظالسعودية وهي التي دفعت من جهتها بالكثري من التسهيالت التوسعية 

"الشيخ  كام كانت مع التنظيم زومع رم ثيقهالتضييق عليها ويف ضخ االموال ويف بناء عالقات و

 .الشيخ الديني عبداملجيد الزنداين"وعبداهلل بن حسني األمحر،  املعروف القبيل

تشابه االدبيات: كان للمؤسس األول "حسن البناء" اهتامم ملحوظ باليمن وبضيوف مرص 

يني الذي كان منهم من يذهب للمشاركة يف مؤتمرات اسالمية تعقد يف مجهورية مرص من اليمن

 –أو بلقائه بهم أثناء تنقل حسن البناء نفسه بني االقطار االسالمية، لذلك فقد وصلت أفكار 

إىل اليمن منذ بدايات تبلورها وطرحها كمنهج نظري ودعوي، يف مارس من عام  –البناء 

 م.1928

مل اجلذب التي مكنت حركة "البناء" من االنتشار برسعة هو يف كون مؤسسها من أهم عوا 

قد خرج ليعلن عن وجود "عالقة للدين بالسياسة واحلكم" يف توقيت بالغ احلساسية كانت تمر 

به املنطقة العربية واالسالمية ويف مرحلة من اجلدل املستفيض الذي ظهر بأن اإلسالميني قد 
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لرصاع املحتدم لصالح املوضة التي تفشت بشكل كبري بني العرب انكفأوا عن خوض هذا ا

 بالذات يف تأثرهم بالغرب وبالعلامنية وباحلضارات الوضعية الدستورية.

اعتمدت حركة االخوان املسلمني ومنها فرع اليمن عىل العمل الرسي الدعوي، وباالعتامد 

بيق رؤاه وتنفيذ خططه تمثلت يف ايضا عىل ما كان "البناء" قد وضعه من منهجية مرحلية لتط

ثالث مراحل تميض عرب ثالثة أجيال األول جيل املستمع، والثاين جيل التنفيذ، والثالث جيل 

التطبيق واالنتصار،، مىض إخوان اليمن بهذه املراحل بادراك كامل ألهمية التوغل والتأسيس 

تصادي ومن ثم السيايس، تكرست العميق يف جوانب احلياة املتنوعة أهمها االجتامعي ومنها االق

اجلهود منذ البداية عىل استقطاب الطالب املبتعثني أو املحليني ومنهم الطالب اليمنيني يف 

األزهر، سعى "عبداملجيد الزنداين" كأنشط املتحركني واملتحمسني لتشكيل تنظيم االخوان 

للحركة يف اليمن وترشدها فكان املسلمني يف اليمن اىل اجياد قاعدة شبابية ومن ثم عن قيادة تقود 

"حممد حممود الزبريي اىل أنه تعرض لالغتيال قبل أن يتمكن "الزنداين" من اقناعه بقيادة هذا 

 التوجه اجلديد عىل اليمن.

لن يويل أي باحث جهد كبري الكتشاف أو اثبات مقدار االندماج احلاصل بني "اخوان اليمن" 

عرفت به حركة االخوان املسلمني عموما ومنها اخوان اليمن وبني احلركة األم، لعل من أشهر ما 

 مرشوعة جتاه اخلصوم واالعداء 
ا
هو االعتامد عىل سياسة "الكذب والتضليل" باعتبارها أمورا

"اعداء الدين واجلامعة"، لوحظ ذلك عرب مراحل تارخيية فارقة مرت بها، يف املقدار املتميز 

بديهيات والتشهري باخلصوم والتحريض ضدهم بام ينفر للتنظيم يف تضليل الشارع وتشويه ال

الشارع من هؤالء اخلصوم بعزهلم ثم باستهدافهم وترشيع هذا االستهداف وفق آلية منظمة 

يشرتك فيها جمموعة من املختصني كل بحسب مكانته وترتيبه التنظيمي، كأن يكون عىل شيخ 

  الديني " املحرف يف معناه ومدلوله؛ جيدر الدين مباركة هذا االستهداف بالفتوى أو الدليل الن

االشارة بهذا الصدد عن املكاملة املرسبة حلميد األمحر أحد أبرز قادة التنظيم مع "مجال بن عمر" 

وهو قيادي اخر يف ذات التنظيم، من أنه يامرس  محيد االمحر عن حممد قحطانحول وما قاله 
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  ر لها ضمن ادبيات التنظيم.سياسة املراوغة والكذب واخلداع كمامرسة منظ

عىل تنفيذ برامج وآليات احلركة األم ومنها العمل الرسي  "اخوان اليمن"مىض      

 املسلح لتصفية خصومها:

 تاريخ االغتياالت السياسية التي نفذتها اجلامعة: 

اشتهرت حركة االخوان املسلمني يف جممل اماكن تواجدها بسلسلة من االعامل العسكرية 

جة عن القانون،  املعتمدة عىل االغتياالت الغادرة أو التفجريات الدموية، نفذت بواسطة ما اخلار

يسمى "بالنظام اخلاص" وهو اجلهاز الرسي للحركة املكلف بتنفيذ هذه االعامل، ففي مجهورية 

مرص العربية وهي بلد املنشأ للحركة،  نفذ هذا اجلناح الرسي العسكري سلسلة من عمليات 

ال بحق رجال دولة وعسكريني ومفكرين وادباء وغريهم، منها اغتيال رئيس وزراء مرص االغتي

م، ثم رئيس الوزراء الذي اعقبه "حممود فهمي النقرايش الذي قىض بحل 1945"أمحد ماهر" 

م، وقبله بأشهر كان قد تم اغتيال القايض 1948سبتمرب28مجاعة االخوان املسلمني فاغتيل يف 

م، حلكمه عىل أفراد من تنظيم االخوان املسلمني باألشغال 1948ار" يف مارس "أمحد بك اخلازند

 إىل اغتيال رئيس اجلمهورية "أنور السادات" 
ا
احلديث هنا حول  -م 1981الشاقة،  ثم وصوال

ختللت   –نهج التصفية للخصوم خارج القانون برصف النظر عن املربرات  الدافعة لعملية القتل 

جدير  –ة من االعامل االرهابية من تفجري للمواقع العامة وقتل املدنيني هذه املرحلة جمموع

باإلشارة هنا إىل أن مجاعة اإلخوان املسلمني قد استبقت اجلامعات االرهابية املعروفة اليوم 

كان أبرز تلك التفجريات  –كتنظيم القاعدة وداعش بعرشات السنيني يف تنفيذ هكذا اعامل 

م، ومنها و مذبحة االقرص، حادثة رشم الشيخ، 1948مارس  22و يف تفجري دار السينام مرت

 حادث نجع محادي وغريها مما ارتكب ضد السياح .

مل يسلم املفكرين ورواد األدب من عمليات االغتيال التي نفذتها حركة االخوان املسلمني 

ام حماولة إغتيال م، ومنه1992بأجنحتها املتفرعة التكفريية منهم املفكر املعروف "فرج فودة" 

 م املتهم بالكفر والزندقة! 1994الروائي الشهري "نجيب حمفوظ" 
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تكررت مثل هذه العمليات يف دول أخرى تواجدت فيها اجلامعة منها "اجلمهورية العربية 

السورية" التي اختذت الدولة فيها قرارات أكثر رصامة جتاه من ينتمون حلركة االخوان املسلمني 

 سعة نفذتها اجلامعة عىل خصومها يف الفكر واالنتامء.إثر عمليات وا

 أما اليمن:

 أكرب 
ا
فقد أخذت مجاعة اإلخوان املسلمني بواجهة حزب "التجمع اليمني لإلصالح" أدوارا

وبارحيية شبه مطلقة، حيث شارك احلزب يف كل احلروب األهلية التي حدثت كطرف رئييس 

ضد االطراف االخرى وبغرض التعبية ضدهم ابتداء فيها وباستخدام اخلطاب الديني التضلييل 

 بحرب 
ا
من حروب "اجلبهة" التي حدثت يف املناطق الوسطى يف ثامنينات القرن املنرصم، مرورا

م والتي برز فيها دور "حزب التجمع اليمني لإلصالح" وجناحه العسكري الدور 94صيف 

، وباالستخدام املكثف لكل أدبيات الكبري وربام األبرز يف التجييش واحلشد الديني التحرييض

اجلامعة املوجهة ضد رضب اخلصم وبغرض افناءه من الوجود! كام كان احلال مع الفتوى املثرية 

للجدل حول تكفري أهل اجلنوب واباحة دماءهم، قبل ذلك كانت اجلامعة " التجمع اليمني 

ياالت ضد عرشات لإلصالح" قد نفذت وعرب عنارص تكفريية ذات صلة جمموعة من االغت

القيادات يف احلزب االشرتاكي اليمني وهي االغتياالت التي دفعت بشكل مبارش إىل انفجار 

قائد جيش  زين العابدين ابو احلسن املحضاراعرتف الحقا  -م، 94احلرب الشاملة يف صيف

، ت سياسيةأبني( التابع لتنظيم القاعدة،  بدوره يف تنفيذ تلك االغتياالت بإيعاز من جها –)عدن 

كان لذلك خلفية تصارعية عميقة، من قبل حتامل االصالح جتاه احلزب االشرتاكي يف اجلنوب 

 انطالقا من نوازع ايدلوجية قبل أي بروز ألي تصارع سيايس عىل السلطة.

بلغ مستوى االرحيية التي نفذت بها  التصفيات للخصوم اىل احلد الذي نفذت فيه جريمة 

ديسمرب من  28هلل عمر" األمني العام املساعد للحزب االشرتاكي اليمني يف اغتيال الشهيد "جارا

م، وسط القاعة التي عقد فيها املؤتمر العام الثالث حلزب التجمع اليمني لإلصالح 2002عام 

عىل مرأى ومسمع من االف املشاركني يف ذلك املؤتمر وامام شاشات التلفزة التي كانت تنقل 

 بأنه من طالب جامعة األيامن التي يرأسها أحد أكرب وقائع املؤتمر، عرف ع
ا
ن القاتل الحقا
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 املتهم بدوره بقضية مقتل -مؤسيس التجمع اليمني لإلصالح وهو الشيخ عبد املجيد الزنداين

 "جار اهلل عمر"وضع قاتل الشهيد  –الرسي بها  روج عنه زواجه كان قد التي"لينا عبداخلالق" 

كابه جلرمه، منها تكفريه للضحية واتهامه بنكران حد القصاص، جمموعة من املربرات الرت

وأمور أخرى شملها التحقيق، اال انها جمتمعة قد تطابقت مع ذات مربرات القتل املستخدم 

للخصوم الذي نفذته مجاعة االخوان املسلمني عرب تارخيها وكذلك اجلامعات االرهابية املفرخة 

 عنها. 

ليمن إىل ذروتها من حيث عدد املستهدفني واتساع رقعتها عىل بلغت عمليات االغتيال يف ا

القاضية  -م2012 –عموم الوطن يف الفرتة االنتقالية التي أعقبت التوقيع عىل املبادرة اخلليجية 

برئاسة مجهورية ورئاسة حكومة انتقاليتني، حيث وصلت عمليات االغتيال اىل مئات العمليات 

فية وسياسية ووجاهات ورواد رأي منهم الشهيد عبدالكريم ضد قادة عسكريني وضد نخب ثقا

عجالن، الشهيد الدكتور أمحد رشف الدين، الشهيد الدكتور املرتىض بن زيد املحطوري والشهيد 

 –سنتطرق لتلك املرحلة بالدراسة والتحقيق يف بحث آخر  -عبدالكريم اخليواين وغريهم الكثري

ة إىل مزيد من اجلهود األمنية والبحثية واملخابراتية لتتمكن من كام أنها املرحلة التي ال تزال بحاج

 حل خيوط تلك اجلرائم، وحول اجلهات التي نفذتها. 

 اخلصوصية والتاميز ألخوان اليمن عن بقية أفرع اجلامعة األم: 

 التنسيق واالندماج مع السلفية اجلهادية. -

  بالتشارك م -
ا
 ع احلاكم عىل السلطة والنفوذ. االنخراط يف العمل احلزيب العلني مبكرا

تمكن التجمع اليمني لإلصالح من أنشاء حتالفات وعالقات واذرع له واسعة ومتشعبة 

داخل الوسط السيايس واالجتامعي اليمني بفعل ارحيية التحرك الذي كان يتمتع به وارحيية 

 يف بقية االقطار التنفيذ ملشاريعه بعكس احلال الذي كانت عليه أفرع مجاعة االخوان املسلمني

العربية حيث كانت إما راضخة يف السجون بتهم االرهاب، وإما مطاردة قياداتها وممنوعة من 

ممارسة أي عمل سيايس أو دعوي بسبب املادة التحريضية التي يتشبع بها النهج، أما يف اليمن فقد 

 علني واملرخص له.تمكن التنظيم من مد اذرعه اىل اوسع النطاقات سواء بالعمل الرسي أو ال



 الفصل اخلامس: داعش كبديل احتيايط دائم -------------------------------------------

-233- 

 

من أبرز مالمح هذا التوغل تمثل يف االخرتاق الذي تمكن التنظيم من حتقيقه قد تمثل يف 

سيطرته عىل اجلامعات التكفريية واالرهابية برسم مساراتها وتوجيه حتركاتها بام خيدم السياسة 

 ومرصح به العامة للتنظيم واخلاضعة بدورها للسياسية التابعة للقوى الدولية، قد كان 
ا
ذلك جليا

يف كثري من االحيان يف احلروب االهلية التي كانت تدور داخل اليمن وكيف كان فيها العنرص 

 وخاضعا للسياسة العامة لتنظيم التجمع اليمني لإلصالح،  برز ذلك 
ا
السلفي اجلهادي مسريا

عارك اىل م، يف أحداث دماج وما حلقها من تطورات وامتداد للم94جليا إضافة حلرب صيف 

 عموم اليمن "عمران، صنعاء، البيضاء، عدن" وغريها.

أحداث دماج وحرب عمران كنموذج لآللية املتبعة لتنظيم "االخوان املسلمني فرع اليمن" 

 اإلخوان املعروف مع العداء رغم، يف إثارة احلروب والفتن وممارسة التضليل واالكاذيب

 بام واستخدامهم السلفيني جتنيد من يتمكن وامالد عىل كان اإلصالح حزب أن إال املسلمني

 الزنداين الشيخ ومن املسلمني، اإلخوان من الوادعي مقبل فتحذيرات السياسية، مشاريعه خيدم

 وقديمة: معروفة املسلمني اإلخوان مجاعة من السلفية مشايخ حتذيرات وكذلك ثابتة وقديمة، -

. السلفية مشايخ كلو عثيمني، وابن باز، وابن األلباين، رأي منها
ا
 تقريبا

 كتابها: يف"  الوادعية اهلل عبد أم"  الوادعي مقبل ابنة فيام دونته املواقف تلك من الكثري جاء

راجع  ،(العطرة وسريته الوادعي هادي بن مقبل العالمة والدي نصائح من خمترصة نبذة)

 الفصل الثالث من الباب الثاين من هذا الكتاب.

ر الدين احلوثي يف تشخيصه السرتاتيجية حزب التجمع اليمني السيد عبدامللك بد

 لإلصالح:

 خطاباته املرافقة ألحداث عمران: يف أحد

 :التخريبي الدور ويف أيديولوجيا القاعدة بتنظيم احلزب ارتباط -

 حلزب تنتمي مدارس من خترجوا هم القاعدة تنظيم إىل ينتمون وممن التكفرييني من الكثري»

 الطائفي، بالشحن معبؤون وهم املدارس تلك من ويتخرجون لإلصالح، اليمني التجمع
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 فاحلزب وبذلك غريها". قبل أمتهم ضد عدائيون" ليخونوا هؤالء ويتخرج، «املذهبية والعداوة

 ومشاريعهم. حتركاتهم من كثرياا ويدير السيايس، الغطاء القاعدة لتنظيم يوفر

 :األمريكية املشاريع خدمة- 

 غطاء األمريكية؛ فهناك املشاريع خدمة ألجل يكون املتنوع والدعم السيايس الغطاء هذا»

 هي لتؤدي البلد؛ يف الكبري انتشارها للقاعدة ليؤمن اإلصالح؛ حزب خالله من يتحرك سيايس

ا بالتايل ا أمريكا، لصالح دورا ا جانب، من تربيريا دورا   .«آخر جانب من للبلد ختريبيا ودورا

  اكهن أن املعلوم من»
ا
 هو والذي التخريبي، الدور طبيعة يف والقاعدة: احلزب بني ما ارتباطا

ا القاعدة تؤدي اخلارج، لصالح  مسألة هذه مؤكدة، مسألة هذه أمريكا؛ لصالح بلدنا يف دورا

ا تؤدي القاعدة ودامغة؛ كثرية عليها والشواهد واضحة؛ مسألة هذه معروفة،  للتدخل تربيريرا دورا

 هذه يدمر نحو عىل ليس هو البلد يف القاعدة مع األمريكي التعاطي طبيعة وحتى األمريكي،

 حياول تغلبه، سيطرته، استئثاره، وجوده، حضوره، يعزز: فقط نحو عىل بل الفئة، هذه أو القوة

 ليؤمن اإلصالح؛ حزب خالله من يتحرك سيايس غطاء جوده؛ فهناك من يعزز أن مرحلة كل يف

ا بالتايل هي لتؤدي البلد؛ يف الكبري انتشارها للقاعدة  أمريكا(. لصالح دورا

  اإلعالمي: املستوى عىل إضافية اسرتاتيجية 

مستمرة  عدائية وتعبئة مستمر، واستعداء مستمر، حتريض اإلعالمي املستوى عىل كذلك"

ا، الشديد العداء من العجيب املستوى هذا يف السبب هو ما ندري غريب؛ ال نحو عىل
ر
 الذي جد

 واحد، ووطن واحد شعب أبناء وإننا املشرتك، والعيش السلمي التعايش ثقافة إرساء عىل ثريؤ

 ."للجميع يتسع وطن وأنه
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 والتاميزات ... املقاربات عن

 اإلسالمية اجلمهورية بني سارات،امل وتشارك االلتقاء، ملحاور الراسمة ،املتبادلة املؤثرات عن

 مكونات التحول اجلديد يف اليمن .مع  إيران يف

 قبل من احلرب إلعالن مربرات أو كمسببات سابقا أوردناها التي العديدة للعناوين إضافة

 وبكثافة اإلعالمي املستوى عىل استهالكا أكثر آخر عنوان برز اليمن، عىل السعودي التحالف

 األهداف من كهدف واملطروح ،«اليمن يف اإليراين التمدد كبح» عنوان: وه ملحوظة، نسبية

 فجاجة مع وضوحه يف يتناسب مبارش سؤال طرح لنا املناسب من سيكون احلرب؛ لشن الضمنية

 : املضاد اخلطاب

 فعال!؟ اليمن يف موجودة إيران هل

ما سمي بالتحالف  ئرةثا تثور أن يستدعي الذي القدر بذاك اليمن يف موجودة إيران هل أو 

  !اليمن؟ من إخراجها لغرض الرضاوة تلك بكل احلرب ت شن وأن العريب

 مضمونه؟  وما حقيقي؟ ختوف هو هل

 ؟ أخرى مسببات عىل تغطية هي أم

 األحداث؟ جمريات عىل تأثري واالتفاق حوله أي اإليراين النووي كان للملف وهل

 اليمن؟ عىل والعدوان "احلزم عاصفة" من إيران موقف ما

 سنجيب من بني بقية العناوين؛ ،رواجا األكثر العنوان هذا حتت طرحها يمكن كثرية أسئلة

 ،اءقأصد أو ينمعادك الفلك هذا يف والدائرة املعنية األطراف بلسان ولكن األسئلة هذه عن

 .متقابلني قرار وأصحاب ونخب كقادة
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 في تقارب النهج:

ة بقو الذي قاده الشهيد "حسني بدر الدين احلوثي" لتحركترافق مع محلة االستهداف لهذا ا

، محلة تشويه وتضليل مكثفة وموجهة حلرف األنظار عن هذا من قبل قوى االستكبارالسالح 

انتشاره يف وسط متعطش التوجه اجلديد الستشعار تلك القوى بخطورته وإلمكانية رسعة 

من يرتكب الظلم واجلربوت واالستعباد عرب عن دواخله وتطلعاته ونزعاته جتاه لهكذا نهج ي

فلسطني )القضية األم(، فكان أن جتاه منها وبحق الشعوب املستضعفة ومنها العربية واإلسالمية، 

واياها  لتبعية لهوية سياسية أخرى، تواجدالصقت به جمموعة من العناوين االيهامية عن وجود ا

 تشكل بني قائدين اتبعا نمعامل تالقي وتقارب فكري 
ا
له ذات املنطلقات يف مرجعيته، وهام  شاطا

"حسني بدر الدين  املؤسس السيد الشهيد الشهيد اخلميني " رمحة اهلل " مع " آية اهلل االمام:

احلوثي"، يف التقاء توجهام املتصل بالقرآن الكريم كمنهاج ومنطلق يتعدا التاميزات الهامشية أو 

 االحرار وكل املؤمنني عىل هذه البسيطة. االنتامءات الضيقة إىل مرشوع عام يشمل كل

ريد ذلكول
ُ
وفزاعة جتاه من ثبت تقاربه  تهمة يمثل أن اليمن ومنذ البداية يف"  "إيران السم ا

 أمكن منه االستدالل ما كل طيات من يتقارب معها يف خيتزن وأن مع قائد ثورتها اإلسالمية،

 أو اللحظة حديثذلك  يكن االنحراف؛ ومل أو التمرد، أو االخرتاق، أو التجاوز، إشارات عىل

 عىل احلرب قرار اختاذ طريقة بها املتسمة اخلاطفة الصدمة فجائية يشبه وفجائي طارئ سياق يف

 خطاب هو وإنام أو كعنوان طارئ مرافق له، ،خلفه يقف ومن السعودي التحالف قبل من اليمن

 والدامية، الطويلة صعدة حروبمع  تواكب له األبرز الرواج بسنوات، األخري لعدوانل بقاس

 ملن -تنظيمي أو سيايس – امتداد أو صلة وجود تثبت التي واحليثيات الشواهد انعداممن  رغمالب

  ." اإلسالمية اجلمهورية" إيران مع" باحلوثيني" عليهم يطلق كان

 سسمؤ" احلوثي" بدرالدين "حسني الشهيد السيد قبل من الوجداين والفكري التقارب فبقي

هو املحدد  -اهلل رمحهم- اخلميني" اهلل "روح جتاه اإلمام" الروحي وقائدها اهلل أنصار حركة
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ل االرتباط بمبادئ
ُ
 مرشوع عىل احتوائها يف خصوصيتها؛ لها عامة األبرز، وربام الوحيد لتشك

 ن قد تمكنكا قرآنية، دينية قيم إحياء االنتامء أيضا، املنطلق من لواحديةو املستكربين ضد الثورة

من خالل  بشكل مبارشتبلورت  األمة، عن غياب طول بعد استعادتها من اخلميني اهلل روح

 األمريكية املتحدة بالواليات-ملشاريعه، املتمثل والتصدي العاملي الستكبارل تحدياعالن ال

 الشهيدبالسيد  وهي املحاور التي دفعت –دولة االحتالل اإلرسائييل  وربيبتها األكرب" الشيطان"

 عن -" املالزم"عرفت الحقا باسم  – حمارضات له عدة لإلفصاح يف احلوثي" بدرالدين "حسني

وهو ذات املدخل  اإلعجاب والتقدير لروح اهلل اخلميني، وجتاه مبادئ ثورته؛ من كبري مقدار

م   إثبات لصالح الذي استخدمه اخلصوم
ه 
ُ
ة حتقريي، أو إلثبات الصل أو طائفي بعد ذات أخرى ت

 .والتبعية السياسية وااليدلوجية ملؤسس حركة أنصار اهلل باجلمهورية اإلسالمية يف إيران

من استخداما ضمن سلسلة  األكثر ليكون بصورته االتهامية والتجريمية؛ العنوان هذا استمر

 ةبندر رغم املعرفة اليمني، املجتمع داخل والبينية والنزعات املتشنجة النعرات املحاوالت إلثارة

التعبري  وألن نجاحه، وباستحالة كله، اليمني التاريخ عرب الطائفي اخلطاب من النوع هذا وجود

عن هذا اخلطاب مل يتمكن من جتاوز األلفاظ الهالمية اجلوفاء والغري مستندة إىل مادة موضوعية 

 ونيسب روافض، جموس،) أجوف: وتكرار رتابة من ،به تتسم تبات ما رغمومشاهدة أو ممارسة، 

تيارات من خارج االطر الرسمية، ولكن عرب  ، انبعثت(عائشة، زواج املتعة املؤمنني الصحابة وأم

 وتهجري القرى، شن احلروب، وجتنيد الشباب لرضب تربير سياسية ايدلوجية، وحركية؛ بغرض

 .بعدها وما صعدة عىل الست احلروب فرتة طيلة وإتالفها املزارع وحرق األهايل،

 الطائفة الستهداف ومتفرغ ممنهج وبتخصص مؤدجلة، أقنية قبل من طاباخل ذلك تكرر

املوجه ضد كل من يعادي وجيابه االستكبار العاملي،  اخلطاب العام يف سياق عقدياا، املخالفة

 يف أخرى فئات أو تيارات جتاه وإنام الوحيدة؛ ساحته أنها أو باليمن، والذي مل يكن حرصيرا

 املوجه السيايس للدافع املضاهي الرئييس الدافع هو ذلك ألن ليس العريب، ولكن الوطن

القيادي  املوقع طيلة فرتة استخدام هذا اخلطاب التشهريي يف واملنفذ؛ بقيت السعودية واملخطط
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من الهيمنة العريب واالسالمي واالسرتاتيجي لرضب جبهات التحرر  والتعبوي والتوجيهي

  واالستكبار الدويل.

 تلك اندحرت  إىل أن
ا
الشهيد  وبقيباندحار قادة احلروب والفتن، التهم الكيدية تدرجييا

 يف نفوس املاليني من الشعب اليمني احلر، ومن الشعوب "حسني بدر الدين احلوثي" 
ا
حيا

 إىل أن يقيض اهلل أمره وينترص احلق ويندحر الباطل، وإىل اهلل تنقيض 
ا
االسالمية احلية وسيبقى حيا

ل   األمور كلها ﴾﴿و  م 
ُ
ي ك
 
ل
 
 ع
ُ
ت ه م   صدق اهلل العظيم. يُت م  ن ع 

 :في تمايز النهج، وفق جذور النشأة

من اليمن ليحمل عىل عاتقة مسؤولية  بلورة جمموعة  رجل  فيه نهض جاء اليوم الذي يعندما 

أن بها ويف رضورة وتثقف األمة حتصن لتي رأى وجوب  من األفكار والتوجهات العامة ا

حل مشاكلها الكبرية إن هي أرادت  ،انب حياتها املختلفة عىل أساسهاوجتسيري يض يف تم

أمام الهوان و االنحطاط املتوغل يف ر انحدمن االستوى م بقاءها عالقة يف التي طال أمدوالعقيمة 

رغم   ،بالتصدي املضاد هاقضاياوتمييع  هاتخ هويومسثرواتها نهب و هاالستعامرالنشط  التوجه

 .وقيم حضارية عامة  تمتلكه من مقوماتبام جدارة هذه األمة

يف أساسه املستند وقاد هذا املرشوع  (اليمن)أن يكون هذا الرجل قد حترك من  أما يف

بالذات وعي تراكمي تارخيي خيص هذا الشعب منطلقا يف فهمه من  ،القرآن الكريم وحموريته إىل

أن  األول: ،مرين رئيسينيفإن ذلك قد عني أ ،يف تميزه امللحوظ وخصائص طبائعه الفريدة

نرصة امللهوف يمة كاحلق ورفض الظلم والغرية لاألفكار املنظمة واملجبولة باملبادئ القيمية العظ

واالنصاف يف واخلري وامليل اىل تطبيق العدل التآلف وو املظلوم ويف حب املساعدة والتكاتف أ

وجدت أذان صاغية ومستجيبة يف أن كل هذه املبادئ قد  ، ية املشهد املعاش والتارخيقراء

الوجدان والفطرة السليمة املجبول عليها لدى أهل  تهالمسستوعبة ملعانيها ومدلوالتها بام وم

احلركي الناجح فنكون بذلك أمام حالة من االنسجام التكاميل بني حماور التنظيم  ،شعب اليمن

 . الوسط االجتامعي املستوعب ،قيادةال ،وجوب اقرتانها وهي: الفكرةاملتمثلة يف الثالثية الثابتة بو
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 لك مقومات التجذرتمت ليةرشوع بهذا احلجم البد أن يتبع آهو يف أن م األمر اآلخر:

فإن القائد املنظر  ،وال يمكن أن تدوم وتصمد إال بذلكوألنها كذلك  ،الراسخ االعتقادي

 
ا
 ثا ،بمستوى عظمة هذا النهج القويم واملؤسس لها ال بد أن يكون أوال

ا
لتعبري  يف أن يتبع  لنيا

أي الوعي الدافع  ،الثوري ،التثقيفي ،كياحلر الشارح لهذا النهج عىل اخلطابوإيصال اخلطاب 

إىل تتبع األحداث  ةلمواقف املقتضيل هتبنييف املبارش،  االجتامعية وإىل النزولإىل استنهاض اهلمم 

خرى والنفور من األوىل وإىل أهلها ويف امليل إىل األ ،الباطلاحلق و ة بنيواملستجدات الفاصل

 ومن أهلها.  

نف ذلك النشاط يف تنظيمه االجتامعي االويل   
ُ
منهجيته املرتبة ب -من حيث النشأة  – ص

 باعتباره نشاط
ا
 توعوي  ،اثقافيا  افكريا

ا
 إرشادي ،ا

ا
  ،ا

ا
 تعبوي ،نهضويا

ا
  ،ا

ا
، ،ثوريا

ا
 أو فئويا

ا
أكثر  ال مذهبيا

 نشاط أن يكونمن 
ا
 سياسي ا

ا
 أو عسكري ا

ا
ام جير بعده ذلك ألن التوجه الثقايف الفردي أو الع  ،ا

وكإسقاط تطبيقي ومبارش لتلك األفكار عىل املشهد الواقعي السياسة كتحصيل حاصل، 

يف حيوية مبادئه  ،(القرآن الكريم)واملعاش السيام عندما تكون تلك املنهجية النظرية هي 

 . يف دقته وتفصيله اإلحكام ملنضبطا لتناسقمن حيث ا ةاملطلقتها ونموذجي

استشعار ذلك العدو خلطورة  معرفة ثم يف ،تشخيص العدو رضورة يف تمثل – :التنبه األول

عرقلة أي نشاط واعي ، ولوسائل الصد والتضليل التي سيستخدمها لالتحرك الثقايف املوجه ضده

 : ورصيح معادي

ثم نحن   ،هذا الضعف الت وصور ونكون يف اليمن يف أحط حاكيف تكون األمة ضعيفة 

 ،وتساءل الكثري غريه (القائد املؤسس)هكذا تساءل  ،ال نفعل يشء للخالص من هذا الوضع

ة عىل باعث ،منرية متألقة كام هي دائام ،ولكنه حترك عندما عرف بأنه قد التقط احلقيقة بيدية

 ،حتى ارتوى طلقة" بكلتا يديهترشب من نهل وعني هذه احلقيقة "املف ،االطمئنان والثقة واالقدام

ىل الرصاخ يف إهذه احلقيقة  ووحمب ومريد اودع ،بوجه املتآمرين عىل حقائق األمورحينها رصخ 

وكانت محلة التضليل  ،هم األمرغضبأن افكان  ،ه رموز املستكربين بدون خوف أو ترددوج
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  كرب (. وأكرب الشياطني ) أمريكا الشيطان األ للشعوب عداءبقيادة أكرب األ

 دحض االدعاءات:

بني حركة  -حينها-الصالت  من النوع ذلك نفي يف رصاحة أكثر كانوا أنفسهم األمريكيون

 وزيرة مساعد فيلتامن، إيران؛ حني أعرب جيفري يف اإلسالمية اجلمهورية مع انصار اهلل

-11 اجلمعة منياأل"  املنامة حوار" مؤتمر افتتاح يف األدىن، الرشق لشؤون األمريكية اخلارجية

  م12-2009
ا
 خارجي دعم وجود احتامل عن إلينا ورشكائنا أصدقائنا من العديد حتدث»: قائال

 ليست رصحيا أكون لكي»: وأضاف ،«للحوثيني إيراين دعم عن افرتاضات وسمعنا للحوثيني،

  .«األمر هذا عن مستقلة معلومات أي لدينا

 هناك أن يبدو»: وقال اليمن، عىل قارصة ضيةالق إبقاء عىل" األطراف مجيع" فيلتامن وحث

  .«تضييقه مصلحتنا من يكون عندما الرصاع، دائرة لتوسيع أسباب إجياد حتاول أطرافا

 سبق وأن والتي اليمن، ضد التحالفية احلرب مع تامشيا العنوان لهذا االستخدام وترية علت

 اخلطاب يف وحمورية رئيسية مادة بحليص الفئوي الضيق اإلطار ويف الطائفي االستخدام من انتقل

 بتسليح وتقديم إيران بقيام التلويح إىل دقيق بشكل فيه التصعيد تركز ،واحلكومي الرسمي

 احلراك" فصائل وبعض "اهلل أنصار"حركة  - هاميمنيني  تيارين أو لفصيلني املايل الدعم

 وملرات شخصيا -نتقايلالرئيس اال – "هادي"عبد ربه منصور  لسان عىل ذلك قيل -"اجلنويب

  .خمتلفة ومناسبات مواقف ويف عدة،

 والتنافر املجتمعي والسيايس بوسائل للصدام الرتسيخ يف مساعي تنوع ولكي يكون هناك

 حتويلها محاولةب؛ (وإيران اليمن)البلدين  بني للعالقات التوتري من مزيد وبغرض خمتلفة، وسبل

  .آخر فاطتخاو اليمن يف إيراين دبلومايس يالاغتب نجمهولو ام، قدبلوماسية أزمة إىل

يف  املايل املسؤول م2014 يناير 18 - ها1435 األول ربيع 17 يوم السبت اغتيل حيث

 ذلك قبل خطف قد وكان ،أسدي" أصغر صنعاء" عيل اليمنية العاصمة يف اإليرانية السفارة

 يف منزله من خارج وهو م2013( يوليو)تموز 21 يف نكبخت" أمحد "نور هو آخر دبلومايس
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لحني أيديعىل  صنعاء  سنتني؛ بعد إال عنه يفرج ومل القاعدة، لتنظيم ينتمون بأنهم الحقا قيل مس 

 م.2015 مارس/ آذار 5 املوافق يوم اخلميس بعد اإلفراج عنه يف "طهران" وصل

 ذاه عن لإلعالن األول املدشن كان" اجلمهورية املستقيل رئيس"  هادي منصور عبدربه"

 إيران فيه ذكردون أن ي خطاب من يمر له لإيران؛ حيث مل يكن  نحو (الصدامي الرسمي) التوجه

 يف احلربية الكلية يف كلمة له ألقاها يف الشأن بهذا ترصحياته فكانت أوىل أو "عريان" كام يلفظها! 

 صعب، اليمن وأن اليمن، من يدها ترفع أن إيران يف أشقائنا عىل» قائال: ،م 2012 صنعاء عام

 واحلرب للعدوان املواكبة الفرتة يف ؛ ثم علة وترية هذا الذكر!«يفكرون كام يكون لن اليمن وأن

  .اليمن عىل

 اليمن يف خمطط تعمل إيران»قائال:   (1)م2012 عام  األمن جملس أمامكرر هذه االتهامات 

 بحاجة أن تكون لن مزهر مضيق زايد املندب باب إىل وصولها وعند املندب باب إىل تصل لكي

ثم ويف  ،«سمعوش ما وبعضهم سمعوا بعضهم ممرين من العامل ستخضع نووية، دولة تكون

 فارسية، دولة اليمن تكون لن ،باليمن فارسية لدولة احلوثيني إقامة نقبل لن»ترصيح آخر يقول: 

 .(2)«طهران بيد عربية عاصمة رابع أصبحت صنعاء بأن إيراين سيايس بترصحيات ونذكر

 .«حيكمونا الفرس نخيل أن ال يمكن احلزم، عاصفة قامت السبب ولهذا» يقول: ثم

 ومضيق املندب باب إىل تصل أن هدف لها ومصانع! ايران سالح حاملة سفن زغرنا»

 أن يمكن ال اليمن، يف اإليرانية التجربة علينا تفرضوا أن تريدوا» يقول: اللقاء نفس ويف ،«هرمز

 والسعودية للعرب عدوة وتصبح إليران اليمن ونسلم : إما األمرين دأح كنا» ،«تفرضوها

                                                           
 اليمنياني باني لاه مكاان ال لطاائفيا اإلياراين املرشوع إن»:  م2016 املتحدة لألمم العامة اجلمعية ويقول أمام (1)

ل األحرار،
ّ
 الذي التخريبي التأمري املرشوع لذلك كبرية انتكاسة املاضيني العامني يف اليمنني األبطال نضال ومث

 .«كلها املنطقة يستهدف
 م.2016/  10/7 ملارب زيارته أثناء لهادي خطاب (2)
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 !.(1)«التحالف من التدخل نطلب وإما إليران، الرابعة العاصمة أو الرابعة املحافظة وتصبح

 أو ،"هادي" من الصادرة الترصحيات كل تواكب مل يرانيةاإل ترصحياتأن ال نجد املقابل يف

 سمبأ فالناطقة كلها، تغفلها مل ولكنها التدخل يف اليمن، أو للعداء كمظلة يستخدمونها ممن

  اخلارجية عن صادر بيان ويف اإليرانية "مرضية أفخم"، اخلارجية
ا
 يف لهادي ترصيح عىل ردا

 واالعتدال، احلكمة عىل تقوم دائام إيران جلمهورية اخلارجية السياسة إن» قالت: ،م2014

 املطالب تدعم أنها كام الداخلية، الشؤون يف دخلالت وعدم األخرى، الدول مع والتفاعل

 .«والسلمية املرشوعة

  لماملحسوب عىل مروجي النزاعات ف املحيل والعريب اإلعالمي اخلطابأما 
 
 من للحظة يتوان

رستالصدامي زيز هذا املوقف تع يف الصابة التطورات مسايرة
ُ
 مرئية إعالمية وسائل فك

ة اإلسالمية يف العدائية جتاه اجلمهوري سياقاتناال من وعالن هذا لتغطية ومسموعة ومقروءة

  : تدخلها يف اليمن.حتت ذريعةإيران، ومنها 

عت متفرقة لعناوين املركزة اخلربية الصيغ إلحدى نموذج
ُ
 إيراده ارتأينا واحد، متن يف مج

؛
ا
 من حالة يجترو بغرض املوجهة؛ اإلعالم وسائل لدى املتبعة لآللية استخالص من فيه ملا كامال

 :إيران جتاه اليمني املجتمع أوساط يف وسياسيا اجتامعيا، تثبيته املراد النفور

 وزارة اليمن، يف إيرانية جتسسيه خاليا 6 عىل القبض إلقاء عن اليمنية السلطات أعلنت)

 الرئيس واتهم اليمن، يف اإليرانية التجسس خاليا إن الرسمي: موقعها عىل قالت اليمنية الدفاع

 الدعم تقدم إنها» وقال: اليمن، يف والعنف الفوىض نرش بمحاولة إيران هادي منصور بدربهع

 الشامل يف احلوثيني مجاعة مع احلال هو كام مسلحة، سياسية لتيارات واإلعالمي واملايل السيايس

 .«اليمن جنوب بانفصال املطالب اجلنويب واحلراك

 من حالة إجياد إىل» اليمن شؤون يف تدخلها خالل من تسعى "طهران" أن هادي وأكد

 لتمرير املضطربة األوضاع من تستفيد لكي وسيايس؛ أمني فراغ وخلق والعنف، الفوىض

                                                           
  .م 2016/  9/  22 خاص لقاء برنامج يف اجلزيرة قناة مع مقابلة يف (1)
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 واستهداف اإلقليمي، دورها ملامرسة انطالق نقطة بالدنا جعل إىل وتسعى املنطقة، يف أجندتها

 . «العريب اخلليج دول

ملد انصار اهلل بالسالح ومنها مزاعم وجود سفن بدورها ردود عديدة تنفي فيها يران إل كان

 من إيران حذرتقد  املتحدة الواليات إن أوباما:الرد عىل ترصيح الرئيس األمريكي باراك 

 ومنها ترصيح ،باخلليج البحرية املالحة تهديد يف تستخدم أن يمكن اليمن إىل أسلحة إرسال

 اىل م2016 أكتوبر 12 املوافق اليوم دخلت رانيةإي سفينة أربعني إن» املنفى: يف "دغر ابن" حلكومة

  .«واملخلوع احلوثي مليليشيات السالح تهريب بغرض وإنها وسحمه؛ الكوري، عبد جزيريت:

 اخلارجية وزير ترصحيات عىل رده معرض يفو ظريف" جواد "حممداإليراين  اخلارجية وزير 

 الصحة من لها أساس ال إنها»: الوق ،وتفصيال مجلة املزاعم هذه نفى كري" "جان األمريكي

 من جتعل الترصحيات هذه مثل خالل ومن األمريكية اإلدارة إن»: ظريف واضاف ،«إطالقا

  نفسها
ا
 اليمن وأبناء األطفال وقتل لإلنسانية، املناهضة احلرب جرائم ارتكاب يف للسعودية رشيكا

 .«جلرائما هذه مجيع مسؤولية أمريكا تتحمل أن رضورة عىل مؤكدا العزل،

  وتابع
ا
ا يعرف كريي إن»: قائال

ا
ي د
 
 جهدها قصارى ونصف عام خالل بذلت السعودية إن ج

 اإلسالمية اجلمهورية أن وأكد ،اليمن يف النار إطالق وقف إلقرار الرامية اجلهود مجيع إلفشال

 طابع ذات هي بل دولة، أي ضد موجهة غري العسكرية قدراتها عىل أن قد شددت مرارا اإليرانية

 .«بحت دفاعي

 

 يف عمل متناسق ومرتابط يف اركانه
ُ
األمم املتحدة لتتبنى قرارات وإن عىل عجالة  تكرش، ا

ا  مشرتكة يمكن تنفيذها،عسكرية لتؤكد من هذه املخاوف وللترشيع ألية خطوات 
ر
 عىل ورد

 للجمهورية مةالدائ املمثلة فإن املتحدة، األمم إىل السعودية بها تقدمت قد كانت أخرى برقية

 يف جاء ما إن» م:2016 أغسطس 26 اجلمعة أكدتقد  املتحدة، باألمم اإليرانية اإلسالمية

 إىل للسالح إيران إرسال حول مزاعم من الدويل األمن جملس إىل السعودية وجهتها التي الرسالة
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 .«فوضةمر ادعاءات وأنها موثقة، وغري الصحة، من لها أساس ال (2216) القرار وخرق اليمن

 الدوالرات من املليارات عرشات تنفق التي السعودية أن للدهشة املثري من :البيان وأضاف

 حول األمن جملس إىل شكوى بتقديم تقوم -اليمني الشعب ضد واستخدامها األسلحة لرشاء

  !.اليمن يف السالح استخدام

 اليمن، يف العسكري احلل ببأسلو تؤمن ال اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية البيان أن وأكدكام 

 اآلليات إىل والعودة احلوار، طريق عن اخلالفات وحل النزاع بإنهاء الدوام عىل وطالبت

 .والسلمية القانونية

امللف النووي اإليراين، كعامل قلق مشرتك إلرسائيل والسعودية، يف انعكاسه 

 عىل اليمن: "عدوان"بصورة 

 التشويهية الكثيفة واحلملة اإليراين النووي فاملل بخصوص التفاوض جمريات مع تامشيا

 القلق وتوازي تواكب وحول امللف، هذا إنجاز لعرقلة" إرسائيل" قادتها التي والتحذيرية

ج   فقد اإليراين؛ النووي امللف بخصوص "اإلرسائييل" القلق مع السعودي
ُ
 كامدة باليمن ز

دولة االحتالل  موقف دعة، ولتعزيزل التخويفية والرائوإليصال الرسا واالتهام، للتحريض

 املطاف آخر ، وصلت«االقليمية الدول شؤون يف تتدخل إيران أن» لعنوان: املتبني رسائييلاإل

 األمم أروقة داخل« اليمن يف إيران تدخل» عنوان: مناقشة يتم أن إىل جمتمعة املساعي هذه

 اإلعالمي االستهالك بغرض دة؛املتح األمم من تصدر كتقارير أو مقدمة، كشكوى إما املتحدة:

 فيه اإلعالن تم والذي م،2015 /مايو/2 السبت املقدم املتحدة األمم خرباء هيئة تقرير هو كام

 يف استمر قد ذلك وأن ،"اليمن يف احلوثيني للمتمردين"  أسلحة أرسلت قد إيران كون عن

 جملس لعقوبات اخلاصة اللجنة إىل الشأن بهذا تقريرها قدمت قد وأنها م،2009 منذ احلدوث

 .إيران عىل الدويل األمن

 عىل ارتباط هذا العنوان احلساس مع أحداث اليمن
ا
باالقرتان مع األسباب  - ليس أبلغ تعبريا

 
ا
كالم "نتنياهو" رئيس  من -يف كتابنا هذا  الكثرية األخرى املرتبطة واملجتمعة التي أوردناها سابقا
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ىل اليمن بأيام، سواء يف جملس األمن، أو أمام الكونجرس رسائييل قبل العدوان عالوزراء اإل

 عىل 107وهو اخلطاب الذي ذكر فيه إيران " م،3/3/2015يف  األمريكي
ا
" مرة، معرتضا

"أين أشعر  :مما جيدر الذكر من هذا اخلطاب أنه قال االتفاق معها بخصوص امللف النووي،

بقاء دولتي ومستقبل شعبي: سعي إيران بالتزامي العميق بالتحدث إليكم عن قضية قد تهدد 

ثم يف قوله:" يف الرشق األوسط تسيطر إيران عىل أربعة عواصم عربية،  المتالك أسلحة نووية"؛

 بغداد، دمشق، بريوت، وصنعاء، وإذا ترك عدوانها من دون رادع عواصم أخرى ستلحقهم". 

ين املضيق االسرتاتيجي يف "استوىل احلوثيون عىل السلطة يف اليمن، مهددأيضا يف قوله: 

مدخل البحر األمحر، ومع مضيق هرمز، يعطي ذلك إيران نقطة تفتيش ثانية عىل إمدادات العامل 

 من النفط"

بالطبع أنه ال يمكن اعتبار هذا املعلل أو ذاك التوجه هو املحرك الوحيد الختيار البدء      

ل واعتبارات أخرى مفتعلة أو حقيقية بتنفيذ مرشوع أو محلة ما، من دون أن تتوفر عدة عوام

بغرض التعزيز للخطة العامة املزمع تنفيذها، يف العدوان عىل اليمن، استخدم عنوان إيران 

 وتوسعها االقليمي وملفها النووي  كإحدى عوامل التخويف والتحفيز لشن العدوان. 

تي باإلمكان القول اخلطاب السيايس واالعالمي  املروج لهذا الطرح تبنته ذات املحاور ال

، و"ارسائيل" يف صورة كل هذا املشهد منذ بدايته، وإن بعناوين العدوان بارشت بشنمن أنها 

لتخاطب بها املجتمع الدويل، منها التمدد اإليراين واملخاطر املحدقة باملمرات الدولية   ،عامة

 واملنافذ البحرية.

بني وجزئيات التفاوت أو التاميز يل وض يف تفاصأن خت بعدها إلرسائيل يكون من املهملن 

وهي تقدمهام كخطرين أو يف اثبات توفر هذه الصالت أو االمتدادات، "إيران"،  "احلوثيني" و

التوجه العام لكال الطرفني هو تبني العداء جتاه وجود الدولة االرسائيلية فعىل كيانها ودولتها، 

من لهذه االعتبارات كان الربط الرسيع باعتبارها كيان غاصب وحمتل ألرض عربية وإسالمية، 

، فالشعارات متامثلة سالمية يف إيرانمهورية اإلحلركة أنصار اهلل باجلقبل "بنيامني نتنياهو" 
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  لكال الطرفني جتاه إرسائيل.ومتكاملة 

أحداث عمران، ثورة ) نصار اهلل يف اليمنتصادف مع ذلك أن التحوالت الكبرية التي قادها أ

 (1+5مع جمموعة الا) املفاوضات واحلراك الدبلومايس الكثيف فرتة د تواكبت معقسبتمرب(  21

نوفمرب  24الذي ابتداء باتفاق مبدئي ومؤقت يف الدائر حول امللف النووي اإليراين، و يف جنيف

 . م2016يناير  15تفاق النهائي حوله يف وقع عىل االو م،2013

كل اجلهود الدبلوماسية وحشدت ألجل ابطاله " وهو ذات االتفاق الذي اثار حنق "ارسائيل

" يف الكونغرس األمريكي ما كان عىل لسان "نتينياهوواالعالمية وغريها، ومن تلك التحركات 

 م 2016سبتمرب//22القاه يف منها اخلطاب الذي اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أمام  خطاباتهو

أن العدو املشرتك  بعد أن تأكد لها دوة إلرسائيلتفاخر فيه بأن كثري من الدول العربية مل تعد عو

  لها ودولة "ارسائيل" هي إيران"!.  

قد  لا"ارسائيل"   وجر السعودية للعداء مع األطراف املعاديةفتكون بذلك مساعي التخويف 

من كون " احلوثيني" هم أداة إيران  وبقية حلفاءها ختويف السعوديةت إىل حد كبري، نجح

 .خطر التسليح النووي اإليراينوختويف اململكة من لكة، الستهداف املم

يتم  رب تاريخ وجود الكيان الصهيوين عىل أرض فلسطني التية األوىل عتكون املروبذلك 

وتشارك مصالح وتشارك العداء مع ذات بوجود حتالفات  والعلنيةاملجاهرة املتبادلة  افيه

املفعل هو اليمن  بذلك يكون العدوان عىلرسائيل ودولة عربية أخرى، وبني دولة إاالطراف 

القائمة بني هاذين  ، االرتباطات العديد من أوجه إلبرازلتفيش رس هذه العالقات، واألول 

 الكيانني، منها العسكري واالقتصادي وغريها.  

  :الالعبني وأدوات اللحظة حساسية

  كتب عطوان" الباري "عبد الشهري الصحفي
ا
 انخراط وراء بابأس ستة» بعنوان: مقاال

  :(1)«مطلق رفض بعد احلوثيني مع مبارشة مفاوضات يف السعودية
                                                           

 م .2016/  مارس/  9 موقع "رأي اليوم" االلكرتوين، (1)
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 مسعود اجلنرال ترصحيات أن» الستة: األسباب تلك من األخري السبب يف "عطوان" أورد

 لألنباء" تسنيم" وكالة مع الثالثاء اليوم اإليرانية املسلحة القوات أركان هيئة رئيس نائب جزائري

 سورية: يف األسد بشار للرئيس دعمها أسلوب بنفس احلوثيني تدعم قد إيران ان ا:فيه قال التي

 .«ثانية سورية إىل اليمن حتول يعني وهذا عسكريني، مستشارين إرسال أي

 الشعبي املستوى وعىل اليمنيني، لدى متابعة عطوان" الباري "عبد ومقاالت ترصحيات وألن

 ترصيح بنقل أخرى إعالمية وسائل بدأت اللغط؛ من الكثري الطرح هذا أثار فقد والرسمي؛

 التبعية وجودعن  يطرح كان ما يثبت آخر دليال باعتباره أكرب؛ باهتامم اإليراين العسكري القائد

ل   من
  .إيران نحو اهلل أنصار ق ب 

ا:  حساسية خلق يف إليران املعادية األطراف حتقيقه من تمكنت الذي النسبي النجاح عموما

 تتوقف ال إعالمية مكينة وبفعل العرب، لدى وباخلصوص إيران، يف اإلسالمية الثورة اهجت معينة

ا التخويف هذا من جانب محل والتشويه؛ بالتحريض معنيةو
ا
د  سياسيا، وآخر ثقافيا، طائفيا بُع 

 استخدامه من والغرض العنوان، هذا استخدام خطورة تعي األطراف كل وألن حدة؛ أقل ولكن

 الفكرة خطورة مع خطورته تتناسب والذي ثانياا، أوال، واإلقليميني الدوليني عبنيالال قبل من

 اهلل روح" الراحل اإلمام بقيادة إيران يف الثورة قبل من الكربى الدولية القوى تلك جتاه املتبناة

" ، وارسائيل األكرب" الشيطان" أمريكا من كل من والواضح احلاسم موقفها خالل من ؛"اخلميني

 لتلك املعادي اخلط أو املرشوع هذا تمثيل من حينها تمكنت قد فإيران ،"الصهيوين لكيانا

 احللفاء أحد كونها يف أو املرشوع، ذلك يدير من كونها يف اآلن النظر برصف والدول؛ الكيانات

  روجذات الطرف امل وأن يقوده، من أنها بالرضورة وليس املرشوع؛ لذلك الفاعلني أو
ا
 سابقا

 خالل من ضدها الدويل والتجييش اإليرانية، العراقية احلرب ثم ومن"  الثورة تصدير"  رخاطمل

 .العراق

 "عبدالباري الكاتب قدم التيوإشارات  أو ترصحيات هكذا مثل تعترب بدورها السعودية

 منها عطوان"
ا
ا بعضا  لدى حتى التصديق صعوبة من تعانيه ما أمام تمريره؛ يمكن ال ثمينا كنزا

 إيران عنوان بكون صفوفه؛ يف واملحاربني العدوان، مظلة حتت نياملنضوي املرتزقة من رافاألط
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 .اليمن عىل احلرب لشن مربرا ليكون يكفي

 اإليراين الثوري احلرس لقائد ترصحيا أيضا" اليوم رأي" موقع نرش م2016 /مارس/ 27 يف

 الثورة لصالح تسري يمنوال والعراق سوريا يف األوضاع أن عنوانه:" جعفري عيل حممد"

 .اإلسالمية

 شك ال إثباتا أيضا الترصيح هذا اعترب فقد االنتباه؛ وشديد دوما متيقظ املرتاب احلس وألن

 يمكن العنوان أن رغم الذكر، سابقة الدول يف إيراين تدخل وجود وعىل تبعية، وجود عىل فيه

 لصالح أو اإلسالمية، لصحوةا لصالح تسري البلدان تلك يف األوضاع"  الصيغة بهذه فهمه

ا اإلسالمية الثورات   .عموما

 بتاريخ امليادين قناة عىل اهلل ألنصار الرسمي الناطق "السالم عبد حممد" لألستاذ مهم لقاء يف

 طهران، من مبارشة قادم أنت» قال: الذي الصحفي مداخلة عىل رده سياق ، ويف4/3/2015

ا إيراين تدخل فيه طيب سعودي، تدخل فيه وتقول:
ا
  ؟!«أيض

ا ليس هذا):الرد ا، كالما
ا
 وهذا طهران، إىل رافقناه نحن حكومي وفد هناك صحيح جديد

 اليمن تنفتح ال أن عىل اخلليج، ودول السعودية، فرضتها التي العزلة حالة يكرس أن حاول الوفد

 يف دخلالت حجم هو ما التدخل: عن نتحدث عندما نحن واإلسالمي؛ لهذا العريب العامل عىل

م   من السيايس؟ للقرار بالنسبة إيران تعمل ماذا السيايس؟ القرار
 
 إليران تدخل أي نرفض نحن ث

 تتكلم أن األطراف من نتمنى نحن السيادية، القرارات من أو السياسية، الشؤون من شأن أي يف

تهم عندما نحن نتكلم كام واحدة! بكلمة
ُ
 ؤونناش يف يتدخل أن ألحد نسمح ال أن بإيران ن

  شيئاا. تقدم مل هي؟ عملت وماذا الشعب، حترتم هي اليوم حتى إيران إيران؛ فيها بام الداخلية

 العاصمة إىل واحدة طريان رحله وصلت عندما ضجوايردف االستاذ حممد عبدالسالم )هم 

 الرئيس من وصدر اليمن!! شؤون يف سافر تدخل هذا أن واعتربوا طهران! من مبارشة صنعاء

  قيلاملست
 
 نحن ولذلك اليمنيني! تقتل طيار بدون بطائرات يشيد كان هو فيام بذلك؛ يندد بيان

 اململكة من اليمني الشعب عىل املفروض واحلصار العزلة حالة نكرس أن فيه، نتحرك الذي اليوم

 .آخر!! مكان أي إىل تذهبوا ال تقول ثم حتارصنا أن تريد السعودية، العربية
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  تدعم؟ ال إيران كانت إذا واملال السالح لكم أين نم ثم: املذيع قاطعه

ا، كبري بشكل اليمن يف موجود هو السالح
ر
 لدينا ونحن أحد، عىل خافية املسألة تعد ومل جد

ا، كبري بشكل حاضن جمتمع
ر
  هناك أن ننكر ال أموالنا؛ من نقدم ونحن جد

ا
  مساعدة

ا
 من مثال

 مظلوميتنا، عن لتتحدث قناة ننشئ أن السيايس الغطاء لنا قدموا أن لبنان يف اهلل حزب من اإلخوة

ن   نحن لكن   .الوطني بخطابنا نتحرك من ونحن التوجهات، نرسم م 

 من دعم عندكم يعني مثال: سويرسا حليف وليس إيران حليف اهلل حزب: املذيع قاطعه

 إيران؟!

 الصهيوين الكيان به متكل وما ولألمريكان، للصهيونية املقاوم املرشوع مع تالقينا نخفي ال

 جانب إىل نقف نحن إجيابيا؛ نعتربه نحن يشء هذا خطورة يمثل اليمن بأن نتنياهو لسان عىل

 التي املواقف بهذه نترشف ونحن لبنان، ويف فلسطني، يف اإلسالمية املقاومة يساند الذي املرشوع

 .مشكلة هذا نعترب وال املقاومة، تساند

 هي احلوثي حركة أن فكرة تبديد الرضوري من ،تقول ستبو الواشنطن :للصحفي مداخلة

 وجنوب إيران يف الشيعة من قريبة عرشيه اثنى اليمن يف الشيعة وليس إليران، ةليوك حركة

 أن هو االختالف هذا يف ما أبرز وأن الزيدية، الطائفة اىل ينتمون بل ولبنان؛ وسوريا العراق

 اليمن يف سنة معكم هل اإلجابة: لك أخترص السنة؛ ولكي جتاه العداء من تارخيا تملك ال الزيدية

 حماورها؟ وبعض تارخيها وعن الزيدية عن حديث ضمن

 الدين بدر "حسني السيد الثقايف؛ املرشوع عن نتحدث عندما نحن السالم": عبد "حممد قال

 تتعارضقد  التي ةالزيدياالفكار  فيها بام األخرى، األفكار فيه انتقد قرآنيرا مرشوعاا قدم احلوثي"

 اخلالفات أن باعتبار يتحدث أن يريد وال الطائفية، رفض من أول هو ولهذا الكريم؛ القرآن مع

 ومثل الصحابة، بني حصلت التي اخلالفة نقاط عىل اإلسالمية املذاهب بني والسياسية التارخيية

 الطائفة من تحركن كمجتمع نحن األمة؛ هذه لتفتيت جدا خطرياا سببا كانت هي األشياء هذه

 باعتدالها. معروفة الزيدية والطائفة الزيدية؛

 مع العليا الثورية اللجنة رئيس "احلوثي عيل حممد" أخرى مع االستاذ صحفية مقابلة يف
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رح السؤال التايل2015 /7 /7 بتاريخ اجلزائرية الرشوق صحيفة
ُ
 :م ط

 املنطقة؟ يف إيران يد" اهلل أنصار" واعتبار اليمن عىل احلرب من اإليراين املوقف تفرسون كيف

 شيعة؟ ألنكم تدعمكم هل بإيران؟ عالقتكم حقيقة ما

ا اليمن يف اإليراين التدخل عن احلديث أن نعترب نحن
ا
 كيافطة؛ ويستخدم أجوف، حديث

 اجلهات؛ بعض من واآلخر احلني بني تنطلق التي االستفزازية الترصحيات بعض بذلك مستغلني

 مّرة، من أكثر يف قلنا وقد" "... الطائفية النعرات إذكاء وحماولة املنطقة، بشعو تضليل أجل من

ث وكذلك
ّ
 دول عىل بأن خطاب: من أكثر يف احلوثي الدين بدر امللك عبد السيد الثورة قائد حتد

ا ترى كانت إذا العدوان  هذه مثل عن البحث دون ملهامجتها تذهب أن إيران من عليها خطرا

ة
 
 ."واستقراره واستقالله ومقّوماته اليمني، الشعب فالستهدا القش

 رمضان يف العاملي القدس يوم بذكرى "احلوثي الدين بدر امللك عبد" للسيد خطاب ضمن

   ها،1437
 
رب
 
ن   التهم، حقيقة عن خالله من ع  غرض؟ وألي تصدرها؟ التي اجلهة هي وم 

 جلامهري حتى وااللتباسات الشبه من كثرياا أزال الذي الفاصل اخلطاب بأنه قول:وباإلمكان ال

  :فيه قال وكامل، جيل بشكل احلروف عىل النقاط وطرح اهلل، أنصار

 .مشرتكا عدوا واعتباره إرسائيل، يعادي من ضد إرسائيل مع التحالف -

 الذين إيران كيانها، من األمة هذه من جزء هو الذي املسلم البلد اإلسالم إيران اليوم -

 مسلمون هم األمة، هذه يف رئييس ومكون جزء هم أخرى كلامت جموس سفر عنهم تقولون

 إن جموس، إنهم عنهم: تقولون من يا التكفرييني أيها أنتم املسلمني، خرية ومن األمة، هذه من

ا تروون احلديثية املجاميع يف حتى تروون من
ا
 قال آله وعىل عليه اهلل صلوات الرسول أن حديث

ت و  ﴿ تال: حني
 
 ت
 
إ ن
م  و 

ُ
ك
 
ال
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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 ق
 
ل ت ب د  ا ي س  و 

 
 يف تروون من أنتم [38]حممد: ﴾ل

 الدين هذا كان لو» وقال: سلامن، إىل وأشار «هذا قوم هم» قال: أنه البخاري وغري البخاري

 .اإلسالمية األمة من هم مسلمون، هم ،«فارس من رجال لتناوله بالثريا معلقا

 يقفون اليوم هم الفلسطينية، القضية لنرصة واملسؤول املرشف املوقف يقفون اليوم هم -

 تعنيه بام املسؤول املوقف يقفون اليوم هم األمريكية، الهيمنة جتاه واالرتقاء املرشف املوقف
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 .إيران ذنب اليوم فلسطني، يف املقاومة حركات دعم يف اهلل، حزب دعم يف الكلمة

 اخلميني، إيران تكون أن قبل الشاه إيران كانت يوم ألمريكا؛ تركع مل أنها بالذن هذا هو -

 املفرتاة املثالب هذه من يشء أي عنها يقولون يكونوا مل -اإلسالمية الثورة إيران تكون أن وقبل

ماا  الشاة كان لديهم، مقبوال شيئا إيران كانت واملدعاة،
 
 الذي العداء له يكنوا مل أوساطهم يف معظ

 اهلل حزب اليوم اهلل! حزب إرسائيل عادت يوم فلسطني! قضية تبنت يوم إليران اليوم يكنونه

 .مسلم عريب هو الذي

 والسيف احلربة، ورأس إرسائيل، ضد جهادها يف األمة هذه صفوة هم الذين اهلل حزب -

 به تفتخر ذيال والتارخيي والعظيم املرشف املوقف هلم والذين إرسائيل، عىل األمة لهذه الصارم

 .اهلل حزب عىل يتآمرون فلذلك لألمة؛ حقيقي فخر هو األمة

 للعرب، ليس وإرسائيل للعرب يقولون ملن مشرتك، عدو أنها عىل إيران فيقدمون -

 إىل إيران تتحول العرب من إلرسائيل للموالني العرب، من للمتصهينني العرب، من للمتخاذلني

 مع يتحالفون من وبني إرسائيل، بني مشرتك مشرتك: وعد إىل اهلل حزب يتحول مشرتك، عدو

 من وال يشء، يف العروبة من ليس هذا عريب؛ إنساين، أخالقي، قيمي، ارتداد هذا إرسائيل؛

ن   تعادوا أن يشء، يف اإلسالم ن   يكون أن إرسائيل! تعاديه م  ا إرسائيل يعادي م    .لكم! عدور

 البلد ذاك أو البلد هذا يف هناك أو هنا بصوت سمعتم فإذا اآلخرين، ختيفوا أن حتاولوا وأن -

 هناك بلد أو هنا بلد يف واالستقالل احلرية صوت سمعتم إذا عدوا، اعتربتموه إرسائيل يعادي

ا منه جعلتم  واقعكم؛ يف جدا كبري انحراف هذا كارثة، هذه إرسائيل، وبني بينكم مشرتكا عدور

ا إرسائيل يعادي من يصبح عندما ن   م،لك عدوا  حرية ويتبنى األمريكية، الهيمنة مناهضة يتبنى م 

ا تعتربونه األمة وكرامة األمة، واستقالل األمة،  املؤامرات، أشكال بكل عليه تتآمرون مبينا! عدور

  .العداء! أشد وتعادونه

ا  :"سياسية مقاربات" جملة مع مقابلة يفثم و
ر
د  عالقتكم طبيعة هي ما :السؤال عىل ور 

 سبتمرب؟ 21 يف حدث بام عالقة إليران وهل بإيران؟
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ا يقلقهم ما :احلوثي عبدامللك السيد
 
 النهج هو املنطقة شعوب يف األحرار كل ومن من

 والتدمري للشعوب االستعباد بوجه والثائر اخلارج، وهيمنة الداخل، الستبداد الرافض التحّرري

 .للمنطقة

 مسلم، بلد فإيران إيران؛ معاداة علينا يفرضوا أن احلق ألولئك يكن فلم بإيران؛ العالقة أّما

ام شعبنا؛ ضد عدائياا حترك أن له يسبق ومل إجيابية؛ األمة قضايا جتاه ومواقفه
ّ
ى وإن

ّ
 البعض تبن

ا إرسائيل اعتبار يف اإلرسائييل الطرح
ا
ا، أو صديق

ا
ا املسلم وإيران حليف ا، عدور

ا
 طرح وهذا وبغيض

 إيران. جتاه اإلجيابية ظرتنان ومع به، القبول يلزمنا ال

ينا -
 
 -واملصالح واألخالق والقيم املبادئ بحكم معني   بكله اإلسالمي العامل أن يف ورأ

 قّرر التي البلدان تلك حتى تستثني ال التي واألخطار التحديّات وجه يف والتفاهم بالتعاون

امها
ّ
 رفعه الذي األمريكي الشعار أولئك اختذ واإلرسائييل األمريكي املرشوع يف االنخراط حك

ن  " بوش: ا منه وجعلوا ،"ضدنا فهو معنا يكن مل م   املنطقة يف حرّ  صوت كل الستهداف مرّبرا

 إرسائيل، ويعادي شعوبها، ضد املدّمرة املؤامرات بوجه ويقف املرشوعة، باحلقوق يطالب

 مسألة إلرسائيل والعداء املنطقة لشعوب املعادية األمريكية للسياسة املناهض املوقف من وجعلوا

اها طرف فأيّ  إيرانية؛
ّ
  جيرؤ ال كي اآلخرين؛ عىل الضغط بهدف إيراين؛ عنه يقولون يتبن

 
 عىل أحد

ا املنطقة شعوب ضد مؤامراتها يف واالشرتاك معها العالقة من وجعلوا إلرسائيل، العداء  معيارا

موا عريب، أنك إلثبات
ّ
ا فقد ا مفهوما

ا
ص اإلسالمو للعروبة غريباا جديد

ّ
 ألمريكا، الوالء يف: يتلخ

 !الباطل املغلوط املفهوم هذا وأسوأ وأغرب أعجب وما إرسائيل، مع والتحالف

دنا لقد
ّ
ا أك ا مرارا ا لسنا أننا وتكرارا  يف آخر طرف ضد طرف أيّ  لصالح أجندة ألي امتدادا

 شعبنا مطالب نوأ أصيلة، واضحة مبادئ من ينطلق حتّركنا وأن واإلسالمي، العريب حميطنا

 ال اخلارج، لصالح أجندة مسألة املسألة وليست واضحة، ومعاناته ومظلوميته واقعية مطالب

  .غريها وال إيران

 
ُ
ات
 
د  حلظة يف جمتمعة جاءت االتهامات تلك اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية عىل كل فعل  ر 
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 اإلسالمية اجلمهورية طرف من عنها عرب والتي اليمن، عىل احلرب شن قرار عىل املواقف إبداء

  :قائال إيران يف الثورة قائد خامنئي" "عيل السيد

 تقوم ما وأن املنطقة، يف سيئة بدعة وأطلقوا خطأ، ارتكبوا اليمن عىل باعتدائهم السعوديون»

 جريمة اليمني الشعب ضد يقام ما غزة! وأن يف الصهاينة جرائم يشبه اليمن يف السعودية به

 البنى وتدمري البيوت! وتهديم األطفال! قتل» :وأضاف .«دوليا املالحقة ممكنة يةمجاع وإبادة

 عىل خامنئي" "عيل اهلل آية السيد كربى!! وعرب جريمة البلدان من لبلد الوطنية والثروات التحتية

الوحل،  يف أنفهم يمرغ وسوف بالتأكيد، القضية هذه يف رضبة يتلقون سوف السعوديون: كون

 وإنني املنطقة، يف مقبول غري التحرك هذا السعودية: احلكومة خماطبا اإلسالمية الثورة قائد وأكد

 .«اليمن يف اإلجرامي حتركهم عن يقلعوا أن جيب بأنه أحذر

 أي م،2015 /19/4  له بتاريخ خطاب ويف احلوثي"، الدين بدر امللك "عبد السيد بدوره

"عبدامللك بدر  السيد من اإلشارات فيه أول والذي كان عىل بدء العدوان، يوما24 مرور بعد

 حقيقة أما» :قال حني بخصوص )اتهام إيران بالتمدد والتدخل يف اليمن( الدين احلوثي"

 احلر، وتوجهها االستقاللية، لنزعتها فهي -السعودية يقصد- الشعبية الثورة مع مشكلتهم

 يف إليران نفوذ مسألة نهائيا املسألة ليست احلقيقة، هي هذه لألمة؛ الكربى القضايا جتاه وموقفها

 هي إيران إيران؛ مع ليست -واهلل– اليمن يف اليمن، ومشكلتهم يف إليران هيمنة وال اليمن،

 جترؤ فهل عليها؛ ضغائن عندهم أو حسابات تصفية معها هلم كان إذا كربى؛ إسالمية دولة هناك

ذلك!  عىل يتجرؤوا أن من أحقرو وأجبن أذل هم موقف؟ أي يف باجتاهها يتحركوا أن عىل

 مرحلة بعد اليمن، عىل املنطقة يف وفشلهم وإخفاقاتهم غضبهم كل صب عىل عمدوا ولذلك

 ونزعة حر توجه كل عىل يطلقون البلد، هم لهذا واإلضعاف البلد، لهذا االستهداف من طويلة

 أنه عليه يطلقون فلسطني مقدمتها ويف لألمة الكربى القضايا جتاه مسؤول وموقف استقاللية

 فهذه املبادئ؛ هذه مثل تتبنى إيران كانت إذا غلط! هذا ذلك، شاكل وما اإليراين للنفوذ امتداد

 مستقلة دولة تكون أن تريد دولة أي بلد، أي يقول: من إيران، ختص مبادئ ليست عامة، مبادئ
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 مسؤول موقف لها دولة بنفسها، أمرها يف هي تريده ما تقرر حرة دولة أحد، لوصاية ختضع ال

 ليست إنسانية، أخالقية، مرشفة، أصيلة، مبدأ مسألة هذه لألمة؛ الكربى القضايا جتاه ومرشف

 ألنه حر؛ ألنه هو ذلك يتبنى من لكن إجيايب، أمر فهذا تتبناها إيران كانت فإذا نهائيا؛ إيرانية مسألة

 يريدون وهم يرفعونها، عناوين جمرد فهي اإليراين، للنفوذ خيضع ألنه وليس عزيز، ألنه رشيف؛

 األمة وأعداء اإلسالم ألعداء العاملة وحضن واألمريكي، اإلرسائييل للحضن اليمن إخضاع

 .«البرشية وأعداء

 بقيادة إيران يف اإلسالمية الثورة من "احلوثي الدين بدر حسني" الشهيد السيد موقف

 "مجيعاً  اهلل مرمحه" اخلميني اهلل روح اإلمام

 اإلمام قادها التي بالثورة احلوثي الدين بدر حسني السيد إعجاب مقدار ملحوظا كان لقد

 املالزم"." با املشهورة حمارضاته من موضع من أكثر يف ذلك عن عرب وقد اخلميني،

 اإلمام فيها فكر التي الطريقة عن يتحدث «العاملي القدس يوم» بعنوان: له حمارضة ففي -

 اإلمام: فيقول ثورته؛ نجاح بعد أمريكا ومن الغرب، من ملرتقبةا الهجمة يواجه لكي اخلميني

 يف اليهود مع رصاعها يف أصبحت األمة هذه بأن وعرف صحيحة، برؤية نهض عندما اخلميني

 : قال أمة، رصاع أصبح عسكريا، رصاعا يعد مل حضارات رصاع حضاري، رصاع
 
 لهذه ال بُد

 تهتم بالزراعة، فتهتم غذائها: جمال يف نفسها عىل مدلتعت الذايت؛ االكتفاء نحو تتجه أن األمة

 التي األشياء خمتلف يف بالتصنيع تهتم العسكري، بالتصنيع تهتم املجاالت، كل يف بالتصنيع،

 اإليرانيون كان وهكذا يهتفون؛ إلرسائيل بالعداء املواجهة بمستوى لتكونوا الناس؛ حيتاجها

 هذا نهج عىل األمة ترىب أن جيب كيف عرف أنه أي يل:إلرسائ باملوت ألمريكا، باملوت يهتفون

 لتكون نفسها وتبني العداء، فتحمل املواجهة؛ بمستوى تكون حتى «الكريم القران» الكتاب

 . املواجهة بمستوى

 لقيادة قوية قيادة وجود رضورة عن يتحدث «العاملي القدس يوم»املحارضة  ذات يف -

 كام جديد من األمة تبني أن تستطيع قيادة تربز أن ال بد: قولفي العصور؛ كل يف اإلسالمية األمة

  -رمحه اهلل– اخلميني اإلمام كان لقد اخلميني؛ اإلمام استطاع
ا
  اهلل، من رمحة

ا
 األمة هذه عىل وحجة
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 ويف أعداده ويف ثرواته يف قوي وشعب صحيحة، ورؤية عظيم، قائد قدره، عرفت لو العربية

 حكيمة وقيادة هائلة، ثروات يمتلك والشعب القتال، يف بقوتهم معروفون اإليرانيون قوته،

 اإلمام كان مستعد؛ لقد أنه العرب يف ورصخ وأمريكا، إلرسائيل العداء نحو وتوجه قوية،

ا يريدون كانوا لو العرب عىل نعمة اخلميني  حول يلتفوا أن من بدال ولكنهم إرسائيل، من حتررا

 اجتهوا عملوا؟ ماذا أمريكا من أنفسهم وحيرروا إرسائيل بواليرض إيران؛ وحول اخلميني اإلمام

  هم
 
ن
  
 محوا الذين هم اخلميني، من أمريكا محوا الذين هم اخلميني، وضد إيران، ضد يقفوا أل

 .إيران من إرسائيل

 العلوم طالب مسؤولية» بعنوان: أخرى للشهيد السيد حسني بدر الدين حمارضة يف -

 شأن من الرفع من يتهربون كونهم يف واملسلمني العرب لدى كلةمش عن يتحدث «اإلنسانية

 عن دوما يبحث الذي العدو بعكس ومشاكلهم، قضاياهم تبني عىل والقادرة ،القوية القيادات

 القوي الرجل كان الذي -رمحه اهلل- اخلميني اإلمام الحظوا» يقول: حيث ومتجربة؛ قوية قياده

 العرب؟ صنع وماذا وتعاىل، سبحانه باهلل القوية ثقته يف اسية،السي حركته يف القيادية، خطته يف

 عرص يف اإلسالمية الثورة لتحارب اجليش من كتايب يرسلوا أمل ضده؟ يقفوا أمل ضده وقفوا

 ألن إرسائيل؟ ضد شخص أشد كان الذي الرجل ذلك كلهم العرب حيارب أمل اخلميني؟ االمام

 جيعلهم الذي بالشكل الرجل ذلك يكن فلم امم؛اهت لديهم ليس قضية، حيملون ال العرب

 اإلمام أقوال يتتبع من بدأه، عمل أول منذ إرسائيل ضد قوي أنه يعلمون وهم إليه، ينشدون

 من حيذر ودائام إرسائيل، عن يتكلم دائام كان بكثري، اإلسالمية الثورة انتصار قبل من اخلميني

 لكن. مواجهتها سبيل ويف إرسائيل، من لتخلصل الصحيحة الطريقة عىل ينبه ودائام إرسائيل،

 عن يبحثون هناك اليهود بينام ضده! وقفوا لوائه حتت يقفوا وأن موقفه، يقفوا أن من بدال العرب

  .وراءها ليقفوا شخصية أشد

 أمريكا كذب عن متحدثا «وال النصارى اليهود عنك ترىض ولن» بعنوان: له حمارضة يف -

 جذور وهم اإلرهاب، يصدر من هم إرهاب، مكافحة يهمهم ال هإن» يقول: حيث وخداعها؛

 القالقل، وتثري الفتن، تثري من هي اخلميني، اإلمام قال كام األكرب الشيطان هي أمريكا اإلرهاب،



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان 

-258- 

 

 الرصيح بالشكل( االبن بوش) األمريكي الرئيس يظهر أمل كله! العامل يف اإلرهاب تصدر ومن

 أن يصح فهل إرهابيون؛ بأنهم املظلومني املساكني لسطينينيالف ويصف إرسائيل، مع متعاطفا

 العرب بها يثق أن يصح وهل اإلرهاب؟ ضد التحالف يقود من هي( أمريكا) الدولة هذه تكون

 !اإلرهاب؟ ستكافح بأنها

  :إيران يف اإلسالمية بالثورة احلوثي الدين بدر حسني السيد رأي أما

ا حمارضاته من متعددة اضعمو يف احلوثي حسني السيد أوضح لقد
ا
 الثورة عن متنوعا حديث

 أمريكا إىل اإلشارة من خيلو الثورة عن حديثه يكن ومل قائدها، وعن إيران، يف اإلسالمية

 إحدى يف قال حيث وملرشوعها؛ للثورة، عدائهام يف األبرز الدولتني باعتبارهام وإرسائيل؛

  :التايل احلديث بأتباعه القائد عالقة عن تتحدث التي حمارضاته

األمة  بني فيام واجلنود، القائد بني فيام هوة يوجد أن حياول العدو دائام بالعدو: يتعلق فيام»

 وأشياء ومشاكل مصائب يف دخلنا كيف الحظوا) بأن األمة لتلك يوحي أن حياول بأن وقيادتها؛

 هجمة اخلميني، ماماإل أيام يف هذه ظهرت آخره، إىل( فالن بسبب فالن، بسبب كلها؛ هذه من

 باللغة إيران داخل إىل موجهة حمطات هناك وكان أيضا، والعريب الغريب اإلعالم قبل من إعالمية

 اإليراين؛ الشعب إىل موجهة اإلعالم وسائل من وغريها وتلفزيونية إذاعية حمطات الفارسية،

 العامل، مع مشاكل يف وأصبحتم العامل، عن عزلة يف أصبحتم أصبحتم؟ كيف الحظوا) هلم ليقولوا

رُ  حروب، يف وأصبحتم م 
 
د
ُ
 فيام هوة يوجدون وهكذا اخلميني! بسبب كلها مدنكم من كثري   وت

 رفض حماولة أو عليه، للتمرد وحماولة القائد، هذا من وتذمر املجتمع، بني وما القائد بني

  .«فيها  ينجح أن العدو استطاع إذا احلالة هذه لألمة، رهيبة رضبة تمثل هذه لتوجيهاته،

 عن حديثه مورد يف -رمحه اهلل– اخلميني اإلمام عن -اهلل رمحه- حسني السيد يقول -

 أن نفخر» :-رمحه اهلل– اخلميني يقول اإلسالمية؛ كان للثورة األول العدو باعتبارها أمريكا؛

 رأيت أنني لو» :– عبارته بمعنى – يقول وكان ،«بصرية يزيدنا مما وهذا كأمريكا، أعداؤنا يكون

 !.«نفيس يف لشككت كصديق إيل تنظر أمريكا
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  :أنفسهم املسلمني من اإلسالمية الثورة أعداء

 عنوانها: كان التي حمارضاته إحدى يف -رمحه اهلل احلوثي الدين بدر حسني السيد حتدث

 علامء قبل من -رمحه اهلل اخلميني اإلمام لها تعرض التي واألذية املعارضة عن «االيامنية الوحدة»

 احلارض والعرص يشهد التاريخ» :املورد هذا يف قال حيث للثورة؛ واعالنه خروجه بسبب طائفته،

 داخل من علامء قبل من ويعارض إال علماا  حيمل أو علامء، من يتحرك أحد من ما بأن يشهد

 عقبة، أشد كانوا كبار علامء من مؤملة شكوى وصيته يف شكا اخلميني اإلمام! وخارجها طائفته

 !«أمامه عقبة وأعظم

 بشكل احلوثي الدين بدر حسني السيد يتحدث «عمران آل سورة» بعنوان: له حمارضة يف أما

 ذلك عن الكف إىل ويدعوهم الشيعة، ضد عداء من السنة أهل بعض به يقوم ما عن جريء

 قبل من ساءةواإل للتضليل تعرض من أكثر باعتباره اخلميني؛ اإلمام ملثل رضبه خالل من األمر

  :يقول حيث ثورته، بسبب منهم البعض

 من حالة نحمل ال شخصيا نحن السنية؟ نفوس يف العداء حالة يمسح أن يستطيع من»

 من أصوات تصدر اخلميني: اإلمام يقول. نحونا العداء حالة هم حيملون كام نحوهم العداء

- اهلل رسول بيت أهل نم شخص ويأيت هكذا،( املجوس دور وجاء) رأسا! يكفرونه جانبهم

 هيمنة من التحرر إىل وإرسائيل، أمريكا تواجه كيف إىل األمة يدعو -آله وعىل عليه اهلل صلوات

 كيف يعرف شجاع، جماهد، رجل تقي، مؤمن، رجل والنصارى، اليهود من االستكبار دول

 السنية بالد لداخ من كتب وتطبع أصوات، تأيت ثم قرآنية، انطالقة ينطلق احلكيمة، اخلطط يضع

  هكذا؟! يقولوا أمل املجوس! حركة وبدأت جمويس، أكرب يعني اخلميني! !(املجوس دور جاء)

ي ناا، منطقنا يكون أن جيب: نقول عندما فنحن إذن
 
 ما عىل واملذهب مسلمني، مجيعا ونحن ل

 نعتصم أن أمرنا الذي اهلل؟ يكذب من أول ألسنا ونتوحد، عليه، أنت ما عىل وأنت عليه، هم

 .واحد بحبل نعتصم أن اليشء، هذا إال سبيل ال إنه: وقال واحد، بحبل

 :شعار قصة
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 شعار:يد دبرت ومريديه طالبه وجه قد احلوثي الدين بدر حسني السيد كان م2002 عام يف

 .«لإلسالم النرص اليهود، عىل اللعنة إلرسائيل، املوت ألمريكا، املوت اكرب، اهلل»

 األمريكية والقوات السعودية، اململكة وكذلك اليمنية، احلكومة شنت يالت الشعار ذات وهو

 وحمافظات ،صعدة حمافظة عىل كبرية حروب ستة واجلامعات املتطرفة بزعامة "حزب اإلصالح"،

 إسكات ألجلفقط  ؛ األبرياء اليمنيني من اآلالف املعارك تلك إثر واستشهد ،أخرى يمنية

  .الشعار! هذا ترديد عن الناس

 بأن  رصاحة يقول «األخالق مكارم دعاء ظالل يف» بعنوان: للسيد الشهيد حمارضة يف

  اهلل مرمحه– اخلميني اإلمام قد رفعه الشعار
ا
  :يقول ؛ حيث-مجيعا

  الواعي. الذكي احلكيم الشخص وهو وضعه رفعه، الذي هو اخلميني اإلمام الشعار هذا"

 عرف الذي اخلميني اإلمام: «اهلل أمام للجميع عذر ال» بعنوان: أخرى حمارضة يف يقول ثم

ن   هو القرآين بمعناه احلج ف م  ر 
 
 شعار يرفعوا أن إىل اإليرانيني فوجه احلج؛ مع يتعامل كيف ع

 يعمل ملاذا: نقول كنا هنا ونحن إرسائيل، من الرباءة املرشكني، من الرباءة أمريكا، من الرباءة

- عيل اإلمام قرأها برباءة تصدر إسالمي حج إىل احلج لتحويل عمل أول بأن ندر ومل هؤالء؟

 حج إىل احلج حتويل بداية هي "براءة"، الا سورة من األوىل اآليات العرش أمامنا -السالم عليه

َذاٌن مَِن اَّلِل ﴿ إسالمي:
َ
ن  اهللَ َورَُسوِِلِ إََِل انل اِس يَوَْم  وَأ

َ
ْكََبِ أ

َ
َجِّ اْل

ْ
كَِي  بَرِيٌء مَِن الُْمَْشِ احل

  .[3: ]التوبة ﴾َورَُسوُِلُ 

 :-رحمه اهلل–رأي السيد حسين الحوثي، بشخصية اإلمام الخميين 

 ذكر دون من احلوثيبدر الدين  حسنيالشهيد  السيد حمارضات من تقريباا حمارضة ختلو ال

 عن احلوثي؛ حسني السيد قاله ما كل مجع علينا صعب إال أنه قد -اخلميني باإلمام مرتبط يشء

 من إجياده تيرس ما عن البحث من متواضعا جمهودا إال مجعناه الذي هذا ومااإلمام اخلميني، 

  .بحثنا بموضوع مرتبط حديث

  :-عليهم أمجعني رمحه اهلل– اخلميني اإلمام عن احلوثي حسني السيد يقول
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 .«الرسالة ومعدن النبوة بيت ساللة من العظيم الرجل ذلك إنه»     

  .«أجوفا كالما يتكلم يكن مل ماإلما إن»     

  .«إلهية" معايرينا تكون أن علينا "جيب قال: حني مهمة بكلمة جاء اخلميني اإلمام»     

رف الذي الشخص هو اخلميني اإلمام»  
ُ
 اإلمام كافة، اإلسالم أعداء مواجهة يف بجديته ع

 مما األمة لهذه واملخرج احلل ويعرف املسلمون، منها يعاين التي املشكلة يفهم رجال كان اخلميني

  .«منه تعاين

 كثرياا بها يقرأ أن يستطيع ورؤية فكرا يملك صحيحة، رؤية يملك رجل هو اخلميني اإلمام»     

 .«املايض ودراسة احلارض تأمالت خالل من املستقبلية؛ األحداث من

 أن نفسه، وقوة ،وشجاعته بإيامنه، استطاع: الذي العظيم الرجل ذلك هو» عنه: أيضا يقول -

 أعداء وأرعب إسالمية، صحوة وخلق العامل، يف جتديدا فعال خلق الذي النحو هذا عىل يكون

 .«بدينهم املسلمني لدى الثقة إعادة عىل وعمل اهلل،

 ألولئك وجتد» املجاهدين: العلامء فضل عن احلديث موضع يف اخلميني اإلمام ويذكر كام -

 العلم، وجتد احلكمة، جتد وأمثاهلم: الهادي، واإلمام مثال، مينيوكاخل زيد، كاإلمام املجاهدين

 سبعني أو ستني عاش الذي الشخص ذلك عمر كنصف يعش مل وبعضهم لديهم، الهدي وجتد

 يف وترى اجلهاالت، من الكثري أقواله يف وترى الكتب، ركام بني بيته زوايا من زاوية يف سنة

 !.«األخطاء من الكثري نظراته ويف عقائده

 :حسين بدر الدين الحوثي الشهيد السرية الذاتية للسيد

 شاعبان شاهر مواليداحلوثي، من  بن بدرالدين بن أمري الدين حسني: املؤسس القائد السيدهو  -

 استشاهدصاعدة؛  حمافظة - بحر بني - الرويس بمدينة ميالدية1959 املوافق هجريه، 1379

 املوافاق ،ها١٤٢٥ رجب شهر من ٢٦ يف تكفريينيال من وجماميع اليمني اجليش قوات يد عىل

 يف احلق حزب مؤسيس منحلة املاجستري بجمهورية السودان؛ درس مر م؛ 2004 سبتمرب ١

 حمافظاة عان الناواب جملس يف( 294) الدائرة بتمثيل قام؛ اخلريية مران مجعية مؤسس؛ اليمن

 ، أكارب اهلل: )شاعار رفعات التاي الشاعار، بحركاة يُسامى ما مؤسس؛ م1993 عاام صعاادة
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 بتوعياة قاام كاام لإلساالم(؛  النرصا  ، اليهاود عاىل اللعنة ، إلرسائيل املوت، ألمريكا املوت

ا ديني كواجب واإلرسائيلية األمريكية البضائع مقاطعة حول املواطنني
ا
 احلزبياة األطر عن بعيد

  .الضيقة واملذهبية
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وكيف  السعودية، واململكة اليمن بني لعالقةيف تاريخ ا املحطات ألهم البحث هذا يفتطرقنا 

 ممنهج تآمري دور هو األوىل نشأتها منذ اليمن يف جتسيده عىل السعودية الذي حرصت الدور أن

 املتحدة بالواليات ومرورا انيةالربيط باململكة ابتداء خارجية؛ دول بإيعاز من له وخمطط

والفروقات من حيث التكوين البنيوي ومن جهة أخرى بسبب جمموعة من التباينات  ،األمريكية

  وغريها. واملصالح وأعراف الشعبنيواحلضاري والنظرة إىل الدين 

 عىل اليمنيون امتلكها التي الرد وحجج مربرات يف هذا الصدد استيضاح فيدامل من سيكون 

 ردودا تصبح لكي جدا، وكافية مكتملة ويف وصولها لتكون السعودية، والتجاوزات عتداءاتاال

  .واسرتاتيجية كبرية

 يندر التي املهمة والتفاصيل املعلومات أهم حول والتحري التفصيل تم البحث هذا يف

  .وربط ترتيب وجودها بهكذا

 :اسلهتاف الهوي ، وذسخ فتادته 

 كثيفة نشاطات م1962سبتمرب 26 ثورة بعد وباخلصوص السنيني عرشات منذ بدأت

  أساسيني: حمورين وعىل ،جتاه اليمن السعودية العربية اململكة قبل من ومتنوعة

 األسايس الهدف كان اجلانبيني هذين أن وبام طائفي، أو عقائدي ، واآلخر : سيايس . األول:

 رافعة ذلك إىل باإلضافة كانت إنهاف هويتها؛ وتشويه وسلب اليمنية اإلرادة إرضاخ هو منهام

ا  هو وهذا الطائفي، أو املذهبي اجلانب أن إال والهيمنة، التدخالت مرشوعية من يعزز ومرتكزا

ا، واألبلغ األعم  العقائدي املنهج فقط وليس االجتامعية، التوازنات وختريب إرباك عىل بعمله أثرا

 إال ليس الدخيل التوجه هذا مع االندماج يف بالنظر تسطيح وفيه األمر، ظاهر فذلك النظري؛

 .وأدواته مضامينه وفهم للدين، اجلامعة أو الشخصية القراءة ومنهج أسلوب يف تغيريا

 جوانب قراءته من يمكن وألنه األبرز؛ ومربره االكتساح هذا عنوان هو ،األئمة حكم كان

 الطرف قبل من املقاومة أو مالتصاد حالة من خيفف مما -مذهبية  أو فكرية أو عقدية غري أخرى

 احلكم لهذا واالجتامعية السياسية والواجهة، هجلذلك الن وخالصة نتاج املستهدف؛ باعتباره
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 الكهنوتية(.  أو التجرب، أو الظلم، ادعاءات) بفعل أسقط الذي

 املصطنع العدائي املوقف ذلك دواعي إلصاق إىل ممنهجة وبصورة وأدواتها اململكة سعت 

 منهجه عىل يعتمد احلكم نظام كان الذي ،الزيدي املذهب جتاه آخر مصطنع عداء إىل امةاإلم جتاه

 الرضر هذا عن بمنأى أيضا الشافعي املذهب يكن ومل الفقهية، أو السياسية ونظرياته

 والفكرية االجتامعية تنوعاته بتشعب بالواقع بل باملذاهب، األمر ينحرص ومل وانعكاساته،

 .واملنطقة اإلقليم يف سواها ما عن واملتاميزة اخلاصة يةوالرتاث والسياسية

 نقائض عىل تعتمد أخرى عناوين تمرير عىل مرافقة وكخطوات ذلك سبيل يف فعملت

 تسطيح عىل جممله يف يستند، ترشيعي وممارسته عىل احلياه العامة؛ بأسلوب الدين فهم يف جذرية

لها؛ بإعادة إبرازها من الرتاث  توجذر بها ختصصت عامة قواعد وفق وحمارصته العقل

 .الوهابية" با"احلركة عليها أطلق ما ،املهمش أو املرفوض

 املمتد احلكم سلطة يف رجل وثاين ،"مدرع األوىل لفرقةاالسابق لا"  قائدال األمحر" حمسن "عىل

 ةحمارض يف يوما تكلم -للسعودية التابع األول الرجل طويل زمن ومنذ اليوم وهو سنه، 33لا 

مسجلة يف  عليها عثر -م94 حرب بعد الضباط من مجع عىل ألقاها الرصاحة، وشديدة رسية

 املسرية قناة بثتها م ،2014سبتمرب  21 أحداث اثر صنعاء من وجنوده هروبه بعد -رشيط فديو 

 احلقيقي الدور بالتفصيل فيها رشح م،2015 /21/8 بتاريخ «غري ال حلقيقة» برنامج يفالحقا 

 السلبي والدور السعودية، اململكة وجتاه العرب، جتاه الواليات املتحدة األمريكية من لكل

  اليمن خصوصا. جتاه للسعودية

 من يوم أول من السعودية طبعا» قائال: ،اليمن جتاه للسعودية قديم عدائي موقف عن حتدث

 بأن» تكمن األبرز احلقيقية أن ويف ،«مبدئيا الثورة ضد وهي - سبتمرب 26 ثورة -الثورة  قيام

  !.«عسكريا حياربوننا سياسيا، حياربوننا اقتصاديا، حياربوننا كان: مهام حتاربنا ستظل السعودية

أما بعدها فقد اشتد العداء  ،الوحدة اليمن قبل يف اجلمهوري النظام ضد عموما فهم

 دولة، تصبح ال يلك دائام؛ اجلنوب .. ضد بالشامل يدفعون دائام كانوا اليمن توحد ملا ولذلك»؛

ا قلوبهم يف يكنون عىل الدوام فهم متناحرة! قبائل بل
ا
 احلقد هذا وازداد ،« خاصة لليمنيني حقد
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  .اليمنية الوحدة حتقيق بعد

 حماربتهم للثورة، حماربتهم قديم: خالف السعودية العربية اململكة مع خالفنا فخلفية»

 فاحلرب يعني اليمنية: اجلمهورية يف الدولة اتمقوم لكل حماربتهم لالقتصاد، حماربتهم للوحدة،

 غذيناهم فإذا قبائل؛ واليمنيون مسلحون، اليمنيني أن أمل عندهم هم». .. «قديم واخلالف قديمة

 .«األخرى من تكون أقوى أن تريد قبيلة كل

الشهري  "السعودي"املناضل (1) "نارص السعيد"احلديث الذي كان قد أكد عليه  وهو ذات

تاريخ آل سعود" حيث يقول يف  م،  بعد تأليفه لكتاب "1979 اختطافه واخفاءه منذ الذي تم

وما من ثورة قامت يف اليمن قبل الثورتني اللتني اطاحتا بحكم االئمة ...... ذات الكتاب " 

 والسالطني إال وحطمها آل سعود بأموال شعبنا املرسوقة.." . 

