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صطــإ  شــغ  طســطتئ  ضترضــئ  التعبغــئ  ظحــأت 
تحــضض  الاــغ  الغمظغــئ  التثودغــئ  الةشراشغــا 
الســسعدغئ طةــاق تغعغــا ذا  السربغــئ  لطممطضــئ 

أعمغئ؛ خاخئ باقسائارات الةغعجاراتغةغئ. 
وسطــى طصربــئ طــظ الئــآرة الطائفغــئ المطاعئــئ 
الاــغ تمبطعــا ا�جــماسغطغئ شــغ ظةــران جظــعب 
الســسعدغئ، حــتث التعبغــعن خطابعــط الطائفــغ 
والامــرد،  السظــش  تصالغــث  وأتغــعا  السغاجــغ، 
واضاســئعا روغــثا روغــثا سعاطــض صــعة طتطغــئ 

راشثة. 

ضمــا طــثوا غــث ذعــران إلغعــط، شــغ وصــئ ضان ضض 
حــغء شــغ المظطصــئ غظــثر بمرتطــئ طــظ الامــثد 
ا�غراظــغ، سئــر وضقء طتطغغــظ بطئغســئ التــال، 
بســث اقتاــقل افطرغضــغ لطســراق شــغ طــارس/آذار 
(٢٠٠٣)، بــض طظــث إرعاخاتــه افولــى الاــغ تسعد 

إلى طا صئض سام اقتاقل بسظعات. 

لصــث شســض التعبغــعن ضض ذلــك بئــطء وتــثرج 
وأظاة، شأغظ ضاظئ السسعدغئ؟

 
شــغ إذــار ذلــك الســآال تتــاول العرصــئ تصثغــط 
ــاه  ــسعدغئ تة ــئ الس ــئ لطسغاج ــئ طعضعسغ طصارب
التعبغغــظ شــغ افذــعار المثاطفــئ الاــغ طــروا بعــا 
صئــض سمطغــئ ساخفــئ التــجم، وذلــك طظــث الظحــأة 
بالمسطغــات  الاظعغــه  وطــع  اقظصــقب.  وتاــى 
ــثواع  ــئ، ل ــرح العرص ــا، تط ــارة إلغع ــابص ا�ح الس
بتبغــئ، شرضغــئ تصــعل بــأن الرغــاض تساوظــئ 
ــع  ــطمغئ- ط ــسئغئ الس ــعرة الح ــث الب ــا بس ــث ط -طظ
شــغ  باقظصــقب  لطصغــام  التعبــغ  جماســئ 
وضـــــرب   ،(٢٠١٤) جئامئر/أغـــــطعل 
ــى  ــئ شــغ الغمــظ، وا�جــقطغغظ سط الصــعى البعرغ

وجه الاتثغث.

ــئ  ــاور تتطغطغ ــئ طت ــى خمس ــئ إل ــط العرص وتظصس
عغ:

أوق: السغاجــئ الســسعدغئ وبصــض الظفــعذ شــغ 
الغمظ؛ اجاةابئ تصطغثغئ لاتثٍّ اجابظائغ.

طــظ  السادجــئ؛  والتــرب  الســسعدغئ  باظغــا: 
القشسض إلى الفسض المصغث.

البــعرة  بســث  والتعبغــعن  الســسعدغئ  بالبــا: 
السطمغئ؛ الاأرجح بغظ السثاء واقتاعاء.

رابســا: الامــثد التعبــغ باتةــاه سمــران؛ أغــظ 
ضاظئ الرغاض وطا تصغصئ طعصفعا؟

الســسعدغئ  السغاجــغئ؛  الشعاغــئ  خاطســا: 
والتعبغعن صئغض جصعط خظساء.
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أوًال: 
وثقـــل  الســــــعودية  السياســة 
اســتجابة  اليـــــمن؛  فـــي  النفـــوذ 

