
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 وصالحياته اجمللس وتشكيل اليمن يف املؤقتة اهلدنة واقع

 كاملة صالحياته سلم حيث 7/4/2022 يوم هادي الرئيس من بدلا  ميين رائسي قيادة جملس تشكيل السعودية يف مت :السؤال
 ...شهرين مدة اليمن يف نةهد على ملتصارعةا األطراف موافقة متت قد 2/4/2022 يف ذلك قبل توكان. اجمللس هلذا

 على وافقوا أهنم مع اجمللس أتييد عن احلوثيون يتمّنع ملاذا مث منه؟ الغرض وما اجمللس؟ هلذا داا متهي اهلدنة تلك كانت هل: والسؤال
 !يران؟إ ووافقت اهلدنة

 :التالية األمور نستعرض التساؤلت هذه حول اجلواب يتضح لكي: اجلواب

 :وصالحياته اجمللس وتشكيل هلدنةا واقع: أولا 
 حيز دخلت اليمن يف للتمديد قابلة شهرين ملدة هدنة أن غروندبرغ هانس اليمن إىل املتحدة لألمم اخلاص املبعوث )أعلن -1
 إىل دعياو  املفاجئة ابهلدنة املتحدة والولايت املتحدة األمم ورحبت. رمضان شهر أايم أول 2/4/2022 السبت، مساء التنفيذ

 هذا إىل للوصول ضروريةال التنازلت ولتقدمي نية "حبسن معه العمل على دوليا هبا املعرتف واحلكومة احلوثيني غروندبرغ وشكر. متديدها
 شهرين خالل العمل سيواصل أنه غروندبرغ وأكد. طويل" أتخر بعد أواهنا آن أوىل خطوة إل هي ما "اهلدنة أن واعترب .التفاق"
 أبهنا وصفها اليت اليمن يف ابهلدنة اجلمعة ابيدن جو مريكياأل الرئيس رحب جهته من... النار" إلطالق دائم وقف إىل توصلال "هبدف
 وحضّ  اجلمعة إبعالن جونسون بوريس الربيطاين الوزراء رئيس ورحب "كافية "غري اعتربها لكنه طويالا" اليمين الشعب انتظره "متنفس

 املعاانة وإهناء أخريا السالم إلحالل ساحنة فرصة اآلن "لدينا تويرت عرب جونسون وقال. دائم" سياسي حل أجل من "العمل ىعل
 (2/4/2022 ب ف أ /24فرانس ...اإلنسانية"

 ضم أسبوعا واستمر 30/3/2022 يوم الرايض يف مؤمتر عقد اهلدنة حول احملاداثت فيه جتري كانت يذال نفسه الوقت ويف -2
 عبد اليمين الرئيس هنايته يف أعلن وغريها، وبريطانيا وأمريكا املتحدة األمم من أجانب وممثلني خليجية برعاية مينية شخصية 800 حنو
 عزل كما به، املنوطة صالحياته كامل فوضه رائسي قيادة جملس تشكيل 7/4/2022 يوم أعلن ابلرايض، املقيم هادي منصور ربه

 رائسي قيادة جملس اإلعالن هذا مبوجب ينشأ)": فيه قال والذي هادي إعالن اليمين نالتلفزيو  فبث. األمحر حمسن علي انئبه
 وفق صالحيايت بكامل فيه رجعة ل تفويضا اإلعالن هذا مبوجب الرائسي القيادة جملس وأفوض النتقالية املرحلة مهام تنفيذ لستكمال

 واجللوس اجلمهورية أحناء كافة يف دائم انر إطالق لوقف احلوثيني مع ابلتفاوض" أيضا وكلفه التنفيذية" وآليتها اخلليجية واملبادرة الدستور
. السالم"( حالة إىل احلرب حالة من اليمن تنقل انتقالية مرحلة يتضمن وشامل هنائي سياسي حل إىل للتوصل املفاوضات طاولة على