 آل:  اللحتيف الممهبي ، ث  )االسلقط ب(  

 للشخصيات االستقطاب بدأ ،مل يكن يف اليمن ما يعرف بالوهابية أو مشتقاتها ومرجعياتها

 بأن السيايس؛ أو االجتامعي ومستواه حجمه مع يتناسب خاص استقطاب شخصية لكل وكان

 إىل الدعوة للسفر خالل من ثم مقاومته، يصعب كحافز ابتداء: ةاملادي احلالة عىل ذلك يقاس
                                                           

عاام  اجلزيارة العربياةساط شاامل و مديناة حائالولد يف م( 1979–1923)(أبو جهاد نارص آل سعيد الشمري 1)

بعام واحد، ُيعترب أول معارض لنظاام احلكام يف الساعودية  عبد العزيز آل سعودائل بيد أي بعد سقوط ح: 1923

 م.1932م ها عائمنذ نشو

ا ،عرب عمالء سعودينيم 1979عام  بريوتاختطف املعارض نارص السعيد يف  ا عاىل بعد حواىل أكثر من ثالثني عاما

مل ياتم الاتخلص مناه يف  "ناارص الساعيد"ماارك يوناق أن  آل سعودمرور احلادثة كشف احلارس الربيطاين ألمراء 

  م1979عام  السعودية
ا
ورمي جثامنه  فهدبعد اختطافه بأمر من األمري  لبناننه تّم التخلص منه يف إبل  ،اكام قيل سابق

ضاواري والوحاوش، وأكاد يوناق أن لا وغذاء له وجسده املمزق نهبا ءمن طائرة عىل السواحل اللبنانية وترك أشال

، وال تزال زوجة السعيد أم جهاد تنتظره
ا
ا بعد ميض أكثر من ثالثني عاما  مصدر معلوماته هو من امللك فهد شخصيا

 .ا املسؤولية الكاملة عن اختطاف زوجها املناضل نارص السعيدمن اختفاءه والتي محّلت احلكومة السعودية مرارا 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2


  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان 

-268- 

 

ا ميدانيرا لتنفيذ  االجنداتممن أصبح ال سة؛ فقد سافر العديدللدرا السعودية
ا
 ،ةاملكتمل حقا قائد

ور   ،إخواين " –فتكرست أوىل مهامهم يف بناء املساجد املصبوغة بطابع وهايب" سلفي 
ُ
ثم يف بناء د

ويكون أولئك ممن أصبح حيظى بلقب  ،ثم يف استقطاب الفقراء بوسائل متعددة ،لتحفيظ القرآن

بالذات  النشاط وإلكامل هذا ،طائلة تمكنه من إتامم املهام املوكلة إليه حيظى أيضا بأموال يخ" ،" ش

 الوهابية، نهج عىل وتدريسهم اعدادهم تم الذين املساجد خلطباء شهرية رواتب تم ختصيص

 .الالحقني من نهجه عىل سار ومن تيمية، ابن ومنهج

  ال فانه الوالء عىل وكتأكيد القبليني، للمشائخ االستقطاب ثم
 
 موقفا اختذ قد يكون أن بد

 كل بتنفيذ التسليم إال بعدها يمكن ال حيث املستهدفة؛ االنتامءات تلك من األخرين جتاه طائفيا

  .أثرها تفاوت عىل املشاريع

   القبول التسمي ب شت الوه ب: 

 كمؤسسة ،العلمية" عاهد"امل بإنشاء السامح عىل تنص عىل اتفاقية بالتوقيع :األوىل املرحلة

 دينية مناهج العلمية املواد إىل باإلضافة فيها التدريس يتم احلكومية، املدارس عن منفصلة علمية

 املراحل هذه املعاهد كل شملت ،وعناية بدقة مناهجها حددت ،الوهابية احلركة ختص أخرى

 القايض يد عىل م1972 عام يف املعاهد تلك اوىل تشييد بدأ ،(ثانوي إعدادي، ابتدائي،) الدراسية

ر   منطقة يف الفسيل لطف حييى و  س   خوالن". "م 

 الكادر وحتى وكوادرها، مدرائها، تعيني عىل اإلرشاف كان التي العلمية املعاهد توالت ثم

 أصبحت التي الوهابية عىل الكايف االطالع باإلضافة لقبوهلم، رشوط وجدت الذي التدرييس

 تفاوت باالعتبار األخذ مع - اليمن يف املسلمني لإلخوان سياسيةال احلركة مع مندجمة شبه

 العربية األقطار بحركة اإلخوان العاملية يف مقارنة اليمن، إخوان مع التقارب السعودي مستوى

 تنتمي شخصيات من توصية عىل حيصل األساتذة أن للتدريس قبول كرشوط يتطلب ،األخرى

 .السودان أو مرص من كل يف املسلمني لإلخوان

 ساهمت قد املعاهد هذه أن" صالح عبداهلل عىل" السابق للرئيس تأكد أن بعد م2001 عام يف
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تم  -الربملانية االنتخابات يف هلم الناخبني عدد وزيادة اليمن، يف املسلمني اإلخوان حركة تقوية يف

 .احلكومية باملدارس ودجمها إلغاؤها

 "املدارس من الكثري بفتح اإلصالح بحزب ممثلة اليمن يف املسلمني اإلخوان حركة فلجأت

 منذ وتدريبهم املدارس، بطالب اخلاص االستقطاب يف األسلوب هذا تفقد ال حتى اخلاصة"؛

 عنهم: املختلفني من اآلخرين ضد املقابل العداء وعىل التوجه أو للحركة الوالء عىل الصغر

  فاظ بالكادر التدرييس املدرب.متمكنة بهذه اخلطوة من االحت ،وعقائديرا سياسيرا،

 احلكومية، املدارس ختص والتعليم الرتبية وزارة أخرى مع اتفاقية عقد  :الثانية املرحلة

 القرآن ماديت: أو بمنهجي واالهتامم الدراسية، املناهج يف املعريف التبادل عىل: االتفاقية تنص

ا كان والتي اإلسالمية، والرتبية الكريم،  أو للعقل حتفيزا يعترب أن يمكن ما كل طمس فيها واضحا

يف موازاة  ،العلمي أو السيايس، أو العقيل، املستوى عىل واملستمرة املتقدة الثورية للروح إحياء

عيل بن أيب  اإلمام وحتى واألئمة، البيت، آل مناقب عىل تأكيدا اعتباره يمكن ما حذف تم ذلك

ب   طالب " رضوان اهلل عليه"
 
ن
ُ
رُ  ج

 
  كانت ذلك من وبدال وصفاته، قبهمنا ذ ك

ُ
ص

 
ص
 ُ
  تخ

 
 كتب

 . !!صفحه 150 من بأكثر وأخرين وبطوالته ومناقبه الوليد" بن "خالد عن للحديث دراسية

 :االجتامعي  املستوى عىل أما

 الهبات توزيع خالل ومن العمل؛ عن العاطلني وكذلك وفقرهم، الناس حاجة استغالل 

 لهذا أسست ،خاصة مجعيات وباسم رمضان، أيام يف خاصةو مرشب، أو مأكل، من املغرية:

  بناء ثم الغرض،
 
ور   مراكز

ُ
 التي( الدعوة) عليها يطلق ما نشاطات وكذلك القرآن، لتحفيظ ود

 الناس ويدعون املحارضات يلقون الريفية واملناطق القرى عىل األشخاص من جمموعة فيها يمر

 والواسع، العريض ونشاطها( احلكمة مجعية) مثل: تاجلمعيا ثم الصالح، السلف منهج اتباع إىل

 كتيبات كنرش أخرى: شكلية نشاطات من به تقوم ما مع تمتلكها، التي امللفتة واإلمكانيات

 اتباع أهمية عن تتحدث جذابة وفاخره وبنوعية أوراق ملونة، وتكون اجليب، يف توضع صغريه

وجود هذا املفهوم  عدم رغم( الروافض) نم والتنفري النبذ إىل الناس ودعوة الصالح، السلف
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 املذهب بأتباع عنوة ألصقت بالطبع !ولكنها اليمن كرتمجة فئوية لصيقة بالهوية اليمنية العامة يف

  .الزيدي!

 :تبع:  ذطلق  و م ل  دائم  واحلق ن ط ئفي ذسلمت

ر   ؛الوهابية إىل وعقائدهم الناس مذاهب تغيري ألجل مكثفة محلة تشن أن يعني ماذا و 
ُ
 األمر ص

 عمالقة تضليل محلة إىل األمر استند ما إذا سيام وال كذلك، ليست ولكنها شخصية، حرية وكأنه

 ضحيته يكون لن مستمر؛ مؤسسايت عمل عىل معتمدة ممنهجة تزييف ومحلة طائلة، أموال بفعل

  لتوجهات.ا هذه بمغازي ودراية وتعليام وعيا األقل االجتامعية الطبقة إال احلال بطبيعة

 أداة يكون أن إال يستطيع ال أنه ذاك أو الطائفي التوجه هذا يف اندمج من كل نأ اليوم ياُلحظ

 مشاعر حتى أن فعال ثبت قد وأنه آخر، خارجي كيان أو أخرى دولة إلرادة باملطلق متامهية

 .اعتبار كل فوق للطائفة االنتامء ويصبح ختفت للوطن االنتامء

 عىل الطاغي االجتامعي بتآلفها اشتهرت والتي اليمن، تشبه امعيةاجت حاضنة يف وخاصة

 بأنها مبالغة أي دون اعتبارها يمكن معتدلة مذاهب لها ورسخت عليها أكدت ،املذهبية الفوارق

 إسامعيلية(. زيدية، شافعية،) بامتياز يمنية مذاهب

 بعد االجتامعية فئاتال بني والتعايش االجتامعي النسيج يف الكبري التغري لذلك فقد ظهر

 تطرف يف نظرته للمخالف واملتعصب.اليمن احلاد وامل يف واإلخواين الوهايب النشاط دخول

 اليمن؟تتوجس خيفة من لماذا اليمن؟ لماذا السعودية 

 هذه طبيعة أوضحت التي السعودية" اململكة "مؤسس العزيز عبد امللك مقولة وحدها ليست

 من ورشكم خريكم إن» بالقول: وفاته قبل أبناءه أوىص حني يمن؛ال من دوما املتخوفة العالقة

  .«رخاه يف ورشكم اليمن، أذى يف خريكم» قال: قد آخر وموضع أخرى عبارة ويف وأنه ،«اليمن

استحضار هذا  وملموس واقعي وكأمر اتضح الدائم التخوف هذا صحة من وللتأكد وإنام

 بني العالقة شكل وتطبيقها لرسم الوصية، جتسيد يف الفع الذين نجحوا ،من قبل األبناء االرتياب

  التآمري. والتوجس الدائم االرتياب من أساس الذي جرى عىل ،البلدين
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ُ
، كام هو حال مؤلف كتاب "انتقام اب ومفكرين غربينيت  ويعمل عىل تعزيز هذا التخوف ك

العربية السعودية  اململكة) إن اخلطر األسايس عىل  اجلغرافيا" " روبرت د. كابالن" حني يقول:

املرتكزة عىل نجد هو اليمن؛.... لن أنىس أبدا ما قاله يل خبري عسكري أمريكي يف العاصمة 

من عرشين مليون شخص مكافح، وذي عقلية جتارية، اليمنية صنعاء:" يف اليمن، هناك أكثر 

إنها املستقبل، ومسلح تسليحا جيدا، وكل منهم يعمل بكل جد مقارنة بجريانهم السعوديني. 

 .(1)وهو ما يصيب احلكومة يف الرياض بالقلق"

 ملاذا؟ ولكن

بهويتها  متجذرة عريقة كمنطقة اليمن به املتمتعة والتارخيي احلضاري بالبعد لألمر عالقة هل

كرت السنيني؟ آالف منذ
ُ
 قصص ويف الساموية، والكتب املؤرخني، كتب يف الصور بأنصع ذ

جيعل  ما احلجاز"، "بالد السعودية اليه تفتقر ما هذا وأن واألدباء، نواملفكري الشعراء وأبيات

 كمملكة السعودي الوجود تهديد عىل اليمني اإلنسان مقدرة من بصورة دائمة تتخوف اململكة

 .حضارية أو شعبية مرتكزات لها وليس أرسة باسم مبنية تسلطية

 يف الوحيد النظام هي اليمن أن لوحظ ما إذا سيام ال سياسية؟ خلفية التخوف لهذا أن أم

 عىل بالتايل تعتمد وأنها مشيخة ، وال سلطنة وال ملكية وليس( مجهوري) نظام هو الذي املنطقة

 لتداول وحيدة دستورية كوسيلة االقرتاع وصندوق السياسية، والتعددية الديمقراطية، أساس

  .شكليا األمر كان ولو السلطة،

 من جزء وأن بل منافسة، هائلة ثروة اليمن يف بأن جيدا رفتع السعودية أن هو :ثالث سبب

  .خمتلفة وبأشكال السعودية اخلزينة لصالح مصادرته يتم( غاز نفط،) الثروة هذه

                                                           
، سلسلة كتب "عامل املعرفة"، املجلس الوطني  للثقافة والفناون 13انتقام اجلغرافيا، روبرت د.كابالن، ص:(1)

 م. 2015 -الكويت -واآلداب
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 قبل من املحتلة أراضيها باملطالبة باستعادة اليمن تقوم أن ختىش السعودية أن هو رابع: سبب

 عرشينيات القرن املنرصم.  يف احتلتها والتي ان،وجيز وعسري، با : نجران، واملتمثلة السعودية

 وربام املناهضة الهوية املذهبية اخلاصة لليمن اعتبار يف األخذ بعد طائفي؟ بعد لألمر هل

الثورة الراسخ  حيث روح من سيام ال ،الوهابية احلركة ومرتكزات ملبادئ تامما املناقضة

 .العقيل "الفردي" الرائج واالجتهاد

 اليمن بني واحلديث القديم التوتر موضوع وحدها هي اخلمس نقاطال هذه ليست

 مع البحث، هذا يف تباعا لها التطرق نحاول سوف أخرى كثرية أسباباا هناك أن بل والسعودية،

  .والدالئل املعلومات من بمزيد وإثرائها اخلمس النقاط هذه عىل الرتكيز من مزيد

 هيئة لليمن دفع بحكام اململكة إىل إنشاء وديةالسع أولته الذي واحلذر األهمية مقدار 

 كامل بشكل معنية مؤسسة أو هيئة وهي :(اخلاصة اللجنة) عليها يطلق السعودية يف حكومية

 اليمن: يف األمور جمريات عىل الكاملة السيطرة أدوات وتنفيذ بدراسة معنية وأنها اليمني، بالشأن

 .صاديةاالجتامعية، وحتى االقت أو السياسية، سواء

 سيطرتها يف السعودية اململكة تعتمدها كانت التي السيطرة أدوات أبرز أن فيه شك ال ومما

 السياسية والقيادات والوجاهات الذمم، ورشاء األموال، ضخ يف هو اليمني الشأن عىل

 اليمن عاشتها التي الفقر حالة ذلك يف الدين؛ مستغلة رجال وكذلك املشائخية،و والعسكرية

 للمؤسسات، اإلدارة يف سوء عن احلال بطبيعة ناجتا كان هش، اقتصادي ضعو بفعل

وأن اململكة  ،اليمنية األرض باطن يف املتوفرة الطبيعية واالمكانيات والقدرات، واالستثامرات،

 بافتعال املعيقات، وإفشال املؤسسات؛ وضع يف التدهور السعودية قد عملت عىل إحداث هذا

وحتديث نهج اإلدارة لتلك  احلكومية، املؤسسات وضع تحسنيل -وجدت إن- مساع   أي

 املؤسسات.

 اغتيال عىل املبارش وباإلرشاف إقدام اململكة يف خطوات هذا التوجه قد تمثل أبرز ولعل

احلديث؛ لتمكنه من  اليمن رؤساء املصنف كأفضل وأشهر احلمدي" "إبراهيم اليمني الرئيس
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  يمنية يف وضع اخلطط وحتقيق االنجازات!.تقديم نموذج ناجح ومميز للدولة ال

-1974" بني اليمن حكم الذي الرئيس "احلمدي" الغتيال ثم التنفيذ التخطيط عىل أقدم 

 الفوىض أتون من وإخراجها اليمن لنهضة مرشوع قد تمكن من امتالك ألنه ليس م"1977

 املوالية الشخصيات نفوذتقليص  يف تمكن من إحراز نجاح كبري ألنه بل فقط؛ والفقر واالقتتال

 يف بوقوفه القبائل؛ من شيوخ سيام وال اليمن، داخل ومشاريعها لتوجيهاتها واملنفذة للمملكة

 ونظام احتكارهم، رفض ويف اجلميع، عىل املتساوية املواطنة مواجهة منطقهم املناقض ملبدأ

 جديد رئيس وتعيني ،احلمدي اغتيال والبرش بعد األرض عىل يامرسونه كانوا الذي اإلقطاعية

لب بالكامل لصالح اململكة؛ بفعل استقواء 
ُ
بمباركة اململكة يكون القرار السيايس اليمني قد س

 .أدواتها من شيوخ القبائل عىل فرض واقع سيايس جديد

  :منها السعودية وموقف وجنوبه اليمن شامل بني اليمنية الوحدة

 قد السعودية كانت التي والسيطرة لتمكنيا حالة لتفلت من يد اململكة بعد األمور عادت

 اإلقدام عىل وجنوبه شامل البالد يف اليمنيون أزمع أن ؛ وذلك بعد "الشاميل" اليمن عىل أحكمتها

 الشطرين. بني بالوحدة تمثلت املعارص اليمن تاريخ يف مهمة خطوة عىل

قراطي الشعبي"، ورية اليمن الديم" مجه كان يطلق وحتى تلك اللحظة عىل جنوب اليمن با

 النظام وكان ،البيض" سامل "عىل العام أمينه بقيادة "اليمني االشرتاكي احلزب" حتت حكم ةالواقع

 الشاميل يف املقابل كان الشطر ،آنذاك السوفيتي االحتاد وطيدة مع لديه عالقة حتالفية اجلنويب

عىل إبقاء  حرصت بدورها السعودية، التي مع وثيقة عالقة لديه اليمنية" العربية "اجلمهورية

 باليمن السوفيتي االحتاد مع عالقة متوازن ومتوازي درجة حتالفها مع نظام الشامل يف مستوى

  .معلوم هو كام أمريكي السيطرة؛ بإيعاز مستوى أو حجم املساعدات، حيث من اجلنويب:

 حلزبا من ختوفها من األول:حمورين:  يف ،اليمنية الوحدة تركز القلق السعودي من

 كرشط واحلزبية السياسية والتعددية ،الديمقراطية معه: سيجلب بأنه الذي تعلم ،االشرتاكي

 لو فيام ،عليها حيسد حالة يف تكون لن فعال؛ وألنها حدث ما وهذا الوحدة، رئييس لتحقيق
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 ،احلجاز بالد سكان حيفز ،مدين نموذج تقديم من تتمكن قد ديمقراطية دولة جاورتها

 .حق وجه أي دون والثروة احلكم عىل املسيطرين سعود آل من حكامهم عىل وحيرضهم

 الداخلية، بمشاكلهم منشغلني كانوا الوحدة قبل اليمنيني يكمن يف أن املحور اآلخر:

 لرصاع سيايس بني الغطاء كانت والتي اجلبهة، بحروب تسمى كانت التي االهلية، وبحروبهم

 والذي سيؤدي  ما يعني انتهاء تلك الرصاعات؛ توحدهم اليمنيني يف وأن ،وجنوبه الوطن شامل

 تكون وواسعة، قوية خارجية عالقات إلقامة بدوره إىل حتقق استقرار نسبي من شأنه الدفع

 واخلارجية الداخلية للسياسة اململكة رسمتها قد كانت التي للخطوط واحلواجز متجاوزة

 للجهة تصل أن قبل أوال السعودية من تمر لليمن اخلارجية العالقات فقد كانت لليمنيني؛

  .املقصودة

 : النزاع على الحدود ، بداية القصة "نبذة تاريخية"

 هجامت ومن ،ومهلكة طويلة داخلية نزاعات من منذ بداية القرن التاسع عرش اليمن عانت

 نيةالعثام واحلمالت اجلنوب، يف الربيطانية فاململكة القبائل: تفكك ومن ،متوقفة غري خارجية

 هلم تقوم ال ،يف حروب استنزافية طويلة لليمن دولة وشعبا اإلنهاك عام هو الشامل؛ وبهدف عىل

  سعود. آلل اجلديد احلكم وتوطيد بتقوية يقومون املقابل "االنجليز" يف هناك وكان بعدها، قائمه

 -املناطق من وغريها ،وجيزان ،ونجران ،عسري بمناطق: واملتمثلة ،احلدودية النزاع منطقة أما

 أحد جاء أن إىل يمنية، أراض   بأنها التارخيية املعرفة مع ،عليها متنازع مناطق غري كانت فقد

 فيها، ذايت حكم وإقامة املنطقة عىل السيطرة واستطاع ،اإلدرييس" عىل بن "حممدوهو  األدارسة

 والتي ،بداية اإيطالي من بدعم ذلك  حدث نفوذه، مناطق توسعة يف اطامع لديه التزال وكانت

 يف مناطق عليه تسقط كانت أخرى أحيان ويف التطلعات، هذه من بعض حينا له يتحقق كان

 آل" نجد حكام ثم الربيطانيني، ثم اإليطاليني، بني حتالفاته يف يتذبذب وكان كام أخرى، أماكن

 نفسه هو قام ثم الشاميل، اليمن حاكم حييى لإلمام للتسليم يعود كان أحيان ويف ،"سعود

 نفوذه؛ مناطق من منطقة عىل التنازل عىل سعود آل مع بالتفاوض م،1920 عام يف( اإلدرييس)

 أرسة من منطقته أبناء أحد فجرها التي الثورة بإمخاد( سعود آل) نجد حكام يساعده أن مقابل
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 يبن وعن نجران، أي يام،) مناطق : عن "اإلدرييس" يتخىل أن عىل االتفاقية تمت !(عائض آل)

 ودفاع هجوم اتفاقية عىل الطرفني بني وقعيُ  أن عىل سعود، ابن لصالح( سحار وعن مجاعة،

 !.نفوذه مناطق يف واملزارات واألرضحة القباب بهدم يقوم أن عليه يشرتطوا أن قبل مشرتك،

 وكان منها، انسحبت أن بعد "احلديدة" ملنطقة لإلدرييس بتسليمة وكمكافئة بريطانيا قامت ثم

 أنها حييى اإلمام عىل بريطانيا الشاميل؛ فعرضت اليمن حاكم حييى اإلمام عىل الضغط بهدف

 حكم يف اإلدرييس بأحقية اإلمام يعرتف أن مقابل احلديدة من ينسحب اإلدرييس ستجعل

 ابنه اإلمارة فتوىل م1923 عام اإلدرييس عىل بن حممد األمري رفض ... تويف اإلمام ولكن عسري،

 والصليف واللحية احلديدة واستعاد م،1925 عام عسري إمارة بمهامجة حييى" مام"اإل قام ،عىل

 .وباجل

 تضم أنعىل و ،"احلسن" عمه تولية وتم ،"عيل األمري" إثرها عىل عزل مفاوضات حصلت

 جلأ بعدها ،لصنعاء خاضعا عسري أمري ويظل ،حييى االمام حلكم بها املحيطة واملناطق احلديدة

 ،سعود آل وهم القديم احلليف إىل فلجأ بريطانيا، تستجب فلم لنجدته طانيالربي حسن األمري

 سعود آل يتكفل أن عىل السلطتني بني احلدود وحددت م،1926 عام مكة اتفاقية بينهم حصلت

  .اإلمارة إدارة يف يتدخل سعود ابن بدأ م1927 عام يف ،عسري إمارة بحامية

 من لمملكةل بمعارضني يلتقي اإلدرييس بأن عودس آل علم عندما م1932 حتى احلال استمر

 واحتلت السعودية فدخلت ،جيزان منطقة دخل قد اإلدرييس وأن احلجازي، "األحرار حزب"

 دخلت م1933 عام . يفاألب إىل األدارسة حكم وانتهى اليمن إىل احلسن األمري فهرب جيزان،

 .عليها وسيطرت نجران مدينة إىل يمنية قوات

  الطائف" با"معاهدة سميت معاهدة وعقدا م1934 عام الطرفني بني ضاتاملفاو بدأت

 من اليمنية القوات انسحاب عىل االتفاق ودول أخرى تم اململكة الربيطانيةمن  طوضغ وحتت

 أو االتفاقية هذه جتدد أن عىل سعود، آل مملكة سيطرة حتت تصبح وأن عسري، ومنطقة نجران

 سنة: عىل أن عرشين كل مراجعتها يف للطرفني مفتوحا املجال يبقى سنة، وأن عرشين كل تراجع

 ابن فرار بعد عليها سيطرت قد كانت التي احلديدة من املقابل يف السعودية القوات تنسحب
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 كان الذي االرياين، الرمحن عبد القايض مذكرات حسب - (اهلل عبد اإلسالم سيف) حييي االمام

 أمري
ا
 إىل انسحب وإنام املعتدين، عىل واحدة رصاصة يطلق ومل ميقاو ومل -حينها احلديدة عىل ا

 وامتالكه السعودي اجليش حجم عليه يهول بربقية حييي اإلمام أبيه إىل أرسل أن بعد "حراز"

 بسهولة احلديدة فيصل األمري فاحتل مقاومتها؛ عىل اليمني اجليش بمقدور ليس حديثه ألسلحة

 بقاء مقابل احلديدة من إثرها عىل انسحب والتي الطائف اتفاقية تمت أن إىل فيها تامة، وبقي

 قبل من وجليشها للسعودية يأيت كله الدعم وكان ونجران، وجيزان عسري عىل السعودي النفوذ

 بكل السعودي اجليش إلمداد احلديدة يف البحرية بأساطيلهم تواجدوا والذين الربيطانيني،

 تم وصوهلم وعند قليال، فتأخروا االيطاليني قبل من النجدة لطلب حييي اإلمام اضطر ما لوازمه،

 كان الذي اليمني القائد قبل من املغادرة منهم طلب ما رسعان ثم فقط، إيطايل جندي مائة إنزال

 ،حتى مرفوضني غزاة لتواجدهم؛ باعتبارهم رافضة شعبية احتجاجات بروز بعد هناك؛ متواجدا

 .الربيطانيني جتاه السعوي الشعور بعكس للمساعدة، قدموا وإن

 إيراده يف الشهاري عىل حممد للدكتور اليمن"، يف التوسعية السعودية "املطامع: كتاب يف

  عليها املتنازع املناطق لتارخيية
 
د ر  و 

 
  أ

 
 اجلغرافية اليمن حدود أن تارخيياا املعروف من» التايل: النص

 ال جزءاا كانتا تهامة وعسري لرساة،ا عسري وأن تهامة، عسري أقىص يف "الليث" ميناء عند تنتهي

 إحدى يشكل كان والتهامي اجلبيل بجزأيه عسري إقليم وأن كله، التاريخ عرب اليمن من يتجزأ

 بواحاته نجران إقليم ان اإلسالم قبل من املعروف من أن كام الرتكية، اليمن والية مترصفيات

 اليمنية، "بكيل" لقبيلة التابعة "يام" من اعاتمج تسكنها التي اليمنية األقاليم أحد كان عنها املقروء

 واحدة -لها ساحة نجران كانت والتي الكريم، القرآن يف ذكرها ورد "األخدود" التي قصة ولعل

 .لليمن نجران تبعية عىل التارخيية األدلة من

 السعودية الدولة حاولت قد بدأ؛ عندما وعسري نجران عىل السعودي اليمني النزاع علام بأن

 أنهي وقد عرش، التاسع القرن مطلع يف حرضموت وإىل اإلقليمني هذين إىل نفوذها مد األوىل

 وبفعل ضده، شنت التي واحلروب االنتفاضات بفعل سنني: بضع سوى يدم مل الذي النفوذ هذا

 نجد إىل سيطرته امتدت الذي عىل حممد جيش يد عىل نفسها السعودية الدولة عىل القضاء
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 .اليمن وشامل

 عسري يف السعودية التوسعية املطامع ظهرت أن بعد السعودي اليمني النزاع جتدد وقد

 فبانسحاب م؛1934 إىل منذئذ واستمر مبارشة، األوىل العاملية احلرب بعد أخرى مرة ونجران

 من الرشقية واملنطقة الوسطى الهضبة امتداد عىل نشأت احلرب هذه نهاية بعد اليمن من األتراك

 وعسري الرساة، عسري) منها الغريب الشاميل اجلزء عىل قامت كام ،(اليمنية املتوكلية ملكةامل) اليمن

 .(1) اإلدريسية( اإلمارة) نشأت( احلديدة إىل تهامة من وجزء تهامة،

  :(2)الطائف معاهدة

 بإرشاف ،(هجري1353 سنة صفر 6) م1934 عام من مايو 19و 18 يف املفاوضات دارت

 اململكة بني النزاع توقف عن املعاهدة هذه خالل من أعلن األعىل، مياإلسال املجلس من

 حق تأكيد عىل جمملها يف سعت مادة، 23 عىل اشتملت السعودية، واململكة اليمنية املتوكلية

 بحجة األطراف! ومرتامية واسعة يمنية أرايض عىل االستحواذ يف السعودية العربية اململكة

 من الربيطانية القوات من املدعومة السعودية القوات انسحاب مقابل هو وحيد ورشط واحدة

  .الربيطانية اململكة مع وتنسيق بدعم القوات دخلتها التي املجاورة واملناطق احلديدة

 يعني ما الحقا حصلت التي التجاوزات بفعل نقضها تم االتفاقية تلك بنود حتى ولكن

  االتفاقية. بطالن

 اآلخر، ضد( السعودية اليمن،) األطراف أي قبل من تآمر أي حتريم عىل البنود أغلب نصت

 االعتداء عىل عالوة اآلخر، البلد ضد عدواين عمل ألي مركزا أو قاعدة أراضيه استخدام أو

 عرشات ومنذ اليمن ضد السعودية اململكة قبل من وحيصل حصل كام والرسمي، املبارش

 ودولة إنسانا لليمن واملتعددة املتكررة اءةواإلس أجندات، وفرض وتآمر، تدخل، من السنيني:

  :عىل نصت والتي الطائف اتفاقية من التاسعة املادة اخلصوص، هذا يف الواردة البنود ومن وكيانا،

                                                           
 ،6 ص م،1979 األوىل الطبعاة -خلدون ابن دار الشهاري، عىل حممد.د اليمن. يف التوسعية السعودية املطامع (1)

7.  
 .544 صفحة  ،3 الطبعة سامل، مصطفى سيد .د( م1948-1904) حييي واإلمام اليمن"  احلديث اليمن تكوين كتاب (2)
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 استعامل واملعنوية املادية الوسائل من لديه ما بكل يمنع بأن الساميني الفريقني من كل يتعهد»

  اآلخر: الفريق بالد ضد له استعداد أو فيه، رشوع أو عدواين، عمل ألي ومركزا قاعدة بالده

 بمجرد السعودية العربية واململكة اليمن مملكة بني القائمة احلرب حالة تنتهي  :األوىل املادة

ا وتنشأ املعاهدة، هذه عىل التوقيع  وصداقة دائم سلم حالة وشعبيهام وبالديهام امللكني بني فورا

 الفريقان ويتعهد. بعضها أو مجيعها بها اإلخالل يمكن ال دائمة عربية إسالمية وأخوة وطيدة،

 تقع قد التي واالختالفات املنازعات مجيع والصداقة الود بروح حيال بأن املتعاقدان الساميان

 ويشهدان واحلاالت، املواقف سائر يف العريب اإلسالمي اإلخاء روح عالقتهام يسود وبأن بينهام،

ا واالتفاق الوفاق، يف الصادقة ورغبتهام نواياهام حسن عىل اهلل  سبحانه منه ويرجوان وعلناا، رسا

 فيها التي القويمة اخلطة هذه عىل السري إىل وحكومتيهام وورثاءهام وخلفاءهام يوفقهام أن وتعاىل

 .«ودينهام قومهام وعز اخلالق رضا

 اململكتني من كل باستقالل لآلخر املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يعرتف :الثانية املادة

 
ا
ا استقالال ا تاما

ا
 لإلمام اليمن ملك الدين محيد حممد بن حييى اإلمام فيعرتف عليها؛ وبملكيته مطلق

  السعودية العربية اململكة باستقالل الرشعيني، وخللفائه العزيز عبد
ا
ا استقالال ا، تاما

ا
 وبامللكية مطلق

 ملك سعود آل الفيصل الرمحن عبد بن العزيز عبد ماماإل ويعرتف السعودية، العربية اململكة عىل

  اليمن مملكة باستقالل الرشعيني وخللفائه حييى لإلمام السعودية العربية اململكة
ا
ا استقالال  تاما

ا،
ا
 بالد من أقسام أو قسم يف يدعيه حق أي منهام كل ويسقط. اليمن مملكة عىل وبامللكية مطلق

 . املعاهدة هذه صلب يف نةاملبي القطعية احلدود خارج آخر

 غريها أو اليامنية الوحدة باسم يدعيه حق أي عن املعاهدة بهذه يتنازل حييى امللك اإلمام إن

 كانت التي البالد من السعودية العربية للمملكة تابعة املعاهدة هذه بموجب هي التي البالد يف

 بهذه يتنازل العزيز عبد اإلمام أن كام يام، وبالد نجران يف أو عايض، آل أو األدارسة، بيد

 املعاهدة هذه بموجب هي التي البالد يف غريهام أو واحتالل محاية من يدعيه حق أي عن املعاهدة

 .غريها أو األدارسة بيد كانت التي البالد من لليمن تابعة

 الصالت بها تكون التي الطريقة عىل املتعاقدان الساميان الفريقان يتفق  :الثالثة املادة

 يمنحه ما يكون ال أن عىل أيهام؛ عىل فيه رضر ال وبام الطرفني، مصالح حفظ فيها بام واملراجعات
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 أي عىل هذا يوجب وال ثالث، لفريق يمنحه مما أقل لآلخر املتعاقدين الساميني الفريقني أحد

 .بمثله يقابله مما أكثر اآلخر يمنح أن الفريقني

 موضح املتعاقدين الساميني الفريقني من كل بالد بني ليفص الذي احلدود خط :الرابعة املادة

ا اخلط هذا ويعترب ييل، فيام الكايف بالتفصيل
ر
. منهام لكل ختضع التي البالد بني قطعياا فاصال حد

ا اململكتني بني احلدود خط يبدأ  ساحل عىل( املوسم)و( ميدي) بني الفاصلة النقطة من اعتبارا

 الغربية احلدود إىل ينتهي أن إىل شامال يرجع ثم الرشقية، اجلهة يف ةتهام جبال إىل األمحر البحر

 الرشق جهة إىل ينحرف ثم والشامل، الغرب جهة من يقابلهم ومن( مجاعة بني) بني التي الشاملية

 ثم يام، حدود وبني ،(وائلة) لقبيلة التابعتني( عار)و( نقعة) حدود بني ما إىل ينتهي أن إىل

 من ينتهي حتى الرشق جهة إىل ينحرف ثم ،(رفادة عقبة)و( مروان) مضيق غيبل أن إىل ينحرف

 ؛(يام) وبني وغريه( وائيل زيد بن همدان) من( يام) عدا من بني احلدود أطراف إىل الرشق جهة

 منتهى إىل البحر ساحل عىل التي املذكورة النقطة من الصاعد املذكور اخلط يمني عن ما فكل

 اليمن جهة من هو فام السعودية، العربية اململكة من فهو املذكورة اجلبال جهات مجيع يف احلدود

 والضيعة، وشذا، ، الظاهر وجبال واملري، احلراث، قبيلة وبعض وحرض، ميدي، : هو املذكورة

ب ه ، رازح وجبال بالد العبادل، ومجيع وبعض
 
 بني وجبال بالد ومجيع ، مشيخ آل عرو مع ، وُمن

 
 
ة
 
 اع
ُ
ح   ، مج

 
ودعار، وعموم  ونقعة، سحار، وعموم مريصعة، وحمل يليها، يباد وما الشام اروس

 زيد؛ بن همدان من ظهران ووادعة يام، عدا من وعموم ، نهوقة عقبة مع الفرغ وائلة، وكذا

 مل مما يليها وما املذكورة اجلهات بني هو ما وكل املعلومة، بحدودها وبالدهم املذكورون هؤالء

ا كان مما اسمه، يذكر
ا
ا مرتبط

ا
 كل ها ، 1352 سنة قبل اليامنية اململكة يد ثبوت حتت أو فعلياا ارتباط

 املوسم، وهو املذكورة اليسار جهة يف هو وما اليامنية، اململكة من فهو اليمني جهة يف هو ذلك

 وبني مالك، وبني خيفا، ومجيع وأثر العبادل، واجلابري، واخلوبة، وأكثر احلرشا، ووعالن،

 وعقبة مروان، مضيق مع ظهران، وادعة وادعة، ومجيع وظهران تليد، وقحطان، ، وآل صحري

 عقبة حتت هو ما وكل ووائلة، ونجران، يام، من والشامل الرشق جهة من خلفهام وما رفادة،

 املعلومة، بحدودها وبالدهم املذكورون هؤالء الرشق؛ جهة من ويام نجران أطراف إىل نهوقة

ا كان مما اسمه يذكر مل مما يليها وما املذكورة جلهاتا بني هو ما وكل
ا
ا مرتبط

ا
 حتت أو فعلياا ارتباط
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 املذكور اخلط يسار جهة يف هو ذلك كل ها، 1352 سنة قبل السعودية العربية اململكة يد ثبوت

 وسائر وادعة، وزور ، واحلضن ونجران، يام، من: ذكر وما السعودية، العربية اململكة من فهو

 يف العزيز عبد للملك حييى اإلمام حتكيم من كان ما كل عىل بناء فهو وائلة، من نجران يف هو من

 احلضن، إن وحيث السعودية، العربية اململكة تتبع مجيعها بأن العزيز عبد امللك من واحلكم يام،

 العربية اململكة يف دخوهلم يكن ومل وائلة، من هم نجران يف وائلة من هو ومن وادعة، وزور

 واملواصالت بالصالة التمتع من وائلة إخوانهم يمنع وال يمنعهم ال فذلك ذكر؛ ملا إال السعودية

 .به واملتعارف املعتاد والتعاون

ا املذكورة احلدود نهاية من اخلط هذا يمتد ثم
ا
 السعودية العربية اململكة قبائل أطراف بني آنف

 األطراف كل اليامنية فللمملكة اليمن؛ قبائل وسائر زيد بن من همدان يام عدا من وأطراف

 كل السعودية العربية وللمملكة اجلهات، مجيع من اليمن حدود منتهى إىل اليامنية والبالد

 شامل نقط من املادة هذه يف ذكر ما وكل اجلهات، مجيع من حدودها منتهى إىل والبالد األطراف

 املذكورة، اجلهات اجتاه يف داحلدو خط ميل اجتاه كثرة باعتبار فهو وغرب ورشق وجنوب

 .اململكتني من كل إىل ما لتداخل تميل ما وكثرياا

 فيكون الوجوه؛ أكمل عىل ديارها وحتديد القبائل وتمييز املذكور اخلط وتثبيت تعيني أما

 بحسب حيف دون أخوية ودية بصورة الفريقني من متساو   عدد من مؤلفة هيئة بواسطة إجراؤه

 .القبائل عند بتةالثا والعادة العرف

ا :اخلامسة املادة  والطمأنينة السلم دوام يف املتعاقدين الساميني الفريقني من كل لرغبة نظرا

ا يتعهدان فإنهام اململكتني؛ بني األفكار يشوش يشء أي إجياد وعدم والسكون،
ا
  تعهد

ا
 متقابال

 كل يف احلدود بيجان من جانب كل يف كيلومرتات مخسة مساحة يف حمصن بناء أي إحداث بعدم

 .احلدود خط طول عىل واجلهات املواقع

ا جنده يسحب بأن املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يتعهد :السادسة املادة  البالد عن فورا

 كل عن واجلند األهلني صون مع اآلخر، للفريق تابعة املعاهدة هذه بموجب أصبحت التي

 .رضر

 كل عن مملكته أهايل منهام كل يمنع بأن املتعاقدان ميانالسا الفريقان يتعهد :السابعة املادة
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 البوادي أهل بني الغزو يمنع وبأن وطريق، جهة كل يف األخرى اململكة أهايل عىل وعدوان رضر

 ما وضامن املعاهدة، هذه إبرام بعد من الرشعي، بالتحقيق أخذه ثبت ما كل ويرد الطرفني، من

 منهم ثبت من عىل احلاسمة بالعقوبة جرح، أو قتل جناية من وقع فيام بالرشع يلزم وبام تلف،

 التحقيق لكيفية آخر؛ اتفاق الفريقني بني يوضع أن إىل سارياا املادة بهذه العمل ويظل. العدوان

 .واخلسائر الرضر وتقدير

ا املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يتعهد :الثامنة املادة
ا
  تعهد

ا
 عن يمتنعا بأن متقابال

 من بينهام ينشأ أن يمكن ما حلل جهدهام يعمال وبأن بينهام، املشكالت حلل للقوة وعالرج

 ناشئاا كان أم موادها، بعض أو كل تفسري أو املعاهدة هذه ومنشؤه سببه كانت االختالف: سواء

 منهام كل يتعهد الطريقة بهذه التوفيق إمكان عدم حالة ويف الودية، باملراجعات آخر سبب أي عن

 بهذه مرفق ملحق يف وحصوله طلبه وكيفية رشوطه، توضح الذي التحكيم إىل يلجأ بأن

 بعضها أو منها جزءاا وحيسب املعاهدة، لهذه الذين والنفوذ القوة نفس امللحق ولهذا املعاهدة،

 .فيها للكل متمماا 

 الوسائل نم لديه ما بكل يمنع بأن املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يتعهد :التاسعة املادة

ا قاعدة بالده استعامل واملعنوية املادية  له استعداد أو فيه، رشوع أو عدواين، عمل ألي ومركزا

 من خطي طلب وصول بمجرد اآلتية التدابري باختاذ يتعهد أنه كام اآلخر، الفريق بالد ضد

 :وهي اآلخر الفريق حكومة

 فبعد التدابري، اختاذ منها طلوبامل احلكومة رعايا من الفساد عمل يف الساعي كان إذا 1- 

ا يؤدب ذلك وثبوت الرشعي التحقيق  عىل يقيض الذي الرادع باألدب حكومته قبل من فورا

 .أمثاله وقوع ويمنع فعله

 القبض يلقى فإنه التدابري؛ اختاذ الطالبة احلكومة رعايا من الفساد عمل يف الساعي كان إن- ٢

ا عليه  املطلوب للحكومة وليس الطالبة، حكومته إىل ويسلم منها، املطلوب احلكومة قبل من فورا

 أو املطلوب الشخص فرار ملنع اإلجراءات كافة اختاذ وعليها الطلب، إنفاذ عن عذر التسليم منها

 التي احلكومة فإن الفرار من املطلوب الشخص فيها يتمكن التي األحوال ويف الهرب، من تمكينه

 العودة من تمكن وإن أخرى، مرة أراضيها إىل بالعودة له حالسام بعدم تتعهد أراضيها من فر
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 .حكومته إىل ويسلم عليه القبض يلقى إليها

 منها املطلوب احلكومة فإن ثالثة حكومة رعايا من الفساد عمل يف الساعي كان وإن- ٣

ا تقوم أراضيها عىل الشخص يوجد والتي  األخرى احلكومة من الطلب تلقيها وبمجرد فورا

ه   بالدها، من بطرده
 
د
 
ا وع صا

 
خ
 
   ش

 
ري
 
 .املستقبل يف إليها العودة من ويمنع فيه، مرغوب غ

 كبرياا دولته: طاعة عن يفر من قبول بعدم الساميني الفريقني من كل يتعهد :العارشة املادة

ا صغرياا، أم كان
ا
 الساميني الفريقني من كل ويتخذ مجاعة، أم كان فرداا موظف، غري أم كان موظف

 حدود إىل الفارين هؤالء دخول ملنع وغريها وعسكرية إدارية من الفعالة التدابري كافة املتعاقدين

 عليه فيكون أراضيه يف بالدخول احلدود خط اجتياز من كلهم أو أحدهم تمكن فإن بالده،

 ويف منها، الفار بالد حكومة إىل وتسليمه عليه، القبض وإلقاء امللتجئ من السالح نزع واجب

 احلكومة بالد إىل إليها جلأ التي البالد من لطرده الوسائل كافة تتخذ عليه القبض إمكان عدم الةح

 .يتبعها التي

 والعامل األفراد بمنع املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يتعهد :عرشة احلادية املادة

 بالواسطة، أو الذاتب اآلخر الفريق رعايا مع كان وجه بأي املداخلة من له التابعني واملوظفني

 األعامل بسبب التفاهم سوء توقع أو القلق حدوث تمنع التي التدابري كامل باختاذ ويتعهد

 .املذكورة

 من جهة كل أهل بأن املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يعرتف :عرشة الثانية املادة

 كل ويتعهد. اآلخر يقالفر لذلك رعية املعاهدة هذه بموجب اآلخر الفريق إىل الصائرة اجلهات

  له رعية اآلخر الفريق رعايا من أشخاص أو شخص أي قبول بعدم منهام
 
 ذلك بموافقة إ ال

ا اآلخر الفريق بالد يف الفريقني من كل رعايا معاملة تكون وبأن الفريق،
ا
 الرشعية لألحكام طبق

 .املحلية

 الكامل الشامل العفو بإعالن قديناملتعا الساميني الفريقني من كل يتعهد :عرشة الثالثة املادة

 اآلخر الفريق رعايا من أفراد أو فرد ارتكبها قد يكون التي العدائية واألعامل اإلجرام سائر عن

 عام عفو بإصدار يتعهد أنه كام ،(العفو إصدار منه الذي الفريق بالد يف أي) بالده يف املقيمني

 إىل انضموا األشكال من شكل بأي أو زواانحا أو جلؤوا الذين رعاياه أفراد عن كامل شامل
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 كان ما كائناا عددهم إىل اآلخر الفريق إىل جلؤوا منذ أخذوا، ومال جناية، كل من اآلخر، الفريق

 االلتجاء، ذلك بسبب التضييق أو التعقيب أو اإليذاء، من نوع أي بإجراء السامح وبعدم بلغ، ما

 يشء بوقوع الفريقني أي عند ريب حصل وإذا بموجبه، انضموا الذي الشكل أو االنحياز أو

 اآلخر الفريق مراجعة الفريقني من الشك أو الريب عنده حصل ملن كان العهد لهذا خمالف

 عنه فينيب احلضور أحدهام عىل تعذر وإن املعاهدة، هذه عىل املوقعني املندوبني، اجتامع ألجل

 ذات بصالح والعناية الرغبة كامل له ممن النواحي تلك عىل الصالحية، واالطالع كامل له آخر

 وما نزاع، وال حيف أي حيصل ال حتى األمر، لتحقيق باحلضور الطرفني بحقوق والوفاء البني

ا يكون املندوبان يقرره
ا
 .نافذ

 رعاياه أمالك وتسليم برد املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يتعهد :عرشة الرابعة املادة

 مملكتهم، ألحكام خاضعني وطنهم إىل رجوعهم عند ورثتهم، إىل وأ إليهم عنهم يعفى الذين

 التي واألمالك احلقوق من يشء أي حجز بعدم املتعاقدان الساميان الفريقان يتعهد وكذلك

 الرشعية الترصفات أنواع من نوع أي أو استثامره يعرقل وال بالده يف اآلخر الفريق لرعايا تكون

 .فيها

 فريق مع املداخلة بعدم املتعاقدين الساميني الفريقني من كل تعهدي :عرشة اخلامسة املادة

ا، كان سواء ثالث:  الفريق بمصلحة خيل أمر أي عىل معه االتفاق أو حكومة، أم هيئة، أم فردا

 منافعها يعرض أو له، والصعوبات املشكالت إحداث ورائه من يكون أو ببالده، يرض أو اآلخر،

 .رلألخطا كيانها أو ومصاحلها

 األخوة روابط جتمعهام اللذان املتعاقدان الساميان الفريقان يعلن :عرشة السادسة املادة

ا، بأحد يريدان ال وأنهام واحدة، أمة أمتهام أن -العربية اإلسالمية والعنرصية  يعمالن وأنهام رشا

 رسائ يف وسعهام يبذال وأن والسكون، الطمأنينة ظل يف أمتهام شؤون ترقية ألجل جهدهام

 .أمة أية عىل عداوة أية بهذا قاصدين غري وأمتهام، لبالديهام اخلري فيه ملا املواقف

 املتعاقدين الساميني الفريقني أحد بالد عىل اعتداء احلصول حالة يف :عرشة السابعة املادة

 :اآلتية التعهدات ينفذ أن اآلخر الفريق عىل يتحتم

 
ا
ا التام احلياد عىل الوقوف :أوال  .اوعلنا  رسا
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 .املمكنة واملعنوية األدبية املعاونة :ثانياا

ا
ا
 الفريق بالد وسالمة لضامن الطرق أنجح ملعرفة اآلخر؛ الفريق مع املذاكرة يف الرشوع :ثالث

 .اخلارجي للمعتدي تعضيد بأنه تأويله يمكن ال موقف يف والوقوف عنهام، الرضر ومنع اآلخر

 الساميني الفريقني أحد بالد يف داخلية اعتداءاتو فتن حصول حالة يف :عرشة الثامنة املادة

ا منهام كل يتعهد املتعاقدين
ا
 :يأيت بام متقابال تعهد

 
ا
 .أراضيه من االستفادة من الثائرين أو املعتدين تمكني لعدم الالزمة الفعالة التدابري اختاذ :أوال

 يف) موضح هو كام إليها اجلؤو إذا طردهم أو وتسليمهم بالده، إىل الالجئني التجاء منع :ثانياا

 أعاله(. والعارشة التاسعة املادة

ا
ا
 .تموينهم أو تشجيعهم وعدم الثائرين أو املعتدين مع االشرتاك من رعاياه منع :ثالث

ا  .الثائرين أو املعتدين عن والذخائر، واملؤن واألرزاق، اإلمدادات، منع :رابعا

 لتسهيل ممكن كل عمل يف رغبتهام ملتعاقدانا الساميان الفريقان يعلن :عرشة التاسعة املادة

 واحلاصالت السلع تبادل وتسهيل بالديهام بني االتصال وتزييد والربقية الربيدية املواصالت

 يصون مجركي، اتفاق عقد أجل من تفصيلية؛ مفاوضات إجراء ويف. بينهام والتجارية الزراعية

 بصورة خاص بنظام أو البلدين، عموم يف اجلمركية الرسوم بتوحيد االقتصادية بالديهام مصالح

 أي يف املتعاقدين الساميني الفريقني أحد حرية يقيد ما املادة هذه يف وليس الطرفني، ملصالح كاملة

 .إليه املشار االتفاق عقد يتم حتى يشء

 ملمثليه يأذن ألن استعداده املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يعلن :العرشون املادة

 أي يف ذلك اآلخر الفريق أراد متى اآلخر الفريق عن بالنيابة وجدوا أن اخلارج يف هومندوبي

 يف الطرفني، من كل من شخص العمل ذلك يف يوجد حينام أنه املفهوم ومن وقت، أي ويف يشء،

 هي التي البلدين، ملصلحة العائد خطتهام؛ للعمل لتوحيد بينهام فيام يرتاجعان فإنهام واحد مكان

 حق أي يف كانت صورة بأية اجلانبني أحد حرية تقيد ال املادة هذه أن املفهوم ومن احدة،و كلمة

 .الطريقة هذه لسلوك إرضاره أو أحدهام حرية بحجز تفرس أن يمكن ال أنه كام له،

 ها1350 سنة شعبان 5 يف عليها املوقع االتفاقية تتضمنه ما يلغى :والعرشون احلادية املادة

ااعت حال؛ كل عىل  .املعاهدة هذه تاريخ من بارا
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 يف امللكني صاحبي حرضة قبل من وتصدق املعاهدة هذه تربم :والعرشون الثانية املادة

ا ممكنة؛ مدة أقرب  قرارات تبادل تاريخ من املفعول نافذة وتصبح ذلك، يف الطرفني ملصلحة نظرا

 وتظل. التوقيع بمجرد حلربا حالة إنهاء من األوىل املادة يف عليه نص ما استثناء مع إبرامها

 التي األشهر الستة خالل تعديلها أو جتديدها ويمكن تامة، قمرية سنة عرشين مدة املفعول سارية

 بعد ما إىل املفعول سارية تظل التاريخ ذلك يف تعدل أو جتدد مل فإن مفعولها، انتهاء تاريخ تسبق

 .التعديل يف رغبته خراآل الفريق املتعاقدين الفريقني أحد إعالم من أشهر ستة

 نسختني من حررت وقد الطائف، بمعاهدة املعاهدة هذه تسمى :والعرشون الثالثة املادة

 وضع بالواقع وإشهاداا نسخة، املتعاقدين الساميني الفريقني من كل بيد الرشيفة، العربية باللغة

  م(.1934\5\19 ها1353 سنة صفر 6)توقيعه  املفوضني املندوبني من كل

 والتي اليمن، ضد السعودية اململكة قبل من متكرر وبشكل اخرتاقها تم أيضا الثامنة، ادةامل

 الرجوع عن يمتنعا بأن متقابال تعهدا املتعاقدين الساميني الفريقني من كل يتعهد»: عىل تنص

 االختالف: من بينهام ينشأ أن يمكن ما حلل جهدهام يعمال وبأن بينهام، املشكالت حلل للقوة

 أي عن ناشئاا كان أم موادها، بعض أو كل تفسري أو املعاهدة، هذه ومنشؤه سببه كانت ءسوا

 بأن منهام كل يتعهد الطريقة، بهذه التوفيق إمكان عدم حالة الودية، ويف باملراجعات آخر سبب

 املعاهدة، بهذه مرفق ملحق يف وحصوله طلبه وكيفية رشوطه توضح الذي التحكيم إىل يلجأ

 للكل متمماا  بعضها أو منها جزءاا وحيسب املعاهدة لهذه الذين والنفوذ القوة نفس لحقامل ولهذا

 البنود من بأي السعودية اململكة التزام عدم عىل أكرب توضيح عرشة، السابعة املادة يف؛ «فيها

 عىل يتحتم املتعاقدين الساميني الفريقني أحد بالد عىل اعتداء حصول حالة يف»: عىل تنص والتي

  :التالية التعهدات ينفذ أن اآلخر الفريق

  .احلياد عىل الوقوف -

 .املمكنة واملعنوية األدبية املعاونة -

 الفريق بالد وسالمة لضامن الطرق أنجح ملعرفة اآلخر؛ الفريق مع املذاكرة يف الرشوع -

  .اخلارجي للمعتدي تعضيد بأنه تأويله يمكن ال موقف يف والوقوف عنهام، الرضر اآلخر، ومنع

 أو جتديدها يتم سنة، عرشين ملدة االتفاقية هذه رسيان عىل تنص والعرشون الثانية املادة
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 مُ »: عىل املادة نصت حيث حيصل؛ مامل وهذا تعديلها،
 
رب
ُ
 حرضة قبل من وتصدق املعاهدة هذه ت

ا ممكنة؛ مدة أقرب يف امللكني صاحبي  من فعولامل نافذة وتصبح ذلك، يف الطرفني ملصلحة نظرا

 احلرب حالة إنهاء من األوىل املادة يف عليه نص ما استثناء مع إبرامها، قرارات تبادل تاريخ

 .التوقيع بمجرد

 الستة خالل تعديلها أو جتديدها ويمكن تامة، قمرية سنة عرشين مدة املفعول سارية وتظل

 سارية تظل التاريخ ذلك يف تعدل أو جتدد مل فإن مفعولها، انتهاء تاريخ تسبق التي األشهر

 .«التعديل يف رغبته اآلخر الفريق املتعاقدين الفريقني أحد إعالم من أشهر ستة بعد ما إىل املفعول

 من احلدود يف وعوازل جدار بناء خالل من كان كبري؛ والتي آخر اخرتاق فيها اخلامسة املادة

  :عىل تنص والتي السعودي، الطرف قبل

ا»  وعدم والسكون والطمأنينة السلم دوام يف املتعاقدين الساميني قنيالفري من كل لرغبة نظرا

ا يتعهدان فإنهام اململكتني بني األفكار يشوش يشء أي إجياد
ا
  تعهد

ا
 بناء أي إحداث بعدم متقابال

 عىل واجلهات املواقع كل يف احلدود جانبي من جانب كل يف كيلومرتات مخسة مساحة يف حمصن

 .«احلدود خط طول

زاء مهمة من مربر من تفسري اج" اجلنوب رياح" رياض الريس" يف كتابه عن اليمنتمكن "

 هو واحد، طرف من عقدة ليست احلدودية اجلوار عقدة) : احلاصل قائال وتارخيية الرصاع

 وختطت اليمن، مع العالقات حكمت السعودية، لدى أكرب عقدة هي بل اليمني، الطرف

 وما اجلمهورية وقيام فيه املرصي الوجود وإبان اليمن، يف الثورة قيام عند احلدود، موضوع

 عام إىل 1962 عام من دائم رصاع إىل اليمنية السعودية العالقات تعرضت وبذلك بعدها؛

 امتداد وعىل. االنفصال حرب يف السعودية وهزيمة اليمنية الوحدة حتقيق إىل وصوال م،1970

 تمثلها اليمن مع عالقاتها يف كبريتني لهزيمتني السعودية تعرضت القرن، هذا من األخري الثلث

 ضغوطا وتدخال، سياسة وحربا، سلام السعودية، حاولت وقد. الوحدة وحتقيق اجلمهورية بقيام

 أخطر مشكلة اليوم هناك لكن املحاولتني، يف وفشلت. منعهام عسكرية، وضغوطا اقتصادية

 يف احلزبية التعددية الربملانية لديمقراطيةا قيام هي وبنيته: السعودي النظام كيان تهدد وأهم،

 انتهت ولو حتى كذلك، ستبقى وهي السعودية، يف امللكي النظام تنغص مشكلة اليمن، وهي
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 السعودية، يف هضمه يمكن ال موضوع فالديمقراطية األرايض؛ عىل والنزاع احلدود قضية

 الذي ترسانتهم يف األمىض السالح أنه ويعرفون األمر، هذا حساباتهم يف يضعون واليمنيون

 .(1)اليوم صورتها هي كام السعودية عىل دائماا  خطرا يشكل

 غري حدود أكرب جيمعهام والسعودية اليمن جعل ما الطائف، اتفاقية تعرفه مل ميل 1000 بقي

 البحر حدود اىل بالسكان مأهولة الغري اخلايل الربع صحراء من امتدت والتي العامل، يف معرفة

 الرسية االتفاقيات من مزيد اىل بالسعودية دفع ما النفط عن التنقيب يعيق كان ما وهذا األمحر،

 أعلن واليمن، السعودية بني حصلت غامضة اتفاقيات يف فعال حصل ما وهذا املوضوع، حلسم

 رسب ما سوى توضيحات او مقدمات وبدون حسمت، قد احلدود عىل االختالفات بأن حينها

 مل والتي الشاسعة األرايض بقية بيع إىل أدت رشعية وغري خطريه صفقه تمت قد بأنه الحقا،

 والشخصيات الوجاهات وبقية م،2000 عام جدة باتفاقية سميت، قبل من معروفة تكن

 .خيانته ثمن منهم واحد كل قبض الذي واملسؤولني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ريااض الاريس، نجياب ريااض ،(م1997 – 1990) العربياة يرةاجلز يف ودوره اليمن"  اجلنوب رياح كتاب (1)

 .م1998 والنرش، للكتب الريس
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 يمنيين:بحق ال القديمة اليت ارتكبتها مملكة آل سعود نماذج من االنتهاكات

 «:حادثة تنومة»حادثة الحج اليماني 

 يف( رجال 3000 با قدرت) للحج اليمنيني من قافلة توجهت م1921/  ها1340 عام ففي

 إىل احلج موكب وصل إن فام مكة، ورشيف سعود ابن بني جارية احلرب فيه كانت الذي الوقت

 بإطالق السعودية القوات دأتب حتى "األسمرا "وب "األمحرا"ب جهتي بني الواقع "تنومة وادي"

ا قتلتهمف عليهم النار  بني العالقات وتوترت! حدث ! بام وأخربوا فعادوا منهم! مخسة عدا مجيعا

 واإلمام سعود ابن بني الرسائل تبادل ورغم حييى لإلمام سعود ابن عامل اعتذار رغم البلدين

 للرشيف جنود إال هم ما حلجاجا أن ظنوا قد بأنهم املسألة حينها السعوديون برر وقد حييى،

 .(1)!احلجيج بلباس متنكرين حسني

   ين في خميس مشيط جنوب السعوديةجريمة احراق شباب يمني

، وذلك شابا يمنيا بقلب بارد 25عىل احراق  م2008ود السعودية يف اقدمت رشطة احلد

فرشت رشطة اثناء اختباءهم يف حفرة كانوا قد احدثوها بغرض التخفي من رشطة احلدود، 

  احلدود البنزين عىل احلفرة واشعلت فيها النريان.

 

                                                           
مذبحاة  -محود عبداهلل االهنومي، كتاب تفصيل عن جمزرة تنومه بعناوان ) جمازرة احلجااج الكاربى :لالستاذ (1)

دي صاادر عان املجلاس الزيام؛ 1923عىل يد عصاابات ابان ساعود عاام  -حجاج اليمن يف تنومه وسدوان

 م.2017-االسالمي
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 أسباب تعثر الثورة :

 دخول األحزاب. -

 دخول العسكر. -

 التدخالت اخلارجية. -

 

 (1)مد أمحد مفتاححميقول األستاذ: 

 اللتفاف عىل إرادة الشعب اليمني:والتدخل الغريب ل ،حول دخول األحزاب

ج/ صانع القرار الدويل وهو املهيمن الغريب استطاع أن يلتف عىل احلراك الشعبي يف كل املنطقة 

وإىل حالة من  ،وأن حيوله إىل حالة إحباط عارمة داخل املجتمع ،يف مرص يف تونس يف ليبيا

أن يتم احتواء احلراك  ،وكان املسعي أن يتجه اليمن نفس االجتاه ،ولدينا ليبيا كمثال ،لفوىضا

وذهبوا  ،ألنهم كانوا يعتربوا احلراك الشعبي اليمني أخطر حراك عىل اإلطالق ،الشعبي اليمني

عم الحتوائه من أول يوم عندما أوعزوا إىل أدواتهم داخل النظام بأن تنفصل عن النظام ثم تتز
                                                           

 حممد مفتاح مواطن يمني بسيط, ريفي, أبان عائلاة زراعياة، ال تعريف االستاذ حممد أمحد مفتاح لنفسه (1)
ا
: أوال

 يف واجبايت أشعر أن أهم واجبايت هو أن اقدم 
ا
ادعي أنني امتلك أي رصيد نضايل، قمت بواجبي وقرصت كثريا

 بوجه عام، كانت مواجهة الظلم احدى اخلدمات التي نرى أنها عاىل اخلدمة ألبناء جمتمعي، واملجتمع االنساين

عاتقنا بأنكار الظلم تعرضنا للقماع كعائلاة وكأصادقاء، وبعضاهم تعارض لظلام أكثار مناي بسابي وبسابب 

توجهايت، اشرتكت مع اللقاء املشرتك كقيادي يف "حزب احلق" حني اختاروين كرئيس ملجلس شورى احلازب، 

ة يف اصالح حزب احلق فقد كان مهرتئ، فاجتهت اىل انشااء حازب مؤسيسا وال يازال وعندما وجدت صعوب

م وحتى االن، فنحن نطمح يف حزب االمه أن يكون حزب مؤسيسا 2012حتت التأسيس، من  "حزب األمة"

ض بمعنى الكلمة يف بناءه وتكوينه واداءه، الزال احلزب فكرة ومل ينتقل اىل املؤسسة، ولكن فكرة قابلة للنهاو

حمماد باعتبار أن مقومات الفكرة كلها جمتمعة، وهي العنرص البرشي، والنظرية السياسية، والهيكل التنظيمي، 

 يتمنى الشهادة ويطمح لها باعتبار أن العدوان عىل اليمن مل يرتك ألي حر إال أن يفكر بالشهادة. مفتاح
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 الثورة ضد النظام! 

من وراء الناس والشباب يف  ،ثم اداروا اللعبة من وراء الشعب ،هذه كانت أول خطوة

وتم ما حصل من اتفاق  ،فإذا برشكاء النظام هم يتفاوضوا مع النظام القتسام السلطة ،الساحات

غليفها بغالف التي تم ت ،وهي املبادرة األمريكية يف األصل ،املبادرة اخلليجية ،يف الرياض

وهو كان احللقة األخطر يف حماولة  ،وتمخض عنها مؤتمر احلوار الوطني ،سعودي خليجي

وحاولت امتصاص مطالب الشعب وتمييعها واخراجها  ،االلتفاف عىل خيارات الشعب اليمني

وحاولت اخراج الشعب اليمني من املطلب األسايس  ،يف اطار مطاطي كبري غري قابل للتنفيذ

إىل تفتيت وتشتيت اهلم الوطني للمجتمع  حتى ال  ،ء دولة حتقق إرادة اإلنسان اليمنيوهو بنا

بل يغرق اليمنيني يف تفاصيل ما سمي بمخرجات مؤتمر  ،توجد فيام بعد إرادة موحدة لليمنيني

التنافس عىل  ،صالحيات االقاليم الرصاع بني اقليم واقليم ،احلوار الوطني وهي حدود األقاليم

 كل هذا عبارة عن تتويه للمجتمع واخراج املجتمع من مطلبه األسايس إىل متاهات. ،الثروة

مؤتمر احلوار كان احللقة األخطر يف االلتفاف عىل إرادة الشعب اليمني استطاع الشعب اليمني  

 ،يندمج باملرشوع اخلارجي ،الذكي باإلرادة الثورية أن يندمج وينخرط باعتبار الشعب يستوعب

وجود حركة انصار اهلل كقوة طليعية يف قوى التغيري  ،بنتيجة فال خيرج اخلارج بنتيجة وخيرج هو

ألنهم  ،كان هلم الدور األبرز يف هذه املسألة كان يراد وضعهم يف الزاوية يف مؤتمر احلوار الوطني

 
ُ
املبادرة قصوا من مقاسمة السلطة ولكنهم عجزوا عن الدفع بأنصار اهلل اىل هذا املربع باعتبار أن ا

وال زالوا اىل اآلن  ،مبادرة حوار وطني والذي موجودين يف الوطن انخرطوا يف احلوار الوطني

 الوطني وما إىل ذلك ... "يضحك". يتكلموا عن مؤتمر احلوار الوطني وخمرجات احلوار

 األستاذ حممد حممد املقالح :

متكن وكيف  ،ون فرتة حكمهتقيم كيف "عيل عبداهلل صالح"عن فرتة حكم حدثنا استاذ حممد  

 ،خلصوصية املجتمع رغم صعوبة حكم اليمن ،كل هذه املدة من الصمود عىل كريس احلكم

 ؟كام يكرر هو "رقص عىل رؤوس الثعابني"ـ ليف ا وللتجاذبات الدولية،

 كتاب يفالتغيري،  عملية فيها كلت قد كانت مرحلة فارقة، يف أوال عىل عبداهلل صالح جاء     
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   الذاتية، سرييت عن احلديث يف يمنية شخصية عنيرباأل
ُ
 عبداهلل عيل" بقاء كيفية عن تكلمت

 الوحيدة ليةاآل وكانت ،اجليش بيوض نأ استطاع  دموي، ليس "صالح عبداهلل عيل" ،"صالح

 من بوحدات باالستعانة انقالب بعملية القيام اىل املؤدي الرسي احلزيب العمل هي رييللتغ

 مل خر،اآل املشهد اىل ينظروا مل ،بالعجز نفسهمأ ىلإ رونينظ كانوا السياسية االحزاب اجليش،

 االنظمة ضعف نقطة هيوالتي  ،التغيري داةأ تغيري يف الناس، يفهو  النظام ضعف نأ يدركوا

 ،االنقالبات ميدان مامأ ولاأل ميدانه ميدانهم، ألنه السالح ميدان اىل يذهب ال عموما، العربية

 فأصبحت ،اجليوش توضيب ،داخيل تنظيم خالل من مراأل هذا حسمت لعربيةا فاألنظمة

 .احلواجز كرس من تمكنوا هم الشباب ،ننبهم نحاول كنا احنا بعجز تنظر االحزاب

 والعمل االنقالبات مرحلة انتهت قد كانت، فارقة مرحلة يف جاء "صالح عبداهلل عيلا "ف

( النارصي انقالب) هو عهده بواكري بداية يف حصل انقالب خرآ وكان ،اجليش داخل الرسي

 الناس كان ،وقوعه قبل عنه يتحدثوا واكان ،وقوعه قبل كشفه من تمكن االنقالب هذا

 كان ,فارقة مرحله هذه شعبية، وأ اجتامعية قاعدة "صالح عبداهلل عيلا"ل يكن مل وحينها يتحدثون،

 .لوسائلا بهذه التغيري بعملية السياسية االطراف عند كلل فيه

 الثقة خالل من ،اجليش بناء خالل من نفسه حصن "صالح عبداهلل عيل" ثانية ناحية من 

 -اجليش  –لها  الوحيد الطريق هو هذا كان السابقة التغيري عمليات نأل باأللوية، والثقة ،بالقيادة

 حيكم صبحفأ ،نهائيا النارصي انقالب بعد التغيري يف ليةاآل هذه تركت قد حزاباأل وكانت

 نأ استطاع ثم الوحدة جاءت ،اجلنوب من املنافس املراحل من مرحلة يف جاء منافس، بدون

 ،بااليدلوجيا وال ،باألحزاب مثقل وليس فرد نهأ ميزته وهو االخرين، بأخطاء كلها طبعا يلتف

 كميتح برنامج وكان هناك ثقل حوله ويكون يتميز نأ يريد قائد فيه اذا قادتها، تعرقل فاألحزاب

 مل "صالح عبداهلل عيل"  ،قدرته من اضعف احلركة عىل قدرتها االحزاب فتكون ، -يتعثر – به

 هو قوي يزال ال الذي الطرف مع يتحالف هو الربنامج، خرس نهأ تقول حتى برنامج له يكن

 باألطراف يتقوى "صالح عبداهلل عيل" يعني ،يف فرتة من الفرتات املسلمني االخوان مع حتالف
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 فرد وهو املسلمني االخوان هم مكانة اعطاه الذي عمره بداية يف يعني الواقع يف املوجودة يةالقو

 خفيف يعني هناك فيتحرك هنا اخلطر يرى ذكي ولكنه قيادية سامت وال كرازما يمتلك ال

 تثقله فلم باله، يف يكونوا مل ابناءه حتى شخصيته، وبرناجمه خفيفة حركته ان ارى ناأ احلركة،

 حتول ،"االرسة" اضعفهما  ولأ كان ذلك" التوريث" املرشوع هذا يف دخل عندما ، ولكنةاألرس

 فتحول كذا( ولدي يل افعل كذا ولدك مادام) وخارجها، االرسة داخل ابتزاز مصدر ىلإاالمر 

 .سقوطه يف اسايس مصدر هذا فكان هائل ابتزاز مصدر ىلإ مراأل

 احلرية عايل، املجتمع عند احلرية افق جعل الشامل يف الدولة ضعف نأ باالعتبار االخذ مع

 لمجتمعل حكان قد من مما بأكثر الدولة ضعفبفعل  وكان هذا ،والزامل احلديث حرية ،الفردية

  .الدولة من

ن أ يشعر كان املرحلة هذه يف دموي يكن مل"  صالح عبداهلل عيل"  فهو والزامل، احلديث حرية

 الدولة ضعف لكن ،فيه يوغل مل ولكنه العنف مارس نهأ تنكر نأ تستطيع ال ،فيه ديسيو ذلك

 قمع ممارسة من السلطات منع ما هو وذلك ،الشامل يف قوي املجتمع جعل الذي هو الشامل يف

 جمال يف هذا ،الناس حرية جمال يف مش هذا  ،باحلرية االشرتاكي واحلزب الوحدة أما ربط ،كثرأ

 مش ،مقموعة كانتفهي  ،اليمن يف الزيديةمع  الرصاع يةخلف يفأما  ،والصحافة حزاباأل حرية

 التحالف مع انترص الذي الطرف مارسه القمع القمع، مارس الذي "صالح عبداهلل عىل"

  غريه؛ من كثرأ هذا يف مساهم املجتمع وكان املسلمني، واإلخوان

 كان الدين، يف واجهوه املجتمع التيار هذا عىل كان القمع انترص الذي الطرف القمع مارس

 علامء والشافعية الزيدية علامء باسم كان بيان ولأ التحريضية، احلملة بعد الوحدة يف بيان ولأ

 بدأت كانت، الرشعية العلوم تدرس بدأت حرية لها اوجد هو حاضنه لها اوجدت اليمن،

 يف نالقرآ حلفظة دفعة ولأ خترج نأ اذكر ناوأ ،قبل من ممنوعة كانت الرشعية العلوم تدرس

 االرتباط هذا عىل يطلق وكان اجلميع ثائرة وثارة "عمر اهلل جار" الشهيد حرضها الكبري اجلامع

 طه نرص"األخ  وهو( ملكي االشرتاك) باسم كتاب الف حدهمأ نأ حتى( ملكي االشرتاك)

 ."مصطفى

 احلزب ضد كانوا هؤالء، اليمن يف السعودية دواتأ السعودية، من بدفع حيدث ذلك وكان
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 باخلارطة املجتمع متغرياتحول  "عمر اهلل جار" الشهيد دور، جاء والزيدية شرتاكيالا

 اخرتق ،اقتحم بل ،طرف واقصاء طرف معادات يف املوجه ويساند ملتزم يكن مل ، االجتامعية

ا ب يتواصل كان االشرتاكي باحلزب يتصل يريد أن كان حدأ أي صله همأ وكان ،وساهم

 أوكان  "ياسني" الدكتور كان بالناس وغريه هو فالتقى الناس من قريب كان "جاراهلل"
ا
 له يضا

 ".الشامي حييي" املناضلو "عبدالواحد املرادي" أيضا اجلانب هذا يف جيدة سمعة

 الوحدة بعد جدي كان حوار حصل حول احلوارات التي كانت تدار بني السلطة واملعارضة:

 ،الوحدة دستور عىل استفتاء كان الوحدة بعد توردسال جلأ من حوار بالتلفزيون، حوار فيه كان

التجمع ا"ممثال ب لها معارض وبني وهم الغالبية القصوى، للوحدة مؤيد بني انقسام هناك وكان

 حوار ،  هذا احلوار كان منتج كان يشارك فيه املجتمع كله، ،"الرابطة"و "اليمني لإلصالح

 كانت خرىاأل احلوارات   -جاراهلل عمر – القائد استشهاد بعدولكن  اخرتاق عمل املشرتك

 جار" جهدكان ب وهذا اخرتاق عمل، حوار املشرتك املشرتك حوارمن ضمنها  ،مغلقه حوارات

 "صالحاإل" مشرتك هو خرآ مشرتك وولد "عمر اهلل جار" اغتيال مع املشرتك اغتيلف "عمر اهلل

اجتاه معرفة اجلاين والقاتل حركة احلزب يف  بيتيُ  نأ حاول صالحاإلأن  هو ولاأل السبب

من االغتياالت، ويف نفس اشعار قيادات احلزب االشرتاكي باخلوف  ،فقط صالح باجتاه هيوتوج

ارب اخلوف تأمنه وبهذا تم ق"بأحضان االصالح كنوع من احلامية بمعنى  وبالتايل االرتامء 

الن جاهز تنظيميا ح يف عىل احلزب االشرتاكي فاصبح املشرتك يتحرك بعجلة االصال السيطرة

الوقت  نفس ويف واالخرين كانوا النهم مثقلني بالتاريخ وبالرصاعات ومثقلني بالهزائم وماديا

من جهة واملشرتك من جهة  "عيل عبداهلل صالح"يتحكم بها  ألنه زمةاأل جعل هذا كلهم والباقني

 معلنه غري صالحاإل اجندات نأل، االنفراج عىل قادرة غريمغلقه وجعل االزمة هذا اخرى 

كان يريد ، املعلنة املطالب ليست ممكن غري خرىأ شياءأ يف ورغبته بأشياء يطالب كان بالتايل

وكان خطابه خطاب االشرتاكي الذي هو ضد االنتخابات والقائمة النسبية وهو  ،االنتخابات

املطالب  للمطالب غري ممكنه، ألنها ليست "صالح"ن يستجيب امكانية أ ليس مع هذا، هذا جعل
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ن حيافظ عىل وكان هدف املشرتك أ ،يمزق املشرتك نأ "عيل عبداهلل صالح"هدف كان  ،املعلنة

ولكن املؤتمر من تفكيك املشرتك،  "صالح"منعوا خرى، يكن هناك أهداف أ وحدته فلم

 ها.راجأو من انفزمة األمن انفجار واملشرتك منعوا 

 وراء انفجار ثورة  كانيف كون تصفري العداد أو التوريث        
ا
 رئيسيا

ا
 فرباير،  11سببا

 ما هي العوامل احلقيقية النفجار الثورة: يقول املقالح:

 
ا
 هذا تصفري العداد هذا تبسيط كبري هذا ليس وال يمكن أن يكون سبب أوال

ا
، إال إذا اعتربته ا

تقل إىل جزء من عملية التوريث بمعنى أنه حصل جدل داخل السلطة حول التوريث،  اجلدل ان

داخل مربع السلطة، كانت املعارضة تتحدث عن هذا الكالم عن احلكم يف األرسة الواسعة 

 كمنطقه.

لكن عندما بدأ احلديث عن تويل "أمحد عيل" ودخوله السياسة من خالل الربملان ثم يف توليه 

اجلانب  لقيادة احلرس اجلمهوري، بدأ مربع التحالف الواسع لا "عيل عبداهلل صالح" خياف هذا

فاظ عىل النظام، والكل يعترب نفسه رقم اثنني
ُ
بحيث يكون رأسه  ،ألنهم كانوا يعتربون أنفسهم ح

"عيل عبداهلل صالح" والبقية كلهم رقم اثنني، "عيل عبداهلل صالح" هو رأس النظام مش مشكلة 

 اراد "
ا
صالح" بطبيعة "الشيخ عبداهلل" و"عيل حمسن" )احنا رقم اثنني(، عندما جاء" أمحد" أوال

التوريث أن يضعف حلقة التحالف أن يصبح يف االطار الضيق، )أنا وابنائي وأوالد أخي( ولكن 

وكان عنده حتالف واسع ولكن فضفاض،  ،أنه سيكون حتالف صلب ولكن ضيق هو اعتقد

 الذي حصل أنه انفض التحالف الواسع ومل يبن التحالف الضيق الصلب بالدرجة الكافية.

ن النظام كسب كل أل ساسية،حروب صعدة أ ،ة ساهمت يف انفجار الثورةعوامل كثري

، واجلبهة القوى عن طريق السلطة من خالل هيبة اجليش والقمع يف حروب املناطق الوسطى

صبح الناس وانتصاره عىل "احلزب االشرتاكي" فأ ، ثم بعد ذلك بحسم الوحدة باحلربالقومية

 القوة. بالذات يف اجلنوب مستسلمني لهيبة 

وكان احلراك اجلنويب وهذا جيب معرفته ما  -بسبب حروب صعدة  –فانفلشت قوة النظام 
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كان للحراك اجلنويب أن حيدث لوال حروب صعدة لوال أحداث صعدة، ألن اجلنوبيني كانوا 

قاوموا احلرب االوىل والثانية  ، شباب بسيطني يف صعدةبيد يعتربون أنه قد تم كرس هيبة اجليش 

الثة وكرسوا اجليش، )واحنا ايش!!؟( بدأوا يتهموا الحقا قادتهم بأنهم كانوا مستسلمني والث

كرست هيبة النظام رأس النظام بدأ يشعر الناس أنه يمكن نتكلم عن "عيل  "هذيك"للجيش، 

 بأن 
 
دق

 
عبداهلل صالح" يمكن أن نتكلم عن عيوبه فبدأت هذه فعندما انقسم املجتمع ص

فاذا كان "عيل عبداهلل صالح "بهذا السوء وفيه انتخابات وديمقراطية االنتخابات صحيحة 

 جادة كانت تتحدث عن منافسة بالذات 
ا
فسننترص، لكن املعارضة هي التي خربت، مل تكن أوال

 التجمع اليمني لإلصالح. 

ساهمت يف ايصال التي  فة االنتخابات الرئاسية جاءت بالتداعي جاءت بقرار الصحا

جار "بدأها الشهيد كان قد , " بالرتشحفيصل بن شمالن"ن تقدم مرشح وكان قبول أ املعارضة اىل

االشرتاكي هنا مني العام للحزب األ "مقبل " بجهد "جار اهلل عمر"ترشح  م1999يف  "اهلل عمر

دأ الناس يشعرون من منع التزكية يف الربملان فب" عيل عبداهلل صالح"ولكن  ،كانت كرس للحاجز

وقد شجعنا كصحفيني يف  ةجاءت االنتخابات الالحقف االنتخابات الرئاسية، منخوف النظام 

 ساهمنا يف أن نوصل املعارضة لهذا اليشء. ،أن نوصلهم

نتخابات جدية نها ايس وتارخيه نزيه حول االنتخابات أي أسا" كان له الدور األبن شمالن"

خدمت هذا اخلطاب ولكنها مل تكن واملعارضة است ،ن االنتخابات جادةاشعر املجتمع أ هو يعني

 أنه مل حيصل هذا االستحقاق، وبالتايل كان نتيجته بعد أننها ذهبت وكجادة والدليل عىل ذلك أ

  كان قد
ُ
ت هذه فتلق من رضة هيامل تكن املع رس اخلوف من اجليش وأنكرس اخلوف من صالح،ك

وال يف اجلنوب فخرجت  تتلقف االحداث ال يف صعدةأن ومل تستطع  ،ضلت مهزوزة ،االشياء

نمو قوى ت ألنها ،الوضع خطري يف تلك اللحظة كان "احلراك اجلنويب" و "اهلل صارتتقوى مجاعة "أن

 . خارج الدولة عىل حساب األحزاب وعىل حساب العملية السياسية

 الشارع وتملئ الثورة تنفجر مل اذا نهأ وقلنا الثورة، بقدوم برشوا الذي من وكنا ،نحذر وكنا
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 العملية وضمور الدولة النهيار الغطاء هي املعارضة وستكون املجتمع فسيتفسخ ليمنيا

 .السياسية

رتقت مل السلطة مع املعارضة أزمة
ُ

 كل صالح"، عبداهلل "عيل فيه وكان مشرتك فيه كان يعني ،خ

 نأ حيصل مل ضغطكان فيه  يعني ،زمةأ عملت احلالة اآلخر، هذه كرس كيفية يف هم له منهام

رتقت
ُ

 11 يف عشناه ما نفس هذا احنا اعتقد ،شعبية ثورة زمةاأل وفجرت فخرجت ، زمةاأل خ

 ما تعي املعارضة وكانت الكالم هذا عنكتبته  مقال من كثرأ جديد، من نعيشها نأ ويمكن فرباير

  .هاملهم هذه من جزء كان وخطي ،خياف االصالح وكان اقوله

   !؟فرباير 11عوامل تعثر ثورة ما هي 

 شعبي زخم اعطوا نالذي هم األحزاب وبقية "االشرتاكي" هو العوامل أحد املقالح:

 شعبي زخم يعمل وجودهم لكن منظمة عنارص لديهم ليس فهم "لإلصالح اليمني لتجمعا"ل

 انفجرت كيف ،فضيحة كانت وهذه الثورة بعد قائم املشرتك ضل اإلصالح، مع ينساقوا عندما

 !!؟.بينهم قائد يظهر ومل قائام رتكاملش اللقاء واليزال ثورة

 اجلامهري داخل من قائد فيه كان لو نهأ هو اعد، مل اآلن ولكن ،به نؤمن كنا خرآ عامل فيه كان

 هذا عليها السيطرة يمكن ال الثورة قائد دون فقلنا الطويلة جتربتنا نتيجة قمعه أو رشاءه اما سيتم

  ال كان املشكلة هي هذه !؟فني نسقطه ،النظام نسقط ممكن اكن ، ولكنصحيح
 
  وال قائد من بد

ّ
 بد

  .برنامج من

 تلك حدأ يف الساحة وصلت ناأ االحزاب، دخول خطورة اعي كنت ناأ دخول األحزاب:

 يمسك نأ من حدأل تسمحوا ال نستقيل نحن اليوم هذا اىل وصلنا أن بعد احنا هلم وقلت ياماأل

 اليوم وهذاك يكفينا خالص قلت ، لشبابا مع نفيس ضعأ نأ اردت احذرهم كنت ،امليك

 ساسأ عىل "حاشد سيف محد"أ خليمة اعطيتها ريال 5000 معي وكان دقائق مخس كلمة القيت

 .كذا ليعملوا للشباب نموذج عملأ ناأ

أو احلركة اإلسالمية  ،فيها ةمل تكن حركة االخوان ممثل ،الثورات السابقة كانت اقصائية

 ،عيكنا نقول فلتكن ثورة شعبية فينترص فيها اجلم ،ن املسلمني أنفسهمألسباب كثرية تعود لإلخوا
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نبه من نوايا االصالح
ُ
نت ا

ُ
 ،ال يريدون ثورة شعبية بالكامل ،ألين أعرفهم من داخلهم (1)ولكن ك

اختاروا مكان يف الساحة وعملوا ساحة  ،يريدون ثورة يتم التحكم بها من داخلها ومن قبلهم

خرى ال يمتلكون حزاب األاأل ،ولذلك كان حيصل صدامات ،كموا بهالكن لكي يتح ،اعتصام

عندما  ،من الزمن مرضوأصبح االعتصام بعد فرتة  ،اىل أن خرج الثوار احلقيقيون ،امكانات 

فسد
ُ
سيس فإنها ت

ُ
 .تبدا الثورة أن ت

 عىل تأزيم الواقع السيايس:الدوام  عىلاألحزاب عملت  

فرباير، حيولون الواقع السيايس اىل  11ب" حتى قبل ثورة األحزا -املقالح: كان" اإلصالح

واقع متأزم: فتصبح األزمة غري قادرة عىل االنفراج، ذلك ألن أجندات اإلصالح غري معلنه 

شياء اخرى، غري ممكن، ليست املطالب املعلنة! فكان يطالب ايل كان يطالب بأشياء ورغبته يف أبالت

هدفه أن يمزق املشرتك، منعوا صالح من تمزيق  (2)صالح"باالنتخابات، وكان "عيل عبداهلل 

املشرتك، وكان هدف املشرتك أن حيافظ عىل وحدته، فتحولوا اىل مظلة لتعثر املجتمع ولظهور 

 االحزاب واجلامعات خارج القانون. 

، فضل يرى نفسه هو املجتمع، وهو 
ا
 فرضا

ا
رض عليه أن يكون حزبا

ُ
االصالح "مجاعة" وقد ف

وهو االسالم، أما هذه األشكال "اللصيقة به" التي تعامل معها وهو ال يؤمن بها، ال الدولة، 

يؤمن باحلزبية، ال يؤمن بالديمقراطية، يريد أن يبن املجتمع عىل أساس املجتمع واألرسة املسلمة 

                                                           
، وتأسس بعد الوحدة بني شطري اليمن اليمنحزب التجمع اليمني لإلصالح أحد أكرب األحزاب املعارضة يف (1)

بصافته جتمعاا سياسايا ذا  حاشادشايخ قبائال  عبد اهلل بن حسني األمحرعىل يد الراحل  1990 سبتمرب 13يوم 

 لفكر 
ا
بعاد وفااة مؤساس  م,1991، وتم افتتااح مقاره الرئييسا يف اإلخوان املسلمنيخلفية إسالمية، وامتدادا

 حمماد عباد اهلل اليادوميتم انتخااب  2007 ديسمرب 28يوم  عبد اهلل بن حسني األمحرورئيس احلزب الشيخ 

ا للهيئة العليا للتجمع، ومن الشخصيات البارزة يف احلزب الشايخ  ، أعلان تأيياده عباد املجياد الزناداينرئيسا

 .م3/4/2015للعدوان " السعودي األمريكي" عىل اليمن يف
 1990حتاى  1978، كان الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية من  1942مارس  21ولد : عيل عبد اهلل صالح(2)

فربايار  25 طة يف وحتي تساليمه للسال 1978العام اليمن منذ  . حكم املوحدة  س للجمهورية اليمنيةليصبح أول رئي

  وقف بشجاعة ضد العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن.  سكرية،حيمل رتبة املشري الع ، 2012

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 إلقامة اخلالفة اإلسالمية، وهو ال يستطيع أن يعلنها، ومن خالل مجاعة اإلخوان 
ا
تمهيدا

وكان يفرتض بأن اآلخرين يعرفون مطالبه وهو غري معني باإلفصاح عنها لألخرين،  ، نياملسلم

.
ا
 هذا هو الرس الذي جعل االفصاح عنها صعبا

 إىل املبادرة 
ا
علنت، وصوال

ُ
فكانت السيطرة عىل الثوار، نزول عيل حمسن، واالستقاالت التي ا

نت املشكلة "عند اجلامعة " هي رأس اخلليجية، قد حافظت عىل النظام وأسقطت رأس النظام، كا

النظام، فانشقوا هم عن النظام، والثوار خرجوا يسقطوا النظام "كله " إال أن اإلصالح حولها اىل 

نصف ثورة مع هذا النصف، ونصف الثوار مع هذا النصف، فأصبح الناس يدافعون عن نصف 

 النظام اآلخر!. 

