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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 !عدن يف وجيري جرى ما حقيقة

 كان الزبيدي أن مع هادي وحكومة الزبيدي جملس بني قتال حيدث وكيف ؟عدن يف وجيري جرى ما حقيقة ما: السؤال
 قواته جيمع كان بل، هادي حكومة من ضده إجراء أي اختاذ دون عدن يف بقي أقيل بعدما أنه كما هادي من بتعيني عدن حمافظ
 .واالحرتام الشكر ولك عدن؟ على االنتقايل اجمللس استيالء بعد اآلن املتوقع ما مث! ؟احلكومة وبصر مسع على

 :التالية األمور استعراض من بد ال اجلواب يتضح حىت: اجلواب

 تكن مل جوية بعمليات م"احلز  "عاصفة ابسم السعودية تدخل أن تدرك كانت بريطانيا فإن احلزم عاصفة بدء منذ: أولا 
 فيظهروا، احلربية الطائرات أمام اليمن عن مدافعني احلوثيون ليظهر بل، برية قوات ألدخلت وإال، فعالا  احلوثيني على للقضاء

 يف أوىف بنصيب احلكم يف تشركهم مث ومن، العام الرأي وعلى، الشعيب القبول على فيحصلوا، أبطاالا  نفسه الوقت ويف، مظلومني
 لصقتأ فقد بذلك بريطانيا وملعرفة! اليمن كل يف للحكومة منافسني يصبحون صعدة منطقة يف قبيلة كانوا أن فبعد، اليمن محك

 دفع يف بريطانيا بدأت وقد، شكالا  وليس فعال احلوثيني مبواجهة لإلمارات اجملال إلفساح العاصفة حتالف يف السعودية مع اإلمارات
 :أمرين لتحقيق اإلمارات

 بديالا  لربيطانيا توجد نأ فأرادت، قوة وال له حول ال السعودية يف أسري شبه إنه حيث، هلادي البديل إجياد: األول دفاهل
 فقد، متالحقة خبطوات البديل إبجياد اإلمارات قامت وهلذا، السعودية عند أسريا وليس هلا خاضعا يكون حبيث عدن يف هادي عن

 أبمريكا املرتبط ابعوم حسن املعارض الناشط برائسة 2007 سنة اليمن جنويب رمسياا  نفسه عن لنأع الذي اجلنويب احلراك هناك كان
 بريطانيا نفوذ اضمحل حيث صاحل مقتل بعد أشدها بلغت اخلشية هذه ولكن حتركاته ختشى بريطانيا وكانت... إيران من واملدعوم

 اجلنوب يف قوة هلا كونت أن يف جدي بشكل تفكر بدأت ذلكول، الشمال يف نفوذهم بسط يف احلوثيني جناح بعد الشمال يف
 جبد التفكري بدأت ولذلك ...اجلنوب يف األقل فعلى تستطع مل فإن، اليمن حكم يف الوجود من متكنها ضغط ورقة عندها فتكون

 اهتمت وهكذا، عليه مهيمنة السعودية أن اعتبار على هادي على كلياا  تعتمد تكن مل وأهنا وخباصة، اجلنوب يف هلا نفوذ تركيز يف
 مث ومن ...الساحة يتصدر جديد حراك بصنع هتميشه أو األصلي اجلنويب احلراك الخرتاق اإلمارات طريق عن األمر هبذا بريطانيا

 يف ضالتهم ووجدوا، اجلنوب قضية يف عليه يزايد ابعوم جلناح مواز جنويب حراك إجياد على واألتباع اإلمارات طريق عن زترك  
 7/12/2015 هادي الرئيس عينه فقد اإلجنليز مجاعة من ولقربه، اجلنويب احلراك يف املعروفة القيادات من فهو، الزبيدي عيدروس

