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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أجوبة أسئلة
 استالم سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية -المستجدات في اليمن 

 رئيس مث احلكومة واستقالت صنعاء على احلوثيون سيطر فقد السعودية، ويف اليمن يف لالهتمام مثرية ثاأحد هناك :السؤال
 عبد بن سلمان امللك وخلفه 22/1/2112 اجلمعة صباح السعودية يف اهلل عبد امللك تويف مث... 22/1/2112 مساء اجلمهورية

 :شقني من وسؤايل العزيز،

 وما هو احلل املتوقع؟ ؟1/11/2112 بتاريخ احلزب أصدره ما وفق زالت ال اليمن يف األحداث هل :األول

 حاهلا؟ على األمور أن مأ السعودية سةسيا يف يغري اهلل عبد امللك بعد احلكم العزيز عبد بن سلمان استالم هل :الثاني

 .خرياا  اهلل وجزاك واحد، سؤال من بدالا  سؤالني سألت أن واملعذرة

 :الجواب

 :اليمن أحداث: أولا 

 أمريكا فإن ...1/11/2112 املؤرخ السابق جوابنا يف جاء كما متاماا  جيده جيري ملا فاملتدبر ؛اليمن ألحداث بالنسبة -1
 حبجة ويقتلون ويعتقلون صنعاء وغري صنعاء احتلوا فاحلوثيون والبطش، املسلحة بالقوة أي ،املعروفة هيتهابعنج اليمن يف تتصرف

استغالل هادي  األول: خطني يف السياسي الدهاء طريق عن اليمن يف يعملون واإلجنليز ،..."الشعبية واللجان الشعبية الثورة"
... تنفيذها يف ماطل مث باتفاقيات ومّناهم همد  ع  و   جوانبه مجيع من احلوثيون أحاطه حمسوبة، فكلما مبناورة مجهورية لسلطاته كرئيس

 االتفاقيات، كل تنفيذ على جانب، وأصروا كل من فأحاطوه للحوثيني، ةمكشوف تصرفاته أصبحت حىت ذلك على واستمر
 .ولاأل اخلط عن هذا... يستقرون كادوا أن بعد جديد من فاهتزوا! باالستقالة ففاجأهم

 فيهم فدخل احلوثيني، على وجوده يفرض جعلوه صاحل، حيث اهلل عبد علي السابق الرئيس طريق فعن الثاين اخلط أما -2 
 مقصود الثاين اخلط وهذا منه، االنفكاك عليهم الصعب من أصبح حىت بقواه فساعدهم عدوهم، كان أن بعد صديقهم وأصبح

 ومجاعته صاحل اهلل عبد علي فإن السلطة، من نيقريب وأصبحوا احلوثيني مضايقة يف هادي الرئيس مناورات تنجح مل إذا أنه منه
 ...نصيب وألمريكا نصيب ليزجنلإل فيكون احلوثيني، مع السلطة يتقامسون

 تستطيع فال نفسه الوقت ويف اليمن، على اهليمنة سابقاا  كان كما مبقدورها يعد مل بريطانيا فإن اليمن، يف جيري ما هذا -2
 :دورمها أتقنا صاحل، وقد وعلي هادي عميليها طريق عن السياسي الدهاء إىل فعمدت وعمالئها، ألمريكا العسكرية اجملاهبة

أن   فبعد مأزق، يف احلوثيون وأصبح البالد يف املظاهرات وانتشرت استقال مث مداه إىل ومماطالته مناوراته شوط يف سار فهادي
 بذلك، يوصفون أصبحوا االنقاليب، للوصف التعرض دون شرعية تكسبهم قرارات رئاسية طريق عن هيمنتهم حتقيق يريدون كانوا

 ...الرئاسة مركز شغور إىل الدولة صنعاء، باإلضافة مركز وخباصة ساخن، متوتر وضع معاجلة من ويعانون
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 إبراز يف وقنواهتا وعمالؤها بريطانيا وسامهت عينني، ذي لكل واضحاا  أصبح قد احلوثيني مع تداخله فإن صاحل علي وأما
واآلن هو واحلوثيون يف كفة واحدة جتعل  فقد ثار الناس على صاحل ملساوئه الناس، أمام إلحراجهم احلوثيني مع صاحل لعلي تسريبات