 ...هنائي حل إلجياد احلوثيني مع ابلتفاوض مكلف فاجمللس

 خارجية سياسة واعتماد النتقالية املرحلة طوال وأمنيا وعسكراي سياسيا الدولة إدارة)" الرائسي اجمللس ياتصالح تشمل -3
 للقوات العامة القيادة" العليمي رشاد الرائسي اجمللس برئيس اخلاصة الصالحيات وتشمل وحدودها" الدولة سياسة حيفظ مبا متوازنة

 وإنشاء املركزي البنك وحمافظ العليا احملكمة وقضاة األمن ومدراء احملافظات حمافظي وتعيني اخلارجو  الداخل يف اجلمهورية ومتثيل املسلحة
 رئيسه فيهم مبن أعضاء 8 اجمللس هذا ويضم (11/4/2022 اإلخبارية العني ...العامة" والتعبئة الطوارئ وإعالن الدبلوماسية البعثات



 وهو اجلنويب النتقايل اجمللس رئيس الزبيدي عيدروس من كل وعضوية اليمين، الرئيس ومستشار السابق الداخلية وزير العليمي رشاد
 أثناء للرئيس اخلاص احلرس قيادة توىل الذي صاحل هللا عبد علي السابق يناليم الرئيس شقيق جنل صاحل طارق ومن اإلمارات، من مقرب

 هلذا املوايل ابوزير العليمي هللا عبد ومن لإلصالح، اليمين التجمع زبحل املوايل العرادة علي سلطان مأرب حمافظ ومن صاحل، علي فرتة
 البحسين، فرج حضرموت وحمافظ احملرمي، زرعة أبو الرمحن عبد العمالقة أللوية العام القائد ومن هادي، الرئيس مكتب ومدير احلزب

 املدعومني من الرائسي القيادة جملس أعضاء كل أن حظيالو . انئب بدرجة احلالية كومةاحل يف ووزير صعدة حمافظة ممثل جملي وعثمان
 يكونوا حىت اجلنوبية القوى ممثلي اجمللس مجع وقد. لربيطانيا اتبعا اجمللس يف الفاعل الرأي فيكون نفسه هادي الرئيس مجاعة ومن إماراتيا
 أعلن كما. املستقبل يف يعرتض أن ميكن أحد بقىي فال احلوثيني، مع إليه التوصل يتم اتفاق أي على التوقيع ويف املفاوضات يف شركاء

 ليكسب قادم اتفاق أي على األطراف كل توقيع هو املقصود أن ويظهر. الكفاءات حلكومة الثقة وجتديد الربملان ولية استمرار عن
 .البالد يف واألمنية السياسية الرتكيبة من جزءا وجيعلها مشروعية احلوثي مجاعة

 :واإلقليمية لدوليةا الفعل ردود: اثنياا 
 دولر ملياري تتضمن دولر مليارات 3 غلبمب اقتصادية مساعدات تقدمي عن وأعلنت القرار وهبذا ابهلدنة السعودية رحبت -1
 )"واستقبل 7/4/2022 يوم ذلك عقب سلمان بن حممد السعودي العهد ويل وقام. املركزي للبنك دعما اإلمارات وبني بينها مناصفة

 يف جديدة صفحة بداية يف أتسيسه يسهم أن يف وتطلعه له دعمه عن وعرب اجمللس وأعضاء العليمي رشاد الرائسي القيادة ساجملل رئيس
 موقع يف حسابه على الدفاع وزير انئب سلمان بن خالد وقال (7/4/2022 العربية ...والتنمية" السالم إىل احلرب من تنقله اليمن
 القيادة جمللس السلطة نقل يف هادي منصور ربه عبد اليمين الرئيس اختذها اليت والتارخيية شجاعةال )"اخلطوة 9/4/2022 يوم تويرت