 اإلجنليز عمالء ثقة على قويا  مؤشراا  ذلك فكان، أبشهر (2015 )آذار السعودية احلزم عاصفة انطالق بعد وذلك، لعدن حمافظاا 
 العصاابت وطرد الكهرابء إليها أعاد وقد للمدينة انجحاا  حمافظاا  فكان، عدن يف كبرية هالة يديالزب عيدروس أحاطت وقد، به

 حلسن التارخيية القيادة تنافس مرموقة سياسية كشخصية اجلنوب يف األنظار إليه اشتدت مَث   ومن ...احلوثيني وحارب، املسلحة
 يوصف والذي اجلنويب" "احلزام قوات مؤسس بريك بن هاين على زبيديال عيدروس يعتمد وعسكريا  ...اجلنويب احلراك يف ابعوم
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 دولة مناا علن املدعومة املليشيا وهي، «األمين احلزام» بقوات يعرف ما )وأسس اجلنوب يف اإلمارات برجل واسع نطاق على
 ألهنما ولكن، اجلنوب يف شأن هلما كان وبريك فالزبيدي وهكذا، (2/11/2017 بوست ساسة... اليمن جنوب يف اإلمارات

 األوىل اخلطوة فكانت، اجلنويب للحراك الدعوة يف شعبية هلما توِجد ال وهذه لإلجنليز مكشوف ووالؤها هادي حكومة يف كاان
 اجلنوبيون حوله يلتف مث ومن هادي معسكر مع قوي خالف على، الزبيدي وخاصة، تظهرمها بطريقة هادي حكومة من إخراجهما

 حمافظ، الزبيدي عيدروس إبقالةاا قرار  2017 نيسان/أبريل 27 يف اليمين الرئيس أصدر لقد... كان وهكذا اجلديد احلراك لتشكيل
 تنديدا اجلنوبية عدن مدينة يف مظاهرة يف اليمنيني من اآلالف وخرج، للتحقيق األخري إحالة مع، بريك بن هاين الدولة ووزير، عدن

 وأن، 2017 أير/مايو 11 يوم عدن مدينة يف اجلنويب االنتقايل اجمللس رائسة هليئة رائسته عن الزبيدي أعلن مث ...هادي بقرارات
، هادي حلكومة بديالا  اإلمارات طريق عن بريطانيا شكلت وهكذا ، ...عضواا  26 مع اجمللس لرئيس انئباا  سيكون بريك بن هاين
 ...اإلمارات جبيش حممياا  شأن ذات قوة وله دنع يف وبقي ...دوره أييت عندما تستعملهل االنتقايل اجمللس وهو

 :احلوثيني قبضة من احلديدة حترير: الثاين اهلدف

، الربي ابلتدخل إال األرض على املعركة حيسم ال وحده اجلوي القتال ألن وجوا برا اليمن يف دخلت قد اإلمارات كانت -أ 
 املساعدات حبجة وجهها يف أمريكا وقوف لوال احلوثيني قبضة من يهاعل تستويل وكادت، احلديدة إىل عواهناأو  بقواهتا دفعت ولذلك

 صنعاء مطار إغالق وبعد، اإليراين الدعم هو احلوثيني ُصلب يقيم ما أن تعلم بريطانيا فألن ابحلديدة االهتمام ملاذا أما. اإلنسانية
 لذلك. احلوثيني إىل دعمها توصل لكي إليران الوحيد شبه الشرين هو احلديدة ميناء أصبح فقد اجلنوب موانئ على والسيطرة
 إماراتياا  املدعومة القوات استيالء بقرب تتمثل كبرية خماطر أمام احلوثيون ووقف ...عليها للسيطرة احلديدة إىل اإلمارات توجهت

 واملليشيات اإلمارات سيطرة واحتماالت احلديدة معارك أصبحت مث   ومن... مشارفها على أصبحت أن بعد، ومينائها احلديدة على
 وجندت، حتقيقه ملنع قواه كل احلوثي له جند لذلك، اليمن يف احلوثيني حكم يهدد خطر أكرب احلديدة ميناء على منها املدعومة