 أن على مقابالهتم يف ركزوا فقد ذلك، له يتبني اجلزيرة وخباصة القنوات هلذه واملتتبع !من الصعب على احلوثيني االنفكاك منها
 عالقة تبني أتباعهم وراءها تسريبات ينشرون مث الفاسدين، كبري صاحل مع يتعاملون وهم املفسدين على باحلرب يقولون احلوثيني
 قالت راس أبو الواحد عبد احلوثي القيادي وبني صاحل بني صوتياا  تسجيالا  21/1/2112 يف اجلزيرة بثت فقد... بصاحل احلوثيني

 قبضة يف صنعاء وقوع بعد املاضي أكتوبر/األول تشرين أواخر إىل تارخيه يعود الذي الصويت التسجيل أظهرو  !عليه حصلت إهنا
 تصرحيات عن تتساءل اجلزيرة كانت مقابالهتا بعض ويف. احلوثيني وبني صاحل بني تنسيقاا  أظهر سبتمرب،/يلولأ هناية يف احلوثيني
 !صاحل علي الفساد رأس مع واحتالف أهنم حني يف الفساد ضد بأهنم احلوثيني

 بل اليمن، على وحده مهيمناا  يصبح حبيث لصاحله األمر حيسم أن الطرفني من أي على يصعب فإنه املتوقع،ما هو  أما -2
 من الطرفني أحد يتمكن حىت حمارب اسرتاحة تكون بل األزمة، تنهي ال وهي مسالية،الرأ الطريقة على الوسط احلل هو األرجح إن

 وما والكافرون، الكفر هبا ويذل واملسلمون اإلسالم هبا فيعز اخلالفة، إال واإلحسان بالعدل األزمة ينهي وال ...لصاحله مراأل حسم
 .بعزيز اهلل على ذلك

 وأنقل م،1/11/2112 املؤرخ السؤال جواب ضمن السياسي رأينا يف ذكرناه ما وهذا باختصار اليمن يف جيري ما هذا -2
 :أشهر ثالثة من أكثر قبل أصدرناه الذي رأينا صحة لرتى يهف جاء ما بعض لك

 قوة للحوثيني وأن اليمن، حكم يف شأن ذات مكاسب إىل للوصول القوة باستعمال جادة أمريكا أن بريطانيا أدركت لقد)
 أن: األول: خبطني كذل مقاومة يف تسري جعلها األمر هلذا بريطانيا وإدراك... إيران طريق عن به زودت وعتاد سالح من مؤثرة
 كشريك صاحل علي إدخال الثاين واخلط الفاعلة، السلطة من احلوثيني متكني لعدم كرئيس منصبه استغالل يف الوسع هادي يبذل

 الرئيس حزب" العام الشعيب املؤمتر راية حيملون وهم للحوثيني انضموا أنصاره من والبعض هادي، حكم يعارض وكأنه للحوثيني
 لدي ليس: "قالت صاحل اهلل عبد علي السابق الرئيس مع تتواصل كانت إذا عما الربيطانية السفرية سئلت وعندما". قالساب اليمين
". منه مقربة أطراف مع ذلك يف مبا العام الشعيب املؤمتر حزب مع تواصل لدي ولكن صاحل، اهلل عبد علي مع مباشرة عالقة

 احلوثيني مع أيضا هو يتعاون أن صاحل علي لعميلها أوعزت اليت هي بريطانيا أن ذلك من فيفهم" األوسط الشرق 2112/9/22"
 له معارض وال منافس وال فيه ويتحكم احلزب يدير الذي وهو صاحل علي حزب مع بتواصلها الربيطانية السفرية اعرتفت حيث

 منع يف كرئيس منصبه استغالل من هادي نيتمك مل إذا حىت هي احلوثيني مع صاحل علي لزج بريطانيا من اإلجراءات وهذه... فيه
 يف موجوداا  اإلجنليز نفوذ يبقى مث ومن احلوثيني مع فاعالا  شريكاا  يكون صاحل علي فإن للحكم الفعلي الوصول من وأشياعها أمريكا
 انتهى ...(لليمن منفردين حكاماا  جيعلهم هلم شعبياا  تأييد ال احلوثيني وأن وخباصة اليمن

 :فقلنا الصحيح واحلل ونتائجه جيري ما مقدمات يصف الذي اجلواب ختمنا مث
 مشرتكاا  احلكم فيكون الرأمساليني، طريقة على وبريطانيا أمريكا بني الوسط احلل هو اليمن يف املتوقع احلل أن يعين هذا إن -)