الرأس، الذي حصل هم رشخوا النظام قبل فأبسط نظام هو نظام "عيل عبداهلل صالح" هو 

سقوط رأس النظام  أن هم خافوا  سقوط الرأس، لو تركوا الرأس  يسقط لسقط النظام كله،

عنه من خالل نصفني، والتعقيدات هذه كلها يف بسقوط النظام، فحفظوا النظام برشخه، ثم الدفاع 

إذا  !؟جلوف يعني أيش)ماذا(جاءت نتيجة تسليح الثورة وعسكرتها، السيطرة عىل تعز أو ا

 بحاجة  إلسقاط تعز!، إذا سقط النظام يف صنعاء، اإلصالح كان يريد أن 
 
سقطت صنعاء فلست

 يفرض نفسه عىل الواقع داخل املجتمع.

 ،يقاوم فيه وهو امليدان السلميأن قوة الثورة أنها ذهبت بالنظام اىل امليدان الذي ال يستطيع  

نهم اعادوه "النظام" اىل ميادينه، هذه ميادين الرصاع، أصبح الذي أخطورة ما عمله هؤالء هو 

سيقاتل من هو صاحب السالح، والتجربة، والتنظيم، وصاحب االيدلوجية يعني "االخوان"، 

وهذا ما حصل بالضبط أنا حذرت االشرتاكي يف ساحة تعز "التسليح يعني ستقدمون الثورة 

ربة".
ُ
 "للخ

 ،الثورة جاءت لتسقط احلامية ،عر الثوار بأنهم حيتاجون إىل محايةشثم عندما دخول العسكر:  

ليس  "الفرقة"امية من حل ةجأي ثائر كان يعتقد أنه بحا ،لثورة جاءت لتسقط كل أدوات السلطةا

 
ا
وتعطيهم أمل مثل مسرية  ،جاءت الحقا موجات جديدة حتاول اخراج الناس من هذه احلالة ،ثائرا

 م. 2014سبتمرب 21التي شارك فيها انصار اهلل اىل أن وصلنا اىل ثورة وبعض املسريات  ،احلياة
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كان فيه عوامل كثرية  "فرباير 11ثورة "لا اخلروج دور يف  لعملية االختطاف عتقد أيضا أنأ

اخفاء فيها يرتكب النظام  حظة التيللاوصلت فعندما ت اليها ال عالقة لها باالختطاف، ارش

  ويمكن يمثل خط ،شخص معروف
ا
حرب صعدة  يفمام خطوط كثرية غامضة،  أواضح جدا

وأنها قد  ت فيها السعودية،دخلقد نه ،  كان النظام يف وعيه أكانت حاسمةوالتي السادسة 

ن النظام أنا بقي صويت مرتفع، نبهتهم أ ،سعودية باعتبارها حاسمةوبدخول ال ،صبحت حاسمةأ

تغيبي كان فيه تواطئ من اجلميع نهائية،  ها ستكون حربكانوا يعتقدون أن ،سيخرس هذه احلرب

ال  !!( ملاذا ال حياكموا حممد املقالح)نكر ستنه عمل كبري مُ نه عمل عصابة أأ ولكن مع املدى ظهر

ي الطريقة الذي تم فيها اختطايف واخفائ ،العصاباتهذا عمل هذا عمل القيام بستطيع قيادات ت

الة حركت الناس هذه احلوكان النظام يعلم قطعيا،  ،النظامنه نهائيا كان الناس كلهم يعرفون أ

ن هذه تمع العادي وليس املجتمع السيايس، وأنا ازعم أقضيتي استنكرها املج العاديني يعني، 

رسيت وناس من ا  أوهذه هي الصورة الذي كان خترج فيهالسياسة، يف ول مشاركة للمجتمع أ

 ولك ،متتواطأ ضدهكانت ياسة السطفال، أاجلريان و
ُ
ساهمت كثري من  ،رس هذا احلاجزن ك

نه ليس شيطان وال فيه خبث أب "حممد املقالحا"ومنها معرفة الناس ب ،العوامل يف كرس هذا احلاجز

ن جزء من احلقد جتاه صعدة كان له عالقه بالسالالت أخصوصا ديه اجندات خاصة، وليس ل

احلوثي  تى احلاقدين عىلح ،خارج عن هذه "حممد املقالح" ،وبالرصاع امللكي  اجلمهوري

، يساري مش هاشمي)حتى انا ضد هذه ن حممد املقالح ليس يف هذا السياقيعرفون أ

 ؟يف مركز النظام نفسه وضع هذا السؤال ليش تعملوا كذا التقسيامت(، 

نا وأونحن  ،والثورة بدأت هكذا ،ي خروجرشعية أل تعمل عملية االختطاف واإلخفاء

وأصبحت بصورة جادة يف صورتها  ولكن ،دأت بعرشات من الناسب "فرباير 11ثورة "فيها 

كانت قد بدأت لكن عندنا كانت قد  ،حداث يف املنطقة نموذج للشباب يف تونس ومرصاأل

شخص  فيها ن يقفالقضية حيتاج اىل أأقول نا يف السجن وأ جوا ناس كنتخر ،تفجرت من قبل

رسته هي )أ:قال "هيثم مناع"ادة مش مني وهذه شه ،والدهاكانت أم بالل وبناتها وأف، شجاع
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 الدائرة االو
ا
نظرون اىل النظام ي افيها استنكار جاد وبدأو دائرة عاملية( ىل التي عملت الحقا

 هذا لوالف " حممد املقالح"ملاذا مل تغتال  "حممد املقالح"باعتباره عصابة ملاذا مل حتاكم باعتباره سيئ، 

 وهذ ،انكر وجوديممكن النظام كان 
ا
  .فالن بإخراجالشعب يطالب  ،ا خطري جدا

 يعود املخفي ال أو طفتضع املخهذا ي ،وجودي نكرويكان خيرج النظام لوال هذا يمكن حمد 

بقدر ردة فعل الناس  ،ناس فعالالوهم  ،بيد طرف ثالثيصبح واملخطوف  ،بيد اخلاطف مرهأ

 ألنهاخطر اجلرائم هي من أ ولذلك جرائم االخفاء وىل،تهم األيترصف اخلاطف بعيدين عن ني

خلايف الذي خيفي جتعل ا ألنهامن الفصح عن اجلريمة  خائف ،جتعل اخلايف الذي خيفي العمل

ولكن دائام  لإلخفاء،افضل فالقتل مل يكن عرب التاريخ وسيلة  باخلطأن االعرتاف العمل ال يعتقد أ

وصلها عن أنه مل يعملها، رسالة أتمنى  باملستقبل لو عىل عمليات ي فيتجرايقع الناس يف النار 

غتيل الشهيد ، ابل يعقدها بالعكس يعقدها املشكلةطريقك الذي يفكر باالغتياالت لن حيل 

للقتلة من نه لو بقي لربام كان منقذ " معتقدين أن هذا يشكل لنا مشكلة، يف حني أجاراهلل عمر"

 مشاكل علقوا بها الحقا.

 ذه النتيجة املخيبة؟يتحمل أكرب مسؤولية عىل همن إذن س/

محل االشرتاكي وإنام أمحل املقالح: ج/
ُ
 –احلزب  تهقياديف  "ياسني سعيد نعامن"ال أ

 إىل هذه النقطة. -االشرتاكي 

  لو ألنه ،الثورة تدجني يف كبري دور عمل "نعامن سعيد ياسني"
ّ
 ينهض كان ،صوته هضن

 الدكتور يعتقدون الناس كان لكن للناس، ملأ فيعطي اعرتاض يبدي ،واخرى حلظة بني صوته

 أنه شخص عىل متكلني ،عقوهلم فأقالوا ولؤلؤية وبراقة مجيلة صورة ذهنهم يف طرحوا "ياسني"

 تكن مل أيضا طاقته نصف أن وتبني حيتمل مما أكثر ياسني الدكتور محل هذا ،بنا يفرط لن كيدأ

  املستوى. ضمن
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ما تركه ذلك اب املشهد الثوري وحول دخول األحز االستاذ /أمحد سيف حاشد:يقول 

 : عىل مسار الثورةأثر من 

ثم عندما  ،شخص 40 بأن خروجعندما شعر  -عن بعد  – حداثصالح بقي يرقب األاإل "

أثناء  نايراقببدا  ،ن فيه تفاعلأبدأ يشعر  ،كثرأو أ 5000 قد وصلنا إىلو "جولة كنتاكي"ىل إنصل 

يف  "ثورة يناير"يضا عندما حدثت أوخرجنا مسرية  ،امعةاىل باب املسجد الذي بجانب اجل جميئنا

 .إىل ميدان التحريرمسرية  هناك حينهاوكان  ،بريعطت محاس كأيضا أمرص 

ننا كنا نطوف داخل اجلامعة مع الشباب يف اللحظةأذكر أو ،نا دخلت اجلامعة يف البدايةأ
 

التي 

نه كانأولكن ظهر يل  ،عىل املشهد سؤول الطالب حلزب االصالح يتفرجكان فيها م
هناك  

نه ليس لديه توجيهات باملشاركة معنا، وكنا نطوف وهو جالس أنه قال بأو ،ترتيب من قبلهم

 .نا بأنهم يرتبون ليشءأشعروولكنهم 

 جاءواذكر يف يناير حزب االصالح أبداية  ،رسمي بشكل غري بعدها يشارك "صالحاإل" بدا

ن نعتصم أ ةكثر من مرأنحن حاولنا  ،مشاركته بحذر تبس كان "يامنجامعة اإل"مجاميع من ب

 
ُ
 ألنه ،طيخطنحن بالتبداءنا  حلظتهان يعملوا اعتصام أيف تعز  وان استطاعأىل إ ،قمعولكن كنا ن

نه أنجد  ،تاعتقاالحدثت ويتم حمارصتنا و (البالطجة)علينا من قبل  االعتداءكنا نخرج ويتم 

نه أو (جلان نظام)نه نشكل أساس أاالعتصام مرتبني عىل  وعندما فعلنا اعتصام يف صنعاء كنا قبل

صالح كان مبيت ولكن اإل ،نة كذانظام وجل ةعالمية وجلنإ ةنفسنا جلنأن نرتب أعندما بدأنا نريد 

حني كنا اليوم الثاين ويف  نتفاجأاالعتصام ناجح  أن جتعل باإلمكانشياء التي ن هذه األأمر واأل

رفضت  "توكل"و ،االشرتاكيزب احل هكان فيوالذي  ،يل لهذا اللقاءالتشك إلكاملبحاجة  النزال

قد نه أتفاجئنا ذلك اليوم وفعال  ،نه حيرضوا اليوم الثاين للسيطرةأوكانوا مبيتني  ،حترض معنا

ناس  ،من جهة أخرى وثالثة من جهة ثالثة صفوف ،ثالث صفوف يف شارع العدلتواجدت 

 ،الأمو ،ةنظممجهة جميء يعني  ،يتم نصبها املنصة ،جاءت تامليكرفونا ،وال يعرفونا ال نعرفهم

نزل حزب ييف ذلك اليوم  نتفاجأ وإذا بنا ،و لوحاتأوراق بيانات أنرصف عىل نحن كنا 
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 .صالح بثقلاإل

هناك  أن ونتفاجأ ،خرينأويطلع  ،!يخطبل "احلزمي"طلع قد يف ذلك اليوم العرص و ونتفاجأ

 
 
مطالبنا  ،قلت هذه ليست ثورتنا ( أنا مبارشةكرب وهلل احلمدأهلل ا)خرى يرددوا ويقولوا أ مجهرة

وبعد جتمعهم وترديدنا  "ثورتنا ثوره سلمية مطلبنا دوله مدنية" هنا وجمموعأردد أكنت  ،خرىأ

قبله كنا نشارك  ألنهفرباير  11يف  ليس ،حاولوا خيرجونا من املكان الذي كنا جمتمعني فيه ،للشعار

وف منها عندما اعتصمنا كان هناك ختكثر املسريات والتي أكانت  ،اىل البيت يف مسريات ثم نعود

 وصلنيوذلك اليوم  ةوكان فيه اصابات كثري ،وحصل اشتباك وحصل تعدي ،يف شارع الرباط

 ،مور تفلت منهمن األأاستشعروا بحالة خطر و "عبده بورجي"من  "الفيس بوك"تهديد عرب 

 . فرباير يف تعز 11االعتصام بدا يف صنعاء بعد 

نا منصة صغرية شأرجعنا ان نحن ،ل فصيل سيايس وهيمن وسيطرودخب شعرتول يوم أمن 

  26أنا كتبت يف  ،عوحاولنا نفعل مكان للتجم ،جيفارا مام خيمةأكانت 
ُ

 ،قتفرباير أن ثورتنا رس

 نحنلثوري وكذا وم العبوا الدور انتأوشكلنا اللجنة التنظيمية قالوا  "العزبا"عندما التقينا ب ألنه

تينا بعدين يف ما خيص املنصة يف ما خيص أولكن عندما  ،سنقوم مساندين بالدور السيايس

وحتى  ،هان اخلطاب الذي يتم غري متفق عليوك ،حاولنا ندخل بعض الفصائل وفشلنا ،مشاركتنا

ة القادسية يف جول نشاءنهم بدأوا ينصبوا اخليام وذهبنا ألنه ما عاد فيش مكان لنا للتجمع ألأ

كان اجلريان  ،يخطبلاملنصة  يصعد "القصوص"اذا بإنا نرتب وأمنصة هناك وعملنا منصة وبد

التنسيق تم الرتتيب ووكرفوناتهم يتوا ونصبوا مأذا بهم إو ،زعاجإال يريدون  نهمأيقولوا ب

 نه سيكونأنه سبق وطرحنا عىل املشرتك بأاملنصة وتدمري كل يشء رغم ولساحة لباالقتحام 

 . نشاطنا يف اطار الثورة

 أ -صة أخرى نمن خالل إنشاء م -وكان غرضنا 
ُ
ن الثورة أنها ليست ثورة سلفية وأظهر بن ن

ولكن  ،! ننا من تسبب يف اقتحام املنصةأيقول فيها  "دحابة"فؤاد نا حصلت رسالة من أ ،ماشية

 "عيل حمسن"مثل  ة من قبل اجلهات املترضرقتحام الساحة النه كان هناك تنسيق أيل   يبدو
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 .علينا يف ذلك اليوم االعتداءب ذلك انتهى ،"من املركزياأل"السلطة  منوالفرقة و

 عندما شكلوا جلنة تنظيمية وحاولنا نقدم بعض األسامء هم مل يسمحوا بذلك
ا
أن ب  ،الحقا

نهم والحظنا أ "سني األمحرووجدنا أنه قد كان معهم مندوب لا "ح  ،يكون لنا تمثيل بشكل جيد

 4-3وحرضت بعض االجتامعات  ،قد بدأوا بإقصائنا من حلظة تشكيل اللجنة التنظيمية

وشعرت أن األمور تسري باجتاه السيطرة  ،ولكن كنت أشعر أننا يف ذلك اجلو يف غربة ،اجتامعات

وحاولنا االسامء  ،وانسجام وكذا-لديهم –وعىل القرار وال وجود للثورة  ،عىل اللجنة التنظيمية

لكن كنا متفقني عىل عرشة أسامء مع  ،"ميزر اجلنيد"دخلت او"توكل" حاولت و ،مها ورفضوانقد

نفسنا يف موضوع املنصة تدرجييا وجدنا أ "توكل" ولكن رفضوا وفرضت اللجنة التنظيمية وحتى

.  مقصني
ا
 تامما

 ..الثورةردد حزب اإلصالح من االخراط يف تأسباب أما حول 

هو كان يرصد ويتابع جمريات األمور وكان يف البداية  حاشد:يقول األستاذ أمحد سيف  

مرتدد وموضوع "توكل" وموضوع "االنيس" و "الزارقة" كان يناقش مع "االنيس" وكان يقول أنه 

فرباير " وكانوا مش مع  11حتى  ويناير أ 16ولكن هم الحظوا منذ  ،ىضأنتم ستثريون الفو

عندما وجدوا أن الساحة  ،عل والناس يتكاثرواموضوع ثورة " وعندما وجدوا أن فيه تفا

وحددوا موعد وعندما علموا بأننا بدأنا نشكل جلنة نظام وكذا  ،التقطوا ذلك ،يتوافدوا والناس

تفاجئنا أنهم ينزلوا وجابوا من عمران  ،فرصة يمكن أن يكون هناكوأنه  ،يعني أشبه بخطر وكذا

هم ويف نفس اليوم الذي جابوهم و ،عرفونا حتىوالبيضاء ناس ال تستطيع التفاهم معهم وال ي

وطلع "احلزمي" خيطب وحاولنا ولكن كان االعالم  ،يرددوا شعارات غري معروفة بالنسبة لنا

 والضغط والقمع قوي.

يف يوم اخلميس  – املشرتك اللقاء احزاب - االحزاب لها تدعو مظاهرة أولكانت ) -

حزاب اللقاء القى فيها قادة أ ملحافظات،ا كل يف"  شعبية هبة" بالا فرباير اسمتها3

 . (املشرتك الكلامت
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حتى اللجنة التنظيمية كانت ديكور فالقرارات كانت تتخذ من خارج الساحة من  يردف حاشد:

واألمور التي نحاول  ،القرارات سنباين" و "محيد األمحر" هم من يتخذقبل الدكتور "صالح ال

نا من اللجنة خرجت أ ،عن ذلك كتبت "ل كرمانتوك"نحن طرحها ال يستجيبوا لها حتى 

نه كان عىل حق" أمحد سيف تقول أ"توكل كرمان"  " وبعد فرتةعبدالباري طاهر"نا وأ ةالتنظيمي

ن "صالح السنباين" و القرارات تتخذ من خارج اللجنة وأ حاشد" و"عبدالباري طاهر" وبأن

 "محيد األمحر" من كانوا يتخذوا القرارات. 

ليه البالد وصلت إ مسؤولية ماحزاب املعارضة يف حول دور اتاذ "عبدالباري طاهر" يقول األس

 م: 2011عام  حتى

والنظام استند اىل  ،ايقاف احلروب ،الستطاعت ايقاف النظام ،لو كانت املعارضة قوية

 ،تفرض عىل الناس الصمت ،وتلجم العقول ،واحلروب خترس املعارضة السياسية ،احلروب

 روب الست يف صعدة.احلو 94حرب 

مالك النبي يسميه قابلية االستعامر اجلسم الضعيف أيضا يقبل؛ احلالة اليمنية الظروف يف اليمن 

الداخل  ،يف ترابط ما بني اخلاص والعام ،الطغاة يستدعون الغزاة ،كانت لديها قابلية ومهيأة

دث احراق البوعزيزي يف حا ،وليس يف اليمن فقط يف كل املنطقة العربية يف تونس ،واخلارج

أدى إىل حريق واشتعال يف املنطقة كلها، وهذا دليل عىل أن املنطقة كلها كانت مهيأة ودفع  ،لنفسه

حدث يف تونس رغم بُعدها عن منطقة املرشق  ،يعني أن تستغرب ،بها إىل اخلروج وإىل التظاهر

ية كلها، دليل أن املنطقة ويف املنطقة العرب ،صدى مبارش يف مرص وسوريا -أحدث  -العريب فعل 

العربية تعيش ظروف متشابهة وأن الفساد والطغيان سائد يف الوطن العريب كله وأن الشعوب 

 لالنتفاض ضد احلكم. كانت مهيأة

 :بحسب االستاذ عبد الباري طاهر ثورةلعيوب ا

لقت وانط ،وكانت سيطرة األحزاب عليها ضعيفة ،الثورة بدأت ثورة تلقائية وشعبية وعفوية

وقبل احلراك اجلنويب كان  -وبدأ احلراك اجلنويب  ،ومن مؤسسات املجتمع املدين ،من اجلامعات

 
ا
ثم اشتعلت املنطقة  -م1905عىل حماوالت تقسيم حرضموت عام  فيه حراك حرضموت ردا
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اخللل الذي حصل أن األحزاب  ،وكانت الثورة يف تونس هي األساس ،كلها ثم تعز ثم صنعاء

لكن  ،جيايباقها بالثورة باملدى املنظور واآلين طيب وإوكان التح ،تحقت بالثورةالسياسية ال

لألسف الشديد هذه األحزاب وهي جزء من النظام السيايس، جزء من األخطاء السائدة جزء 

من الفساد واالستبداد إذا شئت أيضا؛ سيطرت عىل الساحة وذلك لتكييف الساحة لصالح 

وكانت تعتمد  ،اب السياسية هي تعتمد عىل املساومات السياسيةواالحز ، االحزاب السياسية

وكانت  ،عىل الضغط عىل السلطة للتشارك يف النظام، أيضا يف فرتات عديدة متشاركة مع النظام

 أيضا وهي باألساس جزء من تركيبة النظام.

 يف أنها أصبحت ترسم اجتاها ،فعند سيطرة األحزاب عىل الساحات
ا
ت حصل خلل كبري جدا

حولت الساحات اىل جزء من الرصاع بينها وبني السلطة للتقاسم من خالل  ،الساحات

وهكذا حولت الرصاع من رصاع سلمي ديمقراطي اىل رصاع بني قوتني  ،جمموعتها يف الدولة

عسكريتني تتنازع لتقاسم احلكم، ثم جاءت املبادرة اخلليجية لتعيد صياغة انتاج النظام بني 

 ت وتصارعت ثم عادت لتحكم. األطراف التي حكم

لو تذكرون أحزاب اللقاء املشرتك كانت تفاوض للمساومة مع احلكم وعىل التشارك بأي 

 للقطيعة مع أحزاب اللقاء  ،مستوى من املستويات
ا
ولكن احلكم رفع القفازة وقلع العداد إعالنا

يت األحزاب يف بقومع ذلك  ،قطع حلم التشارك معه وأضعف رهانها عىل املشاركة ،املشرتك

أما حلم الثورة فكانت يف إقامة دولة ، وليس مع حلم الشباب بالثورة السلمية ،خط املساومة

، أحزاب املشرتك كانت مؤسسات ودولة نظام وقانون ودولة مغايرة وخمتلفة من األلف اىل الياء

ت تأمل أن والذي حارض يف ذهن أحزاب اللقاء املشرتك أنها كان ،مع أن تكون جزء من النظام

تكون جزء من النظام وليس يف برناجمها اسقاط احلكم وكانت ترى أيضا أن اسقاط احلكم وهم 

ومل تكن هي مع هذا التوجه، ال يريدون أن تقوم دولة يمنية قوية، دولة عرصية  ،من األوهام

 وحديثة، ولذلك شجعوا إلعادة النظام وكان املشرتك أيضا غري بعيد عن هذا املزاج. 
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لتحقيق لثورة قد حاول استغالل احزب االصالح  بأن (1)"املداينحييي خالد "ل األستاذ يقو

 : مع السلطة فقط زيادة نصيبه التقاسميمصاحله ول

حزاب اللقاء وما أ ،نفوذ املهيمنة عىل الواقع اليمنيبني قوى المن كان حزب اإلصالح 

املشرتك مع املؤتمر  فأحزاب ،موراأل يسريكان هو الذي  فاإلصالحال إديكور و ىسو املشرتك

 بدأتهنا  ،املصالح بسببهذا االرتباط  تلخي بدأوعندما  ،حداثاألوالواقع ب متحكمة الشعبي

مل تكن اصالحات  ،مهيمنة بالواقع ةحزاب اللقاء املشرتك شكلوا حالة هيمنة وسطوأف ،طامعاأل

 ،صالحتزداد شهية حزب اإلعندما ف ،نام كانت حالة من الضغوطإو ،الواقع إلصالححقيقيه 

 .ن يضغطوا يف هذا اجلانبأطامع فقط وأهي يف احلقيقة كانت ف

 :  "املداين"يقول  فرباير 11عوامل تعثر ثورة حول 

حزاب اللقاء أعضاء تلك اللجنة كانوا حمسوبني عىل أومعظم  ،التنظيمية ةتم تشكيل اللجن

حتى ال يكون هناك توجه شعبي غري  بغرض السيطرة عىل الساحة ،ر"محمحيد األ"املشرتك و

 .جهاتاحمكوم بمو

 ،كان يعترب نفسه ملك ،كان يضع نفسه باعتباره ملك "محرمحيد األ"وبالذات  "عيل حمسن"و

صال أمن واقعهم مل يكونوا  رأىوعندما  ،ن ال خترج من يدهأساس أفدعموا املخيامت عىل 

 .واثقني من فاعلية املوجودين

كانوا يلعبوا  ،عىل الساحة ةعندما حصلت غزوات وهجامت متعدد فكانوا مرتددين ولكن

                                                           
يادرس وخيطاب يف  فرد من افراد هذا الشعب كاان ،خالد بن حييي بن حممد بن حسني املداين (هامش تعريفي: 1)

 ، واالرشاد بالتوعيةويف االخري هو استاذ مهتم بتبليغ دين اهلل  ،املساجد 

ليه فان االنسان قد تعلم وعرف دين اهلل لازم علياه ان يوضاح ووايضا كمسؤ ،وظيفتي مرشد يف اجلانب الرسمي  

  ويبني ما عرف من العلم وان ال يكتم يشء مما تعلمه

لم فالعلم ليس فقط علوم معرفيه وانام هي علوم يتعلمها االنسان لدفع االنسان للتحارك وان يتحرك ايضا بهذا الع

 .امليداين ليقوم باملواقف الالزمة
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طالب  -دخل لنا هم " طلبه " ن مل فانه الإسياسية قذرة إن نجح االعتصام فهم موجودين و ةلعب

عندهم بأن حداث واثبت الشباب صمود والذي حصل بعد تلك األ ؛!وجمموعة من الشباب -

 ،كلام ازدادت الساحة يف التوافد ضغط عىل الشباب كان كلام حصلف ،استعداد للبذل والتضحية

هي بداية املؤامرة  -نة تنظيمية كان فيها تقاسم واضحشكلوا جل ،الساحةقاموا بالسيطرة عىل واقع 

 ةفاملنصة كانت متاح التي كان فيها تقاسم واضح من قبل املكونات السياسية - الساحةعىل 

 نكن مل ،حصل بالنسبة لنا كمكون مستقل ،وضوابطمني وطوق أصبح عليها حزام أثم  ،للجميع

ولكن كان قد تواجد بعض الشباب ممن هم  ،كنا نعرف واقعهم ألننا ،ةنعرتف حتى باللجن

فتم  "عيل العامد"ستاذ يضا األأحرار التغيري وأكان معه  "عىل الديلمي"تاذ سحمسوبني علينا مثل األ

يف البداية مل يكن هناك مسمى بعد  ،م قد يمثلوا تيارنانهأساس أالتنظيمية وعىل  ادخاهلم يف اللجنة

نصار اهلل أو حمسوب عىل أن يكون هو ممثل عن انصار اهلل أعىل  "عيل العامد:ستاذ فرته تم اقرار األ

صبحت أثم  ،بعد ذلك بدأ التقاسم للجنة اخلدمات تقاسم يف اجلانب االعالمي ،هي بداية

 من يوجه هناك صبحأ عندما ،كانت املسرية تتحرك بقوة شكال تقاسم السلطةأشكل من  ةالساح

 . التنظيمية اللجنة"  هو املحدد للمسافات واملسريات واجلمعفكانت  ،املسمياتيضع ملسريات وا

نحن ال نريد  ،يف كثري من اللقاءات "توكل كرمان" و "خالد االنيس"حتى باعرتاف 

كانت  ةالتنظيمين اللجنة أكانوا يعرتفون  ،ريد املمثلنيأال  ،صلنحن نريد األ "سنالكوبرا"

ليكون املرشف عىل  كانوا هم الذين كلفوه "صالحاإل"من حزب  األشول"حممد "شكليه 

لكن  هو املهيمن يف الواقع الداخيل "صالح السنباين"وكان هناك الدكتور  ،الساحةصالحيني يف اإل

حتى  ،"طرف آخر" وجهة الرئييسلكن امل الساحةوهو الذي يتحكم يف  ،ليس هو صاحب القرار

ومن السفارات  "ورويباأل "االحتادلينا اىل الساحة من وفود إكان لها تواجد وكان يأيت  السفارات

 نحن حتى 
ُ
 .ومل نستجب مريكيةاأل ةلبنا عدة مرات للسفارط

كيان منظم من فرتة  ألنه"بان اإلصالح قد نجح يف فرض هيمنته:  يقول "خالد املداين"

  ،الهيمنة نت من العوامل التي مكنتهم منكافمنية يف الساحة سيطروا عىل اللجنة األ ،سابقة

كانت تأيت  ،يضا سيطروا عىل التغذية يف الساحةأ ،صالحية بحتةإكلها  ،املنصة ،مداخل الساحةف
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يضا أ الساحةاىل ما كان يأيت من اخلارج " قطر " اعالم  باإلضافةتربعات للساحة  ،موال طائلةأ

 . ىل قناة سهيل التي كانت تسمى بقناة الثورة وغريهاإ باإلضافة ،باألعالمموا حتك

ل قوته شكل ما يسمى باحلزام ودخ ،الكرامةبعد جمزرة مجعة  "عيل حمسن"يضا بعد دخول أ

 .! بلواء كامل "الرب الشدادي عبد"مني بقيادة األ

 
ا
 أسيطروا عليها  ،سيطروا عليها عسكريا

ا
 إسيطروا عليها  منيا

ا
  عالميا

ا
 سيطروا عليها سياسيا

كانت هناك مشادات  ،ةنه كانت حتصل اشكاليات كبريأمع  ،بسيطرتهمن يصوروا للعامل أحاولوا 

وبدأوا  ، صالحمع حزب اإل -يف الثورة  - وائلبني املشاركني األ ،ات كبريةموصدا ،ةكبري

حزب "وزنازين  "وىل مدرعاال الفرقة"وحبسوا يف زنازين  !!من قوميأنهم مندسني وأبيتهموهم 

  .ن ال يغيبواأاملفروض  ءهؤال "االصالح

 : "خالد املداين"األستاذ  يضيف

كانت هذه  ،عندما تدخلت قطر وبدأت تضخ أموالها ويقوم "عيل حمسن" بتجنيد من يف الساحة

بهذه اثرت يعني لو جينا للسبب الرئييس يف قدرة حزب االصالح عىل  ،كلها عوامل استقطاب

كان هناك مسريات كربى لكن أغلب  ،كانت حقيقة قوته التنظيمية ،يه كل هذه املجاميعتوج

 -مل يكن هناك مكونات  ،وال من املحسوبني عليه "حزب اإلصالح"املوجودين فيها ليسوا من 

أنه  حتى أين أذكر ،ويوجهه لصاحله ،فاستطاع هو أن يستوعب هذا الزخم الثوري -منظمة غريه 

ودخلوا عىل شارع  ،الزبريي إىل خط "عرص" واملفروض أن تمر عرب شارعات يف احدى املسري

 ،قدرةلديهم م ،عىل الصوتيات هم املتحكمني فيها يسيطر حتى ،اجلزائر وحصل عليها اعتداء

وتراجعوا أيها الثوار مطلوب منكم أن ) ،عنارص يف مقدرتهم عىل التحريكالودفعوا بأخطر 

قد  ترتاجع اىل الوراء!!  كان بعض الثوار  ثورة ،(الثوار أن ترتاجعوا ترتاجعوا املطلوب منكم أيها

ويف  ،قالوا كيف ثورة وحيصل فيها تراجع ،خرج عىل حالة الرتاجع فعند عودة الثوار كانوا متأملني

جيهز ما وكان هناك حيوية جتد كل شخص  ،وجد فيها قنابل مسيله للدموع ،مسريه أخرى

حتى يف  ،من الكفوف التي يقبضون فيها القنابل احلارقة ، ومن "اخلل"حيتاجه من البصل والبيبيس

 .الرياح النظر إىل اجتاه
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كدنا عىل الشباب أنه حتى لو حصل تراجع من قبل وأ ،مشاعرفيها كانت ثورة حقيقية و 

فرقتهم قوات األمن فدخلوا اىل  ،وهذه شكلت نقلة ومنعطف ،اإلصالحني نحن ال نرتاجع

يوصلوا اىل بيت "عبدربه منصور" ويمنعوهم من  ،عليهم هناك رضب واعتداء الشوارع فيحصل

  ،التوجه اىل "عرص" وبدأنا نوجه الشباب أنه ال تراجع
ا
ذا مل تكن إ ،الصمود  استطاعواوفعال

هؤالء هم احلوثني وأن احلوثيني ) وكنا معروف أن ،ة عىل املواجهة قلنا لإلصالحلديكم مقدر

 .(ميعمعروف عند اجل "رؤوس"

تمكن الشباب أن  ،من كسب ثقة من يف الساحةفيها التي تمكنا هي وفعال كانت تلك الفرتة 

وأيضا كسبوا ثقة الكثري من غري  ،دفعة لشبابنا فشكل ذلك ،يكرسوا احلواجز وأن يتعدوها

 وعدم ،بدأ التوافد كأنصار اهلل كحوثيني عندما اثبتوا مقدرتهم عىل املواجهة ،املحسوبني علينا

حن اعتربناها ن ،وبدأ لنا نشاط ثقايف ،بالزيارات -تعج  -بدأت املخيامت  ،وبدأت الثقة ،الرتاجع

تركنا  ،انفسنا فرصة كبرية للدخول يف الطرف اآلخر وتعريفة بمظلوميتنفرصة كبرية لتنظيم أ

ىل مامها مشاكل وعبئ عولكن عندما رأينا أن أ ،املنصة حلزب االصالح يتحكم فيها كيفام شاء

 .يريدوا املشاركة وحزب االصالح يمنعهم ،وقتله –مشاجرة  - و"مرضابه"الساحة 

شكلنا  ،بدأنا نحن نشكل لنا جلنة ثقافية ،عندما شاهدنا أن املنصة أصبحت عبئ عىل الساحة 

وكان لنا مندوب يزور اخليم حتى أن حزب  ،الدائرة الثقافية املهمة اخلاصة باجلانب الثقايف

بدأنا يف وضع  ،ن نشارك يف املنصةبعدها إال أوا وارص ،ج من هذه النشاطاتاإلصالح انزع

بدأنا يف وضع شاشات يف الساحة "وبروجكرت"  "نصار اهللشاشات لتعريف املجتمع من هم "أ

وكنا نشاهد الكثري منهم وهم  ،وعرضنا مواد عن مظلومية صعدة ،وشاشه يف داخل الساحة

وعلقنا صورة "عيل حمسن" عىل أساس أنه من املجرمني  ،منزلنا صور لبعض اجلرائأ ،يبكون

حرقت اخليمة ألجل صورة  ،الكبار
ُ
وكان هناك يف تلك الفرتة تعتيم كبري وتغطية  ،"عيل حمسن"فأ

وكانت فرصة للتعريف بقضية صعده الساعة التاسعة الكل يأيت بام انجز  ،حول مظلومية صعده

 انشطة وعمل. ونحدد لنا يف اليوم الثاين ،وفيام عمل

 الصدام مع اإلصالح : حول بداية "خالد املداين"يقول 
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يف البداية مل يكن هناك صدام حقيقي بل تبادل للزيارات كانوا يستضيفونا يف عزائمنا ونحن 

ونحن نستضيفهم يف خيمة ونأيت هلم   ،"زلط"أموال و هيقل "فندق كانوا يستضيفونا يف " ،أيضا

 وجبة الغداء من البيت.ب

حجم كبري وحصل توجه كبري اليهم وانضامم " أنصار اهلل"ن املواقف الكثرية التي أعطت م

طلبنا أن يكون هناك مشاركة لألستاذ "حممد عبدالسالم "عرب عندما  تكان ،"شباب الصمودا"ل

أذكر أن السيد عبدامللك كان يوجهنا أن ال نظهر  ،ملنصة ألول مرة يكون هناك مشاركةا

تمت املشاركة وجتمهر الناس حول  ،نظهر بجزء من املكون الثوري العاموأن  بخصوصياتنا

عىل الشباب أنه سيكون -أكدنا  –ننا نبينا وكان من الصدف أ ،وكان هناك مشاركة كبرية ،املنصة

ل أن خيتم كلمته كان وقب ،فشارك بكالم انبهر به اجلميع ،"عبدالسالم"هناك مشاركة لألستاذ 

يف القطع والفتح يف تلك اللحظة مل يسمحوا لألستاذ  ،د االصالحينيأح املتحكم بالصوتيات

كان هناك موقف عند ذلك ردة فعل من قبل اجلمهور حتى ف ،حممد عبدالسالم أن يكمل خطابه

وحاولوا الصعود اىل املنصة للتعبري عن غضبهم  ،أنهم قذفوا من يف املنصة باألحذية وبقوة

فيها تواجد كبري وفاعلية كبرية؛ بعد هذا املوقف تم استدعائي البداية التي عرفوا  تالشديد كان

وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يوقف الشباب إال إذا  ،املرتىض" املحامي الرب من قبل "عبد

 إىل املنصة
ُ
أن القينا وتوفيقه / اهلل بحمد  فتم ،وجمرد أن رآين الشباب وأنا عىل املنصة ،صعدت

يف تلك الليلة  ،بأن يفشل ثورتناأننا لن نسمح ألحد  ،ونوا واعنيكلمة وطلبنا من الشباب أن يك

منية وجلانها الرسية اللجان األ ،فاجلميع وجد متنفسربام أن الزيارات مل تقف الينا حتى الفجر 

ضا باعتقال ياذا اعتقلوا واحد نحن نقابلهم أ ،نت قد فرضت حالة من القمع الكبريوالعلنية كا

داخل  صبح هناك حاله من التوازنهكذا كنا نفرض معادلة فأ ،منيةشخص آخر من جلانهم األ

وحالة من التكميم لألفواه بمجرد  ،أما بقية املكونات كان حيصل عليها حالة من الطغيان ،الساحة

وبدأنا  ،امتألت سجون الفرقة األوىل مدرع ،أن حصل هذا املوقف توجه كل أولئك املضطهدين

 بزيارتهم ورفع قضاياهم.

 ،"عيل حمسن"كانوا يف صعدة حيث كان بعد دخول  نال ننىس األخوة الذيأيضا  :إلضافةبا

وباألخص يف فرتة "أبو مالك الفييش" كانت االشكاليات أغلبها حول املنصة تدخل املدرعات 
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وتدخل كتائب عسكرية العتقال من يدخل املنصة كانت تامرس الفرقة االوىل مدرع حاله من 

لشباب من قبل حصل اعتقال جمموعة من ا ،ون التعبري عن اراءهم ويمنعواكانوا يريد ،القمع

نه قول قولوا للعجوز أنه إذا مل يفرج عنهم فإيتصل يل وي "أبو مالك"كان ف ،الفرقة االوىل مدرع

كان هناك قوة وظهر وسند عىل  ،يف صعدة نسوف يتم اعتقال كل الضباط حق "عيل حمسن" الذي

ولكن نحن أيضا املوجودين يف الساحة كان هلم امتداد خارج  ،الساحةأساس أنتم تتحكموا يف 

أن ينظروا أنه أي شخص حيدث عليه اعتداء يتم عىل هذه األشياء التي كانت تعزز  ،الساحة

كنا نطالبهم يف بعض األحيان ويصعد يف بعض االحيان اىل املنصة  ،االفراج عنه وحيصل اعتذار

 .د الرب الشدادي" كان يطلع إىل املنصة لالعتذارحتى "عب ،باالعتذار عن ما حصل

واتوا الينا  ،خاصة عندما بدأوا باحلرب مع "عيل عبداهلل صالح" تمسكوا بنا لتخفيف الضغط 

 ،عرضوا علينا أنهم سوف يعطونا الرتب والسالح ،قلنا نحن ثورة  سلمية ،رفضنا ،لكي نشارك

وأن نشارك باجلهات القيادية يف التحرير  ،اهلل يرعاه الشيخ "حممد القبيل" كان الوسيط بيننا وبينهم

نه خلت الساحة من الشباب حتى أ ،وعىل أساس أنهم يصلوا اىل السبعني قلنا هلم نحن ال يمكن

 ما عدا شباب الصمود. 

كان لنا مع األخوة يف احلزب  ،لكل احلركات األخرى ئاحلمد هلل أنه ربام  كنا امللتج

أيضا كان بالنسبة للنارصيني الغري  ،عىل للشباب" حق االشرتاكينياالشرتاكي "املجلس اال

حتى أننا عندما  ،ة معهمبقية املكونات كان لنا عالقات طيب حمسوبني عىل "نارصيي اإلصالح"

 ،أو يشء فكنا نحن كفريق وحزب اإلصالح كفريق ،حيدث لقاءات مطالبة ببعض األموركان 

هذا ما كانوا يرددوه قال لنا  ،أنه هو كل يشء والبقية اتباعألنه هو كان يتعاطى معنا عىل أساس 

 ! .يعطوه النصيب األكرب أي –" الكبارة "  تم عارفني أن األخ الكبري يمنحوهحدهم " أنأ

واحلدث األبرز الذي جعل بيننا وبينهم فجوة كبرية هو  ربام أن القشة التي قسمت ظهر البعري

 دخول "عيل حمسن" هذا كان بالنسبة 
ا
ولوال توجيه السيد حفظه اهلل لكنا قد  ،لنا صدمة كبرية جدا

عنا يوم ،خرجنا من الساحة
ُ
أعلن أنه  نحن كان عندنا انطباع وكراهية بمجرد دخوله حتى أننا مج
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 انضم اىل الساحة وكان قد احدث 
ا
قلنا ما عاد  ،كان هناك سخط كبري جدا ،حالة ضجه كبرية جدا

عيل "و "أمحد عيل"قلنا هلم حينها نزيد ندعي  ،!!عبداهلل صالح" باقي إال "أمحد عيل" و "عيل 

 ما عاد باقي إال هم.  "عبداهلل صالح

ومل يكن بيننا وبني حزب  ،قالوا ال من تاب تاب اهلل عليه! وكنا نقول هذا قتلنا وحاربنا

قط حتى وكان قد قال يف حلظة اعالن دخوله أنه ال يريد سوى محاية الساحة ف ،اإلصالح انسجام

 أننا علقنا صور "عيل حمسن" وقلنا أن اسقاط جزء من النظام ال ينجز ثورة.

"عيل حمسن" كأنها ردة فعل جتاهنا هو وكانوا يقولوا أن لكل أمة فاروق وفاروق هذه األمة 

وكان لنا  ،شكلت أساس االنقسام -يف احلقيقة  –لكنها  ،وبدأوا يروجوا أننا يف نعمة كبرية

وأن نبقى  ،وجاء لنا توجيه من السيد بأن نبقى يف الساحة لو حصل ما حصل ،تواصل مع صعدة

.
ا
 يف الثورة وأن ال يكون هناك خروج ابدا

 

 ..حول التدخل الخارجي بالتشاور مع حزب اإلصالح :حمد سيف حاشدأ      

ورة"  االستيالء عىل "الث ولكن بعد ،فعال كانوا حاملني ويريدوا ثورة - الثورة شباب - هؤالء

 "املانيا"وكان فيه وزير من  األمريكي )جريالد فايرستاين(السفري  - كان فيه لقاء معأنه تفاجئنا 

وضعوا مقرتح أن يشكل قد وكان فيه مقرتح وكانت" توكل كرمان "و"خالد اآلنيس"  ،جاء

 من هو الشخص  ،ويكون فيه شخص عسكري ،جملس رئايس من مخسة أشخاص
ُ
فتساءلت

ت "توكل"  هل وهذا املقرتح كان قبل نزول "عيل حمسن" فسأل ،ي لدي تساءلالعسكري!؟ وبق

)وماله( أن ينزل "عيل حمسن"؛ هذا أكد يل أنه كان فيه ترتيبات مع  :فقالت"عيل حمسن" وارد!؟ 

 اخلارج وهذا يعني أنه كان فيه مرشوع آخر فادركت أنه فيه شغل آخر.

حمسن" باعتباره من النظام وتم نزعها من  وحتى يف الساحة عندما وضع اسم وصورة "عيل

ومل نكن نعرف أن  ،( عىل أن الثورة الزم توقع بقبضتهمرشسنيستهم نزلوا وكانوا )م ،قبلهم

ولكن وجود األموال  ،ولكن كنا نعرف أن هناك تعاطف أورويب ،هناك مرشوع آخر خارجي
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 ،إضافة إىل املبادرة اخلليجية ،عملت عىل توجيه الساحة التي والدعم الكبري والسلطة املالية

هذا كله جعلنا نتهيأ لتشكيل  ،والقسمة واملحاصصة ،وجود تعاطف معها من قبل األحزابو

إحنا قلنا  ،"جبهة انقاذ الثورة" وكنا الوحيديني الذي بدأنا برتتيب أمورنا للتصدي لهذه املبادرة

  ،..الثورة
ُ

  ،قت الثورةرس
ُ
ن نريد تغيري منظومة الفساد املنظومة نح ،تم اغتيالها ،حتويت احالمناا

وجبهة انقاذ الثورة كان لها جبهة  ،وبدأنا نتاميز ،السياسية والعسكرية وبدأنا نقوم بمسريات

والحقا حتملنا قضايا اجلرحى  ،وبقينا نشتغل بشكل مستقل -نصار اهللا -تنسيق مع احلوثيني 

  ،وافتعلوا حرائق "شيلهم" خليام وتقاعست احلكومة وارادوا ابعاد او ،الذين مل يعاجلوا
ا
 والحقا

 .نتحرعندما بعض اجلرحى حاول ي ،ذهبنا لالعتصام مع اجلرحى أمام رئاسة الوزراء

 شاهد عىل الثورة:

ا نيعجبه ذلك الوضع، أ ي يمني عنده ذرة دم مل يكنأ(1)الديلميعبداهلل حممد االستاذ/

ومن  كان من أكرب التجاررجل أين ثم  ، كان قلبي دامي، كنت رافض من حيث املبدأ للحروب

ون وبقي عندي دي ،الديون ، يالحقعالنات اىل رجل فقريالا اترشك مالك لواحدة من كربيات

نا نزلت بسبب الظلم كإنقاذ، أجاءت يل  فرباير، 11للبنوك وبيويت مرهونة للبنوك، جاءت ثورة 

                                                           
تعريف األستاذ حممد الديلمي بنفسه: حصلت عىل املاجستري من رومانيا يف الهندسة املعامرياة وختطايط مادن،  (1)

 ،  "يمان سابيس"أكرب رشكة اعالنات يف اليمن أسامها كنت رجل أعامل، كنت صاحب  وعندما عدت اليمن

املناقصة كانت عاملية  ،عملوا مناقصة عىل من يشرتي املساحة االعالنية يف التلفزيون اليمني واالذاعاتوعندما 

ت اشتغل  وكان فيه نجاح غري عادي , وبعدين أوبد مليون ريال يمني، 750 ابم ، ربحت املزايدة أنا 2005يف 

 ، كيف يوقفوين، اتهماوين أينصحاب مصلحة كبرية يف التلفزيون " كانوا أعبد القوي الشمريي"و "نعيل حمس"

, وفجأة يف يوم وليلة وقفوين من العمل بدون وجه حق والعقد كان ملدة ثالث سنوات وهام  "احلوثيني"ادعم 

وكل ما يطلع يل حكم ،، مل يستجب أحد خرجت احكام كثرية لصاحلي،املحكمة  تذهب !!اشهر 9وقفوين بعد 

 11وكل هذا بتهمة دعم احلوثيني مع أين ما كنتش ادعم احلوثيني، هاذا ماا دفعناي اىل دخاول ثاورة ، يرفضوه

 تعويضا من حمكمة االستئناف التجارية.  750خرج حكم لصاحلي اآلن بمليار وفرباير بحامس كبري، 
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 "عبداهلل بن حسني االمحر"هم نا نزلت ضدهم كلهم بمن فيولة مدنية عادلة، أكنا نطالب بد

 "، حوثي" ينكان داخلهم غل عليا بتهمة أحمد انصفني  "عيل حمسن"و
ا
 ، قالوا دفعت الفلوس مقدما

  ، وأنا بحسن نية جتاوبت معهم.مرتبات هات لنا الفلوس "عندناش"يل احنا ما 

لظلم كنت مل يكن لدي نشاط سيايس ألين كنت تاجر لكن مش معنا هذا أين مل اكن اشاهد ا

خلصت املاجستري  نا عشت يف اوروبا،أ ،رسيه نظام أنمن أكثر الناس املعارضني، وكنت أعلم أ

نهم هو تراكامت ألاليسء وضفنا اليوم  ،وكنت اتمنا اليمن تكون مثل اوروبا ،وجلست اشتغلت

نا وسط، خرجنا احاألالثورة كانت أرشف ثورة  يف الرشق  ،حينه دولة مؤسسات يفل مل يأسسوا

ولكن واجهتنا  شباب ال كان أحد منا يتوقع أنه حيصل مناصب وال أحد كان يسعى للمناصب،

كنا احنا  ألننا لصمود املركز االعالمي،بعدين جو شباب ا 2011عثرات كبرية جدا خرجنا يف 

هم اهدافنا بناء دولة كان من أنتوحد احنا واياهم يف االفكار، كان عندنا اجتاه واحد،  واياهم

 .نية حديثة عادلةمد

ذه وه اصبح هو املالك له" سيطر عىل الساحة وأاالصالح"ن التي حصلت لنا أ العثرة الكبرية

، مرت األيام، أنا ما خرجت اإل
ا
ظام فاسد كامل نظام فاسد ضد ن واحدة من اجلرائم الكبرية جدا

 "حممد الديلمي"طبعا نا أ !!علن مشاركته للثورة" أعيل حمسن"يف يوم وليلة يقولوا يل  بالكامل،

بوا ويرض  !!نايشفتلت منترشين يف الساحة االوىل مدرع"  الفرقةي، اشوف "دم ت فارتغري

املواد  " جيلبمحر"محيد األو" يمد لنا الكهرباء، عيل حمسن"و رصاص علينا ويدخلوا بالسالح،

اب الصمود كنا شب ، دفعتها لا"محيد األمحر" طبعا نحنمليون دوالر 250وقطر دعمت  ،الغذائية

، ين بكيت، اقتهرتاقسم باهلل ااألمحر" صادق حمرومني منها ما نأكل رز،  أول ما طلع املنصة "

خرج من ألين عرفت حلظتها بأن الثورة قد توسخت، لكن استمريت وقلت لن اتراجع وأ

 ل نهايتهم قريبة وحتمية ألنهم أصل أصل الفساد يفووكنت اق ،جريمة يف حق الوطن ،الساحة

  اليمن.

كنا  باإلصالح،االشرتاكيني املشرتك الذي ماهلم عالقة وأنا كنت التقي بالشباب املستقل، 

عيل عبداهلل "بعدنا  (ديمة وخلفنا بابهاء هم)الر" وكنا نقول هلم هؤنتجاب"و "نخزن"نجلس و

 " وادينا عيال األمحر!!.صالح
، يريدوا أن انت نفس شعوريموجودة يف الساحة كالتي كانت غلب املكونات والتكتالت أ
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هذا الهدف لكن يف الساحة كان االصالح  ،من حكم ارسي اىل دولة مدنية حديثة عادلةحيولونه 

باب يقدروا يتحركوا كانوا لو كان فيه ش ،نقدر نتحرك حتى مل نكن ،الشديد لألسفمسيطر 

شلونا للفرقة كان ي "الفرقة"ويف  ،وكان فيه سجن حتى بجانب اجلامع حيبسوهم ويرضبوهم،

هم تقنصوين كان سبب وجودي يف الفرقة وضد الفرقة وضد عيل حمسن ,  ،الذي كان يعارضهم

 . م2011/ 25/9يف  ، حدث هذاادش هلم ذلكلكن اهلل ما ار "تكويني"الهدف قتيل وليس 

 
ُ
علت تفاوكنت قد  ،" يف شارع عرشين تقاطع الزراعةالفرقة"  يف املكان الذي بقربكنت

ة مدنية انا كنت ثور  الساحة، أنا كنت اريد ان نصنعة مع العسكر الذي موجودين يفمشاكل كثري

يكن عندي حتى خلفية سياسية كبرية، كنا  مل مواطن عادي وكنت اقعد مع شباب الصمود، 

االستاذ " كانوا يوجهونا، حممد مفتاح"والعامل  "شمس الدين"ب العالمة نعمل امسيات كنا نجل

عيل " "لؤي الشامي" "حممد حيدره" "،طه املتوكل"االستاذ  "عيل السقاف"الستاذ ا "خالد املداين"

والدكتور عبداهلل  ،كان معلمنا وقائدنا "عبدالكريم اخليواين"الشهيد  "حممد القحوم" "القحوم

نظر كان يوجه الشباب وبعدين الكالم حقه ثقة كنت كان مُ  "حممد املقالح"االستاذ  الشامي،

" كان يأيت يسهر يف نبيل املحمدي" ان جيناوك ،ما يكتب كان الشباب يثقون بام يقوله اتابعه واتابع

  كرب،نت أتكلم معه وانزل الساحة بحاس أكوالساحة ويرتوح، 
ا
 .هائل سالم ايضا

 "صعدة"ىل ت إفذهب "املتمردين"زور أأن ألين قررت  يف حيايت م جرى حتول2011يف 

يف نظر  نتم متمردينما تشتوا أساسية، قلت هلم حماور أ واتفقنا عىل "يوسف الفييش"قابلت و

احنا نبحث عن  املشاركة يف الثورةعىل املهم اتفقنا  ،يل مظلوميتهم كنت شابكي رشح االخرين،

كان  افعلوا كذا وهو كام يبدوا ،كنا نتواصل بالتلفون وكان يوجهنا دولة مدنية عادلة، طبعا بعدها

تكلم مع "يوسف الفييش" ، قبل االصابة بساعة كنت أوالثوار كعبداملل صلة الوصل بني السيد

 ،نعمل منصه ثانية، كنا سكنا نتكلم عن عمل منصة ثانية "االصالح"االهداف كنا نتكلم عن عن 

" النه لو فعلناها االصالح كان عنداهلل وعندكم"و " )حتكيم قبيل( حكمونا"ووبعدين جاءوا 

، وصل إىل كان دكتاتور ،صالح مهيمن، كان اإلعندنا سيضعف ألن مكونات كثرية كانت ستايت

شباب "كانوا  "رشخت راسهم" لبوا لنا من يرضبنا،  الثورة حقنا، كان جيقيل "فؤاد دحابة"ن حد أ

كل نهم هم لكن بالغوا فيها وقالوا أو" خيرجوا كل املسريات التي يدعوا لها "اإلصالح" الصمود
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 . "عبد ربه منصور هادي" اىل جنب بيت رجعنا خرجنا مسرية اىل الستني يشء،

غلب املكونات ) خرجوا عامل ( رجنا مسرية اىل الستني كانت هذه أول مسرية شاركت فيها اخ

 ،صحاب مصالح النارصينيناس عاديني لكن السياسيني كانوا أالقواعد للحزب االشرتاكي كانوا 

نه ، من يصدق أين نسريلمني كيف نفعل أكان جيي يعكان معلمي  "عبداهلل نعامن"من يتوقع االستاذ 

يايس وال أنا نا مش سيات البارزة انا اكثر من انصدم، أكانوا من الشخصاآلن يف الرياض!! 

، ولكن نكنت حزيب وال عندي بطاقة اىل اآل ي حزب وعمري مامتحزب وال دخلت يف أ

 ،رحه السيايس رائعاملعلمي وزير املواصالت كان ط ،شخاص حتى القريب كان يعجبني كالمهكأ

 وضاع تشعر انه يتمنى وضع احسن.نه مش رايض عىل االيتضح أ صورتهمن وكان 

صبت 
ُ
كنت أحلم أشهر منها غيبوبة،  5أشهر يف االردن،  9بقيت  -بالطلق الناري  -بعدما ا

ه الدولة دولة عظمى يف املنطقة ألننا ن تصبح هذحلم أن البلد هذا يتحرر بأفقط باحلرية كنت أ

 عال أف
ا
 أ صال

ا
 عندنا النفط عندنا ،ن نكون دولة عظمى يف املنطقةأ، مؤهلنا شعبناموقعنا،  صال

صدر ن "احجار"نصدر س نحن هو كان صادق، "احلجار"عندما قال  "عبدمللك"السيد ،الثروة

، باب دولة عظمى بدون نقاش ، نحنموقعنا اسرتاتيجي ،دولة عظمى ، نحنجبس ،سمنت

 .السويس ال يشء من دون باب املندبقناة املندب لوحده، 

نا فوق ، وأرجعت الساحة عىل طول ،كيلو 35تاعب كان وزين  وأنا ،ردنمن األرجعت 

  ،"أمحد سيف حاشد"مام رئاسة الوزراء مع القايض أ، رجعت شفت زمالئي اجلرحى الكريس

تنام  يف كيف تشتيجسمي كان ضع ننام عندهم ألما كنت اقدر أ ذهب كل يوم، ولكنكنت أ

جلست أنا عندهم وعملنا  ،عظيم ،رجل رشيف ،حرقائد  سيف حاشد" محدبالربد القايض "أ

  "أمحد سيف حاشد"رجعت اىل عند كثر من مسرية، وأكثر من وقفة، أ

كان يوصلوا اىل رئاسة الوزراء يفتحوا  ،فعملوا لنا ملفات عىل شان يعطونا منح عالجية

 ") هذا ال(  ال أحد كان يوافق أن يعطيمايش"يقولوا هذا  !وهامللفات عندما يوصلوا اىل ملفي يرم

  "حوثي"منحة لواحد 
ا
م طبعا امله، "شباب الصمود"جرحى  احنا كانوا يعاملونا معاملة سيئة جدا
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، سه" وكرسوا رامحد سيف حاشداجلرحى رضبوا "أ رضبواو عملنا وقفات واحتجينا وجاءوا

ا هوبعد يف مسرية،ا خرجنا عىل باسندوه هوبعد "ملتوكلا"يف العناية املركزة يف مستشفى  وبقي

، نصار اهلل وشباب الصمودما نحن مل خيرج منا أحد، بام أنك من أاللعالج، كانوا خيرجوا منهم 

 استمرينا باخلروجاملهم  ،ناتعاجلكومة ماحل عىل نها ذهبنا املحكمة وخرج لنا حكم بأوبعد

 احلكومة .مظاهرات وراء مظاهرات وطالبنا باسقاط 

 
 حول مؤتمر الحوار الوطين الشامل 

 أ رشوط حتتاحلوار كان  محمد محمد المقاحل: /يقول األستاذ
ا
 شكلوا عندما، وصال

 الذي النظام نأ مل أشعر ،حقيقي تمثيل فيه ،جيد تكوينها ،بها استبرشت ناأ ،التحضريية اللجنة

 االطراف لكل تمثيل فيهاكان  ،ينوممتاز كويسني شباب وفيها ،بها فأشدت فيها موجود نعرفه

  عندماولكنها  ،إقصاء ليس فيها
ُ
، النظام بهذا تكلش

ا
 مؤتمرعن " علنيُ فلم  تم رفضها الحقا

  نا بعد الغ "احلوار
ُ
 مستبرشين كنا ،احلوار من يدي غسلتعندها  ناأ التحضريية، اللجنة ريتغ

 ما بعد لكن "املتوكل رضيةو " "جياملذح ماجد" منها بعد هذه التغيريات استقالف ،األسامء بكل

 مهمة نأل تغريتحلظتها  خالص "واملشائخ السلفيني" اللجنة داخل إىل وادخلوا ،الباقني تواطئ

 .األحزاب مواقف فرز كان اللجنة

  موقفا االشرتاكي احلزب من طالبواي مل اذامل 
ا
 املشرتكو املتفق القضايا تفرز واللجنة ،مكتوبا

  لو ألنهاا ال ،احلوار وينزل إىل حوله لفختاما  رتكوي ،عليها
ُ
 ،واخلالفية املشرتكة القضايا رزتف

  .آخر طرف يف اليمنيني وبقية طرف يف "والسلفيني اإلصالح" سيظهر

 عقدي ثم القاهرة يسافروا ،مهمتها اللجنة التحضريية ال أحد يدري ما هي التحضريية اللجنة

 الدولة وقد ،الدولة بناء يتحدثون عن كيف ، ولكنللتغيري رافعة يكون ، عىل أناحلوار مؤتمر

 ون؟يتحاور ماذا عىلكل يشء ف هم يغريون قد !!؟يتهيكل اجليش وقد اجليش وبناء !!؟تهيكلت

 كتب والبقية، احلوار خارجمن  بقضايا سيأتون نهمأ ناأ متأكد كنت !،ومذكرات (كتب بتعملوا)

 .الدستور يف االقضاي تتضمن مل إذا صالأ موجودة هي ومذكرات
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 وخرجوا ،قلمةباال وخرجوا "السابع الفصلا"ب خرجوا نهمأ فام عملوه خر املطاف هو

 الستكامل أصبح حصل الذي احلوار ونصف ،هذاعن  أعلنت قد كنت ناوأ ،لهادي بالتمديد

 احلوثي ضد بإمجاع خيرجوا كانوا احلرب، هذه وبرروا املجتمع مطالب كل عىل السيطرة

 يف واحد اغتالوا املؤتمر إعالن يوم "،احلمزي" اغتيال يوم للحوار يوم أول من هذا يستبطنون

"، رأس أبو عبدالواحد" يغتالوا حاولوا أيام ثالثة وبعد ،الكامرية!! مامأ رسميا الثورة ساحة

 احلوار. أثناء يف ،كذا يف كذا يف ،دماج يف ،اجلوف يف حروب فجروا

 إمجاع، أي حيصل مل ، يف احلقيقةإمجاعحصل  يقولواو احلوار من خيرجواأن  يريدون كانوا

 وواحد وافق واحد "؛الدين رشف أمحد" اغتالوا الصباح ويف املساء يف "الطليعاتا"ب امجعوا

 مريكي،األ السفري دخول رفضوا "نعامن سعيد ياسني" الدكتور يهددهم كان إمجاع مافيش جالس

 غري أخرى قضية عىل غضب ليته يا لتق ،!!الفضائية القنوات ال تدخل وقال غاضب خرج

" هل ألنكم تقومون ببيع  الغضب هذا كل وملاذا الصحافة، دخول وقضية ،السفري دخول قضية

 املجتمعو االمريكي السفري سوى لدينا ليس ونحن اسلحة لديهم ءهؤال نهمأل قال الوطن!!"

 املعنى. بهذا يقصد الدويل

 السياسية، النخب هذه ،الداخل من مهزومني صالأ مه ،يشء كل مريكيةاأل للسفارة رديُ  كان

 يكونأن  التغيري يريدوا ،خواء هم ألنهم ،السابع والفصل واخلليجيني الدويل املجتمع لنا اودع

 احزابها أفكار وعىل ،احزابها هياكل عىل جاثمة ،دفن دون بقيت متعفنة جثث هم ،مضمون

  السياسية نخبال مشكلة املشكلة هي هذه ،التطور من مانعتهاو
ُ
 املجتمع مفرتض كان زمته

 .يغريهم نأ من ضعفأ

  حول مؤتمر احلوار: حاشد سيف أمحديقول األستاذ 

 مؤسسات من اإلصالح حزب تمكني جيري كان التنظيمية، اللجنة من موقف سجلنا نحن

 دتؤك التي اللحظة كانت العرشين والنقاط للحوار تهيئة هناك يكون نأ يفرتض وكان ،الدولة

 كمحاولة "هادي منصور عبدربه" قائمة ضمن من نزلت ناأ مثمر، حوار إىل الوصول جدية مدى

 .املشاركة رفضت يولكن لالستقطاب

  ال كان نوإ ،كبري النفجار سيؤدي القضايا ترحيل نوأ ،للقضايا ترحيل جمرد هذا وقلت
 
 بد
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 مرشوع هناك نهأ وعرفنا واراحل يف نحن مل ندخل عموما للحوار، املمهدات بتنفيذ االلتزام من

 ثامن عىل اشتغلنا الفرتة هذه يف واحنا الدولة مفاصل من اإلصالح حزب تمكني يتم نهوأ

 .ضل حكومة وشكلنا فساد، ملفات يف وزارات

 يقول األستاذ "خالد املداين" بهذا اخلصوص:

ا علينا، لكن سبتمرب، هم حاولوا حيرضوا علينا، يضغطو 21)بقينا يف الساحة حتى إىل بعد 

كسبناه افشل عليهم ذلك املخطط، بدأنا نرتب وضعنا يف الساحة بحيث ال احلمد هلل ما كان قد 

يكون هناك مضايقات، وال يرض بأغلب السكان، خيامنا مجعناها يف مكان واحد، وبدأنا بفتح 

صل هناك طرق يف أماكن املضايقات التي كان يقوم بها جلانهم األمنية، نحن خففناها، طبعا ح

هجومات متعددة، وقد كان هناك بالذات حدثني مشهورين، األول: الهجوم الذي حدث عىل 

 بخمس مئة شخص، واستمر 
ا
اخليام يف املخيم الطبي "املنتدى"، وأيضا عىل خيمة همدان، تقريبا

، وبدأوا 
ا
 كبريا

ا
هذا باحلجار، وبالفؤوس، واخلناجر، والصمل، ولكن شبابنا صمدوا صمودا

 كل "خربتنا" جرحوا.يرامج
ا
 وا باحلجارة ملدة تقريبا ثالث ساعات، وتقريبا

جاءت مسرية احلياه وهامجوهم بشكل اخف بعدها، ونحن دافعنا عن مسرية احلياة  وخففنا  

، من لطف  اهلل بنا كان هناك أحد االخوة 
ا
عليهم ما حصل هناك، رتبوا هجوم بشكل كبري جدا

ح وسمع من أخوه أنهم سيهجمون علينا فأىت الينا وأخربنا كان اخوه من قيادات حزب االصال

أنهم إما أن يهجموا علينا الليل أو عند الفجر، وقال أكيد سيكون هناك هجوم كبري، واحراق 

 وازالته، كان لدينا عدد من الشباب، واستدعينا بعض االخوة من احلارة، وحصل 
ا
املخيم كامال

وعززوا بمجاميع، نحن كان لدينا طريق يف الطرف الذي الهجوم بعد الفجر مبارشة، صلوا فجر 

يأيت من جهة الفرقة، كنا نمنع دخول أي شخص، مل نسمح ألحد، بالدخول خففنا الضغط عىل 

الشباب، واخليمة الطبية، حصل اعتداء بشكل كبري ولدينا تصوير فضحهم فضائح كبرية ، نرشنا 

 ، وبعد ثالث ساعات انسحبوا بشكل خمزي.يف وسائل االعالم وهم يرسقوا الفرش، واملاطور
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 تمكنت الذي التجمع وتنوع وحجم مستوى من حوال التقليليمكن بأي حال من األ ال

 ،احلوار الوطني الشامل مؤتمر يف للمشاركة واملكونات الفصائل وحتفيز إقناع من حينها السلطة

 ونه قد جاء كإحدى توصياتکل إال املشاركة فيه،ب ترددأن  األطراف ي منأل نيک مل والذي

 القوى مسبقا التي سبق وحتفظت عليها اخلليجية" "املبادرة وبنود
ُ

 الغري الثورية وبشدة بعض

 جديد؛ وترسيخ ترشيع لوضع إال جاءت ما املبادرة بأن املبكر الستشعارها باخلصوص؛ حزبية

 وليس بغرض ،احلزبية يف توازناتها التقليدية واملتجاوزة للحراك الشعبي طرافاأل بقاء لديمومة

حسن إذا هذا والقرار، السلطة تشارك أو ،التحاور
ُ
  الظن أ

ا
منح   أن إمكانية يف كثريا

ُ
 القوى تلك ت

 سيعني ذلك ألن ثم سواه، أو احلوار خالل من السلطة؛ يف معينة تشاركية نسبة الصاعدة عىل

 من فيها الصاعدة األطراف حتظى لن احلكم، أطراف مع تنازعية طاولة عىل أخرى مرة االجتامع

 بحسب خمتارة احلوار يف املشاركة األطراف بني املوزع التمثيل نسبة يف امتيازات فرصة إحراز

  التقليدية. القوى ذات وتقييم وإرشاف إدارة

 له الرتويج تم ما -االستحواذ  عىل تنافسية وكآلية ،الواجهة إىل سيعيد التوجه هذا وألن

 يتبعها ما ويف ،السلطة يف التقاسم أو ،"املحاصصة"عىل قاعدة  التوازنات يراعي ،عادل كمخرج

 لنيل النهائي؛ احلد هو ذلك إىل الوصول تصوير ولغرض مدنية؛ أو ،عسكرية عامة: وظائف من

 أكرب مصادرة وعىل ،الستحواذا عىل املنافسة هدف إبقاء مع ،الضيقة الفئوية املكاسب من قدر

شعبية حمرومة  فئات ختص املثقل بقضايا العام الشأن حساب عىل الذاتية املصالح من ممكن قدر

  ومقصية.

 كان التي واملعرفية ،والعملية ،العلمية والقدرات: الكفاءة معيار استثناء بداهة سيعني ما وهو

 يف سارت أنها لو حتقيق مطالب الشارع يف النجاح إتامم عىل تلقائيا؛ كتأكيد فرضها يمكن

 الهادف ،وراءه يقف ومن حدوث االخرتاق دون ،النهاية حتى واملرحلية الطبيعية خطواتها

 السيادية، ومواقع الدولة احتكار املناصب فرض استمرارية يف ثم املجريات، عىل السيطرة إلعادة

 عامة بقضايا يعاود املطالبة قد شعبي صوت أي كتم سيتم فإنه ذلك لكل مبارش وكانعكاس
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 ،اإلرهاب حماربة أو ،اخلارجية الوصاية رفع أو ،القرار استقالل أو ،السيادة كتحقيق وكبرية:

  .التطلعات واألهداف من وغريها ،خاللها من القائمة واملخططات املشاريع وإفشال

والرشائح التي مل  )من اجلامعات الفئات احلديثة االنضامم اىل املعرتك السيايس جعل ذلك ما

 وجدي ة صدقية من التوجس كامل يف وهي ،احلوار تدخل تكن مشمولة باملبادرة اخلليجية(

 يف بقية األطراف جعل ويف ،الراعية اخلارجية األطراف سيام وال ،إنجاحه عىل املرشفة اجلهات

 ثباتها ويف ،عليها ستحصل ومستوى املكاسب التي نسبة يف يتمثل آخر نوع من توجس حالة

 .االسرتاتيجية األهمية ذات املؤسسات داخل

  هناك وألن
ا
  جتربة

ا
 السلطة بني دارت التي املتعثرة، القديمة احلوارات من الكثري مع طويلة

 ترى أن والتي اتسمت يف جمملها بالفشل قبل م،2011فرباير 11واملعارضة قبل انفجار أحداث 

  النور.

 يف املشاركة األحزاب فيام بني م2007عام السياسية احلوارات من النوع هذا جلسات بدأت

عت األطراف وكنتيجة لذلك احلوار ،الربملان
ّ
 فرتة يف ثم ،" احلوار وضوابط قضايا وثيقة"  عىل وق

 يف ومساعديهم األحزاب عموم أمناء بني لقاءات "عدن" مدينة يف عقدت نوفمرب8 – نوفمرب 2

 يف االتفاق فتم العريب؛ والبعث الوحدوي، والتنظيم ،واالشرتاكي ،واإلصالح ،املؤتمر أحزاب

عىل  فيه النقاط أهم تركزت"  عدن مشاورات حمرض" اب عرف ختامي حمرض عىل اجللسات تلك

 ،االقتصادية واملشاكل املحيل، واحلكم ،االنتخايب والنظام ،لالنتخابات العليا اللجنة قضايا

 حينها السلطة بني م2008 عام يف واراتاحل هذه أهم بدأ ثم ،94 صيف حرب آثار ومعاجلة

 الحقا عنها تمخض التي املشرتك، باللقاء ممثلة املعارضة وبني ،صالح اهلل عبد عىل بالرئيس ممثلة

 الواقع تشخيص عىل أهمية هذه الوثيقة يف جترئها أتت وقد"  اإلنقاذ بوثيقة"  سمي ما

  ،عىل املشهد السيايس ةجديد وفئات قضايا بربوز من خالل االعرتاف بموضوعية؛
 
 أو عزلها وأن

 احلوار؛ إطار توسيع رضورة وعىل ،حقيقية وعامة بحلول اخلروج يف يفيد لن قضاياها تهميش

 كممثل اجلنويب" "احلراك وأبرزها اجلديد، الشعبي احلراك لتفاعالت املمثل الطرف ليشمل

 ،الست صعدة حلروب ثلكمم اهلل" أنصار و"حركة ،م94 صيف حرب وتبعات ألزمات وإفراز
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عادت  والتجاوزات هو أن احلروب حدث ما ألن ،فقط كمقرتح طرح قد كام يبدو ذلك إال أن

 الدولة شكل يف كان حينها أثريت التي النقاش حماور أهم وضمن ثم لتشتعل من جديد،

 احلكم شكل انتقال رضورة وعن ،جمدية غري أصبحت قد احلكم يف املركزية وبكون ومفهومها،

 كامل حميل حكم أو فيدرايل، الالمركزية؛ الدولة طبيعة يف ثم الالمركزية والدولة النظام إىل

  النظام يكون أن يف ثم ،واالتفاق العهد وثيقة إىل بالعودة أو الصالحيات،
ا
، أم برملانيا

ا
 ثم رئاسيا

 .والتنموية االقتصادية املشاريع عن

 إتاحة بغرض إضافيتني؛ لسنتني النواب ملجلس التمديد عىل اتفق م،2009 عام من فرباير يف

 فيه بام ،االنتخايب والنظام الدستور تعديل ختص حلول إىل للوصول للمتحاورين أكرب فرصة

رف ،لالنتخابات العليا اللجنة تشكيل إعادة
ُ
  ذلك وع

ُ
  ". فرباير باتفاق"  االتفاق

تخب"  الوطني التشاور ملتقى"  سمي: ما تشكل العام نفس من مايو يف
ُ
 اللجنة أعضاءُ  فيه ان

 ومحيد ،" باسندوه سامل حممد اللجنة ترأس األحزاب، من اليمني الوطني للحوار التحضريية

 ". الوطني اإلنقاذ وثيقة"  امللتقى هذا عن تمخض لها، عاما أمينا األمحر

 وعضا 200 من احلوار آليات إلطالق مشرتكة جلنة تشكيل عىل االتفاق تم م2010 يوليو يف

 املدنياة املانظامت أو ،السياساية التنظيامت بقية مع والتنسيق التشاور استكامل بغرض الطرفني من

  .احلوار يف املشاركة يف الراغبة

: أيهام حول اخلالف وبقي ،االتفاق بورك
ا
 التعديالت إقرار أم ،احلكومة تشكيل أوال

  الدستورية؟

 القضائية وغري القضائية التدابري جمموعة إىل قاليةاالنت العدالة تشري: االنتقالية العدالة تعريف

 التدابري هذه وتتضمن اإلنسان، حلقوق جسيمة انتهاكات من ورثته ما معاجلة أجل من

 إصالح من متنوعة وأشكال ،الرضر جرب وبرامج احلقيقة، وجلان القضائية، املالحقات
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   (1) .املؤسسات

 بتحفيزات( م2013 مارس 18) يف املالش الوطني احلوار مؤتمر جلسات أوىل بدأت

 يف قائمة تزال ال كانت الشعبية واملطالبات امليدانية االضطرابات أن إال إلنجاحه، كبرية ووعود

 الوضع وباألخص ،الوضع تفاقم عىل السيطرة تستطع مل الوطني الوفاق فحكومة الشارع؛

 ،حل وبدون معلقة ضبالشارع الغا عىل مطالب فأبقت - "االقتصادي" واملعييش األمني

 وكذلك واالستثامرات، التنمية وغياب ،الثروات ورسقة ،واملحسوبيات ،متفشيا بقي والفساد

 االستهداف وبقي كام .(عدن أبني، شبوة، عمران، حوث، كتاف، دماج،) جديدة: حروب بروز

  بحقوقهم املطالبني للمواطنني
ا
 للسفارة الشعبية االتهامات وازدادت العسكر، قبل من حارضا

 ،وسياسية أكاديمية وشخصيات لضباط االغتياالت فيها بام ،األزمات هذه كل بإدارة األمريكية

 ،بكثافة استخدمت التي طيار دون الطائرات بواسطة عزل مواطنني بقتل االستمرار وكذلك

 العرشين النقاط - تطبيق أيضا يتم ومل اإلرهاب، حماربة بحجة يمني؛ ورسمي حكومي وبتأييد

 إثبات بغرض الوطني؛ احلوار انعقاد قبل وضعت والتي – عرش اإلحدى – النقاط وبعدها –

  .احلوار إنجاح يف املسؤولة احلكومية اجلهات قبل من وجديتها النوايا حسن

 الفرقاء بني التوافق تم التي – الشامل الوطني احلوار خمرجات - سمي ما احلوار عن تمخض

 برئيس ممثال احلكومي الطرف خالف التي املحورية القضايا عضب باستثناء ،بنوده أغلب عىل

يف اخلالف  ثم ،احتادية أم فيدرالية تكون أن يف ،" الدولة شكل"  منها حولها: فيه اتفق ما اجلهورية

 "االنتقايل "عبد اجلمهورية رئيس عليه أرص قد كان كام أقاليم ستة هل فيها، األقاليم عدد حول

 ثم احلوار، جلسات يف بعض األطراف عليه توافقت ما وهو إقليمني؟ من أم هادي منصور ربه

 انتهاء بعد تشكيلها رسعة املقرر من كان حيث جديدة؛ حكومة تشكيل يف املامطلة يف حصول

  كان كام ،احلوار
ا
 احلوار ومقررات ملخرجات واملنجزة املنفذة اجلهة تكون لكي عليه؛ متفقا

                                                           
 .420 مادة"  الدستور مسودة"  89 ص  (1)

 .الدستور مسودة ،91 ص" االنتقالية األحكام" العارش: الباب



 الفصل اثلاين: مؤتمر احلوار الوطين الشامل  ---------------------------------------------

-329- 

 

 .الشامل الوطني

 املشتقات عن الدعم ختفيض قانون أقرت قد اخلليجية املبادرة حكومة كانت اءاألثن تلك ويف

 إىل ذلك أدى -الغذائية  املواد أسعار وارتفاع ،النفطية املشتقات أسعار ارتفاع يعني ما - النفطية

صبت ،القرار لهذا رفضا كبرية؛ بكثافة الشارع إىل الناس خروج
ُ
 صنعاء؛ حميط يف اخليم ون

 .القرار هذا عن للرتاجع احلكومة عىل الضغط بغرض

 : الخليجية المبادرة بنود من كجزء الحوار

  :عىل اخلليجية املبادرة من عرش الثامن البند نص

 عقد إىل الوطني الوفاق وحكومة املنتخب الرئيس يدعو الثانية االنتقالية املرحلة بداية )مع

 اجلنويب، واحلراك ،الشباب فيها بام ،يةالسياس والفعاليات القوى لكل شامل وطني حوار مؤتمر

 املرأة تمثيل وينبغي النسائي، والقطاع ،املدين املجتمع عن وممثلون ،األحزاب وسائر ،واحلوثيون

 املشاركة(. األطراف مجيع ضمن

 :التالية األمور يف املبادرة يف عرش التاسع البند بحسب احلوار مؤتمر يبحث أن عىل

 .أعضائها عدد وحتديد ،الدستور لصياغة جلنة إنشاء ذلك يف بام ور،الدست صياغة عملية( )أ

 التعديالت واقرتاح ،السيايس والنظام ،الدولة هيكل ومعاجلة ،الدستوري اإلصالح( )ب

  .عليها لالستفتاء اليمني الشعب إىل الدستورية

 وحدته لليمن ظحيف لها عادل وطني حل إىل يفيض بام اجلنوبية القضية أمام احلوار يقف( )ت

  .وآمنه واستقراره

  .صعدة يف التوتر أسباب ضمنها ومن ،الوطني البعد ذات املختلفة القضايا يف النظر( )ث

ا للميض خطوات اختاذ( )ج دما
ُ
 اخلدمة إصالح ذلك يف بام كامل، ديمقراطي نظام بناء نحو ق

  .املحلية واإلدارة ،والقضاء املدنية

 الالزمة والتدابري االنتقالية، والعدالة ،الوطنية املصالح حتقيق ىلإ ترمي خطوات اختاذ( )ح

  اإلنساين والقانون ،اإلنسان حلقوق انتهاكات حدوث عدم لضامن
ا
 .مستقبال
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 الضعيفة الفئات محاية تعزيز شأنها من التي الوسائل من وغريها القانونية الوسائل اختاذ( )خ

  .باملرأة والنهوض ،األطفال ذلك يف بام وحقوقها،

 املستدامة؛ واالجتامعية االقتصادية والتنمية التعمري برامج أولويات حتديد يف اإلسهام( )د

 .للجميع أفضل وثقافية واجتامعية اقتصادية وخدمات ،عمل فرص لتوفري

احلواري  للمؤتمر الداخيل للنظام والترشيع والتنظيم والرتتيب واإلعداد التحضري لبدءو ثم

  :مسمى حتت جلنة بتشكيل قرار إصدار تم -

  :الشامل( الوطني احلوار ملؤتمر والتحضري لإلعداد الفنية )اللجنة

  اليمني الرئيس أصدر 2012يوليو 14 يف
ا
 لإلعداد الفنية اللجنة بإنشاء( 30) رقم قرارا

 ،أحزاب وقادة ،االعتبارية الشخصيات بعض شملت ،الشامل الوطني احلوار ملؤتمر والتحضري

ا 31 من تتكون وثقافية، وسياسية اجتامعية ونخب  املقرر املجموعات مكونات يمثلون عضوا

ا احلوار؛ مؤتمر يف مشاركتها
ا
 :وهم اخلليجي التعاون جملس ملبادرة التنفيذية اآللية حددته ملا وفق

 واألطراف واألحزاب ،(ورشكاؤه املشرتك) الوطني املجلس وحلفاؤه، العام الشعبي املؤتمر

 والقطاع ،املدين املجتمع ومنظامت ،اهلل وأنصار ،اجلنويب احلراك الشبابية: واحلركات ،يةالسياس

  .النسائي

  :منها التحضريية املهام من جمموعة الفنية للجنة أوكلت

  وموضوعاته: املؤتمر أعامل جدول مرشوع إعداد -

 للمؤتمر. الداخيل النظام مرشوع -

 املؤتمر. انعقاد مكان حتديد -

  .احلوار لعملية ميزانية عدادإ -

 األرياين عبدالكريم الدكتور م2012 أغسطس 6 يف األول االجتامع خالل اللجنة اختارت

،
ا
، نائبا محيدان القادر عبد وراقية رئيسا

 
  العتواين حزام وسلطان أول

ا
، نائبا

ا
 عوض وأمحد ثانيا

، مبارك
ا
  ناطقا الباشا وأمل مقررا

ا
 .اللجنة باسم إعالميا

  :ضاءاألع

 حلوم. أبو عىل حممد  بارصه. عىل صالح.د  مبارك. عوض أمحد
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  الباشا. أمل 

  بارشاحيل. حممد تامم 

  كرمان. توكل 

  باصالح. سعيد جعفر 

  الرشجبي. حسام

  عرب. حممد حسني

  محيدان. القادر عبد راقيه 

  املتوكل. حممد رضيه 

  العتواين. حزام سلطان

 يد.سع الواحد عبد الرشيد عبد.د

  لدين.ا رشف أمحد.د 

  الصيادي. مصلح صالح 

  هالل. القادر عبد 

 االرياين. الكريم عبد

  حبتور. بن العزيز عبد.د 

  شطاره. جعفر لطفي 

  اآلنيس. الوهاب عبد 

  املذحجي. فيصل ماجد 

 البخيتي. نارص حممد

 . حممد حيده ليزا 

  السقاف. ناديه 

  مصطفى. طه نرص

  عامن.ن سعيد ياسني.د 

  الرعيني. عىل اهلل عبد يارس 

  العامري. موسى حممد 

 . زكي حسن عىل

  الناخبي. حسن اهلل عبد 

 . رشاد حممد القوي عبد 

 

 سميت ،احلوار ملؤتمر للتهيئة نقاط وضع هو إتاممه من الفنية اللجنة تمكنت ما أبرز تمثل

 وكتحفيز للحوار، السليم املناخ هيئةولت ،النوايا حسن وتأكيد إثبات غرضها :(العرشين النقاط)

 عىل فيه وتشارك احلوار تدخل بأن اخلليجية املبادرة عىل التوقيع رفضت التي األطراف لبقية

  تطمينيه وكخطوة مسبقا، النقاط هذه تنفذ أن أساس
ا
 -ومصداقيته  احلوار جدية عىل وتأكيدا

 ،بتنفيذها وسنبدأ ،وواقعية معقولة لنقاطا مجيع: )بالقول اجلمهورية "االنتقايل" رئيس عليها وافق

  .املايض( صفحة نقلب أن وأريد ،الظلم مع أحد وال

 ،الوزراء جملس أيضا: باركها املكونات، كافة من كامل وطني وتوافق بإمجاع النقاط حظيت

 وكافة ،اجلنويب واحلراك ،اهلل وأنصار ،وحلفاؤه العام الشعبي واملؤتمر ،املشرتك اللقاء وأحزاب

 .املساعد العام واألمني ،املتحدة لألمم العام األمني وباركها كام ،اليمن يف السيايس العمل أطياف

 
 
 منها وكثري ،احلوار بدء بعد حتى تنفذ مل احلوار قبل للتنفيذ وضعت والتي هذه النقاط أن إال

نحاول التطرق س ،اإلمجاع لعدة أسباب هذا كل رغم تنفيذها عرقلة تم قد وكان نهائيا، تنفذ مل

 فندق داخل اعتصامات عدة تنفيذ من الحقا احلوار يف املشاركني من بعض قام لها تباعا،

 إال كاملة وتطبيقها تنفيذها برسعة مطالبة وعرائض تواقيع وقدمت ،(احلوار فيه املقام) موفنبيك

  .حيدث مل ذلك من شيئا أن



  ----------------------------------------------اثلورة إىل خريف العدوان  ايلمن من ربيع

-332- 

 

  :نوالعشر النقاط

 ،واخلارج الداخل يف اجلنويب السلمي احلراك مكونات كافة مع اجلاد التواصل استمرار -1

  .الوطني احلوار يف للمشاركة ودعوتها

  واملحالني ،واملوقوفني ،والعسكريني ،املدنيني املوظفني إعادة -2
ا
،التقاعد إىل قرسا

 
 والنازحني

ا، أعامهلم إىل -م 94 صيف حرب جراء اخلارج يف  .القانونية مستحقاتهم ودفع فورا

 العامة املؤسسات خلصخصة نتيجة وظائفهم؛ فقدوا ملن واملالية الوظيفية األوضاع جلةمعا -3

 م.94صيف حرب بعد سليم غري بشكل

 كانت سواء ؛94 صيف حرب بعد عليها االستيالء تم التي واألموال املمتلكات إعادة -4

 عىل واالستيالء البسط إجراءات ووقف الدولة، أو ،النقابات أو ،األحزاب أو ،باألفراد خاصة

 القانونية، للمساءلة ذلك يف املتسببني وإحالة حق، وجه دون منها رصف ما واستعادة األرايض،

  .اجلنوبية املحافظات ألبناء األرايض من االنتفاع يف األولوية وإعطاء

 بموجب الفالحون عليها حصل أو ،للدولة مملوكة كانت التي الزراعية األرايض إعادة -5

 قبل من 94 صيف حرب بعد عليها االستيالء أو نهبها وتم اجلنوب يف الزراعي صالحاإل قانون

 ،األخرى واملمتلكات الزراعية لألرايض الفردية امللكية حقوق مراعاة مع كانت، جهة أي

 .أصحابها وتعويض

 حرب ضحايا كافة ومعاملة ،اجلنويب السلمي احلراك ذمة عىل املعتقلني كافة رساح إطالق -6 

  .أرسهم وتكريم ودعم ،اجلرحى ومعاجلة ،كشهداء اجلنويب السلمي واحلراك 94

 مناهج يف السيايس واالنتقام الثأر إىل والدعوة ،األهلية احلروب تمجيد ثقافة إلغاء -7

 الرتاث ضد املوجهة واإلقصاء واالنتقاص الغبن مظاهر وإزالة والثقافة، اإلعالم ومنابر التعليم،

 وجه وعىل واإللغاء، للطمس تعرضت والتي ،اجلنوبية للمناطق االجتامعيو والفني الثقايف

 م.94صيف حرب بعد اخلصوص

 ،م94 صيف حرب يف شاركت التي األطراف قبل من للجنوب رسمي اعتذار توجيه -8

  خطأ احلرب تلك واعتبار
ا
 .تكراره جيوز ال تارخييا
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 التي ،واملعنوية ،املادية اراألرض عن وتعويضها ،األيام صحيفة مؤسسة قضية معاجلة -9

 .حارسها قضية معاجلة ورضورة ،ممتلكاتها بعض ورسقة ،التعسفي للتوقيف نتيجة ،بها حلقت

 كل ويف ،اجلنوب يف احلكومية واملكاتب املؤسسات يف اإلدارية القيادات تغيري -10

 يف إجيايب مزاج خلق عىل للمساعدة وذلك إدارتهم؛ وسوء فسادهم ثبت ممن الدولة مؤسسات

 .اجلنوب

 ،صنعاء يف الوزارات ودواوين املركزية املؤسسات يف اجلنوب أبناء من موظفني تعيني -11

 .الوطنية الرشاكة رشوط يلبي وبام

 األهلية احلروب تمجيد ثقافة وإلغاء ،واملناطقي واملذهبي الطائفي التحريض وقف -12

 واالعرتاف ،التعليم ومناهج ساجدوامل اإلعالم وسائل يف وطائفية مذهبية مربرات حتت

 .املذهبية بالتعددية

 وتأمني ،املناطق من وغريها ،وحجة ،كتاف يف: والرصاعات احلروب تغذية وقف -13

 .التقطعات أنواع كافة ومنع ،صعدة صنعاء طريق

 أمام وعلب ،البقع منفذي وفتح صعدة، أبناء ضد اجلامعي العقاب إجراءات كافة وقف -14

، الزراعية نتجاتامل صادرات
ا
 وإعادة للمحافظة، املخصصة الوظيفية الدرجات واعتامد فورا

 كامل ودفع ،أعامهلم إىل السابقة احلروب جراء قرسا املوقوفني والعسكريني املدنيني املوظفني

 ،اجلرحى ومعاجلة كشهداء، صعدة حروب ضحايا كافة ومعاملة القانونية، مستحقاتهم

 .وتعويضهم

 قبل من األخرى املترضرة واملناطق ،سفيان وحرف ،صعدة ألبناء رسمي ذاراعت توجيه -15

  خطأ احلروب تلك واعتبار احلروب، تلك يف املشاركة األطراف
ا
 وإعادة ،تكراره جيوز ال تارخييا

  .املترضرين وتعويض ،وطرق ،ومؤسسات ،ومساجد ،منازل من احلروب: تلك دمرته ما إعامر

 املخفيني عن والكشف ،صعدة حروب ذمة عىل املعتقلني يةبق عن الفوري اإلفراج -16

:
ا
  كانوا سواء قرسا

ا
  أو ،أمواتا

ا
 .إحياءا

 ،السياسية العملية مكونات بني بالتوافق االنتقالية العدالة قانون إصدار ترسيع -17
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 ايريواملع اإلنسان حلقوق الدولية املواثيق مع يتوافق وبام العالقة، ذات املدين املجتمع ومنظامت

  .االنتقالية للعدالة الدولية

 .ووطنية مهنية أسس عىل واألمنية العسكرية املؤسسة هيكلة ترسيع -18

 ذمة عىل املعتقلني عن اإلفراج بشأن اجلمهورية؛ رئيس وتوجيهات قرارات تفعيل -19

 .ذلك يف بنياملتسب وحماسبة ،القانون إطار خارج املعتقلني وكافة ،السلمية الشعبية الشبابية الثورة

 يف للتحقيق الدولية؛ للمعايري ومستوفية وحمايدة مستقلة حتقيق جلنة تشكيل يف اإلرساع -20

 .م2011 العام يف حصلت التي اإلنسان حقوق انتهاكات

 أوىل حدثت أن إىل االعتيادية اجتامعاتها تعقد احلوار ملؤتمر التحضريية الفنية اللجنة ظلت

 تمكني خالل من وذلك الفنية؛ موكلة للجنة عليه كمهام أتفق قد كان ملا الرصحية املخالفات

 بن مجال السيد اليمن يف املتحدة األمم ممثل إىل الوطني احلوار مؤتمر يف املشاركني نسب اختيار

 أدى اللجنة أعضاء بعض واحتجاج معارضة يف تسبب ما - الفنية اللجنة مهام من ونزعها عمر،

 عبد حممد رضية/  والعضوة املذحجي، سعيد فيصل ماجد /ضوالع من كل الستقالة الحقا

  كتبا املتوكل، امللك
ا
  ،االستقالة أسباب لتوضيح مطوال بيانا

 
ت
 
د  :الفقرة هذه فيه ور 

 إكامل عدم مسألة اإلرياين عبدالكريم/د اللجنة رئيس طرح الرسمي اللجنة اجتامع بدء )فور

! كان شكل بأي معه التعامل تستطيع لن اللجنة بأن األمر معلال التمثيل؛ موضوع لنقاش اللجنة

 ضم اجلمهوري، بالقرص أخرى قاعة يف مغلق اجتامع - الرباعي االجتامع خالصة للجنة وقدم

 عبدالوهاب /أ نعامن، سعيد ياسني /د اإلرياين، عبدالكريم/د هم: اللجنة أعضاء من أربعة