 اإلمارات وكانت... اليمن يف اجملاعة ملنع شرين هو احلديدة ميناء وأن، اليمن يف اإلنساين الوضع على للتباكي مسؤوليها أمريكا
... مشارفها وصلوا أن بعد احلديدة على السيطرة واستكمال اهلجمات من املزيد لشن الدولية الفرص يتحينون احملليون وحلفاؤها

 !مأزق يف جيعلهم احلوثيني يد من احلديدة خروج ألن أمريكا عند ابل ذا أمراا  احلديدة على اإلمارايت اهلجوم وقف أصبح مث ومن

 جتاه مشحونة دولية أجواء أوجد وقد، سطنبولإ يف خاشقجي السعودي للصحفي الوحشي لاالغتيا حادثة كانت مث -ب
 على ما حد إىل تغطي قضية إىل الدويل الوضع أنظار تصرف أن أمريكا فرأت، السعودية عن لدفاعه كذلك مباوتر  السعودية
 إلهناء أتييدا األمريكي الشيوخ جملس تصو   مث ومن، اليمن فكانت مباتر  وإدارة السعودية عن احلرج وترفع خاشقجي موضوع

 إلهناء 41 مقابل صوات 56 أبغلبية الشيوخ جملس أعضاء صوت اترخيية خطوة )ويف اليمن يف للحرب األمريكي العسكري الدعم
 عن ويلالد احلرج إزالة أجل ومن عليه وبناء (14/12/2018 رويرتز... اليمن يف السعودية تقودها اليت للحملة العسكري الدعم

 )وطالب ...يوماا  ثالثني خالل اليمن يف النار إطالق وقف إىل مريكاأ دعت ...السعودي الصحفي مسألة على والتغطية السعودية
 إلهناء جادة مفاوضات يف والدخول، يوماا  ثالثني خالل النار إطالق بوقف اليمين الصراع أطراف، ماتيس جيمس، الدفاع وزير

 خالل ذلك فعل إىل "حنتاج: واتبع، السالم" جهود حنو قدماا  التحرك اليمن يف املتحاربة األطراف "على نأ وأكد ...ابلبالد احلرب
 ...(31/10/2018 أونالين اخلليج ..."األمر يف للمضي استعداد على واإلمارات السعودية أن وأعتقد، القادمة يوماا  الثالثني
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 احلوثيني ملصلحة مريكاأ تديره االتفاق أن تدرك بريطانيا كانتو ، اليمن موضوع حلل السويد اتفاق ذلك تبع لقد -ج
 توقيع عدم رأيه كان احلكومي الوفد أن أخبار تواردت فقد... السعودية من أمره على املغلوب وهادي احلوثيون هم فاملتفاوضون

 الوفد أبن للجزيرة مصادر )قالت! هادي وافق السعودية ضغط حتت ولكن احلديدة من احلوثيني خروج على ينص ال ألنه االتفاق
 من احلوثيني خروج على صراحة ينص ال كونه االتفاق على التوقيع بعدم توصي الريض" يف "املقيم هادي إىل ورقة قدم احلكومي

 قاوف، املاضية الساعات خالل السعودية من شديدة ضغوط بعد عليه ابلتوقيع وّجه اليمين الرئيس لكن، ومينائها احلديدة مدينة
 األمريكي اخلارجية وزير )رحب، ابالتفاق علناا  أمريكا رحبت فقد احلال وبطبيعة... (13/12/2018 نت اجلزيرة... للمصادر

 االتفاق بتنفيذ مهتمة مريكاأ وكانت (14/12/2018 سي يب يب... اليمن" يف ممكناا  أصبح "السالم أن معترباا  ابالتفاق بومبيو
 من عليه املهيمن وهادي احلوثيني ؛بناهنا طوع املتفاوضة األطراف ألن ممكن هذا أن تظن فهي، يدةاحلد من احلوثيني انسحاب دون