 لتحقيق وحامسة مهمة ملرحلة تؤسس الدويل اجملتمع دعمها على وأمجع اليمنية واجملتمعية السياسية واملكوانت النخب أيدهتا واليت الرائسي
 مبا األصعدة كافة على اجمللس بدعم اليمن يف الشرعية دعم حتالف استمرار على "نؤكد: وقال "واملنطقة لليمن والستقرار واألمن السالم

 كلفتها وقد احلرب تبعات من تتخلص أن تريد والسعودية. األزمة"( ينهي سياسي حل إىل الوصول حلني العسكري الدعم ذلك يف
 اهلدف ولكن لربيطانيا املوالني من كان وإن هادي شكله الذي لساجمل هذاو . أهدافها حتقق أن عن عاجزة ضعيفة أظهرهتا وقد الكثري

 .املفاوضات إجناح أجل من التنازلت وتقدمي احلوثيني مع التفاوض أتسيسه من

 القيادة جملس تشكيل هادي منصور ربه عبد السابق اليمين الرئيس بقرار املتحدة العربية اإلمارات رحبت) فقد اإلمارات أما -2
 بني شامل سياسي حل إىل الوصول يف اخلطوة هذه تساهم أن يف أملها عن معربة... النتقالية املرحلة هامم تنفيذ لستكمال الرائسي

 العربية اململكة بدعوة اإلمارات ورحبت... الشقيق وشعبه لليمن والزدهار والتنمية والستقرار السالم لتحقيق اليمنية، األطراف
 هنائي سياسي حل إىل للتوصل املتحدة األمم إشراف حتت احلوثيني مع التفاوض يف البدء إىل الرائسي القيادة جملس الشقيقة السعودية

 يةالعرب ...لليمن واألمن الستقرار حتقيق يف اململكة به تقوم الذي احملوري الدور على مؤكدة انتقالية، فرتة يتضمن وشامل
8/4/2022). 

 إىل األممي املبعوث واستقبلت فيها، فاعالا  عنصراا  وكانت اهلدنة على وافقت حيث! موارابا  موقفها كان فقد احلوثي مجاعة وأما -3
 وتثبيت تنفيذ وحبث احلوثيني هللا أنصار جلماعة السياسي اجمللس قيادة خالهلا التقى أايم 3 مدة صنعاء يف غروندبرغ هانس اليمن

 فقال. األخرية هادي لقرارات رفضها احلوثي مجاعة أعلنت فقد! مغايراا  كان اجلديد اليمين القيادة جملس من موقفها أن إل ،دنةاهل
 ابليمن هلا عالقة ل العدوان حتالف عملها اليت اإلجراءات هذه) ذلك عقب تليغرام يف حسابه على السالم عبد حممد ابمسها املتحدث

 خيدم واحد إطار يف متصارعة متناثرة ليشياتم جتميع إعادة خالل من التصعيد إىل تدفع وإمنا صلة، أبي للسالم تمت ول مبصاحلة ول

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/04/07/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A


 السعودية، يف عقده بسبب احلضور فرفضت املؤمتر يف للمشاركة احلوثي جلماعة دعوة توجيه مت وقد. العدوان( ودول اخلارج مصاحل
 القرار رفضت اآلن هي وإن اجمللس وتفاوض قادمة مؤمترات يف ستشرتك احلوثي مجاعة أن ذلك ومعىن. حمايد بلد يف عقده وطلبت
 بصورة إبيران مرتبطة وهي. القادمة املفاوضات يف ملوقفها تعزيز هدفه أن يظهر منها التمنع فهذا. وأعضائه اجمللس بتشكيل املتعلق
 صيغت اهلدنة وهذه للتمديد، قابلة شهرين تستمر رمضان شهر بداية مع هدنة على وافقت وقد. أمريكا فلك يف تسري اليت مباشرة