 أن اللجنة عىل أن مفاده: – عمرو بن لمجا السيد بحضور وذلك العتواين؛ سلطان /أ اآلنيس،

ب حتديد يف عمر بن مجال السيد نهائي بشكل تفوض  أعامل يف املشاركة الوفود وأحجام ن س 

 يف اللجنة أعضاء من عضو أي حق عدم من التفويض ذلك يتضمنه بام الوطني؛ احلوار مؤتمر

 بشكل األمر هذا عمر بن قدمي أن عىل عمر، بن سيقرها التي الصيغة عىل االعرتاض أو ،النقاش



 الفصل اثلاين: مؤتمر احلوار الوطين الشامل  ---------------------------------------------

-335- 

 

 .(1) اليوم( ذات املسائية اجللسة يف نهائي

 هيكلية مؤمتر احلوار الوطني الشامل: 

 :املؤتمر رئاسة وهيئة رئيس

 اإلرياين، عبدالكريم هم نواب: وستة ،هادي منصور عبدربه املؤتمر رئيس من الهيئة تتكون

 صالح الرصيمة، فريد أمحد العتواين، حزام نسلطا اآلنيس، أمحد عبدالوهاب نعامن، سعيد ياسني

  .هربة أمحد

  .العامة اجللسات إدارة الرئاسة، هيئة جلسات إدارة املؤتمر، أعامل افتتاح :مهامها من

 الوطني احلوار ملؤتمر العامة األمانة بإنشاء مجهوري قرار صدر م 2013 يناير 18 يف

 ". املؤتمر سكرتارية"

  املؤتمر. أعامل بسري املتعلقة واملالية اريةاإلد املهام بكل القيام -1

  املؤتمر. هيئات لعمل املطلوبة واملستلزمات اخلدمات كل توفري -2

  للمؤتمر. اإلعالمية اخلطة تنفيذ -3

  والتوعية. التواصل بأنشطة القيام -4

 ،وااللكرتونية ،الورقية الوثائق مجيع وأرشفة وحفظ ،املؤتمر فعاليات كل توثيق -5

  .املؤتمر بأعامل اصةاخل والسجالت

  :الشامل الوطني احلوار مؤمتر يف مناقشتها املقرر املوضوعات

 وأساس املنهوبة، واألرايض األموال اسرتداد النازحني، قضايا صعدة، قضية وبية،ناجل القضية

 والنظاام االنتخاباات، ونظاام احلكام، ونظاام ،الدولاة وشاكل هوية وبناء ،واألمن اجليش بناء

 الوطنياة واملصااحلة الدساتور، صاياغة جلناة وتشاكيل والقضائية، الترشيعية السلطةو ،اإلداري

 املخفياني وحقاوق وقضاايا ،م2011 ثورة خالل اإلنسان حقوق وانتهاكات ،االنتقالية والعدالة

 وتطبياق ،واملساؤولية السالطة وتاوازن ،القاانون سايادة يتضامن والذي الرشيد واحلكم قرسيا،

                                                           
 اليمني. الوطني للحوار التنظيمي الهيكل يف انظر (1)



  ----------------------------------------------اثلورة إىل خريف العدوان  ايلمن من ربيع

-336- 

 

 الفاارص وتكاافؤ ،الفساااد وحمارباة ،واملسااواة العاادل وحتقياق ،والشاافافية واملحاسابة املسااءلة

 اخلارجيااة، السياسااة وأسااس ،العامااة اإلدارة وكفاااءة ،الشااعبية املشاااركة وتوساايع ،للماواطنني

 – املدنياة اخلدماة) اخلصوصاية: ذات الهيئاات واستقاللية ،واخلاصة العامة واحلريات واحلقوق

 – الرقابياة األجهازة – اإلفتااء دار – اإلنساان حقاوق – الزكوية الواجبات األوقاف – اإلعالم

 واسارتداد ،الناازحني وقضاايا واملرأة، الشبابية بالفئات العالقة ذات الهيئات – األحزاب شؤون

 خمتلاف يف املساتدامة والكاملاة الشاملة والتنمية ،واخلارج الداخل يف املنهوبة واألرايض األموال

 – املسالحة اجلامعاات القاات – السالح – الثأر"  مثل: خاصة وبيئية امعيةاجت وقضايا ،املجاالت

 تشاكيل طريق عن احلوار خمرجات تنفيذ ضامنات أيضا يناقش ،" والبيئة املياه – والتسامح التنوع

  .أممية وضامنات ،رشف ميثاق وعمل ،املخرجات ملتابعة جلان

  :(1)الشامل الوطني احلوار مؤمتر جلسات بدء

  .م2014 يناير 25 حتى أشهر عرشة ملدة واستمر م،2013 مارس 18 يف جلساته اوىل بدأت

، 565 بمشاركة احلوار مؤتمر جرى
ا
 النحو عىل املشاركة املكونات بني املقاعد قسمت عضوا

  :التايل

ا 112 بواقع وحلفائه، املؤتمر حزب *
ا
 . مقعد

ا 85ب اجلنويب احلراك *
ا
 . مقعد

امق 50ب اإلصالح حزب *
ا
 . عد

ا بأربعني والنساء الشباب *
ا
 منهام. لكل مقعد

  37ب االشرتاكي *
ا
 . مقعدا

. 35 عىل اهلل أنصار  *
ا
 مقعدا

  :التسع العمل فرق
                                                           

 www. ndc. ye الشامل الوطني احلوار ملؤتمر اإللكرتوين املوقع( 1)

 . الدستور مسودة -

 . الشامل الوطني احلوار مؤتمر خمرجات وثيقة -
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 اجلنوبية. القضية *

 . صعدة قضية *

 االنتقالية. والعدالة الوطنية املصاحلة *

 الدولة. بناء *

 الرشيد. احلكم *

 واألمن. اجليش بناء أسس *

 والبيئية. االجتامعية والقضايا اخلصوصية ذات الهيئات قالليةاست *

 واحلريات. احلقوق *

  واملستدامة. ،واملتكاملة ،الشاملة التنمية *

 .به خاص أعامل جدول الفرق من فريق لكل

  :احلوار قضايا كأبرز اجلنوبية والقضية ،صعدة قضية

 ( 59) صعدة فريق أقر
ا
 رفعها عىل واتفق ،صعدة قضيةل - والضامنات احللول من قرارا

  .الوطني احلوار مؤتمر قبل من وتبنيها ،إلقرارها الثالثة العامة للجلسة

  :باختصار

 برنامج مذهب، أو فكر أي فرض عدم الدولة، وجود تعزيز والفكرية، املذهبية احلرية ضامن

 ذمة عىل املعتقلني رساح إطالق املترضرة، واملديريات واملحافظات لصعدة شاملة تنمية

 عودة النازحني، عودة عامة، ومساحمة صلح واجلرحى، الشهداء بأرس االهتامم األحداث،

 والتعليم الدراسية للمناهج ضوابط وضع األلغام، نزع وظائفهم، من واملفصولني املبعدين

 احلصول جترم دستورية نصوص وضع املترضرين، وتأهيل لرعاية مراكز إنشاء واألهيل، الديني

 جتريم اليمن، شؤون يف اخلارجية التدخالت وجتريم منع خارجية، جهات من ألموالا عىل

 عن اإلفصاح حزبية، أو مذهبية أو شخصية لنزوات إرضاء اخلارجية؛ اليمن بعالقات املجازفة

 العرشين، النقاط يف بصعدة يتعلق ما تنفيذ صعدة، لقضية حقيقية ملعاجلة تؤسس التي املعلومات
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 أسس عىل الالمركزية الدولة بناء األطراف، كافة من واملتوسطة الثقيلة األسلحة واستعادة نزع

 بالسيادة مساس أي جتريم وطنية، أسس عىل واألمنية العسكرية الدولة أجهزة هيكلة وطنية،

 من املترضرين الطالب أوضاع معاجلة العامة، الوظيفة احرتام اإلعالم، وزارة إلغاء الوطنية،

 األحزاب، تكوين حرية عىل التأكيد الدولة، مؤسسات كل يف الفعلية رشاكةال صعدة، أحداث

 احلكومة، مؤسسات يف صعدة أبناء دمج الاتأسيسية، املرحلة خالل احلكومة يف الوطنية الرشاكة

 من صعدة حروب ضحايا كافة معاملة صعدة، حروب عن النامجة والنزاعات الثارات معاجلة

 السيايس األمن جهازي هيكلة إعادة اجلرحى، وأرس أرسهم ةوكفال كشهداء األطراف مجيع

 ضحايا الدولة ترعى الرضائب، بجباية وحدها الدولة ختتص اختصاصاتهام، وحتديد والقومي

 واألمن اجليش إطار يف السياسة ممارسة جتريم صعدة، جامعة إنشاء هلم، عائل ال ممن النزاعات

 الوضع مراجعة املترضرة، واملكتبات ؤسساتامل كل تعويض املساجد، واستغالل والقضاء

 لرعاية موحد صندوق إنشاء بشأنهم، القانونية اإلجراءات واختاذ واألجانب للعرب القانوين

 صعدة منها حرمت التي الوظيفية الدرجات اعتامد املزارعني، بدعم ملزمة احلكومة الشهداء، أرس

 أرس معاملة تعذيبه، أو سجنه أو اعتقاله تم من تعويض صعدة، إعامر إعادة احلروب، فرتة يف

 العنرصي: التمييز حتريم مصريهم، وكشف الشهداء بأرس أسوة صعدة حروب بسبب املخفيني

 أنصار عىل والواجبات، احلقوق يف متساوون واملواطنات املواطنني مجيع أن عىل الدستور يف ينص

 العلنية أو الرسية االتفاقيات كل تلغى الدولة، واجبات مع يتناىف عمل وكل نقاطهم سحب اهلل

 غريها أو األمريكية والقوات الطائرات أمام اليمنية واألجواء واملياه األرايض وتبيح أباحت التي

   (1) .عسكرية عمليات أو ،جوية غارات تنفيذ أو ،لالستطالع سواء القوات: من

  :اجلنوبية القضية

 يف: البدء رضورة الفريق: قرارات

 وإحالة ،م1994 عام حرب يف اجلنوب أبناء بحق صدرت تكفرييه فتاوي أي إدانة -1
                                                           

  .54 ،53 ،52 ،51 ،50: ص صعدة، قضية ،الشامل الوطني احلوار وثيقة: املصدر (1)
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 .للقضاء فيها املتهمني

 ،وحرضموت ،عدن حمافظة وأحياء شوارع يف املستحدثة العسكرية املظاهر كافة رفع -2

 فعاليات ضد مصدره كان أيا للعنف الفوري والوقف ،ثكناتها إىل العسكرية اآلليات وعودة

 .سلميةال التعبري حقوق

 األحكام كافة وإلغاء ،السلمي اجلنويب احلراك ذمة عىل السياسيني املعتقلني عن اإلفراج -3

 .اجلنوبية والرموز القيادات بحق الصادرة

 املدنيني املوظفني قضايا يف للنظر املشكلتني؛ اللجنتني إنجاز رسعة عىل التأكيد -4

  املبعدين واألمنيني والعسكريني
ا
 التعويض وتعويضهم ،م94 حرب عقب هموظائف عن قرسيّا

 .املنجزة واإلجراءات اخلطوات لكافة بأول أوال العام الرأي وإطالع ،العادل املادي

 .اجلنوبية املحافظات وبقية عدن حمافظة يف األرايض لرصف الفوري الوقف -5

 ،الثورة وجرحي شهداء من كأمثاهلم اجلنويب السلمي احلراك وجرحي شهداء معاملة -6

 21 جرحى اخلصوص وجه وعىل ،الدولة نفقة عىل اخلارج إىل عالجهم املطلوب نقل عةورس

 .م2013 فرباير

ملؤسسة  والتعويضات املستحقات كافة بدفع املالية لوزير العاجلة التوجيهات إصدار -7

 من تتمكن لكي ومعنوية؛ مادية أرضار من بها حلق ملا العادل؛ التعويض )األيام( وتعويضها

 .املرقيش العبادي عمر أمحد صنعاء يف حارسها رصاح وإطالق ،الصدور

 .ومأرب اجلنوب يف النفطية بالقطاعات املتعلقة اجلديدة املناقصات مجيع إيقاف -8

 .اجلنوبية اإلقليمية املياه يف االصطياد لرشكات االمتيازات كافة وقف -9

 كافة والغاء ،الدولة إىل جيفح منشأة فيها بام املؤجرة النفطية املنشآت كل استعادة -10

 كذلك ،مشابهة عقود أية وإلغاء النفطية، واملشتقات املنتجات نقل جمال يف االحتكارية العقود

 .والعامة السياحية واملرافق املنشآت بيع إيقاف
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 والتي ،النفطية للخدمات الرشكات بحامية املتعلقة والرتتيبات اإلجراءات كل مراجعة -11

 .(1)متنفذة قوى لصالح اإلتاوات فرض عىل حتتوي

  .االختالف نقاط أو الشامل، الوطني احلوار مؤتمر فشل أسباب

  :اخلتامية اجللسة

مارس  18بتاريخ  الحقا اغتيل" ) اخليواين الكريم عبد"  اهلل أنصار حركة عضو إعالن

 ار الدكتوريف احلو ممثلهم اغتيال عقب الوطني احلوار جلسات من اهلل أنصار انسحاب م(2015

 .م(2014يناير  21الدين ) رشف أمحد

 
ا
 اغتياله؛ يتم احلوار مؤتمر يف اهلل النصار ممثل عضو ثاين كان الدين رشف الدكتور أن علما

 جملس عضو ،جدبان عبدالكريم األستاذ( م2013نوفمرب/22) تاريخ يف اغتيل قد كان حيث

  الربملان"." النواب اليمني

 فيها املشاركة رفض والتي الوطني، احلوار ملؤتمر اخلتامية اجللسة يف الكربى املفاجئة حصلت

 أدت التي األمنية اجلوانب عىل انتقادهم بسبب اهلل؛ وأنصار ،اجلنويب احلراك وهام فصيلني: أهم

 رشف أمحد الدكتور وهو اهلل أنصار عن لنيثاملم األعضاء أهم أحد اغتيال إىل اليوم ذات يف

 عليه االتفاق تم قد كان مما الكثري تراع مل التي النهائية املسودة عىل دهمالنتقا وكذلك الدين؛

 أخرى سنة احلوار: كالتمديد جلسات ضمن مدرجا يكن مل ما وإقرار ،احلوار فرتة طيلة وإقراره

 يكون أن دون من للحوار النهائية املسودة وإقرار نرش يف االستعجال اجلمهورية، وكذلك لرئيس

 .أعامهلم أكمال قد صعدة وقضية ،اجلنوبية القضية فريقا

 املرحلة استحقاقات كافة تنفيذ تأخري بحجة فكانت االنتقالية؛ احلكم فرتة تمديدأما 

 .االنتقالية

 كرئيس هادي منصور ربه عبد والية انتهت قد تكون اخلليجية املبادرة ووفق أنه رغم

  تنصيبه. من سنتني بعد للجمهورية

                                                           
  .30و 29ص الوطني، احلوار مسودة املصدر( 1)



 الفصل اثلاين: مؤتمر احلوار الوطين الشامل  ---------------------------------------------

-341- 

 

 :اخلليجية املبادرة وفق هادي منصور ربه عبد سالرئي والية انتهاء

  :السابع البند يف

 من ذلك بعد االنتقالية الفرتة وتتألف ،اآللية هذه نفاذ بدء مع االنتقالية الفرتة تبدأ -

 :مرحلتني

 إجراء عقب الرئيس تنصيب مع وتنتهي ،اآللية هذه نفاذ بدء مع األوىل املرحلة تبدأ( )أ

 املبكرة. ةالرئاسي االنتخابات

 ،املبكارة الرئاساية االنتخابات بعد الرئيس تنصيب مع عامان ومدتها الثانية املرحلة تبدأ( )ب

ا العامة؛ االنتخابات بإجراء وتنتهي
ا
 .اجلديد اجلمهورية رئيس وتنصيب ،اجلديد للدستور وفق

 ال التي العامة االنتخابات إجراء أيضا وبالتايل ،اجلديد الدستور إقرار تأخر قد يكون وبذلك

 .اجلديد الدستور إقرار بعد إال اخلليجية املبادرة وفق تقام أن لها يمكن

 -الوطني  احلوار مؤتمر ملباحثات وكذلك ،املكونات لبقية املتجاهل الترصف هذا نفس وعىل

 .احلكم ونظام الدولة شكل تضمن الذي الدستور إقرار موضوع مع أيضا التعامل تم

  :عليه امل ختلف الدستور

 بناء فريق أن رغم ، عضوا 17 من ،م2014 مارس 8 يف الدستور صياغة جلنة تشكلت

 ملعايري عضوا؛ وفقا ثالثني من اللجنة تتشكل أن عىل اتفق قد كان الوطني احلوار داخل الدولة

 عضو باستثناء االختصاص خارج من كلهم كانوا إذ حيدث؛ مل ما وهذا"  ،واالختصاص اخلربة

 اتفق. ما حسب اللجنة تلك يف كافة املكونات تمثل مل وأنه امك ،" واحد

  .الدستور إلنجاز الزمنية املدة حول أيضا خالف

 :اللجنة أعضاء أسامء

 الوزير. أمحد إسامعيل

 شوطح. عبداهلل جعفر.د

 الدبعي. عبدالويل حممد إلفت.د

 . عطية زبني أمحد د

 عبااد احلااافظ عبااد الرشاايد عبااد.د

 زيد. حممد حممد عباس.د

 املختار. حسني أمحد الرمحن عبد.د

 العامري. موسى حممد.د

 نعامن. الوهاب عبد عبداهلل مروان

 بامطرف. عمر أمحد 

 املتوكل. امللك عبد حممد انطالق.د

 العولقي. عىل ناجي نهال.د 

 سعيد. امللك عبد معني.د 

 باصالح. سامل سعيد جعفر ا

 السكوىت. مبارك بريك سعيد.د 
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 الواسع.

 الاارمحن عبااد نجيااب /القااايض 

 شمريي

  عبده. عىل سامل حممد رندا

 :الدستور صياغة جلنة

  حتادية:ا دولة اليمن إقرار 

  :الدستور من االوىل املادة يف جاء

 مستقلة إسالمية، عربية ديمقراطية، مدنية، احتادية، دولة االحتادية اليمن مجهورية :األوىل املادة

 ،تتجزأ ال وحدة وهي القانون، وسيادة املتساوية، واملواطنة الشعبية ةاإلراد عىل تقوم سيادة، ذات

 .واإلسالمية العربية األمتني من جزء واليمن منها، جزء أي عن التنازل جيوز وال

  :اقاليم ستة من احتادية دولة

  الدستور تعديل وأحكام ،العامة األحكام: التاسع الباب

  العامة األحكام: األول الفصل

 يف واثناان ،الشاامل يف أربعاة أقااليم: ساتة من االحتادية اليمن مجهورية تتكون:  (391) ةاملاد

 :اآليت النحو عىل وهي اجلنوب

 .سقطرى شبوة، حرضموت، املهرة، واليات: من ويتكون ،حرضموت إقليم -1 

 .البيضاء مأرب، اجلوف، واليات: من ويتكون ،سبأ إقليم -2

 .الضالع حلج، أبني، عدن، يات:وال من ويتكون ،عدن إقليم - 3

 . إب تعز، واليات: من ويتكون ،اجلند إقليم -4 

 .ذمار صنعاء، عمران، صعدة، واليات: من ويتكون ،آزال إقليم -5 

 .حجة املحويت، ريمة، احلديدة، واليات: من ويتكون ،تهامة إقليم -6

 احلوار مؤتمر يف ركةاملشا املكونات أغلب بهذا خالف قد اجلمهورية رئيس يكون وبذلك

  حلظة آخر حتى بقي الذي ،اليمني االشرتاكي احلزب فيها بمن الوطني
ا
 رئيس خلطوات مؤيدا

 وهام فقط: اإلقليمني فكرة فيها اعتمد والتي اجلنوبية، القضية حل مسألة باستثناء ،اجلمهورية

 من أساس عىل اجلنوبية للقضية األمثل احلل أنها منطلق من الشاميل؛ واالقليم ،اجلنويب اإلقليم
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  .االحتادية الدولة

 الشامل( الوطني احلوار مؤمتر) عىل االنقالب

 قبل من الوطني احلوار مؤتمر جلسات آخر والفرض لألمر الواقع يف عىل االلتفاف باالعتامد

 بالقرار مبارشة واملتصلني به املحيطني الفرقاء وبعض هادي منصور ربه عبد الرئيس " االنتقايل"

 كان املتحاورين، بني عليها التوافق تم التي تلك غري للحوار خمرجات فرض بغرض خلارجي؛ا

 النظر وجهات حول النهائية القرارات باختاذ الرئيس تفويض هو تلك االنقالب مظاهر أبرز

 انسحب ذلك إثر عىل والذي بالذات، اجلنوبية القضية حل ويف ،الدولة شكل حتديد يف املتفاوتة

 القرارات لبعض القاطع رفضهم آخرون وأبدى ،اخلتامية اجللسة حضور من الفرقاء من كثري

 وضعت التي( األقاليم عدد) قبيل من مناقشته، يمكن ال كحل ووضعت اختذت التي العجالية

 حتديد يف املعنيني الفرقاء بني املطولة النقاشات من أي باالعتبار: األخذ وبدون مفاجئ بشكل

 احلراك وانسحاب ،االشرتاكي فريق امتعاض سبب ما وهذا مصريها، يروتقر ،اجلزئية هذه

 حصل آخر بارز وبانقالب. الوطني احلوار ملؤتمر اخلتامية اجللسة من اهلل وأنصار ،اجلنويب

 وقت يف رئاسية انتخابات تقام أن إىل أخرى انتقالية رئاسية لفرتة هادي منصور ربه لعبد التمديد

 وبدون ،الدستور لصياغة جلنة تشكيلب الرئيس بتفويض أيضا ثم. ثهحدو مؤكد أو معلوم غري

 ويف ثم اليمنية، للجمهورية جديد دستور وضع اليها املوكل اللجنة أعضاء اختيار عىل توافق أي

 املكلفة اجلهة لتكون املقرر؛ حسب وطنية رشاكة حكومة تشكيل عن التقاعس تم ثالث انقالب

  عليه. املتفق الشامل الوطني احلوار خمرجات بتنفيذ

 باخلالفات مشمولة والغري ،عليها املتفق املخرجات تطبيق نحو مساع أي جتميد وبالتايل

 .األخرية

 حتقيق يف اخلطو نحو الباب فتحت قد االنقالبية العملية هذه كل اعتبار بهذا الصدد يمكن

احلوار  مؤتمر إفشال) بمرحلة عليها نطلق أن يمكن والتي ،خارجيا املرسومة االسرتاتيجية

 به جاء ما بالضبط هو النهائية الصيغة وفق احلوار مؤتمر يف اختذ ما كل أن مالحظة مع ،الوطني(

 ما وهذا ،(عمر بن بمقرتحات) عليه يطلق كان فيام( اليمن لدى املتحدة األمم مندوب عمر بن)

. حسمت قد األمر آخر واملخرجات القرارات أن يؤكد
ا
 خارجيا



  ----------------------------------------------اثلورة إىل خريف العدوان  ايلمن من ربيع

-344- 

 

  : (1)"املضيق عبور" كتاب تور/ ياسني سعيد نعامن، يفيقول الدك

 بالتدخل، وذلك الناجحة؛ مساراته جممل يف معنوية خسارة احلوار تكبد أن بعد )وحتى

 حلقاته، من حلقة أهم يف السياسية، األطراف بعض لصالح سلطوية، بأدوات مرر الذي

  .الدولة( وشكل اجلنوبية بالقضية واخلاص

 الوطني احلوار يف جتسدت التي التغيري عملية جمرى إىل انتقلت ألمراضا هذه من )كثري

 احلوار، يف املشاركات وتعليق ،واالنسحابات ،الفوىض وإثارة ،واحلروب ،االغتياالت الشامل:

 االنقسام أجادت التي القوى وضغوط ومراوغات احلوار، ملؤتمر الداخيل بالنظام واالستخفاف

 من بني األدوار لتوزيع -الواحدة اخللية ذات الرخويات فعلت كام- الرضورة حلظات يف

 يف احلوار قيمة إلضعاف املضللة اإلعالمية واحلمالت يوافقون، من رشوط لتحسني يرفضون

 اإلعالمي والضخ التكتيكية، والتحالفات ،القوة واستعراض ،التحريض وكذا الشعبي، الوعي

 والتحريض للتكفري األكاذيب واختالق آلخر،ا تشويه ومحالت واإلشاعات للحقائق، املضلل

 بأنها اعتقاد من القوى هذه أعامق يف استقر ملا مبارشة؛ وغري مبارشة تداعيات، كلها -القتل  عىل

 .يتجه أين وإىل البلد هذا مسار يقرر أن جيب من وحدها

 سيةالسيا العملية جعلت التوافقية، للروح حمبطة بيئة شكلت وتداعياتها الظواهر هذه

 الوحيدة أنها عىل نفسها وتقدم القرار، احتكار إىل تسعى التي القوى تلك بكامشة مضغوطة

 طراز من محراء عني إىل وحاجتها األرض، يف أطنابها الضاربة الفوىض هذه مواجهة عىل القادرة

 ،احلل هي أنها عىل ذاته الوقت يف نفسها وتقدم الفوىض، هذه تثري التي هي -عندها  إال يتوفر ال

 الطبيعي ومن. التارخيية أهدافه لتحقيق احلوار مؤتمر عىل الفرصة تفويت غري تستهدف تكن مل

 من أكثر يف شهدناه ما وهذا احلوار، مؤتمر عندها انتهى التي املحطة يف هذا ،دورها يتوقف أال

 يف دالبال إغراق ملواصلة بينها فيام الذرائع خلق تتناوب باتت فقد حدث؛ من وأكثر واقعة

                                                           
كتااااب: "عباااور املضااايق، يف نقاااد أويل للتجرباااة" نرشااا يف صاااحيفة الشاااارع والثاااوري عااارب سااابع ( 1)

 م.2014حلقات:نيسان/
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 إال حل بأال اجلميع ويسلم يديها، بني إىل اللعبة أوراق الستعادة واحلروب؛ والعنف الفوىض

 وقواه الشعب، يقبل أن املمكن من فهل ،الكعكة القتسام الطاولة إىل بالعودة القوى؛ هذه بتوافق

 القديم(؟ الضالل هذا أحضان إىل بالبلد العودة احلية، املدنية

وهو العضو املشارك يف اللجنة الفنية وكذلك مؤتمر  :(1)البخيتي ناصر دمحم" األستاذيقول 

مهامم اللجنة الفنية ومن ثم حرف  كان يتم بغرضاحلوار الوطني الشامل حول التالعب الذي 

 ن االهداف واملضامني املتفق عليها:وير وتفريغ مؤتمر احلوار الوطني متز

  :الفنية اللجنةحول 

  ال اليمن يف حوار أي ان رىأ كنت ناأ الفنية اللجنة يف شاركةامل قبل طبعا)
 
 عىل يقام نأ بد

 العرشين والنقاط ،احلوار إلقامة تمهيد هناك يكون نأ :الرشوط وهذه ،احلوار لنجاح رشوط

 نأ الثالث: الرشط بالتوافق القرارات تكون نأ :الثاين الرشط ،للحوار التمهيد اطار يف كانت هي

 رشعية فوق ،الرشعيات كل فوق احلوار رشعيةتكون  أن بمعنى ،وارح رشعيه هناك يكون

 حوار رشعية لديها تكن مل إذا احلوار عملية نأل ،الدستورية الرشعية أو ،اخلليجية املبادرة

 عىلو ،الرشوط هذه فرض من ناأ اتمكن مل طبعا الفنية اللجنة تشكيل بعد لكن ،شكليه ستكون

 وبعدهاالعرشين،  النقاط كانت ولها، وأاحلوار لعملية للتمهيد اوىل كخطوة املبادئ هذه ترسيخ

                                                           
 الوالادة أباو جدي جدا رةمبك مرحلة منذ السيايس العمل بدأتتعريف االستاذ "حممد نارص البخيتي" بنفسه : (1)

 تقريباا وعماري احلكام نظاام يف خلال بوجاود البداياة مناذ ادركت قد كبري، وكنت اهتامم  سيايس عنده كان

 حازب ماع متعااطف م93 قبال الوحادة رشياك باني تزيد املشاكل بدأت عندما الوحدة بعد والحقا ،سنه15

 اعيد م94 حرب بعد احلرب، باجتاه يدفع كان أنه وجدت ألين اإلصالح، حزب تركت 94 بعد لكن اإلصالح

 الشاعب بها تنعم التي احلرية وانتهت الشعب، بها تنعم التي احلرية وانتهت والسياسية، األمنية األجهزة تفعيل

 عارب للعودة اضطريت 2011 ثورة بداية حتى سنه 14 وبقيت اخلارج إىل فخرجت الفرتة تلك اطق مل اليمني،

 مساؤول أكاون أن كلفت بعدها م2011 ثورة يف للمشاركة املطار يف كان أسمي ألن اليمن إىل تهريب جيبويت

 يف اهلل أنصاار امثال ان كلفات بعدها املتحدة، واألمم السياسية القوى مع اهلل" "أنصار لدى السيايس التواصل

 .السيايس املجلس عضو اليوم وانا الوطني احلوار يف وشاركت الفنية، اللجنة
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 موقفنا كان، القوى بعض من رفض هناك وكان اخلليجية، املبادرة إسقاط عىل إمجاع هناك كان

 بمعنى واضح موقفنا كان لك قلت فكام ،رشعيه لديه كان إذا الإ حوار هناك يكون لن نهأ واضح

 حتى ،نفسه سيد هو احلوار نأ عىل اتفقنا وبالفعل ،لرشعياتا كل فوق تكون احلوار رشعية نأ

 . اخلليجية املبادرة إسقاط وتم اخلليجية املبادرة إىل يستندوا نأ البعض حياول كان البداية يف نهأ

 تكون نأ عىل مادة وضع تم وأيضا ،مسموح يعد مل املبدأ هذا عىل اتفقناأن  بعد لكن

 اجللسات يف%90 ،بالتوافق القرارات هذه تتخذ :يقول ادةامل هذه ونص بالتوافق، القرارات

 عليها توافق الفرعية اللجان يف اقرارها تم فاذا ،الفرعية اللجان إىل قلتن اقرارها يتم مل فاذا ،العامة

 ،املؤتمر قوام من %5 يشكل سيايس مكون اعرتاض عدم مراعاة مع %70 العامة اجللسات يف

 رشوط وفق عملنا نناأ بفضل كان ،قرار أي تعطل نأ بإمكانها كان ةسياسي قوى أي نأ بمعنى

 عىل تقم مل نهاأ :األول العيب ،ساسينيأ عيبني من تعاين اليمن يف السياسية العملية نأل صحيحة

 أساس عىل قائمة اجندات فرضت التي اخلارجية التدخالت بسبب داخليةال التوازنات أساس

 وراء الصفقات عىل تعتمد كانتالتي  البلد يف السياسيني ثقافة :الثاين اخللل ،اخلليجية املبادرة

 .الكواليس

 واملقرر ،الرسمي واملتحدث ،الرئيس ونائب ،الرئيس اختيار يتم نأ جلسة أول يف فوجئنا

  ال ،ال وقلنا ،بالتزكية
 
 اللجنة يف ينجح مل لكنه صحيحة أسس عىل السياسية العملية تقوم نأ بد

  نجح ولكن ،الفنية اللجنة يف ينجح ومل ،النهاية هو وجهت هناك كان الفنية
ا
 مؤتمر يف الحقا

 عقد هو عنه البديل يكون نوأ ،الصحيحة السياسية العملية رفض نحو توجه هناك كان احلوار،

 ولكن ،هادي إىل القرارات تعود خالف أي يف نهأ يف مشكلة أيضا هناك وكان ،الصفقات

 فإننا صحيح بشكل العملية تميش مل إذا نهأ هلم وقلنا ،االخرين عىل بالضغط ذلك جتاوز استطعنا

 موجود التوجه هذا كان هادي إىل القرارات تلك تعود أجل من العام، الرأي إىل لنقلها سنضطر

 القرارات من الكثري تعطيل يف تدفع كانت التي السياسية املكونات عىل ضغط شكل فهذا  بقوة،

  معه. الصفقات بعقد قومت ثم هادي إىل تعود نأ بغرض
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 اختاذ تشرتط التي املادة تغيري هو الوطني احلوار مؤتمر يف السياسية للعملية رضبة أكرب طبعا

  "41" املادة عىل الصق بوضع قاموا ، سخيفة تزوير عملية في، فبالتوافق القرارات
ا
 نأ من وبدال

 اعرتاض عدم راعاةم مع أصبحت ،باملئة مخسة من مكون اعرتاض عدم مراعاة مع يكون

  .الصفقات عقد اجتاه إىل الوطني احلوار مؤتمر يف االجتاهمن هنا  بدأ لذلك !!نيمكون

 وكذلك ،املؤتمر نأ نالحظ لذلك ،احلوار مبادى من مبدأ همأ عىل قضت هذه طبعا

 ،املصلحة وجود بسبب ولكن ،قادته بني ود وجودل ليس ،واحد خندق يف اصبحوا ،اإلصالح

 وليكن ،توافقي رئيس اختيار يالوطن احلوار مؤتمر" صالحيات ضمن يكون نأ ضاملفرت كان

 كان "اخلليجية املبادرة" من وليس "الوطني احلوار ؤتمر"م من رشعية يكسب نأ يف ولكن هادي

  ال
 
 الذي ولكن ،النواب جملس عن بديلة الوطني، احلوار مؤتمر رشعية من تهرشعي يستند نأ بد

 وتم ،مفتوحة فرتته بان هادي ارضاء تم لذلك ،التوافق إىل تدعوا التي ملادةا تزوير بسبب حصل

 حكومة عىل باإلبقاء اإلصالح حزب ارضاء وتم ،النواب جملس عىل باإلبقاء املؤتمر ارضاء

 كانت اليمن مشكلة نأل ،يشء كل انتهى الوطني احلوار مؤتمر انتهى عندما وبالتايل باسندوة،

 مؤتمر" يف اليها التوصل تم التي املبادئ فحتى ، الصحيحة املبادئ دوجو يف ليست والزالت

 أ موجودة هي "الوطني احلوار
ا
 املبادئ هذه واحيانا ،فقط التنفيذعملية  يف مشكلتنا ولكن ،ساسا

 تتمثل األدوات وهذه ،لتنفيذها جديدة أدوات توجد نأ تستطع مل متضاربة تكون قد العامة

 مشكلة اليمن يف الرئيسية مشكلتنا ،الترشيعية أو ،التنفيذية بالسلطة سواء ،اشكالها بكافة بالسلطة

 عىل تقوم وإنام صحيحة أسس عىل تقوم وال ،باخلارج مرتبطة صبحتأ نهاأ السياسية العملية

 .الكواليس خلف الصفقات أساس

 نفذت؟ قد تكن مل العرشين والنقاط احلوار دخلتم ملاذاس/

 الذي ينتبهوا ومل ،اهلل النصار كممثل مهمتي انتهتكانت قد  ناأ عاطب االستاذ حممد البخيتي:

  ال نهبأ اخربتهم ناوأ النقاط هذه إىل بعدي جاءوا
 
 التي التجاوزات بعضمن  مواقف اختاذ من بد

 وإنام القرار، اختذ هادي ولكن ،توافق حولها يكون نأ يفرتض كان والتي الفنية، باللجنة اخلت

 مهمة اخذ هادي الفنية، اللجنة يف عليه اتفقنا بام اخلت التي التجاوزات بعضب يتعلق فيام أيضا



  ----------------------------------------------اثلورة إىل خريف العدوان  ايلمن من ربيع

-348- 

 

 ،الرئاسية الهيئة تشكيل أيضا ،اجلنويب للحراك سيايس ممثل هناك يكن مل اجلنويب احلراك تمثيل

 ،احلراك وكذلك ،اهلل أنصار هم السياسية العملية تصحيح من املستفيدين لك قلت كام ولألسف

 بعد الإ مرحلة إىل تنتقل نأ يصح ال نهأ املواقف هذه هميةأ عنهم غائبة كانت الثورة وشباب

 .احلوار مؤتمر يف عادة هناك صبحتأ جتاوز هناك يكون نأ سمح عندما فلألسف وىلاأل إنجاز

 االداء ضعف بسبب ولكن ،النوايا سوء يف ضعف بسبب تكن مل اهلل أنصار لدى مشكلة طبعا

 ألجل حازم موقف نتخذ نأ بإمكاننا وكان سخيف، إجراء كان املادة لكت تزوير فمثال ،السيايس

 مل هذا ولكن ،صفقات أي عقد أو ،تنازالت لتقديم حاجة دون الصحيح املسار إىل العودة

 لهذا املدركني همأ من وكان ،السياسية العملية انحراف مسؤولية اجلميع يتحمل طبعا ،يتخذ

 كانوا مبادئهم من انطالقا "املتوكل رضية"و "املذحجي دماج" ،السياسية العملية االنحراف

 نواياهم كانت اهلل أنصار املئة، يف مئة صحيحة عملية السياسية العملية تكون نأ عىل يرصون

 يدركوا مل السيايس اداءهم ضعف بسبب ولكن ،عادلة رشاكة هناك يكون نأ يف سليمة

 نأل عليها احلفاظ أو ،السياسية العملية صحيحلت استخدامها يمكنهم التي الوسائل أو املرتكزات

 الضعف هذا ،السيايس االداء يف ضعف هناك كان كبري، بشكل تصحيحها تم الفنية اللجنة

 مشكلة عندنا لك قلت كام ألنه ،حرفها من خريناأل ومكن ،السياسية العملية عىل انعكس

 اآلن إىل زالت ما السمرسة مبدا وفق العمل خطورة نال يدركو السياسية العملية يف املنخرطني

 عىل واخلارج بالداخل حمكومة السياسية العملية كانت السابق يف" سمرسة" السياسية العملية

  الداخلية الصفقات بعقد حمكومة وأيضا باخلارج حمكومة الصفقات عقد أساس

 شكلةامل هي هذه اخلارج إقناع بمحاولة اخلارجية القوى تسعى اآلن/  اخلارج هذا يفرض

 .اجلميع فيها وقع التي

 كانوا والذي ،السياسية العملية من املستفيدين ،احلوار يف مكون لكل خمتلفة كانت االهداف

 ،قائم هو ما رشعنة هو الوطني احلوار مؤتمر من هدفهم كان السياسية العملية من جزء

 املرحلة، بالنسبة تلك من األبرز املستفيدين كانوا نهمال "اإلصالح حزب" و "هادي" وخصوصا

 يف شارك الذي اجلنويب واحلراك موحدة قياده هلم يكن مل والذي والشباب اجلديدة للمكونات
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 وينتج حقيقية، حوار عملية هناك كونت نأ عىل كبريه آمال يعقدون كان ،الوطني احلوار مؤتمر

 .السياسية العملية يف تغيري عنها

 سواء 2011 ثورة أهداف حيملون ممن شارك من واجهتنا التي املشكلة كانت طبعا ولكن

 مل الشباب أو النساء حصة ضمن دخلوا أو النساء أو املدنية املنظامت عىل حمسوبني كانوا الذي

 كانت هذه ،مرشوعوال  لديهمال قيادة  لكن ، طموحات هناك كان موحدة، قيادة لديهم يكن

 أيضا ،الصحيح مساره عن الوطني احلوار حرف من املستفيدة القوى ممكن التي سباباأل إحدى

 كان  اهلل أنصار أداء
ا
 يف ينجحوا لن فانهم، الوطني احلوار مؤتمر يف جيدا كان لو وحتى ،ضعيفا

 نرفض نحن التوافق، مبدأ عىل تؤكد التي املادة تغيري تم نأ بعد الصحيح مساره عىل احلفاظ

 يكن ومل املادة، تلك زوروا منهأ بسبب تمريره تم ولكن ،االقاليم مرشوع وكذلك الضامنات

 هناك تم كان فلو اهلل أنصار من موقف هناك يكن ومل ،املادة تلكل تزويرهم من موقف هناك

 ةخرياأل اللحظة يف تزوير وتم ،الصق جمرد كان ألنه التزوير ذلك عن الرتاجع لتم بسيط موقف

 هناك وكان ،بقوة رفضت ناأ نلك رفضت ناأ لكن املادة هذه لتغيري الفنية اللجنة أيام اواخر يف

 من سيغري املادة هذه بقاء نأ يدركوا كانوا نهمأل ،املادة هذه لتغيري وربينيواأل مريكينياأل قبل من

 التوازنات أساس عىل السياسة العملية تقوم نوأ ،التدخل من وحيرمهم ،السياسية العملية

 هلم قلت تغريها يرفض الذي حيدالو بقيت ينأ حتى الداخلية التوازنات أساس عىل الداخلية

 املواد آخر ،االوىل املادة من اعرتاض عندي انأ خالص هلم قلت ،41 قالوا رقمها كم املادة هذه

 تلك بطبع "مبارك بن عوض أمحد" قام نأ بعد شديد مضض عىل ابتلعوها فلذلك نراجعها، يله

 اللجنة يف بدأ اجلدل هذا دايةب طبعا ستجد، الالصق ذلك تبعد فعندما ،الصحيح بالشكل ةالالئح

 ناأ مزورة وكانت "الوطني احلوار ملؤتمر" يوم أول ويف بالفشل تبائ املحاوالت هذه لكن ،الفنية

 مل ولكنهم املؤتمر يف اهلل أنصار قيادة عىل املوضوع طرحت لكنهم أسبوع بعد الإ التفت مل

 لذلك جدا ضعيف كان اهلل أنصار فريق لذلك اعمل ما هميةأ ركوادي مل ،خطورته يدركوا

 بعد ألنه "الوطني احلوار مؤتمر" يف االنحراف لذلك نتيجة هي اليوم حتدث التي فالتداعيات

 السلطة كانوا النهم الشكلية، اثارة كل ازالوا اثاره كل حتى ازالوا الوطني احلوار عملية انتهاء
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 نتنقل ان نستطيع كنا مثال بحاجة كانوا ،الشكيل اجلانب هذا يأمنوا لكي اهلل أنصار إىل بحاجة

 نبأ توجيهات اعطوا "الوطني احلوار مؤتمر" انتهاء يعد ولكن الوطني، احلوار ببطاقة بالسالح

 21 ثورة بعد أيضا وحتى السياسية العملية مشكلة كانت ولذلك بطائق،ال بتلك العمل ينتهي

 فاذا جمتمع ثقافة اصبحتما  هي عندنا املشكلة السابق، االرثعىل  تسري موراأل ضلت سبتمرب

 البناء عىل وإنام االخر أو الفالين السيايس املكون عىل فقط ليس الرهان يكون ان التصحيح اردنا

 .القوى توازن حالة من مستفيدين صحيح بشكل

 هذه ة،توافقي القرارات تكون نبأ املتعلقة املادة تزييف الوطني احلوار مؤتمر يف جتاوز أخطر

  ،الوطني احلوار مسار يف االنحرافات من كثري إىل دتأ
ا
 تتغري من تمكنا عدم يف وخصوصا

 تتطرق مل احلوار مؤتمر ملفات :ثانيا ،خلل أول هذا السلطة يف حقيقي تغيري ويف ،التسلط أدوات

  امللفات لكامل
ا
  .الفنية اللجنة يف انا طرحتها اجليش، تشكيل وملف االنتخابات ملف خصوصا
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 :الثالثصل الف

  الغاياتو ،المآالتو، طرافألا :دماج أحداث
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 فرباير، 11 لثورة الشعبي احلراك مع تزامنا م، 2011 عام منذ دماج عن األخبار تداول بدأ

 إىل أدى ما أخرى، جزئية قضايا أي عن اإلعالم وسائل أشغل صنعاء يف األحداث تسارع أن إال

 النعرات وترية من لتفعيل عام وكهدف ،طياتها يف ملةاحلا القضية تصعيد يف الفرصة تفويت

 اهلل عبد بن حسني"  لها دعا قد كان وساطة نجحت ،وتأجيج االنقسام عىل أساسها ،الطائفية

 .تأجيله إىل األقل عىل أو ،التوتر جتميد إىل أدت م 2011 أواخر يف" األمحر

 بني طائفيا خالفا كونهب اخلالف لتصوير مضنية جهودا األحداث لتلك املروجون بذل

وبقي الرتويج واالحتقان قائام بفعل انتشار  ،شيعة باعتبارهم اهلل أنصار وبني ،"وهابية" السلفيني

 املواجهات اخلطاب التحرييض من عىل منابر املساجد والوسائل اإلعالمية املتنوعة إىل أن عادت

 مع واكبت األحداث هناكت حيث ،مدلوله أيضا للتوقيت فكان ،م2013 يوليو يف جديد من

  ".الشامل الوطني احلوار "مؤتمر جريان

 ،بالعلن اهلل أنصار حلركة املنتمني ضد التحريض باستمرار دماج يف السلفيني اهلل أنصار اتهم

 املساجد وبقيام ،املتوفرة الوسائل وكل ،والكتيبات ،والتسجيالت ،املساجد منابر خالل ومن

 روافض"  بأنهم اهلل أنصار ضد بالتحريض كذلك اإلصالح حزب وعىل السلفيني عىل املحسوبة

 ." الصحابة ويسبون

 اعرتف الثقيلة، األسلحة أنواع بجميع وقصفها دماج بحصار" احلوثيني" اتهم  اآلخر الطرف

 ملراقبة املعنية احلكومية اجلهات مع وبالتنسيق ،عموما املنطقة يف نقاط باستحداث اهلل أنصار

 االخرتاقات من سلسلة حدوث بعد منهم، األجانب سيام وال أخرى مناطق من منيالقاد األفراد

 .صعدة حمافظة يف احلاصلة األمنية

 البالد إىل الداخلني األجانب الطالب من آالف تواجد عىل األصل يف قائام اخلالف وكان

حينها  مهوريةاجل رئيس حتى دفع ما -إرهابية  بعمليات منهم الكثري وتورط ،قانونية غري بصورة

  .األجانب من هم اليمن يف القاعدة تنظيم من %70 وأن خارجية عنارص وجود عن إىل التحدث
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 توصل -اليمن  كل تشملل ،الفتنة إلشعال املساعي ومن ،االقتتال من أشهر ثالثة بعد

 إخراج إىل أفىض والقبائل، ،النواب وجملس ،اجلمهورية برعاية: رئاسة اتفاق اىل األطراف

 وتفتح ،اليمني اجليش من مقاتلون يانرش أن عىل املنطقة، من واملقاتلني األجانب طالبال

  .والتوتر التمرتس مظاهر وتزال ،الطرقات

  : "احلديث دار " دماج مركز دماج، قرية

اج: يهريق إليه السيول النازلة من  ،واد  يف بالد وادعة من مديرية الصفراء وأعامل صعدة َدمَّ

 .(1)اش ومن مشارق جبل السنارة وتنتهي يف سد اخلانقرشق جبل ب ر  

 من الصفراء ملديرية إدارياا تابعة اليمن، شامل صعدة مدينة رشق جنوب واد   يف تقع قريةوهي 

  .صعدة حمافظة

 كم 25 يقارب طوله منها: الرشقية اجلنوبية اجلهة يف كم 7 نحو صعدة عن دماج يبعد وادي 

 درب يليها دماج، من هي والتي احلناجر جبال اجلنوب من هحيد ،كم 3 يتعدى ال وعرضه

 الرشق ومن ،والعفاري املدور جبل حيده الشامل ومن الصفراء، مديرية مركز عامر آل ثم ،وادعة

 .سامل آل حيده الغرب ومن ،سحار بالد من العبدين حيده

 بعد وذلك ،"الوادعي هادي بن مقبل"  الشيخ يد عىل م،1979 عام يف دماج مركز استحدث

 االلتحاق فضل أنه إال بداية األمر لغرض العمل، إليها ذهب التي السعودية اململكة من عودته

 شجعه الذي باز ابن من حينها وتقرب ،باأللباين لقاءات له كان والتي ،اإلسالمية باجلامعة

 .دماج قرية يف" احلديث مركز" إلنشاء ودعمه ،الحقا

  :الوادعي مقبل الشيخ ترمجة

 ،اخلاليل الوادعي اهلمداين قائدة بن هادي بن مقبل أنا"  الرتمجات: إحدى يف نفسه عن يقول

                                                           
، دار الكلمة للطباعة والنرش، اجلازء األول، 619م البلدان والقبايل، إبراهيم حممد املقحفي، ص: كتاب: معج (1)

 م.2002-ه1422 -صنعاء

 م.1979اتهم الشيخ مقبل الوادعي باملشاركة يف حادثة اقتحام احلرم املكي بقيادة جهيامن العتيبي يف  -
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  ،راشد آل قبيلة من
ُ
 العلم، طلب عىل أحد يساعدين فلم بصعدة، الهادي جامع يف العلم طلبت

 وعظهم، فيعجبني الواعظني أسمع فكنت ونجد، احلرمني أرض إىل اغرتبت زمن وبعد

رشد اشرتيها، حتى املفيدة الكتب هي ما واعظني:ال بعض فاستنصحت
ُ
 البخاري، صحيح إىل فا

  (1) ."املجيد وفتح ،الصاحلني ورياض ،املرام وبلوغ

رف
ُ
 حتريم عن كانت ما شهرة أكثرها ،للجدل املثرية الفتاوى من بالكثري الوادعي مقبل ع

 ذوات صور عىل املحتوية ةاملتحرك املرئيات )حتريم :التالية بالفتوى والتلفزيون، التصوير

ا، كانت األرواح: سواء
ا
ا أو سينام، أو فيديو، أو تلفاز

ا
 يف املبارش: البث أجهزة أو تلفزيونياا، هاتف

   (2) .اجلامعية( والقاعات ،املالعب

 ،واألجانب العرب العديد من الستجالب مكانا متالحقة فرتات عرب دماج مركز أصبح

 املنطقة إلغداق ،السعودية اململكة من اآلتية األموال عىل تمدامع ،السلفي النهج دراسة بغرض

  للمركز. النشاطات املتنوعة ولتمويل ،بالهبات

  املركز عىل اإلرشاف يف عنه بديال وجاء ،م2001 يف الوادعي مقبل تويف
ُ
 حييي الشيخ

  !.السلفيني من الشيوخ بقية مواجهة يف حتى ،عدائية أكثر بدى الذي وهو احلجوري،

رف
ُ
 الفتاوى أشهر األسد، نصيب" اهلل "أنصار منها نال والتي للجدل املثرية أيضا بفتاويه ع

 أو ،صعدة يف ! سواء وجدوا أينام احلوثيني قتل إىل مكان كل يف اتباعه فيها دعا التي تلك كانت

 شخص أي اغتيال عىل رصحيا حتريضا أنصار اهلل قادة اعتربها التي الفتوى وهي ،صعدة خارج

 االغتيال عمليات لتنفيذ يستخدمها قد ممن لآلخرين املجال وفتح بل ،عىل حركتهم حمسوب

 .احلجوري بأتباع وإلصاقها

 واجليش األمن لقوات احلجوري فيها أباح والتي فرباير 11 أحداث واكبت أخرى فتوى يف

 وجود الفتوىمن التأكد  )مل نتمكن من األمر. ويل طاعة عن خارجني واعتبارهم املتظاهرين بقتل

 (نصيا أو خطابيا
                                                           

 نصوصاها: وأخارج ورتبهاا مجعهاا الوادعي، هادي بن بلمق اإلمام للعالمة الوادعي، فتاوى جمموع: املصدر (1)

  .8 ص ،7 ص األول، املجلد البيضاين، حممد بن صادق
 .  (288/ص)األرواح ذوات تصوير حكم: )كتاب املرجع(2)
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رشت احلجوري حييي للشيخ حمارضة يفوانام 
ُ
 19 الثالثاء بتاريخ" ملزمة" شكل عىل الحقا ن

 واملظاهرات بالثورات البالد يرهقوا ال أن ،اليمن ألهل نصيحة" بعنوان: ،ه1432 األول ربيع

 وسنة، ،بكتاب حرام: األمور أولياء عىل واخلروج الثورات) بالنص: فيها ورد والتي ،"والفتن

 املسلم، احلاكم حق يف ذلك حتريم عىل تدل والسنة الكتاب أدلة هذه ونقول: هذا، ننكر ونحن

 أيأيت يدري ال ذلك وبعد املسلمني، عىل عظيم برضر إال تغريه يستطاع وال كافر حاكم ُوجد وإن

 ،املفاسد درء عىل مبنية الرشيعة ألن ه،من أنكر أو بمثله املنكر يغري أن جيوز وال منه؟! أرش أو مثله

 مضاعفاتها(. عىل ال تقليلها األقل عىل أو

 وهؤالء هؤالء الكل خيرج حرام، املظاهرات: )املظاهرات حتريم عىل املحارضة ذات يف جاء

 والسكينة، ،الهدوء عىل ونحث ،ننكرها ونحن هنا، من واملرأة ،هنا من يصيح: الرجل والشعب

 تتضمنه مما ذلك وغري للكفار! بتقليدهم ،آثمون أنا ونرى ،الفتن عن البعد ىلوع ،العلم وعىل

  املظاهرات(. فتنة

 النساء اختالط وألن ،والسنة الكتاب عن من اإلعراض فيها ملا ،للديمقراطية حتريمه يف ثم

  .تدينا ننكره ،غريها يف وال ،مظاهرات يف ال حرام: بالرجال األجنبيات

 بأغلظ حيرض وهو ،صوتية مقاطع من له نرش ما احلجوري: شيخال خلطاب وكنامذج

 جمالسة أخطر من جمالستهم فواهلل ،الروافض جمالسة من حذاري حذاري"  قوله: منها ،العبارات

 ،األسحار أيضا وعندهم ،وشهوات شبهات أصحاب ألنهم ،الكفرة!!  وسائر والنصارى اليهود

 بعيدين كانوا أن بعد يكون ما سواء عىل ورجعوا ناس مجالسه فقد أبدا، منها بريئني ليسوا وهم

  .األفكار تلك عن

 عاداء يتضامن احلاوثي الفكار بااهلل الرشك يتضمن احلوثي الفكر" يقول أخرى حمارضة ويف

 املتزوجاة املارأة وننصح اهلل، رسول عرض يف الطعن يتضمن اتبعهم ومن الصحابة من اهلل اولياء

 ". احلال سؤ من الفكر هذا يتضمن ملا بمخالعته باحلوثي

 ،سكارى صالة، قطاع اهلل، رسول اصحاب سبابة روافض، زنادقة، فجرة، " سقط، :وهم

  .مؤمنني( كنتم إن وخافوين ختافهم فال"  !!ختافهم فيهم، رش كل

 التأكيد وأن ،طائفيا يكون أن له يمكن ال جهتهم من اخلالف أن أكدواف اهلل أنصار قادةأما 
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 ،سنوات منذ صعدة يف واملستحدثة اخلاصة مساجدهم هلم السلفيني كون من يأيت ذلك عىل

 سلسلة ويف ،"الست احلروب" يف منهم الكثري مشاركة رغم ،أحد لها يتعرض مل والتي

 ضدهم". تتوقف مل التي التحريضات

 عرقلة أبرزها من كان ،أجندات ولتنفيذ ،معروفة أطراف ومن ،سياسيا مدفوع الرصاع وبأن

 مركز يف القاطنني لدى كبرية بكميات األسلحة ختزين أن إال ،الشامل الوطني احلوار ياتجمر

 وجود من املتوجس اآلخر الطرف حفيظة أثار -اخلنادق  وحفر ،التدريبات وكذلك ،دماج

 من خطورة أكثر طائفي بطابع ولكن ،صعدة أبناء ضد سابعة حرب لتفجري ،دائمة مساع

 .السابقة احلروب

 وبأنهم دماج، حيارصون احلوثيني أن أساس عىل يتم الرتويج فكان السلفيني: جهة من أما

 باستحداثهم اعرتفوا اهلل أنصار أن هو حصل والذي الثقيلة، األسلحة أنواع بجميع يقصفونها

 خارج من أو ،اليمن من أخرى مناطق من القادمني األفراد ملراقبة املنطقة: يف تفتيش لنقاط

 دماج".  ةنرص بحجة ،اليمن

 ياسني الدكتور لسان عىل سيايس لغرض خمتلقة ،األحداث تلك كون عىل التأكيد أيضا جاء

 غري سياسية لعبة بأنها "ymc قناة " عىل له مقابلة يف دماج يف احلرب وصف الذي ،نعامن سعيد

 اليمن". أجل من اجلميع يتحاور الذي الوقت يف مقبولة

 يف أطراف تستلمها أموال عن سعودية وثيقة ومنها ،التوجه عىل هذا مؤكدة وثائق رسبت

 واحد لهدف بها: ويترصف يوزعها األمحر حمسن لعيل تقدم سعوديا رياال مليون 10 منها اليمن:

 ،دين ومشايخ القبائل مشايخ من عدد مع حمسن عىل اجتامع ومنها ، " الروافض حماربة"  هو

 قواتنا إن"  حمسن: قال مقرب مصدر وبحسب ،صنعاء يف م2013 نوفمرب 12 يف اجتامعه ومنها

 جنودنا جانب إىل املحافظات، خمتلف من واملجاهدين واإلخوان القبائل رجال عىل اليوم تعتمد

 ." املتطوعني

 تفسري ويف كمرشوع، اليمن يف الطائفية ترويج وراء من الهدف عن للحديث يقودنا هذا

 ،التهم واخرتاع ،املبالغة خالل من ،يالطائف للخطاب كنموذج احلجوري خطاب يف احلدة

 يف فشل أنه إال ،كبريا نجاحا ونجح ،والعراق سوريا يف استخدم ما نفس وهو ،األتباع وحتريض
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املتعايش واملنسجم مع هويته الواحدة  اليمني الشعب خصوصية منها عدة: ألسباب اليمن

 اجلامعة واملحدود فيها التاميز أو االفرتاق .

 قاله ما واسع، نطاق وعىل ،"احلوثيني" ضد املشايخ بعض يروجه كان ملا إخرى أمثلة من

  املصورة: املحارضات إحدى يف يقول"  اجلنسية كويتي"  العثامن إبراهيم بن محد.د الشيخ

 لرميها األطفال ويدعو سوداء كلبة يربط كان ضعيفا كان عندما رافيض: احلوثي -

 باحلجارة!!

 .نالقرآ بتحريف يعتقدون -

 يدوس بقدمه اهلل أنصار أفراد أحد فيه شوهد فيديو إىل استنادا"  - ن!القرآ عىل يدوسون -

ج ،املاركه التجارية مطبوع فيه الكوت جيب كان والذي ،القتىل حدالكوت أل جيب  أنه عىل فرو 

 فإنهم دماج دخلوا إذا احلوثيني إن املحارضة: نفس يف يقول ثم  -القرآن"! يدوسكان 

  االموال"!!. ويستحلون ،النساء نسيغتصبو

 
 : ة كهدف فتنويالطائفي

 وخلفيات مراجع لها يكن مل ما الواقع عىل املامرسات وتطبيق انتشار املمكن من يكن مل

 أو ،فيه املتواجدة الواقع عىل أثرها يف وطأة وأشد ،حدة أكثر لتكون ،بها وتدفع تسريها عقائدية

 إىل باإلضافة ،املتشنج االنتامئي العقائدي املنطق وهذا فيها، واجدتت أن لها املكان والبيئة املراد

 عمليا إىل تؤدي أيضا فإنها اآلخر، الطرف ومقاتلة منازعة يف استامتة أكثر األطراف جعل يف دوره

وهذا بحد ذاته هدف عام يعمل عليه بإحلاح ومتابعة  والكيانات وتباغضها، املجتمعات تقسيم

 احلل بمثابة هو فيكون الرتسيخ لالنقسام املناطقي واالجتامعي ،ي املتآمردائمة من قبل األجنب

 القائم والتعايش التجانس حمي قد يكون بعد أن املخطط، لهذا املديرة اجلهات من املقدم النهائي

 .أمريكيا تدار التي املخططات بتنفيذ وانخداعها األطراف تلك انجرار بسبب تارخييا،

 التعصب ألجله أو أساسه عىل يقوم جديد بفكر عادة تأيت ال املخططة اجلهات وألن

هذه اجلهات باستخدامه  فتقوم مفعل، غري ولكن ،فعليا متواجد فكر إىل استنادا وإنام واالقتتال،

 الفكرية واملدارس الوجهات تفاوت أو ،املذهبي كاالختالف وتفعيله بام خيدم مشاريعها،
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النظري الغري ممارس بالتعدي عىل اآلخرين  وجودها يف هامع التعايش يمكن والتي ،واإلسالمية

 .أو اعتقادا ملجرد اختالفهم ،ممن خيتلفون فكرا

 اآلالف لعرشات باستخدامها السوفيتي االحتاد مع حربها يف التوجهات هذه أمريكا جربت

 يف باهرا نجاحا ونجحت مسارهم، سار ومن ،املسلمني واإلخوان ،السلفيني من املقاتلني من

 مقاتلة يف ثم ،" وامللحدين الكفرة"  مقاتلة راية وحتت ،األمريكية املشاريع خلدمة باستبسال القتال

 . " واملجوس الصفويني"

 أقطار يف املتواجدين الشيعة من خلصوم هلم واملوجه املستخدم اخلطاب نوع يوضح ما وهذا

يكون ذلك موازيا لنشاط  ،هللأنصار ا عىل وتفصيال مجلة وألصقوها اليمن، غري أخرى إسالمية

 وصال،) السلفيني: أو اإلصالح حزب عىل املحسوبة اإلعالمية القنوات كانت ،إعالمي مكثف

 ومجع ،والتجييش التحريض عىل نهار ليل وقنوات عربية وعاملية أخرى تعمل ،(سهيل صفاء،

: اجلزيرة قناة دماج: ) يف املقاتلني لصالح بنكية حلسابات أرقام وضع خالل من ،التربعات

بقصفها (.  وقاموا دماج وحارصوا الثورة بمواجهة اليمنية السلطات انشغال استغلوا احلوثيون

 سوريا يف املسلمون واإلخوان السلفيون -ثم يف حماولة جعلها قضية رأي عام دويل وإسالمي 

 السورية، بالثورة سمي ما ساحات ويف ،العدوية رابعه ساحة يف ثورية قضية اعتربوها ومرص

 عىل أيضا املحسوبة املساجد وتكون ،للمووت" معاكي احنا دماج يا"  املشهور: بتكرير شعارهم

من خالل مشايخ وخطباء أجادوا فن التحريض والتكليب بني  ،السلفيني وعىل ،اإلصالح حزب

وغري  ،رغم معرفة أهل اليمن بأنها مسميات غري موضوعية ، "السنة أهل"  الناس لنرصة

دة داخل املجتمع اليمني املعروف بتعايشه التارخيي بكل أطيافه املتقاربة يف نهجها موجو

 وممارستها .

 8 بتاريخ ،عاشوراء ذكرى بمناسبة ألقاها كلمة يف "احلوثي الدين بدر امللك عبد" السيد 

 اجلرائم كل برشعنة يقومون بانهم اليمن علامء هيئة وصف ، م 2013 نوفمرب/  الثاين ترشين

 صعدة وابناء اجلنوب أبناء بتكفري قاموا من وهم وصعدة اجلنوب أبناء بحق والفظيعة لرهيبةا

 اجلرائم!!. ابشع وارتكاب القتل عىل واجليش الناس وحرضوا ودعوا

 إلهاء خالل من ،الداخل يف النافذة والقوى اخلارج بخدمة تقوم التكفريية اجلامعات وبأن 
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 مقدمتها ويف ،الشعبية لثورته واألساسيات الكربى ستحقاقاتباال املطالبة عن اليمني الشعب

ه رشيد، وحكم ،عادل نظام إقامة  من أهدافه اليمني الشعب حيقق أن يريدون ال أنهم إىل ونو 

 ولذا ،املاضية الفرتة يف الشعب منها عاىن التي والظلم واجلور النفوذ قوى من والتخلص ،ثورته

 الرئيسية". قضاياه عن الشعب إبعاد بغرض ،امعاتاجل هذه مثل حتريك عىل حيرصون

  :املسلمني اإلخوان والسلفيني من الوادعي مقبل الشيخ موقف

 جتنيد من يتمكن الدوام عىل كان اإلصالح حزب أن إال املسلمني اإلخوان مع العداء ورغم

 خواناإل من الوادعي مقبل فتحذيرات السياسية، مشاريعه خيدم بام واستخدامهم السلفيني

 مجاعة من السلفية مشايخ حتذيرات وكذلك ثابتة وقديمة، - الزنداين الشيخ ومن ،املسلمني

 مشايخ وكل ،عثيمني وابن ،باز وابن ،األلباين رأي منها وقديمة: معروفة املسلمني اإلخوان

 تقريبا. السلفية

 كتابها: يف"  لوادعيةا اهلل عبد أم"  الوادعي مقبل ابنة لسان عىل املواقف تلك من الكثري جاء

  :قوله ومنها ،(العطرة وسريته الوادعي هادي بن مقبل العالمة والدي نصائح من خمترصة نبذة)

 .الدين عند هم ما املفلسون اإلخوان -

 .الدعوة عن ومفلسون ،العلم عن مفلسون هم: ويقول -

 .مريضة ودعوة ،مبتدعة دعوة املسلمني اإلخوان دعوة -

 .وبالتجار باملثقفني تهتم فهي ،شمولية ليست املسلمني اإلخوان دعوة -

 ثم ،سلام اختذناهم فقال: عنهم سئل ملا -وجهه اهلل ترب - الرتايب حسن فيهم يقول -

 .باملثقفني تهتم فهي ،شمولية ليست دعوتهم إن ويقول: ،تركناهم

  .السنة أهل دعوة عن ينفرون -

 اإلخوان أذى من يشتكي وهو إال السنة هلأ من آت من أتاين وما ،السنة أهل يؤذون -

 .املسلمني

 .الكريس عندهم يشء أهم املسلمون اإلخوان -

 .آخر بتلبيس أتوا سقطوا وكلام ،والتلبيس املكر عىل قائمة دعوتهم -

 ،مبتدع البنا" "حسناف مبتدع؛ منهج املفلسني اإلخوان منهج: أخرى مرة اهلل رمحه وقال -
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 من وليس ، مبتدع فهو -ذلك ويتبني املفلسون اإلخوان عليه ما يعتقد والذي وصويف، ،وقبوري

ا يكون والذي السنة، أهل
ا
 .السنة أهل من خيرج أن يستطاع ال معهم اإلسالم ينرص أنه ظان

ا" "حسن عن يدافعون -
 
ا" "حسن قال قد: قالوا حرام، هذا: هلم قيل وإذا به، ويشيدون البن

 
 .البن

 للنبي ويقوم ،النبوي املولد وحيرض القرب، عىل يطوف مبتدع صويف قبوري البنا وحسن -

 .السنة وأهل الشيعة بني التقريب إىل ويدعو حرض، ألنه وسلم؛ عليه اهلل صىل

 وما الديمقراطية، إىل يدعو كان ما فهو حنيفة؛ أيب دعوة من أرض املفلسني اإلخوان دعوة -

 .السنة أهل من حنيفة أبا أعترب ال أين عىل عمد، عن السنة خيالف كان

 .الصوفية تلبيسات من أرض املفلسني اإلخوان تلبيسات -

 .العرص هذا يف انحرافا وزادت أصلها، من منحرفة املسلمني اإلخوان دعوة -

 .قارص إدراكه املسلمني، اإلخوان وبني السنة أهل بني جيمع أن يريد الذي -

 وبعض ،كثرية مراسالت ويف ،به التقى ملا ،نايف كاألمري األمراء: من واحد غري أوىص -

 .خونة فإنهم املسلمني؛ اإلخوان عىل يركنوا أال صالح اهلل عبد عىل بالرئيس لقاءاته

 التكفري؟ مجاعة أم املسلمون اإلخوان الدعوة: يف أصدق أبام: س

 أما. وقت أرسع يف يتزحزحون ،للامدة تبع املسلمون واإلخوان ،باطلة عقيدة عىل كلهم: ج

 .عقيدتهم عن يتزحزحون ال التكفري مجاعة

 الشيعة؟ أم ،املسلمون اإلخوان: حيلة أكثر أيام: س

هاتهم كذباتهم من كذبة تنفد ما فهم الشيعة؛ من حيال أكثر املفلسون اإلخوان: ج ر 
ُ
 إال ت

 .(1)غريها استبدلوا

 عندك ،أبرشي أمريكا يا عينك فلتقر" الوادعي: مقبل الشيخ قال اليوتيوب يف تسجيل يف

 ". تريدين ما إىل يدعوا أن مستعدون املفسدون اإلخوان

 . (2)املسجلة حمارضاته من الكثري يف فمعروف "الزنداين املجيد عبد" من حتذيره أما

                                                           
 احة.72-70صفا «العطرة وسريته الوادعي هادي بن مقبل العالمة والدي نصائح من خمترصة نبذة»كتاب: (1)
 http: //youtu. be/C6HqQRaApoAيديو يف موقع اليوتيوب املصدر مقطع ف (2)
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: النارش الوادعي، هادي بن مقبل عبدالرمحن أيب تأليف ،" الفتنة من املخرج"  كتاب أما يف

 عنوانني: تضمن والذي املسلمني اإلخوان عن احلديث يفم: و 2002 األثرية، صنعاء مكتبة

 العنوان يف قال .(اليمن يف املسلمون االخوان) واالخر: ،(املسلمني اإلخوان انحطاط) األول

 يف للعمل القادمون املرصيون هم اليمن يف املسلمني االخوان افسد الذي"  التايل: احلديث الثاين

 من ،املسلمني لإلخوان التعصب يظهرون فهم مرتزقة، غالبهم دواإلرشا التوجيه ومكتبة ،املعاهد

 فهو يتلونون، أنهم املرصيني عىل والغالب تعاقدهم، ويبقوا ،املعاهد أصحاب بهم يثق أجل

 بني صوفيرا يكون وأن الروافض، بني رافضيرا يكون وأن السنة، أهل بني سنيرا يكون أن مستعد

 املسلمني أبناء تلقني أجل من املعاهد فتحت هل املعاهد: أهل إخواننا نسأل ونحن ،الصوفية

 املسلمني(؟ اإلخوان مبادئ املسلمني أبناء تلقني أجل من اإلسالم؟ أم مبادئ

  :اخلارج ومن اجلنوب من املقاتلني استقدام

 اجلنوب أبناء من ممكن قدر أكرب استقدام املحاوالت احلثيثة يف الصدد هذا يف الالفت من

وليس الغرض  ،وما يتضمنه العنوان من أبعاد طائفية ،يف القتال حتت عنوان " دماج" للمشاركة

 مع أو صعدة أبناء مع دائمة عداوات يف من ذلك خفيا أو مبطنا فالغرض هو توريط أبناء اجلنوب

 الرشائح وبقية ،اجلنويب احلراك وكذلك ،التيارات أغلب رفض رغم املنطقة، تمثله الذي التوجه

 الدعوات، لهذه االنجرار بعدم للشباب اجلنويب ووجه ،التجييش لهذا والثقافية عيةاالجتام

 بالعناية والتعهد ،سفر " كمستلزمات ألف مخسني باألموال " اإلغراء عىل ذلك يف تعتمد وكانت

 اإلعالم ووسائل اجلوامع يف التضليل كذلك ) ،دماج يف للقتال للذهاب املستعد الشاب ألرسة

 حق يف املجازر يرتكبون وأنهم ،اإلسالم عىل خطرا ويشكلون ،عائشة يسبون الشيعة " كعبارات:

  .دماج( يف واملستضعفني واألطفال النساء

 اليمن: إىل أجانب ملقاتلني منظم ترحيل املتحدثة عن الصحفية التقارير من العديد ثم تتالت

 جتميع مهمتها ،شبكات وجود عن فيه متحدثة اجلزائرية" "الرشوق ما نرشته صحيفة منها

 ضد والقتال ،دماج يف القتال بغرض ،اجلزائريني السلفيني من اليمن إىل وإرساهلم املقاتلني
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 (1) اليمن يف احلوثيني

 حترك بتمويل تقوم من هي ،تسمها مل عربية دولة يف جهات عن معلومات الصحيفة ونقلت

 للقتال يذهب شاب لكل دوالرا 8000 تدفع والتي ،اجلزائر يف التجنيد شبكات وتسليح ،وتنقل

 السلفيني. صفوف يف

 اليمنية احلكومة وبان اليمن إىل ارساهلم تم تونسيني عن اخرا تقريرا الصحيفة ذات نرشت 

 .(2)دماج يف الدائمة اإلقامة حق منحتهم قد كانت

 :والقبلية احلكومية الوساطة جلان

 منصور عبدربه اجلمهورية رئيس أن س،أغسط 21 يف" سبأ" اليمنية األنباء وكالة ذكرت))

 بمنطقة القائمة النزاعات بني واخللفية ،العالقة القضايا وحل ملتابعة رئاسية جلنة شكل هادي

 م.2013/  8/  23 بتاريخ صعدة إىل بالنزول عملها بارشت والتي ،دماج

 حمور قائد لبوزه حسن والعميد، باشا علوي ،أصبع أبو منصور حييي :من اللجنة تكونت

 .الرسيب حممد وحسني ، الزعكري ودرهم ،صعدة

 ستعمل التي اآللية وناقشت مناع، فارس صعدة حمافظة حمافظ مع اجتمعت وأن اللجنة قد

 -واالستقرار األمن وحفظ ،السلمي التعايش مبدأ ولرتسيخ ،األطراف بني النزاع حلل بها

 من عدد إخالء عملية عىل وأرشفت أغسطس، 25 يوم للمنطقة زيارتها الرئاسية اللجنة بارشت

 تلك يف مراقبني وضع وكذلك املتنازعة، األطراف من مسلحون فيها يتمرتس كان التي املواقع

 .لألنباء( سبأ) وكالة نرشته ما حسب املواقع،

 الذي ،عملها برنامج من األوىل املرحلة أنهت أنها أغسطس 29 الرئاسية يف اللجنة أعلنت

 اخلنادق وردم والقصبة، ،اجلميمة موقعا ومنها املنطقة، يف املستحدثة واقعامل كافة إخالء تضمن

 .السابقة طبيعتها إىل األوضاع وإعادة املواقع، تلك يف مراقبني ووضع واحلفر،

وأنصار  السلفيني بني املستمر النزاع إلنهاء الشامل احلل آلية عىل التوقيع تم سبتمرب 21 ويف

                                                           
  .م2013/  12 /1 نرش التقرير بتاريخ (1)
 ..م 2014 أغسطس 2 أرشيف املوقع اإللكرتوين لا يمنات (2)
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 إن: "قولها الرئاسية اللجنة يف مطلعة مصادر عن اإللكرتوين، س"بر "مأرب موقع ،نقل ،اهلل

 إلنهاء الشامل باحلل اتسمت والتي ،اللجنة إليها توصلت التي اآللية عىل باملوافقة وقعوا احلوثيني

: الباشا علوي الشيخ قال كذلك ،اجلانبني" بني دماج يف السلمي والتعايش األمن وإحالل ،النزاع

 آلية إقرار تم أنه إىل مشرياا ،واألخرية الثانية املرحلة برنامج يف عملها إنجاز من تانته اللجنة إن"

 ."دماج يف والسلفيني احلوثيني بني والنزاعات التوتر إلنهاء

قد
ُ
  م2013أكتوبر 23 يف صعدة بمحافظة اجلمهوري بالقرص ع

 
 اللجنة ضم مشرتك اجتامع

 تقرير إىل املجتمعون واستمع مناع، حممد فارس روبحضو ،باملحافظة األمنية واللجنة الرئاسية

 اللجنة لكال زيارة نتائج حول الزعكري، ودرهم ،أصبع أبو حييى الرئاسية، اللجنة عضوي

 مؤكدين. السلفيني بقادة ولقائهام أكتوبر، 22 يوم دماج ملركز زيارتهام ونتائج ،املتنازعني الطرفني

 العسكرية الوحدات لدخول الكاملة الرغبة( راهللوانصا السلفيني) الطرفني من ملسا أنهام

 .((دماج منطقة يف النزاع حمل والنقاط املواقع يف واالنتشار للتموضع

  :اإلجراءات تعرقل

 :نصها خاصة برسالة احلجوري حييي خاطبوا بدورهم اهلل أنصار

 الرحيم الرمحن اهلل بسم»

 أصحابه عن اهلل وريض ،آله وعىل حممد سيدنا عىل وسلم اهلل وصىل ،العاملني رب هلل احلمد

 .الدين يوم إىل بإحسان هلم والتابعني واألنصار املهاجرين من املؤمنني

 املحرتم احلجوري حييى/  الشيخ حرضة

 وبعد: طيبة حتية

 ،النصيحة الدين ألن ،والتذكر النصح يف مؤمن كل عاتق عىل امللقاة باملسئولية منا استشعارا

 الرسالة: هذه لكم نوجه أن رأينا -للذمة  وبراءة ،للمحجة ماوإتام ،للحجة وإقامة

 ،بنون وال مال ينفع ال يوم فيسألكم اهلل يدي بني تقفوا أن قبل ونسألكم نذكركم :أواًل 

 ،حق بغري الناس دماء تبيح التي والبيانات الفتاوى وإصدار بالتحريض تقومون ملاذا لكم: فنقول

 إطالق عىل واإلرصار ،للخنادق وحفر ،للمتارس بناء من قتالية:ال االستحداثات يف واالستمرار

 بالوفاء أمر اهلل أليس صنعاء! يف وبينكم بيننا االتفاق توقيع بعد كله وهذا ،مستمر بشكل النار
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 احلرام؟! الشهر حرمة تراعون ال وملاذا بنقضها؟! أمر أنه واحرتامها!؟ بالعقود

 فلامذا ،عليه وقعتم ملا مصلحتكم يف االتفاق يكن مل لو أنه علم عىل نحن الشيخ: حرضة

 تنفيده؟! ترفضون

 ،االستحداث خالل من وذلك ،السابقة واالتفاقات للمواثيق نقضكم يكفيكم أال

 عىل واالعتداء ،املسبلة الطرق وقطع ،املرتزقة وحشد ،النار وإطالق ،والتخندق ،والتمرتس

 وكونوا ،عليه وقعتم ما بتنفيذ وقوموا ،تقاته حق اهلل فاتقوا ،العامة الطرقات يف املارين اآلمنني

 نحن أما. القول قبل بالفعل مصداقيتكم وأثبتوا ،سفكها اهلل حرم التي الدماء حقن عىل حريصني

 أيضا وحريصون ،وجانبكم جانبنا من صنعاء يف املوقع االتفاق لتنفيذ جاهزون أننا اهلل نشهد فإننا

 ،تداعيات من سيحدث ما كل عن الكاملة املسئولية نحملكم فإننا مامل -ببنوده  االلتزام عىل

 .وتعنتكم حتجركم بسبب وذلك ،اجلميع عىل كارثية ونتائج

 القبائل زعامء بعض بانخداع تنخدعوا فال ،وانتقامه وبأسه اهلل سطوة نحذركم أخرًيا: 

 أرادا وإنام ،بكم يباليان ال أنهام مع ،األمحر وحسني ،جميل عثامن أمثال: األجنبي للعدو املرتهنني

 املادي. والكسب ،السيايس لالستغالل ورقة جعلكم

 .املصري ونعم املوىل نعم وهو ،السبيل سواء إىل الهادي واهلل 

 الفييش. يوسف ،املشاط اهلل: مهدي أنصار ممثلو

 .«اه1434 احلجة ذي 24

م  2013 أكتوبر/  ترشين 30 اءاألربع بتاريخ، الرسمية االخبارية الوكالة سبأ لوكالة خرب يف

 تقيض كانت والتي ، والنتائج املسؤولية سيتحمل املعرقل أن"  مناع فارس"  صعده حمافظ أكد -

 بوقف اجلميع وإلزام ،األمن لبسط ،اجليش يد إىل نزاعا تشهد التي املناطق بتسليم مهامها أهم

 الرئيس إبالغ مسؤولية الرئاسية جنةالل محل قد الفييش مالك أبو وكان ،اجلميع عىل النار إطالق

 .دماج منطقة يف اجليش انتشار يعيق بمن هادي

 التجاوزات أبرز اهلل أنصار م أوضح 2013/  10/  30 بتاريخ آخر بيان يف

  :ومنها اجلامعات تلك قبل من واخلروقات واالعتداءات

 من كل بحق التكفري وممارسة املذهبي، والشحن الطائفي التحريض ممارسة يف االستمرار -أ
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 إىل إضافة والتسجيالت، واملنشورات واإلصدارات الكتب مئات خالل من ،معهم يتفق ال

 ،اهلل أنصار دماء باستباحة احلجوري فتوى آخرها كان التي التكفريية والفتاوى الدعوات

 دعد يف شبابنا من الكثري ذلك إثر عىل استهدف حيث وجدوا، حيثام وأرسهم لقتلهم والدعوة

  الخ ...وحجة ،وإب ،والبيضاء ،وتعز ،كعمران صعدة: حمافظة خارج املحافظات من

 اليمن خارج من وكذا يمنية، حمافظات عدة من التكفرييني املقاتلني حتشيد يف االستمرار -ب

 ،(عمران ،العشة مديرية دنان، وادي)و ،(دماج) إىل وإرساهلم.  البلد، لسيادة فاضح انتهاك يف

 .حجه( حجور)و ،(كتاف - القطعة)و

 املؤدية الرئيسية املنافذ وإغالق العامة، الطرقات عىل التقطع نقاط نصب يف االستمرار -ت

 بالغ وإحلاق ،سفيان وحرف ،صعدة حمافظة يف نسمة مليون من أكثر وحصار ،صعدة حمافظة إىل

 املحاصيل من كثري وتلف ،املحروقات انعدام وكذا ،والدواء الغذاء يف النقص نتيجة ،بهم الرضر

 - املطار خط) حوث مدينة مدخل عىل الواقعة عجمر نقطة :تلك التقطع نقاط ومن الزراعية،

 ،منها صعدة أبناء من العرشات اختطاف تم والتي األمحر، أوالد نفوذ حتت تقع التي ،(صعدة

 لتعذيبا صور أبشع وممارسة للحيوانات، خمصصة غرف يف وإيداعهم ،مهينة بصورة واعتقاهلم

  .بحقهم

 سيهجمون عىل منطقته فإنهم اهلل أنصار إىل ينتمي حاشد من فرد أي قال: األمحر حسني -

  . مباح ودمه

 ،حوث خط من سنه 16 عمره يتجاوز ال غولة قبيلة من طفل بينهم افراد اختطاف: حوث

  سفيان. إىل متجه وهو

  البقع( – كتاف خط) صيفة أبو نقطة

  عباد( آل مسعود بن نارص/  الشيخ) افكت يف اجلبهة قائد -

 .األمحر أوالد نفوذ حتت الواقعة( حرض - حوث مثلث خط) اللسان نقطة

 التدريب ومراكز املعسكرات واقامة اخلنادق وحفر املتارس استحداث استمرار -ث

 .والعشة والقطعة دماج من كل يف لألجانب

 .واملدفعية الهاون ئفبقذا لدماج املجاورة القرى امطار يف االستمرار -ج
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 يف حتى الوضع تفجري يف امليض عىل واالرصار التعنت يف واالستمرار االتفاقيات خرق -ح

  .االشكال بحل املكلفة الرئاسية اللجنة وجود ضل

 تضمن ما ،" اإلماراتية االحتاد لصحيفة"  الزعكري درهم"  الرئاسية الوساطة جلنة عضو

 مراقبني نرش عملية تعثر مسؤولية تتحمل السلفية اجلامعة) قلة:املعر لألطراف املبارش التشخيص

 مواقع ثالثة يف مراقبني نرش تم قد كان"  وقال: ." املضطربة املناطق يف األثنني مساء اجليش من

 حمافظة بمحيل اخلدمات جلنة رئيس الزعكري صالح حممد الشيخ وتعرض كام ،للحوثيني تابعة

 حريان مديرية بمركز مروره أثناء يف اليوم عرص اغتيال ملحاولة كرش مديرية أبرز وأحد ،حجة

 .متفاوتة بجروح مرافقيه من أربعة إصابة عنها نتج وعبس حرض مديريتي بني الواقعة

 قائال: اإلنسانية" واألزمة احلصار"  بعنوان: ألقاها ندوة يف صعدة حمافظ حينها ورصح

 ." احلرب إيقاف يعيق من وهم ،احلل ضيرف من هم السلفيني برصاحة: إخوتنا سأقولها

  السلفيني عىل حمسوبني مسلحني قبل من للقصف تعرضت أيضا الدويل األمحر الصليب بعثة

 بينهم تكفرييا جرحيا 25 إجالء من تتمكن أن قبل ،اجلرحى إلجالء دماج؛ إىل البعثة دخول أثناء

 .مروحيات بواسطة صنعاء؛ إىل أجانب

 بتمرير قيامه أثناء يف"  الطائفي املد ملواجهة الشعبية الهيئة"  رئيس وعي"املر "عبدالواحد الشيخ

ه دماج منطقة إىل والطبية الغذائية القوافل إحدى
ّ
 لعملية لتسهيلهم ؛"للحوثيني" الشكر وج

 الهيئة وجود خالل النار؛ إطالق ووقف ،الطريق بتأمني وقيامهم ،دماج إىل القافلة دخول

  .الطائفي دامل ملواجهة الشعبية

 رصحت - صنعاء إىل األورويب االحتاد بعثة سفرية" موشايت بيتينا" األورويب االحتاد سفرية

 والسلفيني اهلل أنصار بني الرصاع إذكاء عىل حاليا تعمل اإلقليمية والقوى اجلوار دول بعض بأن

 .صعدة بمحافظة دماج يف

 احلرب حول باسمهم صادر يانب يف دعوا بدورهم الشامل الوطني احلوار مؤتمر أعضاء

 يف فورا احلرب وكتاف" ؛ إليقاف ،وحرض ،حاشد يف األخرى واجلبهات دماج يف الدائرة

 والرسيع الفوري والتطبيق وكتاف، ،وحرض ،حاشد يف األخرى: القتال ومواقع ،دماج منطقة

 ". الرئاسية للجانا بإرشاف واملتحاربة املتنازعة األطراف من توقيعها سبق التي االتفاقات لكافة
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 النار إطالق وقف إعالن

 يف التوتر حالة انتهاء عن -صعدة حمافظة حمافظ – مناع فارس أعلن م2013 يوليو 23 يف

 التي التوترات وإنهاء احتواء اليوم : تم"  سبأ" اليمنية األنباء لوكالة ترصيح يف وقال دماج، منطقة

ات املتنازعة؛ وذلك األطراف بني دماج يف حدثت
ا
 منصور ربه عبد الرئيس األخ لتوجيهات نفيذ

 الشيخ لسان وعىل ،األمر ذلك نفى السلفي اجلانب ،"التوتر بإنهاء اجلمهورية رئيس هادي

 ،" للتوتر إنهاء وليس للمشكلة جزئي احتواء" هو حصل ما أن إىل أشار الذي الوادعي" "رسور

ا  التي لألنباء صحة ال أن وأكد ف،اخلال إلنهاء وبادرة ،هدنة جمرد هو حصل ما أن موضحا

 .دماج بمنطقة التوتر حالة انتهاء عن حتدثت

 إىل دعا -وعرب وكالة سبأ لألنباء  عمر" بن "مجال اليمن إىل املتحدة األمم مبعوث بدوره

 ،االختالفات حلل احلوار لغة إىل واالحتكام ،النفس وضبط والتعقل ،دماج يف النار إطالق وقف

 
 
 بمحافظة دماج منطقة يف العنف تصاعد جراء وجرحى؛ قتىل لسقوط البالغ أسفه عن وعرب

  ،صعدة
 
 تكثيف عىل دماج منطقة يف التوتر بإنهاء املكلفة الرئاسية اللجنة األممي املبعوث وحث

 .هناك العنف ألعامل حد لوضع جهودها

 بدال وإحالل كريةالعس املواقع إلخالء جلنة ،برملانية جلنة تشكيل تم م 2013/  11/  13 يف

  .الرباقة جبل يف سيام ال ،عسكرية قوات عنها

 والذين ،الشباب من بهم غرر قد كان ملن الوداعية املهرجانات من الكثري أقاموا اهلل أنصار

 .(1)ومناطقهم ديارهم إىل قوافل يف يعيدونهم ثم املعارك، يف أرسهم تم قد كان

 :االتفاق نص/االتفاق حصول

 الرحيم محنالر اهلل بسم»

 جلهود ومواكبة اهلل، حفظه اجلمهورية رئيس األخ فخامة أطلقه الذي السالم لنداء استجابة

 وكل ،والقبلية االجتامعية الوساطات جهود وكذا ،املكلفة والنيابية والعسكرية الرئاسية اللجنة

 من نعلن أن نايرس -وتوفيقه  اهلل وبحمد ،اخلرية املساعي هذه إنجاح عىل منا وحرصا  اخلريين،

                                                           
 التابع اإلنسان حقوق املدين املجتمع قسم نظم حيث م، 2013/  11/  21 عنهم، بتاريخ املفرج األرسى عدد (1)

 ألهاليه. األحرار اجلنوب أبناء من التكفريية الفتاوي ضحايا تسليم"  بعنوان فعالية صعدة يف اهلل ألنصار
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 ابتداء دماج يف الشامل النار إطالق وقف - صعدة حمافظة يف والسلفيني اهلل أنصار نحن جانبنا

 اجلانبني من والسامح ، م2014 /1/10 تاريخ اجلمعة هذا يومنا مساء من التاسعة الساعة من

 /1/ 11 السبت اغد ستبدأ التي امليدان يف التنفيذية للخطوات تمهيدا فورا؛ املراقبني بدخول

 أمن فيه ملا اجلميع اهلل يوفق وأن ،املسلمني دماء حيقن أن اهلل سائلني ،اهلل إن شاء م2014

 .واليمنيني اليمن واستقرار

 الشيخ ،مقود تركي الشيخ ،الوادعي رسور الشيخ السلفيني: وممثل الطرفني: ممثيل عن صادر

 صومع. معوض الشيخ ،ظافر محود عىل حممد

 مهدي السيد ،الفييش يوسف السيد ،احلوثي الدين أمري الكريم عبد السيد اهلل: ارأنص وممثل

 .«املشاط

 ربيع 15 اخلميس يوم يف دماج من "احلجوري حييي" الشيخ خرج االتفاق هذا إثر وعىل 

 إىل إرساهلم مقررا كان ،سعوان منطقة صنعاء إىل متجها م2014 يناير 16 املوافق ها1435 األول

قد حتدث  مستقبلية خالفات أي من ملنطقتهم جتنيبا ذلك؛ رفضوا هناك املنطقة أبناء أن إال تهامة

 إرسال خالله من يرفض"  التهامي باحلراك"  يسمى ما عن بيان فصدر طائفي؛ طابع ذات

 قد دماج منطقة يف احلاصلة املواجهات تكون تهامة؛ وبذلك منطقة إىل دماج من اخلارجني

  .اندالعها من تقريبا يوم 100 مرور بعد انتهت

  :حداث كتافأ

، شامل رشق املحافظة، عىل اخلط احلدودي مع ةمن كربيات مديريات صعد "كتاف"تعترب 

 
ُ
صبحت من أكرب اجلبهات أكم،  50نحو  ةعرف بسلسلة جبال، تبعد عن مدينة صعدالسعودية، ت

  ".حداث "دماجأيف احلرب التي دارت يف حمافظة صعدة عىل خلفية 

نظرا لقربه من احلدود املصطنعة  ؛همية اسرتاتيجيةأيف مديرية كتاف  "ل أبو جباره"آوادي ل

ليكون حاضنة  ؛تم اختيار املوقع منذ عدة عقود .بني اجلمهورية اليمنية واململكة السعودية

جراء التدريبات العسكرية إط ويبغرض التخط ؛جانبملجاميع من الغالة واملتطرفني اليمنيني واأل

ليتم من خالله  ؛حداث يف دماجمع تصعيد األ ،ىل املشهد من جديدإخبار املوقع أبرزت  ،تنوعةامل

من خالل قطع طريق  ؛حتت مربر الرد عىل حصار دماج ،فرض احلصار عىل حمافظة صعدة



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان 

-370- 

 

سفر عن ارتفاع السلع أما  ،" كم شامل رشق مدينة حرض13حرض يف منطقة الفج " - ةصعد

  .(1)ةخانق ةمشتقات نفطي ةزمأبروز و ،ةالغذائية يف صعد

فيتم  ،" لنرصة اهايل دماج" ؛لتجمع املقاتلني القادمني من مناطق خمتلفة افأصبح املوقع مكان

بقاءهم يف جبهة كتاف املكلفة بحصار إو أ ،خرىأتدريبهم تمهيدا إلرساهلم للقتال يف مناطق 

 م.2011منذ  أى قد بدخرأوكان هذا التجمع لألفراد القادمني من مناطق  ،ةصعد

املسمى أبو مسلم حممد  ،مؤلف كتاب "دماج وكتاف، مكامن الضعف وعوامل االندثار"  

يقول يف كتابه حول  ،فراد الذين قاتلوا يف صفوف السلفيني يف منطقة كتافالفاتح وهو أحد األ

)تراجع أهل  وحول تواجد جماميع منتمية لتنظيم القاعدة فيه: ،بناء "دار للحديث" يف املنطقة