 إىل املوضوع حتسم أن بريطانيا أو أمريكا تستطيع أن إىل حمارب كاسرتاحة إال عندهم يدوم ال عادة الوسط واحلل... األطراف بني
 عند والعسكرية السياسية القوى ميزان وفق آخر حيناا  تشتد مث حيناا، هتدأ متقلبة، ستستمر اليمن يف األحداث أن أي جانبها،

 .املتصارعني
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: حالتني يف إال حاسم حنو على تستقر أن دون تصاعد يف هي اليمن يف األمور بأن االستنتاج فيمكن سبق ما على بناء -د
 األمر هذا وليس. اليمن يف الفعلي النفوذ على هتيمن مث ومن لصاحلها، األمور حسم من بريطانيا أو أمريكا تتمكن أن: األوىل
 وتقضي البالد من جذورهم وتقلع املستعمرين الكفار نفوذ فتدوس باخلالفة، األمة هذه اهلل يكرم أن: والثانية آنفاا، بيَّنا كما سهالا 
 اللَّهِ  بَِنْصرِ *  اْلم ْؤِمن ونَ  يَ ْفَرح   َويَ ْوَمِئذ  ﴿ اهلل بنصر املؤمنون ويفرح وأهله، اإلسالم ويعز وأهله، الكفر فيذل العباد، بني شرورهم على

 واهلل الدارين، يف وزوافيف األمر هذا يقيموا أن واحلكمة، اإلميان أهل اليمن بأهل وحقيق  ... ﴾الرَِّحيم   اْلَعزِيز   َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يَ ْنص ر  
 انتهى .(الصاحلني يتوىل

 .م11/11/2112 املؤرخ السابق حتليلنا يف ناهيب الذي النحو على زالت ال األمور جمريات فإن وهكذا

 :السعودية أحداث: ثانياا 

 عالقاته يف هللا عبد عليه كان الذي السابق نفسه اخلط على هو هل: جرى ما يُفهم فحىت السعودية، يف وجيري جرى ما أما
 األمور ذكر من بد فال جرى ما يفهم حىت أقول سلمان؟ اجلديد للملك السياسي الوضع هو وما تغري؟ أو وأمريكا، بريطانيا مع

 :التالية

  يف الفعلي التأثري يكون الطرفني أتباع قوة وحبسب والربيطاين، األمريكي النفوذ أمرائها يف يتداخل السعودية العائلة إن -1
 .أو األمريكية الربيطانية السعودية العالقات صبغة تكون مث ومن السعودية،  محك

 كان حيث هـ1232 سنة منذ األقل على الدفاع، وزارة  يف الغالب هو األمريكي النفوذ أن يتبني العالقات هذه بتتبع -2
 تويل خالل كذلك الوزارة يف السياسي الوضع واستمر أمريكا، رجاالت من بأنه معروف وهو العزيز عبد بن سلطان هو الوزير

 من اعتباراا  العزيز عبد بن سلمان بن حممد ابنه خلفه مث. هـ9/12/1222 يف الدفاع لوزارة العزيز عبد بن سلمان
 .السعودية على ملكاا  العزيز عبد بن سلمان أصبح عندما ـه12/12/1221

 احلرس رئيس كان حيث هـ1232 سنة منذ األقل على وطين،ال احلرس وزارة يف الغالب هو اإلجنليزي النفوذ أن كما -2
 العزيز عبد بن اهلل عبد بن متعب ابنه بعده من توالها مث هـ،1221 حىت واستمر السابق امللك العزيز عبد بن اهلل عبد آنذاك الوطين

 .اآلن حىت الوطين احلرس وزارة يف وزيراا  متعب واستمر ،وزارة الوطين احلرس مؤسسة أصبحت حيث هـ1222 حىت هـ1221 يف

 دائماا، بعينها مؤسسة من امللك يأيت أن بالضرورة جتعل ال الرتتيبات هذه فإن ملكاا، يكون ن  م   يف العائلة ترتيبات وحسب -2
 أن األخرية العقود يف معروفاا  أصبح وقد ...أخرى جهة من أو الوطين احلرس أو الدفاع وزارة من العهد ويل أو امللك يكون فقد

 ...أثراا  فأقل غريمها من كان إن أما املؤسستني، هاتني من يأيت الذي هو احلكم يف املؤثر