تقليــدية لتحــٍد غير تقليدي 

لسصــعٍد خطــئ ظطــئ الجغثغــئ السغاجــغئ طمبطــئ 
الرساغــئ  طــظ ظزــام  جــجءا  بئســخ حــثعخعا 
الســسعدي طاســثد افوجــه شــغ الغمــظ، جظئــا إلــى 
جظــإ طــع ذغــش واجــع وغغــر طاةاظــج طــظ 
ــئ  ــظ تزــعا بالرساغ ــظ الثغ ا�جــقطغغظ والعذظغغ
جــسعدغئ  تعازظــات  لسئــئ  إذــار  شــغ  ذاتعــا، 
بغــظ  الغمظغــئ  التــرب  اظاعــاء  أسصئــئ  ترجــئ، 
 -١٩٦٢) والــــمطضـــــغغظ  الةمععرغـــــــغظ 
واساــراف  الثاخطغــئ،  المخالتــئ  بــط   ،(١٩٦٨
الغمــظ  حــمال  الةمعــعري  بالظزــام  الرغــاض 

(جابصا) بتطعل غعلغع/ تمعز (١٩٧٠). 
الممطضــئ ترتغئــات  شــغ طــعازاة ذلــك، أرجــئ 
خاخــئ شــغ طتاشزــئ خســثة المااخمــئ لتثودعــا 
ــئ  ــطفغئ الععابغ ــغ زرع الس ــئ ش ــئ، تمبط الةظعبغ
ضساطــض ضئــط دغظــغ شــغ بغؤــئ زغثغــئ المظــجع، 
شضاظــئ الجساطــئ الثغظغــئ المتطغــئ لطحــغت طصئــض 
العادســغ (١٩٣٣- ٢٠٠١) وأتئاســه الســطفغغظ 
ــر  ــط، بأضب ــك الدئ ــى ذل ــثة سقطــئ سط شــغ خس
ــر  ــى تعجــه جــسعدي طدم ــئ سط ــا عــغ سقط طم
طــظ  بالثخــط  خســثة  شــغ  الععابغــئ  لظحــر 

العجعد الاارغثغ لطجغثغئ. 
والتــال أن الســسعدغئ لــط تســع وراء تعحــغط 
الجغثغــئ شــغ طسصطعــا الاارغثــغ افضبــر  تغعغــئ، أو  
شــغ  لطصــعل  التعبغــعن  غةعــث  ضمــا  تفضغضعــا 
طسرض ادساء طزطعطغئ تارغثغئ ودغظغئ زائفئ(١)، 
وإظمــا سمطــئ شــغ تــثود ظزــرة أطظغــئ تــضاد 
تضــعن خرشــئ، وضغصــئ افشــص أغدــا، سطــى خطــص 
جغــإ وعابــغ ســازل، غمظــع الاصــاء الجغثغــئ شــغ 
خســثة با�جــماسغطغئ شــغ ظةــران (جظــعب غــرب 
الســسعدغئ) (٢)، وعما أصطغاان تظامغان إلى الةثر 
السصــثي ظفســه (الاحــغع)، وطــظ حــأن الاصائعمــا 

ضاظــئ الســسعدغئ وشغــئ لطسئــئ الاعازظــات الترجــئ 
تطــك، وسطــى غصغــظ طــظ أن أجــطعب الرساغــئ 
الماســثد عــع افظةــح �دارة الائاغظــات الغمظغــئ 
وخظع الظفعذ المساثام(٣)، وتاى بسث أن اتدتئ 
ــغ  ــا ش ــئ ورطعزع ــاب الجغثغ ــخ أصط ــقت بس خ
الغمــظ بظزــام البــعرة ا�جــقطغئ شــغ إغــران طظــث 
السام (١٩٧٩)، وتعذثت خقل سصثي البماظغظغات 
إغراظــغ  تشطشــض  ســظ  ضاحــفئ  والاســسغظغات، 
طاجاغــث شــغ بســخ أوجــاط الجغثغــئ والعجــط 
العاحــمغ سطــى وجــه الاتثغــث، وصفــئ الســسعدغئ 
الاشطشــض  لاطعغــص  طدــادة  إجــاراتغةغئ  دون 
ا�غراظــغ المئضــر، وواخطــئ بصاعــا بفاسطغــئ ظزــام 
الرساغــئ والظفــعذ الاصطغــثي شــغ اتاــعاء المثاذــر 
المتامطــئ لطجغثغــئ السغاجــغئ، طــع طغطعــا إلــى 
طغــض  وعــع  المثاذــر(٤)،  تطــك  طــظ  الاصطغــض 
الســسعدغئ غغــر  تفســره سطــى افرجــح ظزــرة 
ــطئغ  ــا الس ــعري، وطعصفع ــام الةمع ــئ لطظز العدغ

طظ طسألئ العتثة الغمظغئ.