طالب العلم يقدمون من كل حدب  أهلم وبد ،وبنوا مركزا رشعيا ،"وادي جباره"السنة إىل 

ويف نفس الوقت تقام تدريبات بسيطة لطلبة  ،وصوب للتعلم عىل يد الشيخ: مجيل الصلوي

مام، كانت هناك احتكاكات واضحة بني طالب الشيخ حممد اإل ،خرالعلم بني احلني واآل

وكذلك نظرتهم جتاه شباب تنظيم القاعدة، والذين يمتلكون  ،يخ حييي احلجوريوطالب الش

ن أخربات قتالية، وقدرات فائقة، وقد شاهدنا بطوالتهم جلية يف اجلبهات، واحلق ال جيب 

 .(2) (خيفى

عيل "كان يديره اللواء  ،بسبب تواجد معسكر كبري فيها ؛منيةكسبت املنطقة خصوصيتها األ

و  "عبداملجيد الزنداين"ه يف ثامنينات القرن املنرصم بإرشاف من الشيخ ؤنشاإتم  ، "محرحمسن األ

 "وائلة"ومنهم قبيلة  ،كان يسعى حينها حلث القبائل ،بعد زيارة له للمنطقة "سامه بن الدن"أ

فتم جتنيد العديد من املقاتلني عرب سنني  ؛ملشاركته يف مرشوع حماربة الشيوعيني يف جنوب اليمن

  .رهابيةإومنهم من تورط بأعامل  ،ةطويل

جمموعة من الوثائق  -بعد السيطرة عىل دار احلديث يف كتاف  -قناة املسرية نرشت الحقا 

 
ُ
و ما سمي بدار احلديث كان يتم فيه أن املوقع أثباتات عىل وفيها كل اإل ،شفت يف املوقعالتي ك

رهابية إىل تفجريات إ ،من اغتياالت :رهابيةالعمليات اإل ألغلبتجهيز والتخطيط التدريب وال

                                                           
 .م  2013ديسمرب  13يمنات  إرشيف:( 1)
 .23 ص: "دماج وكتاف، مكامن الضعف وعوامل االندثار"كتاب  (2)
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 ،برملان وألعضاء ،منية وعسكريةألقيادات  ألسامءوقد نرشت قناة املسرية تلك القوائم  ،وغريها

رهابية وغريها من املستهدفني من قبل اجلامعات اإل ،وناشطني سياسيني  ،وصحفيني ،وكتاب

وقد نرشت قناة  ،وعنوان سكنه ،واملهنة ،التي ورد فيها ذكر االسم كامال للشخص املستهدف

ومنهم من كان ال يزال  ،ومنهم من كان قد تم تصفيته فعال ،املسرية نامذج كثرية لهذه الوثائق

  (1)  .ينتظر

 افالمأفقد نرشت اجلامعات السلفية مقاطع فيديو و -جانب ما عن تواجد املقاتلني األأ

وفيها ورد حديث  ،صوروها بأنفسهم ،وثائقية ) منها فلم الطريق اىل دماج عرب قناة وصال(

واجلنسيات والبلدان املتنوعة التي جاءوا  ،جانب وطريقة قدومهممفصل حول جتمع املقاتلني األ

سلحة الستالم )يف الصباح ذهبنا إىل خمزن األ :ورد يف نفس الكتاب السابق الذكر التايل ،منها

فلم نكن نمتلك  ؛ويضمن عودة االسلحة ،ليعرف بنا ؛من جديد الكنهم طلبوا منا معرف ؛سلحتناأ

نفس، ونحن اآلن يف مكان جيتمع فيه من كل بقعة فقد وجدناه يف مسجد سعوان بشق األ ؛رفامع  

ومن دول رشق  !ومن دول أوروبا !ن من الواليات املتحدةويف العامل ثلة معدودة، فيوجد جماهد

وأما حمافظات اليمن فحدث وال  ،ومن عدة دول أفريقية ،ودول اخلليج !وكذلك تركيا! آسيا

  (2) .": كتاب: "دماج وكتاف، مكامن الضعف وعوامل االندثار64ص:  .حرج(

سلفيون يردون عىل " :بعنوان ،يوسف القايض -ونالينأملوقع " املصدر  مفصليف تقرير 

 : (3)" ورد فيه التايلبفرض طوق عىل صعدة ؛حصار دماج

 للسلفيني قطعوا الطريق الواصل بني بلدة حرض إن مسلحني قبليني موالني :قال شهود

 .ومنعوا املركبات من املرور ابتداءا من مساء يوم الثالثاء ،ومدينة صعدة ،احلدودية

                                                           
ريياني طاالب كتااف يف اغتياال تيوب لقناة املسرية بعنوان : وثائق جديدة تكشف تورط التكفو( وثائقي عرب الي1)

 https://www.youtube.com/watch?v=GhBTzSwCcIM. شخصيات يف تعز وغريها

رصدتها لكل من يديل عن معلومات للضالعني يف  مخسة مليون رياالكانت اللجنة األمنية قد أعلنت عن مكافأة  - 

 .جرائم االغتياالت
 .https://www.youtube.com/watch?v=DCYfNUfLNkU ، لم الطريق اىل دماج عرب قناة وصاليف (2)
 .م2013نوفمرب  7اخلميس »املصدر أونالين  (3)

https://www.youtube.com/watch?v=DCYfNUfLNkU
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يف حمافظة حجة « حجور»ن عرشات املسلحني من قبيلة إ :«املصدر أونالين»وأضافوا لا

 ،ت نقل البضائع من املرورومنعوا املركبات وشاحنا ،قطعوا الطريق الواصل بني حرض وصعدة

حيث تعتمد عليه صعدة لوصول البضائع من ميناء  ؛ويعترب هذا الطريق املنفذ التجاري األهم

يف حجة « املصدر أونالين»ونقل مراسل  ،أو القادمة من السعودية عرب مدينة حرض ،احلديدة

ق يقودهم شخص ن املسلحني السلفيني الذين قطعوا الطريأعن مصادر حملية  "حممد درمان"

 .، وهو ينتمي إىل قبيلة حجور«أيب مسلم»يُكنى با

يف صعدة، إىل  ظوال يزال املسلحون يقطعون الطريق التي تربط مدينة حرض بمنطقة املالحي

إن مسلحني حمسوبني عىل السلفيني استحدثوا مساء أمس األول الثالثاء  :ذلك قال مصدر حميل

العاصمة صنعاء وحمافظة اجلوف، بالقرب من مواقع  حاجزي تفتيش عىل الطريق الواصل بني

إن املسلحني السلفيني استحدثوا نقطتي التفتيش  :«املصدر أونالين»وأضاف لا ،ملسلحني حوثيني

، واألخري يقع «الصفراء»و« براقش»بالقرب من موقعني دائمني ملسلحني حوثيني يف منطقتي 

 .افظة اجلوفبالقرب من مدينة احلزم، العاصمة اإلدارية ملح

ويسيطر مسلحون سلفيون عىل شبكة الطرق الواقعة رشق حمافظة صعدة، واندلع قتال يف 

يف إشارة  ؛«حلف النرصة»منطقة كتاف بني احلوثيني والسلفيني الذين يطلقون عىل أنفسهم اسم 

 ؛يةويف املنفذ اجلنويب لصعدة، والقادم من عمران، قالت مصادر حمل ،لبلدة دماج« نرصتهم»إىل 

ا يف الطريق  - إن مسلحني حمسوبني عىل السلفيني، بعضهم ينتمون إىل صعدة نصبوا حاجزا

أن املسلحني نصبوا « املصدر أونالين»وأضافت لا ،الرئييس لتفتيش املركبات التي تمر هناك

يف عمران، وأنهم يفتشون السيارات « حوث»بالقرب من بلدة « عجمر»احلاجز يف منطقة 

 احلوثي. ينتمون إىل مجاعة للبحث عن مسلحني

إن خماوف من نقص املواد التموينية بعد  :يف صعدة (1)«املصدر أونالين»وقال مراسل  

دفع التجار يف املحافظة إىل رفع أسعار  - «حرض صعدة»القطاعات القبلية، خاصة قطع طريق 

أسعار بيع السلع  ن كثرياا من املحال التجارية رفعتإ :وأضاف .املواد الغذائية بنسبة كبرية

                                                           
 م.2013نوفمرب  17ونالين األحد أاملصدر إرشيف  (1)
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 .وتوقف وصول اإلمدادات التموينية ،بعد سامعهم خرب قطع الطريق ؛والبضائع

 2000، بزيادة رياال 4500( ارتفعت إىل الرت 20إن أسعار صفيحة البنزين ) :قالت مصادر

  700بزيادة قدرها نحو  رياال 2000سطوانة الغاز املنزيل إىل نحو ا، كام ارتفعت رياال
ا
نام ، بيرياال

 ًا .رياال 400بزيادة نحو  5700ارتفع القمح بشكل ضعيف إىل نحو 

وإىل جانب املنافذ املحلية إىل صعدة، ال يزال أمام املحافظة منفذان دوليان إىل اجلارة 

 .«علب والبقع»السعودية، هام منفذا 

، حيث يقول شيخ سلفي يف قناة ةحمارصة صعدكان السبب الرئييس لفتح جبهة حرض هو ف

 ،اآلن صعدة ال يدخل عليها بنزين ،وحارصنا صعدة ،الثالثاءهة حرض فتحت يوم ب)ج :الوص

 !!!واهلل سنتلذذ بهذا العذاب( ،وال دواء للشيبان ،لألطفالوال غذاء  ،وال غذاء ،وال ديزل

 .م 2013/  11 /16منشور املقطع يف اليوتيوب منذ 

حول حصار صعدة نرش التايل : م 2013 نوفمرب/6 بتاريخ يف تقرير آخر ملوقع " يمنات "

 . «جماميع سلفية مسلحة تقطع طريق حرض صعدة

 5 -إن املجاميع السلفية التي وصلت مساء أمس  :"«يمنات"قالت مصادر خاصة لاموقع 

تربر قطعها للطريق لفرض حصار عىل احلوثيني، ومنع  ؛من مديرية عبس بحجة -نوفمرب 

" من ظهر اليوم عىل قطع الطريق 11ن منذ الساعة الا"والسلفيوأقدم  ،وصول املواد الغذائية هلم

" كم خارج مدينة حرض، كام 3يف صعدة، عىل بعد " املالحيظالتي تربط مدينة حرض بمنطقة 

" كم خارج مدينة 2سفلتي اجلديد، الذي يربط صعدة بحرض عىل بعد "قاموا بقطع اخلط اإل

 .نقطة األمنيةحرض، يف املنطقة املعروفة باخليمة، جوار ال

" من مساء أمس 9" سيارة حتركت عند الساعة الا"25ن": إو قالت مصادر حملية لا"يمنات"

 ،"أبو مسلم"من مدينة عبس، باجتاه حرض، تقل مسلحني سلفيني بقيادة السلفي املعروف ب

ها إىل نقطة جتمع ملقاتليهم ون قد خيموا ملدة يومني خارج مدينة عبس، وحولووكان السلفي

ذين توافدوا من عدد من مديريات حمافظة حجة، غري أن ضغوطات من قبل شخصيات ال

 .جربتهم عىل اخلروج من عبس باجتاه حرضأ، ومشايخاجتامعية 

 :أحد مشايخ عبس يف منشور عىل صفحته يف الفيس بوك "نبيل حسني اجلرب"و قال الشيخ 
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لعدم  "؛أبو مسلم"نذار للسلفي إ، أسفر عن توجيه رسالة اطارئ احرض عقدوا اجتامع مشايخن إ

 . «االستمرار يف قطع الطريق العام

مكامن  ،ورد يف كتاب "دماج كتاف أنصار الرشيعة " أوجود مقاتلني من " عىل آخر  تأكيديف 

 :قال ،قابلت أحد اإلخوة ممن عاد إىل دماج يف احلرب األوىل :ثار التايلدوعوامل االن ،الضعف

يعة هناك ..؟ وكيف تعامل السلفيني ..؟ وهذا األخ من طلبة اإلمام سألته عن قتال أنصار الرش

وطاعة للرئيس  ،واهلل إنني يف ضيق وحزن مما رأت عيني من ظلم :احلجوري، يقول : قال يل

وبعد  ،اويف ظل احلصار عىل دماج كان الشيخ احلجوري يعقد درس :عميل أمريكا .. يقول األخ

 ،ه احلجوري ليش..؟ ردل شيخ أعطنا فتوى ..! قال يا :الدرس قام أحدهم يقول للحجوري

ويفجرون بيوتنا..! وقد  ،ويستحيون نسائنا ،فإنهم يذبحون أطفالنا ؛وقال : لقتال القاعدة يف أبني

 .خرج يقاتلهم جماميع من أهلنا )الصحوات(

ل  وأيضا رواتبنا من السعودية ، ،نعم :قال له ؟قال احلجوري : وهل وافقكم ويل األمر  فسج 

وجزء من شبوة  -احلجوري فتوى تصف أنصار الرشيعة الذين كانوا حاكمني أبني بالكامل 

نحن صدمنا وأصابنا  :يقول األخ ،"الصحوات"وقتاهلم واجب .! فرح بها  ،تصفهم باخلوارج

وكانت الصدمة  :معنا األن يف كتاف نقاتلهم يف أبني ؟! يقول نإحراج شديد كيف وهم يقاتلو

وصلتنا من أنصار الرشيعة يف أبني مدرعة حمملة  ،بفتوى قتاهلم إىل أبني "الصحوات"رج عندما خ

بسبب فتوى  ؛بالذخائر! وإىل اآلن والصحوات تقاتل يف األرض وأمريكا تقصف من اجلو

 ،فال تسألني عن أسباب الهزيمة يف دماج !ومل يرتاجع عنها ،ةاحلجوري الذي علم أنها باطل

وكيف يبيعون الفتاوى بام يشتهيه السلطان ذنب  ،ذج من فصائل أهل السنةوأنت ترى هذه النام

ه ، خشية نالذي رفع راية الُعقاب يف كتاف فكادوا يقتلو "حفص اليافعي اأب"ورحم اهلل  ؟!أمريكا

تل .
ُ
 من أن تقصفهم أمريكا ! ثم انسحب وق

ة ما جيري وقال ويروي الكتاب كيف ساهم شيوخ من السعودية يف تضليل الناس عن حقيق

املؤلف الشيخ سعد الربيك : أين دعمكم لدماج وحلف النرصة باملاليني واأللوف ؟؟ بل أين 

يك ومن 
ُ
أخبار االنتصارات الكاذبة ؟ تكذبون عىل أمة بأكملها ! كان احلوثي يتقدم : والشيخ الرب

االخبار عرب  ) كان كل من يتابع من أجل الدعم ،معه ينسبون التقدم لإلخوة صنع انتصارات
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بعدا ابعد من  ،وسائل التواصل اإلجتامعي يرى فرقا شاسعا وبعدا بينا بني اخلرب وبني احلقيقة

 وليتهم صمتوا وكفوا السنتهم ،أولئك سفاسف املجتمع ورشار اخللق ،الكذب عن الصدق

رب ويدعون ان ذلك من اخلديعة يف احل ،لكنهم امتهنوا الكذب والفسق والفوا تدليس االقوال 

!!(1) 

عدام نائب مدير األمن السيايس إيف  "كتاف"ثبت تورط تكفريي دار احلديث يخطري  وثائقي

  .وبيقبل سنوات / يوت ةبصعد

والتي يتمنى فيها بالنجاح  ،حد التكفريينيثله ألرسالة من الشيخ مصلح بن محد األ -

 .والتوفيق جلهود حماربة التشيع والرفض حسب وصفه

دى إىل استشهاد ثالثة من أمما  ؛عضو مؤتمر احلوار "لواحد أبو راسعبدا"استهداف  -

 ."كتاف"باملتورطني وجدت يف  ةوالوثيق ،مرافقيه

 ن ووكانت اجلبال تقسم هناك بحسب املناطق التي ينتمي لها املقاتل

نصاار اهلل مان السايطرة عاىل أن حلركة ون التابعوتمكن املقاتل م 2013من  واخر ديسمربأيف 

قع التابعة للسلفيني يف كتاف وتفجري "دار احلديث " بعد سحب كافاة الوثاائق التاي وجادت املوا

  . رهابية متفرقةإعامل أتورط اجلامعات املتواجدة فيه ب توافيه واثب

عدام نائب مدير األمن إيف  "كتاف"ثبت تورط تكفريي دار احلديث يوثائقي خطري  -

  .وبيقبل سنوات / يوتة السيايس بصعد

 تقرير يف ،الذي يعمل يف املكتب اإلعالمي التابع حلركة أنصار اهلل - ل عبد امللك القحومقا

إن "دار احلديث" هذا كان يستخدم كمركز للجامعات التكفريية ختطط منه : - لصحيفة الشارع

ليات االغتياالت التي حدثت ضد ضباط اجليش واألمن، وغريهم. وأكد أن مجاعته حصلت ملع

طط منه لتنفيذ عملياتها يف من هذا املر
ُ

ا للجامعات التكفريية تخ كز عىل وثائق تؤكد أنه كان وكرا

إن هذه اجلامعات التكفريية اختطفت قبل  :اليمن واملنطقة العربية بشكل عام. ويقول احلوثيون

 .سنوات العقيد احلسام، مدير األمن السيايس يف صعدة، وأعدمته داخل هذا املركز

                                                           
   34ص:  ،الطبعة األوىل ،الفاتح ابو مسلم حممد ،مكامن الضعف وعوامل االندثار ،كتافكتاب دماج و  (1)
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ا من الطريق الرئييس إه تم شق طريق إن :ويقول القحوم سفلتي من أجل هذا املركز، قادما

يقع عىل قمة جبل تفيض إىل "أم  ،املؤدي إىل منفذ "البقع"، ويؤدي إىل معسكر آخر لتنظيم القاعدة

 .الرياح"، ثم إىل منفذ "اخلرضاء" احلدودي السعودي

إن هذا املركز  :"كتاف" ، أحد مسلحي احلوثي، من أهايل"عبد الرمحن عوض رازع"وقال 

. ويؤكد مجيع احلوثيني أن الزنداين جاء يف "عبادة مسعد عبادة"تأسس من قبل شخص يدعى 

وبني الوثائق التي حصل  ،بداية ثامنينيات القرن املايض إىل هذه املنطقة، وعمل عىل بناء هذا املركز

هناك رسالة  .بعضهاعليها احلوثيون من داخل هذا املركز، حصلت "الشارع" عن نسخ من 

ا إياه بدوره يف بنائه ؛وجهها مسؤول املركز إىل الزنداين طالبه فيها بدعم املركز كذلك جيمع  ،مذكرا

 .جاء إىل هذا املركز عند تأسيسه "أسامة بن الدن"احلوثيون عىل أن 

بأن رجيل دين من نجران، يسميان حسن وفارس اجلليل، كانا يتوليان  "رازع"وفيام أفاد 

 رشاف عىل هذا املركز ومعسكر "القاعدة" يف "كتاف"، وهام من دفعا األموال لشق هذا الطريقاإل

ا هذين الشخصني بتهمة اإلرهاب :قال  .إن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا

كم، وينتهي إىل باحة غري مستوية عىل قمة جبل  30سفلتي إىل أكثر من يمتد هذا الطريق اإل

 .ىل "أم الرياح"، ومنفذ "اخلرضاءيبدأ منه طريق ترايب إ

ا خلفياا غري مرئي. ويقول احلوثيون ق ليكون ممرا
ُ
ق لتأمني  :من الواضح أن هذا الطريق ش

ُ
إنه ش

نقل الدعم املايل واملادي من السعودية إىل مقاتيل "القاعدة" املتمركزين يف رأس هذا اجلبل، 

 ". "كتاف و"التكفرييني" الذين كانوا يف مركز "دار احلديث" يف

  :حرض

 وسائل اعالمية تورد االخبار التالية:

 م 24/11/2013حد، األ: الرابط: خاص

سلم التكفرييني موقع جبل النار التابع للواء الثاين  "عىل حمسن األمحر"جنرال احلروب  -

ن ومعدات عسكرية احرس حدود املطل عىل حرض بعتاده العسكري حيث يوجد فيه دبابت

 .ن هذا اجلبل يطل عىل األرايض السعوديةأمع العلم  ؛براج اتصاالتأوباإلضافة لشبكة 

برئاسة الشيخ  "كتاف"يقاف احلرب الدائرة يف إوساطة قبلية من مشائخ وائلة تسعى إىل  -
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 .م 2013ديسمرب كانون / 11ل أبو جباره آالذي يعد من أبرز مشائخ وادي  "حممد مشبب"

  االتفاق يف حرض عىل النحو التايل : وكالة سبأ لألنباء الرسمية نرشت خرب

 2014يناير /  /2 :جلان الوساطة: اتفاق يف حرض»

نهاء التوتر بينهام يف إو ،تمكنت اللجنة الرئاسية املكلفة بحل النزاع بني أنصار اهلل والسلفيني

بالتوصل إىل اتفاق ملزم  ؛برئاسة املحافظ عىل بن عىل القييس ؛حمور حرض بمحافظة حجة

  .نهاء كافة عوامل التوترإ النزاع يقيض بوقف إطالق النار ولطريف

ن االتفاق بني الطرفني يتضمن جمموعة من البنود تقيض بالتزام الطرفني إوحسب وكالة سبأ ف

 ،والنقاط املتمركزين فيها ،وسحب املسلحني التابعني هلام من املواقع ،املواجهات املسلحة بإنهاء

فراد من منتسبيها يف تلك املواقع ألنرش ضباط و؛ والعسكرية وتسليمها للوحدات األمنية

وفتح الطرقات من حرض إىل  ،ليتولوا توفري احلامية األمنية للمواطنني يف الطرقات ؛والنقاط

 . «وعودة املسلحني إىل مناطقهم وقراهم ،وعدم اعرتاض املواطنني ،ةصعد

. عة وحل القضايا العالقة بمنطقة دماجرئيس اجلمهورية يستقبل أعضاء اللجنة املكلفة بمتاب-

والشيخ  ،واملكونة من الشيخ حسني بن عبداهلل األمحر :نت سبأ –صنعاء  ،م2013أغسطس/21

والشيخ عىل  ،والشيخ علوي الباشا بن زبيع ،صبعأوالشيخ حييى منصور أبو  ،عبداهلل بدرالدين

 ،د تعيش يف ظروف استثنائية ودقيقةإىل أن البل امشري ،خ الرئيس إليهموقد حتدث األ .القوباين

هناك " وقال: .وهناك حوار وطني شامل قد ضم كل املكونات االجتامعية يف اليمن دون استثناء

ال يتجزأ من املكون  اباعتبارهم جزء ؛السلفيون واحلوثيون ضمن كل القوى السياسية واملجتمعية

 العام ". 

 :دماج رئيس اجلمهورية يستقبل جلنة إهناء التوتر يف

والشيخ عىل  ،الشيخ درهم عىل الزعكري :وهم :نت سبأ –صنعاء  ،م2013سبتمرب/22

والشيخ  ،والشيخ حييى منصور أبو أصبع ،والشيخ عبداهلل بن عبداهلل بدرالدين ،حممد القوباين

وبعد استعراض  ،الشيخ فارس حممد مناع ةصعد ةعلوي الباشا بن زبع وبحضور حمافظ حمافظ

  .لول التي خرجت بها اللجنة إلنهاء التوتر بني الطرفني يف منطقه دماجالنتائج واحل

رئيس اجلمهورية يوجه اللجنة الرئاسية بصعدة بالتحرك إىل طريف النزاع يف دماج لوقف 
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 .املواجهات

 :"آنذاك"املوقف الرسمي عرب ترصحيات رئيس اجلمهورية 

 :ية بحل تداعيات النزاع يف دماج صعدةرئيس اجلمهورية يلتقي اللجنة الرئاسة املكلفة املعن

خ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس التقى األ :نت سبأ –صنعاء  ،م2013ديسمرب//12

وتتكون اللجنة  ،اجلمهورية باللجنة الرئاسية املكلفة املعنية بحل تداعيات النزاع بدماج صعد

وعضو جملس  ،رشدوالشيخ حييى م ،والشيخ درهم الزعكري ،صبعأالشيخ حييى أبو  :من

ويف اللقاء قدم رئيس اللجنة رشحا وافيا لطبيعة األوضاع التي .النواب الشيخ حسني السوادي

 .برياءثارها عىل املواطنني األآومنطقة دماج من تداعيات النزاع و ،تشهدها املحافظة

 
 
 :"احلوثيني والسلفيني"لتداعيات النزاع بني  رئيس اجلمهورية يوجه بوضع حد

 .نت سبأ –صنعاء  ،م2013مرب/ديس/31

 :حرض ظرئيس اجلمهورية يستقبل اللجنة الرئاسية املكلفة بحل النزاع بمنطقة املالحي

 :بأ نتس –صنعاء  - م2014فرباير//9

استقبل األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية اللجنة الرئاسية املكلفة بحل النزاع يف 

 وعضوية املفتش العام اللواء حممد عيل ،القييس بن عيل افظ حجة عيلحرض برئاسة حم منطقة املالحيظ

 .ومدير دائرة العمليات احلربية العميد حممد املقداد ،القاسمي

 ،وكرش ،بحرض :اللجنة بلقاء املشايخ والعقال والسلطات املحلية يف تلك املناطق حيث قامت

 .«سبأ " باألمن واالستقرارهم ومالحظاتهم فيام يتعلق ئراآواستمعوا إىل  ،ومستبا
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 عمران أحداث
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 : األمحر بيت عمران، عن : حاشد،تعريفية  تارخيية خلفية

 صنعاء من أراضيها: تمتد همدان، قبائل كربيات إحدى الشني: وكرس احلاء بفتح :َحاِشد  

  وتشمل صعدة، بالد إىل شامال
 
وم ، العة، جبال

ُ
ن
 
ه
 
يم   واأل

 
ل
ُ
،وظ

 
، ة ر 

 
ذ ، وع 

 
، وخارف

 
ي ة ش  م   والع 

 . عمران حمافظة اليوم تنتظمها التي املناطق من ذلك وغري

 بن مالك بن همدان بن نوف بن حربان بن جشم بن همدان فبيال بكيل أخو هو :وحاشد

 . سبأ بن كهالن بن زيد بن مالك بن اخليار بن ربيعة بن أوسلة بن زيد

ي، :أقسام عةأرب إىل حاشد قبائل وتنقسم ي م   
ُ

ار يف، رص
 
خ ي، و  ي م  ص 

ُ
ر ي: وع

 
ذ  رصيم، بني) وع 

 .(1) (عذر خارف،العصيامت،

ية ، سفيان، حرف من بداية ش  م  ا فالع  ، مرورا
 
ة   ب ُحوث

 
ل
 
ف
 
ق
 
، ف ر 

 
ذ ان   ثم ع 

 
د  
 
، ثم شامال، الم

 
ة ار  ه 

 
 ش

، وبني م 
ي   
ُ

، رص
 
 ر، وذ يب ني

 
مخ ة   و  ي م 

 
ل
ُ
بُور   وظ

 
ء، مدن: اجلنوب أقىص ويف ،طالوس يف ح

 
ال
ُ
ر، ث و  س  م   و 

  جتاورها والتي عمران، ومدينة
ُ
؛ مدينة

 
ة
 
ي د  .يمنية أصول من اليهود يتجمع حيث ر 

يم بني إىل باإلضافة عمران، حمافظة حدود خارج إىل تمتد حاشد قبيلة وأن كام
ُ

ارف رص
 
 وخ

  دان،هم هناك صنعاء حمافظة ففي وغريها؛ واألشمور عمران ومدينة
ُ
وس، وبالد   الرُّ

ُ
 وسنحان

 . جاورها وما كحالن حجة ويف سحار هناك صعدة يف وكذلك

رفت
ُ
ن  " تمثل بأنها منها، الشاملية اجلهة وباألخص بصنعاء املحيطة القبائل تلك ع س 

ُ
" الطالع ح

 بعد ما إىل كذلك هي ثم اجلمهورية، قبل ما حكم فرتة يف األئمة أو الرؤساء من تؤيده من لكل

  يأيت ال اإلمام بأن يروج كان جلمهورية؛ حيثا
 
 . لصنعاء الشاملية البوابة من إال

 بن  حاشد" إىل حاشد وتنسب ،همدان لقبيلة القسمني بكيل قبيلة مع فإنها حاشد قبيلة أما

 . همدان" بن نوف بن شن

 صىل سولالر إرسال عند امليالدي؛ السابع القرن يف اليمن قبائل وبقية هي اإلسالم اعتنقت

 امليالدي. السابع القرن يف عليه اهلل رضوان طالب أيب بن   عىل   وسلم وآله عليه اهلل

                                                           
 للطباعاة احلكماة دار األول، اجلازء املقحفاي، أمحاد إباراهيم للمؤلاف اليمنية، والقبائل البلدان معجم كتاب (1)

 . 391 ،390 ،389: ص والتوزيع، والنرش
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يم، وبني خارف، قبائل هي حاشد يف األصلية القبائل
ُ

ر، الُعصيامت، وقبيلة رص
 
ذ  أما والع 

 .تباعا حاشد إىل انضمت فقد األخرى القبائل

 خلفية تارخيية عن أرسة "بيت األمحر":

بُل   دحاش ويف
ُ
 عدة: والعتبارات" األمحر بيت" أن إال شيخها، قبيلة لكل ومتفرعة، كثرية ق

 .حاشد" عىل كبري األرسة مشائخ شيخفرض تسمية " من تمكنوا -واملادي السيايس، منها

  حاشد لقبيلة أصبح وقد
 
 أفرع إحدى ؛باعتبارها م1962 عام سبتمرب 26 ثورة بعد أكرب شأن

 . الدين محيد بن أمحد اإلمام حلكم املواجهة اجلبهة

 وبني بينه متبادل احرتام بعالقة "الدين محيد حممد بن حييي" اإلمام رغم الروابط التي مجعت

  له وكان األمحر"، حسني بن عبداهلل جد" الذي هو ،"األمحر مبخوت بن نارص"
 
 يف به بأس ال شأن

 اإلمام أن إال حجة، يف إلمامل مسؤوال كان هذا وشيبان ،" شيبان حركة" حصلت أن إىل حاشد

 ها1339 سنة حجة من بالقرب كان ،الذي(1) باإلدرييس! اتصاالت لشيبان كان أنه تبني حييي

 بن حسني" ومعه ،"شيبان حمسن" أخوه فرد التهمة، تلك إثر عىل بسجنه حييي اإلمام فقام تقريباا؛

 قاهرة واحتالل حجة، عىل هجومبال -" األمحر حسني بن عبداهلل" والد "األمحر مبخوت بن نارص

  الُعصيامت. من أيدهم نمم بعض مع" القلعة" حجة

 أن إال حييي، لإلمام الوالء بعودة النزاع إنهاء وتم وساطة، أرسل الدين محيد بن حييي اإلمام

 عىل والياا كان حيث ؛"أمحد اإلسالم "سيف وبني األمحر"، نارص بن "نارص بني قائماا  بقي اخلالف

 بيت فيقوم األمحر؛ بيت حصون بعض بتخريب أمحد اإلسالم سيف يقوم أن حيدث كانف حجة؛

 فيه! العامل قتلوا حيث ؛"نيسة" حصن يف حصل كام احلصون؛ من حصن باحتالل األمحر

ا حييي اإلمام وكان احلبوب، من فيه ما عىل واستولوا  العلامء من الوساطات إرسال يف مستمرا

 العقائر تذبح أن بعد الصلح يف ينجحون غالباا وكانوا حيدث، فخال كل يف واملشائخ الكبار

  أن بعد أكرب؛ بحدة عاد اخلالف أن إال اجليوش، فرتتفع
ُ
 آلل املوايل الطرف قبل من االتفاق قضن

ا اإلمام فأرسل األمحر؛
ا
ليمه، حصن عىل كبريا جيش

ُ
 بن لا"نارص الرئييس املعقل كان والذي ظ
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 بني إىل اجليش خرج وكذلك باملدافع، ورضبه احلصن حمارصة وتم وأوالده، األمحر" مبخوت

يم
ُ

ارف رص
 
 اإلمام استعداد رغم تعنتا أظهروا املشائخ بعض أن ها، إال1343 والُعصيامت وخ

 دارت معارك بعد اإلمام جيش فوصل اجليش اليهم أرسل أن فكان للصلح؛ الوساطة إلرسال

 العصيامت؛ إىل نارص" بن "نارص األمحر" وأخوه رصنا بن "حسني وانسحب مخر، بعد اجلراف إىل

يم بني من الرهائن بأخذ واالكتفاء بالتوقف اجليش قيادة حييي اإلمام فأمر
ُ

 ودخوهلم وخارف رص

 .الطاعة حتت

 حوث، وادعة يف أمحد: اإلسالم سيف مع احلرب جددت ذلك من سنوات ثالث وبعد

 . الرهائن سالوإر لإلمام، الوالء بإعالن وانتهت حوث، وحول

 لطلب االستجابة يف متباطئاا األمحر" مبخوت بن "حسني حترك كان م1948 انقالب فشل بعد

ا صنعاء إىل دخل حيث باملنارصة؛ أمحد اإلمام  من قليل وعدد الُعصيامت، مشائخ ومعه متأخرا

يم بني
ُ

 . سجنهم ثم تعز إىل أمحد اإلمام فاستدعاهم وخارف؛ رص

ا، مبخوت" بن "حسني وبقي
ا
  حني يف مسجون

ُ
 عىل  أبقى اإلماُم أمحد

 
 ضمن حسني" ب ن   "محيد

 وجلسائه.  حاشيته

 ويل وبالذات وأوالده، اإلمام مع "محيد" توطدت عالقة)«ومواقف قضايا» كتاب يف جاء

 العهد؛ لويل البيعة أخذ يف كبري بدور قام ألنه كبرية؛ با"محيد" ثقته أصبحت الذي البدر العهد

  والتقدير. االحرتام كل لا"محيد" يظهر البدر فكان

 تعز يف متواجدين والوالد محيد كان م1958 سنة روما يف للعالج أمحد اإلمام سافر )وعندما

 وجلسائه اإلمام حاشية ضمن ومحيد اجلربية، إقامته يف مبخوت بن حسني وكان اإلمام، مقام يف

 محيد دور وكان التحضري ، واوبدأ ء،يش لعمل فرصة أنها اجلميع فرأى -واملثقفني العلامء من

 
 
  دور، أبرز

ُ
ا غريه من أكثر   وحركتُه ، وضوحا

ا
هُ  وشجاعة

ُ
 التغيري؛ أجل من القبائل ملشائخ واحتواؤ

  البدر فاستدعى
 
 .(1)مبخوت( حسني عن وأفرج عنده، للبقاء محيد

ا كان الرهائن نظام»  وعدم ائل،القب والء لضامن يستخدم وكان اليمن، يف القديم من متبعا
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 .«تعليمهم يتم كان إذ الرعاية؛ ببعض الرهائن حيظى وكان عليه، املشائخ تمرد

 األمحر" "محيد فيهم بمن املشائخ يذهب أنب يأذنمل  روما من أمحد اإلمام عودة وبعد

 إىل االمام وصول وعند الشكوك، إلزالة الذهاب قرروا قد كانوا أن بعد احلديدة، إىل الستقباله

 أمحر ال خييفني لن وقال: فيه، وتوعد هدد والذي الكربى"، "الرصخة أسامه: خطابا أطلق احلديدة

ب ومن امليدان، وهذا الفرس وهذا أخرض، وال
 
ب، كذ  ورشخت إال أمحد أحد عارض وما جر 

ا : وقال بالسيف، رأسه  شعرا

ر   ال يرياااااادونها ماااااااذا
 
اااااامُ  د

ُ
ه رُّ
 
 د

 

 (1)علااام" لهاااا يطاااوى ال اإلماماااة "إن 

ا اإلمامُ  أرسل  
ا
" أن وصله أن بعد عليهم، للقبض آخر جيش

 
 حتريض حاولوا قد ومجاعته "محيد

 معهم؛ يقفوا ومل تركوهم املشائخ ولكن ذلك، ألجل ريدة؛ إىل وتوجهوا املواجهة، عىل القبائل

 ثم حوث، إىل فذهبوا فيها، التمركز من أيضا منعوهم مخر من مشائخ ولكن مخر، إىل فتوجهوا

 حددوا قد برط أهل بعض ألن فيها؛ التمركز من يتمكنوا مل وكذلك برط، إىل وتوجهوا عواتراج

ا
ا
 من اإلمام أرسلها طائرة ونقلته ،عليه القبض تم وهناك اجلوف، باجتاه فاجتهوا محيد؛ من موقف

قل صنعاء،
ُ
قل حوث، يف مبخوت نارص بن حسني عىل القبض تم   ثم صنعاء، إىل محيد ون

ُ
 أيضا ون

 . (2)صنعاء إىل

 الذي الشخص عىل القبض وتم بالقنابل، أمحد اإلمام الغتيال حماولة حصلت الفرتة تلك يف

 عىل ذلك  اإلمام أمحد ؛ فقامالعملية تنفيذ ينوي كان
ا
 عىل بأيام بعدها اإلعدام حكم ذينفبت ردا

 الشيخ أبو) األمحر نارص بن حسني وبعده ،(عبداهلل الشيخ أخو) األمحر نارص بن حسني محيد

 . (3) (عبداهلل

ومل والذي املحابشة، سجن يف األمحر" حسني بن "عبداهلل سجن وتم
ُ
 حسنة، معاملة فيه ع

 بالتعاطف، هناك لوقي ألنه سجناا؛ يعتربه يكن مل والذي املرحلة، تلك عىل مذكراته يف أثنى وقد

 الهدايا، وصول أو ت،املراسال من منعهم وعدم ،مطالبه مع بقية املساجني وتلبية والكرم،
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 وكان إليها، هروبه بعد عدن من حلوم" أبو بها "سنان يراسله كان التي املجالت أو والكتب،

 راديو؛ حيث قال : السجن يف معهم

 برفقة أخرج أن يل يسمحون وكانوا بيشء، آذوين وما حتفظيا، املحابشة يف سجني كان لقد»

ا عونيمن كانوا وما بنزهة، وأقوم ألجتول، عسكري
ا
 البالد مشائخ كان وقد زياريت، من أحد

، لزياريت يأتون وقبائلها  .(1)«املراسلة من يمنعوين مل أنهم كام والهدايا، القات، ويعطوين دائماا

 يف يزال ال (م2007- 1933) األمحر حسني بن عبداهلل كان م1962 ثورة اندالع وعند

  جرمل، وواحد ،(شيكي) بندقية مائة وأعطاه "السالل عبداهلل" فاستدعاه املحابشة؛ سجن
 
 وألف

 من ورسية بالرشاشات، املزودة املدرعات من وعدداا مدافع وأعطاه ،(تريزا ماريا) فران  ريال

  املتوكل". "حييي العميد منهم الضباط من وجمموعة البدر، فوج

 خرجت -السالح من الكمية هذه ومعه حاشد، إىل األمحر" حسني بن اهلل "عبد وصول وعند

 .الستقباله كبرية بأعداد القبائل

 األمحر حسني بن عبداهلل الشيخ ترفيعادت اىل  متسارعة اجلمهوري توفرت عوامل العهد يف

 م1963 أبريل 17 املوافق ها1982 القعدة ذي 23 يف مجهوري قرار صدرفقد ، املناصب يف

ا، 32 من الرئاسة جملس بتشكيل ثم عني  األمحر، حسني بن عبداهلل الشيخ منهم كان شخصا

 من ها اختيار شخصياتفي اعتمد رئيس املجلس الوطني فوزيرا للداخلية وهي املناصب التي

 . (2)اجلمهورية لصالح املناطق كسب ألجل املشائخ؛ وغري املشائخ

 م1965 أغسطس 12 يف  الطائف مؤتمر: عقد جديرة بالذكر والتذكريفطرافة الطائف أما 

 والسالل، للمرصيني، واملعارضني اجلمهوريني، واملشائخ امللكي، الصف من وزعامء مشائخ بني

 القويس"، ناجي بن "عيل والشيخ املطري"، عيل "أمحد والشيخ حلوم"، أبو "سنان النقيب ومنهم

 أمحد "حسني والشيخ راجح"، بن قائد بن "نعامن والشيخ الذهب"، نارص "أمحد والشيخ

 مشائخ كبار من وغريهم القريي"، الويل "عبد الشيخ ثلم القريي: بيت ومشائخ القردعي"،
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 وقيام السالل، دولة وإنهاء امللكية، إنهاء قرار منها كان التي بقراراته املؤتمر وخرج اجلمهورية،

 . والسالل محيد الدين بيت ماعدا اجلميع تشمل اليمن يف دولة

 الصفات حول اليمنيني دعن كطرفة اشتهرت والتي مفاجأة عىل املرصيني والسعوديني : -

 كبري، تقارب بينهم حصل واجلمهوريني امللكيني وصول وبمجرد أنه نوعها لليمنيني: من الفريدة

 املرصيني من كل ذلك فأغاض والتصالح؛ اإلخاء عن املعربة والزوامل األشعار، بينهم وألقيت

"فيصل"؛  امللك وبني النارص"، "عبد بني واتفاقات تنسيق حصل قد كان حيث والسعوديني؛

 لهذا فعل ردة أول فكانت فجاء هذا التقارب الفجائي لريبك ما كان قد تم االتفاق عليه؛

 الوفدين؛ بني بالتفريق والسعوديون املرصيون قام أن واجلمهوريني امللكيني بني املفاجئ التقارب

ا ونصبوا ،حلاهلم واجلمهوريني حلاهلم، نيامللكي ففصلوا واحدة؛ خيمة يف كانوا أن بعد
ا
 أسالك

 .(1) !!بينهم شائكة

 ووزير الوزراء، جملس رئيس برئاسة السعودية إىل رسمي وفد توجهالتقارب مع السعودية: 

 .الوطني املجلس رئيس اهلل عبد والشيخ العيني، حمسن اخلارجية

 ،الشامحي" "عبداهلل والقايض اهلل"، "عبد الشيخ "فيصل" امللك استقبل أخرى زيارة يف ثم -

 . جدة يف يسكنها كان التي الضيافة دار تاركا لندن إىل البدر سافر التايل اليوم ويف

 الشيخ فيه أصبح الذي التاريخ وهو م،1970/ 27/7 يف كان جدة يف واالتفاق الوصول

 . (2)اليمن يف األول السعودية رجل عبداهلل

 اخضاع القبيلة:

بزعامة الشيخ عبداهلل بن حسني  طويلة سننيل "األمحر بيت" شيخةمل أمرها حاشد قبيلة سلمت

 نتيجتها كانت م، والتي2013 يف حاشد أحداث انفجرت أن إىل مماته، بعد صادق ابنه ثم ،األمحر

 األمحر. آل زعامة سقوط
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 أن  القبيلة؛ ويف السياسة، يف  مكانتهب "األمحر حسني بن عبداهلل" للشيخ كان
ا
بدور  ذلك عززا

 التي بالسعودية الوطيدة عالقته يف ثم اجلمهوري، العهد رؤساء تعيني عىل التأثري يف حموري

 .اليمن يف للملكة األول الصديق باعتباره باألموال؛ املدعومة املكانة لهذه رسخت

ا حصلمعامل االنهيار: 
ا
ُوا ممن القبائل مد عىل حترص مل األمحر آل مشيخة أن الحق ترُب 

 
 رعية اع

 اليسري عىل حظيت التي اليمنية املناطق لبقية حتى املواكب العيش نم يمكنهم بام املشيخة، لهذه

 أدى-ذلك إىل وما وصحة، وطرق، تعليم، من واإلصالح: التنمية ومقومات اخلدمات من نسبيا

 املشيخة. ومن الدولة من مزدوجة مظلومية ظهور إىل ذلك

 ينفع بام مدهم يف تقصريولل القبائل، أبناء من الرعية جتاه اإلذالل سياسة إىل فباإلضافة

 حروب يف إدخاهلم تم أن كان وتنموية، صحية، خدمات أو تعليم، أو مشاريع، من معيشتهم:

 األمحر آل هيبة إضعاف يف أكرب بشكل ساهم - طائفية وأخرى سياسية وبدوافع عبثية،

 األمحر تبي أرسة قادتها التي ةالقبلي املجاميع لها تعرضت متالحقة لهزائم نتيجة ومشيختهم؛

 إىل املطاف آخر أدى مما احلروب هذه يف واملشاركني املساهمني كأبرز" محيد"و" حسني" ومنهم

 ومن القبيلة، خارج من ملجاميع جلبهمب القبيلة؛ ألعراف هم البنينقضل وكذلك ،سقوطهم

 واألطفال! النساء، فيهم بمن األبرياء بقتل والتورط الطريق، لقطع خمتلفة؛ وجنسيات مناطق

 عىل املحسوبة القبل بقية- اختاذ إىل أدت وأخرى األسباب هذه كل املنازل؛ قصف وكذلك

 ضدهم بالوقوف وأخرى األمحر، أوالد مع املشاركة برفض كان بعضه موقف -حاشد

 . ومواجهتهم

 :حاشد  إىل األحداث انتقال أسباب

 يكن مل وإن "حاشد"، ىلإ انتقال األحداث يف رئييس أثر   و"كتاف" "دماج" ما حدث يف خللفية

 مسار يف حمورية عوامل كونا آخران رئيسيان سببان فهناك الرئييس الوحيد؛ السبب ذلك هو

 . املواجهات  مناطق عرب تنقلها يف املتسارعة التحوالت

وا قد" األمحر حسني" ويف مقدمتهم األمحر أوالد أن هو األول: رُّ
 
حمافظة  إىل املعارك ج

يُعتقد انتامؤه أو تقاربه  مورست عىل من دة ممارسات استفزازية وإجراميةعل بارتكابهم عمران؛
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تلك املناطق الواقعة حتت نفوذهم، أو من هم من  سوآء ممن هم من أهايل اهلل: أنصار مع

 املسافرين املارين.

من خط طريق صنعاء عمران  يتم نكا املطبق واملنفذ عىل حمافظة صعدة احلصار أن الثاين:

 ،األمحر أوالد نفوذ عىل املحسوبة املناطق يف حتصل كانت واملحارصة التقطع نقاط رزوأب صعدة،

دفع املحارصين إىل فك احلصار والدفاع عن مظامل من يتم ارتكاب االنتهاكات وقد ساهم ذلك ب

 . بحقهم

 :صعدة  حلصار املقاتلني واستجالب التقطع، نقاط

 
 
ت
 
ث د    استُح 

ُ
ع   نقاط

ُّ
ط
 
ق
 
 باكستانيون، منهم أجنبية: جماميع فيها شاركت ُعصيامت""ال منطقة يف ت

 وطلب املارة، تفتيشب  املجاميع تلك مهام تمثلت أخرى؛ جنسيات ومن صوماليون، وآخرون

حصار " ومربر ذريعة حتت ذلك حيدث وكان أنفسهم! "الُعصيامت" أبناء فيهم بمن هوياتهم،

 فتم حصار صعدة بدافع انتقامي تربيري. ؛"دماج

إىل  وكذلك حاشد، أحداث قبل ما مرحلة إىل اإلشارة من بد ال الشأن هذا يف أكثر تفصيللل

 عام فرباير 11 ثورة"  ألحداث والتابعة املرافقة التحوالت كل قبل ما إىل بل "دماج"ما قبل 

 أبناء ضد تعسفية قرارات من رافقها وما صعدة، يف الست احلروب فرتة وصوال إىل ،" م2011

 من ومنعهم سياسيرا، عيل أبنائها والتضييق اقتصاديا، املحافظة حمارصة قرار منها كان ،املحافظة

 سواء احلكومية: املناصب عىل عالوة الوظائف، من كحرمانهم متعددة: جماالت يف حقوقهم نيل

 بل املعامل، واضحة وأخالقية دستورية خمالفة يف األخرى، الدولة مؤسسات يف أو اجليش، يف

 . (1)األحيان من كثري يف وعلنية

 املوالية القبائل تشارك أن حيدث كان صعدة؛ حلروب املرافق احلكومي احلصار إىل باإلضافة

 أحداث إىل وصوال بعدها، وما اخلامسة احلرب ذمن وباألخص احلصار، هذا يف األمحر لبيت

 ."حاشد" ام سمي بأحداثوانتهاء ب "دماج"،

                                                           
دأت معامله بعد املوقف املتخذ من تلك املناطق؛ خلصوصيتها السياسية والدينية منذ ما سامي هو حصار قديم ب (1)

 باحلرب بني امللكيني واجلمهوريني . 
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 متطلبات من سلع متنها عىل احلاملة صعدة إىل املتجهة اتالقاطر من العديد فقد تم مصادرة

الطبية األخرى، ثم يف إتالف املنتجات الزراعية  واملستلزمات األدوية فيها بام البسيطة، احلياة

 الزراعية املنتجات واملتجهة صوب صنعاء وبقية املحافظات، واتالف اخلارجة من صعدة

 . صعدة من اخلارجة

فحسب  عندما تم قطع الطريق املؤدية اىل صعدة عرب حرف سفيان: م؛2008منها يف عام 

 فإن قطع بينها؛ فيام القبائل بني أو واحلكومة، القبائل بني خالف أي فإن "يمنات"؛ ملوقع تقرير

 حينها  بتنفيذه، املحتجون يقوم احتجاجي إجراء أول كان املحافظات بني الطريق
 
ت رش  

 
وقد ن

 صحف ووسائُل اعالمي
ُ
زءاا مما كان يتم؛ بغرض حصار صعدة، ومنع دخول املنتوجات عدة

ُ
ة ج

يونيو  24"يمنات" يف  التجارية واملعيشية، وكذلك املستلزمات الطبية، منها تقرير نرشه موقع

ا األدوية، يف شحة من عانت صعدة مستشفيات إن» :م2008 ا؛ وازدحاما
ا
 ازدياد بسبب شديد

 . (1)!«املرىض طرد إىل املستشفيات اضطر مما املصابني، عدد

 قبائـل حصـار) م، بعنـوان :2009 أغسـطس 1 بتـاريخ نـت االشـرتاكي ملوقع تقرير ويف

 :( باملحافظة اإلنساين الوضع يفاقم صعدة لطريق حاشد

 وانتقام، ابتزاز ووسيلة ضغط، وسيلة الطريق قطع ممارسة أصبحت كيف يوضح التقرير

 سبب.  أو بدون بلسب صعدة وإذالل ألبناء امتهان ووسيلة

 أضعاف أربعة نحو إىل ارتفع املنزيل الغاز سعر إن» صعدة: بمحافظة حمليون سكان قال

ت كام والديزل، البنزين مادتا وانعدمت سعره،
 
 حصار بسبب األسواق؛ من القمح مادة قل

 حاشد من قبائل وتقيم ،أسابيع منذ وصعدة صنعاء بني الطريق عىل حاشد من قبائل تفرضه

 وصعدة؛ صنعاء بني الطريق يف «قطاعات» القبائل رجال عليها يطلق التي القبلية النقاط اتعرش

ا أن القبائل هذه تدعي ،"بالوروري" يلقب عسكري قائد بإعادة للمطالبة  للحوثي أنصارا

 اجليش؛ يف هلم وظائف باعتامد الطريق حيارصون الذين القبائل رجال يطالب خطفوه! كام

                                                           
 . يمنات إرشيف (1)
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 .(1)«صعدة يف اندلعت التي احلروب خالل احلوثيني املسلحني قتال يف اشرتاكهم بدعوى

 حقيقة من جزءاا فيه ذكر اإلصالح حزب من املقرب وهو املوقع" برس ملأرب" تقرير يف

 من صور قد بأحداث "دماج" اخلاص املشهد وألن صعدة، حمافظة جتاه املنفذ احلصار ودوافع

 وبأنها انتقامية، ملا سمي "بحصار دماج" ستكون البديلة اإلجراءات كل بأن املنارص الطرف قبل

 النزاع، هذا دون هم من كل عىل انعكاساتها أو فظاعتها يف بلغت مهام ومقبولة مرشوعة ستصبح

 فيه. بالرشاكة عنوة متهمني أو

ا املوازين يقلب ربام الفت ميداين تطور يف) :التقرير  يف الادائرة احلارب يف عقاب عىل رأسا

 النرصاة حلف قادة الذي اجلديد التكتيك نجح -أشهر عدة منذ لها احلوثيني وحصار "دماج"

 من كبرية قبيلة جماميع أقدمت حيث صعدة؛ حمافظة أنحاء كل يف احلوثيني يد كرس يف لا"دماج"

 ساواء صاعدة: ملحافظاة الرئيساية املاداخل كافاة عاىل مطبق حصار فرض عىل النرصة حلف

 مراسال نقال حياث صاعدة؛ حارض أو صاعدة، احلديدة أو ة،صعد صنعاء الرئييس الطريق

 . الغذائية واملواد السلع رشاء عىل املواطنني من هستريية من حالة عن برس" "مأرب

 الغذائية؛ واملواد والغاز، النفطية، املشتقات يف صعدة حمافظة بها تمر خانقة أزمة إن وأضاف:

 طوابري شوهدت كام ،%40 قرابة إىل الغذائية املواد وبعض والغاز البرتول أسعار ارتفعت حيث

 . رشائه يستطاع ما كل رشاء يف التجارية املحالت عىل كبري وازدحام كبرية

 املؤدي احلدودي علب منفذ إغالق من تمكنوا النرصة حلف مقاتيل أن إىل املصادر وأشارت

 يؤدي واحد منفذ سوى احلوثي مقاتلو منها يستفيد أن يمكن منافذ هناك يعد مل وأنه صعدة، إىل

 . (البقع!! منفذ وهو صعدة إىل

ا أن إىل لفتت ذاتها املصادر  حلف مقاتيل لدى التدخل حاولت القبلية الشخصيات من عددا

 رفضوا النرصة حلف مقاتيل أن إال ،"وعلب" جبارة"، بو "آل منفذي: فتح منهم وطلبوا النرصة،

 واملناطق احلوثي مقاتيل ورفع "دماج"، عىل اراحلص بفك مرهون املنفذين فتح أن وأكدوا ذلك،

                                                           
 إرشيف موقع االشرتاكي نت. (1)



 الفصل الرابع: أحداث عمران  -------------------------------------------------------

-391- 

 

 . واحلوثيني السلفيني بني مستمرة مواجهات تشهد التي دماج بمنطقة املحيطة

 بني الواصل الطريق قطعوا حجة حمافظة يف "حجور" قبيلة من املسلحني عرشات أن وذكرت

 . (1) ( املرور من البضائع نقل وشاحنات املركبات ومنعوا وصعدة، حرض

ا عفويرا، أو اعتباطيا اختذه أبناء القبائل؛  وألنه ال يمكن أن يكون اختاذ قرار حصار صعدة قرارا

 لدى معيوب التجاوزات من النوع هذا فمرتكب ة؛وجتاوزات ألعراف القبيل تبعات من له ملا

 أن معناه بام العام، وأثره العمل خطورة بحسب متفاوتة إجراءات ضده وتتخذ القبائل، عموم

  أن يمكن ال القرار ذلك
 
ذ
 
 يف التصعيد خطوات مسار يف أعدت ممنهجة خطوات وفق إال يُت خ

ا، اليمن يف احلروب تأجيج يف سوابق لها الذي اتبعته أطراف املرسوم التوتر وترية رفع  ويف عموما

ا وحميطها صعدة منطقة  .خصوصا

 أبرز ظهر ية أو السياسية، كامباستخدام شتى حمفزات التحشيد يف أبعادها املناطقية والطائف

 إعالمية خطوات من العنوان ذلك رافق وما ،"دماج بحصار" يطلق عليه كان ما يف جتلياته

: التالية بالعبارة صعدة حمافظة بحصار وصال قناة عىل سلفي ومستثرية: كتفاخر شيخ مؤججة

 وال للشيبان، واءد وال لألطفال، غذاء وال ديزل، وال بنزين، عليها يدخل ال صعدة اآلن»

 . (2)!!«العذاب بهذا سنتلذذ واهلل للمرىض،

 أنصار اهلل مجاعة عن الوطني، احلوار مؤتمر رئيس نائب عن حينها "الشارع" يومية أوردت

 الختاذ أخرى بأطراف يدفع قد صعدة عىل املفروض احلصار استمرار إن"قوله:  "هربة صالح"

 ".العاصمة وعن األخرى، عن حمافظة كل فصل يتم وبالتايل أخرى؛ حمافظات يف األسلوب نفس

 حتديد"با هادي منصور عبدربه اجلمهورية عرب إفادته للصحيفة رئيس كام وطالب هربة

ل   من وسفيان صعدة، عىل املفروض احلصار من موقف
 املواقع بعض وتسليم األمحر، أوالد ق ب 

 ". واألجانب ينيللتكفري سلمها التي حمسن عيل للجنرال التابعة العسكرية

                                                           
 اإلرشيف . ،م2013 /11 /7 التاريخ ،موقع مأرب برس  (1)
 رابط الفيديو من يوتيوب..... (2)
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ا خانق، حصار من تعاين صعدة إن وأضافت:  واملحروقات والطبية، الغذائية، املواد يف وعجزا

 منافذ كافة إغالق جراء اجليش؛ قوات فيهم بمن توجهاتهم، بجميع نسمة، املليون يقارب ما عىل

 يةعسكر مواقع تسليم حد وصل الدولة، مؤسسات مجيع من وتسهيل صمت حتت املحافظة،

 .الصحيفة حسب أوليتها، لتسليم قذرة مؤامرة وظهور التكفرييني، بأيدي
 

  حاشد: يف األحداث بداية

 يف ضواحي عمران :  اهلل وأنصار األمحر، آل بني احلرب فتيل اشتعال

 :دنان  وادي -

ة وأعامل حمافظة عمران
 
ن: قرية ومركز إداري من مديرية القش

 
نا
 
ذر يف ،د  بالرشق من قفلة ع 

 .(1)بالد حاشد

 حمافظة عمران، قد انعكست عىل فيها الست واحلروب صعدة، أحداث من املعلوم أن

 احلرب مع ترافق ما أشهرها ،رشسة حروب فيها اشتعلت التي سفيان حرف من البداية وكانت

 .م2009 عام السادسة

 الشامل جهة" عدةص حمافظة مع املبارشة املحاذاة منها أسباب: لعدة عمران إىل املعارك وصلت

 عمران حمافظة وباعتبار ؛"عمران حمافظة مديريات أكرب سفيان حرف عرب عمران، حمافظة من

 متفاوتة فرتات عرب وشاركت سبق وألنها صعدة؛ باجتاه صنعاء من املرور منافذ أهم إحدى

 السلطة أبناء حرف سفيان مع البعض من صعدة؛ باصطفاف يف خالل احلروب التي دارت

 بالسلطة، املرتبطني املشائخ من وبدفع حيناا، سياسية بة املنتمني حلركة أنصار اهلل: بدوافعملحار

 حمدودة. أحيان يف طائفية وبدوافع أخرى، حيناا األمحر بيت مقدمتهم يف كان والذي

 االغتياالت خالل من اهلل؛ أنصار جتاه ميول أو تعاطف أي من املنطقة أبناء ترهيب أن إال

ا له أن تبنيي من كل ضد توعويرا يف توضيح ونرش موقف أنصار اهلل،  أو سياسيرا، أو إعالميرا، دورا

                                                           
 دار احلكمة للطباعة. ، اجلزء االول.624ص  ب: معجم البلدان والقبائل اليمنية، إبراهيم أمحد املقحفي،كتا(1)
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  املواقف املناوئة واملحاربة لها، أو تفنيد
 
ذ
 
ف
ُ
  أخرى ومدن صنعاء يف كام ن

ُ
منها عمران بعض

 شاكر" مع م2013 نوفمرب 1 املوافق األحد يوم كام حدث االعتداءات واالغتياالت لناشطني؛

ر قفلة يف االشرتاكي احلزب سكرتري فقيه،ال
 
ذ  نشاطه حيث تم اغتياله بسبب عمران؛ بمحافظة ع 

 وأرسالها منطقته، يف األحداث حول احلقائق لدور الذي لعبه يف نقلول واإلعالمي؛ امليداين

 والدولية!. املحلية األخبار ومواقع وكاالت من لعدد

وضع مشحون  يف التزال جديدة رصاعات يةأ حدوث قبل حتى كانت املنطقة هذا يعني أن

 املوحية املؤرشات من وفرة وجودل جديد؛ من فيها املعارك دائم من انفجار وترقب توتر فيه

 بدايته فعال ، حتققت والذي ،فقط حلدوثه السبب بانتظار وأنه بأن الصدام حاصل، املنطقة ألبناء

ة ، مديرية دنان، عزلة عذر، منطقة"  شيحة أبو"  بيت يف
 
ش  أفراد حني اعتدى عمران؛ حمافظة الع 

يامت من ا أخوين عىل األمحر بيت عىل حمسوبني الُعص 
 
ف ر 
ُ
 فقتلوا اهلل؛ أنصار حلركة بمواالتهام ع

يامت أبناءالبعض من  ينفذها كان محلة أثناء يف ذلك حدث اآلخر! واعتقلوا !واحدا  ضد الُعص 

 وثيقة عىل التوقيع رفض من ضد اخلصوص وعىل ،اهلل أنصار حلركة بانتامئهم يُشتبه من كل

من  وتهجريهم يواليهم، من بيوت وتدمري املنطقة، يف" احلوثي" الفكر برفض التعهد تضمنت

 .مساكنهم!

  املنازل من العديد بحق والتهجري أدت تبعات هذه الوثيقة إىل تنفيذ الهدم
 

رس
ُ
 املنطقة، يف واأل

م  
 
د
ُ
ل   من شيحة" "أبو لبيت" حتكيم  "بعدها  ق

 مل القضية أن أساس عىل ببندقني؛ املعتدية اجلهة ق ب 

 .(1)مقصودة تكن

ر، قفلة مديرية يف" املشهد" منطقة يف املغدور به دفن أثناء يف ،تصاعدت وترية القضية
 
ذ  ع 

 العزاء، واجب لتقديم اهلل؛ أنصار حركة عىل املحسوبني األفراد من جمموعة وحني حضور

يامت، أبناء من األمحر آلل التابعة املجاميع من عدد وبني بينهم مناوشات حصلتف  اتسعت الُعص 

                                                           
بتفويض جهة أخرى حلل خال فااتهم  -أو خصمني متضادين أو خمتلفني  ،رضا من طرفني معنى كلمة حتكيم: (1)

ولاديها خاربة باألحكاام  ،والعادة أن تاتحكم حلال اخلالفاات شخصايات لهاا ثقال قابيل  ،وإصالح شأنهم 

 . وتتمتع بصفة احلياد بني الطرفني ،واألعراف القبلية 
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 . دنان" "وادي عىل السيطرة من اهلل أنصار تمكن أن إىل وتسارعت االشتباكات

 جبال وهي والسودة، اجلانح جبيل توسعت نطاقات االشتباك بتسارع كبري حتى وصلت إىل

 فيه يتواجد والذي دنان" "وادي أرجاء عىل لكونه يطل ؛خاصة أهمية سودة جلبل أن إال متقاربة

القبائل املنتمني حلركة انصار اهلل من  وعندها تمكنت أفراد األمحر، حسني بن عبداهلل الشيخ منزل

 جبل أيضا عليها يطل والتي السواد، منطقة إىل إضافة ،"املحل"و ،"القرية" قريتي الوصول اىل

 .السودة

 بني يمر الذي الرئييس الطريق عىل الوجيزة الفرتة تلك يف لسيطرةا من اهلل أنصار تمكن

وبذلك يكون قد تم تأمني املناطق  "حجة"؛ يف و"األهنوم" عذر"، "قفلة ومديرية "العصيامت"

 الرئييس الطريق كذلك مقعس"، "ابن الشيخ وبالد "العقلة"، منطقة إىل عذر" "قفلة من املمتدة

 بعض حاول ،ومحايته تأمينه عىل وعملوا صعدة، وحمافظة سفيان" "حرف مديرية إىل يؤدي الذي

ان" محيد "عيل الشيخ رأسهم وعىل األحداث، بداية يف التوسط املشائخ
 
ي د
 
ل  "بني أهايل من ج 

" م 
ي   
ُ

 . إال أن كافة حماوالتهم باءت بالفشل املشكلة، إلنهاء رص

 األجنبية واملجاميع اإلصالح، وحزب السلفيني، باسم األول امليداين القائد" األمحر "حسني

 تفتيش نقاط استحداث يف كان ال يزال مستمرا اللحظة تلك وحتى ،" "عمران يف املعارك إلدارة

ر ي"، منطقة "العصيامت" يف ومنها متعددة: وتقطع
م 
 
" ومنطقة "اخل ث 

 
ل
 
ث ُ
 
التي شوهد فيها  "الم

 . وآخرون وصوماليون، ون،باكستاني منهم األجانب املقاتلني من انتشار العديد

 اهلل؛ أنصار وجود أماكن لقصف املجاورة؛ للقرى مدافع "حسني األمحر" بتخصيص وقام كام

 ضمن من فكانت تمكنوا من تأمينها؛ قد اهلل أنصار كان التي املواقع الستعادة حماولة يف

 "وادي وجهة حتوم"، "ذو جهة وهي جهات: ثالث من "دنان" منطقة عىل هجوم املحاوالت

 املسلحني بأن يذكر عنيفة، اشتباكات دارت حيث دنان"؛ "وادي رشق جنوب وجهة دنان"،

 و"سوق الصفراء"، "وادي من بالقرب ذلك قبل جتمعوا قد كانوا األمحر" لا"حسني التابعني

ا وانتشارا جتمعا بأن حينها املصادر أفادت حيث دنان" ؛ "وادي عىل للهجوم تأهبا اخلميس"؛
ا
 كثيف

 "دنان"، بوادي اخلميس" "سوق يف األمحر حسني يقودها وحملية أجنبية وجماميع سلفية يليشياتمل
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  ،م2013 نوفمرب 2 اجلمعة
ا
 تم م2013 نوفمرب 28 يف ،ملواجهة املناطق التي سقطت منهم تأهبا

 إىل سلفية جماميع كان قد سبق عملية االغتيال وصول ،مرافقيه من 3و العشة مديرية مدير اغتيال

 "دنان". قرية من بالقرب القفلة معسكر بجوار الكائنة "قمعة" نقطة

( 310مل تتوقف اإلمدادات القادمة من صنعاء ومن مدينة عمران، وبالذات من اللواء )

الذي كان يمد املقاتلني التابعني لا"حسني األمحر" بكافة املعدات  (1)مدرع بقيادة "محيد القشيبي"

اع خمتلفة من الذخائر، ومن رشاشات، ومدافع، والتي استخدمت القتالية: أسلحة، ومن أنو

 لرضب القرى يف وادي "دنان" و"قفلة عذر". 

تأمني العديد من  من اهلل أنصار تمكن بعد األمحر" لا"حسني التابعة اجلامعات استمرت

 عاءاألرب الكاتيوشا، سالح مستخدمة "دنان" وادي يف املواطنني ومنازل مزارع بقصف -املواقع

 . م2013 ديسمرب 1

 :خيوان وادي إىل األحداث انتقال

وث
ُ
 .(2)كم134تبعد عن صنعاء شامال بمسافة  ،خيوان: مدينة يف الرشق الشاميل من ح

 . حوث مدينة عن كم 13 ويبعد حوث، مديرية عزل إحدى هو خيوان: وادي

 "حسني تتبع مسلحة عجمامي قامت "دنان" وادي من األمحر لبيت التابعة اجلامعات اندحار بعد

" وادي بدخول األمحر"
 
ان ي و 

 
 بهدف والعتاد؛ والسالح باملقاتلني املحملة السيارات بعرشات "خ

                                                           
 عماران، حمافظاة يف ولاد يمناي، عساكري، قائد( م2014 – 1940) احلاشدي القشيبي منصور محيد بن محيد( 1)

 أحاد يوالقشايب. ركن عميد رتبة وصل حتى العسكرية رتبته يف وترقى م،1977 عام احلربية الكلية من خترج

 م. تدرج2011 عام الشعبية االحتجاجات خالل األمحر حمسن عىل اجلنرال مع انشقوا الذين العسكريني القادة

 اللاواء حارب أركان ثم بعمران، القفلة يف السادس اللواء حرب أركان وتوىل العسكرية، املناصب يف القشيبي

 يولياو 8 يف القشايبي قتال .مادرع (310) اءاللاو إىل اسامه حتاول الاذي اللواء لنفس قائدا ثم مدرع، األول

 م.2014
  ، اجلزء االول، دار احلكمة للطباعة والنرش.593معجم البلدان والقبائل اليمنية، إبراهيم أمحد املقحفي، ص  (2)

سميت نسبة اىل خيوان بن زيد بن مالك بم جشم بن حاشد بن همدان وهي بالد خصابة ذكرهاا اهلماداين قبال  -

 : هي من غرو بلد همدان واكرمه تربة وأطيبه ثمرة .ألف عام فقال
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  واجلرحى. القتىل من العديد الهجوم ذلك إثر نتج "دنان"؛ ومنطقة "خيوان" عىل العدوان شن

 ودحر إخراج من م2013/ 12/ 20 املوافق اجلمعة يوم فجر يف اهلل أنصار مقاتلو تمكن

 .األمحر" آل قصبة"وتدمري  املجاميع، تلك

  بيوم بعدها نزل
 
 محيد وعيل شوارب، أبو جماهد حييي منهم املشائخ: من عدد من مكون وفد

 أن إال ،احلرب لوقف التوسط مساعي يف "خيوان"، إىل الوفد وتوجه األمحر، محري برفقة جليدان

 لا حسني التابعة املجاميع بسبب حماوالت شتباكاتاال عودة بسبب بالفشل؛ باءت املساعي تلك

 نفذه اقتحام حماولة ومنها واالقتحامات، بالقصف االستمرار مع الوادي، استعادة يف األمحر

تل غثيمة"، "بني شيخ الفحاحي" "قايد الشيخ
ُ
 مرافقيه، من 12 مع الهجوم ذلك إثر عىل والذي ق

 . عمران" باقي "عبداهلل مرافقي من ومخسة

يناير، وهو اليوم الذي  5استمرت االشتباكات عىل أشدها حتى  م2013/  12/  25 يف

 ما تبقى من املزارع .  القبائل املوالية ألنصار اهلل من إكامل تأمني تمكنت فيه

 والبيضاء، الرباق، مواقع: تأمني من اهلل أنصار تمكن م2014 /6/1 املوافق االثنني يوم يف

 الصلح، التفاق نقضهم بعد األمحر ملجاميع مجاعي ا أدى لهروبمم "خيوان"؛ يف والربكة

 املواقع تكون اإللكرتوين؛ وبذلك اهلل أنصار موقع حسبب إخالؤها تم التي املواقع يف وتمركزهم

 شوكان، املزارع، خيوان، وادي املدينة، جنرت، ذو قصبة الشيخ، قصبة: تأمينها هي  تم التي

 .خيوان مديرية يف" حواري سد"و ،"الرباق بلج" وعىل جنرت، ذو جرس عكربي،

فيه جزء من  ورد م2014 الثاين كانون -يناير /8 األربعاء الشارع، لصحيفة تقرير يف

 إن" تفاصيل املرحلة التي كانت قد وصلت إليها أحداث احلرب حتى تاريخ نرش التقرير: 

 األمحر، حمسن عىل للواء اصاخل احلرس قائد العندويل" "خالد أن أوضحت متطابقة حملية مصادر

 أمس جرت التي املواجهات هذه يف أصيب -والدفاع األمن لشؤون اجلمهورية رئيس مستشار

 اجلانبني.  بني

يم   بني" أبناء من كبرية أعداد بدأت أمس ظهر ومنذ  
ُ

 "و" رص
 
ار ف

 
 ر"و" خ

 
 لقبيلة التابعني" مخ

يامت" مسلحي مع لالنضامم بالتوافد -حاشد ، "حواري منطقة" يف القائمة احلرب جبهة يف" الُعص 



 الفصل الرابع: أحداث عمران  -------------------------------------------------------

-397- 

 

قد تمكنوا  "خيوان" يف اهلل أنصار مقاتلو وبذلك يكون ،"مغدة"و ،"و"املحرش ،"حواري سد"و

 .األحرش موقع يف وقعت عنيفة مواجهات بعد الرشقية اجلهة من حوث مدينة من التقدم صوب

ومنها  ،نزول إىل مناطق االحرتاببدأت يف تلك األثناء أوىل جلان الوساطة بال :الوساطة جلنة

جلنة الوساطة التي رأسها اللواء فضل القويس "قائد قوات األمن اخلاص" اىل منطقة "مخر" إال أن 

اىل قرية "ذوعناش"  فشلت؛ بسبب استمرار االشتباكات التي وصلت وبتسارع كبري الوساطة

ألثاث من منازهلم املتواجدة يف وهو ما دفع بأوالد األمحر اىل تفريغ ا ،عىل أبواب مدينة حوث

ر ي"
م 
 
خ
 
 عىل عناش" "ذو قرية إىل الوصول من اهلل أنصار فيه مقاتلو تمكن الذي الوقت يف ،"ال

 . "حوث" عىل املطل الكبري اجلبل وعىل حوث، مدينة أبواب

 :حوث مدينة إىل األحداث انتقال

 نسمه "22267" هاسكان عدد يبلغ عمران، حمافظة مديريات إحدى هي :حوث مديرية

 مركز عزلة، عرش مخسة وتضم عمران، حمافظة وسط املديرية تقع م،2004 عام إحصاء حسب

 .حوث مدينة املديرية

وث:
ُ
 ر" جنوبا ح

 
ميت بساكنها حوث بن  ،شامال ،و"حرف سفيان" ،مدينة كبرية ما بني "مخ

ُ
س

 . (1)وهي مركز قبيلة العصيامت من حاشد ،السبيع من همدان

 قد األمحر ألوالد التابعة املسلحة املجاميع كانت حوث منطقة إىل األحداث تصل أن قبل

ت ل   صعدة، من قادمني كانوا أفراد بحق" ناعم ذي" شنيعة يف منطقة جمزرة ارتكبت
ُ
 ستة منهم ق

ا السيايس املجلس نرش. طفالها  وأصيب امرأة! بينهم
ا
لُ  بيان م   األمحر أوالد ميليشيات فيه يحُ 

  .م2013 أغسطس/آب 31 السبت: .اجلريمة تلك ارتكاب مسؤولية

 :البيان نص

                                                           
 ، اجلزء االول .527ذات املصدر السابق ، ص  (1)

ترجع شهرت "حوث" إىل كونها واحدة من مراكز العلم البارزة سابقا والتي كان يطلق عليها مصطح" الهجره"،  -

نشوان احلماريي وعباداهلل بان محازة، وآل  وقد أنجبت الكثري من العلامء واألدباء أمثال العالمة اللغوي الكبري

 الرصاص، وبنو حنش، وبعض آل األكوع، وآل احلمالين، وآل حوث من ذرية املؤيد حييي بن محزة احلسني.
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 ميليشيات قامت -عمران حمافظة مديريات بعض يف املواطنني عىل املتواصلة االعتداءات ضمن)

 أرسة عىل اعتدوا حيث مروعة؛ وجمزرة وحشية جريمة بارتكاب هذا يومنا صباح األمحر محيد

 املنطقة! مطاعم أحد يف اإلفطار وجبة يتناولون وهم حوث مديرية من مرورها أثناء يف مسافرة

 مقتل عن االعتداء ذلك أسفر مما عليهم، اليدوية القنابل وإلقاء املبارش، النار بإطالق قاموا حيث

 واألخالق القيم مع تنسجم ال وحشية إجرامية صورة يف وأطفال نساء بينهم أشخاص سبعة

 .اليمني  تمعواملج اإلسالم أبناء بها يتحىل التي

لُ  البشعة اجلريمة هذه أمام إننا م  ح 
ُ
 محاية عن األوىل املسؤولية الوفاق بحكومة يسمى ما ن

 عليها يسيطر حمدودة منطقة يف بصعدة صنعاء يربط الذي الطريق وتأمني املسافرين، املواطنني

 تلك ترتكبه ما قالطري تلك من يمر ومن املنطقة، أبناء كل يعرف والتي األمحر، محيد ميليشيات

ا، يوما يتوقف يكاد ال وتقطع املسافرين، لسيارات نهب من امليليشيات:
ا
 واعتداء وقتل، واحد

 .الطريق تلك من مار كل عىل

 وميليشياته األمحر محيد فيها يعيث التي املناطق تلك أبناء من واألحرار الرشفاء وندعوا

 تصبح ال حتى والقبلية؛ والوطنية خالقيةاأل مسؤوليتهم يتحملوا أن -وإجراما فسادا املسلحة

ا مناطقهم  .واملساكني لألبرياء والتقطع املسافرين وختويف واإلجرام، للفساد مرتعا

 :الشهداء أسامء لكم مرفق

 .املرهبي أمحد زوجة ا

 .احلشحوش الرزاق عبد ا

 .محيدان الكريم عبد عىل ا

 .املتوكل معاذ ا

 .املرهبي أمحد ا

 .املفقودين عداد يف زاال ما طفالن ا

 .القتلة  بأيدي اآلن حتى زالت ما األرسة هذه جثث أن مع
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 .(1)ها1434 شوال 24 السبت،  اهلل ألنصار السيايس املجلس

 املنطقة شهدت م2010 عام ففي حوث: مدينة يف تكن تلك أوىل اجلرائم التي ارتكبت مل

 . ألسلحة بتكديسهم موااته اهلل، أنصار عىل أيضا حمسوبني شباب بحق شبيهة جريمة

بعد احتشاد جماميع تابعة حلسني األمحر يف حميط مدينة حوث؛  حوث انتقلت األحداث إىل

وهي املناطق املحاذية لقبيلة  –استعدادا ملهامجة منطقة مديرية "قفلة عذر"، وقرية "دنان" 

 يف جاميعامل تلك استمرار خالل ومن؛ (م2013 نوفمرب 1 السبت) الُعصيامت من جهة الغرب

يف هذه  رصد - اهلل بأنصار صلتهم يشتبه من كل ضد باالختطاف والقيام التقطع، نقاط نصب

 املنطقة عدة حوادث منها: 

ة أبو أحسن حممد املواطن اختطاف - م 
 
ال
 
ر  " نقطة من سفيان منطقة أبناء من ع م  ج 

 
" ع

 .(م2013 نوفمرب2) منها مروره أثناء يف با"حوث"

 شاحب أهل من"  ضبعان مسعود ضبعان" ، وابنه" ضبعان مسعود" ننياملواط احتجاز -

 .م2013 نوفمرب2 "حوث" مدينة مدخل يف املتواجدة النقطة يف سفيان، قبائل إحدى

 يد عىل م2013 ديسمرب 1 يف "حوث" بلدته من احلوثي مطهر أمحد الشاب اختطاف -

 " بقرية األمحر الشيخ قرص يف الشاب أودع والذي قيالن"، باقي "عبداهلل
 
ان
 
ي ش  مدينة من القريبة" ر 

 . "حوث"

ت ل  إثر ذلك  "حوث"؛ عىل املطل "األحرش" لتأمني موقع حترك بعدها مقاتلو أنصار اهلل
ُ
ق
 
ف

إىل أن تمكن املواطنون املوالون ألنصار اهلل  ،العديد ممن كانوا يتموقعون يف النقاط لقطع الطريق

 حلسني التابعة املجاميع هروب بعد حوث مديرية عىل طرةالسي بسط من ،م2014 فرباير 2 يف

" "بني باجتاه األمحر يم   
ُ

 . رص

ا كان املجلس السيايس حلركة أنصار اهلل قد نرش
ا
ال، ذكر بيان  موقف احلركة من نقاط فيه مطو 

                                                           
 انفجاار إثار م2013/ 10/ 31 يف مرصاعه لقي األمحر، ألوالد التابع"  عمران باقي عبداهلل" اجلريمة مرتكب (1)

 .حوث ديريةم يف له التابع الطقم استهدف
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 30: بتاريخ األطراف الهادفة اىل حمارصة حمافظة صعدة ، تنصبها كانت التي التقطع

 م.10/2013/

 :لنصا

 اليمن خارج من وكذا ،يمنية حمافظات عدة من التكفرييني املقاتلني حتشيد يف االستمرار - أ

 "دماج" إىل وإرساهلم اليمني، الشعب عىل صارخ وعدوان البلد، لسيادة فاضح انتهاك يف

ة   مديرية - دنان" و"وادي
 
ش  بمشاركة ؛(حجة – حجور)و ،(كتاف - القطعة)و عمران، – الع 

 املجاميع، لتلك مناطقهم وأباحوا علنية، بصورة ذلك تبنوا الذين األمحر أوالد عصابات ودعم

 "دماج" ملف وراء وخارجية داخلية قوى مراكز وقوف يف للشك جماال يدع ال بام معها وختندقوا

 . شاءت ما متى وتصعيده

 املؤدية لرئيسيةا املنافذ وإغالق العامة، الطرقات عىل التقطع نقاط نصب يف االستمرار - ب

 وإحلاق سفيان"، و"حرف صعدة، حمافظة يف نسمة مليون من أكثر وحصار صعدة، حمافظة إىل

 من كثري وتلف املحروقات، انعدام وكذا والدواء، الغذاء، يف النقص نتيجة بهم؛ الرضر بالغ

 -: تلك التقطع نقاط ومن الزراعية، املحاصيل

 نفوذ حتت تقع التي( صعدة – صنعاء خط) حوث ةمدين مدخل عىل الواقعة عجمر : نقطة •

 مهينة، بصورة واعتقاهلم منها، صعدة أبناء من العرشات اختطاف تم والتي األمحر، أوالد

 بحقهم !. التعذيب صور أبشع وممارسة للحيوانات، خمصصة غرف يف وإيداعهم

 (.البقع - كتاف خط) صيفة: أبو نقطة •

 .األمحر أوالد نفوذ حتت الواقعة ،(حرض - حوث مثلث خط) اللسان: نقطة •

 التدريب ومراكز املعسكرات وإقامة اخلنادق، وحفر املتارس، استحداث استمرار -ج

 .و"العشة" و"القطعة"، "دماج"، من: كل يف لألجانب

 واملدفعية. الهاون بقذائف لا"دماج" املجاورة القرى إمطار يف االستمرار -د

 حتى الوضع، تفجري يف امليض عىل واإلرصار التعنت، يف مرارواالست االتفاقيات، خرق - ها

 مواقع وإخالء النار، إطالق وقف فمنذ اإلشكال: بحل املكلفة الرئاسية اللجنة وجود ظل يف
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 واالستفزازات، املايض، أغسطس شهر أواخر الرئاسية اللجنة بوساطة با"دماج" الطرفني

 إلقاء إىل باإلضافة املواطنني، منازل واقتحام ق،اخلناد وحفر املتارس، وبناء واالستحداثات،

  مستمرة. ظلت -والتكفريية  التحريضية املحارضات

  م2013/  10/ 30 -اهلل ألنصار السيايس املجلس عن صادر

 أنصار قام أن -النزاع أطراف واملنفذة من قبل للتصعيد والضغط املتبادل كوسائل استخدم

 الرد فكان صعدة؛ حمافظة عن األمحر حلميد التابعة االتصاالت رشكة" سبأفون" خدمة بإيقاف اهلل

 "خيوان" وادي يف الواقع الضوئية األلياف كابل بقطع -مالك الرشكة –األمحر"  "محيد قبل من

 وإصالح نصابها، إىل األمور إرجاع عىل أسبوع بعد االتفاق وتم بالكامل، صعدة حمافظة عن

 . الطرفني من األرضار

 ورية االنتقايل يف واشنطن :رئيس اجلمه

الواليات املتحدة األمريكية، والتقى مع  "عبدربه منصور هادي"يف سبتمرب من ذات العام زار 

رئيس الواليات املتحدة "باراك اوباما" وكبار مسؤويل احلكومة األمريكية منهم وزير خارجيتها، 

ملخاوف؛ وألنها قد ترافقت مع وهي الزيارة الشهرية التي تبادل فيها الطرفان املجامالت وا

أحداث عمران؛ فقد انتقل الرئيس االنتقايل بعد زيارته لواشنطن اىل اململكة السعودية، والتقى 

ثم جرى لقاء موسع آخر للرئيس االنتقايل مع أطراف  ،بامللك السعودي عبداهلل بن عبدالعزيز

 عبد بن "مقرن األمري الوزراء لرئيس الثاين حكومية من اململكة السعودية عىل رأسهم النائب

 العزيز"، عبد بن نايف بن "حممد األمري امللكي السمو صاحب الداخلية وزير وكذلك العزيز"،

 السعودية.  العربية اململكة يف املسؤولني كبار من والعديد

 شدد األمنية وصفته االجتامع بطبيعة يتعلق الفقرة التالية: وفيام ورد يف خرب وكالة سبأ لألنباء

 ومالحقة واالستقرار، األمن يكرس وبام والصادق، احلازم العمل رضورة عىل الرئيس األخ

 .تسويف أو تهاون دون كانوا أينام واملخربني به، املخلني كل ومعاقبة
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الــرئيس "جمموعــة األخبــار واألحــداث واللقــاءات الرســمية لرئاســة اجلمهوريــة 

 اث عمران:اخلاصة بأحد "االنتقايل املنتهية واليته

 عمران، حمافظات: مناطق من واألعيان املشايخ من جمموعه يلتقي اجلمهورية رئيس -

 سبأ نت. – م صنعاء2013/سبتمرب/7واملحويت  وصعدة، وحجة،

 عمران بمحافظة النار إطالق بوقف املعنية الرئاسية الوساطة جلنة يستقبل اجلمهورية رئيس -

 رئيس هادي منصور ربه عبد الرئيس األخ استقبلسبأ نت :  – صنعاء م2013/سبتمرب/11

 العصيامت بني عمران بمحافظة النار إطالق بوقف املعنية الرئاسية الوساطة جلنة اليوم اجلمهورية

 الشيخ الشورى: جملس وعضوي دماج"، حسن "حممد عمران حمافظ من املشكلة واحلوثيني

 ناجي بكيل الشيخ النواب جملس وعضو مناع، اهلل عبد فيصل والشيخ شوارب، أبو كهالن

 عيشان حممد صالح والشيخ الدين، بدر عبداهلل حممد والشيخ قبيظة، قاسم والشيخ الصويف،

 .عمران  حمافظة وكيل

 األمحر حسني بتزويد يأمر عمران بمحافظة مدرع (310) اللواء قائد القشيبي محيد - 

 و"قفلة دنان" "وادي أبناء من ملدنينيا لقصف الذخائر؛ أنواع وخمتلف واملدافع، بالرشاشات،

 "إبراهيم املدفعي رأسهم وعىل األسلحة، تلك الستخدام ميدانيني؛ بخرباء وزودهم كام. عذر"

 . م2013 نوفمرب2. الفحاحي"

عمران  بمحافظة وكيلني الصعر" حزام و"عبدالرمحن البكري"، حسني "أمحد تعيني -

 م2013 لسنة( 207) رقم اجلمهوري القرار يومال سبأ نت. صدر ا صنعاء 2013/نوفمرب/10

 عمران. بمحافظة وكيلني أسامئهام التايل األخوين بتعيني

 :والرئاسية  احلكومية الوساطة جلان

 يف النزاع طريف بني النار إطالق تم وقف واخلمري حوث إىل اهلل أنصار وصول بعد -

ص عىل االتفاق الذي رعته ، ونم2014 يناير/2كانون /8 األربعاء: ودنان وحوث خيوان

 مجيع من النار إطالق وقف عىل لإلرشاف املواقع؛ مجيع يف مراقبني نرش : اللجنة الئاسية عىل

 كل القويس" "فضل اللواء جانب إىل الرئاسية اللجنة ميكا تكونت (29) اللواء ومن األطراف،
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 صالح حممد /والعميد العسكرية، الشؤون جلنة عضو العنيس قائد/دكتور الركن العميد من :

يق ر 
ُ
 (29) اللواء السدمي قائد اهلل حفظ/الركن ، والعميد عمران حمافظة رشطة عام مدير ط

 جلنة من املنج صالح عيل/الركن والعقيد مشاة، (72) اللواء قائد احلاميس صالح/والعميد ميكا،

 .السادسة العسكرية املنطقة من املرصي عبده /والعقيد العسكرية، الشؤون

، بني قبائل بني عبدالقادر هالل األستاذ العاصمة أمني برئاسة الوساطة نجحت -  يم   
ُ

 رص

 م. 3/2/2014 االثنني:. حوث مديرية يف اهلل وأنصار

  اهلل أنصار مع قبلية اتفاقات من سبقها وما عمران، مدينة يف األحداث بداية

 -حسني األمحر يف عمراناألمحر عنهم أوالد الشيخ عبداهلل بن  مشائخ بيت سقوط بعد

 التقطع وعدم املواجهة، وعدم السالم، عىل اتفاقات: عدة عمران مدينة عىل املطلة القبائل عقدت

 يف التدخل عدم يف وكذلك آخر، اجتاه أي أو عمران باجتاه هلم حترك أي يف اهلل أنصار وبني بينهم

 .(1)الدائرة املعارك

 مقاتيل وهيمنة نفوذ حتت واقعة كانت التي اطقاملن عىل السيطرة إتامم من التمكن عقب

 من عدد عىل التوقيع من اهلل أنصار حركة تمكنت -الُعصيامت مناطق يف األمحر حسني

يم، بني بينها ومن حاشد، مناطق مشائخ مع االتفاقيات
ُ

 عدم عىل جمملها: يف نصت رص

 نقاط إقامة بعدم اهلل أنصار يلتزم أن عىل العام؛ اخلط يف املرور من اهلل أنصار عىل االعرتاض

 .االتفاقيات تلك إطار يف الداخلة املناطق يف عسكرية

 :اإلخاء اتفاقية

يم" "بني مشائخ بني م:2014 /6/2وقعت يف 
ُ

ر ومشائخ جهة، من رص
 
ذ  والعصيامت" "ع 

 األربع بطونها وإحدى حاشد، قبائل أشهر من واحدة هي خارف وقبيلة أخرى؛ جهة من

 .عمران حمافظة إدارياا وتتبع صنعاء، شامل منطقة يف خارف قبيلة ركزتتم ،الرئيسية

                                                           
 .صنعاء من الشامل إىل كيلومرتا 140 بعد عىل عمران حمافظة تقع (1)
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ار ف: أحد بطون قبيلة حاشد
 
ي د ،خ   ،والكل ب يني ،وهي ثالثة أقسام: الص 

 
رب
ُ
 .(1)وبنو ج

 أبو جماهد جربان الشيخ هو اآلن وكبريهم ،(شوارب أبو) آل هم خارف قبيلة زعامء

 .شوارب أبو جماهد املعروف العسكري ائدوالق القبيل الزعيم ابن وهو شوارب،

ا– خارف لقبيلة املتزعمة األرسة هذه أعالم ومن
ا
 شوارب أبو جماهد كهالن الشيخ -أيض

ا عمران حمافظة وحمافظ الشورى، جملس عضو
ا
 .سابق

 جهة من والعصيامت عذر ومشائخ جهة، من رصيم بني مشائخ بني الوثيقة وقعت وقد

 نفس يف" فيس بوك" االجتامعي التواصل موقع عىل صفحته يف عاطف أمني الشيخ كتب أخرى

ع) االتفاق: توقيع يوم
ّ
 من رصيم بني مشائخ بني القبلية اإلخاء وثيقة عىل خارف قبيلة مشائخ وق

  أخرى(؛ جهة من والعصيامت عذر ومشائخ جهة،
ا
 إنهاء» عىل: ينص االتفاق أن إىل مشريا

 وتأمني املشرتكة، احلدود حقوق واحرتام واألمان، األمن وإحالل الدماء، وحقن االقتتال

 يف شارك من كل وممتلكات أعراض وتأمني طائفية، نقاط أي دون سبيل عابر لكل الطرقات

 .(2)«ومشائخ قادة، أو أفرادا، سواء: رصيم بني أرض يف ومن رصيم، بني من السابق: القتال

 :َعْجَمر  اتفاقية

 حوث مدينة عىل الرشقية اجلنوبية الناحية من مطلة عجمر تبة م :2014 فرباير 11وقعت يف       

 ر، مدينة باجتاه
 
 يف معهم حصل كام املنطقة تلك يف مواجهات يالقوا مل اهلل أنصار ان ويظهر مخ

 إىل بادروا املنطقة أبناء ألن وذلك فيها؛ متمركزين اليزالون األمحر بيت أتباع كان أخرى؛ مناطق

 دفع -مناطقهم يف بالتجمع األمحر لبيت التابعة للمجاميع السامح وعدم ،اهلل أنصار مع االتفاق

 . مخر  صوب عجمر من لالنتقال وجماميعه األمحر بحسني ذلك

 قبائل من برعاية اهلل وأنصار رصيم، بني قبائل مشائخ بني املوقعة" عجمر اتفاقية"  نصت

 عىل بنودها تركيز ويف الطرح، شمولية االتفاقية عىل ظهر بنود، ستة عىل االتفاق تضمن همدان،

 القبلية، أو جتسيدها األعراف األطراف، أو صون حقوق مراعاة مع االجتامعي، السلم خيدم ما

                                                           
 ، اجلزء األول.555ذات املصدر السابق ص  (1)
". "عىل القبيل الشيخ إليها ينتمي التي رصيم، بني مديرية (2)

 
ان
 
ي د
 
ل  ج 
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يم بني مديرية أن علماا  ،الواقع عىل
ُ

 "محيد العميد مدرع (310) اللواء قائد رأس مسقط هي رص

  القشيبي"

 . م2014 فرباير 11 الثالثاء بتاريخ طرفنيال بني عليه التوقيع تم الذي االتفاق بنود

 : كالتايل الصلح وثيقة يف واملرفقة

 والوفاء التعاون يسودها وحياة ووئام وسالم إخاء يف اهلل وأنصار هم يعيشوا أن :أوال

 .واالحرتام

 .جانبهم من يطمئنوا وأن مناطقهم، عىل العسكري االعتداء بعدم اهلل أنصار يلتزم ان :ثانيًا

يم بني وأعيان مشائخ يلتزم أن :اثالثً 
ُ

ن   رص  التقطع من بالدهم يف الطرق بتأمني اليهم وم 

 .واالعتداء

 .املجاهدين عىل هم وال يعتدوا بالدهم، من رش أي املجاهدين عىل يفتحوا أال :رابعا

يم بني وأعيان مشائخ يلتزم ان :خامًسا
ُ

 القرآنية املسرية إىل انضم من عىل االعتداء بعدم رص

 .وماله وعرضة نفسه عىل يأمن وأن وابنائهم، بالدهم من

 غريهم، مثل مثلهم بالدهم يف اهلل ألنصار السلمي الثقايف النشاط اعرتاض عدم :سادسا

 .واالختياري السلمي االطار يف وذلك

يم بني قبائل عن نيابة "عجمر" منطقة يف الطرفني من التوقيع تم و
ُ

 "عيل الشيخ حاشد رص

 أنصار ممثيل توقيع جانب إىل األعيان، من وعدد عاطف"، محود "عادل والشيخ "،جليدان محيد

 .االتفاق رعاة من همدان بالد ووجهاء رموز من العديد بحضور ، وذلك«احلوثيني» اهلل

 : ظ ليمة  اتفاقية

 مدينة مركزها عزل، أربع تضم عمران، حمافظة مديريات إحدى هي حبور: ظ ليمة مديرية

 وهي ، م2004 لعام السكاين التعداد إحصاء حسب نسمة 39334 سكانها عدد يبلغ حبور،

 من «حبور» حصن يف( م1933 – 1351) األمحر" حسني بن "عبداهلل الشيخ فيها ولد التي املنطقة



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان  

-406- 

 

  .(1)حجة لواء نواحي من ناحية حينها كانت والتي حاشد، ظليمه بالد

يمه: جبل واسع من بالد حاشد يشكل يف اعام
 
ل
ُ
له )مديرية( مركزها مدينة )حبور( ولذلك ظ

يقال لها )مديرية ظليمة حبور( وهي من أعامل حمافظة عمران التي تم إستحداثها يف عام 

 .(2)وكانت قبل ذلك تابعة ملحافظة حجة ،م1998

ليمة مديرية ئلقبا ساندت
ُ
 استقباهلم خالل من (:310) اللواء مع حربهم يف اهلل أنصار ظ

 وبإزالة مناطقهم، يف التمرتس من األمحر بيت أعوان وبمنع اهلل، ألنصار بعةالتا للتعزيزات

 . األمحر بيت أعوان ونصبها سبق التي النقاط

 :عمران - اهلل ألنصار املوقع االلكرتوين

ليمة بني مديرية يف م2/2014/ 9 املوافق األحد يوم ظهر االتفاق تم
ُ
 حبور مديرية أبناء ظ

ليمة
ُ
 من الطرفني نزول عىل األمحر أوالد مع اليزالون هم ومن اهلل، ارأنص مع هم فيمن ظ

 وعقال شخصيات من وساطة عرب وذلك فيها؛ يتمركزون كانوا التي البيوت ومن األرتاب،

 أطراف مع اهلل، ألنصار املوالية عذر قبيلة طرف من مندوبني إىل باإلضافة املديرية، ومشائخ

 ظفر جبيل يف املجاميع منها األرتاب، من النزول عىل فاإلرشا مهمتهم األمحر، آلل موالية

 وإنزاهلم األمحر، ألوالد التابعة املجاميع سيطرة حتت التزال كانت التي مغرب حتى واجلميمة

 الرأي وحرية املتبادل االحرتام عىل بينهم فيام مراقبني، واالتفاق ووضع الوساطة، قبل من

 والفكر.