 !للمفاوضات ومقدمة اجمللس لذلك كتمهيد
 وزير قال جانبه، ومن. اخلارجية التدخالت عن بعيدا ميين حوار إجراء وأمهية ابهلدنة ترحيبها طهران أكدت): ايران موقف -4
 اليمنيني عن احلصار رفع ضرورة على وتؤكد اليمن يف النار إطالق بوقف رحبت بالده إن اللهيان عبد أمري حسني اإليراين اخلارجية
 أن حسني فؤاد العراقي نظريه مع صحفي مؤمتر يف اإليراين اخلارجية وزير وأضاف. األجنبية التدخالت عن بعيدا ميين ميين حوار وإطالق

 ..احلوثيون ذلك يف وتبعهم (14/4/2022 ةاجلزير  ...املنطقة دول بني اإلقليمي احلوار إجراء أمهية تؤكد بالده
 :اليمن يف الرائسي القيادة جملس تشكيل عن ابإلعالن األمريكية املتحدة الولايت رحبت: مريكاأ موقف -5

 فعالة حكومة قيام إىل اليمين، الشعب تطلعات املتحدة الولايت "تدعم: بلينكن أنتوين األمريكي اخلارجية لوزير بيان يف )جاء -أ
 حتمي حكومة يستحقون اليمنيني أن األمر يف األهم أن مضيفاا  املدين"، واجملتمع السياسيني من متنوعة أصوااتا  تضم وشّفافة دميقراطيةو 

  (/https://sabq.org 08/04/2022 ...واملصاحلة واملساءلة العدالة تعزيز مع جنب إىل جنباا  واحلرايت، احلقوق

 املتحدة الولايت ترحب": فيه قال بياان 8/4/2022 يوم تويرت عرب برايس نيد األمريكية اخلارجية وزارة متحدث كتب -ب
 .اليمن" يف رائسي قيادة جملس تشكيل عن ابإلعالن األمريكية

 تدعم املتحدة الولايت"): فقال منالي بشأن الرايض مؤمتر يف افتتاحية كلمة ليندركينغ تيم اليمن إىل األمريكي املبعوث ألقى -ج
 أ ب د ...استقرارا" أكثر األوضاع جلعل دوليا التزاما متثل اليمنية املشاورات وإن. شامل سلمي حل إىل اليمنية األطراف توصل

 يف هنجها وتغيري ياإجياب دورا إيران تلعب أن إىل تتطلع املتحدة الولايت )"إن: املؤمتر ختام يف األمريكي املبعوث وقال (30/3/2022
 للمجتمع أفضل وجها فيها تظهر أن إليران ميكن اليت النقطة تلك هي إليها وصلنا اليت احلامسة اللحظة هذه تكون "رمبا وقال. اليمن"
 .(6/4/2022 األمريكية إن إن سي ...الدويل"

 ومن اليمن يف فاعال دورا إيران تلعب أن على وتركز للمجلس، صالحياته عن ابلتخلي هادي خطوة أيدت قد كاير مأ فإن وهكذا
 .اإليراين الدعم دون يصمد أن يستطيع ل فاحلوثي احلكم، يف احلوثي إشراك مث

 جملس تشكيل هادي ربه عبد اليمين الرئيس إبعالن اجلمعة، اليوم تروس، ليز الربيطانية اخلارجية وزيرة )رحبت :بريطانيا موقف -6
 ترحيبها عن الفضائية )اليمن( قناة أفادت كما تروس وأعربت. والسياسية الجتماعية القوى تلفخم عن ممثلني يضم رائسي قيادة

 08/04/2022 ...اليمين القتصاد لدعم دولر؛ مليارات 3 بقيمة مساعدات عن واإلمارات السعودية إبعالن
https://alwafd.news)/. الشرق صحيفة مع خاص حوار يف - اليمن يف لربيطاينا السفري - أوبنهامي ردريتشا )وأوضح" 