 ...السعودية

 الشمال يف احلوثيني تثبيت يف مريكاأ جنحت فإذا، للعمل الفعلي دوره جاء قد هلادي البديل أن بريطانيا وجدت هناو : اثنياا 
 ظل يف احلوثيني مع حل إجياد من والسعودية هي تتمكن ال أمريكا جيعل حيث، وباجلن يف اثبت   هلادي جنليزيإلا البديل كان

 ملصلحة يعمل شوكة ذا قوي اجلنوب يف جنليزيإلا احلراك أمامها ستجد بل أبمريكا املرتبطة السعودية عليه هتيمن جنليزيإ عميل
 جملس أي، البديل حتريك مت وهكذا. ..اليمن ملوضوع حل أي صورة يف بريطانيا تكون وبذلك ...السعودية من هيمنة دون بريطانيا
 :عدن أحداث لبدء، الزبيدي

 وقوات اجلنويب االنتقايل اجمللس بني التوتر بدأ فقد! للنظر الفت بشكل متسارعة عدن يف األخرية األحداث كانت لقد -1
 ...7/8/2019 يف بدأ ذلك كل ...احلكومية والقوات األمين "احلزام قوات بني االشتباكات مث ومن، عدن يف الشرعية احلكومة
 قصر على السيطرة السبت مساء ابليمن اجلنويب االنتقايل اجمللس )أعلن، أيم أربعة بعد فقط أي، 10/8/2019 السبت ومساء

 األخرى املعسكرات سقطت وكذلك... (10/8/2019 يف 24 فرانس ...املواجهات من أيم أربعة بعد عدن يف الرائسي معاشيق
 ...!عدن يف والدوائر

 من هم وانئبه اجلمهورية ورئيس وأجهزهتا هادي حكومة أن أيم" أربعة "خالل بسرعة األحداث هذه حسم يف ساعد لقد -2
 تدل املؤشرات وبعض، بسرعة األمر حسم اجمللس استطاع وهكذا! بريطانيا من له املوكولة مهمته للمجلس فسهلوا، لربيطانيا املوالني

 :ذلك على

 يف 24 فرانس مواجهات" بدون الرائسية القوات من املعاشيق قصر "تسلمنا االمين احلزام قوات يف مسئول )قال -أ
10/8/2019). 

 اجلزيرة. موفقاا  يكن ومل مريباا  كان عدن يف جرى ما على اليمنية الرائسة تُ م  صَ : امليسري أمحد اليمين الداخلية وزير -ب
11/8/2019) 

 واالنضمام انشقاقه، "10/8/2019" السبت، ابعش فضل اللواء، اليمنية احلكومة يف اخلاصة القوات دقائ وأعلن...) -ج
 احلكومة قوات عن انشقاقه يعلن ابعش" "فضل لالنتقايل اتبعة منصات بثته، فيديو مقطع وأظهر االنتقايل اجمللس قوات إىل
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 يف الين أون إيست ميدل ..."الزبيدي عيدروس اللواء الرئيس بقيادة ويباجلن االنتقايل اجمللس قوات إىل وجنوده وانضمامه، الشرعية
10/8/2019). 

 ومع! للزبيدي الرئيس الداعم هي فاإلمارات ...سيدهتا مثل ختادع كانت اليت لإلمارات الكبري الدور إىل ابإلضافة هذا -د
 الستقرار معاا  وتعمالن! السعودية بقيادة االئتالف يف عضو أبهنا فوراا  تصرح السعودية خمططات ضد به تقوم عمل كل فبعد ذلك
 !اليمن

 على االنتقايل اجمللس فاستوىل ...احلج فرتة يف وهي وخباصة احلسم يف السرعة هذه تتوقع تكن مل السعودية أن ويبدو: اثلثاا 
 :األمر بتدارك السعودية بدأت وعندها ...10/8/2019السبت مساء عدن