 نص االتفاق:

ْمِرنَا َرَشًداَرب  ﴿ تعاىل: قال
َ
نَْك رمَْحًَة وـََهيِّْئ نَلَا ِمْن أ  .[10]الكهف:﴾َنا آتَِنا ِمْن دَلُ

ْصلُِحوا َذاَت بَيْنُِكمْ ﴿ تعاىل: وقال
َ
َ وَأ  العظيم اهلل .صدق[1]األنفال: ﴾ فَات ُقوا اَّلل 

ليمة مديرية أبناء فإننا
ُ
ا ظ  التي رياتواملج األحداث بشأن الوثيقة هذه عىل ونوقع نقر مجيعا

يم بني وثيقة إقرار عىل اجلميع واتفق خاصة، حاشد وقبيله عامة اليمن بها تمر
ُ

 وقعت التي رص

                                                           
 . ومواقف قضايا األمحر حسني بن اهلل عبد الشيخ مذكرات كتاب ،25 ص (1)
 ، اجلزء االول.978ذات املصدر السابق، ص (2)
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 ر، يف
 
 :التايل عىل االتفاق وتم مخ

 .األرتاب ترفع وأن تقطع، أو نقاط أي استحداث وعدم الطريق، تأمني -1

 .خارجها من أو يرية،املد أبناء من كان: طرف أي من تمرتس أو مواقع أي استحداث عدم -2

 .غريها أو مراكز أو مقر ألي املنع أو التعرض وعدم واملذهبي، السيايس واالنتامء الفكر حرية -3

 .مصاحلها عىل واحلفاظ واستقرارها، وأمنها باملديرية يرض يشء بأي املساس عدم -4

 وفتح احلقوق؛ باستثناء ما مىض، كل يف املديرية أبناء بني والتصالح والتسامح احلضور -5

  املديرية أبناء بني جديدة صفحة
ا
 .كامال

 .املديرية أبناء كافه أعوان عليه الناس فإن الوثيقة هذه خالف من -6

ليمه.  مديرية ووجهاء وأعيان مشايخ. اجلميع شأن يصلح واهلل هذا
ُ
 ظ

 :واالستقرار السالم وثيقة

  واألعيان، املشائخ من بممثليهم مديريات ست أبناء عليها وقع التي الوثيقة وهي
 
م ت

 
ل
ُ
 س

 تلك يف الكامل السالم إحالل سبيل يف مهمة؛ نقاط عدة تضمنت اجلمهورية لرئيس منها نسخة

 األطراف جتاه عدائية مظاهر عسكرية أي استحداث عن األطراف كل نأي خالل من املناطق:

 إطار يف الثقايف أو سيايسال النشاط وممارسة والتعبري، الفكر حرية عىل التأكيد وعىل األخرى،

 غري من هم الذين املسلحني وخروج العسكرية، االستحداثات رفع وعىل والقانون، الدستور

 .املحافظة أبناء

 مديريات وأعيان ووجهاء مشائخ وقع»جاء يف وكالة سبأ لألنباء خرب االتفاق عىل النحو التايل:  

ب،) الست: واجلبل رسيح، عيال ح 
 
ة، س

 
ي د   ر 

 
د، ار،الرص و  ة، الس 

 
ود ء السُّ

 
ال
ُ
 عمران، بمحافظة( وث

 عىل االعتداء وعدم عمران، بمدينة املحيطة املناطق تلك يف واالستقرار السالم وثيقة عىل -اليوم

 بصنعاء عقدوه موسع اجتامع ختام يف ذلك املحافظة؛ جاء يف واملعسكرات الدولة مؤسسات

 لإلصالح، اليمني التجمع عن ممثلني وبحضور هايل"،الق "جماهد املغرتبني شؤون وزير برئاسة

 ،السيايس العمل أطياف ومجيع اهلل، وأنصار النارصي، التصحيح وتنظيم العام، الشعبي واملؤتمر

 عىل نقاط وضع أو تمركزات، أو استحداثات ألي القاطع رفضهم الوثيقة يف أعلنوا حني ويف
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 وساحاتهم والفرعية الرئيسية طرقاتهم بأن الوقت ذات يف أكدوا كان ؛ طرف ألي مناطقهم

 . للجميع  آمنة وجباهلم وقراهم

ب،) الست: واجلبل رسيح، عيال مديريات وأعيان مشائخ وأمجع ح 
 
ة، س

 
ي د ار، ر 

 
د، الرص و   الس 

ة،
 
ود ء السُّ

 
ال
ُ
 رغبته حسب كل السياسية والتعددية املذهبية احلرية عىل -عمران بمحافظة( وث

 إدارة جتسيد عىل باحلرص باملحافظة املحلية السلطة قيادة الوقت ذات يف لبنيمطا وإرادته،

 حرصهم الوثيقة يف املديريات تلك وأعيان مشائخ وأكد ،للوطن العليا املصلحة خيدم بام الدولة؛

 تطبيق سبيل يف اجلمهورية؛ رئيس هادي منصور ربه عبد الرئيس األخ جهود ومساندة دعم عىل

 .(1)الوحدة عىل واحلفاظ واالستقرار األمن حتقيق ويف احلوار، خمرجات

 :عمران  مدينة في والثوري السياسي المسار

ت التي والثورية وامليدانية السياسية للتطورات مواكبةيف   يف متسارعة بوترية جمرياتها رس  

 والت،حت من سبقها ما بكل «سبتمرب 21 ثورة» با الحقا املسمى العنوان وحتت صنعاء، العاصمة

 سبق هلم كان عمران حمافظة أبناء فإن -أعقبتها التي التصعيد مراحل ثم حتديات، من رافقها وما

 نظمت التي فرباير 11 محلة ومنها العناوين، ذات وحتت األحداث، تلك مع والتفاعل املشاركة

 وعام رئييس كمطلب الوفاق حكومة بإسقاط املطالبة والوقفات واملسريات املظاهرات من للكثري

 عليه اتفق ما لتنفيذ اجلديدة احلكومة عىل فيها عّول كثرية أخرى مطالب طياته يف يتضمن

 . الشامل الوطني احلوار مؤتمر جللسات كمخرجات

 أو سياسية بمطالب للمطالبة حمافظتهم؛ داخل عمران حمافظة ألبناء خروج كأول ذلك وأعد

 املستخدمة واالحتجاجية املطلبية التعبريية واألساليب األدوات من ذلك يكن مل حيث ثورية،

 . (2)املحافظة داخل

 أو للتجمهر رافضة وسياسية وعسكرية أمنية بموانع حماطة التزالكانت  عمران مدينةف

                                                           
 م.2014 فرباير 20: لألنباء سبأ وكالة (1)
 م .1998 أكتوبر 22 بتاريخ رسميا تدشينها تم والتي حديثا، الناشئة املحافظات هي من عمران (2)
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 قربها بسبب املحافظة؛ عىل مفروضة خلصوصية وذلك ثورية؛ أو حقوقية مطالب لرفع التجمع

 التباب يف اإلصالح حلزب التابعني باملقاتلني مرانع مدينة إحاطة تم لذلك صنعاء؛ العاصمة من

 .والطرق

 عمران؛ مدينة دخول من للمتظاهرين عمران بالسامح حمافظ رفض جاء إثر ذلك وعىل

 سابقة، شهور منذ احلاصل واالحرتاب الرصاع من اآلخر الطرف مع تصادمهم إمكانية بحجة

 .املتظاهرين محاية بدور لتقوم األمنية؛ اجلهات من اوال اإلذن بأخذ إلزامهم وعىل

 :عمران مدينة داخل السيايس اخلالف بوادر

 فرتة يف املحلية السلطة قيادة وبني دماج" حسني "حممد املحافظ بني بداية اخلالف احتدم

 أمني صالحيات بتجميد املحافظ أصدره قرار بعد واملطالب اجلامهريية، املسريات لتلك سابقة

 .(1)املخلوس" زمام "صالح افظةللمح املحيل املجلس عام

 حمافظ منصب عن شوارب" أبو جماهد "كهالن إقالة حول آخر خالف ذلك سبق قد وكان

 يف تعينه تم شوارب" أبو "كهالن أن علماا  عنه؛ بدال دماج" حسني "حممد وتعيني عمران، حمافظة

 . عمران حمافظة يف منتخب حمافظ كأول م2008

 قرار عىل فعل وكردة -عمران بمحافظة املجالس وأعضاء املحلية السلطة قيادة فعقدت

 مارس/آذار 1" املوافق السبت للمحافظة املحيل املجلس عام أمني صالحيات بتجميد املحافظ

ا، اجتامعاا -"م2014  إىل رسالة وتوجيه "دماج"، املحافظ عن الثقة سحب فيه أقروا موسعا

 أبناء تطلعات يلبي جديد حمافظ بتعيني مطالبةلل اجلمهورية؛ رئيس هادي منصور عبدربه الرئيس

 .العامة املصلحة فيه ملا ويعمل املحافظة،

 اإلدارة سوء تبعات املحافظ حتميل بعد باملحافظة املحلية السلطة أعضاء من الرد ذلك جاء

 اجلوانب تراعي ال حزبية معايري عىل بناء اإلدارية؛ للكوادر إقصاؤه وكذا املحافظة، لشؤون

                                                           
 يف حافظاةامل عن أزيل م،2012 سبتمرب يف عمران ملحافظة حمافظا عني سابق، وزير( 1938) دماج حسن حممد (1)

ا املحافظاة مان إقالتاه بعاد عني لإلصالح، اليمني التجمع حلزب العليا الهيئة عضو ،2014 يونيو 8  يف عضاوا

صدر. الشورى جملس
ُ
 . عمران ملحافظة حمافظا شمالن صالح حممد بتعيني مجهوري قرار   وأ
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 .وأبنائها املحافظة مصلحة وال رية،اإلدا

 بإلغاء قراره؛ عن املحافظ تراجع قد أدى إىل املحلية السلطة قبل من التصعيد فكان

ه معه، التعامل وعدم العام، األمني صالحيات
 
ج  بإلغاء املديريات ومدراء التنفيذية املكاتب وو 

ا السابق، التعميم ا القرار، صوابية عدم موضحا  وفق العام؛ األمني مع التعامل بعودة وموجها

  األطراف. بني دارت التي العسكرية للمواجهات باإلضافة والقانونية، الرسمية صالحياته

 أبناء موقف ومنها املواجهات، لتلك سابقة ومطلبية مدنية واحتجاجات مطالب هناك كان

 السلبي لدورهام اج"؛دم حسني "حممد واملحافظ القشيبي" "محيد اللواء القائد من عمران حمافظة

 واحلزب، الشيخ،» خدمة عىل اهتاممهم وانحصار املحافظة، أبناء قضايا جتاه مسؤول والغري

 اجلمهورية لرئيس طلباا الناس عامة وكذلك هناك املحلية السلطة قدمت -«العسكري والقائد

 . املرشوعة املطالب لهذه ومناسب عاجل حل بإجياد

 وقفات تنظيم من ُمن ُعوا املتظاهرين أن إال سلميا، طابعا ىلاألو اللحظة من اخلروج تبنى

 .منهم العديد استشهاد إىل أدى مما مبارشة عليهم الرصاص بإطالق وقوبلوا عمران مدينة داخل

  " مبارش نار إلطالق تتعرض األوىل املسرية " املجزرة

 أغلب فيها كتشار حاشدة مسرية خرجت م2014 مارس - آذار 6 املوافق اخلميس يوم يف

 باسندوه"، سامل "حممد برئاسة الوفاق حكومة بإسقاط فيها طالبوا -املحافظة وقبائل مديريات

 لألهداف بذلك مسايرة عمران، بمحافظة خاصة ملطالب إضافة األجنبية؛ الوصاية ورفض

 ؛ فكانتواملحافظات املدن بقية يف للمظاهرات املنظمة فرباير 11 محلة تبنته الذي العام والتوجه

 سبق" دماج حسني حممد" عمران حمافظ أن علماا  عمران، حمافظة يف نوعها من األوىل املسرية

ا ورفض  . محايتها ضامن عدم بحجة سلمية؛ مسريات خروج مرارا

 مناطق ومن والغرب، اجلنوب، جهة فمن اجتاهات: عدة للمشاركة من املتظاهرون قدم

 قوبلت النار؛ حيث إلطالق دمة من جهة الشاملوتعرضت املسرية القا و"مسور"، "مأخذ"،

 شامل "الضرب" منطقة يف وبالتحديد املدينة، مشارف إىل وصولها قبل عليها النارية األعرية بإطالق

" القشيبي" العسكري للقائد التابعة القوات عىل العمل بذلك االتهام ألقي عمران، مدينة
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 دخولها؛ من املتظاهرين منع بغرض املدينة؛ اأحاطو الذين اإلصالح حلزب التابعة واملجاميع

 وملنع املتظاهرين، لتهديد الهواء؛ يف النارية األعرية بإطالق املسلحة املجاميع تلك فبارشت

 . املدينة دخول من املسريات

بغرض  أسبوعا؛ املسرية تأجيل من هادي الرئيس "االنتقايل" من املكلفة رئاسية تمكنت جلنة

 . املدينة إىل ذلك بعد بالدخول للمسرية لسامحبا للتسوية التوصل

  م2014 مارس/آذار 22 السبت، أنصار اهلل توضيحي عن بيان صدر

 : عمران مدينة  يف حدث ما حقيقة 

السـيد  ، بحسـب توضـيح"دمـاج"و "القشـيبي" جتـاه عمران أبناء من واستياء توتر

 عبدامللك بدر الدين احلوثي:

  واملحافظ. "القشيبي" من عمران حمافظة أبناء من واستياء توتر هناك كان -

 لدورهام والقشيبي؛ املحافظ بتغيري اجلمهورية رئيس طالبوا الناس وعامة املحلية السلطة -

 حمصورة مسؤوليتهم وبأن ،«عسكري وقائد والشيخ احلزب» النحصار خدماته لصالح السلبي؛

  .حافظةامل أبناء يهمهم وال يكرتثون ال وأنهم احلد، هذا عند

 إال سلمية، مظاهرات خالل من حضارية؛ بطريقة املطاف آخر عمران حمافظة أبناء حترك -

وا عمران، مدينة دخول من ُمن ُعوا املتظاهرين أن
ُ
ت ل
ُ
فكت عمران، مدينة مشارف عىل وق

ُ
 وس

 . دماؤهم!!

ا بعدها - و 
 
ق
 
ل
 
ا ت ودا

ُ
 جيري وأن هم،قضيت يف ينظر وأن بأمرهم، يهتم أن هادي الرئيس من وع

 .الالزمة التغيريات

-  
 
ا عليه بأن ذلك بعد اعتذر أنه إال

ا
  .األمور وجتمدت ذلك فعل من التمكن عن أعاقته ضغوط

 خميامت يف املدينة مداخل يف عمران مدينة خارج سلميا االعتصام يف استمروا املتظاهرون -

 .احلد هذا تتجاوز مل جانبهم من األمور سلميا، لالعتصام،

-  
 
  ظل اإلصالح حزب مليشيات جتمع أن إال

ا
 من إليها انظم ومن التكفريية، :مستمرا

 األمحر، وبيت األمحر"، حمسن لا"عيل والؤه الذي "القشيبي" مع األخرى املحافظات من الوافدين
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 األسلحة أنواع بكل اعتداءات ينفذون ثم ومن اجلبال، يف لينترشوا اجتمعوا - اإلصالح وحزب

 عيال ذلك ومن األثرية، ثالء ومنطقة املأخذ، قرية ذلك: من القرى، استهدفوا لديهم املتوفرة

 واملدفعية! بالدبابات حتى لديهم املتوفر احلريب العتاد بكل استهدفوها أخرى ومناطق رسيح،

 . سلميا!! املعتصمني أيضا استهدفوا

 تعاملت أن فكان"  واضح؛ رسمي وتغافل باستخفاف تالقى التجاوزات تلك كل وكانت -

 . هناك جيري ما إىل تلتفت مل عمياء وأعني صامء، بأذان الرسمية اجلهات

 وتدمري للناس، قتل األسلحة: أنواع بكل من عدوان حيصل ما جسامة من الرغم عىل

 تعاملت طويلة وأليام ذلك ومع واالستقرار، ألمنبا واالخالل بأمنهم، وإخالل لبيوتهم،

 وال واملطالبات، املناشدات لتلك تسمع ال صامء بآذان صنعاء يف تعاملال هذا الرسمية اجلهات

 . الواقع أرض عىل جيري ما تبرص ال عمياء وبأعني املظلومني، أولئك لرصاخ

 حزب مليشيات عدوان ملواجهة التحرك إىل نحن فيهم بام هناك اجلميع اضطر مما -

 مليشيات وكذلك بهم، املرتبط التنظيم القاعدة أصحابهم إليها والوافدين التكفريية اإلصالح

 معني ولشخص حزيب، والء العسكرية الوحدات تلك من والبعض هو والؤه الذي "القشيبي"

 أبناء وحترك النفس عن للدفاع حتركنا أن فور بكلها. اجليش مؤسسة خارج أنفسهم حيسبون

 مدى عىل املناطق تلك يةحلام بمسئولياته تقم مل الدولة النفس؛ وألن عن للدفاع عمران حمافظة

!  فائدة دون القرى تلك عىل االعتداءات مشاهد من مشاهد تظهر املسرية قناة كانت حتى أيام

 .جيري ما إىل التفات هناك وما

ا (310) اللواء من جماميع أقامت أشدها عىل األحداث وفيام األثناء تلك يف
ا
 يف عسكريرا عرض

  م(.2014 يلإبر/نيسان 10 عمران )اخلميس: مدينة

 عىل با"أبو والتقت م،2014 إبريل/  نيسان 10 يف عمران إىل وصلت رئاسية وساطة جلنة

 نقطة يف أرسهم تم قد كان جنود عن اإلفراج اللجنة منه وطلبت اهلل، أنصار عن ممثل احلاكم"

 اتفاق يذبتنف املبادرة أوال عليهم بأن احلاكم: عىل أبو رد فكان املنطقة؛ أبناء يد عىل "قارن"

 جلنة عىل إن "احلاكم": السبت. وأضاف جريمة يف املعتصمني عىل يف جريمة االعتداء التحكيم
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 املجتمع مطالب وتلبية الرئايس، التحكيم اتفاق تنفيذ إىل وتبادر الشهداء، أرس حترتم أن الوساطة

 .التضحيات تلك ألجلها بُذلت والتي التغيري، يف

 اإلبقاء األرسى، أو عن اإلفراج يقرر الذي هو املحيل ملجتمعا أن احلاكم" "أبو عيل شدد و

 اإلفراج من مانع فال ذلك عىل عمران مداخل يف املعتصمني املجتمع أبناء وافق فإذا عليهم؛

 .املجتمع هذا هم انصار اهلل كون عنهم؛

 : لعمران  مغادرته مقابل رشطني وضع بدوره "القشيبي"

 شهرياا له تسلم والتي بعمران، األسمنت مصنع قبل من له رياال مليون 40 دفع استمرار -

 .احلامية مقابل

ا وممتلكاته أمواله عىل احلوثيني اعتداء عدم له عمران مشائخ يضمن أن -  اجلمعية خصوصا

 .عمران مدينة يف السكنية

ا ينفذ مناسبة بال القشيبي: تستمر االعتصامات فيام -
ا
 شعاراته بعمران عسكريرا عرض

 م(:2014 مارس/آذار 27 اخلميس:) املدينة يف الهدوء تؤكد والوساطة ضية،حتري

 عمران حترير عىل فيها علق التي (1)احلوثي" "عبدامللك السيد كلمة نص  -

  اإلصالح حلزب تهخماطب، واحلوثي"  بدرالدين "عبدامللك السيد

 القيادات القليل وهم والبعض ودواعش اإلصالح، املخرب": القاعدة، با"الثالثي أسامهم

 .اإلصالح حلزب والؤها التي العسكرية

 بالبلد، املتالعب البلد عىل املتآمر وطني، والء له ليس حزب هو اإلصالح حزب أن وأوضح

 عمران. يف معه املشكلة البلد، يف االستقرار عىل املؤثر

 فيه حرش عمران، أحداث عن له تفصييل خطاب ويف احلوثي" الدين بدر "عبدامللك السيد

 إلشعالها، الدافعة واجلهات وأهدافها، عمران، يف األحداث اندالع أسباب   التفصيل من بكثري

 فيها، لإلصالح اليمني التجمع حزب دور وكذلك منها، الرسمية واجلهات السلطات وموقف

                                                           
 . هاا1435 رمضان من 12 يف نت احلق (1)
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 وعالقتها نشاطاته، الكيان، وآلية هذا طبيعة ورشح اإلصالح، حلزب العام الدور رشح وأيضا

 .األمريكية املتحدة الياتبالو

 :، بحسب خطابات السيد عبدامللك احلوثيعمران إىل املعركة َجر   وأهداف أسباب

 إىل للمعارك بنقلهم و"شبوة" "أبني" يف القاعدة مع اإلصالح حزب وتضامن محاية -1

 اجليش جر يف هادي" منصور ربه با"عبد املتمثل السيايس القرار موقف تشتيت بغرض عمران؛

 اعرتافهم يف جليرا ذلك وكان وشبوة، أبني يف القاعدة تنظيم مواجهة عن بدال عمران؛ يف لحربل

 لداعش يمكن لكي حتى ....،البداية منذ القاعدة تنظيم ضد املوجهة العسكرية للعمليات املسبق

  هناك وبأن صنعاء، من بالقرب االنتشار من والقاعدة
 
  شواهد

ا
 آلنا فالقاعدة ذلك؛ عىل ميدانية

 ويف عمران، حمافظة أطراف ويف "أرحب"، أطراف يف كبري: بشكل صنعاء، من بالقرب متمركزة

 صنعاء. العاصمة مشارف

 بصنعاء؛ املحيطة املناطق إىل وغريها كالقاعدة اإلرهابية التنظيامت من املقاتلني استجالب -2

 . الكثرية  األخرى واملربرات الروافض، حماربة بحجة

 فيه يرون ما باستثناء الوطني، احلوار خمرجات عىل التام االنقالب أيضا األهداف من -3

 . هلم مصلحة

 وأموال معينة، بصفقات الدخول خالل من ؛"الدموي الكسب" املادي االسرتزاق -4

 بها تنموا ربحا هلم تكون كبرية أموال هلم وتبقى للحروب، تمويال اخلارج؛ من تأتيهم"

 ".البنوك يف أرصدتهم

أداء  إليه وصل الذي السيئ الفظيع الفشل عىل التغطية" أيضا العدوان هذا أهداف نم -5

 من حاله: إليه وصل ما إىل بالبلد الوضع أوصلوا والثروة والسلطة، باحلكم املستأثرين أولئك

 واحلرمان، واملعاناة البؤس من حالة األمني، االنهيار من حالة املسبوق، غري ي االقتصاد التدهور

 .!"بحرب أيضا ذلك عىل يغطوا أن يريدون ثم

 هي أين» :"احلوثي امللك "عبد السيد تساءل وهنا السلمي، الطابع تبنى قد خروجهم وألن

 وسلمي حضاري بشكل عمران حمافظة أبناء حترك عنها؟! يتحدث التي اإلصالح حزب مدنية

 .«عمران مدينة إىل الدخول من منعوا قمعوا، سلمية مظاهرات يف
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 وعىس لعل اإلنصاف يتم حتى مطالبهم استمرت وقد!!«دماءهم وسفك بقتلهم قاموا بل»

 وباإلضافة !"عليه ضغوط بوجود اعرتف اجلمهورية رئيس ولكن" اجلمهورية، رئيس قبل من

 إال منهم كان فام" أكثر؛ األمور تكالب إىل ذلك أدى -صنعاء يف املسؤولني كل من الصامء لآلذان

 ".املدينة خارج سليام لالعتصام خياما هلم فتحوا أن

 باستجالب" البوصلة حرف" خالل من ؛" معينة لعبة"  بوادر ظهرت قد كانت وألنه ولكن

 "محيد عسكر وكذلك اإلصالح، حزب ميليشيات مع واجتامعها وشبوة، أبني، من املقاتلني

 بالتمرتس امتق املجاميع هذه فإن حمسن" وبا"عيل اإلصالح، بحزب أيضا واملرتبط القشيبي"،

 والرشاشات، والدبابات، باملدافع، البيوت وقصفوا الناس، عىل ورضبوا عمران، مدينة بمحيط

 عيال منطقة وأبناء ثالء، منطقة وأبناء املأخذ، قرية أبناء دماء فاستبيحت" ساكنيها! وتهجري

 ".رسيح

 اجلهات أبدت - معهم ونحن أنفسهم عن للدفاع عمران حمافظة أبناء حترك وعندما"

 . !"عجيبة حساسية صنعاء يف الرسمية

 حل برسعة اجلمهورية رئيس فيها بمن الرسمية للجهات وجهت التي املطالبات طول رغم

 .هناك الناس ملظلومية واالنتصار املشكلة،

ا أصدرت اهلل أنصار حركة
ا
 النار إطالق حادثة عن م2014/  مارس/  آذار 22 يف بيان

  .املتظاهرين عىل املبارش

 مسرية عىل عدوان من حصل ملا توضيح قدم :عبدالسالم" "حممد ألنصار اهلل الرسمي الناطق

 وتأجيل يوما، عرشين من ألكثر عمران حمافظ مع مفاوضات بعد» :عمران بمدينة مجاهريية

 املاضية، اجلمعة حتى التظاهر عن احلظر يتوقف أن رئاسية وعود وبعد مرة، من ألكثر املسريات

 احلكومة خيص فيام مطالبها عن وعربت عمران، إىل املسرية دخلت حيث فعال؛ صلح ما وهو

ا وحينها تذكر، مشكلة أي حتصل أن دون أتت حيث من وعادت واملحافظة،
 
ن
 
د
 
ش
 
 من بكل أ

 وميليشيات القشيبي، لواء خمطط لتنفيذ أداة يكونوا أن رفضوا والذين اآلمن، رجال من تعاون

 .اإلصالح حزب

 عن تعرب أسبوعية كمسريات للخروج بعمران التحضريية اللجنة أقرت أن بعدو واليوم
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 حتت ستخرج الذي وشعارها اإلعالم وسائل يف املظاهرة عن اإلعالن تم - املرشوعة مطالبها

 .توضيحه يلزم مما وغريها واالنطالق، التجمع، ونقطة عنوانه،

ا املسرية وتوجهت  بعرشات العسكرية النقاط إىل تصل أن وقبل عمران، مدينة باجتاه صباحا

 من جرحيني سقوط إىل أدى مما "الضرب"؛ نقطة من مبارش بشكل النار إطالق تم -األمتار

 إزاء احتجاجهم وقدموا للتفاهم، النقطة ضابط وجاء النفس، ضبط تم ذلك ومع املتظاهرين،

 .املسرية استمرار أساس عىل املتظاهرون وحترك الضابط، وعاد الغادر، الترصف هذا

 عىل مبارش بشكل النار إطالق تم حتى مبارشة النقطة أمام املسرية اىل وصلت إن وما

 ما املتظاهرين صفوف يف واسع وهلع الفور، عىل وشهداء جرحى سقوط إىل أدى مما املواطنني!

 .اعتقاهلم!! تم 4و جرحى،10و شهداء،6 سقوط إىل أدى

 حزب ميليشيات متارس وبعض النقاط تلك قامت بل احلد، هذا عند األمر يتوقف ومل

 عمران مدينة مداخل يف تكفريية لعنارص مسلح وانتشار الثقيلة، الرشاشة األعرية بإطالق اإلصالح

 بمنع" النجر" عمران مدينة مدخل عىل أخرى نقطة قامت املقابل يف ،والفرعية الرئيسية وشوارعها

 .اآلن حتى فيها زالوا وما سلمي، كلبش النقطة أمام واعتصموا الدخول، من املواطنني

 معتصمني زالوا وما املواطنني، باحتجاز قامت التي املركزي السجن نقطة يف احلال كذلك

 حقيقة عن األنظار ولفت املسرية، تشويه لغرض هو مسلح اقتحام عن يقال وما ،اآلن حتى

 املظاهرة سلمية أثبتوا اضيةامل اجلمعة يف املتظاهرين أن مع عمران، مدينة يف املوجود االستبداد

 القشيبي ولواء عمران حمافظ يتحمل واحدة؛ وبهذا دم قطرة تسقط أن دون وعادوا ومطالبها،

 مرشوعة بحقوق تطالب شعبية مسرية استهدف الذي العدوان هذا عن الكاملة املسؤولية

 .«إطالقا له مربر وال رشعي وغري همجي ترصف يف ومكفولة

 وبعدم باملرور، للمسرية بالسامح اجلمهورية رئاسة من مسبقة ئاسيةر توجيهات وجود رغم

 للقشيبي التابعة اجليش آليات أن إال اعرتاض، دون املدينة بدخول لها والسامح االعتداء،

 . املدينة دخول من للمسرية واملانعة للجريمة املنفذة هي (310) اللواء من وجنودا

 النقطة وهي مفتوحة، ساحة يف "الضرب" نقطة واربج خيامهم بنصب املتظاهرون بارش وقد

 . املرور من املسرية فيها منعت التي للمنطقة املجاورة
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 انقاالب بمثاباة عماران يف حدث ما فيه اعترب بيانا أصدر بدوره اهلل ألنصار السيايس املجلس

 . م2014 سمار/آذار 22 السبت: باالنحياز. واتهمه الداخلية، بيان واستنكر احلوار، عىل مبكر

 : (1)الداخلية وزارة إىل املنسوب البيان

 مسلحة عنارص احتشدت هذا يومنا صباح ويف بأنه الداخلية وزارة يف أمني مصدر رصح" 

 باألسلحة مدججة عمران مدينة إىل املؤدية والفرعية الرئيسية املداخل يف احلوثيني أنصار من

 "لو"، وصواريخ جي، وآر يب ومعدالت، ،(12.7) رشاشات عليها وأطقم واخلفيفة، املتوسطة

 دفن وتم شهر، قرابة منذ قتل والذي أنصارهم، أحد دفن يف املشاركة حجة حتت وقناصات؛

 شهر. نحو وقبل حينه يف غريمه

 جلنة رئاسية لتحكيم أهايل الشهداء يف جريمة السبت :

 : التحكيم وثيقة نص 

 والقياادات اجلمهورياة رئايس فخاماة مان لفةاملك الرئاسية اللجنة-هذا أدىن املوقعون نحن»

نا قد -العسكرية م 
 
 بعماران؛ املتظااهرين مان علايهم املعتدى وعقال وشباب مشائخ اإلخوة حك

 عاالج يف وكاذلك "الضارب"، حاادث يف أسابوع قبال ساقطوا الاذين الساتة الشهداء يف وذلك

 وملتزماون منفاذون نحنفا باه وما حكموا بندقا، عرش اثنى التحكيم هذا مع ووضعنا اجلرحى،

ن   بتنفيذه ن   م   موعادا مانهم ، وطلبنا م28/3/2014 اجلمعة بتاريخ توقيعاتنا. هذا وعىل كلفنا، م 

 اللجناة أعضااء توقياع .«املجتماع ينشاده ملاا املوضاوع؛ جوهر تنفيذ يف السياسية القيادة ملتابعة كافيا

 .الرئاسية

 تطالب ،"فرباير 11" وحتضريية عمران، يمةبجر فيها نددوا مسرية يف اآلالف خرج صنعاء يف

 . عمران يف والعسكرية األمنية القيادات من وعدد   "القشيبي"، و "دماج" بإقالة

 والسيايس، العام، األمن ومديري: "القشيبي" و "دماج" إقالة :رئايس حتكيم بموجب

 السبت::«كامال احلكم نص» باالنتخابات. حمافظ وتعيني (،310) اللواء وإخراج وحماكمتهم،

                                                           
 . م 2014 /3 /22(1)
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 .م2014 إبريل/نيسان 12

 حكم بإصدار عمران؛ حمافظة من ومشائخ لعقال بتفويضها اجلمهورية رئاسة تدخلت

 ذلك من أسابيع أربعة بعد احلكم قىض الدامي، السبت يوم يف املتظاهرين بقتل باملتورطني

 عمران حمافظة يف مسؤولني أربعة بإقالة قىض - م2014 إبريل/  نيسان 16أي يف  -التفويض

 اللواء إخراج ويف القشيبي"، " محيد (310) اللواء وقائد دماج"، حسني "حممد املحافظ هم:

 ويف للمحاكمة، وتقديمهم رزق"، "أمحد السيايس األمن ومدير األمن، مدير وإقالة (،310)

 رئاسة ىلإ احلكم توجيه وتم هذا فرباير، 11 ثورة شهداء ضمن السبت جمزرة يف الشهداء اعتبار

 وممثيل ومشائخ، عقال، من: جمموعة بتوقيع مذيال هادي" منصور "عبدربه اجلمهورية

 .الشهداء املتظاهرين، وأرس

 11 حلملة تأييدا االعتصام؛ ساحات إىل توافدها تواصل القبلية احلشود: عمران

 م2014 إبريل/نيسان 24 اخلميس: والقشيبي . املحافظ، بإقالة ومطالبة فرباير،

ال"، بمنطقة االعتصام ساحة يف استمرت عتصاماتاال ه 
ُ
 لألعيان، مستمر وبتوافد "ق

 -م2014 إبريل/ نيسان 24 املوافق اخلميس يوم يف إنه حيث والقرى؛ القبل وأبناء واملشائخ،

 حيدرة"، سعيد أمحد "حممد والشيخ راجح"، منصور شوقي "وائل منهم: املشائخ من عدد حرض

 األبقار؛ رؤوس معهم مصطحبني االعتصام ساحة إىل وآخرون ثامن"،ع صالح "حممد والشيخ

 اآلهلة واملناطق للقرى القصف استمر ذلك مقابل االعتصام، يف ساحة يف للمرابطني دعام

ل   من باملدفعية بالسكان
 بيت" منطقة مع احلال هو كام (310) للواء التابعني والعسكر املجاميع ق ب 

 إصابات إىل املناطق تلك عىل القصف أدى وقد ،" ميمون بني"ومنطقة ، "روا"، وقرية " الربوعة

 يف م2014 إبريل/ نيسان/  27 يف" الدامي السبت" شهداء تشييع املدنيني؛ حيث وقد تم بني

 . مهيب موكب

 :املواجهة  خط الطريان دخول

 حلزب التابعة املسلحة واملجاميع (310) اللواء سيطرة حتت كانت مهمة مواقع سقوط بعد

 املجاورة القرى لرضب منه تطلق القذائف كانت الذي "الصالطة" موقع منها اإلصالح
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 يونيو/ حزيران 2 بتاريخ متوقعة غري وتصعيدية فجائية خطوة يف الطريان حترك -للمدينة

 الطريان حترك عن خطورة يقل ال آخر تطور ويف "الصالطة"، موقع لقصف صنعاء من م،2014

 اللواء ملساندة مدرع؛ األوىل الفرقة من عسكرية محلة بإرسال األمحر سنحم اللواء/عيل قام

 بمجملها مالت التي امليدانية املعارك جمريات تغري يف يساهم مل الطريان تدخل أن (، إال310)

 موقع مع احلال هو كام اآلخر، تلو الواحد بالتساقط استمرت فاملواقع اهلل؛ أنصار مقاتيل لصالح

 الهروب اختار بعمران املركزي السجن املحافظة. مدير مبنى عىل مبارشة الُمطل "عدان سودة"

 وإخراج السجون، كافة بفتح قام أن بعد السجن، فيها املتواجد املنطقة من االشتباكات قرب بعد

 بتوجيهات حترك الطريان أن وسواه يذكر ،بالقتل لبعضهم املوجهة اجلنائية التهم رغم املساجني،

 يف املواقع قصفت ميج، بطائرة اجلوية الديلمي قاعدة يف األمحر" لطيارين حمسن "عيل من مبارشة

 . بالصواريخ عمران

 حلزب التابع فاإلعالم عمران؛ معارك يف الطريان بتدخل وجه الذي الطرف حول اجلدل دار

 لوبشك النظامي، بجيشها قد تدخلت الدولة بأن بذلك مروجا التحول؛ بهذا استبرش اإلصالح

 الديلمي قاعدة من أقلع قد احلريب الطريان وبأن ،" املتمرد احلوثي" مقاتيل ملواجهة رسمي

 يدحض اجلديد التوجه هذا وأن هادي"، منصور ربه "عبد الرئيس من مبارشة بتوجيهات

  الدفاع. وزارة توجيهات خارج يقاتل (310) اللواء بأن أنصار اهلل ادعاءات

ا أوردت اإلصالح بحلز التابعة األهايل صحيفة   تقريرا
ا
 الرئيس "االنتقايل" أن فيه تؤكد كامال

ا أصدر قد -املسلحة للقوات األعىل القائد هادي ا قرارا  ملقاتيل التصدي برضورة حازما

ا وأن ،"احلوثيني"  للقوات األعىل القائد من مبارشة بتوجيهات إال يتم أن يمكن ال هذا مثل قرارا

 . اجلوية الديلمي قاعدة من مبارش بشكل الطلعات عىل يرشف كان الدفاع وزير وبأن املسلحة،

 فيهام رشح عمران أحداث عن له متعاقبني خطابني ويف احلوثي" الدين بدر "عبدامللك السيد

 إلشعالها، الدافعة واجلهات وأهدافها، عمران، يف األحداث اندالع أسباب التفصيل من بكثري

 ،فيها لإلصالح اليمني التجمع حزب دور وكذلك نها،م الرسمية واجلهات السلطات وموقف

 وعالقتها نشاطاته، وآلية الكيان، هذا طبيعة ورشح اإلصالح، حلزب العام الدور رشح وأيضا
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 القاعدة،"وهم:  "املخرب الثالثي"با أسامهم من اعترب فقد وبذلك األمريكية؛ املتحدة بالواليات

 حزب أن وواضح ،"اإلصالح بحزب رتبطةامل العسكرية والقيادات اإلصالح، ودواعش

 يف االستقرار عىل املؤثر البلد، ومتالعب عىل وأنه متآمر وطني، والء له ليس حزب هو اإلصالح

 . عمران يف معه املشكلة البلد،

 كام والداخلية، اخلارجية للضغوط مسؤولية رضوخه هادي الرئيس االنتقايل كام ومحل

 : الدولة يف املسؤولني قبل من املتقاعس الدور وأوضح

   أن» عبدامللك: السيد تعبري وحسب يستطع مل الذي اجلمهورية فرئيس
ُ
رب
 
 اليمن ليحكم ي ك

ر   أن ال أهله، أخالق وبقيمة وبأهميته، وبإمكاناته، بتارخيه، الكبري:
ُ
غ
 
 ويرضخ ليخضع ي ص

 يف لهادي توجه كانت التي للضغوط حمددة؛ فباإلضافة وقوى أشخاص وإمالءات لتوجيهات

 من قوات إرشاك فيها بام التجاوزات عن يتغاىض جعله يف أو به، املناط الدور يؤدي ال جعله

 صفقات ذلك يرافق كان فإنه الدفاع؛ وزارة من أو اجلمهورية، رئاسة من قرار دون اجليش

 سؤولنيامل كل أن فيه شك ال مما فانه اخلارج؛ من بإيعاز   إال حيدث أن له يمكن ال وذلك معينة،

 . للخارج الرجوع دون من قرار أي يتخذوا أن هلم يمكن ال الدولة يف

 الغارات تلك إثر رغم للضغوط" هادي" الستجابة نموذج اجلو سالح مع احلال كان وهكذا

مرت التي املواطنني بيوت عىل اإلجرامية
ُ
 توجيهات أيضا يتلقى والنساء، األطفال رؤوس عىل د

 أولئك والقتال؛ فبحسب احلرب يف لتشرتك العسكرية الوحدات نم الكثري فيرسح وإمالءات

 منها، حيد أو احلروب، تلك يمنع أن من ألحد حيق ال فإنه احلروب؛ عىل والقائمني القيادات من

 مدينة أبناء جتاه" املسؤولية مستوى غري يف الرسمية اجلهات جعل ما وهذا عليها؛ يعرتض أو

 بحاميتهم بمسؤوليته قام طرف أي وال مسؤولون، ال افظ،حم ال وزير، ال رئيس، ال عمران

 مستباحة كرامتهم، مستباحة دماؤهم، مهدورة البرش: خارج من يمنيني، وكأنهم كمواطنني

ل   من ممتلكاتهم
  لديها أطراف   ق ب 

 
 نفس اإلجرامية وممارساتها والفكرية العقائدية نظرتها يف استباحة

يَِّي َسبِيٌل ﴿ ادلةمع عىل القائمة اليهودية الفكرة مِّ
ُ
 أولئك [75]آل عمران:﴾لَيَْس َعلَْيَنا ِِف اْل

 الدم، يشء: كل فيهم يستبيحون ثم جموس!! بأنهم كفرة! بأنهم روافض! بأنهم الناس يصفون
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 . إرسائيل بني نهج عىل يشء وكل والعرض، واملال،

 تنجر أن الرسمية اجلهاتب يليق ال" عليه تكون أن الرسمية باجلهات نربأ جيعلنا ما وهذا

ا يليق ال اإلصالح للقاعدة، ودواعش املهينة املذلة التبعية حالة وتعيش
ا
 وال الدفاع، لوزارة ال أبد

 . «واملهني املذل احلد هذا إىل التبعية من مستواها يف تصل أن"  رئاسة

 موقع م2014 يونيو/حزيران 13 املوافق اجلمعة يوم ومع بقاء املعارك عىل أشدها سقط يف

 سقط م2014 يونيو/حزيران 26 املوافق اخلميس يوم عمران. ويف بمحافظة االسرتاتيجي الغيل

 حلزب تابعة وجماميع ميليشيات العتداء تعرضهم جراء ؛" ميمون بني" منطقة يف شهداء ثالثة

 . الطريق من سيارتهم مرور أثناء يف (310) اللواء من ولقوات اإلصالح،

 خل مدينة عمران:بدء اإلشتباكات دا

 موسع قبيل اجتامع عقب (310) للواء التابعة والقوات اهلل أنصار بني املبارشة املواجهة جرت

قد
ُ
 الغويل"، حييي "حممد الشيخ بحضور عمران حمافظة ثالء بمديرية الربوعي بيت بمنطقة ع

 عيال قبيلة اءووجه مشائخ من وعدد القهايل"، جماهد "عبداهلل والشيخ الضلعي"، "أمني والشيخ

 اجلميمة منطقة عىل االستيالء يف مدرع (310) اللواء قائد به قام ما خلفية عىل وذلك رسيح؛

 اخلنادق، وحفر املتارس، وإنشاء عليها، نفوذه وبسط املعازيب، عزلة الربوعي لبيت التابعة

 . القوات وحشد

 : عمران  احياء داخل ل املعركةيتفاص

 ( : ويكيبيديا) بحسب

 بمحافظة األعنف هي مواجهات يف واجلرحى القتىل عرشات سقط م2014 يوليو 6 يف»

 واستخدم مدرع، (310) اللواء وأفراد احلوثيني مسلحي بني صنعاء العاصمة شامل عمران

 القوات إن يوليو: 6 والدبابات .األحد املدفعيات بينها والثقيلة اخلفيفة األسلحة خمتلف الطرفان

ت ل   معارك يف صنعاء غريب شامل عمران يف للحوثيني مواقع قصفت اليمنية اجلوية
ُ
 34 خاللها ق

 (310) اللواء ومقر عمران مدينة عىل احلوثيني سيطر يوليو: 8 يف. احلوثيني من 70و جندياا

 عىل الضحايا عدد وبلغ يونيو، 23 يف إليه التوصل تم النار إطالق لوقف اتفاق انهيار بعد مدرع،
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 الطريان وقام الثالثاء. يف عمران عىل للسيطرة القتال يف وجريح قتيل نيب شخصا 250 األقل

ت ل   عليها سيطر حكومية مقار وعدة (310) اللواء مقر عىل غارات يشن احلريب
ُ
 احلوثيون، وق

 اقتحام بعد مدرع (310) اللواء قائد القشيبي" "محيد الركن اللواء يوليو 8 يوم املعارك خالل

 .(1)«له احلوثيني املسلحني

 داخل أحياء عىل هلم املوالية والقبائل اهلل أنصار مقاتلو سيطر" يوليو 6" األحد يوم نفس يف

 ،"الرشارة"، وحي "اجلنات" منطقة إىل وصلت حتى اليوم، ذلك طيلة املعارك امتدت املدينة،

 لتلك والسكنية احلكومية املباين يف تتمركز كانت التي املسلحة املجاميع إخراج بعد وذلك

 أثناء يف وصلت قد كانت يوليو، 7 املوافق االثنني يوم (310) اللواء من املعارك اقرتبت ،املناطق

 الدبابات من عددا تضمنت (،310) اللواء جبهة لتدعيم صنعاء من قادمة تعزيزات ذلك

 واتمكن اهلل أنصار مقاتيل أن إال. الكاتيوشا وصواريخ بالرشاشات املحملة العسكرية واألطقم

 ."جربان" منطقة يف املدينة مدخل عىل احلملة تلك مع اشتباك وحصل املدينة، دخوهلم إعاقة من

 : عمران يف النار إطالق وقف إعالن

 بعمران النار إطالق لوقف اتفاق عن تم اإلعالن م،2014 يونيو/حزيران 22 األحد: يوم يف

 . اجلمهورية رئاسة من برعاية

 :االتفاق نص

 الرحيم نالرمح اهلل بسم

و   القائل: العاملني رب هلل احلمد
 
ُروف  أ ع  و  م 
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 الطيبني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل والسالم ، والصالة[114]النساء:إ ص

 : الطاهرين

ا
ا
 البني، ذات إصالح يف احلنيف اإلسالمي ديننا تعاليم إىل واستناداا ؤولية،املس روح من انطالق

                                                           
ا مدرع األول اللواء) مدرع 310 اللواء (1)

ا
 كتائاب ثاالث مان م1973 عاام تشاكل يمني مدرع لواء هو :(سابق

 روساية 55 يت دباباات تساليم تم أن بعد سبتمرب 26 ثورة بعد اليمني اجليش يف عسكري لواء كأول دبابات،

 .صنعاء شاميل عمران مدينة يف ، ومقره مدرع األوىل الفرقة سالح إىل بعدها وضم الصنع،
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ا  والتي أشهر، منذ وحميطها عمران مدينه يف املستمرة املعارك جراء الدم نزيف إيقاف عىل وحرصا

 األطراف كافة رغبه عىل وبناءا  اجلميع، عىل واملعنوية واملادية البرشية األرضار من الكثري عنها نتج

  املشكلة حل يف
ر
 رئيس هادي منصور ربه عبد/الرئيس األخ قبل من كريمة برعاية نهائياا، حال

 .اجلمهورية

 : اآليت إىل اللجنة توصلت -الدفاع  وزارة ومتابعة وبإرشاف

 منطقة أي يف أو وحميطها، عمران مدينة يف املواقع مجيع يف النار إطالق وقف استمرار -1

 قبل والتسامح، من والتصالح، اإلخاء، عوامل وتغليب النفس، طوضب التوتر، مناطق من أخرى

 .األطراف مجيع

ل   من القتالية االستحداثات مجيع برفع الرئاسية اللجنة تقوم -2
 خلفية عىل األطراف مجيع ق ب 

 وبني وهمدان، أرحب، إىل املمتدة االستحداثات ذلك يف بام بدايته؛ منذ عمران مدينه يف التوتر

 مجيع يف وتتحرك األطراف، من طرف ألي منحازة غري ميدانية جلان تشكيل اللخ من مطر؛

 واحد آن يف واحده كحزمه البند هذا يف ذكر ما لتنفيذ ؛(الواقع يتطلبه ما حسب) القتالية املحاور

 جاورها، وما عمران مدينه يف التامس ومواقع مطر، وبني وهمدان، بأرحب، تبدأ مراحل: عىل

 تتجاوز ال فرته يف العسكرية الرشطة من قوة تأمينه يتوىل أن عىل صنعاء رانعم خط فتح وكذا

 ابتداء وذلك املذكورة؛ اجلهات مجيع ويف األطراف، مجيع من ومتزامن منتظم بشكل أيام ثالثة

 .بيومني االتفاق توقيع بعد من

 م.27/3/2014 بتاريخ املؤرخ املجتمعي االتفاق وتنفيذ اعتامد -3

 شهداء، واعتبارهم االعتصام، خميم يف سلمياا للمعتصمني وقعت التي القتل مشكلة حل -4

 .اجلمهورية حمافظات بقية يف تمت التي باملعاجلات أسوة وتعويضهم

 األحداث يف بالتحقيق تقوم النيابة، وكالء من عليها متوافق حمايدة حتقيق جلنة تشكيل -5

 من عملها اللجنة وتبدأ االتفاق، توقيع بعد من ولاأل اليوم يف التشكيل عملية وتتم بدايتها، من

 .الشهر تتجاوز ال فرتة خالل عملها تتم أن عىل الثاين اليوم

 حلرص ؛(طائفية أو مناطقية أو حزبيه والءات ألي تنحاز ال) وحمايدة مهنية جلنة تشكيل -6

 بعد الثاين ليوما يف تشكيلها قرار إصدار يتم أن جاورها؛ عىل وما عمران مدينة يف األرضار



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان  

-424- 

 

 تلك يف املحافظني إرشاف حتت وتعمل املناطق، تلك يف األمن استتباب بعد عملها وتبدأ التوقيع،

 .شهر خالل أعاملها تنجز ان وجيب املناطق،

 أبناء تطلعات تلبي التي واإلدارية واألمنية العسكرية التغريات باستكامل الفوري الرشوع -7

 تتجاوز ال زمنيه فرته يف للجميع ومستقرة آمنه أجواء خلق شأنها نم والتي ومطالبهم، املحافظة

 .املوفق واهلل .الشهر

 :الرئاسية اللجنة

 الرويشان. جالل اللواء/

 فريد. بن عوض اللواء/

 العنيس. قائد.د العميد/

 حريز. عبداحلميد

 راس. أبو عبدالواحد

 الغويل. حييى حممد

 الدومحي. قايد أمحد

 األشول. صالح عىل

 الصعر. عبدالرمحن

 البكري. حسني أمحد

 صابر. عبدالرحيم

 الدفاع وزير أمحد نارص حممد /الركن اللواء يعتمد:

 :( 310) اللواء سقوط بعد

 واألمنية العسكرية املباين من وعددا ( مدرع310) اللواء معسكر يتسلم مشاه التاسع اللواء -

 .وغريها

اتقري ينرش اهلل ألنصار السيايس املجلس -  لتطبيع احلركة؛ قبل من املنفذة للخطوات را

 :(1)عمران مدينة يف األوضاع

 

 

 :اهلل ألنصار السيايس للمجلس التقرير نص

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

ا
ا
 واملباين املؤسسات عىل وحفاظا عمران، مدينة يف األوضاع تطبيع نحو للسعي منا تأكيد

 التام وبالتعاون اإلصالح، حلزب التكفريية شياتامليلي إخراج تم أن بعد عبث، أي من احلكومية

 املقرات تأمني هو الشعبية اللجان بدأتها التي األوىل اخلطوة كانت حيث املواطنني؛ قبل من

                                                           
 .م  2014 يوليو/تموز 20 األحد، (1)
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 خطوات يف البدء ثم ومن عبث، أي من احلكومية واملؤسسات والبنوك والعسكرية احلكومية

 :التايل النحو عىل كانت والتي التسليم،

 احلكومية: ملباينا: أواًل 

ل   من لالتصاالت العامة املؤسسة مبنى استالم تم -1
 حسني "محيد الفرع عام مدير األخ ق ب 

 م.7/2014 /14 يوم الروحاين"

 حسني "حييى /لألخ حمتوياته بكامل االجتامعية الرعاية صندوق ومكتب مبنى تسليم تم -2

 م.14/7/2014 يوم الروحاين"

 حمو ومكتب والربيد، والصحة، والكهرباء، الرتبية، ومبنى كومي،احل املجمع استالم تم -3

 وقد عمران، ومستشفى عمران، أسمنت مصنع تأمني إىل م، باإلضافة15/7/2014 يوم األمية

 .تأمينها بمسؤولية للقيام الرشطة مع التنسيق وتم فيه، العاملني يد يف بقي

 :األمنية واملقرات املعسكرات: ثانيًا

 حيث التاسع؛ اللواء قائد قبل من واستالمه (310) اللواء معسكر مبنى متسلي تم -1

 صعدة، وتمت حمافظة يف املتواجدة التاسع اللواء معسكر من نقلها تم عسكريه قوه فيه تمركزت

 .واستقبالها ومحايتها مرافقتها

 عبد نبيل /ركن العقيد العسكرية الرشطة فرع ملدير اخلاصة القوات معسكر تسليم تم -2

 م.14/7/2014يوم  املغني

 نبيل/ركن العقيد العسكرية الرشطة فرع لقائد السيايس األمن ومقر مبنى تسليم تم -3

 م.14/7/2014 يوم عبدالغني

 الرشااطة فاارع لقائااد عمااران حمافظااة أماان إدارة ومقاار مبنااى تسااليم تاام -4

 م.15/7/2014يوم  عبد الغني نبيل/ ركن عقيد العسكرية

 :البنوك: ثالثًا

 يوم جحاف أمحد حممد /البنك مدير لألخ والتعمري لإلنشاء اليمني البنك مبنى تسليم تم -1

 .م14/7/2014

 يوم مطهر أمحد أمحد /الفرع مدير لألخ اليمني املركزي البنك فرع مبنى تسليم تم -2
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 .م15/7/2014

 طاهر صالح/البنك مدير لألخ الدويل اإلسالمي التضامن بنك فرع مبنى تسليم تم -3

 م.15/7/2014يوم  حمتوياته بكامل الريامي

 حممد/البنك مدير لألخ حمتوياته بكامل الزراعي التعاوين التسليف بنك مبنى تسليم تم -4

 .م15/7/2014 يوم العدلة اهلل عبد عيل

 العسكرية للرشطة تسليمها تم وقد املحتويات، كامل عىل واحلفاظ أعاله ورد ما تسليم تم

 . ومحايتها ليتهابمسؤو للقيام

 :إخالؤها تم التي املواقع: رابًعا

 لا"حييص". املجاورة ميمون بني مواقع -1

 "سمني" . منطقة مواقع -2

 :احلصن ومثلث العام، اخلط ، وعىل ضني جلبل املحاذية اجلبلية املواقع

 لا"ضني" . حماذيه ميمون بني يف جبليه مواقع -2ضني،  جبل جنوب مواقع -1

 احلصن. مثلث مواقع -4ضني،  جلبل حماذيه العام اخلط ىلع مواقع -3

ب منطقة مواقع -6الريان،  جبل -5 ح 
 
 مواقع. 8 من أكثر س

 :مهدان منطقة يف

 ومزارعها الكبار يف مواقع 10عددجبلية،  مواقع ، وهي ضوبان مواقع، أنعم بيت مواقع

 قحيصة . مواقعاحلاتمي،  مواقع احلداء، بيت يف جبلية مواقع 5 عددالكبار،  مفرق إىل املمتدة

 بني يف مواقع11 عددالغربية،  اجلهة من رضوان سوق وجنب طرف واملزارع اجلوف مواقع

لغيل، ا منطقة فوق الروس مواقعالغيل،  يف مواقع 10 عدداملزارع،  يف ومواقع اجلبلية، مونس

 اجلايف . منطقة من املواقع إخالء تم هاا1435 رمضان 19 ويف

 :األرسى  إطالق: خامًسا

ا أسرياا؛ 250 إطالق تم هاا1435 رمضان 21 ويف
ا
 الدين بدر عبدامللك /السيد ملبادرة تنفيذ

 احلوثي.

 كنا أننا العلم مع أخرى، وجثتني القشيبي، جثة تسليم تم ها1435 رمضان 23 ويف :سادًسا
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 .جتاوب أي هناك يكن ومل مرات، عدة اجلثث تسليم عرضنا قد

 .م 2014 يوليو 20 املوافق -ها1435 رمضان 23 -اهلل ألنصار السيايس املجلس
 

 موقف رسمي غامض :

 جعلت قد سياسياا املتصارعة واألطراف القوى بني احلاصلة التجاذبات أن الواضح من كان

 يف القرار صاحبة الدولة وجعل األحداث، بحسم معني وغري متذبذبا الرسمي السيايس القرار

 اجلامعات أو اإلهاب، كمحاربة مرشوعة: حروب لشن اجليش جيهتو ويف واحلرب، السلم

 . (1)وغريه النفط، وأنابيب الكهرباء، كأبراج الدولة ملنشئات سالحها وجهت والتي اإلجرامية،

 (:310املوقف من اللواء)

 ل:و(بالق310حتدث عن اللواء)م، 2014السيد عبدامللك احلوثي يف خطاب له يف تموز/يوليو »      

 اإلصالح إعالم وسائل عرب وأعلن للحل، الرسمية اجلهات مع يتجاوب مل (310) اللواء قائد إن

 ومل املواجهة، إال خيار من هناك يكن فلم عليه؛ نتقول ومل احلرب، يف االستمرار عىل مرص أنه

 باضطرار؛ اللواء هذا مع احتكاكا كانت والنتيجة اجليش؛ وحدات من بأي االصطدام نريد نكن

 . «معنا يتجاوب من أمامنا يكن ومل والقاعدة، اإلصالح لدواعش نفسه سخر ألنه

 هو ألنه باضطرار؛ رغبة، بغري إرادة، بغري اللواء هذا مع احتكاك هي النتيجة» :أيضا ويقول

ر
ّ
 إىل نسعى كنا املشكلة أثناء يف القاعدة، ولصالح اإلصالح حزب دواعش لصالح نفسه سخ

 أولئك كان معنا! يتفاهم من معنا! يتجاوب من أمامنا يكن مل بحل، جاخلرو إىل املشكلة تهدئة

 املعركة يف استمر بأنه له: ليقولون به؛ ويتصلون يرسلون صنعاء يف العسكريني القادة بعض

، تعزيزات اليك ستصل
ا
 حيّرضون إعالمهم، وسائل يف حتى حيّرضون اإلصالح ودواعش حاال

 .«والعدوان القتل يف االستمرار عىل

 :عمران  ملدينة هادي زيارة َوْقع  

                                                           
 . نت سبأ م.2014/يوليو20 يف القشيبي محيد بمقتل عزاء برقية ترسل اجلمهورية رئاسة( 1)
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 مع عمران مدينة م2014 يوليو 23 يف هادي منصور عبدربه املؤقت اجلمهورية رئيس زار

 بها قام التي املفاجئة للزيارة للمدينة. كان احلكومية املرافق عىل فيها مر الدولة، قيادات من العديد

 من األطراف: فمنهم كافة عىل لكبريا وقعها هادي منصور عبدربه املؤقت اجلمهورية رئيس

 اعتربها من ومنهم األمور، إليه آلت وما القائم بالوضع اعرتافا واعتربها الزيارة، بتلك استبرش

 ".رئاسية خيانة"

 العسكرية أركانه بكل فيها اإلصالح حزب اندحار من أسابيع ثالثة بعد جاءت فالزيارة

 ذلك فيها يكن ومل عمران، يف احلياة تطبيع إطار يف نرش كام جاءت الزيارة أن ورغم واملشائخية،

 بحزب خاصة إعالمية وسائل تبنتها واسعة حتريضية بحملة قوبلت أنها إال االنحياز، من القدر

 محل الذي أمحد، نارص حممد الركن/ اللواء حينها الدفاع وزير جتاه لإلصالح اليمني التجمع

 زيارة وألن ؛"احلوثيني" حماربة يف بكله اجليش ويرشك القوات يرسل مل لكونه الهزيمة؛ مسؤولية

 كفة مليل املباركة بمثابة -«باألمن تنعم» عمران حمافظة بأن هناك من إعالنه هادي منصور عبدربه

 .اهلل أنصار لصالح املعارك

  
ُ
ر   ،عمران زيارته أثناء يف هادي املؤقت للرئيس صورة رشتن ه 

 
 وكيل مستقبليه مقدمة يف ظ

" أنصار اهلل" احلوثي جلامعة امليداين املمثل جواره وإىل مصافحا، الغويل عبدالرمحن فظةاملحا

 .حيدر بن فيصل الشيخ بعمران

 أن -ألنصار اهلل السيايس املجلس يف السياسية العالقات رئيس-العزي حسني اعترب حني يف

 مبارشة وغري دفاع،ال وزير ضد مبارشة محلة من" اليمن إخوان" اإلصالح حزب إعالم يشنه ما

 نسخة" الوطن"صحيفة  تلقت ترصيح يف جدا. وقال خطري أمر   "االنتقايل" هادي الرئيس ضد

 حد عىل دفاعه ووزير الرئيس جتاه بريئة وغري خطرية نوايا بوجود توحي احلملة هذه إن» منه:

 . «الشأن ابهذ جيري وما خطورته يدرك كي الذكاء؛ من مزيد إىل ال حيتاج األمر وهذا سواء،

 تنعم عمران حمافظة بأن اليمني الشعب أبناء كافة إىل رسالة بأنها الزيارة هذه هادي وعد

 إعادة خالل من املحافظة؛ يف األوضاع تطبيع إعادة خطة لتنفيذ وبداية واالستقرار، باألمن

 الكهرباء، وخاصة شهدتها، التي األحداث جراء ترضرت التي القطاعات خمتلف يف اخلدمات
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 البناء نحو واالجتاه اجلهود، كافة تظافر رضورة هادي أكد كام. والتعليم والصحة، واملياه،

 . مرشقة جديدة صفحة وفتح املايض، صفحة وطي والتنمية،

 عناوين اخبار عن تلك الفرتة :

 ويذكره جديدة، حلرب بالتحشيد ويتهمه اإلصالح، عىل هجوم أعنف يشن االشرتاكي -       

 . الثوري لصحيفة السيايس املحرر خالل البالد؛ من عرفتها حرب سوأأل بتهليله

 تطالب اهلل أنصار بحضور اجتامعاتها يف عمران رئاسة: أسباب دون انسحب اإلصالح -

 مبعوث مستشاري وكبري اهلل، أنصار ممثيل بحضور املدينة: استهداف من وحتذير االتفاق، بتنفيذ

 . م 2014 يوليو تموز/ 6 األحد:. اليمن إىل املتحدة لألمم العام األمني

 اهلل وأنصار عظمى، خيانة النار إطالق وقف ويعترب الدفاع، وزير يهاجم اإلصالح -

 . م2014 يونيو/  حزيران 23 رشدها. االثنني: إىل اإلصالح ميلشيات تعود أن ويتمنون يرحبون

 إىل احلروب يف باجليش زجبال تندد مسبوقة غري مسرية: الرئيس يستهدف عليها االعتداء -

 . م2014 يونيو/حزيران 4 األربعاء: الرئيس. منزل أمام من اإلرهابية اجلامعات جانب

ب" ونقطة املركزي السجن استلمت  العسكرية الرشطة - ح 
 
 بفتح عملها بارشت كام ،"س

 املسندة للمهام وفقا املراقبني؛ نرش استكامل إىل باإلضافة وتأمينها،( صنعاء - عمران) طريق

 . م2014 يونيو/ حزيران 5 اخلميس:. إليهم

 ممارسات لتوضيح السياسية؛ األحزاب إىل رسالة يبعث اهلل ألنصار السيايس املجلس -

 م.  2014 يوليو/ تموز 5 واجلوف. السبت: عمران، يف اإلصالح

  إشعال الحرب في رئيسية أدوار

ألطراف املشعلة للحرب يف تلك تفصييل للسيد عبدامللك بدر الدين احلوثي لتشخيص 

 املرحلة:

 القشيبي. ومحيد األمحر، حمسن عىل دور -

 اإلصالح. حزب دور -

  هادي . منصور عبدربه دور -



  ----------------------------------------------ايلمن من ربيع اثلورة إىل خريف العدوان  

-430- 

 

 :والقشيبي حمسن، دور عيل

يترصف بصالحيات كاملة بموارد الدولة لدعم احلروب الدائرة  "محر"عيل حمسن األكان 

والذي فاقت بكثري صالحيات  ،تدادا اىل صنعاءحينها يف حميط مناطق صعدة وعمران ام

سلحة رد الدولة املالية والعسكرية من أستخدام ملوامن إ ،مسؤوليته كمستشار لرئيس اجلمهورية

ويف ذلك يقول السيد عبدامللك بدر  ،ومن اموال تسحب من خزينة الدولة ،وذخرية وسواها

 الدور بقاء عمران يف حيصل ما طبيعة يف سلبيرا دورا لعبت التي األشياء من»:  الدين احلوثي

 ما عىل بقاؤها ينتهي أن يُفرتض كان مدرع، األوىل الفرقة حل قرار بعد املنحلة، للفرقة السلبي

 تنتهي أن يُفرتض وكان حديقة، إىل ليتحول مكانها يُسلم أن يُفرتض كان اآلن، عليه هي

 حمسن عىل نفوذ ينزع وأن الهيكلة،و التشكيل إطار يف تدمج وأن لها، السابقة التشكيالت

 وضعوه قد كان إذا صالحيات، دون يتدخل الرجل هذا صالحيات؛ دون حمسن عىل وتدخالت

ا ا سياسيرا، مستشارا  هو؟ أين ولكن حمدودة، صالحيات فله للرئيس أمنيرا أو عسكريرا، مستشارا

 للرئيس، وموجه للرئيس، وآمر للرئيس، كرئيس أحيانا يتحرك هو صالحيته؟ وأين يعمل؟ وما

 ليضغط أحيانا ويتحرك الدفاع، وزير نفوذ يفوق بنفوذ أحيانا يتحرك هو الرئيس، عىل وضاغط

 واحلرب دماج، يف واحلرب كتاف، يف احلرب يف السابقة: احلروب يف عمل وكام وليقرر، وحيرك

 أن أسلحة، اجليش خمازن من خيرج أن ويستطيع يتمكن كان إليها، وما حوث جهة يف كذلك

 كان كثرية، أشياء عىل يؤثر يتدخل، أن يستطيع العامة، امليزانية من أمواال ويقتطع أمواال، حيول

 اجلرائم لتنفيذ وكر إىل اليوم يتحول الذي املقر مدرع، األوىل الفرقة دور انتهى خالص يفرتض،

 .)اآلمنني الناس حلياة واملستهدفة باألمن املخلة

القشيبي:  محيد اللواء بقيادة (310) للواء التهم من العديد قد وجهت كانت اهلل أنصار حركة

 من مجلتها:

 رسيم" املساعد العسكرية الوساطة جلنة عضو تقتل األمحر ألوالد تابعة مسلحة عنارص -

 .عالقتهم بعدم األمحر أوالد مزاعم ينفي وأخوه ،" سامل

 يف األمحر أوالد مليشيات تشارك  "بيالقشي محيد" اللواء بقيادة (310) اللواء من قوات - 

 وإرسال األسلحة، من كبرية كميات وتوزيع ،عمران  بمحافظة دنان - حوث بجبهة القتال
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 املعارك يف (310) اللواء من قادة ، ومشاركة املواجهات مناطق إىل الشخ  واحلضور جنود،

 أثناء يف قتل الذي"  الغيش عيضة ييحي"  العقيد (310) اللواء يف املشاة كتيبة قائد منهم ،املبارشة

  .حوث يف األمحر ألوالد تابعة جماميع مساندة

يم؛ بني بخمر مهلهل معسكر قائد إىل القشيبي من املوجهة ومنها الرسالة
ُ

 أسلحة برصف رص

ويف إمداد اجلبهات باألسلحة الثقيلة:  ، بدماج التكفرييني قياديي ألحد عسكرية وآليات متوسطة

وقيام اللواء  ،الزعكري ترصف حتت وصواريخ دبابات بوضع اللواء/عيل حمسن األمحرمنها قيام 

  القشيبي باعتقاالت ألبناء عيال رسيح .

 أوالد ورطوا اإلصالح إن جليدان: عىل "الشيخ: يف ترصحيات مهمة ألعضاء يف جلنة الوساطة

 تلك أن غري النتيجة، هذه من وحتذيرهم املتكرر، رغم نصحهم املصري، هذا إىل وأوصلوهم األمحر

 صاغية". آذانا تلقى تكن مل النصائح

 يف ضابط مبهيط، حسني عبداهلل -و"دنان" "عذر" يف املشاركون 310 اللواء من العسكريون

 دعبوش، حسني للواء، نارص التابعيني األفراد من وبمعية للقشيبي، التابع مدرع (310) اللواء

يم، بني مديرية مدير
ُ

 ونائب الداخلية، يف ضابط الغريبي، رسحان سلطان اللواء، من أفراد مع رص

 جماميع وبمعية حمسن، عىل مكتب مدير عسكرية، العندويل، جماميع من ،بمعية حجة امن مدير

 وحيرض بعمران عامة منشئات يف وخاليا أسلحة يوزع الفرقة، القشيبي كتائب ضمن من مسلحة

 اللجان. إعاقة عىل

: بحاشد اهلل ألنصار رسالة يف امللك عبد السيد ك يف احلروب السابقة :لكل من شار عامعفو 

 (1)«حاربنا من كل عن ونعفو الطريق، لفتح أتينا إنام»

 عليهم واملعتدين اهلل أنصار عىل احلروب يف املشاركني مجيع عن احلوثي امللك عبد السيد عفا

 حاشد أبناء من اهلل أنصار إىل أرسلها رسالة يف امللك عبد السيد قال حاشد. و أبناء من

 عبد السيد أضاف و ،«عنهم الظلم ورفع الطريق لفتح أتينا إنام األهايل عىل أكدوا»: 

 اال ال يهمنا أخوة ونحن سبق، فيام حاربنا من كل عن عاما عفوا نعفو إننا»قائال:  امللك

                                                           
 . خاص: نت احلق (1)
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 . «والسالم غري ال وحريتهم وأمنهم استقرارهم

 اتفاقيات اضافية:

 بني جمملها يف وكانت واملعارك، األحداث لتطورات مواكبة كثرية أخرى اتفاقيات حصلت

 إعادة عىل أغلبها تضمنت األحداث، فيها الدائرة املناطق وقبائل وأعيان مشائخ وبني اهلل أنصار

 األمحر وأوالد التكفريية، للعنارص السامح وعدم الطرقات، تأمني ورسعة رضورة عىل التأكيد

  .سيطرتهم حتت كانت التي املناطق يف لتموضعا إعادة من

 لعمران املحيطة املناطق من مشائخ بني تم والذي عمران، لدخول الالحق االتفاق ومنها

 والشيخ جليدان، محيد عيل والشيخ املرشقي، مبخوت الشيخ ومنهم عمران، مدينة وداخل

 .وآخرون احلجريي، عىل والشيخ املسمري،

يؤكد عىل  الدين، رشف أمحد الشهيد أربعينية يف احلوثي، الدين بدر لكامل عبد للسيد يف كلمة

 رضورة املحافظة املصلحة العامة للبلد قائال: 

 إليها، ننتمي التي واملبادئ والقيم األخالق منطلق ومن باملسؤولية، الشعور واقع من نحن»

حمة عىل احلفاظ إىل دائماا  سنسعى -وأمتنا لشعبنا وبحبنا بلدنا، مصلحة عىل وباحلرص
ُّ
 الل

  بلدنا، أبناء بني املشرتك والعيش املتبادل واالحرتام التفاهم لغة تسود وأن الوطنية،
ُّ
 ونمد

 واإلخاء السالم يد يعض من ولكن شعبنا، مكونات كل إىل واإلخاء السالم يد بإخالص

  سيجدها
ا
 هذه السالم، يد مدن الذي الوقت يف نحن تتكرس! مل إن أسنانه وستتأمل اهلل، بإذن قوية

ا ستكون اليد
ا
 ويستبيح علينا، يعتدي أن يريد من علينا؛ يعتدي من كل مواجهة يف ضاربه يد

 بحزم سنقف - هؤالء مثل متكررة، واعتداءات الطرقات، يف كامئن الطرقات: يف ويقتلنا دماءنا،

 . اإلعالمي( بالضجيج نبايل ولن اعتداءاتهم، مواجهة يف

 السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي ورسالة املواجهات، يف اجليش دخول حول

 للجيش:

أكثر رصامة وجهه السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي للحكومة ولرئيس  اذير بدحتيف  

صالح حزب سيايس ولصالح لاجلمهورية من مغبة السامح للجيش يف دخول خط املواجهات 

تغالل مؤسسات الدولة ومنها وزارة ومن مغبة اس ،قائد عسكري يتبع توجيهات هذا احلزب
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 قائال: ،املالية التي تقدم األموال لصالح ذات احلزب

ًا  ذلك باعتبار جديد؛ عدوان   أي يف باجليش الزج من نحذر، ثم نحذر، ثم نحذر،»
ا
 جريمة

 
ا
  الشعب، وبحق اجليش بحق كبرية

ا
ا واستغالال

ا
 يف الدولة ملؤسسات وتدمريياا وسيئاا فاحش

ا اسية،السي الرصاعات
ا
 ومحايته، الشعب عن الدفاع يف األساسية وظيفته عن باجليش وانحراف

 ملقررات وخمالفة خرق أكرب يمثل ذلك أن كام أمنه، عىل واحلفاظ البلد، استقالل عن والدفاع

 نؤكد كام الداخلية. السياسية الرصاعات كل يف اجليش حيادية عىل أكدت التي الوطني احلوار

 مل الست احلروب عن اعتذارها بأن احلكومة ونذكر البلد، عىل كارثية بأنها لبيةالس التداعيات عىل

ا ونحذر بعد، حربه جيف
ا
ا يليق ال أنه ونؤكد أيض

ا
 االنتهازيني القادة لبعض االنجرار أيض

 الشعب. بمصلحة يبالون ال الذين والسيئني

ا ينجروا أال اجلمهورية ورئيس الدفاع، بوزير نشيد 
ا
 فاسد، مغامر، عسكري: ائدق لصالح أبد

ا له ينجروا ال الرسمية، املؤسسات إطار خارج أخرى بقيادة مرتبط أو بحزب، مرتبط
ا
 أبد

ا ختدم ملشاكل
ا
 اجليش، استغالل من القوى مراكز بمنع نطالب كام معينة، جهات   أو سياسية أطراف

ا يستغلون ألنهم الدولة؛ مؤسسات كافة واستغالل
ا
 وزارة ومنها ولة،الد مؤسسات بقية أيض

 لصالح ومؤسسات معني، حزب لصالح جلمعيات مرشوعة غري هبات املليارات تقدم التي املالية

  .«الفقر خط حتت يرزح الشعب بقية فيام معني، حزب

 حمسـن لعـيل السـلبي والـدور عمـران حرب يف املشاركة العسكرية الوحدات»: أما حول

 هاو -متفرقاة أخارى ومعاارك عماران معاارك يف اجليش من وحدات اشرتاك كان :«األمحر

 املؤسساة يف أدواتاه خاالل مان لإلصاالح؛ اليمناي التجماع حازب ألجندات وتلبية خدمة

 األمحر". حمسن عىل" العسكري جناحهم وقائد وأبرزهم العسكرية،

 اجلمهورية، رئاسةمن  التغايضو سكوتال نيل من أيضا تمكن والتخويف الضغوط وبفعل

 املخطط أو للمرشوع تنفيذا بعينها؛ أطراف ضد استنزافية حروب لفتح وحداتال تلك حترك عن

 ومنها اخلارجية، باملشاريع أيضا عبدامللك السيد ذكر كام واملرتبطة اإلصالح حزب جلامعة العام

  .األمريكية السعودية
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 عىل حينها انترش الذي األمحر" حمسن و"عيل األمحر"، حسني بن عبداهلل "محيد تهديد ومنها

 كافة بإرشاك تعليامت هادي منصور عبدربه الرئيس يصدر ومامل أنه مفاده واسع، والذي نطاق

 "حافيا". صنعاء من سيخرجونه -وحمسن محيد أي- فإنهم اهلل؛ أنصار مقاتيل مواجهة يف اجليش

 القتال يف به والزج احلرب، يف اجليش إدخال حماولة يف نرى إننا»يقول السيد عبدامللك:  

 وإساءة اجليش عىل مؤامرة -الدماء ومصايص احلروب جتار من ونافذين، حزبية، قوى صالحل

 أن القائم الوضع هذا أمام نرى وإننا. الشعب كل الشعب بحق وجريمة بحقه، وجريمة بحقه،

 :  مسؤوليتهم يتحملوا أن اجلميع عىل

 وإيقاف عمران، حمافظة أبناء عن الظلم دفع عمران، حمافظة يف القائم اإلشكال حلل أوال:

  عليهم. العدوان

 نحو وعىل اجليش، لتوريط حماولة فعال هناك جدا، اخلطري املنزلق هذا دفع عىل العمل وثانيًا:

 حد عىل والشعب اجليش عىل هي مؤامرة هناك. كبرية مشاكل يف وإغراقهم حاصل، هو مما أكرب

 .سواء

 خالل من الشعبي؛ املستوى عىل املؤامرة ذهه بوجه للوقوف مسؤوليتهم؛ اجلميع يتحمل أن جيب

 أن علينا يعز الذين اجليش، أبناء دم عىل للحفاظ وسعيا اجليش، يف لألحرار نرصة املظاهرات

 يشء، أي من مصلحة وال مجل، وال له ناقة ال اجلندي ويذهب نافذين، جمرمني من يستغلوا

 أن أجل من البنوك! يف عالن أو النف رصيد يزداد أن أجل من ماذا؟! مقابل يف ثمنا له خيرس

 كبرية، جريمة هذه ظلم، هذا السلطة!! يف وضعه يعزز أجل من جتارية! مؤسسة فتح من يتمكن

 مستهدف. والشعب مستهدف، اآلن اجليش

 يعاين مما أكثر األحيان، من كثري يف منهم يعاين اجليش منهم، يعانون هم الذين الوقت نفس يف

 بقية لدى البؤس حالة كام لديهم البؤس حالة يعانون، اجليش أفراد ين،يعا اجليش املواطنون،

 إىل يدفعوا أن بحياتهم استخفاف أسوأ وهذا بحياتهم، االستخفاف كذلك، احلرمان املواطنني،

 .«متاجرة أجل من هكذا إنام مبدأ؛ لها ليس قضية، لها ليس معركة

 :اإلصالح حزب خياطب السيد  :لإلصالح اليمني التجمع حزب دور
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 وثقايف سيايس مرشوع لكم كان إذا»: بالقول اإلصالح حزب عبدامللك السيد وخاطب هذا

 .«أمني وإىل عسكري إىل حتولوه إن ال وثقافياا؟ سياسيرا رصاعاا الرصاع ترتكون ال فلامذا حقيقي؛

 املناطق من وغريها أرحب منطقة يف القاعدة يسمى ما عنارص تواجد إىل كلمته يف السيد تطرق و

 يف جنب إىل جنبا والقاعدي اإلصالحي أرحب يف»: قال حيث صنعاء؛ بالعاصمة املحيطة

 بهم، مرتبطة هي ممن العسكرية القيادات بعض ذلك إىل أضف الواحد! واملوقع الواحد املرتس

 .«ذلك عىل أجربت العسكرية الوحدات وبعض هلم، ووالؤها

  :اثنني مرينأ عىل تقوم اإلصالح دواعش اسرتاتيجية -

  رسمي. بشكل ملواجهتنا والدولة السلطة جر -

 علينا. اخلارج استعداء -

 يف لتغرق رسميا للدولة اجلر االسرتاتيجية: هذه عىل يشتغلون كانوا املايض الوقت فطول»

 مواجهتنا، يف وتوظف احلريب، وعتادها مؤسساتها وكل إمكاناتها كل ولتوظف معنا، رصاع

 املخاوف وترية يرفعون السفارات، إىل دائام يذهبون ذلك جانب إىل ارج،اخل استعداء وكذلك

 اخلليج، دول خيوفون ذلك: من ويعجب ليستغرب املرء إن حتى منطقي، وغري جنوين نحو   عىل

 جدا، غريبة عنا صورة رسم عىل ويعملون بأمجعه، الدويل املجتمع بكله، العريب العامل خيوفون

 ليستعدوا املخاوف؛ وترية يرفعوا أن حياولون وهكذا بأكملها، العربية مةاأل عىل قادم خطر وكأننا

 يثريوا أن يف ال احلقائق! يزيفوا أن يف ال يكذبوا ! أن يف ال حترج: عندهم ليس بكله؛ اخلارج

 يعيش وهو االقتصادي، وضعه يف بأمجعه: البلد وضع عىل تؤثر بكله! بالبلد ترض التي املشاكل

 مجعيات لديهم الذين اإلصالح حلزب املنتمني وضعية يعيش ال اليوم، يمنيال الشعب مأساة

 .«عالية بمرتبات وتموهلم اخلارج ومن الدولة ميزانية من الهائلة األموال تأخذ

  :لإلصالح اليمني التجمع حزب من للمعتدلني نصيحة

 نصح السيد عبدامللك احلوثي مرار
ا
  ا

ا
التجارب  من ضمن االمتعا اإلصالح حزب وتكرارا

ثم يف حص السيد هلم يف اخلشية من عواقب االمور التي مآلها  ،السابقة التي خرسوا فيها رهاناتهم

 قائال:  ،وبرتك املشاريع اخلارجية ،ويف دعوتهم للعيش املشرتك واحلياة السلمية ،اىل اهلل عز وجل
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 أن هلام أؤكاد فاإين -معهام ومان اإلصاالح حازب مليشيات من للمعتدلني نصيحتي أما»

َوََل : ﴿يقاول اهلل إن اهلل؛ باإذن باخلرساان علايكم ستعود بالتأكيد بالدماء ومتاجرتكم صفقاتكم
ـْهلِِه 

َ
يُِّئ إَِل  بِأ  األماور عواقاب األماور؛ عواقب يف املطاف نهاية يف [.43]فاطر:﴾ََيِيُق الَْمْكُر الس 

 وتعبئاة خزائنكم، ومألتم يوبكم،ج مألتم لو حتى املال، عىل حصلتم لو حتى تضمنونها، ال أنتم

 مان املاواطنني: مان ساواء تسايل التاي للادماء إن يشء؛ كال هاذا فليس -البنوك يف أرصدتكم

 قيماة، لهاا حرماة، لهاا أيضا - اجليش أبناء ومن نسائهم، من رجاهلم من صغارهم، من كبارهم،

ََل ﴿ األماور؛ عواقاب لاه وتعاىل سبحانه ربهم رب، هلم البرش هؤالء برش، دماء هي أهمية؛ لها
َ
أ

ُمورُ  إََِل اَّلَل 
ُ
ُمورِ  َوَّلِلَ ﴿ ،[53]الشورى:﴾تَِصرُي اْل

ُ
ْمهُر ﴿ ،[41]احلج:﴾ََعقِبَُة اْل

َ
َوإيَِلْهِه يُرَْجهُع اْل

 ال أنكام ولألساف وعاده، حيقاق أن قاال كاام قاادر العظايم املتعال القادر اهلل ؛[123]هود: ﴾ُُكُّهُ 

 ال يبادو لكانكم الادروس، وفيهاا العارب، فيهاا كافياة؛ كانت جتارب السابقة التجارب تتعظون؛

 مصالحتكم يف لايس أناه أؤكاد يشء! أناا فايكم ينفع ال العرب؛ من أيضا تستفيدون وال تتعظون،

 مصلحة من وال مصلحتكم من ليس بالنار؛ لعبة هذه خطرية، لعبة هذه اللعبة، هذه يف االستمرار

 أماام تفتضاحون أناتم املساتقبلية، احلقيقية املكاسب ستخرسون آنية مكاسب حققتم إذا الوطن،

  فأكثر!. أكثر الشعب

ا، يمكنكم ال
ا
 والتعايش املشرتك، العيش ثقافة إرساء إال البلد يف حل من هناك ليس أبد

 .الرشاكة مبدأ وتفعيل السلمي،

ا يمكن ال احلروب إثارة الفتن، إثارة اخلارجية: باملشاريع واالرتباط املكايدات هذه
ا
ا أبد

ا
 أبد

 ال جانبكم إىل العامل كل قاتل لو يعني حتقيقه: إىل وتسعون إليه تهدفون ما لكم حتقق أن

ا تستطيعون
ا
 حمافظات واجلوف، وذمار، وحجة، وعمران، صعدة، حمافظة أبناء تشطبوا أن أبد

 أن طيعتست هل وغريها! صنعاء يف اليمني الشعب أبناء من ماليني اليمني الشعب أبناء من كثرية

 ال أنها هواك؟! عىل ليست أنها بمجرد البلد يف معها ختتلف فئة أي أو اهلل أنصار أو الزيدية تقلع

ا؛ تستطيع ال الثقافية! وخياراتك السيايس ملسارك تستسلم ال أنها لك! ختضع
ا
 من وواهم حامل أبد
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 أو خارج لتوريط سعيتم أو خارجية، مؤامرات يف اشرتكتم إن فعلتم: ما فعلتم لو ذلك، يتصور

ا.. إيئسوا النتيجة هذه لكم تتحقق لن -دولة أو سلطة أو داخل ا؛ إيئسوا تامما  يف سنظل تامما

 .الثقايف مرشوعنا

 عن أو النبوة، عن تدافعون وإنكم الدين، بعنوان سواء بعنوان: يوم كل يتخندق من وإنكم

 أن حني يف تنتقلون؛ آخر قخند إىل ثم الصحابة، عن ودفاعا الرافضة، مواجهة يف اإلسالم

 هلم ثبات وال بقاء ال بأن الزائف اعتقادهم بل الدولة، وعىل الصحابة، عىل الهي معهم: املشكلة

  .اآلخرين عىل والعدوان املشاكل إثارة الفوىض، وإثارة التخريبية، القذرة الوسائل تلك بإبقاء إال

: ي ب 
 
 بأن السياسة، يف عباقرة بأنكم مشاريعكم، يف ناجحون بأنكم بأنفسكم واثقون أنتم أذا ط

 رصاع إىل حتولونه ملاذا ،ثقافيرا ودعوه سياسيرا، الرصاع دعوا -وثقافيرا سياسيرا مرشوعاا لديكم

ا أمني؟ رصاع إىل حتولونه ملاذا عسكري؟!
ا
 بقتل أمريكا مقدمته ويف اخلارج إىل تتوددون ملاذا أيض

 بكله؟! وبلد بأمجعه شعب عىل املؤثر الباهظ الثمن هذا اذامل دمائهم؟! واستباحة شعبكم أبناء

 الذي اخلياين، اجلنوين، االرتباط هذا ارتباطكم بسبب كلها تترضر يمنيرا مليون عرشين ومصالح

 الدول إىل األجنبية، السفارات إىل تذهبون عندما تتورعون ال كيف للبلد!! وخيانة عاملة هو

 الوطنية؟ هي أين شعبكم! أبناء ضد تتحرك بلدكم؟! أبناء عىل انالعدو منها لتطلبوا اخلارجية

 املشرتك؟ العيش ثقافة هي أين األخالق؟ هي أين الدين؟ هو أين

 بعض عليها نصرب أن أمكن معادلة رضف وأرادوا ،هنا املشكلة وحقيقة هنا .. املشكلة 

 يف وأعزاءنا وأحباءنا نصرب أن أمكن األمد، طول عىل ليس لكن الوقت، لكل ليس لكن الوقت،

 املنازل، استهداف عىل اليومية، االعتداءات عىل اليومي، القتل عىل أشهر أربعة نصرب أن عمران،

 كنتم هل نهاية؟ ال ما إىل نصرب أن تريدون كنتم هل لكن النساء، قتل عىل األطفال، قتل عىل

 ألطفال اليومي للقتل تربير يأ املربرة؟! غري اإلجرامية املامرسات تلك يف تستمروا أن تريدون

 وأم بالدبابات؟ أم بالطريان؟ أم منازهلم! يف لناس عمران؟! حمافظة أبناء ورجال وكبار ونساء

 إىل بها تبعثون التي املفخخة بالهدايا حتى بأيديكم؟ التي الوسائل بكافة وأم الصواريخ؟ برامجات
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 الصرب يمكن املعادلة هذه املفخخة! اياالهد بتلك الغرف! داخل يف النساء بقتل املنازل: داخل

  مربرة!! غري إجرامية، ظاملة، معادلة ألنها الوقت؛ لكل ليس ولكن الوقت، لبعض عليها

 هذه تعديتم أنتم محر؛ خطوط هناك خط، مستوى للطغيان حدود: يشء لكل ال، ولكن

 وأنا للحل، أفق هناك يبقى مل يعني ورفض: العدوان! يف إرساف الدماء! يف إرساف اخلطوط:

 يريد من ولكل األمن، ملجلس وأقول الرئاسية، اللجنة أعضاء لبعض وأقول األمنية، للجنة أقول

 بفضل أحد ال العسكريني: من وحلفائهم اإلصالح ودواعش القاعدة جرائم يربر أو يدافع أن

 علني حواض موقف ألنه اإلصالح؛ حزب موقف حقيقة عىل يغطي أن يستطيع أبدا أحد ال اهلل،

 وسائله يف مواقعه، يف رسميا أعلن اإلصالح حزب الفعيل الواقع ويف مواقعه! يف رصيح

 مواقعه، احلرب: استمرارية عىل وإرصاره عمران، يف الرئايس لالتفاق رفضه -كافة اإلعالمية

 حيجب أو أصبعه!! خلف خيتبئ أن يريد كمن فهو واضح موقف عىل يغطي أن يريد من وبالتايل

  يستطيع. أحد ال شمس!ال نور

 إنه تقولوا: أن تستطيعون هل ،اللحظة حتى رصيح علني، واضح، اإلصالح حزب موقف

 يف مواقعه الفضائية، قنواته اإلعالمية، وسائله إىل عودوا وافق؟ متى االتفاق؟ عىل موافق

 كلها احلرب، استمرار رضورة عىل تؤكد كلها احلرب، عىل حترض كلها - صحفه اإلنرتنت،

 وال للدماء، حقن نحو وال حل، نحو إجيابيا توجها أبدا تتضمن مل كلها العدوان، عىل تشجع

  الدماء!! لنزيف وقف نحو

 اجلانب وجر عسكرية، وحدات ورط بأنه فرح اإلصالح حزب احلقيقة قلت: أنا هناك

 احلرب! استمرارية عىل حريص هو هكذا واملسألة طاملا وبالتايل للعدوان؛ جانبه إىل الرسمي

 . العدوان استمرارية عىل حريص

 :عمران  مدينة تأمني بعد

 تفضلوا أنه الرسمية: اجلهات أبلغنا عمران مدينة تطهري وبعد املطاف نهاية يقول السيد: يف

وا الدولة، مباين استلموا احلكومية، املنشئات استلموا
ّ
 االعتيادية بالطريقة الرسمية األعامل سري

  لنكون أت  ن مل نحن والطبيعية؛
ا
 ان قّرر الذي هو املحافظ بأيديكم، والوضع الدولة، عن بديال
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 أن له وأكدنا األمنية، محايته حتى نتوىل أن استعداد عىل بأننا أبلغناه أن بعد عمران حمافظة يُغادر

 يومنا نهار النهار خالل أنه اتفاق أمامنا كان املحافظة، من بالذهاب قراره اختذ جانبنا؛ من يطمئن

 يطبّع وأن واملنشئات، احلكومية املباين يستلم وأن عمران، حمافظة إىل رئايس وفد ينزل أن الفائت

  الوضع؛ حقيقة عىل يطمئن وأن األوضاع،
ا
 لتستهدف احلربية الطائرات أرسلوا ذلك من بدال

 تلمويس الرئايس الوفد ينزل أن من فبدال العسكرية! للرشطة نسلمه أن عىل وافقنا الذي املعسكر

 منذ مكثفة جوية وغارات املعسكر! لتدمري احلربية الطائرات أرسلوا املعسكر فيها بام املنشئات

 أخرى!! حكومية منشئات وتستهدف املعسكر! تستهدف الباكر الصباح

 :السالم يد ملد االستعداد

 :ولكن اإلصالح دواعش مع حتى السالم يد نمد أننا نؤكد نحن»

 ولكن يُسامل، من لنصافح السالم يد نمد صحيح فنحن العدوان بيد السالم يد واجهوا هم إذا

ي لرضبنا علينا تتوجه التي اليد
ّ
ق
 
ل
ُ
 .فنبرتها باهلل عليها ونستعني اخلنجر، لها ن

 له، داعي وال البلد، عىل خطورته التصعيد، خطورة من وأحذر التصعيد، بخطورة أنادي أنا

  بمعادلة نقبل ال لكن ألمور،ا من الكثري عن نتغاىض نحن له، مربر وال
 
، أن

 
ق ح  س 

ُ
 أن نقتل، أن ن

  أن نهان،
 
ل
 
ت ذ س 

ُ
م   أن ن ر  ح 

ُ
ن   ن  ليست هذه ال ونخضع!! ونصمت نسكت ثم الطبيعية حقوقنا م 

ِينَ ﴿ تعاىل: اهلل قول علمتنا ثقافتنا قرآنية، ثقافتنا قوم   نحن مبادئنا، وال ثقافتنا، ضمن  إَِذا وَاََلذ
َصاَبُهمُ 

َ
ونَ  ـُهمْ  ْغُ اْلَ  أ  بَِمَثلِ  َعلَْيهِ  فَاْعتَُدوا َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ ﴿ ،[39]الشورى: ﴾يَنْتَِِصُ
 .[194]البقرة:﴾َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما

 الرشاكة والتعايش السلمي: مبداتفعيل 

: هو املستويات كل وعىل عام بشكل   البلد يف الوضع تصحيح عىل ما يساعد أهم من إن"
ا
 أوال

 عىل اإلصالح دواعش يساعد سليم، غري وضع للسلطة احلايل الوضع الرشاكة، مبدأ تفعيل

 النفوذ من املزيد عىل للحصول البلد؛ يف ستقرارا  -عدم– حالة يفرضوا أن وإىل، االستغالل

 ديدنهم. وهذا دأبهم، هو هذا الدولة؛ مؤسسات من ما تبقى وابتالع السلطة، داخل
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 استثناء، بال اليمني شعبنا ومكونات أبناء كل بني الرشاكة مبدأ يلتفع برضورة ننادي نحن

 نحن لنا، املقاتلني اإلصالح حزب من الدواعش هؤالء وحتى اآلخرين، كام إقصائيني لسنا نحن

 عىل فنؤكد بالرشاكة؛ ننادي نحن باالستئثار، نقبل لن استئثارا ليس ولكن حزبهم، إقصاء نريد ال

 .للدولة العامة السياسة يف املطلوب التوازن سيحقق حتى ألنه اكة؛الرش مبدأ تفعيل رضورة

 عليها؛ املتفق باالستحقاقات والوفاء الوطني، احلوار خمرجات تنفيذ رضورة عىل نؤكد

ا تضييعا تضييعا هناك ألن اجلنوبية؛ والقضية صعدة، بقضية املتعلقة اإلشكاالت ملعاجلة  واضحا

 .الوطني احلوار خمرجات من الفتن وإثارة املشاكل، ىلإ هناك الوطني احلوار ملخرجات

 خطرية آثار لها التي السلبية بتداعياته التصعيد خطورة من ونحذر الوضع، تطبيع إىل ندعوا

ا
ا
 .طبيعي بشكل بمسؤوليتها القيام إىل عمران يف املحلية السلطة وندعو بكله، البلد عىل جد

 أشكال كل ووقف املشرتك، والعيش السلمي، يشالتعا ثقافة إرساء أهمية عىل نؤكد كذلك

 واحلروب الفتن إثارة من عليها يرتتب ملا اإلصالح؛ حزب يامرسها التي العدائية التعبئة

 . "وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم .واملشاكل

 الدعوة لتحرك الشعب اليمني:

  نهايتها يف ملسألةا يف ألن يتحرك؛ أن احلر العزيز اليمني شعبنا أبناء أدعو إنني"
ا
 عىل مؤامرة

 أن هناك يريدون كام األمور تميش لو لربام عمران؛ حمافظة أبناء عىل فقط وليس بكله، الشعب

 إىل يتحول أن كله البلد يريدون ألنهم العدوان؛ هذا دائرة يوسعون لربام -بصمت العدوان يستمر

 إنسانية، ال لديهم يعد مل والكيدية، ية،والتآمر الشيطانية، مآربهم هذه واخلراب، الفوىض من حالة

 أمام مجاعة يا امتحان أمام هي السياسية، للقوى بالنسبة املهم من... رشف؛ وال ضمري، وال

 بشئون الناس، بحياة بسيادته، بكرامته، بالبلد: تمس التي األحداث أمام األخرية، األحداث

 أن يفرتض سياسية كقوى الشعب، وأمام اهلل أمام لكم اختبار هذا ممتحنون، خمتربون أنتم الناس،

 الوطني، احلوار خمرجات بتنفيذ تنادي وأن السالم، عىل حترص وأن احلرب، ضد موقف لها يكون

  .أخرس شيطان احلق عن فالساكت الصمت؛ عىل ويعتمد املتفرج، موقف يقف من لذلك تسعى وأن
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 عتداءات:التأكيد عىل خيار مواجهة اال

 عندما ولكن عدوانيني، لسنا العدوان، مواجهة عىل سنعمل بالتأكيد نحن نحن، مسؤوليتنا"

 إىل عمران، حمافظة أبناء جانب إىل سنقف نحن -هناك الناس عىل علينا عدوان هناك يكون

 ألطفال ودرعا ومرتسا وقاءا دمائنا من ونجعل سنقف ،ونساءا  رجاال املظلومني أولئك جانب

 ".نستطيع ما قدر عىل تهممحاي عىل سنعمل عمران، حمافظة

 :عمران في الخالف لحل عبدالملك السيد من المقدمة المبادرة

 عمران مدينة باستالم الدفاع وزير يقوم أن ثم أوىل، كخطوة النار إطالق لوقف االستعداد"

 ميليشيات من عمران يف واملواطنني األهايل بحامية تتكفل حمايدة، قوة عىل ذلك يف معتمدا

  .وأبني شبوة من القادمني القاعدة تنظيم من الوافدين ومن لإلصالح، منيالي التجمع

 تنفيذية وبآلية املجتمعية، االتفاقات لتنفيذ االستعداد كامل عبدامللك السيد أيضا أبدى وقد

 وتتجاوب واالستقرار، األمن حتقيق شأنها من ؛" صحيحة سليمة إجيابية"  اتفاقات وأي مزمنة،

  .عمران حمافظة أبناء وتطلعات آمال مع

 يكون بأن نرغب ال عدوانيني، لسنا اجلاد، للتعاون مستعدون حارضون نحن» قال: وكام

 من سابقا: قلنا كام لكن السالم، يد نمد واالستقرار، األمن يتحقق ألن نسعى حروب، هناك

 .«تتكرس مل إن أسنانه ستؤمله السالم يد يعض

 وجه احلوثي الدين بدر عبدامللك السيد فقد حل؛ إىل بالتوصل ةموكمساه اتفاق أي وقبل

 معززين ضيوفا لدينا كانوا وهم" املواجهات يف عليهم القبض تم قد كان أسري مائة عن باإلفراج

 مكرمني".