 ابلرايض، اخلليجي التعاون جملس مقر يف اليوم ختتتم اليت اليمنية - اليمنية املشاورات نتائج أن اخلميس، اليوم نشرته اللندنية األوسط"
 جناح أن إىل نفسه الوقت يف لفتاا  ...املتحدة لألمم اخلاص املبعوث رعاية حتت املستقبلية احملاداثت يف منها الستفادة املمكن من

 أي أن إىل مشرياا  اليمن، مشكلة حل إىل يفضي حوار أي تشجع بالده أن أوبنهامي وأكد. املراقبني وليس األطراف أيدي يف اهلدنة
 (/https://www.dw.com 07/04/2220 ...النهائي السياسي للحل أساساا  سيكون واحلوثيني السعودية بني اتفاق
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 :يلي ما يتبني سبق ما بتدبر: اثلثاا 
 عليهم، القضاء وليس احلوثيني تركيز مريكاأ خططت كما هدفه كان 2015 عام بدأ الذي السعودي العسكري التدخل إن -1
 السيطرة من منعها تدعمها، اليت اليمنية والقوى اإلمارات منع 2018 عام أمريكية إبيعازات عقد الذي كهوملو تس مؤمتر فإن وكذلك

 يف ابلتفكري بريطانيا فبدأت... بريطانيا ختطط كانت كما احلوثيني من وختليصها صنعاء حنو التقدم عن الرتاجع وألزمها احلديدة، على
 أوبنهامي ريتشارد اليمن لدى الربيطاين السفري كالم من يظهر وهذا اخلطوة، هذه لختاذ هادي عميلها فدفعت أمريكا، مع )مؤقت( حل

 التعاون، جملس رعاية حتت واملشاورات املناقشات يف ابلشرتاك مرحبون احلوثيني )"إن: قال حيث املؤمتر فعاليات يف شارك الذي
 حتت وأيضا املنطقة يف آخر مكان يف التعاون جملس رعاية حتت املستقبل يف فرصة هناك وستكون الفرصة هذه أيخذوا أن وأبيديهم

 األوسط الشرق... اليمين" السياسي النطاق من مهم جزء ألهنم املفاوضات من جزءا احلوثيون يكون أن جيب. األممي املبعوث رعاية
 يطاينالرب  املوقف يف حصلت اليت التغريات عن يعلن ابلرايض عقد الذي املؤمتر يف بالده مثل الذي الربيطاين فالسفري. (7/4/2022

 اإلمارات عمالئها بواسطة صنعاء عن إبعادهم أو عليهم القضاء تستطع مل إهنا إذ احلوثيني إلشراك مالت أهنا فيظهر. 2016 عام منذ
 .متوهلا اليت اليمنية والقوى

 هورش 8 قبل منصبه توليه منذ صنعاء إىل مرة ألول 11/4/2022 يوم غروندبرغ هانس اليمن إىل األممي املبعوث وصل -2
 احلوثيني قيادة حث هبدف صنعاء يف هبطت غروندبرغ طائرة )"إن مكتبه عن صادر بيان وقال. احلوثي مجاعة يف مسؤولني مع واجتمع

 إنه)": قال زايرته اختتام ويف (11/4/2022 أب ...احلرب" دمرهتا اليت الدولة يف يوما 60 مدته انر طالقإل وقف وتعزيز تنفيذ على
 شامل سياسي حل حنو كخطوة عليها البناء وسبل عناصرها جبميع اهلدنة تنفيذ تطورات صنعاء يف )حوثية( اسيةسي قيادات مع حبث
 نزع بعد للتفاوض لتهيئتهم األخري املؤمتر قرارات للحوثيني محل قد األممي املبعوث فيكون. (13/4/2022 األانضول... "للنزاع

