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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ؤالــواب ســج
؟ أم هـو صـراع    ما الذي حيدث يف اليمن؟ أهو صراع حملي مذهيب يقوم به احلوثيـون مـع الدولـة            :السؤال

  . دويل بأدوات حملية؟ نرجو التوضيح وجزاكم اهللا خريا
) ختويـف (جاهـدة   ما حيدث يف اليمن هو صراع دويل استغل ظروفًا حملية، فإن أمريكـا حتـاول                 إن   :اجلواب

هي تدرك أن علي صاحل مل ُيبِق سياسيًا قادرًا على الوصـول إىل             . حكم علي عبد اهللا صاحل رجل اإلنكليز يف اليمن        
، ولذلك فإن أمريكا حترك بعض الـسياسيني الـصغار         ...احلكم، فقد َقتل واعتقل ونفى كل سياسي من جنٍس آخر         

 مستقبًال، ويف الوقت نفسه حترك إيران لتـسليح احلـوثيني ومتويلـهم             على السلطة السياسية  ) تدريبًا هلم (يف اجلنوب 
ولكن حىت اآلن فإن اخلط الـسياسي ألمريكـا هـو هتديـد حكـم               ... إلجياد بؤرة ساخنة ختيف هبا اليمن والسعودية      

ا على عبد اهللا صاحل لتسهيل حترُّك مصاحلها يف اليمن كخطوة أوىل من خطوات الحقة هتدف منها إدخـال نفوذهـ                   
  ...لليمن بشكٍل كامل يف طريٍق قد ال يكون قصريًا 

وقد أدرك علي عبد اهللا صاحل هذا األمر فتوسل ألمريكا بعقد اتفاقية أمنية معهـا إرضـاًء هلـا لتـسكت عـن                       
 أن الـيمن قـد أبـرم مـع     ٢٠٠٩-١١-١٢فقـد نـشرت صـحيفة الـشرق األوسـط الـصادرة بتـاريخ              ... حكمه

ًا وعسكريًا بعد جولة من احملادثات بني قيادات عسكرية وأمنية عقدت يف صنعاء علـى     الواليات املتحدة اتفاقًا أمني   
  .مدى اليومني املاضيني

وجـاء  . ات واخلربات يف كال اجملـالني     وتناول هذا االتفاق جماالت التعاون العسكري واألمين وتبادل املعلوم        
اإلعالن عن هذه االتفاقية بعد جولة من املباحثات بني رئيس هيئة األركان العامـة للجـيش الـيمين اللـواء الـركن                      

  ....أمحد علي األشول ومدير التخطيط يف القيادة املشتركة األمريكية العميد جفري مسيث
 ما حيدث يف اليمن هو صراع دويل بـأدوات حمليـة، وقـد ظهـر                فاملوضوع واضح متامًا جلميع السياسيني أن     

هذا على ألسنة ساسة الدول ذات العالقة تلميحًا، بل تصرحيًا، فقد صّرح وزير الدولة الربيطاين لـشؤون الـشرق                   
، صّرح بأّن هناك دورًا إيرانيًا      ٢٠٠٩-١١-٢٤األوسط  إيفان لويس خالل لقائه السفري اليمين يف لندن بتاريخ            

، كما أن الوزير الربيطاين قد عقد يف اليـوم نفـسه            ...)ما حيصل يف اليمن هو حرب بالوكالة      : ( األحداث، وقال  يف
جلسة إلطالع عدد من النواب الربيطانيني على األوضاع يف اليمن، وشارك يف اللقاء السفري الربيطـاين يف صـنعاء                   

وكانـت بريطانيـا قـد      . ..."اك تأثري إيراين لدرجـة معينـة      هن: " إيراين قائًال    تيم تورلوت الذي حتدث أيضًا عن دور      
 ماليني جنيه إسـترليين، تـصرف علـى مـدى ثـالث             ١٠٥تعهدت بتقدمي مساعدات للحكومة اليمنية تبلغ قيمتها        

  .سنوات اعتبارًا من العام احلايل
  . وكل ذلك يدل داللة واضحة على أن ما حيدث يف اليمن هو صراع دويل بأدوات حملية
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