 : عمران أحداث إزاء الدولية الفعل ردود

 م2014 /29/6التنفيذية واليتها اخلليجية للمبادرة الراعية العرش الدول سفراء بيان

 :غري اعتيادية رزانه فيه ظهرت الذي
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 وآليتها اخلليجية للمبادرة الراعية العرش الدول سفراء أشاد» :الرئاسية باللجنة اإلشادة

 اليمن، شامل عمران بمحافظة واالقتتال الرصاع بإنهاء املكلفة الرئاسية اللجنة بجهود التنفيذية

 املتأثرة الشامل يف املناطق إىل واألمن السلم النار، وإعادة إطالق ووقف لها، املجاورة واملناطق

  .«األخرية العنف بأحداث مبارش بشكل

 التي والسيايس األمني التوتر عنارص مجيع فتيل نزع سبيل ويف»: وأضاف  :السالح نزع

 النظامية غري األطراف مجيع عىل الراهن؛ فإن الوقت يف التنفيذية وآليتها اخلليجية املبادرة تهدد

 وبشكل الدولة، مؤسسات جتاه السياسية احليادية والتزام متزامن، بشكل السالح بنزع امااللتز

 .«واألمن اجليش مؤسسات جتاه خاص

 م2014 /7/ 11 يوم -األمريكية اخلارجية وزارة بيان

 األسبوع خالل عمران يف وقعت التي العنف أعامل بشدة املتحدة الواليات حكومة أدانت

األبرياء،  واملدنيني املسلحة القوات منتسبي أوساط يف األرواح يف خسائر عن أسفر مما احلايل؛

  .ديارهم من املدنيني وترشيد نزوح إىل أدت املسلحة املواجهات كون عن فضال

 حكومة إن»: "بساكي جني" باسمها الناطقة تلته بيان يف األمريكية اخلارجية وزارة وقالت

 الوقف إىل احلوثيني تدعو فإنها وأرسهم؛ للضحايا احلارة ابتعازيه تتقدم إذ املتحدة؛ الواليات

 .«صنعاء العاصمة نحو تقدمهم ووقف املسلحة، التحركات لكافة الفوري

 الطبيعة ذي املسلحة النشاطات يف االنزالق جتنب إىل األطراف كافة تدعو كام »: وأضافت

 إقامة عن االمتناع إىل األطراف مجيع البيان يف األمريكية اخلارجية ودعت، االنتقامية أو الهجومية

 وأردفت، «األصل يف ؤججةالمُ  األوضاع توتري من مزيدا إال تؤدي لن التي السياسية املظاهرات

 بهدف والتفاوض املسلح، الرصاع وقف سبيل يف اليمنية احلكومة جهود وندعم نثني إذ»: قائلة

 النظام، سيادة احرتام عىل األطراف كافة نحث فإننا األطراف؛ كل بني سلمية مصاحلة حتقيق

 املتحدة الواليات وأشادت، «واألمنية السياسية وسلطاتها اليمنية احلكومة بصالحيات واإلقرار

 خمرجات لتنفيذ الراسخة وعزيمته هادي، منصور عبدربه الرئيس بجهود البيان يف األمريكية

 واحلرص ،السالح نزع برسعة فاألطرا وكل باحلوثيني مهيبة الشامل؛ الوطني احلوار مؤتمر
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 املايض، مظامل معاجلة إىل تسعى التي السياسية االنتقالية العملية يف سلمياا املشاركة استمرار عىل

 أبناء لكافة ومزدهر سلمي مستقبل ضامن شأنه من ملا اجلميع تضم شامل حكم منظومة وبناء

 .اليمني الشعب

 م2014 /7/ 12 يوم  -وريباأل االحتاد بيان

ا عمران حمافظة يف العنف أعامل  األورويب االحتاد أدان  وأبناء احلوثي مليشيات بني مؤخرا

  .األعامل تلك يف وجرحى قتىل لسقوط أسفه عن معرباا عمران،

 باالتفاقيات االلتزام عىل األطراف مجيع االحتاد باسم املتحدث عن الصادر البيان وحث

 .املايض يونيو من 22 يف املربم تفاقاال والسيام النار، إطالق لوقف احلالية

ا، اإلنسانية املساعدات بوصول للسامح األورويب االحتاد ودعا  إىل عوائق أي وبدون فورا

 كل ذلك يف بام املعنية، اجلهات مجيع حترتم أن رضورة عىل االحتاد بيان وشدد، املترضرة املناطق

 من الشامل يف العنف إثارة تستهدف تيال األعامل أن إىل مشرياا الدولة؛ سلطة اجليش وحدات

 األسلحة بتسليم األطراف مجيع وطالب، اليمن يف السيايس االنتقال عملية تقوض أن شأنها

 العملية يف الكاملة واملشاركة الوطني، احلوار مؤتمر توصيات مع ينسجم بام الدولة، إىل والذخائر

 .هادي الرئيس قيادة حتت السياسية

  :إرهابية حركة اهلل أنصار كةحر تعترب السعودية

 .(1)إرهابية مجاعات - واحلوثيون بالداخل، اهلل وحزب ،"اهلل أنصار"و ، وداعش اإلخوان،: الداخلية

 إرهابية منظامت املصنفة أو املتطرفة، الفكرية أو الدينية اجلامعات قائمة الداخلية وزارة أعلنت

 وفيام، لها ينتمي من معاقبة األخري امللكي األمر عىل اءبن تقرر والتي دوليا، أو إقليمياا أو داخليرا

 :البيان النقاط االساسية من ييل

 :اآلتية األمور من أمر بأي القيام عند مقيم أو سعودي مواطن كل ذلك يشمل

 التي اإلسالمي الدين ثوابت يف التشكيك أو كانت، صورة بأي اإلحلادي للفكر الدعوة ا1

                                                           
 . ها1435 األوىل مجادى 6 - 2014 مارس 7الرياض. – اإللكرتونية سبق صحيفة ،الربقاوي عبداهلل(1)
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 .البالد هذه عليها قامت

 تنظيم، أو حزب، أي يبايع أو البالد، هذه يف األمر لوالة عنقه يف التي البيعة خيلع من كل -2

 .اخلارج أو الداخل يف فرد أو مجاعة، أو تيار، أو

 .بذلك اإلفتاء أو األخرى، بالدول الرصاعات أماكن يف القتال عىل التحريض أو الدعوة، أو املشاركة، -3

 أو األحزاب، أو التجمعات، أو التيارات، أو اجلامعات، أو نظيامت،الت بتأييد يقوم من كل -4

 .مظلتها حتت اجتامعات عقد أو لها، الرتويج أو معها، التعاطف أو لها، االنتامء إظهار

 اإلرهابية اجلامعات أو التيارات، أو للمنظامت، عينيرا أو نقدياا، كان سواء الدعم: أو التربع -5

 .خارجها  أو اململكة داخل لها يروج أو إليها، ينتمي من ءإيوا أو املتطرفة، أو

 .للمملكة املعادين األفراد أو التيارات، أو اجلامعات، من أي مع التواصل أو االتصال -6

 واستقرار لوحدة اإلساءة بقصد معها؛ التواصل أو بها، االرتباط أو أجنبية، لدولة الوالء -7

 .وشعبها اململكة أمن

 الرتويج، أو املشاركة، أو الدعوة، أو الوطنية، واللحمة االجتامعي النسيج زعةلزع السعي -8

 دعوى بأي اجلامعية البيانات أو التجمعات، أو املظاهرات، أو االعتصامات، عىل التحريض أو

 .كانت وسيلة بأي اململكة واستقرار وحدة يمس ما كل أو كانت، صورة أو

 األمن تستهدف اخلارج أو الداخل يف عاتجتم أو ندوات، أو مؤتمرات، حضور -9

 .املجتمع يف الفتنة وإثارة واالستقرار

 .وقادتها األخرى للدول باإلساءة التعرض -10

 .اململكة ضد دولية منظامت أو هيئات، أو دول، استعداء أو التحريض، -11

 كانت صورة يبأ اململكة خارج قتالية أعامل يف شارك من كل يمنح بأن الكريم املقام أمر كام

ا عرش مخسة مدتها إضافية، مهلة ا يوما   والعودة النفس، ملراجعة البيان هذا صدور من اعتبارا
ا
 عاجال

 .رشدهم إىل يعودوا وأن صدورهم، عىل يفتح أن اهلل سائلني وطنهم، إىل

 والتيارات واجلامعات، لألحزاب، األوىل القائمة بهذا لرتفق ذلك الداخلية وزارة تعلن وإذا

 القاعدة تنظيم - القاعدة تنظيم»: مسمى نفسها عىل أطلقت من كل وهي البيان هذا يشملها تيال
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 النرصة جبهة - داعش - العراق يف القاعدة تنظيم - اليمن يف القاعدة تنظيم - العرب جزيرة يف

 مليش ذلك بأن علماا . «احلوثي مجاعة - املسلمني اإلخوان مجاعة - اململكة داخل يف اهلل حزب -

ا، التنظيامت: لهذه مشابه تنظيم كل ، أو فكرا
ا
، أو قوال

ا
 الواردة والتيارات اجلامعات وكافة فعال

رفت الدولية والهيئات األمن جملس بقوائم
ُ
  .العنف وممارسة باإلرهاب وع

 األمن جملس عن الصادر الرئايس البيان

 م 2014 أغسطس 29 اجلمعة: 

 مما ورد فيه، التايل:

 احلوثيني "محلة األعامل هذه مقدمة يف اليمن، يف بالوضع خاصة مشاورات جلسة ختام يف»

 حمل حيلوا أن إىل والسعي وضواحيها، صنعاء يف املخيامت وإقامة احلكومة"، إلسقاط التصعيدية

 القتال إىل باإلضافة صنعاء، إىل املؤدية االسرتاتيجية الطرق عىل تفتيش نقاط بإقامة الدولة سلطة

 إىل يؤدي قد عمل بأي القيام عن االمتناع إىل املسلحة اجلامعات كل داعياا جلوف،ا يف احلايل

 واملتفاقم. الهش الوضع تفاقم

 قلقه عن معرباا" مارك" السيد أغسطس لشهر للمجلس الدوري الرئيس تاله رئايس بيان ويف

 بقيادة وثيوناحل بها قام التي األعامل بسبب اليمن؛ يف األمنية األوضاع تدهور إزاء البالغ

 أمن زعزعة وكذا االنتقالية، العملية تقويض بهدف يدعمونه الذين وأولئك احلوثي، عبدامللك

 الراهنة التحديات مواجهة يف الرامية هادي منصور عبدربه الرئيس جلهود دعمه جدد كام، اليمن

 بحل تزاماالل عىل اليمنية األطراف كافة حث كام، الوطني احلوار مؤتمر خمرجات إطار يف

 عرب السياسية األهداف حتقيق املجلس رفض عىل مشدداا واملشاورات، احلوار عرب خالفاتهم

 .العنف أعامل تبني

 ضد املستهدفة للعقوبات تدابري من( م2014 للعام) (2140رقم) املجلس بقرار ذكر كام

 الدعم توفر أو ،اليمن يف االستقرار تهدد التي اإلجراءات يف املشاركة الكيانات أو األفراد،

 .اليمن واستقرار وأمن سلم تهدد التي لألعامل

 اخلارجي التدخل عن االمتناع األعضاء الدول مجيع األمن جملس يدعو ذلك عىل وعالوة
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  االستقرار، وعدم الرصاع، لتأجيج يسعى الذي
ا
 .السياسية االنتقالية العملية دعم ذلك من وبدال

 عىل أبو) احلاكم حييى اهلل عبد يقودها والتي وثيني،احل أعامل يدين األمن جملس أن كام

 ."يوليو 8 يف " اليمنى اجليش لواء"  قيادة مقر ذلك يف بام عمران، حمافظة اجتاح الذي( احلاكم

 :التايل إىل -انصار اهلل  –احلوثيني  األمن جملس ودعا

 اليمنية. احلكومة سيطرة إىل عمران وإعادة عمران، من قواتهم سحب 1-

 اجلوف. يف اليمنية احلكومة ضد املسلحة العدائية األعامل كافة وقف 2-

 وضواحيها. صنعاء يف أقاموها التي التفتيش نقاط وتفكيك املخيامت، كافة إزالة 3-

 .القاعدة تنظيم ترعاها أو تقوم التي الهجامت من املتزايد العدد األمن جملس يدين كام

ا هديد؛الت لهذا للتصدي تصميمه عن يعرب كام
ا
 بام الدويل، والقانون املتحدة األمم مليثاق وفق

 .اإلنسان حقوق ذلك يف

 :عمران أحداث إزاء( حزبية) والسياسية( حكومة برملان، رئاسة،) احلكومية : املحلية الفعل ردود

 اللندنية،" األوسط الرشق" لصحيفة بترصحيات (1)أدىل السقاف فارس هادي الرئيس مستشار

 أجل من وحمارصتها؛ صنعاء، العاصمة مداخل عىل للسيطرة خمطط» بتنفيذ وثينياحل فيها اتهم

 احلوثيني، قبل من» حماولة هو عمران يف جيري ما إن وقال:. «سياسية مكاسب عىل احلصول

 احلل أن» إىل ولفت ؛«اليمنية السيادة وتمثل الدفاع، وزارة تتبع عسكرية مواقع عىل للسيطرة

 واألمنية العسكرية والوحدات (،310) اللواء به يقوم فيام ويتمثل ئم،قا عمران يف العسكري

 . حديثا احلوثيني لصد لوحداتها؛ تعزيزات والداخلية الدفاع وزارتا وأرسلت باملحافظة، املرابطة

        
ا
 اجليش، يقاتلون هم صحيحة؛ وغري مضللة، للجيش قتاله يف "احلوثي" مربراتمعتربا

  .«منها والتوجيهات األوامر ويتلقى الدفاع، وزارة إمرة حتت (310) اللواء وقائد

 الذي الوقت ففي القرار؛ مركزية عدم تأكيد يف جالء أكثر بدا الرسمية الترصحيات تضارب

 األطراف إحدى بتحميل يقوم اجلمهورية رئيس مستشار فيهم بمن الدولة يف مسؤولني فيه نجد

                                                           
 م. 2014 يونيو1 األحد( 1)
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 "هادي" االنتقايل الرئيس أن املقابل ويف يالحظ ،والتجاوزات األحداث تبعات" احلوثيني"

 السامح وعدم عمران، يف اجلارية واملواجهات التحركات أمام بحزم الوقوف برضورة: يرصح

 ترصحيات هكذا ومن بها، االلتزام عىل األطراف كل وحث املربمة، االتفاقات وجتاوز بتوسيعها،

 إلصالحاب املتمثل لطرفل حتميال يكن مل إذا هذا األحداث، تلك يف الدولة حيادية فهميُ قد 

 حرصا أكثر كان اهلل بأنصار املتمثل الطرف ألن بنودها؛ احرتام وعدم االتفاقات خرقب وأعوانه

 رئاسة وخماطبة بذلك، الوساطة جلان وإشهاد بأول، أوال االخرتاقات تلك توضيح عىل

 املعرقل الطرف توضيح عن غافلت قد املعرقل، الطرف هو من لتوضيح باستمرار؛ اجلمهورية

 لها فقط الرمزية باإلشارة اكتفى وأنه االتفاقات، لتلك رصاحة

  :الرئيس توبيخ

 تعبري وحسب يتمكن مل الذياالنتقايل  اجلمهورية رئيس "عبدامللك احلوثي"السيد  هاجم    

 وبقيمة وبأهميته، ه،وبإمكانات بتارخيه، الكبري: اليمن حيكم أن ليستطيع يكرب أنب عبدامللك السيد

 وقوى. أشخاص وإمالءات لتوجيهات ويرضخ ليخضع يصغر أن ال أهله، أخالق

 تستهدف غارات لينفذ اجلو سالح فيأمر األوامر: يتلقى خضع لكنه ينبغي، وال يليق ال هذا"

 توجيهات أيضا يتلقى والنساء، األطفال رؤوس عىل البيوت وتدمر يمنيني، مواطنني بيوت

 إىل تغاضينا ذلك مع والقتال، احلرب يف لتشرتك العسكرية الوحدات من الكثري فيرسح وإمالءات؛

 وبقينا الرصاع، هذا تأجيج إىل نذهب مل متاحة كثرية خيارات هناك بإمكاننا وكان كبري، حد

 أربعة مدى عىل صربوا الذين الكرماء، احللامء الرشفاء األحرار عمران حمافظة أبناء مع صابرين

 التبعية حالة وتعيش تنجر أن الرسمية باجلهات يليق ال..... يوميا، وتطاهلم تناهلم جرائمب أشهر

ا يليق ال اإلصالح؛ ودواعش للقاعدة، املهينة املذلة
ا
 وال دفاع، وزارة ال رسمية: جهة ألي أبد

 رئاسة.

 باملطلق هناك ليس» اجلمهورية؛ مع أو الدولة مع خالف أي هناك يكون أن السيد ونفى

 وذمار مجهورية، فصعدة اجلمهورية؛ مع وال الدولة، مؤسسات ومع ،«خالف أي نهائيا

 .مجهورية اآلن الزيدية بل مجهورية؛ واجلوف مجهورية، وعمران مجهورية، وحجة مجهورية،
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 أي من استبدادا وأكثر للجمهورية، احلقيقية املفاهيم مقابل يف امللكيني من أسوأ هم بل

  ."عنوان أو مسمى،

  :والداخلية اخلارجية للضغوط هادي اوبجت

 اخلطري املنزلق هذا يف اجليش من وحدات تنزلق ألن سهلت التي العوامل منيقول السيد: "

 لربام يكون أن الضغوط، عامل إىل إضافة التجاوب هذا يكون أن نستبعد ال نحن هادي؛ جتاوب

 بدورها هادي اعرتف التي خلارجيةا الرغبة ذلك عىل ساعد مما وبالتأكيد معينة؛ صفقات صاحبه

 يمكن، ال هؤالء والدولة، احلكومة يف املسؤولني كبار وضعية نعرف نحن البلد؛ يف التخريبي

 اخلارج! إىل يعودوا أن دون حساس ترصف أو كبري! حدث مهم! أو عمل عىل يقدموا أن لربام

 لدى رغبة يالقون وعندما رج!اخلا من يستأذن أن قبل املاء رشبة يرشب أن يكاد ال البعض لربام

 آمنة! حمافظة أبناء عىل عدوان عىل اإلقدام يف مشكلة، افتعال يف مشكلة، إثارة يف اخلارج هذا

 ذلك!! عىل يقدموا أن ممكن هكذا

 حتى الرئاسة! من ربام عليا، جهات من أخرض ضوء ربام أو توجيهات، ربام أو بقرار، البعض

 حصل كام الرئيس يتوعد أو الرئيس! ليهدد حمسن عىل أو األمحر، محيد إليها يذهب التي الرئاسة

 يُذعن، لربام خياف، ولربام يتغاىض، أن فيحاول حافيا!! صنعاء من خيرجوه أن هددوه أن مرة ذات

 قرارات عىل يؤثر ما طبيعة يف قائمه كلها االحتامالت أخرى؛ اعتبارات ولربام بالضعف، يشعر لربام

 .(1) بكله البلد عىل وخطورتها وحساسة، كبرية أمور جتاه الرجل ذاه ومواقف الرجل، هذا

 ال ينهار أمنه ينهار اقتصاده يشء كل فيه ينهار وأن البلد هذا من القاعدة يمكنوا أن أرادوا يعني"

 من الشعب هذا إنقاذ أساس عىل واحتالله لغزوه هم يأتون وبالتايل عادل قوي حكم أي فيه يبقى

 الدخول ألنفسهم ليمكنوا بتخطيطهم إليها هم أوصلوه التي الفوىض من الشعب هذا وإنقاذ القاعدة

 ومقدراته ثرواته وعىل البلد هذا عىل التامة والسيطرة الكامل االحتالل ثم ومن مقبول، بشكل

  .العاملية رصاعاتهم يف اإلقليمية رصاعاتهم يف يعني ألهداف اجلغرايف موقعة من واالستفادة
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 : الخامسالفصل 

 ومقدماتها سبتمرب 21 ثورة
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  :توطئة

 سبتمرب 21 لثورة األوىل بالذكرى له خطاب مقدمة يف احلوثي الدين بدر عبدامللك السيد

 ،وبركاته تعاىل اهلل ورمحة عليكم السالم ،واألخوات األخوة أيها ،العزيز اليمني شعبنا»  :يقول

 الذي اليوم ،سبتمرب من والعرشين احلادي يوم ،املجيد ملليو السنوية الذكرى بحلول لكم نبارك

ل مهم انتصار حتقيق من املباركة الشعبية ثورته يف العزيز شعبنا فيه اهلل وفق
 
 متقدمة قوية خطوة مث

  ،أفضل مستقبل وصنع ،التغيري نحو السعي يف األمام: إىل
ا
 والعيش واحلرية االستقالل عىل قائما

 لن الذي ،واملسؤول اجلاد والتحرك العمل حمطات من مهمة حمطة تعاىل اهلل بفضل فكان الكريم؛

 هذا يكن ومل ،العزيز لشعبنا العادلة واملطالب املرشوعة األهداف تتحقق حتى اهلل شاء إن يتوقف

  الشعب به ختطى كبرية خطوة بالفعل كان وإنام الشعبية؛ الثورة نهاية املجيد اليوم
ا
 من هي ،عوائقا

م   ،العادلة ومطالبه الشعب وجه يف واخلارج الداخل يف الطغاة عليها يعتمد كان تيال العوائق
 
د
 
 وق

 
ا
  درسا

ا
 وفاعليته وجدواه الشعبي التحرك قوة ويثبت ،اليائسني نفوس يف األمل يعزز مهما

 فئاته بكل ،مكوناته بكل ،أطيافه بكل العزيز شعبنا فيها حترك الذي الشعبية والثورة ،وأهميته

 واقع من تتحرك وال ،البلد هذا أبناء من حمدودة فئة عن فقط تعرب ال - وعادلة مرشوعة لببمطا

 فيام الشعب ومطالب ،الشعب كل الشعب وأوجاع معاناة واقع من إنام معينة؛ لفئة حمدودة معاناة

 مجيعا(. يعنيه

 سبتمرب: 21السابقة لثورة  ،المرحلة االنتقالية 

 :  اختالق األزمات ،خلق الفوىض

 أن حيصل كثرية ويف أحيان ،واإلرهاصات املقدمات من الكثري حتدث الكربى التحوالت يف

  أكثر جديدة معيقات بمثابة جيعلها ما وهذا تنتهي، ال تكاد حتى املقدمات هذه تستمر
ا
 من تعقيدا

 .سابقاتها

 سبيل يف اجلهود وتكثيف ،الصعاب وتذليل ،األجواء تمهيد سوى تعني ال االنتقالية املرحلة

 جتميد األحوال؛ من حال بأي تعني أن يمكن ال وسليمة، منظمة دستورية حتوالت إحداث
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 واستمرار ،االنتقالية املرحلة تمديد إىل خاللها من يرجى تعثريه مربرات وخلق ،السيايس الواقع

 .بها العمل تأخري أو ،االتفاقات وتعطيل ،القرار عىل االستحواذ

 توقيع فرتة من أمتد -وانتقايل  مرحيل كربنامج عليه اتفق ما كل فجاجة التآمر عىل يف ثم

 بتمثيلهم السيايس "احلزيب" عىل أن ينتهي املتصارعني؛ الفرقاء بني اخلليجي التعاون جملس مبادرة

 .وتوافقية سلمية ديمقراطية كعملية انتخايب دستوري بشكل السلطة بنقل

 كل متجاهلة ةوحماصص تقاسم عىل اتفاقية توقيعلل ذهبت السياسية التيارات حيدث، مل هذا

رتق أن حيدث انتظار طول وبعد الحقا ثم وأهدافها، مطالبها بكل الشعبية اخليارات  االتفاق يخُ

 سوى تشمل ! وال وحدها ختصها جديدة خريطة رسم لتحتكر من قبل بعض تلك التيارات؛

 أجل إىل( عليها املتفق) التحول طواتخ وبتأجيل الراهنة! احلالة لكل فقط والتمديد ،التمديد

 . !معلوم غري

 :سيد املوقف  الظالم

 ، نقطة البداية إىل وتضحيات انتظار طول وبعد اليمن بعودة املستقبل؛ وظالم ،الطريق ظالم

 غياب نقطة واحلروب، الرصاعات املسؤولية، وغياب ،واملرشوع الدولة غياب الفوىض، نقطة

 عليها يطلق التي النقطة ذات تامما إنها واالغتياالت، خلوفا التنمية، وضعف ،اخلدمات

 .وترصف اداء كأسلوب( بالهوشلية) اليمنيون

 !الضغوط تبادل تعني املنفعة تبادل

 مساعي عن والوحيد األول املسؤول هادي منصور عبدربه( االنتقايل) الرئيس كان هل

  سيتمكنكان هل و تلك؟ العرقلة
ا
همش من خالله  جريء، وجهت امليض بهكذا من منفردا

ُ
ت

أم أنها  ،ني من اليمنيني التواقني إىل اخلالص من وطأة القهر والفوىضيخيارات وتطلعات املال

ودافعة إىل امليض  مرشفة اخرى قوى وبني بينه املامرسات عىل انعكست جرت توافقات ضمنية

 يقتيض تبادل املساندة لتباد مفادهام، ومرشوع اتفاق بمثابة ذلك كل يكون وأن بتلك املسالك،

 .املنفعة
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 باسندوة سامل حممد برئاسة الوزراء ملجلس املتوقع وغري املربر غري كام هو حال قرار التمديد

 الهادفة الصفقات هذه عىل تأكيد من أكثر ليس ،(لإلصالح اليمني للتجمع) رصاحة واملحسوب

 الفرقاء بقية وتغافل حتد عم ،(وحكومة رئاسة) املتبادل هشة وترسيخها رشعية إثبات إىل

 .التغيري حلراك األسايس املحرك وحدها باعتبارها الشعبية؛ الرشائح عىل عالوة السياسيني

 أو جزئية ارتهان حالة يف االنتقايل الرئيس جلعل وورقة الضغط األبرز ،املمسك هو وهذا

 التمديد لعملية اضاعرت حالة اي بني وفاصل كغطاء نفسه يقدم الذي عينه ،التيار لهذا كلية

 .مسمى غري أجل اىل اجلمهوري القرص يف هادي منصور عبدربه بقاء وبني ،(دستورية الغري)

 :النهائي السقوط من خشية سلطة األمر الواقع

املتنوعة  السيطرة أدوات ورغم ،(هادي واإلصالح ،املبادرة سلطة) السلطة: عىل املمسكون

 إدارة يف الفشل حجم عىل التغطية من يتمكنوا مل نهمفا ،التي تمكنوا من االستحواذ عليها

مثل حدوث أي  فقد ولذلك واالستقرار؛ األمن وحفظ ،اخلدمات ويف توفري ،الدولة مؤسسات

 االحتجاجات وطأة لصالح طرف أخر حتت ،بعد هذا التمكن الدولة مفاصل يف تغري إضايف

  التغري ذلك كان وإن ،املتصاعدة ضدهم الشعبية
ا
، حمدودا

ا
 اجلزء لهذا فقدانهم سيعني فانه وجزئيا

  الحقا يقدموا أن بمكان االستحالة من سيكون إذ األبد؛ وإىل احلكم من
ا
  برناجما

ا
  دعائيا

ا
تشجيعيا

 
ا
 املتتالية العثرات بعد سياسية مرتبة أي عىل احلصول يف تيارهم اختيار لصالح الناس؛ أمام بديال

 التقاسم اتفاقية بالتضليل عىل أحقية الترصف فيها بفعلاملؤسسات؛ حني قاموا  كل يف والفاضحة

 .اخلليجية واملحاصصة

 مع التجاوب أو لالستجابة حينها السلطة بها اتسمت التي اجلمود حالة يفرس ما وحده وهذا

يف ذروتها  انحرصت والتي املتصاعد، الشعبي واالنزعاج ،والتوتر ،الصخب حلالة األدىن احلد

 أتون من اليمن إخراج قادرة عىل أخرى وطنية رشاكة بحكومة ،للحكومة غيريت النهائية بمطالبة

 .وتنموية جدية مشاريع ألي والفاقدة ،ذاتها التيارات تلك بها أوقعته التي التارخيية الورطة

 بعيدة عن السياسة.. ليست رضاوة، أكثر اخرى جبهات يف وحاسم حاد رصاع حالة

 تيارين بني احلروب، من سابقاتها من حسام أكثر بأنها وىلاأل اللحظة من بدت حامية معارك
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  جتنبا ،وبارزين أساسيني
ا
 كبرية هزات إحداث سيعني ذلك أن ملعرفتهام املبارشة املواجهة ،كثريا

 من لإلصالح اليمني التجمع حزب وهام واالجتامعية ككل، السياسية اخلارطة عىل وشاملة

 .اخرى جهة من( اهلل انصار) وحركة ،جهة

  اهلل أنصار تمكن نأ فبعد
ا
 حزب بهم دفع الذي األمحر بيت مشايخ شوكة كرس من فعال

تهور بجزء من ال دفع احلوثي، للتمدد التصدي بدعوى ،عمران حمافظة يف للمواجهة اإلصالح

 من يتمكنوا أن أمل عىل احلرب؛ دخولل( اإلصالح حزب عىل حمسوبة بقيادته) اجليش اليمني

 عىل للمحسوبني املتكررة الهزائم بفعل شعبي وتأييد ،مناطق من وهخرس ما بعض اسرتجاع

 .عسكر أو ،مشايخ من احلزب:

 ،بتوجس تابعوا املشهد العسكري ،هادي منصور عبدربه الرئيس االنتقايل فيهم بام املراقبون

  املعارك؛ يف اجليش بإرشاك الدفع متجنبني حتمل مسؤولية
ا
 أنصار وضد اإلصالح حلزب دعما

  املراقبني هؤالء كل أن كام ،اهلل
ا
توالت  قد اهلل أنصار لصالح امليدانية االنتصارات بأن أيقنوا جيدا

  ذلك انعكاس سيعني ما مستمر بشكل وتتالت
ا
 التوازنات وعىل ،السيايس الواقع عىل الحقا

حساب مساحات  اثقل عىل وحجم رشوط وفرض ،جدد العبني صعود إىل سيؤدي ما القديمة،

  ذلك اعترب قد هادي منصور عبدربه ولعل السلطة، يف املتواجدة القديمة وىالق بقية
ا
 من ختفيفا

 الدولة تسيري يف األمحر ومحيد ،حمسن وعيل ،اإلصالح حزب قبل من املوجه االبتزاز وطأة

 .اليمنيني بقية وعىل عليه الواقع األمر وفرض املؤسسات عىل والسيطرة

  :بالذات الفرتة هذه مالمحو لسامت وضوحاً  األكثر األمور من

 قدم عىل اشتغلت أطراف مستوياتها، أعىل إىل باألخص األمنية الفوىض وانتشار تفيش - 

 وفق وصلت والتي يومية، شبه تكون كادت التي االغتيال، عمليات من التصعيد ألجل وساق؛

 لوباغتيا أمن، ضباط أغلبهم يمنيني ضد اغتيال عملية 208 اىل اإلحصائيات إحدى

 مستمرة، نفطية مشتقات أزمات باختالق أو وأكاديميا، وسياسيا ثقافيا املعروفة الشخصيات

إىل مواجهات  وجرها ،أطراف بعينها باستفزاز جانبية؛ حروب تفجري  ،الكهرباء أبراج تفجري

 عىل سبيل املثال سوآءا  ،اجلنويب احلراك جتاه األمن ورجال اجليش الستفزازات فعل كردات دامية



 سبتمرب ومقدماتها 21الفصل اخلامس: ثورة  --------------------------------------------

-455- 

 

 .عدن أو ،الضالع أو ،حرضموت :يف

 21 لثورة األوىل "الذكرى اخلطاب يف ذات :احلوثي بدرالدين عبدامللك السيد يقول

 بشكل العاصمة يف حتى االغتياالت لوترية تصاعد هناك كان األمني املستوى عىل) سبتمرب":

 املحافظات نم كثري يف للقاعدة ومدعوم ومدروس مقصود متزايد وانتشار ،ولتفجريات ،كبري

 ينبغي كام ،بدورها القيام عن لها وتقييد ،األمنية لألجهزة كبري اخرتاق الوقت نفس ويف ،اليمنية

 استهدفتهم التي التفجريات من الناس ومحاية ،الذبح من الناس ومحاية ،القتل من الناس محاية يف

 ،النخب دفتواسته ،األمن قوى واستهدفت ،اجليش واستهدفت ،واألسواق ،املساجد يف:

 الشعب!!(. هذا وفئات مكونات خمتلف واستهدفت ،األكاديميني واستهدفت

 بطابع متسمة اهلل، أنصار مع األمد طويلة حرب خللق مساعي يف "دماج" قضية إثارة -

وكمربر  والدولية، املحلية اإلمكانات كل سبيل إشعالها عىل نطاقات أوسع يف جند طائفي،

 أهل نرصة) عنوان: وحتت ،مادية وبإغراءات ،كل حدب وصوب نم املقاتلني جديد لتوافد

كان من أهم أهداف إشعال تلك احلرب هو إلهاء أطراف بعينها عن مؤتمر  ،(دماج يف السنة

احلوار الوطني الشامل الذي بدء التحضري من حتت مضلته عىل تنفيذ خمططات تستهدف كيان 

 .(1)ض بسبب التهاء اجلميع بالنزاعاتفال يكون هناك اعرتا ،ودستوره ،اليمن: وحدته

  :عملياته وتكثيف القاعدة وتسهيل تنظيم تقوية -

 يف يعرفها ال املدى، بعيدة أهداف ذات أجندات لتنفيذ استخدامها يسهل خمرتقة، كجامعة

 ألي الكاملة السيطرة تمكني دون من الفوىض إثارة يف أغلبها يف تنحرص -التنظيم أعضاء الغالب

 واملقنعة الكافية املربرات إجياد هو عام: لهدف وإنام معركة، أي يف النهائي احلسم أو ،هدف

أو من خالل التذكري الدائم؛ باعتبار اليمن  طيار، بدون بالطائرات سوآءا  اخلارجي أوال: للتدخل

 هذه لرتسيخ اإلعالمي التمهيد بعد شؤونها السياسية، يف أكرب منطقة توتر حتتاج لتدخل دويل

 وطني استحقاق أو حدث عن األنظار لفت بغرض كثرية؛ أحيان كام هي يف املصطنعة، اوفاملخ

                                                           
 . 318راجع الفصل الثاين اخلاص بأحداث دماج ص( 1)
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  .بروزه او تشكله طور يف كان

 خالل من االجتاه، هذا يف اليمن بدفع اخلاصة؛ الدولية املساعي بتلك التذكري هنا ويمكن

 ماريا الوزارة، اسمب الرسمي الناطق لسان عىل إحداها كان ،األمريكية اخلارجية وزارة ترصحيات

 شعوب وسائر ،واليمن ،ألمريكا تهديد هو العرب جزيرة يف القاعدة تنظيم بأن "القول: هارف

  ليس املنطقة
ا
؛ لقد أمرا

ا
 كثب عن نعمل ونحن ،السابق يف أمريكا ضد هجامت شن حاولوا جديدا

 .عليه" والضغط التنظيم بهذا الناشطني اعتقال بمحاولة اليمنية احلكومة مع

 اإلرهابية؛ اجلامعات هذه تواجد خطورة لتأكيد نهائية وكمرحلة املطاف آخر األمر وصل ثم

 العيار من مفاجئة فجر قد هادي منصور ربهعبد اليمن جلمهورية االنتقايل الرئيس بأن للقول

 حتدث حني م،2014 إبريل 29 يف الرشطة كلية من طالب خترج حفل أمام خطابه يف الثقيل

 وأن ،اليمن اىل سوريا من( إرهابيني) مقاتلني إعادة خالله من يراد خمطط عن صارمة بلهجة

 التاريخ، ذلك من أيام، أربعة قبل به التقى قد يسميها أن يرد مل التي الدول إحدى مندوب

  .الطلب هذا منه وطلب

 يسرئ لسان عىل جاءت أنها يف هو األمر يف اجلديد أن إال مفاجئة، تكن مل بأنها الرغم عىل

 تنقل نقصد -اليمني الشعب أغلب لدى معروفة فهي واقعية، كحقيقة أما نفسه، اجلمهورية

 اليمن. إىل اخلارج من أو اخلارج إىل اليمن من اإلرهابية اجلامعات

 بسبب هو وإنام عدمها، من اجلامعات هذه وجود بسبب يكن مل اليمني الرئيس انزعاج فإن

 .اليمن إىل أخرى مرة املقاتلني هؤالء عودة منيتض مل الذي االتفاق عىل االنقالب

 
ا
الرئيس  عىل لسان جاء هذا االعرتف وقد ،أجانب أغلب أفراد تلك اجلامعات هم بأن علما

 القاعدة تنظيم يف االجانب املقاتلني نسبة بأن يف ذات الكلمة هادي منصور ربه عبد االنتقايل

 الوقائع وحسب له ونضيف ،والفرنيس ،رتايلواألس ،والهولندي ،الربازييل بينهم %70 إىل يصل

 اجلنسيات بني نسبة أكرب هي اجلامعات هذه صفوف يف السعوديني نسبة بأن املوثقة امليدانية

 .األخرى

ترافق مع هذه الترصحيات والوقائع حدوث العديد من األعامل اإلرهابية الدموية منها جمزرة 
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  التي استهدفت م:2012 مايو 21 تاريخ ميدان السبعني الواقعة يف
ا
 كانوا اليمني اجليش من أفرادا

 عيد بمناسبة السبعني، ميدان يف الالحق اليوم لالحتفال معد عسكري لعرض تدريبات يف

 اختيار تم اجليش لتوحيد التمهيد وملساعي مايو، 22 عيد يف، وجنوبه شامله بني اليمنية الوحدة

 أثناء نفسه بتفجري انتحاري أقدم حني املعروفة، األقطاب بني املنقسم -اجليش  أطراف من كتائب

  يلبس كان والذي التدريب
ا
  زيا

ا
 العمل هذا إثر استشهد املستهدفة، الكتيبة لنفس تابعا عسكريا

 .(1)املركزي لألمن التابعة الكتائب إحدى مستهدفا ،آخرين 171 وجرح ،جندياا 86 اإلرهايب

 املشهد عىل وصادم جديد نوع من ،م2013 ديسمرب 5 ثم يف حدوث جمزرة أخرى يف

 العسكري الزي ترتدي جماميع باقتحام العريض؛ مستشفى يف إرهابية مجاعات ارتكبتها اليمني،

 كانت من كل أخرى وقتلت جماميع بعدها مفخخة! دخلت بسيارة للمستشفى الرئيسية البوابة

  مستخدمة أمامها! تقابله
ا
 املراقبة مراتاوك ذلك كل وحدث واملتفجرات، األسلحة من أنواعا

مسؤوليتها عن  " العرب جزيرة يف القاعدة تنظيم"  أعلن كامال، املشهد تصور للمستشفى التابعة

، 176و شهيدا 56 ضحيته هذا العمل! الذي راح
ا
 ،وممرضات أطباء منهم كبرية نسبة جرحيا

  أجانب. منهم والبعض

م 8/8/2014اجلمعة املوافق  يوم أخرى مساء مذبحة ارتكاب عىل القاعدة مسلحو أقدم

"  احلوطة حدثت اجلريمة بمدينة ، بسيئون ( مشاة135) تابعني للواء ،، يمنياا جندياا 14 بحق

 بعد ،اليمن رشق جنوب حرضموت حمافظة" غرب مدينة سيئون يف  زين بن أمحد حوطة

ئدين اىل أثناء مرورهم من املنطقة عا حرضموت شبام يف ركاب حافلة متن عىل من اختطافهم

 .بيوتهم لقضاء إجازة العيد

 - عزان منطقة - جبيل مشاة الثاين جنود يتبعون اللواء بحق شبوة يف ذبح وعملية ثم جمزرة

أقدم عليها " انصار  ،م2015 إبريل 14 شبوة بتاريخ حمافظة، "مفرق الصعيد" - ميفعة مديرية
                                                           

 لاذلك األول املخطاط عاىل عن تمكنها يف القبض م،2015 فرباير 9 بتاريخ"  الشعبية اللجان"  الحقا أعلنت  (1)

 للتفخايخ اإلعاداد لاوازم كال منزلاه يف وجاد والاذي البيضااء، مديناة يسكن كان والذي اإلجرامي، العمل

 .والتفجري!!
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ا جندياا 15قيض فيها عىل  تنظيم القاعدة " -الرشيعة   .لها استسالمهم بعد بالسكاكني! ذبحا

 ئاسة حممد سامل باسندوه : ضعيف وهزيل حلكومة الوفاق بر حال -

بضعفها وعدم امتالكها للقرار  –حكومة املبادرة اخلليجية  -عرفت حكومة "باسندوه"

وكثر عن رئيس احلكومة  ،وباعتبارها حكومة مسرية بالكامل من قبل أطراف سياسية بعينها

حيات املؤكدة بانه يف معزل عن اغلب القرارات التي كانت تتخذ من دون درايته حينها الترص

وقد عرف ايضا شكوى رئيس الوزراء من عدم تمكني احلكومة ال من رئيس اجلمهورية وال من 

القوى السياسية عىل إختاذ قرارات تبيل احتياجات املواطن وتواكب تطلعات اجلامهري اخلارجة يف 

والتي جاءت احلكومة باعتبارها املخلص والوعد الذي سيلبي مطالب الشارع فرباير  11ثورة 

 ويهدئ من الضغوط املتشعبة واملتنوعة يف اجلوانب االمني واالقتصادي التنموي وغريه. 

 فقدان السيادة : -

حول حالة االرتهان  ،يف ذات اخلطاب سابق الذكر احلوثي الدين بدر عبدامللك السيد يقول

  :رج التي كان عليها حال أصحاب القرار يف اليمن الكيل للخا

 لقوى الطغيان وهذا ،االستبداد وهذا ،النفوذ لهذا نتيجة كانت التي الكربى )املشكالت 

 عن النفوذ ذلك عن الطغيان ذلك عن تفرعت كثرية مشكالت ،الداخل يف وأدواتها اخلارج

  ومهمة رئيسية مشكلة مقدمتها يف ،االستبداد ذلك
ا
 وال ،عليها الصرب باإلمكان يكن مل جدا

 البلد يتهدد خطر وذلك القرار؛ وفقدان السيادة بفقدان تتمثل ،لها التجاهل وال عنها التغايض

 كل يف الكامل التحكم ونحو ،لالستقالل الكامل الفقدان نحو يتجه كان بالفعل ،البلد واستقالل

 ،والظاملة ،واملستكربة ،واملتجربة ،اغيةوالط ،املعتدية القوى تلك لصالح أموره كل يف ،شئونه

 هي بشأنها تمتلك ال أداة جمرد إىل حتولت قد احلكم منظومة كانت السيايس القرار مستوى وعىل

  ال
ا
  وال أمرا

ا
 تشاء ما كل لتفرض اخلارج؛ قوى بها تتحرك او بها يتحرك دمى جمرد أصبحت ،نهيا

  الشعب(. هذا عىل وتريد

  اخلارجية القوى تلك بإرشاف احلكم منظومة فيه تتحرك الذي املسار ..... كان
ا
 يذهب مسارا
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 الرتويض مستوى عىل اخلارجي للغزو املطاف نهاية يف التهيئة ونحو ،الكرامة فقدان نحو بالبلد

 تتوقف ال طيار بال الطائرات كانت ،للسيادة يتوقف يكن مل الذي باالنتهاك القبول عىل للشعب

 حتى اليمنية املحافظات معظم يف الشعب هذا أبناء من تقتل وأن ،البلد هذا أجواء جتوب أن عن

  كان اليمني املواطن طيار! بال طائرات من تستهدف كانت األعراس األعراس! يف
ا
  هدفا

ا
 مستباحا

 
ا
 رخيصا وكان ،العاملة قوى أيضا أرخصته ،النظام أرخصه ،احلكم منظومة أرخصته ورخيصا

 ة.املعتدي اخلارجية القوى لدى

 الشعب هذا لقتل الشعب هذا من للنيل البلد هذا داخل عسكرية قواعد إجياد عىل العمل 

 الريح(. مهب عىل البلد واستقالل البلد سيادة كانت وهكذا الشعب هذا الستهداف

 : مساعي تقسيم اليمن

  تكن مل بأمور لرسميا االشتغال - 
ا
 املشاكل معاجلة وجتميد ،الرئيسية املشاكل من يوما

فيتم  أقاليم؛ ستة اىل اليمن تقسيم مرشوع تمرير إىل وحيدة ةموكمه ،السعي بغرض األساسية؛

 قبل من املشكلة بالرغم من كون اللجنة ،االحتادية للدولة دستور بتشكيل ترسيخ هذا التقسيم

 أكد ذلك أيضا اخلربة، تمتلك وال ،خمتصة غري هي جلنة ،هادي منصور عبدربه الرئيس االنتقايل

  الدستور عىل املصادقة هو اللجنة هذه أمام كان الذي الوحيد الدور أن ىلع
ا
 حسبب املعد سلفا

 .عليه لإلرشاف إىل فرنسا فيه أوكل والتي اخلليجية املبادرة اتفاق

 الوطني احلوار خمرجات تنفيذ لبدءواملامطلة  تجميدالب الرسمية اجلهات تقوم ذلك موازاة ويف

 الكريم العيش يوفر فيام البلد مقدرات واستثامر وتنمية وحتسني ،واألمن باجليش املتعلقة

 .والصحة ،والتعليم ،واالستقرار ،األمن وتوفري ،اليمني للمواطن

  :سبتمرب 21 لثورة االوىل الذكرى بمناسبة له خطاب يف السيد يقول

 الشعب البومط آلمال ال حاملة تعد مل باألساس السياسية القوى السياسية للقوى نأيت )لو 

املرشوع )تقسيم  هذا ضمن تامما انخرط قد كان منها البعض التحديات مواجهة مستوى يف وال

 هذا بها يمرر التي األدوات تلك من أداة أصبحت قد كانت السياسية القوى بعض اليمن(
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 القوى من والبعض شعب وضياع بلد ضياع نتيجته الذي وبلدنا شعبنا عىل جدا اخلطري املرشوع

 يف ال يكن مل أمره عىل مغلوبا ضعيفا كان لكنه املرشوع ذلك يف انخرط قد يكن مل ال ياسيةالس

 باستطاعته يكن ومل واملتآمرة املتكالبة القوى تلك مواجهة مستوى يف وال التحدي مستوى

 وملواجهة العزيز اليمني لشعبنا واآلمال املطالب بهذه ينهض أن متعددة واعتبارات أيضا لعوامل

 التحديات( تلك

 م2014 /يناير /25 يف الوطني احلوار ملؤتمر اخلتامية اجللسة انعقاد حلظة منذ

 غري املحورية امللفات بعض هناك تزال ال كانت الذي الوقت ففي ؛جديد نوع من جدل بدأ

 املتصاعد اجلدل ومنها وخطورتها، أهميتها رغم الوطني، احلوار مؤتمر ملفات ضمن املحسومة

 الفيدرالية حول احلديث دار -اجلنوبية  للقضية احلل املتضمن يف إطاره دولةال شكل حول

 احتادية دولة شكل عىل املسؤوليات، فيه تتوزع المركزي بنظام مقبول، نسبي إمجاع له كمقرتح

 ستقسم التي األقاليم تلك عدد حول الحقا اشتد ثم حينها برز اخلالف أن إال أقاليم، من مكونة

 بني للوحدة السابقة احلدود خالله من تعاد إقليمني بعدد طالب من فهناك سها؛أسا عىل اليمن

 وحزب هادي منصور بعبدربه ممثال اآلخر والبعض -والشامل  اجلنوب -شطري اليمن 

 االشرتاكي، احلزب من: كل وتمسك أقاليم، الستة عدد فرض بإرصار عىل عمل اإلصالح

 اإلقليمني. بخيار احلوار مؤتمر يف شاركامل اجلنويب واحلراك اهلل، أنصار وحركة

 احلوار خمرجات لكل التنفيذي العام اإلطار يف بل اجلزئية، هذه عند اخلالف يقترص ومل 

 املحاور كافة وتغافل األقاليم، وعدد الدولة، شكل حمور عىل الرتكيز كون ويف الشامل، الوطني

 وإن األقاليم موضوع حسم لصالح عمداملت التغليب هذا مساعي حول التساؤل أثار قد األخرى

املامطلة  يف أيضا ثم عليه، االعرتاض أو فيه للجدال جمال ال واقع كأمر والفرض اإلخضاع حتت

 يف وجسد عليه، اتفق ملا تنفيذية كجهة املوعودة الكفاءات حكومة لتشكيل والتأخري املعتمد

 .احلوار مؤتمر خمرجات

 كثري أثار قد -األقاليم  عدد حتديد جلنة مناقشات بها تسمةوالوترية املتسارعة امل العجل وإن
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  التساؤالت من
ا
 من االرتياب من وكثريا

ا
 بهذا الدافعة احلقيقية اجلهة حول لتساؤالت وكثريا

 األجنبية املساعي التارخيية تلك كل قد استحرض التقسيمي احلل لهذا الرافضة فاألطراف االجتاه؛

 كثرية ذلك عىل الشواهد وأن ومتقاتلة، ضعيفة، صغرية، يالتدو إىل العريب الوطن لتقسيم

 كحل علني بشكل تطرح باتت والتي وليبيا، وسوريا، العراق، تقسيم مساعي منها ومتنوعة

 .املناطق تلك يف االقتتال لوقف

 يقول السيد عبد امللك بدر الدين احلوثي عن ذلك: 

 أهم ألن جمدي يعد مل الثوري النشاط عن بعيدا عليه واالقتصار السيايس النشاط أيضا "

 من بجملة خرجت والتي الوطني احلوار عملية هي كانت البلد هذا يف تمت سياسية عملية

 اخلارج يف ذاتها القوى لتلك ذلك عقب دؤوب سعي هناك كان"وقد"  ،عليها املتفق املخرجات

 يلبي أو يتناسب كلام ،املخرجات تلك داخل مهم هو كلام وتضييع ،عليها لالنقالب والداخل

 .أهدافه من يشء حيقق أو الشعب هذا مطالب

 وأهدافهم آماهلم فقط هلم حيقق ما عىل الوطني احلوار خمرجات من يقترصوا أن يريدون كانوا

 هذا مطالب أو الشعب هذا آمال أو ،الشعب هذا بحقوق عالقة أو صلة له ما كل أما ،حرصيا

 األمني املستوى عىل كثرية أشياء وعملوا لذلك وخططوا يانهائ تضييعه يريدون فكانوا الشعب

 (.السيايس املستوى عىل ،العسكري املستوى عىل،

  يقرتح ،مجال بن عمر 
ا
 تقاربيا

ا
 :حال

 حلل قدمها ورقة مطولة  يف اقرتح قد كان اليمن إىل املتحدة األمم مندوب عمر بن مجال

والتي  ،األقاليم لتحديد جلنة تشكيل احاقرت فيها ورد ،م24/12/2013يف اجلنوبية القضية

 لسنة( 2) رقم اجلمهورية رئيس بقرار م2014 يناير/  27 يف املقرتحة اللجنة هذه تشكلت

 .اجلمهورية لرئيس باإلضافة ،عضوا 21 من م،2014

 ستة خيار وإقرار بدراسة القيام اللجنة تتوىل أن: يف القرار عىل( 2) املادة من( أ) الفقرة نصت

 اخليارين هذين بني ما خيار وأي ،إقليمني وخيار ،اجلنوب يف واثنان ،الشامل يف أربعة يم:أقال

  قرارها ويكون ،التوافق حيقق
ا
 .نافذا
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 هادي؛ والية وعن ،اجلمهورية رئيس منصب بقي احلسم واحلديث معلقا يف ذلك موازاة يف

 يف املوقعة التنفيذية، تهاوآلي اخلليجية املبادرة بحسب واليته انتهت هادي منصور فعبدربه

عتربت التي - السعودية اململكة عاصمة الرياض يف م2011 الثاين ترشين /نوفمرب
ُ
 املرجع ا

 وبحسب فرباير؛ فإنه 11 ثورة بعد اليمن يف االنتقايل السيايس للنظام الوحيد األسايس واملرشع

 شباط /فرباير 21 يف انتهت قد بعامني واملقررة االنتقالية املرحلة مدة تكون املبادرة تلك

 يف أيضا انتهت أخرى إضافية سنة ملدة تمديد أن "هادي" حصل عىل إال م،2014

 م.2015 فرباير/شباط21

 :التايل عىل االنتقايل اجلمهورية رئيس والية خيص فيام نصت قد اخلليجية فاملبادرة

 العامني بعد تنتهي د،للبال جديد ودستور وطني حوار إلنجاز عامني؛ من انتقالية مرحلة  -1

 .السلطة لنقل اجلديد الدستور حسب برملانية أو ،رئاسية بانتخابات

 بعد اجلديد الرئيس تنصيب عند االنتقالية املرحلة يف املنتخب اجلمهورية رئيس والية تنتهي -2 

  .يناير 22 يف استقالته هادي قدم فقد لذلك إضافة أيضا، اجلديد الدستور بموجب تنافسية؛ انتخابات

 عىل النهائي تقريرها يف األقاليم حتديد جلنة أقرت م 2014 فرباير 10 املوافق االثنني يوم يف

 الدستور صياغة جلنة إىل التقرير يقدم أن عىل احتادية دولة ضمن أقاليم ستة إىل اليمن تقسيم

 .الدستور داخل إلقراره

 آخر أعقبت التي الفرتة ة طيلةوشكل الدول ،بقي اجلدل قائام وبحدة حول عدد األقاليم

  نفسه وجد اليمني االشرتاكي فاحلزب احلوار؛ مؤتمر جلسات
ا
 تبني يف غريه من أكثر معنيا

 الرئيسية األطراف أحد كان فإنه وبذلك اجلنوب؛ لقضية ومناسبة موضوعية األكثر الطرح

 حلل املشكلة لجنةال إطار يف حتى حلظة، آخر وحتى اإلقليمني بخيار تمسكا واألشد املرافعة

 موقف"  باذيب بكر أبو"  االشرتاكي احلزب ملندوب كان ،" األقاليم حتديد جلنة"  اإلشكالية

 من قدم حيث األقاليم الستة خليار وإقرارها تغليبها يف اللجنة عليه خرجت ملا ومعرتض خمالف

 .خيار االقليمني بتبني االستمرار عىل فيها يؤكد ورقة" باذيب"

معه  مقابلة يف أوضح نعامن سعيد ياسني حينها الدكتور اليمني االشرتاكي احلزب عام أمني
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 عن موقفه وخماوفه وخماوف احلزب  ،م2013ديسمرب  26يف  الفضائية السعيدة قناة أجرتها
 
عرب

 االشرتاكي من املرشوع املعد لتقسيم اليمن : 

التي كانت برئاسة الرئيس، حقيقة يف إطار اللجنة  -ستة أقاليم  -عندما عرض املوضوع )

 جمموعة الا
ا
ىل هيئة الرئاسة وبعض أمناء عموم األحزاب، جرى إباإلضافة  ،16الذي هي طبعا

 النقاش، لكن فوجئنا بأن هناك من يريد أن يثبت خيار
ا
 واحد ا

ا
، اليل هو خيار الستة أقاليم، قلنا ا

 مل نتناقش :هلم
ا
ة، وحماولة فرض مرشوع من ومل نتحاور حول املشاريع املطروح ،نحن اوال

نه نحمل املرشوعني أبهذه القاعدة نحن نرفضه، الوضع الطبيعي  ،خارج مؤتمر احلوار الوطني

و مؤتمر احلوار يف هذه احلالة يناقش  ،ىل مؤتمر احلوارإن عىل مرشوعني وذا قد نحن متفقإ

لبحث يف هذا ل ؛و أي يشءأ ،أن يفوض جلنة ،وبإمكانه بعد ذلك أن يشكل جلنة ،املوضوع

 لن نكون طرف :املوضوع، عندما شاهدنا أن هناك حماولة لفرض هذا املوضوع، حقيقة نحن قلنا
ا
 ا

ونريد أن نناقش هذه الرؤى خارج التصنيف املسبق بأنه هذا  ،نحن نتمسك برأينا ،يف ستة أقاليم

 !ىل الوحدة؟نه الستة أقاليم أقرب اإ :ىل الوحدة، من قالإوهذا أقرب  ،نفصالىل االإأقرب 

ن هذا أكثر مدعى لتقسيم أبالطريقة التي جيري تسويقها عىل قاعدة تقسيم اجلنوب، نحن نرى 

 ..اليمن وتفكيكه

م، كان هناك 1967ىل عام إالتاريخ السيايس للجنوب  استعدناك صدق، إذا ل نعم ألنه أقول

القديمة  االستعامرية للمشاريع االستدعاءهذا  :ختصار يعنياوحمميات غربية ب ،حمميات رشقية

ه خماطر ل م1967ىل ما قبل إم، وإعادة اجلنوب 67ىل ما قبل إلها معنى واحد، أن تعيد اجلنوب 

ستطاع اليمن أن يتوحد قبل توحيد اال عندما توحد اجلنوب، هل إحقيقية، اليمن مل يتوحد 

 اجلنوب؟

 توحيد اجلنوب هو عنرص رئييس
ا
ولذلك  ؛توحيد اليمن وقاعدة أساسية يف ،مل يتوحد.. إذا

نها هي أنا أعتقد أأي حديث عن تمزيق اجلنوب بهذا الشكل، وعىل قاعدة حقيقة تثري الشك، 

ىل تقسيم اليمن بشكل عام، نحن نريد أن نناقش هذا إالبؤرة التي بعد ذلك سينطلق منها 

قاعدة، عىل نريد أن نتكلم، لكن حقيقة إذا مل ترتك فرصة لبحث املوضوع عىل هذه ال ،املوضوع
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 نه ال أحد يستطيع أن يفرض عىل اآلخرين مرشوعأنا أعتقد أ ؛ستقرار اليمن ووحدتهاقاعدة 
ا
ال  ا

و نرفض أنه يا تقبلوا مرشوعنا أيقبلوه، ولذلك نحن يف احلزب االشرتاكي مل نكن قطعيني بمعنى 

املشهد خارج  سألين احلوار ينجح، يستمر، أتعالوا نحن يهمنا بدرجة رئيسية  :مرشوعكم، قلنا

 احلوار معقد
ا
؟!ودموي ا

ا
نستغرق يف  هاوكلنا بعد ،ىل حالة من الفشلإكامن نوصل احلوار ها وبعد ا

 طار هذا املشهد، عىل األقل احلوار جيب أن يبقى قائمإ
ا
واليشء الذي ال  ؛، يستمر، خيرج بوثيقةا

 (.نستطيع أن نحله يمكن الناس يؤجلوه لفرتة معينة

 مترير املرفوض :

 
ُ
 26 رقم اجلمهورية رئيس بقرار ،م2014/  مارس/  8 يف الدستور صياغة كلت جلنةش

 الدستور. صياغة جلنة عمل آلية حتديد م؛ بشأن2014 لسنة

 ( من القرار:2) مادة نصت

 احتادية كدولة اليمنية للجمهورية جديد دستور إعداد إىل الدستور صياغة عملية تفيض أن "جيب

 .األقاليم" حتديد جلنة لتقرير وفقا أقاليم؛ ستة من مؤلفة

الوطني  احلوار مؤتمر خمرجات عىل للرقابة الوطنية الهيئة لتشكيل املتكرر والتأجيل التأخري وبعد

 لسنة( 30) رقم اجلمهورية رئيس قرار وفق م، 2014 إبريل 24 يف بتشكيلها قرار صدر -

 وذلك الشامل، الوطني احلوار مؤتمر خمرجات تنفيذ عىل للرقابة الوطنية الهيئة بإنشاء م2014

 أول عقد تأخر ثم الوطني، احلوار مؤتمر جلسات آخر انعقاد من أشهر أربعة تشكيلها تأخر بعد

 .م 2014 /8/  11 يف لها اجتامع أول عقد حيث أخرى؛ أشهر أربعة اجتامعاتها

  82 من "هادي" ترأسها التي اللجنة فتألفت
ا
اليمني؛  واراحل مكونات خمتلف يمثلون عضوا

 خمرجات تنفيذ عىل واملتابعة اإلرشاف الهيئة تتوىل ،بإنشائها اجلمهورية رئيس قرار )بموجب

 احتادية كدولة اليمنية للجمهورية جديد دستور إعداد إىل يفيض بام الشامل؛ الوطني احلوار مؤتمر

 أقاليم(. ستة من مؤلفة

 :طلقت رشارة الغضب أاجلرعة التي 

قان والتعقيدات واملطبات املوضوعة لعرقلة حتقيق أي إنجاز يف مسار يف ظل هذا االحت
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 املحافظات وبعض صنعاء عمت ،دولة مؤسسات وكفاءات ،التأسيس لدولة يمنية متامسكة 

 أواخر يف "حممد سامل باسندوه"شعبية غاضبة؛ إثر إقدام حكومة الوفاق برئاسة  مظاهرات اليمنية

  200املشتقات النفطية؛ ليبلغ سعر اللرت البنزين  عىل رفع الدعم عن ،م2014 يوليو
ا
 يمنيا

ا
 ،رياال

  0.93"حوايل
ا
  215=  دوالرا 1" )دوالرا

ا
  195 الديزل واللرت ،(رياال

ا
  رياال

ا
 حكومة بررت -يمنيا

 من وألجل التقليل النفطية؛ املشتقات تهريب عىل القضاء بهدف بأنها اإلجراءات تلك الوفاق

 النفطية املشتقات غياب من أشهر ثالثة بعد إال مل يُتخذ علام أن القرار -ية االقتصاد األزمة تبعات

" الطوابري" تشاهد كانت ما تسبب بأزمة عارمة وخانقة يف عموم اليمن حيث - األسواق عن

 حمللون انعدام  ،ديزل أو بنزين دبه عىل أليام؛ للحصول دورها تنتظر لسيارات الطويلة
 

فرس

؛ بغرض التمهيد إلقدام احلكومة عىل إقرار رفع الدعم املشتقات من السوق 
ا
 مدروسا

ا
كان أمرا

  ،عن املشتقات النفطية
ا
 ومرضيا

ا
 مقبوال

ا
فعند توفر املشتقات النفطية وإن بأسعار مرتفعة يكون أمرا

  عنه حتت وطأة الرضوخ للمعاناة السابقة.

 بعد كل هذه الرتاكامت املضنية والثقيلة عىل مل يكن
 
كاهل املواطن إال يف أن ينفجر  من بُد

 ملطالب حقوقية ضد احلكومة
ا
 ورافعا

ا
وبغرض التخفيف من  ،الشارع اليمني من جديد غاضبا

 وفشل احلكومة يف تلبية حد أدىن من مطالبه واستحقاقاته.  ،ضغوطات املعيشة

 سقاطإ السعرية، اجلرعة هي: إسقاط حمددة نقاط نحرصت مطالب اجلامهري الغاضبة بثالثةا 

 الوطني. احلوار مؤتمر خمرجات وتنفيذ الوفاق، حكومة

قائد حركة أنصار اهلل وقائد ما بات يعرف بثورة  -احلوثي  بدرالدين امللك عبد السيد أرشف

 يف التحديد الشعبية؛ من خالل املظاهرات تلك وخيارات مسارات يف حتديد بنفسه -سبتمرب 21

ات ،تصاعدي يتوافق وترتيب وبتنظيم ،الوقفات تلك ومواقع لعناوين خطاباته
 
د  ،الفعل ور 

 ،السلطة وهي ،املطالب لتلك باالستجابة املعني الطرف قبل ودرجات التعاطي واالستجابة من

  .هادي منصور عبدربه رأسها عىل والتي

 أن
ا
اجلرعة قبل أن  قرار اختاذ مغبة قد حذر من كان "احلوثي الدين بدر عبدامللك" السيد علما

ب عندما م احلكومة عىل اختاذ القرار؛ وذلكتقد  فرض قرار اختاذ عىل احلكومة عزم خرب رسُ 
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 ملاذا) من ذات العام بقوله: رمضان شهر يف له خطاب يف وذلك املحروقات؛ عىل سعرية جرعة

ا السيئة هديتكم تقدموا أن إىل تتجهون
ا
 جديدة؟! بجرعة الكريم الشهر هذا يف العزيز لشعبنا جد

 الكريم الشهر هذا آخر يف أردتموها سواء معيشتهم: يف الناس عىل بالتضييق ،لألسعار برفع

 جرعة تقرروا أن يكفيكم ،جيوز العيد؛ ال هدية أردتموها أو ،اهلل إىل األواخر العرش يف قربانكم

 هذا بخريات ويستأثرون ،العامة واملصالح العامة الثروة ينهبون الذين املفسدين فساد من للحد

 .(1) والُمعاين( والبائس املظلوم الشعب هذا ثروات من الهائلة وباملليارات لشعبا

 حقيقة الثورة :

 هي ثورة حقيقية؟! ،م2014سبتمرب  21هل ثورة 

يتجادل األكاديميون واملفكرون وحتى اجلمهور ممن ينتمون لتيارات ومدارس متقابلة  

فيحتار البعض يف  ،ظاهرة ماالحية لفات أو االسقاطات االصطومتفاوتة عادة حول التصني

 يكون  ،سمياتهر احلادثة مع ما اطلق عليها من محقيقة انطباق الظوا
ا
وهو جدل قديم وغالبا

فمن قامت ضدهم ثورة من الثورات ال يمكن أن يعرتفوا بأنها ثورة  ،مرده  سيايس ال علمي

وملا يرتتب عليها  ،ومكانتها اجلميع ملا حيمله هذا املفهوم من قيمة رفيعة جيمع عىل رفعتها ،حقيقية

جدل  ،يدور جدل من هذا النوع عىل مفاهيم أخرى كثرية ،ات كبرية وتارخييةمن تبعات وتغري

سبتمرب  21يف حالة ثورة أما  ،وغريها ،احلقوق ،احلريات ،: الديمقراطيةحول  ،سيايس دائم

 ) انقالب عليهامها يطلقون م فان خصو2014
ا
 وليس ثورة(. ا

   نرب بعض األكاديميويعت
ا
أو أنه ال يمكن إطالق لفظ " ثورة " عىل أي حراك شعبي عموما

ك التحرك أو ذل ةمامل تتوفر مقومات حمددة لهذا التحرك يمكن من خاللها تسمي ،حتول سيايس

األهداف التي يطمح ذلك التحرك الشعبي  التحول ب"ثورة "؛ مستندين إىل عدة اعتبارات منها:

واألهم من ذلك أن يؤدي ذلك احلراك الشعبي  ،مقدار ونسبة النجاح املحققيف م ث ،لتحقيقها

                                                           
 أيب بان عايل اإلماام استشاهاد ذكارى م بمناسابة2014من عام  رمضان شهر يف احلوثي عبدامللك للسيد خطاب من (1)

  طالب.
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 قبل خروج اجلامهري للشارع
ا
نظام  وأن حيل حمله ،إىل تغري جذري لنظام احلكم الذي كان سائدا

 للت
ا
 كامال

ا
 طالب واألهداف التي ضاج عىل أساسها الشارع.املطلعات وجديد يمثل تمثيال

 :م2014سبتمرب  21أمحد مفتاح(عن التحرك الشعبي يف  يقول األستاذ )حممد

م هي ثورة حقيقية عىل نظام نمطي وصل إىل مرحلة التكلس 2011)احلاصل يف اليمن منذ  

التبعية املطلقة  ،واجلمود وأراد أن يؤطر املجتمع يف أضيق إطار وهو إطار التبعية للقرار اخلارجي

فام حصل هو حياة املجتمع عرب وكالء بالداخل،  دارواخضاع املجتمع للهيمنة الكاملة بحيث ت

 وهي ال تزال مستمرة ومل تكتمل. ،ثورة حقيقية

م وما بعد عندما التف جزء من هذا النظام وحول 2011حصل تطور داخل هذه الثورة من  

القطب الذي كان مسيطر عىل احلكم والقطب  ،الثورة اىل ازمة وإىل نقاش داخل قطبي احلكم

  ،ذي أراد أن ينقلباآلخر ال
ا
هذا اجلانب أدى إىل وجود ثورة داخل الثورة وهذا موجود تارخييا

من ضمن األمثلة املوجودة هي الثورة االيرانية عندما كان من أقطاب النظام السابق من انخرطوا 

كان أول رئيس إليران بعد الثورة  –يف صفوف الثورة وتولوا مناصب مثل أبو حسن بني صدر 

لف عىل وكاد أن يت ،أحد األمثلة عىل هذا وأصبح يف السلطة التنفيذية األوىل يف البلد  -ةاإلسالمي

استمر احلراك الثوري النقي النظيف الراغب أن يتخلص من الثورة وكان بجانبه آخرون. 

ومل  ،وثار عليه ،استمر يف تواجده إىل أن حصل انصدام مع القطب امللتف عىل الثورة ،الهيمنة

فتم طرد أبرز رموزه من املواجهة امليدانية يف أكرب تكتل برشي داخل  ،اسقاطه بالكامل يتمكن من

والكثافة السكانية الكبرية تم طرد هؤالء من هذا  ،اليمن كان هؤالء مسيطرين عىل العاصمة

خيوض اآلن مواجهة ورصاع مع هذه األدوات إلنجاح  -ال يزال  –املكان والشعب اليمني 

 وفق أي مثال آخر ،حقيقية ثورته فهي ثورة
ا
نمط أكاديميا

ُ
فلكل شعب  ،وال ينبغي أن ت

 ولكن هذا ال ينفي أنها  ،خصوصيات ومالبسات وظروف
ا
هناك قصور يف التخطيط للثورة قطعا

ريخ البرشية لدى أكرب شعوب املنطقة يف الرصيد من أعظم وأقدس الثورات يف تا ،ثورة حقيقية

 .ر شعب من أرقى شعوب املنطقة من حيث الرصيد احلضاريىل حتريألنها تسعى إ ،احلضاري

فرباير هي ثورة  11 يروج البعض، فرباير وليست  ثورة مضادة لها كام 11إذن هي امتداد لثورة  
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سبتمرب فهي ثورة البناء لدولة  21أما ثورة  ،إلسقاط نظام التبعية واالرتهان والهيمنة والتسلط

 .التحرر من التبعية واالرتهان

 قيادة املرحلة :  ،ديد املسارات حت

 خطابا یلقیل ین احلوثیبدر الد د عبدامللكیخرج الس شوال شهر من السابع يف

  .م 2014 /8 /3 األوىل، التصعيدية الثورية اخلطوات حول

 
 
 بجرائم للتنديد والتظاهر؛ للخروج الشعب داعياا ،السعرية اجلرعة من موقفه عن فيه عرب

 قرار ولرفض -املتواكبة مع التحوالت التي كان جتري داخليا  -غزة  قطاع يف الصهيوين العدوان

  املرحلة هذه يف التوقيت هذا يف السياق هذا يف تأيت اجلرعة هذه: )بقوله اجلرعة
ا
 عوامل من عامال

 لو االقتصادية؟! اإلصالحات هي أين ،اقتصادية إصالحات سياق يف أبدا وليست ،االستهداف

  االقتصادية(. اإلصالحات من متكاملة منظومة ضمن لنزلت اقتصادية اتإصالح ضمن كانت

 يف ذات اخلطاب عن كون السلطة تامرس سياسة خاطئة مستجيبة لسياسه خارجيه 
ا
معربا

بقوله : ) السياسة اخلاطئة التي تامرسها السلطة استجابة يف املقام األول لسياسة اخلارج  تآمريه

 ،خلارج الذي يريد لنا أن نكون يف موقف الضعف ويف حالة العجزا ،وسياسة اخلارج التدمريية

واالعتامد عليه؛  ،واالحتياج اليه ،وأن نكون دائم االلتجاء إليه ،وأن نكون ساحة مهيأة الحتالله

 ،السياسة األمريكية املعروفة التي تعتمد عليها الدول الغبية ،ليتحكم بنا كام يشاء ويريد

من خالل التجاوب األعمى مع السياسة االقتصادية للبنك الدويل  ،يةاحلكومات واألنظمة الغب

 .) ... 

مفندا بذلك مزاعم احلكومة بأن اجلرعة مل تأت  إال بغرض إحداث إصالحات اقتصادية 

قائال: أين هي اإلصالحات االقتصادية ؟ لو كانت ضمن إصالحات اقتصادية لنزلت ضمن 

ادية .. عىل مستويات متعددة ، ولكن ال .. نزلت بشكل منظومة متكاملة من اإلصالحات االقتص

وأشياء ال يمكن أن ينخدع بها إال الغافلون  ،منفرد ، ترافق معها أشياء سخيفة للمخادعة

 الساذجون وقارصوا الوعي( .

) وبالتايل يف ظل واقع كهذا يمكن أن  ،وبذلك فإن اخليار الوحيد املتبقي هو حترك الشعب
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ألنه  ،إن مل يكن لنا موقف كشعب يمكن أن نتوقع األسوأ ،ن مل نتحرك كشعبإ ،نتوقع االسواء

املسيطرون واملتغلبون واملستحوذون عىل مؤسسات  ،ليس هناك من يلتفت إلينا كشعب يمني

 جاعوا! عانوا! تعبوا! عاشوا 
ا
الدولة ال يهمهم بأي حال من األحوال أكثر من عرشين مليون يمنيا

( !! ،يف أي واقع ،! يف أي حالالظروف الصعبة! مرضوا
ا
 ال يهمهم أبدا

ثالث خيارات  ،ويف معرض اعرتاضه عىل اجلرعة ،فحدد السيد عبدامللك يف أول خطاب له

 ،سبتمرب" 21ومطالب ما بات يعرف "بثورة  ،ثابته تم من خاللها بلورة املطالب الشعبية العامة

 وهي وعىل لسان السيد عبدامللك كالتايل : 

 وحكومة متسلطة.  ،ألنها حكومة فاسدة –حكومة باسندوة  – كومةتغيري احل -1

بام يف ذلك  ،بشكل كامل تفعيل خمرجات احلوار الوطنيوكذلك  ،تفعيل مبدأ الرشاكة -2

.  ،ما يعالج مشكلة الفساد
ا
 التي يعاين منها البلد معاناة مريرة جدا

 واعتامد اخليارات البديلة.  ،إلغاء اجلرعةرضورة  -3

 4يد عبد امللك يف ذات اخلطاب بأن يكون اليوم التايل للخطاب أي يف ثم دعا الس -4

بأن ال  يف اول خروج كافة أبناء الشعب؛ ليسمع صوته لكل العامل ،م 2014أغسطس 

وعىل التأكيد عىل استمراره يف منارصة شعب فلسطني املظلوم؛ سمي ذلك  ،للجرعة

 اخلروج "بيوم االنذار".

كبة للتحوالت الشعبية والسياسية التي أعقبت قيام احلكومة باختاذ يف اخلطاب الثاين ويف موا

أثنى السيد عبدامللك عىل اخلروج  -قرار اجلرعة االقتصادية برفع أسعار املشتقات النفطية 

 اجلامهريي يف " يوم اإلنذار " قائال : 

 وح ،كان اخلروج يف ذلك اليوم املشهود يف يوم اإلنذار
ا
 وكبريا

ا
 عظيما

ا
 خروجا

ا
 ومليونيا

ا
 ،اشدا

وكان ينبغي الولئك الذين هم صم بكم عمي أن يروا تلك املشاهد املليونية جلامهري شعبنا العظيم 

أنها مصممة إىل أن  ،وهي تؤكد أنها لن ترتاجع إىل الوراء ،وهي تنادي ،وهي تهتف وترصخ

الواقع اليسء كان ومن  ،تواجه الظلم الذي تعاين منه وأن تتحرك للخروج من املعاناة الكبرية

ليس  ،وكان اإلرشف هلم أن يستجيبوا لشعبهم؛ ألنه شعبهم ،بفرتض بهم أن يسمعوا وأن ينتبهوا
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 من العيب وال من اخلطأ أن يستجيبوا لهذا الشعب العظيم". 

 ،م عن خطوات تصعيدية ضاغطة2014اغسطس  18ثم أعلن السيد عبدامللك احلوثي يف 

 مزاعم احلكوم
ا
 ومفندا

ا
 ة بنيتها فعال عىل إحداث إصالحات اقتصادية بالقول: بأنه :موضحا

من أموال  ،ما كان ينبغي ابدا أن ختصص مبالغ هائلة من امليزانية العامة من حق الشعب -1

وفتن حزب اإلصالح من  ،لصالح تمويل فتن وحروب -من ثروات الشعب  ،الشعب

 حمافظة إىل أخرى. 

 هائل من األموال واإلنفاق غري املرشوع .ما كان ينبغي أن تستمر حالة العبث ال -2

ما كان ينبغي ابدا أن تصب أموال هائلة لصالح نافذين ومتسلطني الشعب اليمني بات  -3

 يعرفهم . 

ما كان ينبغي أن تستمر السياسات اخلاطئة واإلعفاءات الرضيبية للفاسدين بالتحديد؛ ويف  -4

 أو من غريها . ،ري الكهرباءاإلعفاءات هلم تضييع استحقاقات كبرية: سواء يف فوات

 للجامهري :الثالث املطالب  حول  (حزبية وحكومية)حلية ردود الفعل امل

يقول السيد عبدامللك احلوثي حول ردات الفعل احلزبية: ) مل يكن هناك من حترك أو التفاتة 

انتظرنا للقوى السياسية عىس أن  ،جادة وواعية ومسؤولة نحو معاجلة صحيحة للمشكلة

إذا  ،وعن تطلعاته ،وعن آالمه ،إذا كانت تعرب عن شعبها ،وأن تبقى حاملة هلموم شعبها ،ركتتح

ولكن مل  ،وفيام يسعى إليه ،كانت يف مشاريعها السياسية ترتبط بهذا الشعب فيام يعانيه وفيام يأمله

من  بحجم ما فيه ،بحجم الواقع ،بحجم املشكلة بحجم املعاناة يكن هناك من حترك كام ينبغي

  مرارة وأمل(.

 عليها 
 
ول
ُ
ولكنها تقاعست وجملس النواب مل يقدم أي حل:) انتظرنا عىل  ،النخب أيضا ع

 من حترك كام ينبغي ،مستوى النخب إن كان هناك حترك قوي وملموس
ا
جملس  ،ما كان هناك أبدا

 ال بأس به
ا
منهم بإسقاط ونادى الكثري من أعضائه من الرشفاء  ،النواب أيضا كان قد لعب دورا

ومل يستجب  ،والبعض أحبطوا ،ولكن تغري املوقف وفرض عىل البعض أن يصمتوا ،احلكومة

 وبالتايل دورهم معطل(. ،لصوتهم
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فام كان للشعب إال أن يتحرك بنفسه بعد كل هذه اخليبات واالنتكاسات :) شعبنا اليمني 

 
ا
ن ي  أن يتحرك هو بنفسه وأن ال ينرت لآلخرين أبدا ع   عىل اآلخرينوأ ،م 

ا
ال عىل قوى  ،ال يراهن ابدا

 عن مستوى الصفقات واملساومات ،سياسية
ا
وعن املتاهات التي تضيع  ،لتكون قضيته بعيدا

 واملطالب املرشوعة(.  ،احلقوق

 املوقف الدويل :

وجهت للسيد عبدامللك بدر الدين  يف رسالة من الدول العرش" الراعية للمبادرة اخلليجية"

 م: 2014أغسطس  18يف  ،احلوثي

نحن سفراء جمموعة الدول العرش والدول التي  عبدامللك احلوثي:إىل السيد ): رسالةنص ال 

الشعب اليمني الذي عرب عن رغبته يف  ،ب يف رؤية يمن مستقر وآمن ومزدهرنرغ - نمثلها

هم طالب بيمن جديد ال يقوم فيه أي فرد أو مجاعة بفرض إرادت م2011التغيري السيايس يف 

بالقوة عىل اآلخرين؛ وال يستحق أقل من هذا، ويتوق إىل التقدم االقتصادي واحلصول عىل 

نؤمن بأن هذه الرغبات يمكن حتقيقها بشكل أفضل يف  ؛اخلدمات األساسية والقضاء عىل الفساد

قدمت املبادرة اخلليجية  ،ف ملتزمة بهذه املبادئ واألهدافهذه املرحلة من قبل حكومة ائتال

يتها التنفيذية خارطة طريق تم االتفاق عليها لتحقيق عملية االنتقال السيايس تتوج لآو

يلقى الرئيس هادي كامل دعمنا يف تشكيل حكومة وفاق تساعد عىل  ،باالنتخابات الوطنية

نريد من مجيع األحزاب السياسية واجلامعات بمن فيهم احلوثيني املشاركة  .حتقيق هذا الهدف

نشعر ببالغ القلق من ترصحياتكم  ،وأن حترتم إرادة الشعب ،ا االنتقالبشكل سلمي يف هذ

وتمس  ،وتنم عن لهجة حادة جتاه عملية االنتقال هذه ،حيث وجدناها مناهضة ومهينة ،األخرية

أيضا من هيبة احلكومة اليمنية املشكلة رشعيا. إن هذا النوع من التهديدات التي وجهتموها ضد 

ولهذا فنحن ندعوكم الحرتام القانون وحفظ  ادعاءاتكم؛إلثبات صحة  احلكومة ليست الوسيلة

ولن يُقبل أي أفعال تهدف إىل التحريض عىل أو إثارة االضطرابات والعنف، وسوف يتم  ،النظام

 11نعيد التذكري كذلك بدعوة جملس األمن الصادرة بتاريخ  إدانتها بشدة من قبل املجتمع الدويل.

وثيني باالنسحاب من والتخيل عن املناطق التي تم االستيالء عليها عن يوليو التي تطالب احل
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 .وتسليم السالح والذخرية املسلوبة من املنشآت العسكرية إىل سلطات الدولة ،طريق القوة

نطلب منكم العمل بروح  طيبة مع احلكومة عىل التنفيذ الرسيع ملخرجات مؤتمر احلوار 

ونأمل أن نرى عودة ملثل هذه  ،ةاحلوثيني إسهامات هام وا ممثلالوطني وهي العملية التي قدم فيه

نؤمن بأنكم قادرون عىل وضع مصالح اليمن قبل أي  ،اإلسهامات اإلجيابية من قبل احلوثيني

ونؤمن أيضا بأن الدوائر االنتخابية اخلاصة بكم تشكل جزأ من مستقبل  ،طموحات أخرى

ولكننا نطالبكم بالسعي بالوسائل  ،لسياسية الوطنيةلتقوم به يف احلياة ا ولديها دور   ،اليمن

ولكن من خالل املشاركة السلمية  ،ليس من خالل القوة ،السياسية للتعبري عن أنفسكم

فلقد عانت اليمن ما يكفي من إراقة  ،الواضحة يف احلياة السياسية اليمنية وذلك كحزب سيايس

 (.الدماء عرب السنني

أرسلت فيه الذي يف خطاب له ألقاه يف ذات اليوم " ن احلوثييعبدامللك بدرالد"كان السيد 

احلقيقي من أحداث اليمن عىل الشكل التايل: )  يموقف اخلارجفيه فرس  –رسالتها رش الدول الع

اخلارج مل يلفت إىل معاناة شعبنا  ،من البعيد جدا أن يلتفت اخلارج اىل معاناة شعبنا العظيم

وال تلك املفاهيم التي يتشدقون بها  ،ال حضارتها ، يلتفت إليهامل ،الفلسطيني مع عظيم مأساته

أو اخلري  ،أنهم يريدون تقدم املنطقة ،من حقوق إنسان أو غري ذلك مما يدعونه جتاه املنطقة

 أو مصالح هذه املنطقة(!  ،لشعوب هذه املنطقة

ات ومنها " يف خطابه الالحق تكلم عىل رسالة الدول العرش وعن الدور املشبوه للسفار

مع أن الظريف  ،قائال: ) عندما وصلت إلينا رسالة باسم الدول العرش الربيطانية واالمريكية"

ومن املحتمل  ،والغريب أنها مل تكن موقعة تلك الرسالة؛ ولهذا مل نجب عليها رسميا بأي جواب

سلتها السفارة الرسالة أر ،أن تكون بعض تلك الدول غري مقتنعة بطبيعة ما ورد يف تلك الرسالة

 أكثر من غريهم من  ،الربيطانية
ا
وما لوحظ أن للربيطانيني ولألمريكيني بالدرجة األوىل تدخال

سفراء الدول بل إن النشاط الذي تامرسه السفارة األمريكية والسفارة الربيطانية أكثر من 

يف شؤون  وأكثر من دور أولئك الدبلوماسيني هو دور أكثر بكثري تدخل ،صالحياتها كسفارة

 ،وبطريقة سلبية ،تدخل سافر يف شؤوننا كيمنيني ،شعبنا اليمني مساندة لبعض القوى عىل أخرى
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وعدم  ،تشجع النافذين يف القوى تلك عىل التعنت ،بطريقة تشجع عىل الفساد ،وبطريقة ظاملة

 االلتفات إىل شعبنا اليمني يف مطالبه املرشوعة واملحقة(.