 أن يف األمل عن دولة(، 15) ابإلمجاع أصدره بيان يف األمن، جملس )وأعرب. سيرائ جمللس وإعطائها هادي الرئيس من الصالحيات
 إىل احلوثي مجاعة ودعا. املتحدة" األمم رعاية حتت مينية بقيادة شاملة سياسية وتسوية الستقرار حنو مهمة "خطوة اجمللس تشكيل ميثل

 على والتفاوض النار إلطالق شامل وقف لتحقيق جهوده يف برغ(غروند )هانس املتحدة لألمم اخلاص املبعوث مع والعمل "الخنراط
 .(aa.com.tr... شامل" سياسي حل

 الرايض، يف عندها وعقد مريكاأل املوالية السعودية رعته اجمللس إقرار ومؤمتر مبجملهم، لربيطانيا موالون الرائسي اجمللس أعضاء -3 
 إلقرار مقدمة انتك اليت اهلدنة على وافقوا قد ركاهبا يف يسريون الذين واحلوثيني رانيإ أن إل حيضروه، مل احلوثيني نأ من الرغم وعلى

 مها اآلن ولكنهما اليمن، بشئون منهما كل ليتفرد حرابا  أدارا هنماأ مع واجمللس اهلدنة على وافقتا دق وبريطانيا مريكاأ إن مث اجمللس،
 من كالا  دفعت األوضاع على طرأت شأن ذات أسباابا  أن على يدل هذا كل! واجمللس ةاهلدن على وافقوا قد واحمللية اإلقليمية وأدواهتما

 عن أما... املرحلة هذه يف "ؤقتاا "م ولو توافقي حل حنو التوجه مث ومن اليمن، يف منهما كل انفراد يف تناقضهما لرتك وبريطانيا اكمريأ
 :التايل النحو على وهي األخرية األشهر أو ألسابيعا خالل حدثت اليت املستجدات من إدراكها فيمكن األسباب هذه

 .احلرب كلت حنو اهتمامها معظم الدول هذه جعلت فقد لرتا،جنإ خاصة أورواب ودول مريكاأ على وتداعياهتا أوكرانيا يف رباحل -أ

 النفط إمدادات مستقبل على وتداعياته جمّنحة، بصواريخ السعودية النفطية للصناعة التحتية للبنية صنعاء قوات استهداف -ب
 روسيا عن بديل بتوفري تعهدت أوكرانيا، يف الروسية احلرب خلفية على األوروبية للدول أمريكا فيه تعهدت الذي الوقت يف العاملية،
 وبيةاألور  احلاجة من كبري جزء سد تستطيع فإهنا النفط من كبرية كميات ضخ تستطيع السعودية أن ومبا أورواب، يف الطاقة ملصادر
 مبا األسواق يف أسعاره كبح على يعمل للنفط السعودية ضخ زايدة فإن أمهية تقل ل اثنية انحية ومن الروسي، النفط عن بديالا  للنفط
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 مسؤول مصدر )وقال: 2022 ثاين/نوفمربال تشرين يف للكونغرس النصفي التجديد جولة يف الدميقراطي احلزب انتخاب فرص من يزيد
. "هلا تتعرض اليت اهلجمات ظل يف العاملية لألسواق البرتول إمدادات يف نقص أي مسؤولية تتحمل "لن الرايض إن جيةاخلار  وزارة يف

 ...والسعودية احلوثيني بني األوضاع هتدئة إىل مريكاأ يدفع كان هذا كل (،25/3/2022 ،42 فرانس

 ...الشمايل الصني حبرو  األقصى الشرق يف الصني مع ابلصراع املتحدة الولايت انشغال -ج

 ...أدائها يف أثّر ما وهو ،2012 عام انتخابه منذ متعاقبة، أبزمات مير الذي اليمن على سلطته فرض يف هادي فشل -د
 ...أهدافه حتقيق وبريطانيا مريكاأ بقيادة املتصارعة األطراف من أي ستطيعي أن دون سنوات سبع حنو احلرب هذه استمرار مث -ه