 أساليب مع السعودية يف الطاغي هو اإلجنليزي النفوذ كان ولذلك الوطين احلرس مؤسسة من اهلل عبد السابق امللك كان -2
 عدم مع  بريطانية بصبغة تكون العامة السياسة لكن أخرى ناا أحيا وختف أحياناا  أمريكا مع العالقات فتتوتر أمريكا، إىل ترضية

 ...تبطن ما خالف تظهر حيث الربيطانية الطريقة على ترضية بأساليب قلنا كما بل ،اكأمري جتاه املواجهة تسخني
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 وكان عهده، يف الغالب هو األمريكي النفوذ يكون أن هو املتوقع فإن ولذلك الدفاع، وزارة مؤسسة من فهو احلايل امللك أما
 ويلِ  ويلَّ  بل عهده ويل فقط ليس امللك يعنِي  أن وهو السعودية يف جديداا  تقليداا  ابتدع فقد السبب وهلذا ذلك، يدرك اهلل عبد امللك

 أن نم سابقاا  العرف يف جارياا  كان كما لعهده ولّياا  يعني ال وحىت أمريكا مع يسري العزيز عبد بن سلمان أن يدرك كان فهو عهده،
 لعهده ولّياا  يعني أن وبني اجلديد امللك بني الطريق ليقطع عهده ويلِ  ويلَّ  عني اهلل عبد امللك فإن عهده، ويلّ  يعني الذي هو امللك

 العزيز عبد بن سلمان لعهد وليا   مقرن فعني العهد ويلّ  ويلّ  مسبقاا  عنيقد  اهلل عبدامللك السابق  فإن لذلك أمريكا، رجاالت من
 .ض الذي ذكرناه آنفاا للغر 

 ،"بريطانيا يف الشهرية كرانويل مدرسة من" هناك من وخترج هناك درس قد فهو اإلجنليز، مع بعالقاته معروف مقرن إن -2
 يقطع أن أجل من كان العهد ويلّ  ويلّ  لتعيني السابق امللك وابتداع إليه، املقربني من كان بل اهلل، عبد السابق امللك ثقة حمل وهو
 ويلّ  ويلّ  عزل من مينع مرسوم بإصدار التعيني هذا اهلل عبد امللك أكد وقد العزيز، عبد بن سلمان بعد األمريكية السلسلة مراراست

 !العهد

 :يلي كما هو اآلن السياسي الواقع فإن سبق ما على بناء -3

 .اإلجنليز من مقرب عهده ويل أن حني يف أمريكا من مقرب هو اجلديد امللك إن -أ

 .ما حد إىل الربيطاين النفوذ وينازعه ألمريكا سيكون الغالب النفوذ أن يعين وهذا -ب

 ألن النفط أسعار اخنفاض استمرار من احلد يف هذا يؤثر وقد والسعودية، أمريكا بني التوتر اخنفاض ذلك على ويرتتب -ج
 كلفة ألن الصخري النفط من االستفادة يف أمريكا إفشال النفط أسعار بتخفيض يريدون كانوا اإلجنليز ورائه ومن السابق امللك
 ذي وغري مكلفاا  الصخري النفط إنتاج فيصبح منخفضاا  النفط سعر كان فإذا للربميل دوالراا  21 حنو نسبياا  عالية الصخري النفط

 املؤرخ السابق وابناج يف األمر هذا لنافصَّ  وقد - "للربميل 2 حنو" دوالرت ةعبض هي الطبيعي النفط تكلفة أن حني يف جدوى
 .م2/1/2112

 املسلمني قبلة تضم اليت الديار يف نفوذ واملسلمني لإلسالم املعادية الكفر لدول يكون أن النفس يف ليحزّ  فإنه اخلتام، ويف -9
 ليلهم يصلون رجاالا  لإلسالم ولكن! األوىل اإلسالمية الدولة مستقر اهلجرة، دار وتضم ... اهلل رسول على األمني الوحي ومهبط
 يفرح ويومئذ العزيز، القوي بإذن لكائنة وإهنا الراشدة، اخلالفة اإلسالم، دولة إلعادة اهلل بإذن وإخالص بصدق عاملني، بنهارهم
 ...دار عقر هلم بقي إن دارهم عقر إىل املستعمرون الكفار وينكفئ اهلل، بنصر املؤمنون

 

  ـه1221 الثاين ربيع من اخلامس
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