 :"عبدامللك بدرالدين احلوثي"ة عىل لسان السيد اخلطوات األولية التصعيدي

 من اخلطوات األولية يف تصعيد  ثوري  شعبي  غري مسبوق بإذن اهلل سبحانه "
ا
نعلن بعضا

 وتعاىل.

 أتوجه إىل شعبنا اليمني العظيم أن خيرج يوم غد  اال أوالً:
ا
 وكبريا

ا
 عظيما

ا
ثنني خروجا

 يف العاصمة صنعاء ويف سائر املحا
ا
 فظات .ومشهودا

 إىل جنب مع  ثانيًا :
ا
ستتوجه احلشود الشعبية الثائرة من املحافظات باجتاه صنعاء لتقف جنبا

  واألمانة . ،يف املحافظة :الثوار األعزاء يف صنعاء

، وستشهد أمانة العاصمة ءعتصام يف حمافظة صنعاستفتح خميامت وساحات لال ثالثًا:

 تتجاوب اجلهات املعنية إىل يوم اجلمعة فهناك سلسلة مسريات  مكثفة وإىل يوم اجلمعة، وإذا مل

ستنزل عرب اللجان التنظيمية إىل اجلامهري ، وفيها خطوات  ،املرشوعة من اإلجراءات الضاغطة

 بالتأكيد مزعجة للمستهرتين بالشعب.

نحذر بكل جد من أي اعتداء عىل أبناء شعبنا اليمني الثائرين ، ونؤكد أننا لن نقف  رابعًا:

 كتويف األيدي جتاه أي جرائم ترتكب بحق أبناء شعبنا .م

أتوجه إىل أبناء القوات املسلحة واألمن أن يكونوا مع شعبهم ، ومن شعبهم ، وإىل  خامسًا :

ستخدم لرضب أبناء 
ُ
 بيد الفاسدين ، والظاملني ، والعابثني ت

ا
شعبهم ، وأن ال يقبلوا بأن يكونوا أداة

يدركوا أنهم جزء  من هذا الشعب ، وهم كذلك يعانون كام هي الشعب اليمني العظيم ، أن 

معاناة شعبهم ، هم كذلك مظلومون ، مضطهدون ، يعانون من هذه اجلرعة كام يعاين سائر 

ق األمل عىل كل األحرار والرشفاء داخل املؤسسة العسكرية واألمنية أن يكونوا 
ّ
الشعب ، وأعل

 إىل جنب مع شعبهم يف مطالبه امل
ا
 رشوعة واملحقة والعادلة .جنبا

، اجلرعة ، وإسقاط احلكومة الفاشلةإسقاط  :األهداف واملطالب حمددة وواضحة سادسًا:

 عن الواقع العميل
ا
وبالتايل:  ،وتنفيذ خمرجات احلوار الوطني التي بقيت حبيسة األدراج وبعيدة
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ستهالك أو م لاللتفات إىل أي ضجيج من هنا أو هناك، أي تشكيكات، أي كالاليس هناك أي 

، أهداف هذا اخلروج حمددة وواضحة، بالتأكيد 
ا
للتضليل، ال يلتفت إليه شعبنا اليمني نهائيا

سنسمع من تلك القوى الظالمية الكالم الكثري بهدف التضليل، وبهدف إضعاف موقف 

الشعب، وبهدف التآمر عىل التصعيد الثوري، تشكيك يف طبيعة اخلروج، أو أهدافه أو 

 .(مقاصده

 وهي م،2014/  8/  6 يف، مظاهره يف عبدامللك السيد لدعوة املستجيبة اجلامهري خرجت - 

 له تعرضت الذي االعتداء حول أكثر تفصيل. املطار طريق يف عليها االعتداء تم التي املسرية

  .املظاهرة

 كبرية جمزرة وحدوث ،الوزراء رئاسة ساحة يف م2014/  8 /9 يف أخرى مظاهرة -

 اليمني الشعب مجاهري كل فيه دعا خطابا عبدامللك السيد ألقى م 2014/  8/  13 يف -

 خمرجات وتنفيذ ،احلكومة وإسقاط ،اجلرعة إسقاط بهدف ثانية؛ شعبية ثورة يف الكبري للخروج

ا الوطني، احلوار مؤتمر
ا
 العسكرية املؤسسة داخل والرشفاء األحرار كل عىل األمل معلق

ا ،والعادلة واملحقة املرشوعة مطالبه يف شعبهم مع جنب إىل جنباا يكونوا أن ،واألمنية  وناصحا

  ،وبعقالنية بمسؤولية تتعاطى أن املعنية اجلهات
 
 مجعة أمثال دموية وأيام جرائم يف تتورط وأال

 شعب فنحن ابتالعها؛ أو صنعاء احتالل إىل تهدف ال املسريات بأن اجلميع مطمئنا الكرامة،

  ضاغطة تصعيدية خطوات عن السيد أعلن كام والعابثني، الفاسدين من أكثر مجهوري
ا
 ممهال

 أمانة ستشهد كام ،صنعاء حمافظة يف لالعتصام وساحات خميامت فتح سيتم مامل ،أيام 5 احلكومة

 .املهلة هذه خالل مكثفة مسريات العاصمة

 احلوثي الدين بدر امللك عبد السيد ملقابلة م،2014 /12/8 صعدة تصل الرئاسية اللجنة -

 .التكليف يوم صعدة إىل أعضائها بكامل الرئاسية اللجنة توجهت

 م.17/8/2014 االنذار مسرية بعد السيد خطاب -

 عىل م2014 أغسطس 20 يوم هادي لنظام احلريب الطريان أقدم الثوار ختويف لغرض -

 الرسول وشارع ةالصباح منطقة يف العاصمة مداخل عىل للقبائل االعتصام ساحات يف التحليق
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 .مرات عدة منخفض علو عىل الطريان حلق حيث همدان؛ ومديرية ،األعظم

  .م 2014/  8/  21 الثانية التصعيدية الثورية اخلطوات حول السيد خطاب -

 من اآلالف أدى احلوثي امللك عبد السيد حددها التي للمهلة األيام اخلمسة انتهاء مع -

 تعز مفتي احلشود أم   حيث املطار؛ شارع يف م2014 طسأغس 22 اجلمعة صالة املواطنني

 عقيل. بن سهل العالمة

 ألول ثورية ساحات واستحداث ،سلمياا باالعتصام اليمنية القبائل بدأت األثناء هذه ويف -

 وعىل مطالبهم، كافة حتقيق حتى الساحات يف استمرارهم معلنني العاصمة أمانة مداخل عىل مرة

ا يقطعوا مل حيث ،خيامهم الثوار نصب الطريق قارعة
ا
ا يمنعوا ومل ،طريق  .املرور من مسافرا

 من قواتهم لسحب اهلل أنصار فيه دعا أغسطس 29 اجلمعة بيانا يصدر األمن جملس-

 التفتيش نقاط وتفكيك ،احلكومة ضد القتال أعامل مجيع ووقف ،العنف سامه ما ونبذ ،عمران

 أنصار قبل ومن ،الشعب قبل من واسعة انتقادات القى ما وهو ،وحولها صنعاء يف أقاموها التي

 ،األوراق خللط حماولة وهو ،بريء غري البيان أن اهلل ألنصار السيايس املكتب اعترب حيث ،اهلل

 .اليمن يف للوضع وتأزيم

  م: 2015/  8/  31 الثوري التصعيد من الثالثة املرحلة افتتاح يف السيد خطاب -

 الثوري التصعيد من الثالثة املرحلة بدء عن فيه معلناا أغسطس 31 حداأل مساء متلفز خطاب

ا
ا
 جملس بيان وبخصوص ،السعرية اجلرعة من اهلل أنصار موقف بشأن والشائعات املزاعم ومفند

 .اجلوار ودول ،العرش الدول ومواقف ،األمن

 يف منياملعتص خميامت إىل الشغب مكافحة قوات احلكومة رسلتأ سبتمرب 7 األحد عرص-

 احلواجز وإزالة االعتصام فض حماولني شيول وجرافة العربات من بعدد متقدمني املطار خط

 املتظاهرين صوب النار بإطالق القوات هذه لتبارش منعهم؛ حاولوا املعتصمني أن غري األسمنتية

 يف تصمنياملع عىل الساخنة املياه بفتح الشغب مكافحة عربات قامت فيام ،الغازية القنابل وإلقاء

 .االعتصام وفض لتفريقهم حماولة

 حممد حييى جربيل البطل الثائر وهو سبتمرب 21 ثورة يف شهيد أول احلادثة هذه يف وسقط
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 حالته وبعضهم ،املؤيد مستشفى إىل نقلهم تم آخرون 40 أصيب كام  ،إب حمافظة من الغرباين

  .خطرية

 يف الشعب خرج حتى املطار خط يف اهريناملتظ عىل االعتداء من فقط أيام 3 سوى تمر ومل -

 التغيري ساحة من منطلقني م2014سبتمرب 9 يف الثالثاء يوم صباح حاشدة مجاهريية مسرية

العنف يف مواجهة  عىل وإقدامها لتعنتها ومستنكرة للحكومة مناهضة هتافات ومرددين بصنعاء

 وكانت ،الرصاص إطالق تم حتى الوزراء رئاسة ساحة إىل املسرية وصلت وملا املتظاهرين،

 محل شهداء، 7و مفقوداا 50و السامة بالغازات 144و ،ناري بطلق مصاباا 75 احلصيلة

 سلميني خرجوا أنهم إىل مشريين ،حدث ملا الكاملة املسؤولية االنتقايل هادي الرئيس املتظاهرون

 احلي بالرصاص قابلتهم احلكومة لكن ،األسعار بتخفيض ويطالبون والعدالة احلرية ينشدون

 السامة!! وبالغازات

 الغضب عم حيث متسارع؛ وبشكل األحداث توالت الوزراء ساحة حادثة وعقب -

 مؤكدين املطار؛ بشارع اجلمعة صالة التوايل عىل اخلامسة للمرة الثوار وأدى الثورية الساحات

 ئيس االنتقايلللر مطالبتهم املتظاهرون وجدد التصعيدية. اخلطوات واستكامل الثورة مواصلة

 واالقتصاص للمحاكمة الوزراء رئاسة وجمزرة ،املطار شارع جمزرة مرتكبي تقديم برسعة هادي

 .منهم

باالشتباك ودخول خط  الوزراء رئاسة حادثة بعد مبارشة "األمحر حمسن عيل" قوات وبدأ

 20 السبت ءمسا التلفزيون تبة عىل السيطرة الشعبية من اللجان فتمكنت ،املواجهة بشكل مبارش

ا السري ومواصلة م2014 سبتمرب  مواجهات شهدت والتي ،مدرع األوىل الفرقة مقر باجتاه قدما

 عىل الشعبية اللجان سيطرة عن سبتمرب 21 األحد عرص اإلعالن ليتم واألحد؛ السبت يومي

 اجلنرال هروب يف تمثلت كبرية متغريات صنعاء شهدت ساعة 24 وخالل ،مدرع أوىل الفرقة

 أن الداخلية وزارة أعلنت كام ،للثورة تأييدها الدفاع وزارة وإعالن ،الفرقة وسقوط ،حمسن عيل

 جنود من عدد انضم كام ،احلكومة من استقالته باسندوة قدم ،للرشطة أصدقاء اهلل أنصار

 .الشعبية للثورة املطارات ومجيع اجلوية الرشطة ومنتسبي
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  والرشاكة: السلم اتفاق

 ملطالب يستجيب سيايس اتفاق عىل التوقيع تم ،م2014سبتمرب 21 ملوافقاألحد ا مساءيف 

 الكفاءة عىل مبنية وطنية رشاكة حكومة وتشكيل ،مرحلتني عىل اجلرعة إسقاط )الثالثة: الشعب

، نقلت اطلق عليه با"اتفاق السلم والرشاكة" ،(الوطني احلوار مؤتمر خمرجات وتنفيذ ،والنزاهة

ظهر فيها االستاذ "حسني العزي" و ،رب القنوات االعالمية الرسمية والدوليةع عليه وقائع التوقيع

 عن ثورة  –
ا
وكافة قادة  لرئيس االنتقايل "عبد ربه منصور هادي"وبرفقته ا -سبتمرب 21ممثال

 السياسية، متناوبة للتوقيع عىل بنود االتفاق.االحزاب والقوى 

 خماطباا متلفز خطاب يف م،2014 سبتمرب 23 الثالثاء مساء" احلوثي امللك عبد" السيد أطل

  اليمني الشعب
ا
 ،الرشاكة عنوانها: جديدة مرحلة اليمن ودخول ،الثورة بانتصار معه وحمتفال

 .الدولة وبناء ،والعدالة ،واألمن

  والرشاكة(: السلم اتفاق) عليها نص التي النقاط همأ

 سياسيني مستشارين اجلمهورية يسرئ األخ يعني االتفاق هذا توقيع من أيام ثالثة )خالل

 شخصية يكون أن عىل جديد، حكومة رئيس تعيني يتم ،السلمي اجلنويب واحلراك اهلل أنصار من

 اجلديدة احلكومة تشكل ،النزاهة من عالية وبدرجة بالكفاءة ويتمتع حزبية، وغري حمايدة وطنية

 املعنية والوزارات السياسية ناتاملكو خمتلف من واقتصاديني مؤهلني خرباء تضم اقتصادية جلنة

 واالقتصادية. املالية واإلدارة الترشيع جمال يف خربة مع ،احلكومة يف

  برناجماا اللجنة تضع 
ا
  شامال

ا
ا ومفصال  يف يهدف -االقتصادي  لإلصالح ومزمناا وواضحا

 ،العامة املوازنة اختالالت ومعاجلة ،القطاعات مجيع يف الفساد منابع جتفيف إىل األول املقام

ا ويتم ،اإلنفاق وترشيد ا حيدد جديد قرار إصدار فورا ا سعرا
ا
  3000 هو جديد

ا
 ليرتاا 20 لكل رياال

 غضون يف ذلك، يف النظر تعيد أن أعاله إليها املشار االقتصادية اللجنة وعىل. والديزل الوقود من

 يقود وبام الكهرباء، قطاع وإصالح ،النفطية املشتقات وتوزيع استرياد حترير ضوء وعىل شهرين،

 الشعب(. تطلعات ويلبي واقتصادية علمية أسس عىل مبنية حقيقية سعرية إصالحات إىل

 :عىل الوطنية والرشاكة السلم اتفاق من الثامن البند وينص
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 دستور عىل توافق حتقيق أجل من املكونات مجيع مع كثب عن اجلمهورية رئيس األخ "يعمل

 الوطنية" والهيئة الدستور صياغة جلنة آليات عرب جديد

 2015 يناير /الثاين كانون 22 اخلميس، بحاح خالد حكومة استقالة

 .اجلمهورية رئاسة من هادي منصور ربه عبد استقالة

  احلكومة استقالة: املوضوع

 يف وتنميتها اليمن قيادة مسؤولية حتمل قبلنا الكفاءات حكومة يف أننا )تعلمون :فيها ورد

ا قدةومع صعبة ظروف
ا
 من واالجتامعية العلمية والتخصصات املجاالت خمتلف من وجئنا ،جد

 .واالجتامعي االقتصادي واالستقرار األمن إحالل يف ونساهم ،وطننا نخدم أن أجل

 عىل واحلصول م،2014 نوفمرب من السابع منذ فيها عملنا التي القصرية الفرتة من وبالرغم

 حقيقية مؤرشات والقيادة الشعب نعطى أن استطعنا أننا إال م،2014 ديسمرب 18 يف الربملان ثقة

 لذا آخر؛ طريق ىف تسري األمور بأن يظهر ولكن الوطن، لهذا نقدمه أن يمكن كان ما عىل تدل

 .نظام أو قانون إىل تستند ال والتي البناءة غري السياسة متاهة إىل ننجر أن بأنفسنا فإننا

 نكون ال حتى اليمنى؛ الشعب وإىل اجلمهورية رئيس خامةلف استقالتنا نقدم أن اليوم قررنا

ا
ا
 .الشعب( وأمام اهلل أمام غرينا به يقوم ما مسؤولية نتحمل وال سيحدث، وفيام حيدث ما يف طرف

 .م 2014 أكتوبر 9 التحرير ميدان يف انتحاري تفجري -

 م. 2014 نوفمرب 2 املتوكل عبدامللك الدكتور حممد اغتيال -

 سامل حممد واستقالة ،م 2014 نوفمرب 7 يف مجهوري بقرار بحاح ومةحك تشكيل -

 .(1)باسندوه

 السلم التفاق وخمالفة ،لآلمال خميبة بأنها اجلديدة احلكومة تشكيلة اهلل أنصار حركة وصفت

  ،الرقابية األجهزة لدى منظورة فسادهم ملفات بآخرين وتأيت ،فاسدين إنتاج وتعيد ،والرشاكة

 السلم اتفاق عىل اليمنية األطراف توقيع من أسابيع ستة نحو بعداجلديدة  احلكومةجاءت 

                                                           
 وثي، وليس لرئيس اجلمهورية(.احل بدرالدين عبدامللك للسيد روج إعالميا بأن باسندوة قد قدم استقالته ) (1)
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ا  مثلسي ،بحاح خالد برئاسة اجلديدة احلكومة تشكيل ظن الكثريون أن –والرشاكة   عىل انفراجا

ا 35 من املكونة فاحلكومة ،السيايس املسار  ،سابقون وزراء 8 فيها تكرر نساء، أربعة بينهم وزيرا

 .حقائبهم بذات منهم ثالثة احتفظ

أمحد عوض بن "حترك  ،حداث املفصلية والزخم الشعبي املرافق لهاهذه األ يف خضم

م لتسليم مسودة الدستور 2015يناير  17مدير مكتب رئاسة اجلمهورية صباح يوم (1)"مبارك

فتحركت اللجان الشعبية إليقافه قبل وصوله إىل مكان التوقيع عىل مسودة  ،الُمختلف عليه

 وأصدرت بدورها )اللجان الشعبية ( البيان التايل:  ،لدستور اجلديدا

 :الشعبية للجان بيان

  أكثر بمستقبل عريضة اآلمال كانت فيام العظيم اليمني )شعبنا
ا
  أمنا

ا
 عقب وذلك واستقرارا

 بتوقيع وذلك اخلالدة؛ االنسانية القيم من أظهرته بام سبتمرب من والعرشين احلادي ثورة انتصار

 ،البالد شؤون إدارة يف الرشاكة بمبدأ إيامنا السياسية األطراف بقية مع والرشاكة السلم تفاقا

 قرابة ميض وبعد أننا إال ،سبتمرب من والعرشين احلادي قبل ما مرحلة جتاوز يف حقيقية ورغبة

 مثل وما ،اليمن تاريخ يف مرة ألول خالصة يمنية بأيدي املصنوع االتفاق ذلك توقيع من األشهر

 التدخالت عن الكامل االستقالل ألق اليمنية اجلمهورية استعادة من جادة بداية من ذلك

 املايل الفساد عىل القائم االستبداد نظام عقلية بعد تغادر مل القوى تلك اليوم نجد اخلارجية

 وعدم ،املسؤولية عن والتهرب ،اآلخرين مواجهة يف أدوات املجرمني واستخدام ،واإلداري

 تضمنه ما عىل للداللة كاف عنوانه فإن والرشاكة السلم اتفاق بنود وبشأن ،التزامات بأي فاءالو

 بالتوافق؛ تكون أن ال بد االنتقالية املرحلة يف تنفيذها املطلوب اإلجراءات كافة أن عىل تأكيد من

  جهات هناك بأن نفاجأ لكننا ،الوطني احلوار خمرجات تلتزم بطريقة الدولة شكل وبذلك
ا
 نافذة

 مسودة تمرير اىل سعت الشامل الوطني احلوار خمرجات تنفيذ عىل للرقابة الوطنية الهيئة داخل
                                                           

 كاان مان وهاو. االمريكياة املتحدة الواليات لدى لليمن سفريا هادي منصور ربه عبد املستقيل من قبل بقرار الحقا عني (1)

 االمريكياة باملخاابرات املعاروف ارتباطاه بسابب للاوزراء رئيساا تعينه قرار املؤتمر وحزب اهلل انصار حركة رفضتقد 

 .والربيطانية
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 اتفاق عىل املوقعة السياسية القوى كل توافق دون أنها منها عدة: خمالفات فيها ارتكبت للدستور

 إرضاء ،لدستورل أحادية رؤيةل متبنية الوطني، احلوار مؤتمر ملخرجات خمالفة ،والرشاكة السلم

 هذه مثل وأمام وعليه ،متقاتلة كنتونات اىل البالد تفكيك اىل يهدف مرشوع ضمن للخارج

 لقطع اضطرارية؛ خطوة كانت مبارك بن عوض أمحد بتوقيف الشعبية اللجان أقدمت املخالفات

 سلس هناك أن عىل التأكيد مع ،والرشاكة السلم اتفاق عىل انقالب حماولة أي أمام الطريق
 
 لة

 ،غيها عن اإلجرامية القوى تلك ترتدع حتى الشعبية اللجان ستتخذها خاصة إجراءات

  الشعب بحق اإلجرامية ممارستها عن وتتوقف
ا
  حارضا

ا
 يدرك أن هادي الرئيس وعىل ،ومستقبال

 أن العظيم اليمني شعبنا نعاهد كام ،واإلجرام الفساد لقوى مظلة يكون ال حتى الوضع حساسية

 اعتبار كل فوق الوطنية املصلحة وإعالء ،سبتمرب من 21 لثورة الوفاء من عليه عهدنا ما عىل نظل

 املعارص(. تارخيه من املرحلة هذه بالدنا جتاوز لضامن واجلاد؛ املسؤول التعاون اجلميع من آملني

 وقال: ،منصبه عن اهلل، أنصار مجاعة رئيس اجلمهورية عن مستشار الصامد، صالح استقال

  وأضاف: ،" الرشاكة فرض" با متعلق إشكال أي حل يف يتدخل لن إنه

 العملية يف التجاوزات أمام الطرف غض برضورة الثوار إقناع حماولة يف وقتي معظم )قضيت

 الوقت نفس ويف ،البالد به تمر الذي والسيايس االقتصادي الوضع بخطورة وإقناعهم ،السياسية

 بأن الثقة تعزز ميدانية بخطوات الثوار طمأنة رضورةب واحلكومة؛ للرئيس النصح تقديم حاولت

  هناك
ا
  توجها

ا
 خالل من السيايس؛ االستبداد یعل والقضاء ،الفساد وحماربة ،دولة لبناء جادا

 واملكونات ،واحلكومة ،الرئاسة لدى صاغية آذانا جيد مل نصحي ولكن ،الدولة أجهزة يف الرشاكة

 فزاد ثامرها؛ تؤيت بدأت سبتمرب 21 ثورة ثامر بأن شعبال لطمأنه األمام نحو خطوة أي لتقديم

  منهم ملست والذين ،الثوار احتقان من ذلك
ا
 وتثبيت ،الفساد وحماربة الرشاكة فرض عىل إرصارا

 وسيتسع ،السيطرة عن سيخرج الوضع أن أملس وبدأت ،الشعب تضحيات تضيع ال حتى األمن

 الراتق(. عىل اخلرق

 تسليم جلسة عن العام الشعبي املؤتمر وحزب ركة أنصار اهللح ممثيل انسحاب ذلك أعقب

 وصفه ملا نتيجة جاء؛ انسحابه أن العام الشعبي املؤتمر حزب بيان يف وجاء ،الدستور مسودة
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 الالئحة عىل االتفاق تكمل أن اليوم لهذا الهيئة أعامل بجدول املقرر من : )كان "جتاوزات"بالا

. الالئحة إلعداد املصغرة اللجنة يف استالمها بعد وتقرها عليها لعتط وأن ،الهيئة لعمل الداخلية

 فوجئوا" الديمقراطي الوطني التحالف أحزاب" ومكون العام الشعبي املؤتمر مكون ممثيل لكن

  إال ليس اللقاء بأن
ا
 عمل يف الدستور صياغة جلنة من الهيئة إىل الدستور مسودة بتسليم احتفاال

 كتمل(.وامل املنظم بالعمل خمل

  النسحابه: أسباب ثالثة املؤمتر الشعبي العام حزب وحدد

 اللجنة عهدة الزالت وهي ،عملها تنظم التي الداخلية الئحتها تكمل ومل تقر مل الهيئة أن -1 

 .تكتمل ومل ،للهيئة ترفعها ومل ،الالئحة إلعداد املصغرة

 أصيلة طلبات الديمقراطي نيالوط التحالف وأحزاب العام الشعبي املؤتمر ملكوين إن -2 

 .الهيئة رئاسة هيئة إىل طلب من ألكثر تقديمنا برغم معها؛ التجاوب يتم مل بالهيئة تتعلق

 احلوار مؤتمر يف نسبتهم مع تتفق التي الهيئة يف للمكونات التمثيل نسب تصحيح عدم -3 

 الديمقراطي. الوطني لفالتحا أحزاب" ومكون ،العام الشعبي املؤتمر مكون تمثيل نسبه فيها بام

يف بيان آخر للمكتب السيايس حلركة أنصار اهلل اعترب فيه أن وجود "جهات نافذة" داخل 

 ،ارتكاب خمالفاتفيذ خمرجات مؤتمر احلوار الوطني قد أدى إىل الهيئة الوطنية للرقابة عىل تن

الدولة حمددين  والسعي لتمرير مسودة دستور اليمن اجلديد قبل الوصول إىل توافق حول شكل

 املخالفات بالتايل: 

 .والرشاكة السلم اتفاق عىل املوقعة السياسية القوى كافة توافق دون أنها  -1

 .الوطني احلوار مؤتمر ملخرجات خمالفة -2

 إىل البالد تفكيك إىل يهدف مرشوع ضمن للخارج إرضاء للدستور أحادية رؤية متبنية  -3

 .متقاتلة كنتونات

 : الدستوري عالناإل

وصول عن  الذي أعلن من خالله وهو االجراءم 2015فرباير 6عقد اإلعالن الدستوري يف 

 املستند إىل االرادة الشعبية إىل سلطة القرار السيايسم 2014سبتمرب 21ثورة الشعبية يف ال
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 استقالته هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس قدم أن سبق الذي النواب جملس بحل والقايض

 5 من رئايس جملس اختيار يتوىل عضوا، 551 من مكون انتقايل، وطني جملس لوتشكي إليه،

 الثورية اللجنةتشكيل  عن إعالن روصداعقب ذلك  الكفاءات، من حكومة وتعيني أعضاء،

 هم: 14و احلوثي عيل حممد األستاذ يرأسها التي العليا
ا
 عضوا

حممااااد عااااايل عبااااادالكريم 

)
ا
 احلوثي.)رئيسا

)
ا
 سفر الصويف.)عضوا

( يوسف الفييش.
ا
 )عضوا

( د. طه أمحد  املتوكل.
ا
 )عضوا

( خالد املداين.
ا
 )عضوا

( حممد حممد املقالح.
ا
 )عضوا

( حممد أمحد مفتاح.
ا
 )عضوا

 طاااالل عبااادالكريم عقاااالن.

)
ا
 )عضوا

 صااادق عبااداهلل أبااو شااوارب.

)
ا
 )عضوا

( عبده برش.
ا
 )عضوا

( نايف القانص.
ا
 )عضوا

 إبتسااام حممااد حممااد احلماادي.

 
ا
 ()عضوا

 علياء فيصل عباداللطيف الشاعبي.

)
ا
 )عضوا

( صالح عبداهلل صائل.
ا
 )عضوا

أمحااد أمحااد الرازحااي. )مكتااب 

 اللجنة(

 ،م25/2/2015امللك بدرالدين احلوثي يف يوم زارت اللجنة الثورية العليا السيد عبد

 ا.لالطالع عىل سري العمل يف املسارات الثوري وتباحث اخلطوات املرحلية املطلوب اختاذه

حتى تاريخ تسليم مهامها للمجلس السيايس من انجازه اللجنة الثورية العليا  تنكتمما أهم 

وتسليم يرادات وايقاف ملفات الفساد اال حفظمؤسسات الدولة وحفظ  :قد تمثل يف األعىل

 .رواتب املوظفني يف جنوب البالد وشامله

 أحداث متسارعة:

 دولة(. عرش من صنعاء )أربعة اجلالياتو السفارات م انسحبت2015 فرباير 14يف  -

 من (1)الصبيحي حممد اللواء الدفاع وزير م اعلن عن خرب مغادرة 2015 مارس 9يف  -

                                                           
 فيصل العميد 119 اللواء وقائد هادي منصور ربه عبد املستقيل الرئيس وشقيق الصبيحي حممود اللواء اعتقل( 1)

 جريماة إىل باإلشارة مارس، نهاية اليمن جنوب يف حلج حمافظة عاصمة احلوطة مدينة يف مواجهات بعد رجب

 .م 2015 إبريل 22 يف الحقا عنه افرج ثم فيها، املتورط اجلنود قتل
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  ،عدن إىل صنعاء
ا
  جلسة االعالن الدستوري.لوحظ حضوره سبق و بأنه قد علما

غتيل-
ُ
 يحقوق وناشط وهو كاتب ، م2015 مارس 18 يف "اخليواين عبدالكريم" االستاذ ا

اشتهر بمواقفه النضالية والثورية وبجراءته يف فتح ملفات خطرة  يمني وسيايس وصحايف

 يفعضووكانت أخر انشطته أن كان  تعز، مدينة يف م1965 عام يف ولد ،وحمظورة
ا
 احلوار مؤتمر ا

 يف اإلنسان حلقوق الدويل للمجلس احلسنة النوايا سفريو اهلل، أنصار مكون عنالشامل  الوطني

 اشتهر بكلمته االفتتاحية جللسة االعالن الدستوري.  ،ناليم

 يف االنفجار االول وقعحيث  ،م2015 مارس 20 يف واحلشوش بدر مسجدي تفجري -

، انفجار وقع املصليني فرار وأثناء بدر جامع  يف "شحوشاحل  " مسجد آخر تفجري استهدف ثان 

اش 140 عن يقل ال ما اثر التفجريات استشهد ،صنعاء شامل املرتىض  بينهم "الدكتور العالمة خصا

 تناولت ،بة اجلمعة من عىل منرب  جامع بدراثناء القاءه خلط )رمحة اهلل عليه( (1)املحطوري بن زيد

 تتوفر ومل ،التفجريات هذه عن مسؤوليته " اإلرهايب داعش" تنظيم تبني خرب إعالمية مصادر

 .لعمليات االنتحاريةا افية لتحديد اجلهة الدافعة لتنفيذ تلكك دالئل

 .عدن مدينة يف لهادي التابعة الشعبية واللجان القاعدة لتنظيم جماميع انتشار -

"  عدن اىل صنعاء من "هادي منصور ربه عبد" هروب -
ا
 اليمن عاصمة عدن واعالنه"متنكرا

 (م21/2/2015) به اخلاصة الشعبية اللجان وانتشار املؤقتة

 .م2/4/2015"املعاشيققرصوالسيطرة عىل  عدن باجتاه يةالشعب واللجان للجيش التقدم -

                                                           
ان ي (1) س  ح 

 
ي ال ر 

او 
 
ط ح   

 
ماايو/ /14هاا املوافاق 1373رمضاان/  /13 . ولاداملرتىض بن زيد بن زيد بان عايل الم

ر  -قرية بني أسدبم. 1955 ج 
 
أستاذ الرشيعة بكلياة  حمافظة حجة.  -قضاء الرشفني  -ناحية املحابشة  -عزلة ح

نائاب رئايس  يف.إمام وخطيب جاامع بادر.رئيس ومؤسس مركز بدر العلمي والثقا جامعة صنعاء.  -الرشيعة

عضاو  عضاو احتااد علاامء املسالمني. عضو جملس خرباء التقريب بني املاذاهب اإلساالمية. مجعية بدر اخلريية.

املجلاس االستشااري األعااىل للتقرياب باني املااذاهب التاابع للمنظماة اإلسااالمية للرتبياة والعلاوم والثقافااة 

 )االيسيسكو(.

عضو مؤسس يف رابطة علامء اليمن ، عضو الهيئة العليا للرابطة. عىل الدكتوراه من جامعة  ن.عضو مجعية علامء اليم

 . له العديد من املؤلفات والتحقيقات.م1994عام   -كلية احلقوق  -القاهرة
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  :ألقاويل بقدومهم فاحتنيودحضًا ل صنعاء نصار اهلل يفأ حول وجود

 عىل كان خالد املداين وهو من القيادات امليدانية ألنصار اهلل و
ا
يف  "شباب الصمود"مرشفا

 : يقول ساحة اجلامعة " ساحة التغيري"

هايل غلبهم من أأهم يف  ،لساحات وفق خطوات التصعيدج اىل امجاهري الثورة ويف من خر"

 عاء ومن املناطق املحيطة لصنعاء"مدينة صن

 خالدفيقول األستاذ   ،وبدايته يف صنعاء العاصمة أما الوجود التنظيمي حلركة انصار اهلل 

  :املداين

  صنعاء يف لنا كان"
ا
 اجوتو حضورا

ا
 ،عاءصن ووضعية مع ظروف يتناسب بام ولكن دا

 من ويأتون يذهبون الناس وبدأ ،متنفس هناك كان السادسة احلرب بعدف ،وأنشطة كفعاليات

 ،مجاعي بشكل نزولحدث و ،بعد احلرب السادسة كبري انفراج حصلف  ،صعدة إىل صنعاء

 احلرب بعد السجناء خرج عندما وحتى ،فرباير 11 أحداث قبل حتى نزول ،مشاركات نزول

  الستقباهلم. كبري وفد نزل السادسة

  يكن مل ،فرتة بعد إال يكن مل صنعاء يف السيايس النشاط
ا
  كيانا

ا
  منظما

 
 م2011فرباير 11 بعد إال

 بشكل عمل هناك كان الضغوط فرتة يف أنه بل ،وأنشطة املساجد يف دروس هناك كان ولكن

 أكرب(. وهمه أكرب

 من يقول ان كان دخول بني محد مفتاح حول التكهنات والتجاذباتيقول األستاذ حممد أ

 لتوريط أو  ،له أمر خمطط صنعاء
ا
 دوليا

ا
 وفخا

ا
 إلعالن احلرب  "األنصار"أنه كان استدراجا

ا
تمهيدا

 عىل اليمن:

عطى بقية قوى قد أ ،كقوة طليعية ثورية يف قوى التغيري -أنصار اهلل –دهم وجو)كان 

وأن تدفع بأنصار اهلل إىل  ،بهمن تقف إىل جانالفرصة أل ليس لديها تنظيم قوياملجتمع التي 

وأقصد باليمنيني الطليعة  ،بالتأكيد ال يوجد ختطيط لليمنيني ،املواقف التي يتطلبها مستقبل اليمن

مل تقم  ،ولكن التخطيط موجود لدى اخلارج ،الثورية من النخب الرافضة للهيمنة اخلارجية

 ،لإلصالح دويل للتجمع اليمنيأخرض إقليمي وإال بعد ختطيط وضوء النظام... الثورة عىل 

بل أنهم اشرتطوا عىل السيد "عبدامللك  ،حزاب اللقاء املشرتكوأ ،واحلزب االشرتاكي اليمني
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وأنه يف  ،احلوثي" عىل أن انصار اهلل ال ينزلوا اىل الساحات إال بعد أن يعلن السيد أنه مع الثورة

هو عبارة عن اجنده بينهم بل  ،فقط سهمهذا االشرتاط مل يكن لإلحاطة عىل أنف ،مقدمة النازلني

  .وبني "السيد اخلارجي" الذي أراد أن يستنفر املجتمع ضد "عيل عبداهلل صالح"

ىل " األنصار" إالظروف والتداعيات هي التي تأخذهم أن احلقيقة كانت  مل يكن هناك ختطيط

؛ القرار اليمني وهو كيف نتخلص من الهيمنة اخلارجية عىل ،األحداث كان لديهم توجه خاص

ىل ختطيط للمستقبل بعد هذا احلراك الكبري وبعد هذه التضحيات وعدم ن الناس بحاجة إأآل

 .االنسياق اىل املرشوع اخلارجي حتت ضغط القوة املسلحة

 : اليمن حول األخرية (عمر بن) إىل اليمن  مندوب األمم املتحدة إحاطة

 املتحدة األمم بمقر م2015نيسان  27 نني:االث مساء عقده صحفي مؤتمر يف «بنعمر» أوضح

 التوصل من قريبني كانوا اليمنيني بأن األمن جملس أعضاء أبلغت"  األمريكية: نيويورك مدينة يف

 "السعودية العربية اململكة تقوده الذي للتحالف اجلوية الغارات بدء قبل التفاق

 
ا
 يرست مارس 26 يف انطلقت التي العسكرية احلملة سبقا الذين الشهرين : )خاللمردفا

  ومخسني مائه ونحو حوارية، جلسة ستني أكثر من العام األمني عن بالنيابة
ا
 ومتعدد ثنائيا لقاءا

 تم حيث كبري؛ بشكل الفرقاء نظر وجهات تقريب يف اجلهود هذه نجحت وقد األطراف،

 قاب اليمنيون كان لقد الرئاسة؛ مؤسسة موضوع عدا ما املطروحة القضايا معظم عىل التوافق

 . سيايس حل إىل التوصل من أدىن قوسني أو
ا
 السلطة، نقل اتفاق عىل وقعوا حني فعلوا كام تامما

 النجاحات تلك أن ورغم والرشاكة، السلم اتفاق وتبنوا الوطني، احلوار مؤتمر بنجاح واختتموا

 مجيع إرشاك يطةرش   السياسية؛ العملية إلحياء صلبة أرضية تشكل أنها إال اآلن بعيده تبدو

  األطراف(.
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 المثال سبيل على الكربى المرتكبة بحق مواطنين يمنيين ، اجملازر

  (1) :الحصر وليس

 ،اء نس 8،طفال 14 :شهيدا 29 راح ضحيتها –صنعاء  –م، جمزرة بني حوات 26/3/2015

 جرحيا. 42رجال، و  7

 6 شهيدا: 25راح ضحيتها،  –حجة  –م، جمزرة خميم املزرق، مديرية حرض 30/3/2015

 جرحيا.  42رجال، و  16نساء ،  3اطفال، 

راح  -إب -ة غاز م، جمزرة يريم، باب الضورين وكتاب استهداف قاطر31/3/2015

 نساء، وعرشات اجلرحى.  3اطفال،  9 شهيدا: 15ضحيتها 

 ن.سو، وجرح مخشهيدا 29راح ضحيتها  -احلديدة -لبانم، جمزرة مصنع األ1/4/2015

 6شهداء:،  10راح ضحيتها  -صنعاء –م، جمزرة حجر عكيش، بني مطر 3/4/2015

 . جرحيى 7اطفال، وامرأتان، ورجالن، و

 3شهداء:  5راح ضحيتها  –صنعاء  –م، جمزرة قرية بيت رجال، بني مطر 6/4/2015

 . جرحيى 10مرأتان، و طفال، واأ

اطفال، وامرأتان،  7شهداء،: 9حيتها راح ض –إب  –م، جمزرة امللعب الريايض 12/4/2015

 . جرحيى 6و 

جرحيا بني اجلرحى  70شهيدا، و 45راح ضحيتها  -عمران –م، جمزرة حوث 15/4/2015

 طفال.  11

أطفال،  3 شهيدا: 37 راح ضحيتها –صنعاء  –م، جمزرة عطان بأمانة العاصمة 20/4/2015

 جرحيا.  267رجال، و  32 وامرأتان،و

                                                           
لك هذه االحصائية قد مجعت بمجهود ذايت من املؤلف، عرب تتبع اخبار املواقع الرسمية والتدوين املتواصل, ولذ (1)

 فإن وجد فيها أي قصور أو نقصان فيجب مواصلة املؤلف عرب بريده االلكرتوين املدون يف بداية الكتاب.
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 18راح ضحيتها  –إب  –رة جرس املخادر منطقة الدليل "السحول"م، جمز21/4/2015

 جرحيا.  26رجال، و  16، شهيدا: طفالن

 وعدد من اجلرحى.  ،شهداء 8راح ضحيتها  -تعز -م، جمزرة قرية الركب24/4/2015

 4 ،نساء 8طفال، أ 5شهيدا:  17راح ضحيتها  –صنعاء  – 1م، جمزرة سعوان 1/5/2015

 . جرحيا 23رجال، و 

رجال،  8،  شهداء: طفالن 10راح ضحيتها  –ذمار  –م، جمزرة حي ذمار القرن 6/5/2015

 جرحى.  10و 

راح ضحيتها  –صعدة  –م، جمزرة مدينة صعدة، مديرية ضحيان، مديرية البقع 6/5/2015

يب، حارة جرحيا. جمزرة بيت اإل 16رجال، و  8امرأة بينهم امرأة حامل،  12طفال،  32شهيدا،  52

 شهيدا من االرسة بينهم اطفال ونساء 27الثقايف مدينة صعدة، راح ضحيتها 

 14نساء،  3طفال ، أ 4شهيدا:  26راح ضحيتها  –صنعاء  –م، جمزرة نقم 2015 /11/5

 جرحيا.  214 رجال و

 3، اطفال، وامرأتان 8شهيدا،  13ضحيتها راح  –حجة  –م، جمزرة بكيل املري 11/5/2015

  رجال، وجرح طفل.

 35نساء،  7اطفال،  6 شهيدا: 48راح ضحيتها  –احلديدة  –م، جمزرة زبيد 12/5/2015

 جرحيا.  94 ورجال،

وعدد  ،طفالشهداء منهم أ 7راح ضحيتها ،  -عدةص –م، جمزرة بيت قباص 19/5/2015

 من اجلرحى.

 11نساء،  3اطفال ،  5 شهيدا: 20راح ضحيتها  -ذمار –م، جمزرة هران 21/5/2015

 جرحيا.  20 و ،رجال

راح ضحيتها  -صنعاء -م، جمزرة مدرسة دار الرشيف ، خوالن الطيال29/5/2015

 العرشات بني قتيل وجريح.

 7ونساء،  3اطفال ،  5 شهداء: 8راح ضحيتها  -صنعاء–م، جمزرة العرة همدان 2/6/2015
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 جرحا. 

نساء ،  9ال، طف 36شهيدا،  53راح ضحيتها  -صعدة -م، جمزرة رمادان سحار3/6/2015

 . جرحى 6و  رجال، 8

 42 و، الرجال من شهداء 4 ضحيتها راح – حجة – عاهم مثلث سوق م، جمزرة4/6/2015

  .جرحيا

، نساء 3، شهداء 5 ضحيتها راح -حجة -حريان النازحني خميم جمزرة م،6/6/2015

  .جرحيا 42 و ،رجالن

 شهداء: 5راح ضحيتها  -صنعاء –م، جمزرة حي القاسمي صنعاء القديمة 12/6/2015

 رجال. 3طفل، إمرأة، 

 جرحيا.  50و ،شهداء 8راح ضحيتها  -صنعاء –م ، جمزرة بيت معياد 12/6/2015

 راح ضحيتها عرشات بني قتيل وجريح. -اجلوف –م، جمزرة سوق احلزم 14/6/2015

 17ورجال،  3طفل ،  شهداء: 4راح ضحيتها  -حجة -حابشةم، جمزرة امل26/6/2015

 ا. جرحي

 ابةشهيدا نصفهم نساء وأطفال وأص 12 -مارب –م، جمزرة رصواح 29/6/2015

 .شخصان

 رجال.  وامرأة، طفالن،  شهداء: 4راح ضحيتها  الغريب صنعاء م، جمزرة اجلراف3/7/2015

 26 ورجال، 21امرأة،  و، طفال 15شهيدا،  37ن، راح ضحيتها عمرا -م، جمزرة جوب6/7/2015

 جرحيا. 

 16 شهيدا: 25راح ضحيتها  -صنعاء -وانمدينة عامل النظافة سعم، جمزرة 2015 /13/7

 جرحيا.  28 و رجال، 3نساء ،  6طفال، 

 88تعز، راح ضحيتها  –م، جمزرة املدينة السكنية ملهنديس املحطة البخارية املخا 24/7/2015

 جرحيا. 102 و رجال، 50إمرأة ،  20طفال،  18 شهيدا:

  .نساء بينهم شهيدا 14 ضحيتها راح، الغذائية للمواد العاقل عمصن جمزرة، م9/8/2015
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 22اطفال،  4 شهيدا: 26احلديدة، راح ضحيتها  - م، جمزرة سوق الضحى18/8/2015

 جريح. رجال، و

رجال،  19، شهيدا: طفالن 21عمران، راح ضحيتها  –م، جمزرة مكتب الرتبية 18/8/2015

 جرحيا .  21و

 5، ءداشه 6احلديدة، راح ضحيتها  –املهندسني الزراعي  م، جمزرة سكن18/8/2015

 .  جرحى 4و امرأة، و اطفال، 

شهيدا، بينهم نساء واطفال واكثر من  63راح ضحيتها  -تعز –م، جمزرة صاله 20/8/2015

 جرحيا.  50

م، جمزرة بحق بيت آل السنباين ، منطقة جبل ريب يف حمافظة إب، راح ضحيتها 28/8/2015

 نساء وطفل.  4افراد بينهم  عرشةن يف املنزل وهم كل من كا

 13 ضحيتها راح، حجة -عبس – الشام مياه مصنع عمال مجزرة، م30/8/2015

  . الرجال من جلهم شهيدا

راح ضحيتها  -صعدة -م،جريمة خميم البدو والرحل والنازحني بمديرية كتاف5/9/2015

 ن . وجرح اخرو شهداء بينهم اطفال ونساء 8

 27راح ضحيتها  –اجلوف  حمافظة - اليتمة بمفرق القيعة بمنطقة عزاء م، خيمة6/9/2015

 .مدنيا   53 وجرح ،شهيدا

 5، امرأة و، اطفال3،  ءداشه 9 ضحيتها راح، إب -يريم، درم حي جمزرة، م7/9/2015

 .جرحيا 40و، رجال

  طفال شهداء.أ 4ضحيتها راح  -صعدة -م، جريمة قارة، مديرية جمز12/9/2015

راح ضحيتها عدد من االطفال  -صنعاء –م، جريمة وعالن بالد الروس15/9/2015

 والنساء. 

 11بينهم  شهيدا: 13راح ضحيتها  -صعدة -قم، م، جمزرة حمدبدة مديرية با15/9/2015

 جرحى. 7طفال و
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 وعرشات اجلرحى.  ،شهيدا 75راح ضحيتها  –صعدة  –م، جمزرة سوق منبه 20/9/2015

شخصا من  25راح ضحيتها  -صنعاء –رسة الكوكباين، احلصبة جمزرة أم، 21/9/2015

 ثر غارة جوية استهدفت منزهلم. ئلة واحدة إعا

 16، وشهيدا28راح ضحيتها  –حجة –م، جمزرة ضعن ابو طري، يف الشغادرة 21/9/2015

 . جرحيا

 6، اطفال 9 : شهيدا 20 ضحيتها راح،  حجة – ميدي زيلع بني جمزرة، م27/9/2015

  .جرحيا 20و،  رجال 4، نساء

 130 راح ضحيتها نحو -زتع -ذباب املخا، منطقة واحجة ، عرس م ، جمزرة28/9/2015

 .نآخرو وجرح ،مدنيا

 22 :جرحيا 52و ،مدنيا 49راح ضحيتها  حمافظة ذمار سنبان عرس م، جمزرة7/10/2015

 رجال.  14امراة،  13طفال، 

رسة واحدة نساء من أ 9شهيدا  12اح ضحيتها ر م، جمزرة مهميش ماوية،15/10/2015

 واصابة اخرين . 

 من الصيادين. 200راح ضحيتها نحو  – احلديدة -عقبات جزيرة م، جمزرة 2015 /10/ 22

 120 نحو ضحيتها راح -تعز – املخا مدينة يف الكهرباء عامل مدينة جمزرة، م2015 /9/11

 . العرشات وجرح،  شهيدا

 جرحيا  20و،شهداء  10راح ضحيتها  -حجة -ني احلداد ، حرضم، جمزرة ب14/12/2015

 – املحرق خريان مديرية، املؤيد حسن أمحد املواطن منزل عىل جريمة،  م2015 /12/ 31

 اطفال. 4 بينهم ،شهداء 6 ضحيتها راح -حجة

  -صنعاء -م، جريمة استهداف مركز النور للمكفوفني15/1/2016

 وطالبة طالبا 12 ضحيتها راح -عزت – احلرير حارة يف يتاماأل مدرسة جمزرة، م2016 /19/1

 . ومعلمتهم

راح ضحيتها  -تعز –م، جمزرة املهمشني يف حي الروض يف منطقة الربيعي 9/4/2016
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 عرشات الشهداء واجلرحى. 

عىل منزل املواطن حسني رصمي ، راح ضحيتها  –صعدة  –م، جمزرة يف مران 19/1/2016

 طفال ونساء.ألرسة أغلبهم أدا من أفراد اشهي 14

 18 ضحيتها راح -احلديدة – النفطية عيىس رأس منشأة يف العامل جمزرة، م2016 /1/ 21 

 .العرشات واصابة ،شهيدا

شهداء من  8راح ضحيتها  -صنعاء -م، جريمة قصف منزل القايض حييي ربيد26/1/2016

 رسة .أفراد األ

 13ح ضحيتها را -صعدة-غسل، مديرية حيدانم، جريمة عىل منازل يف قرية امل30/1/2016

 طفال . شهيدا، بينهم نساء وأ

 جرحيا.  18و ،شهيدا 15راح ضحيتها  -عمران –سمنت جمزرة مصنع األم، 3/2/2016

 30راح ضحيتها  -صعدة -م، جريمة عىل منازل يف قرية غافرة مديرية الظاهر،21/2/2016

  خرون.ب آشهيدا اغلبهم نساء واطفال واصي

شهيدا  41اح ضحيتها نحو ر -صنعاء-م، جمزرة سوق خلقة ، مديرية نهم27/2/2016

 طفال وعرشات اجلرحى.أ 9بينهم 

 مواطنا.  20شهداء، وجرح  10راح ضحيتها  -صنعاء –م، جمزرة احليمة 1/3/2016

طفال ،  25شهيدا، بينهم 117راح ضحيتها  –حجة  –م، جمزرة سوق مستبأ 15/3/2016

 ين.اخر 20واصابة 

العرشات بني شهيد راح ضحيتها  -صنعاء –م، جمزرة دار الرشيف ،خوالن 5/4/2016

 وجريح. 

جرحى بينهم نساء  10شهداء و 7وراح ضحيتها  -تعز -جمزرة الوازعية م، 8/4/2016

 .وأطفال

 وعرشات اجلرحى.  ،شهيدا 40راح ضحيتها  -حجة –م، جمزرة سجن عبس 16/4/2016

شهيدا من ارسة واحدة هي ارسة  11راح ضحيتها  -حلج –حلة م، جمزرة امل25/5/2016
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 املواطن مجيل امحد هياش الصبيحي. 

جرحى بينهم نساء  9شهداء و 10راح ضحيتها  -تعز -م، جمزرة مفرق حيفان28/6/2016

 واطفال.

شهداء  10راح ضحيتها  –تعز  –م، جمزرة عىل احد املنازل يف مديرية املخا 24/7/2016

 واطفال. بينهم نساء

 20واكثر من  ،شهيدا 15راح ضحيتها  -حجة –م، جمزرة مستشفى عبس 15/8/2016

 جرحيا. 

من ارسة  ءداشه 9راح ضحيتها  –صنعاء  –م، جمزرة غولة عاصم يف نهم 16/8/2016 

 جرحيا. 15و  ،بينهم مخسة اطفال

 7هداء وش 8راح ضحيتها  -صعدة –م، جمزرة سوق مفرق باقم، مديرية باقم 25/8/2016

 جرحى .

  13، وشهيدا 15راح ضحيتها  -احلديدة –م، جمزرة سوق الربح ، املخا 27/8/2016
ا
 . جرجيا

 8شهداء و 5راح ضحيتها  -صنعاء –م، منطقة ذهبان، مديرية بني احلارث 29/8/2016

 جرحى. 

، "أبو صالح زينة"باستهداف منزل املواطن  -صعدة -م، جمزرة منطقة الصحن30/8/2016

 مواطنا معظمهم اطفال ونساء.  16ادى اىل استشهاد  مما

 10شهيدا و 16راح ضحيتها  -تعز –م، جمزرة موقف سيارات تعز املخا 30/8/2016

 جرحى. 

جرحى  10شهيدا و 18راح ضحيها  -صنعاء –م، جمزرة حفار املياه يف أرحب 10/9/2016

 . 

شهداء بينهم نساء ،  10 راح ضحيتها -صنعاء –م، جمزرة مسافري خوالن 16/9/2016

 ن . وجرح آخرو

وثالث  طفال 12شهيدا بينهم  15م، جمزرة املطمة يف اجلوف، راح ضحيتها 20/9/2016
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 نساء. 

 شهيدا .  130راح ضحيتها  -احلديدة -م، جمزرة احلوك حي الهنود2015/ 21/9

ن شهداء، بينهم طفال 7راح ضحيتها  -إب –م، جمزرة منطقة دار الرشف 25/9/2016

 وإمرأة . 

ء اغلبهم اطفال شهدا 10راح ضحيتها  -صعدة -م، جمزرة عىل منزل يف الطلح26/9/2016

 ن.اخرو 8ونساء وجرح 

راح  -صنعاء -م، جمزرة الصالة الكربى، صالة عزاء ارسة بيت الرويشان8/10/2016

 حالة حرجة ، ومئات اجلرحى .  34بحسب االحصائية الرسمية و اشهيد 115ضحيتها 

راح  -عمران -، جريمة استهداف جرس املدرج منطقة حرف سفيان 19/10/2016

 شهداء .  3 اضحيته

 عبده عبداهلل باستهداف الطريان ملنزل املواطن -صعدة –م، جمزرة الصلو 29/10/2016

 شهيدا وهم كل افراد االرسة .  11الرشف راح ضحيته  بقرية الواقع الشهاب محود

 جرحيا.  38و  ،شهيدا 64راح ضحيتها  -احلديدة -زيديةم، جمزرة سجن ال30/10/2016

راح ضحيتها امراه وطفالن وعدد من  -صعدة –م، جريمة بيت الغييل 2/11/2016

 اجلرحى . 

 9شهداء و 3راح ضحيتها  -تعز -م، جمزرة عىل حمطة حتلية املياه يف مديرية املخا3/11/2016

 جرحى. 

 جرحيا.  25شهيدا،  22راح ضحيتها  -تعز –م، جمزرة سوق سوفتيل 17/11/2016

 جرحى. 6وشهيدا،  12راح ضحيتها  -حجة –م، جمزرة مديرية حريان 23/11/2016

شهيد جلهم من  12راح ضحيتها  -احلديدة –م، جمزرة مديرية املراوعة 27/11/2016

 االطفال والنساء.

عىل مسعد باستهداف منزل املواطن عدنان  -اب –م، جمزرة فرع العدين 24/12/2016

 الذي استشهد هو وزوجته واطفاله اخلمسة. 
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، وعدد من منهم اطفال 4شهداء  8راح ضحيتها  -مارب –م، جمزرة رصواح 1/1/2017

 باستهداف الطريان ملنزل حممد حسن املحبويب . اجلرحى:

شهداء جلهم  6راح ضحيتها  -صعدة -م، جمزرة وادي احلبال بمديرية ساقني2/1/2017

 والنساء من ارسة واحدة .من االطفال 

شهداء من  8راح ضحيتها  -صنعاء –، جمزرة مدرسة الفالح ، مديرية نهم م10/1/2017

 جرحيا. 15الطالب والطالبات، و

راح  -احلديدة -م، جمزرة عىل منزل املواطن مجاعي مشعشع ، بيت الفقيه12/1/2017

 ونجاة طفل واحد. ،نساء 4اطفال و  3ضحيتها 

و  شهيد بني امدني 15 راح ضحيتهاادي شعبو، غرب الوازعية، زرة يف وم، جم27/1/2017

 .جراء استهداف سيارة كانت تقل مواطنني عائدين من سوق الربح ؛جريح

راح ضحيتها  –تعز  –م، جمزرة يف قرية امزويم بوادي الغيل ، مديرية الوازعية 27/1/2017

 6 جرح و  الرويعي عبده حممد املواطن منزل استهدفت غارة جراء قتلوا نساء، 3 و قتلوا أطفال 9

 أخرين. 

م، جمزرة يكال منطقة رداع حمافظة البيضاء، نفذتها قوات املارنز االمريكية 29/1/2017

 اطفال .  3نساء و 9باجرائها انزال جوي عىل املنطقة ادت العملية اىل استشهاد 

نزل املواطن احلكمي، استهدفت م -صنعاء –م، جمزرة سنع، جنوب العاصمة 1/2/2017

 عام ونصف وامرأة .  اراح ضحيتها صاحب املنزل وطفلة عمره

نساء وأصيبت  6راح ضحيتها  -صنعاء -م، جمزرة جملس عزاء النساء، أرحب15/2/2017

 أخريات.  10

شهداء  6راح ضحيتها منطقة اجلبل األمحر بمديرية احلميدات م، جمزرة عىل 22/2/2017

 اطفال .  3بينهم 

 -حجة –م، جريمة استهداف عشش " منازل من القش" يف منطقة حريان 3/3/2017

 ن ، راح ضحيتها طفلة وجرح ستة اخرين.يسكنها مواطنو

 5وضواحيها راح ضحيتها  -صعدة  -م، قنابل عنقودية عىل منطقة الربكة 3/3/2017
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 شهداء وعرشة جرحى .

 10شهيدا واصيب  22ها اح ضحيتر –احلديدة  –م، جمزرة سوق اخلوخة 10/3/2017

 .اخرون

باستهداف سيارة مدنية ملواطنني راح  ديرية نهم، صنعاء؛م، جمزرة بمنطقة حميل م12/3/2017

 شهداء.  5ضحيتها 

ىل مراكب صيادين ادى احلديدة، لقصف الطريان ع -م، جريمة مديرية التحتيا2017/3/16

 صيادين .  4وفقدان  8واىل جرح  اىل استشهاد اثنني

م، جريمة استهداف ناقالت للمواد الغذائية يف الطريق الرابط بني اخلوخة 16/3/2017

 ومدينة احلديدة ، ادت اىل استشهاد كل من كان عىل متنها . 

م، جمزرة بحق صوماليني كانوا عىل متن قارب بالقرب من سواحل احلديدة ، 17/3/2017

.  120قرابة  اراح ضحيته
ا
 وجرحيا

ا
 شهيدا

 4اطفال وجرح  8شهداء منهم  10راح ضحيتها  -صعدة –جمزرة باقم م، 29/3/2017

 ن. اخرو

 ن.مسعفون، وجرحيا 5شهداء بينهم 8راح ضحيتها  -مأرب -م، جمزرة رصواح3/4/217

.  25راح ضحيتها   –صعده  –م، جمزرة سوق املشنق، مديرية شدا 18/6/2017
ا
 شهيدا

  15اح ضحيتها م، جمزرة خيتل، مديرية املخا، تعز  ر3/7/2017
ا
 نساء. 8اطفال، و 7 :شهيدا

، بني الشهداء  23راح ضحيتها  –صعدة  –م، جمزرة آل الظرايف 4/8/2017
ا
 وجرحيا

ا
 7شهيدا

 أطفال وامرأتان.

-م، جمزرة بيت العذري، أرحب، بقصف طريان العدوان عىل لوكندة23/8/2017

، و 48راح ضحيتها  -اسرتاحة
ا
. 14شهيدا

ا
 جرحيا

 بينهم ثامنية أطفال وأربعة نساء  16جمزرة عطان، استشهد اثرها  م،25/8/2017
ا
مواطنا

 آخرين. 22وإصابة 
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   :عيصنتالصواريخ حملية ال

 :1قاهر -1

طلاق )أول صاروخ باليساتي معادل حملياا أاجليش واللجان الشعبية يطلقون : م2015ديسمرب//13

  .عىل قاعدة امللك خالد اجلوية بخميس مشيط (1عليه قاهر

 .عىل مطار جيزان 1طالق صاروخ قاهر: إم2015ديسمرب/ /13

  .عىل جتمع للعدو السعودي يف نجران 1طالق صاروخ قاهر: إم2015ديسمرب//18

  .عىل معسكر الغزاة يف صافر بمحافظة مأرب 1طالق صاروخ قاهرإ :م2015ديسمرب//20

  .يزانعىل مطار ج 1القوة الصاروخية تطلق صاروخ قاهر: م2015ديسمرب//21

  .رامكو يف جيزانأعىل رشكة  1القوة الصاروخية تطلق صاروخ قاهر: م2015ديسمرب//21

  .عىل قاعدة امللك فيصل بخميس مشيط 1طالق صاروخ قاهر: إم2015نوفمرب/23

 .عىل معسكر احلرس الوطني يف نجران 1طالق صاروخ قاهر: إم2015ديسمرب//26

 .ىل ميناء جيزانع 1طالق صاروخ قاهر: إم2015ديسمرب//29

  .بها يف عسريأطالق صاروخ قاهر عىل مطار إ :م2015ديسمرب//30

  .بها يف عسريأعىل خزانات النفط بمدينة  1طالق صاروخ قاهر: إم2016يناير/1

 .عىل قاعدة مخيس مشيط اجلوية بعسري 1طالق صاروخني من نوع قاهرإ :م2016فرباير//8

 لاق صااروخالقوة الصاروخية تط م:2016فرباير//9
ا
 باليساتي ا

ا
عاىل مطاار جيازان  1-طاراز قااهر ا

 .اإلقليمي

 .عىل مطار جيزان اإلقليمي 1إطالق صاروخ قاهر م:2016فرباير//12

عىل مطار أبهاا 1قاهر ابالستي االقوة الصاروخية للجيش واللجان تطلق صاروخ م:2016فرباير//13

 .قليمياإل

 .جيزان عىل مطار 1طالق صاروخ قاهرإ :م2016يناير//12

ناوع قااهر  اباليساتير  االقوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تطلق صاروخ م:2016فرباير//21

 عىل جتمعات للغزاة واملرتزقة باجلوف1



 ملحق  ------------------------------------------------------------------------

-499- 

 

لتجمعااتهم بمنطقاة  1مان املرتزقاة يف اساتهداف صااروخ قااهر  50مرصع  م:2016فرباير//24

 .املرازيق باجلوف

عىل جتمعات الغازاة واملرتزقاة بمنطقاة 1ستي من نوع قاهر إطالق صاروخ بالي م:2016مارس//4

 .بئر املرازيق رشقي اجلوف

عىل جتمعاات 1قاهر  اباليستي االقوة الصاروخية للجيش واللجان تطلق صاروخم: 2016مارس//8

 .الغزاة بمعسكر اخلنجر باجلوف

ناوع  اتير بالسا االقاوة الصااروخية للجايش واللجاان الشاعبية تطلاق صااروخم: 2016مارس//9

 .عىل جتمعات للمرتزقة بمعسكر تداوين بمأرب1قاهر

عىل جتمعات الغازاة واملرتزقاة بمعساكر 1قاهر  اباليستي ااجليش يطلق صاروخ م:2016مارس//10

 .تداوين يف مأرب

عاىل جتمعاات الغازاة يف بئار املرازياق  1طالق صاروخ باليستي من نوع قااهرإ :م2016يناير//24

 .يال وعرشات اجلرحىقت 50باجلوف وسقوط 

 ثاني اباليستي االقوة الصاروخية تطلق صاروخم: 2016أغسطس//30
ا
عاىل مطاار أبهاا  1ناوع قااهر ا

 .قليمي يف عسرياإل

 القوة الصاروخية تطلق صاروخم: 2016سبتمرب//12
ا
 باليستي ا

ا
عاىل قاعادة خالاد بان  1قااهر نوع  ا

 .عبدالعزيز يف مخيس مشيط

عاىل قاعادة خالاد 1مان ناوع قااهر اباليستي ااروخية تطلق صاروخالقوة الصم: 2016سبتمرب//19

 .اجلوية يف عسري

 القوة الصاروخية تطلق صاروخم: 2016أكتوبر//7
ا
 باليساتي ا

ا
عاىل مديناة فيصال 1مان ناوع قااهر ا

 .العسكرية بخميس مشيط

 .عىل مدينة فيصل العسكرية بجيزان 1طالق صاروخ باليستي قاهر إ م:2016أكتوبر//12

 .عىل معسكر احلرس الوطني بنجران 1إطالق صاروخ قاهر م:2016وبر/أكت/23

الساعودية  "اللماوة"عىل قاعادة  1قاهر  ا نوعالقوة الصاروخية تطلق صاروخم: 2016نوفمرب//26
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 عسري. بخميس مشيط

صاروخ باليساتي للجايش واللجاان الشاعبية يادك معساكر احلارس الاوطني  :م2016يوليو//21

 .السعودي بنجران

  :2،1لنجم الثاقبا -2

 م 2015مايو//26اعلن عن الصاروخ يف:

، مزود برأس متفجر يبلغ وزنه  45يصل مداه إىل  1النجم الثاقب
ا
 من املواد  50كيلومرتا

ا
كيلوغراما

، مزود برأس متفجر وزنه  75( يصل مداه إىل 2الشديدة االنفجار، )النجم الثاقب
ا
 75كيلومرتا

 من املواد شديدة اال
ا
 نفجار. كيلوغراما

عىل جتمعات لآلليات السعودية رشق  24إطالق صاروخ من طراز سام  م:2016فرباير//14

 .موقع سقام بنجران 

 .إطالق صاروخ أورغان عىل جتمعات مرتزقة العدوان بمنطقة مريس بالضالع م:2017يناير//20

ااعب اجلاان وسااقوط عرشااات القاات م:2017يناااير//5 ىل القااوة الصاااروخية تسااتهدف معسااكر ش 

 .واجلرحى من املرتزقة

من الغزاة واملرتزقة بينهم قيادات كبرية بالرضابة الباليساتية يف  70مقتل وإصابة  م:2017فرباير//22

 .باب املندب

 القوة الصاروخية تطلق صاروخ م:2017فرباير//22
ا
 باليساتي ا

ا
واملرتزقاة يف  عاىل جتمعاات الغازاة ا

 ب.باب املند

عاىل معساكر مساتحدث  أورغاانصواريخ 4وخية تطلق القوة الصارم: 2017فرباير//20

 .باملوسم بجيزان

 :صاروخ الصمود -3

، وحدة القوة الصاروخية للجمهورية اليمنية تعلن دخول صااروخ ''صامود''م: 2016سبتمرب//29

كيلوغرام، والوزن الكيل للصاروخ طان واحاد،  300ملم، ووزن الرأس احلريب 555أمتار قطره  4طوله 

 شظية.  10000كم وعدد الشظايا  38صاروخ يبلغ مدى ال
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القاوة الصااروخية تساتهدف بصااروخ صامود معساكر صاربين يف ماريس  م:2016أكتوبر//26

 .بالضالع

 م: 2016نوفمرب//9    
 
صمود عىل معسكر مستحدث ملناافقي العادوان  القوة الصاروخية تطلق صاروخ

 .بالبيضاء

 القوة الصاروخية تطلق صار م:2016ديسمرب//22
 
صمود عىل جتمع ملنافقي العادوان يف كارش  وخ

 .بلحج

 :2و 1الزلزال  -4

 .يستهدف جتمعات املنافقني بمديرية خب والشعف يف اجلوف 1صاروخ زلزالم: 2016ديسمرب//12

 ي/حجة.يدك حتصينات منافقي العدوان شامل صحراء ميد 1صاروخ زلزال م:2016نوفمرب//16

 .1ملنافقي العدوان بوادي هراب باجلوف بصاروخني زلزالستهداف جتمعات ا م:2016ديسمرب//21

والرصخة جتمعات ملرتزقاة العادوان بمديرياة خاب  1ستهداف بصواريخ زلزالا م:2016ديسمرب//23

  .والشعف باجلوف

القوة الصاروخية تطلق صاروخ زلزال عىل جتمعات املرتزقة قبالة اخلرضااء جناوب  م:2017يناير//30

 .املخا

 .عىل جتمعات املرتزقة بوادي هراب باجلوف 1إطالق صاروخ زلزال م:2017يناير//11

  ة.للخدم 2: قسم الصناعات احلربية يف اجليش اليمني يعلن دخول منظومة صواريخ الزلزال 2الزلزال 

 .عىل جتمعات املنافقني بنهم 2إطالق صاروخ زلزال م:2016سبتمرب//2

جتمعاات  2للجاان تساتهدف بصااروخ زلازالالقوة الصاروخية للجايش وا م:2016سبتمرب//15

 .املنافقني بوادي الربيعة برصواح بمأرب

 .عىل جتمعات املنافقني رشق رصواح بمحافظة مأرب 2طالق صاروخ زلزالإ م:2016أكتوبر//4

عىل الغاوية يف جيزان ودك جتمعات العدو الساعودي  2إطالق صاروخ زلزال م:2016أكتوبر//25

 .بعسري

  .عىل جتمعات ملنافقي العدوان بوادي ملح بنهم 2إطالق صاروخ زلزال  م:2016نوفمرب//4
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 .معسكر جنوب املوسم بجيزان 2القوة الصاروخية تستهدف بصاروخ زلزال  م:2016نوفمرب//3

 .جتمعات ملنافقي العدوان بنهم 2القوة الصاروخية تستهدف بصاروخني زلزال  م:2016ديسمرب//4

عاىل جتمعاات املناافقني بمفارق اجلاوف  2ة صواريخ من نوع زلازالإطالق ثالثم: 2016ديسمرب//7

 .بمأرب

 .عىل جتمعات مرتزقة العدوان بشعب عجاه بنهم  2إطالق صاروخ زلزالم: 2016ديسمرب//24

عىل جتمعاات مرتزقاة العادوان أسافل منطقاة  2إطالق صاروخ من نوع زلزال م:2016ديسمرب//20

 .العقبة باجلوف 

 .مأرب /عىل جتمعات ملنافقي العدوان بفرضة نهم 2طالق صاروخ زلزال إ م:2016نوفمرب//26

عاىل جتمعاات مناافقي العادوان بمفارق  2إطالق صاروخني مان ناوع زلازالم: 2016ديسمرب/ /18

 .اجلوف بمأرب

عىل جتمعات ملناافقي العادوان باوادي هاراب بمديرياة  2إطالق صاروخ زلزال م: 2016ديسمرب//19

  .خب والشعف

أسافل منطقاة عىل جتمعات مرتزقاة العادوان  2إطالق صاروخ من نوع زلزالم: 2016رب/ديسم/20

 .العقبة باجلوف

 .عىل جتمعات مرتزقة العدوان بشعب عجاه بنهم 2إطالق صاروخ زلزال م:2016ديسمرب//24

جتمعااات ملرتزقااة العاادوان  2القااوة الصاااروخية تسااتهدف بصاااروخ زلاازال م:2017فرباياار//18

 ب.أرباجلدعان يف م

 .القوة الصاروخية واملدفعية تستهدف جتمعات مرتزقة العدوان بمحافظة اجلوفم: 2017يناير//3

القوة الصااروخية تساتهدف جتمعاات ملرتزقاة العادوان بمنطقاة املقااطع بانهم  م:2017يناير//23

 .2بصاروخ زلزال 

نهام غارب عاىل جتمعاات املرتزقاة باأطراف حرياب  2إطالق صاروخ زلزال  م:2017فرباير//4

 .مأرب

 .عىل جتمع للمرتزقة يف منطقة امليزان بمديرية املخا 2إطالق صاروخ زلزالم: 2017فرباير//7
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عىل جتمعات ملرتزقة العادوان بمنطقاة اخلاانق غارب  2إطالق صاروخ زلزال م: 2017فرباير//23

 .مأرب

 .عىل جتمعات املرتزقة يف املخا 2إطالق صاروخ زلزال  م:2017فرباير//15

عىل جتمع للجنود السعوديني وآليااتهم خلاف موقاع  2طالق صاروخ زلزال إ م:2017فرباير//25

 .الشبكة بنجران

  :3الزلزال  -5

  م:2016 /يوليو /10ألحد أعلن عن الصاروخ يوم ا
ا
طار: %100مصنع حمليا

ُ
م الطاول: لام 650.الق

 300دقاة اإلصاابة  ،ملك 65 املدى: ،شظية 10000وزن الرأس احلريب: نصف طن عدد الشظايا:  ،مرت 6

 .مرت

عاىل  3القوة الصاروخية للجيش واللجان الشاعبية تطلاق صااروخ زلازال  م:2016أغسطس//31

 .املنطقة الصناعية بنجران

 .عىل حمطة الكهرباء يف عسري 3إطالق صاروخ باليستي زالزال  م:2016سبتمرب//6

 القوة الصاروخية تطلق صاروخم: 2016سبتمرب//9
ا
 باليستي ا

ا
عىل صاناعية ظهاران  3من نوع زلزال ا

 .اجلنوب بعسري

عىل جتمعات املرتزقة بمعسكر املااس  3إطالق صاروخ باليستي من نوع زلزالم: 2016سبتمرب//9

 .بمأرب

عاىل معساكر اجلرباة يف ظهاران 3إطالق صاروخ باليستي مان ناوع زلازال م: 2016سبتمرب//24

 .اجلنوب بعسري

روخية تستهدف معسكر بن يالني يف نجران بصاروخ بالساتي ناوع القوة الصام: 2016أكتوبر//11

 .3زلزال 

والرصاخة منطقاة الغاوياة وموقاع العاني  2القاوة الصااروخية تادك بزلازال م: 2016أكتوبر//18

 .بجيزان

 .عىل معسكر ثويلة يف ظهران عسري 3إطالق صاروخ باليستي زلزال  م:2016أكتوبر//15
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 .ستي عىل معسكر رجالء بنجرانيالبال 3زلزال إطالق صاروخ م:2016أكتوبر//23

عاىل جتمعاات مناافقي العادوان بمفارق  3إطالق صاروخ باليساتي زلازالم: 2016ديسمرب//15

 .اجلوف بمأرب

 يدك معسكر 3باليستي زلزال  م:2017فرباير//21
ا
 مستحدث ا

ا
 .يف املوسم بجيزان ا

 :2و1بركان  -6

تي نوع سكود تم تعديلاه وتطاويره حملياا مان قبال صاروخ باليسوهو  :م2016سبتمرب2: 1)بركان(

سام ووزن رأساه احلاريب 88م، قطاره 12،5كام، وطولاه 800مركز االبحاث والتطوير، مداه أبعد مان 

 حوايل نصف طن. 

 -طان8م: قدرته التدمريياة متوساط االنفجاار الاوزن اإلمجاايل للصااروخ 2017فرباير6(: 2)بركان

 سكرية املتوسطة. صمم رأسه احلريب لقصف القواعد الع

مطاور بأيااد يمنياة باجتااه العماق الساعودي  1بركان  يإطالق صاروخ باليستم: 2016سبتمرب//2

 .وأصاب هدفه بدقة

 لقوة الصاروخية تطلق صاروخم: ا2016 أكتوبر//10
ا
 باليستي ا

ا
عاىل قاعادة فهاد 1مان ناوع بركاانا

 .اجلوية بالطائف

الصااروخ الباليساتي الاذي اساتهدف قاعادة القاوة الصااروخية تكشاف عان  م:2017فرباير//6

 (.2بركان)هو الصاروخ  عسكرية غرب الرياض

القوة الصاروخية تطلق صااروخا بالساتيا عاىل معساكر الغازاة يف جزيارة زقار  م:2017يناير//31

 .بالبحر األمحر

القوة الصاروخية تطلق ثالثة صواريخ أورغان عىل معساكر بلياالني الساعودي  م:2017يناير//27

 .نجرانب

 .إطالق صواريخ عىل جتمعات اجليش السعودي يف نجران  م:2017يناير//12

 القوة الصاروخية تطلق صاروخم: 2017يناير//23
ا
 باليستي ا

ا
عىل جتمعات الغازاة واملرتزقاة يف بااب  ا

 .املندب
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إطالق ثالثة صواريخ غراد عاىل جتمعاات مرتزقاة العادوان باأطراف حرياب م: 2017فرباير//24

 .ش بمأربالقرامي

 :1،2النجم الثاقب -7

 كيلومرت45يصل مداه إىل 
ا
دخوله اخلدمة عن أعلن كلغ ،50ومزود برأس متفجر يبلغ وزنه ، ا

طالق حتالف العدوان السعودي عملياته احلربية، وهاو إبعد شهرين من أي  م:2015مايو  26يف 

حلاق خساائر كبارية إمكنه كلغ من املواد الشديدة االنفجار، وي 50س متفجر يبلغ وزنه أمزود بر

 .يف الدشم والتحصينات

كلغ من املواد شديدة  75كيلومرت وهو مزود براس متفجر وزنه  75مداه اىل : 2النجم الثاقب

 .االنفجار

 الرصخة: -8

نتااج طاراز جدياد مان إعلنت وحدة الصاناعات احلربياة يف اجلايش أ م:2015 /يونيو /7

 .مرتا كيلو 17 بمدى ” رصخةال ”الصواريخ املحلية الصنع محل اسم 

القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقات صااروخ الرصاخة م: 2016 يناير//16

 حميل الصنع عىل منفذ الطوال ما أدى إىل نشوب حريق هائل يف املوقع. 

أطلقت القوة الصاروخية للجايش اليمناي واللجاان الشاعبية اليمنياة  :م2016كتوبر/أ/26

ساعود بجيازان  آلالرصخة عىل معسكري املعزاب واملجنة التابعني لقاوات صاروخني من نوع 

 .وأصابا هدفهام بدقة عالية وذلك ردا عىل الغارات السعودية اليومية عىل املناطق اليمنية

 .عىل جتمعات املرتزقة يف الوازعية بتعز الرصخةإطالق صاروخ  م:2017يناير//12

  :عيصنتحملية الغري الصواريخ 

  :وخ اسكودصار -1

سكود عىل قاعدة مخيس مشيط يف اململكة امن نوع  يول صاروخ باليستأطلق أ :م2015يونيو//6

 .السعودية

سكود عىل قاعدة امللك خالد بن عبدالعزيز اجلوية يف مخيس اطالق صاروخ إ :م2015اكتوبر//15
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 .مشيط

 .اء بجيزانسكود عىل حمطة كهرباالقوة الصاروخية تطلق صاروخ  م:2016سبتمرب//10

  :صاروخ توشكا -2

ول صاروخ من نوع توشكا عىل جتمع للغزاة يف أطلقت القوة الصاروخية اليمنية أ :م2015سبتمرب//4

 .جندي وضابط خليجي 300منطقة صافر بمحافظة مأرب ومرصع أكثر من 

ومرصع طلق صاروخ توشكا عىل مركز قيادة العمليات الغازية يف باب املندب : أم2015ديسمرب//13

وقائد كتيبة  ،مارايتإوضابط  ،من القوات الغازية بينهم قائد القوات السعودية عبداهلل السهيان 146

 .امغربي اضابط 12و ،مرتزقة بالك ووتر

  .قتيال 180طالق صاروخ توشكا عىل معسكر تداوين بمأرب وسقوط إ :م2015ديسمرب//18

نوع توشكا عىل  استييبال الشعبية تطلق صاروخالقوة الصاروخية للجيش واللجان ام: 2016مارس//3

 .معسكر املاس بمأرب

 .طالق صاروخ توشكا عىل معسكر البريق بمأرب ومرصع عرشات املرتزقةإ :م2016ديسمرب//16

القوة الصاروخية للجيش تستهدف بصاروخ باليستي من نوع توشكا معسكر م: 2016يناير//17

 .تداوين بمحافظة مأرب

استهدف اجليش واللجان الشعبية صباح األحد بصاروخ باليستي نوع توشكا  م:2016يناير//18

معسكر البريق التابع للقوات الغازية رشق مدينة مأرب. العملية النوعية بصاروخ توشكا عىل املعسكر 

 . ومرتزقة من بالك ووترني وإماراتينيخلفت عرشات القتىل بينهم سعودي

نوع توشكا عىل  ابالستي الجيش واللجان الشعبية تطلق صاروخالقوة الصاروخية ل م:2016يناير//30

 جتمعات للغزة واملرتزقة بقاعدة العند

طالق صاروخ توشكا عىل معسكر الغزاة بامس بمأرب ومرصع عرشات املرتزقة إ :م2016فرباير/ /4

 .وضباط سعوديني

من نوع توشكا عىل  اباليستي االقوة الصاروخية للجيش واللجان تطلق صاروخ م:2016فرباير/ /5

 املرتزقة والقوات الغازية بمعسكر املاس بمأرب جتمعات
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القوة الصاروخية تطلق صاروخ توشكا عىل غرف عمليات قوات احلرس  م:2016نوفمرب/ /15

 .الوطني السعودي بنجران

 .توشكا رابع يدفن الغزاة ومرتزقتهم يف رمال صحراء مأرب الشاسعة م:2016فرباير/ /5

 القوة الصاروخية تطلق صاروخ م:2016مارس/ /2
ا
 باليستي ا

ا
عىل جتمع للغزاة واملرتزقة بمعسكر  ا

 .تداوين بمأرب
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من قبل  (1)العمليات املصنف باهنا إرهابية والتي سبقت انعقاد وإنشاء معاهدة حماربة اإلرهاب

 منظمة التعاون اإلسالمي ، والتي كانت الدافع من وراء إنشاء هذه املعاهدة : 

 م ، إطالق نار عىل سيارة كانت تقل أمريكيني يف مدينة جده السعودية.1991يف يناير  -1

م إطالق نار يف مدينة اجلبيل السعودية استهدف جنود من املارينز 1991مارس  -2

 األمريكي. 

م انفجار مكاتب البعثة العسكرية االمريكية يف الرياض والذي اسفر عن 1995_نوفمرب 3

 آخرين.  60يني وهنديني وجرح مقتل مخسه أمريك

أمريكيا  19م انفجار مدينة اخلرب رشق السعودية والذي تسبب بمقتل 1996يونيو//25_ 4

 شخص. 386وجرح 

 سائحا أجنبيا.  58م حيث قتل فيها 1997نوفمرب  17) مذبحة األقرص( يف  -5

لذي نفذها ) م وا1998تفجري السفارتني األمريكيتني يف )نريويب ودار السالم( عام  -6

 رشق أفريقيا (.  –تنظيم القاعدة 

وتفجريات أخرى يف مناطق عربية مثل األردن واجلزائر وغريها، واألمر الذي يمكن 

مالحظته أن طابع العمليات ) اإلرهابية ( يف تلك الفرتة كانت يف جمملها تستهدف التواجد 

العملية االستشهادية يف بريوت عام  األمريكي والغريب يف املناطق العربية واإلسالمية، حتى تلك

 جندي أمريكي. 241م صنفت بكونها إرهابية، والتي قتل فيها 1983

، بث رشيط مصور لقائد " تنظيم القاعدة يف جزيرة  2009يف أواخر شهر سبتمرب من العام  

العرب " ، )نارص الوحييش( هدد فيه بشن هجامت شديدة عىل السعودية ، وكان بجواره منفذ 

مساعد وزير  (2) لعملية االنتحارية الفاشلة التي كانت قد استهدفت األمري) حممد بن نايف(ا

 الداخلية السعودي حينها،" ويل العهد احلايل ". 

                                                           
تعريف املعجم الوسيط )لإلرهاب(: وصف يطلق عىل الذين يسلكون سبيل العنف واالرهاب لتحقيق أهداف  (1)

 ، من كتاب املعجم الوسيط. 376سياسيه، 

لإلرهاب : استخدام العنف الغري قانوين ) أو التهديد به ( بأشكاله املختلفة كاالغتيال تعريف " املوسوعة السياسية " 

 والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف ، بغية حتقيق هدف سيايس معني.
 من نفس العام. واصيب ببعض اجلروح، وقد كشفت وزارة الداخلية عن العملية مطلع سبتمرب بن نايفحممد نجا ( 2)
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وا فواهلل لن تفروا من جلدكم فافعأن استطعتم إو ،كفانهم بدمائكمأبطالنا ألقد نسج )قائال:  

 .(ث ال حتتسبوننهم سيستولون عيل حصونكم ويأتونكم من حيإ

  : تاريخ اإلرهاب يف اململكة السعودية

 عن أسفر، الرياض يف األمريكية العسكرية البعثة مكاتب يف انفجار وقع، 1995 نوفمرب يف -1

 .آخرين 60 وجرح وهنديني أمريكيني مخسة مقتل

 يا،أمريك 19 مقتل يف تسبب، السعودية رشق اخلرب مدينة يف انفجار وقع،  يونيو 25 يف -2

 وأردنيني، مرصيني 4و أمريكيني 109و بنغاليا 118و سعوديا 17 بينهم: من شخصا 386 وجرح

 تفجريات بعد األوسط الرشق يف املتحدة الواليات له تتعرض عسكري عمل أكرب ثاين واعترب

 .أمريكياا جنديا 241 فيها قتل التي 1983 بريوت

 .غربيني رعايا فاستهد هجوم يف بريطاين مرصع م17/11/2000 يف  -3

 بالرياض. سيارة انفجار يف بريطانيني ثالثة م جرح22/11/2000 يف -4

 كانون) يناير 10 يف اليورومارشيه وأسواق اخلرب، مدينة يف وقعت م2000ديسمرب 15 يف -5

 يليب2001( آذار) مارس 15 يف جرير ومكتبة ،2001( الثاين

 لرياضا وسط جتاري مركز يف انفجار، 10/1/2001 يف -6

  بريطانيني ومنهم السعودية اململكة يف التفجريات منفذي بعض هوية عن االعالن، 5/2/2001 يف -7

بعد  (1)اعتقال العديد من املوظفني الربيطانيني يف الرياضم "تم 2001يف أذار/مارس -8

 ."سلسلة من التفجريات التي شهدتها اململكة وقىض فيها مواطن بريطاين وآخر أمريكي

م تم اعتقال "رون جونز" يف الرياض عىل خلفية تفجريات شهر 2002رباير/شباط ف -9

 .2001مارس/آذار لعام 

 . مقتل بريطاين يف انفجار سيارة ملغومة بالعاصمة الرياضم 20/6/2002يف  .1

                                                           
 الاداخيل األمن قوى مستشفى يف التخدير بقسم فنيا ويعمل ميتشيل( )الكسندر الربيطاين: هم الثالثة لوناملعتق (1)

، الساعودي الصاناعي التنمياة صاندوق يف للتساويق مستشارا ويعمل سامبسون( )وليام والكندي، السعودي

 .فهد امللك مستشفى يف ويعمل سكيفنز( )راف والبلجيكي
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 م مقتل شخص أملاين اجلنسية .29/9/2002يف  .2

 من العسكرية اتهاقو كل سحب بصدد إنها تقول املتحدة الواليات م2003 يف إبريل/ .3

 أنهام عىل يرصان البلدين ولكن ،1991 لعام يعود عسكريا وجودا بذلك منهية السعودية،

 .حليفني سيبقيان

جممعات سكنية يقطنها غربيون  3سيارات مفخخة تستهدف  3م 2003مايو/آذار12يف  .4

 .194شخصا وأصيب  20وعرب، يف الرياض، قتل فيها 

كان يعمل يف قاعدة امللك  ،يف قاعدة بحريةبطلق ناري أصيب تويف أمريكي م 2003يونيو 3يف  .5

 .عبدالعزيز يف اجلبيل املدينة الساحلية الصناعية

  12الهجوم أسفر  ،تفجري جممع املحيا السكني م2003نوفمرب  8يف  .6
ا
 جرحي 122و  قتيال

ا
من  ا

 .برياءاال

للمرور يف الرياض،  انتحاريون يستهدفون مبنى اإلدارة العامةم 2004إبريل/ نيسان 21يف  .7

 .شخصا 148من رجال األمن، باإلضافة إىل مدين، وإصابة  4بسيارة مفخخة، نتج عنها مقتل 

أشخاص  5اقتحم مسلحون أحد املواقع الصناعية يف مدينة ينبع، وقتل ، 2004مايو/ آيار1يف  .8

 الئهمن زم 14أسرتايل وأمريكيان وبريطانيان( باإلضافة إىل رجل أمن سعودي، وإصابة )

يف مدينة اخلرب،  (جممع الواحة السكني)جمموعة مسلحة تقتحم  ،2004مايو/آيار 29يف  .9

رهينة، وقتل العرشات من ساكنيه، قبل أن تتمكن قوات األمن السعودي من  45واحتجاز 

 .ساعة، وحترير الرهائن 48اقتحام املبنى بعد 

و أصيب زميله  (ن كامربزسيمو)يرلندي قتل املصور التلفزيوين اإلم 2004يونيو  6يف  .10

مراسل هيئة اإلذاعة الربيطانية )يب يب يس( لشؤون األمن يف اعتداء  )فرانك غاردنر( الربيطاين

 .بحي السويدي يف العاصمة السعودية الرياض

ولة اقتحام فاشلة ملبنى القنصلية األمريكية يف جدة، احمم 2004ديسمرب/كانون األول/  6يف  .11

آخرين، وسقوط عدد من القتىل من غري  2وإلقاء القبض عىل  مسلحني، 3انتهت بمقتل 

 .األمريكيني

مقر وزارة الداخلية يف الرياض، عرب  م استهداف2004ديسمرب/كانون األول/ 29يف  .12
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ر سيارة، وأصيب رجل استهداف مقر مركز تدريب قوات الطوارئ اخلاصة  ، وانتحاري فج 

ة بالقرب من املركز، قبل أن تفجرهام السلطات وال تفجري سيارايف الرياض، عرب انتحاريني ح

 .األمنية قبل دخول السيارة إىل مقر املركز

من جهاز املباحث العامة يف ضاحية  (مبارك السواط)ل املقدم ااغتيم 2005يونيو/ 18يف  .13

 .الرشائع بمدينة مكة املكرمة 

ت معامل بقيق ولة فاشلة استهدفاأحبطت السلطات األمنية حمم 2006فرباير/شباط 24يف  .14

 .هاونول انتحاريون تفجري سيارتني كانوا يستقلالتكرير النفط رشقي السعودية، حيث ح

 .القنصلية األمريكية بجدة إىل إطالق نار من مسلح تعرضم 2006مايو/ آيار 12يف  .15

كام شهدت خمتلف املدن السعودية، عرشات املداهامت األمنية واملواجهات مع اإلرهابيني،  .16

قتل عدد من رجال األمن، باإلضافة إىل أعداد كبرية من املسجلني عىل قائمة نتج عنها م

 .اإلرهاب

مقتل ستة أشخاص، قيل إنهم ينتمون إىل تنظيم القاعدة، يف تبادل م 2006يف مايو/حزيران  .17

 .إلطالق النار مع قوات الرشطة يف الرياض

إرهايب استهدف سائحني يف هجوم  ،مقتل أربعة مواطنني فرنسينيم 2007يف فرباير/شباط  .18

 .يف منطقة مدائن صالح األثرية الواقعة شامل غريب البالد

من املشتبه بهم،  172الرشطة السعودية تقول إنها قتلت يف األشهر املاضية م 2007يف إبريل  .19

 .بعضهم تلقى تدريبا لقيادة الطائرات

تم إلقاء القبض عىل  أنه 2007أعلنت السلطات السعودية يف نهاية نوفمرب م 2007يف نوفمرب .20

 .أشخاص كانت إحداها ختطط للهجوم عىل منشأة نفطية 208خاليا مكونة من  6

 من تنظيم القاعدة  28عن إلقاء القبض عىل م إعالن وزارة الداخلية 2008مارس  .21
ا
عضوا

أيمن )كانوا يتواصلون مع قيادات القاعدة يف اخلارج، وال سيام مع الرجل الثاين يف التنظيم 

 إلعادة بناء خالياه يف اململكة.  (هريالظوا
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