، عدن يف، العسكرية والتشكيالت املكوانت مجيع، أمس يوم من متأخر وقت يف، اليمن يف شرعيةال دعم حتالف دعا...) -أ
، ملواقعها الفورية العودة إىل، هناك األوضاع على سيطرت اليت، األمين احلزام وقوات، اجلنويب االنتقايل اجمللس قوات بينها ومن

 إىل التحالف دعا كما ..واخلاصة العامة ابملمتلكات املساس وعدم، ملاضيةا األيم خالل عليها استولت اليت املواقع من واالنسحاب
 قواته أن مؤكداا ، املاضية الليلة منتصف بعد الواحدة الساعة من اعتباراا ، «عدن» املؤقتة اليمنية العاصمة يف النار إلطالق فوري وقف

 على موافقته، اجلنويب االنتقايل اجمللس أعلن، املهلة هاءانت من دقائق وبعد ...ذلك خيالف من كل ضد العسكرية القوة ستستخدم»
 اجمللس رئيس انئب )قال فقد ذلك ومع ...انتهى (11/8/2019 يف األوسط الشرق... للحوار الريض دعوة ومث ن، النار وقف
 ووصف ..."التهديد وطأة تحت التفاوض "عدم على يؤكد لكنه، ابلتحالف ملتزماا  يزال ال اجمللس إن "تويرت" على بريك علي هاين

 من انسحابه ضرورة مشددا كاف غري ولكنه ابجليد النار إطالق وقف بشأن االنتقايل تصريح العريب التحالف يف مسؤول مصدر
 انسحاب "فور سيكون السعودية يف اليمنية األطراف بني االجتماع نإ املصدر وقال. املسلح ابلعمل عليه سيطر اليت املواقع

 انتهى (11/8/2019 يف عربية اندبندنت ..."مواقعها إىل قواته وعودة االنتقايل

 جانب من هتديدا تشكل اليت املناطق إحدى )استهدف املواقع أحد استهدف فقد التحالف إلعالن مصداقية وجلعل -ب
 الصدد هذا يف ينفذها اليت وىلاأل العملية إهنا التحالف وقال، عدن املؤقتة العاصمة يف الشرعية اليمنية احلكومة ضد االنفصاليني

 العربية... املخالفني ضد القوة ابستخدام يهدد والذي عدن يف النار إطالق وقف ببيان التقيد عدم حال يف أخرى عملية وستليها
11/8/2019). 

 اليت قاملناط بعض من االنسحاب بدأت اجلنويب االنتقايل اجمللس )قوات أبن العريب التحالف يف مسؤول مصدر أفاد -ج
 اليت التحذيرات بعد االستهداف هذا وأييت، للمجلس التابعة املواقع أحد التحالف قوات استهدفت بعدما عدن يف عليها سيطرت
 يت آر... عدن يف النار إلطالق فوري بوقف خالله من طالبت "10/8/2019" السبت مساء بيان يف التحالف قيادة أطلقتها

11/8/2019)... 

 :مرينأ حدأ فهو توقعامل أما: رابعاا 

 مع فعلت كما وجملسه الزبيدي على هتيمن أن وسعها ما ستحاول، عندها للحوار الطرفني دعت وقد، السعودية أن، األول
، السعودية هيمنة حتت هادي وقوع بسبب اجمللس هذا تشكيل وراء بريطانيا ألن املنال سهل ليس هذا نأ ومع، وحكومته هادي
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 وجملسه الزبيدي مع ستستعمل السعودية أن واألرجح... جديد من هادي فيها وقع اليت احلفرة يف يقع أبن تسمح فلن ولذلك
 ولكنه أقل بصالحيات هادي ويكون، احلكومة يف واسعة له بصالحيات هادي حكومة يف إبشراكه فتغريه، والعصا اجلزرة أسلوب