 :التوافق هذا إىل دفعتهما طانيايبر  ظروف وكذلك احلالية اكمريأ ظروف إنف وأخرياا  -و
 اليت الشمال قبائل بعض على نفوذها وتدرك اليمن، يف السياسي الوسط يف اإلجنليز نفوذ قوة تدرك انحيتها من فأمريكا -
 اإلمارات تدعمها اليت املليشيات وأن ليمن،ا مشال على السيطرة إحكام من فتمنعهم مأرب يف شديدة بشراسة احلوثيني وتقاتل جتمعت

 وهذا اليمن، مجيع على السيطرة على قادرين غري احلوثيني أن ترى أمريكا أن مبعىن اجلنوب، على تقريباا  سيطرهتا إحكام يف جنحت قد
 .2014 سنة قبل النفوذ يف معترب يءش هلا يكن مل أن بعد بريطانيا مع اليمن يف النفوذ ابقتسام تقبل أمريكا جيعل

 لصاحل تعمل السعودية وأخذت ،2015 سنة للحكم وابنه سلمان بقدوم السعودية يف النفوذ خسرت واليت بريطانيا وأما -
 ،الكبرية اإلقليمية التغيريات هذه وأمام بريطانيا جيعل اجلديد الواقع وهذا ضعفت، قد اإلقليمية بريطانيا أدوات فإن مث ومن مريكا،أ
 مث ومن قبضتها، حتت اليمن يف األوضاع إعادة عن عاجزةا  جيعلها ،املنطقة يف اإليراين للدور أمريكا توسيع إليها أضيف إذا خاصةو 

 للحل مناسباا  مناخاا  توجد وبريطانيا( )أمريكا الطرفني من القناعة وهذه. اليمن يف األمريكان مع النفوذ ابقتسام األخرى هي فتقبل
 .اليمن يف السياسي
 هلذا تبع الفلك يف والدائرون والعمالء ،بريطاين أمريكي بتوافق مت قد ذلك كل ،اجمللس وتشكيل القرار هذاو  اهلدنة إنف وهكذا -4
 يف وحدها النفوذ هلا يكون أن على منها كل حترص ما عادة املستعمرة فالدول البال عن يغيب ل أن جيب اا أمر  هناك أن غري... التوافق
 لسحب اخلبيثة هبوسائل انهم كل يعمل مث مؤقت بشكل التوافق إىل فتلجأ إليه اضطرت إذا إل التوافق إىل تلجأ ول، رةاملستعم   البالد

 التوافق فهذا احلالت مجيع ويف أعاله، املذكورة األسباب مع متناسباا  استمراره يكون التوافق فهذا ولذلك... خراآل حتت من البساط
 دعت اليت الظروف تتغري أن إىل ظاهرة، غري أبساليب كان وإن حىت بينهما الصراع سيستمر بل انياوبريط مريكاأ عليه تسري دائماا  ليس
 حتقق أن تستطع مل فإن الزمن لعبة تلعب أهنا هو الستعمارية ولدال عند العريض فاخلط. جديد من الصراع صوت فيعلو التوافق هذا إىل

 ...أهدافها لتحقيق ابحملاولت لتقوم للزمن األمر ترتك إهناف احلال يف وحدها هلا النفوذ انفراد يف أهدافها
 وقود فهم اليمن أهل هم واملتضرر. ليةاحملو  قليميةاإل قوىال من ماوأدواهت وبريطانيا أمريكا بني دويل صراع حمل هي اليمن إن -5

 عليه والعتماد هللا إىل الرجوع إل هلم نقذم ول. جوانبها كل من األحوال وتردي والفقر اجملاعة يف تسبب حيث وضحيته، الصراع هذا
 يَ تَّق   َوَمن  ﴿ النبوة، منهاج على راشدة خالفة يف متجسدا هللا حكم إلقامة املخلصني مع والعمل أسيادها،و  األدوات هذه كل ورفض
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