غرجــع الاساذــغ الســسعدي طــع التعبغغــظ ضثطــر 
الاــغ جــئصئ  طتامــض إلــى الســظعات الصطغطــئ 
ــئ  ــئ الغمظغ ــعات التضعطغ ــع الص ــى ط ــط افول تربع
شغ غعظغع/تجغران (٢٠٠٤)، وغئثو طظ الخسإ، أطام 
تعالــغ افتــثاث الاــغ صــادت إلــى التــرب افولــى 
شــغ خســثة، اشاــراض أن الرغــاض ظطــئ دون 
ــئ  ــا التعبغ ــغ تمبطع ــر الا ــاعى إدراك المثاذ طس
لفطــظ  التساجــغئ  بالشــئ  الئغؤــئ  تطــك  شــغ 
الصعطــغ الســسعدي، غغــر أظعــا -وضمــا عــع واضــح 
ــى  ــرت إل ــئ- اشاص ــك المرتط طــظ جــطعضعا شــغ تط
لطتعبغغــظ  الحــمعلغئ  ا�جــاراتغةغئ  الرؤغــئ 
بعخفعــط خطــرا إغراظغــا طئاحــرا، وسّثتعــط طةــرد 
ــا بئســخ  ــئ صــث تاســئإ لع ــئ طتطغ جماســئ غمظغ
أجــعأ  شــغ  التثودغــئ  والمااســإ  المحــضقت 

افتعال.
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الرغــاض شــغ اجاضحــاف دقلــئ  لصــث أخفصــئ 
ــئ  ــرة الجغثغ ــغ دائ ــئ ش ــص الاتــعقت التاخط وسم
السغاجــغئ وارتئاذاتعــا ا�غراظغــئ، واتةعــئ ظتــع  
تثابغــر  سضســئ ذلــك ا�خفــاق المئضــر، تغــث 
حــرسئ شــغ جــئامئر/أغطعل (٢٠٠٣) بئظــاء جــثار 
إجــمظاغ ســازل طــجود بأظزمــئ رخــث إلضاروظغــئ 
سطى التثود السسعدغئ الغمظغئ الئالشئ (٢٤٠٠) ضط، 
بعــثف طعاجعــئ افخطــار الصادطــئ طــظ الغمــظ(٥). 
وصــث ظعــر شغمــا بســث أن تطــك السغاجــات ضاظــئ 
الصعطــغ  افطــظ  وضطفــئ  لطعصــئ،  طدغســئ 

السسعدي أبماظا باعزئ. 

طــع ظحــعب التــرب الباظغــئ طــارس/آذار (٢٠٠٥) 
التعبــغ  وجماســئ  الغمظــغ  الظزــام  بغــظ 
المامــردة، بــط تعالــغ التربغــظ البالبــئ والرابســئ، 
بــثأت الســسعدغئ باصثغــط أحــضال طثاطفــئ طــظ 
الثســط لطظزــام الغمظــغ شــغ تروبــه ضــث جماســئ 
الصئطــغ  الاغــار  وتحــةغع  المامــردة،  التعبــغ 
المعالــغ لعــا سطــى اقظثــراط وطســاظثة الظزــام، 
لضظعــا ظــأت بظفســعا ســظ طعاجعــئ التعبغغــظ 
شــغ  الرغئــئ  سطــى  شجغــادة  طئاحــرة،  بخــعرة 
وربمــا  تثودعــا،  خــارج  المعاجعــات  تةظــإ 
العبــعق شــغ صــثرة الظزــام الغمظــغ سطــى إخمــاد 
أجــئاب  الرغــاض  لــثى  ضان  التعبغغــظ،  تمــرد 
ــض  ــظ الاثخ ــا ط ــثة تمظسع ــابات طسص ــرى وتس أخ
ــا: أن  ــظ، أعمع ــغ التــرب طــع التعبغغ المئاحــر ش
تثخطعــا لــظ غضــعن طرتئــا بــه أطرغضغــا شــغ تغــظ 
ــظ  ــئ ط ــر أعمغ ــرى، أضب ــا" أخ ــعض "ترب ــغ تث ع

وجعئ الظزر افطرغضغئ، ضث "ا�رعاب".