 ويل مع سلمان امللك اجتماع يكون أن ُيستبعد وال... العسكرية تابهلجما رفض إن الزبيدي وهتدد، الوجه ملاء كحفظ رئيسا يبقى
 وراء هي اإلمارات أن تدرك السعودية إن حيث، كانت كما األمور إعادة أجل من الغرض هلذا هو 12/8/2019 ظيب أبو عهد

 ...الزبيدي برائسة االنتقايل اجمللس إنشاء

 مع حماداثت فُتجري مباشرة بريطانيا تتدخل فعندها، السعودية ساعيم فشلت مث ومن، االنتقايل اجمللس رفض فإن، والثاين
 ال وقد ...احلكم يف شأن ذو نصيب فيه للحوثيني يكون حل إلجياد احلوثيني مع للتفاوض االنتقايل اجمللس بدفع هلا وتتعهد مريكاأ

 بعد فوراا  أي 11/8/2019 يف بوك سالفي صفحته على للحوثيني السياسي املكتب عضو البخييت حممد ينشر أن مصادفة يكون
 وابألخص السياسية املكوانت كل )ندعوا: للحوار األطراف السعودية دعوة مع تزامناا  وكذلك عدن على االنتقايل اجمللس ةسيطر 

 احلرب ءإلهنا احلوار طاولة على ابجللوس االنتقايل واجمللس اإلصالح وحزب املؤمتر وحزب هللا أبنصار ممثلة الرئيسية املكوانت
 تبدو احلل هذا مثل فإن وهكذا (...املصاحلة مشروع على التوافق مث ومن اجلميع متثل جديدة انتقالية سلطة تشكيل على واالتفاق

 مستنقع من اخلروج تريد والسعودية، السويد مفاوضات قبيل تصرحياهتا من ظهر كما اليمنية املسألة إهناء تريد فأمريكا، مهيأة ظروفه
 مسارها تعطل وال املفاوضات على توافق كذلك فهي للسعودية اخلضوع دون فعالا  أبمرها أيمتر من هلا أصبح وقد ريطانياوب، اليمن
: األتباع فسينفذه مشرتك حل على وبريطانيا أمريكا اتفقت وإذا ...أمره على مغلواب هادي كان حيث قبل من األمر كان كما

 اليت والنفعية االستغالل نظرة يه الرأمساليني بني مشرتك حل أي وجه يف العقبة ولكن ...والسعودية تقايلاالن واجمللس احلوثيون
 ما هذاو ، هو مصاحله ققحي الذي احلل منهما كل يفرض أن هي املشرتك احلل قبل وبريطانيا أمريكا عند فاألولوية، دمهم يف تسري
 ...!رونينتظ واجمللس وهادي والسعودي واحلوثي ..تطول مباحثاهتما جيعل

 هللا رسول مع وصدقوا سبحانه هلل أخلصوا لو أبنفسهم قضيتهم حل على قادرون اليمن أهل أن فهو يؤمل الذي أما: مساا خا
 ،مث املسلمني دماء بسفك احللول دارسونويت باحثونيت نياملستعمر  الكفار إن !..؟قضايان حل يتول ون عداءانأ يرتكون فكيف 
 حيدث ما كأن،  يعمهون غيهم يف املسلمني بالد يف عواهنمأو  واحلكام ...ملصاحلهم املناسب احلل ختيارال الدماء تلك حول ونلسجي

 جرمية هلو، ذلك يف إليهم والركون ليحلوها املستعمرين للكفار قضايان تسليمهم إن! املسلمني بالد يف وليس واق الواق بالد يف هو
 َكانُوا ِبَا َشِديد   َوَعَذاب   اّللَِّ  ِعْندَ  َصَغار   َأْجَرُموا الَِّذينَ  َسُيِصيبُ ﴿ .اآلخرة يف األليم بوالعذا الدنيا يف ابخلزي مرتكبها يبوء كربى

 .﴾ََيُْكُرونَ 

 هـ1440 احلجة ذي من عشر الثاين
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