ثانيــــا:
الســـعوديـــة والـحـــرب السادســة؛ 

مـن الــالفعـل إلى الفعل المقيد

الرئغــج  أسطــظ   (٢٠٠٩) أغســطج/آب  شــغ 
التعبغغــظ  طــع  الاساطــض  أن  خالــح  الســابص 
جــغضعن طــرة واتــثة وإلــى افبث(٦)،طثحــظا بثلك 
التــرب السادجــئ الاــغ ُأذطــص سطغعــا اجــط سمطغــئ 

افرض المتروصئ.

ــئ  ــئ الغمظغ ــعن التضعط ــخ أن تض ــائسث الئس وغس
ــظ  ــث التعبغغ ــضرغئ ض ــات السس ــثأت السمطغ ــث ب ص
والةعــات  الرغــاض  طــع  الاحــاور  دون  "طــظ 
ا�صطغمغــئ الفاسطــئ افخرى"(٧). وشــغ العاصع، بثت 
الســسعدغئ طاأعئــئ تماطــا لطمحــارضئ شــغ تــرب 
تاجــمئ  تضــعن  أن  الغمظــغ  والظزــام  أرادتعــا 
تعغــض  بسمطغــئ  التعبغغــظ  وبصغــام  وظعائغــئ، 
طصاــض  سظعــا  ظةــط  التــثود  داخــض  طتــثودة 
ــرسئ  ــسعدي، ح ــثود الس ــرس الت ــظ ت ــثي ط جظ
شــغ  التعبغغــظ  طعاصــع  بصخــش  الرغــاض 
لاظعــغ   ،(٢٠٠٩) الباظــغ  ظعشمئر/تحــرغظ 
بثلــك صرابــئ سصــث ضاطــض طــظ جغاجــئ الظــأي 

بالظفج.

تمبــض التــرب السادجــئ ظصطــئ تتــعل ظعسغــئ 
شــغ الاساذــغ الســسعدي طــع الةماســئ التعبغــئ، 
ــاع المحــارضئ الســسعدغئ المئاحــرة  ــظ إرج وغمض

شغعا إلى السعاطض ا�تغئ:

ــئ  ــضرغئ وصاالغ ــثرات سس ــظ ص ــاب التعبغغ   اضاس
طاجاغــثة خــقل التــروب الســابصئ، وتمضظعــط طــظ 
تعجــغع ظطــاق جــغطرتعط لغحــمض أجــجاء واجــسئ 
طــظ طتاشزــئ خســثة، وأجــجاء طــظ  المتاشزــات 
المةــاورة ضتةــئ والةــعف، خاخــئ طظــث الســام 
(٢٠٠٨). إضاشــئ لاظاطــغ سقصئ التعبغغظ بإغران، 
ــئ  ــطتئ طعرب ــى أج ــط سط ــك تخعلع ــغ ذل ــا ش بم

سئر طغظاء سخإ ا�رتغري(٨). 

ــظ  ــئ س ــغ ظةم ــئ الا ــاور ا�صطغمغ ــئ المت   جغاج
شــغ  لئظــان  جظــعب  سطــى  ا�جــرائغطغئ  التــرب 
أبرغض/ظغسان (٢٠٠٦)، واظصسام المظطصئ سطى إبرعا 
إلى طتعرغظ، "طتعر المماظسئ" و"طتعر اقساثال"، 
وشــغ  السربغــئ  "اقساــثال"  دول  أداظــئ  وصــث 
ــى  ــثاء ا�جــرائغطغ سط ــا الســسعدغئ اقسا طصثطاع
ــى  ــر أظعــا ظــثدت بســسغ تــجب ا� إل ــان، غغ لئظ
غغــر  لتســابات  التــروب  شــغ  لئظــان  تعرغــط 
تطــعح  بــثأت  ذلــك  جــغاق  وشــغ  وذظغــئ، 
�غةــاد  ا�غراظغــئ  الظعاغــا  طثاذــر  لطســسعدغئ 
وضــع سطــى تثودعــا الةظعبغــئ حــئغه بعضــع 

تجب ا� شغ جظعب لئظان(٩).
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  خحــغئ الســسعدغئ طــظ طعاخطــئ صطــر اجــاشقل 
والتعبغغــظ  الغمظغــئ  التضعطــئ  بغــظ  التــرب 
لاتصغــص الظفــعذ؛ تغــث ضاظــئ التــرب الرابســئ صــث 
اظاعــئ بعجــاذئ صطرغــئ ظاجتــئ لــط تطــص ترتغئــا 

جسعدغا. 

  ضاظــئ الســسعدغئ صــث ظةتــئ شــغ تدغغــص 
الثظــاق سطــى تظزغــط الصاســثة داخــض تثودعــا، 
وأسطظ الاظزغط شغ غظاغر/ضاظعن الباظغ (٢٠٠٩) ظصض 
أظحــطئ شرســه الســسعدي إلــى الغمــظ، وتحــضغض 
ــرة  ــغ ججغ ــاد ش ــثة الةع ــط صاس ــمغ باظزغ ــا ج ط

السرب. 

اظاعــئ الترب السادجــئ أغســطج/آب (٢٠٠٩)- 
شئراغــر/ حــئاط (٢٠١٠) باظســتاب التعبغغــظ طظ 
أراض جــسعدغئ ضاظــعا صــث جــغطروا سطغعــا، طظعــا 
ــئ  ــى صرغ ــض الثخــان ا�جــاراتغةغ المطــض سط جئ
الثعبــئ الســسعدغئ، ضمــا تراجســعا ســظ بســخ 
المظاذــص حــمال خســثة، لضظعــط ظةتــعا شــغ 
تضرغــج وجعدعــط السســضري وتاشزــعا سطــى 
تاضظاعــط اقجاماسغــئ، شغمــا خرجــئ الســسعدغئ 
طــظ  الحــغء  بســخ  ظالــئ  بةــراح  طبثظــئ 
عغئاعــا(١٠)، وبثغئــئ أطــض ضئغــرة طــظ تطفائعــا 
التــرب  شــغ  أداؤعــط  ضان  الثغــظ  الصئطغغــظ 
ــقطئ  ــظ وج ــئ أط ــظ تماغ ــثق "ط ــا"، وب "طاعاضس
ــجاز  ــغطئ لقبا ــرب "ضعج ــاسمطعا الت ــئ"، اج الممطض

والتخعل سطى افطعال"(١١).

ــاض  ــر الرغ ــظ بظز ــط غض ــغ شط ــام الغمظ ــا الظز أط
بمســاعى المسرضــئ، وتــاول اجــاثثام الاثخــض 
الســسعدي لاخفغئ تسابات داخطغئ(١٢)، ضما بثا 
ــى  ــعق شــغ التــرب سط ــر طعب ــح" حــرغضا غغ "خال
الســسعدغئ رأس ترباعــا  تســث  الاــغ  ا�رعــاب 
ا�صطغمغــئ(١٣). وعضــثا لــط تظاــه التــرب الاغ طظ 
المفاــرض أظعــا جــاءت لاةســث تتثغــات طحــارضئ 
بغــظ الممطضــئ والظزــام الغمظــغ، إق وصــث زرســئ 
ــئ  ــح، ودشس ــج خال ــام الرئغ ــك بظز ــثور الح ب
سقصــئ الســسعدغئ بالظثئــئ الاصطغثغــئ الغمظغــئ 

ظتع المةععل. 

ــح غشــرق شــغ أزطاتــه السغاجــغئ  راح ظزــام خال
واقصاخادغــئ الثاخطغــئ دون أن تمــث لــه الرغــاض 
ــى وصــع جــةاقته الســاخظئ طــع  ــث الســعن. وسط غ
الثجــاعري  الاسثغــض  المسارضــئ تــعل صداغــا 
تحــضض  الثغمصراذــغ،  وا�خــقح  واقظاثابــات 
إلغــه  ولــب  رتــإ  وتصعصــغ  طثظــغ  طةــال 
التعبغــعن طــظ بــاب "طزطمــئ خســثة" و"الســثوان 
الشاحــط" الــثي تسرضــئ لــه. والقشــئ أن إدطــاج 
السغاجــغئ  افجظــثة  شــغ  خســثة"  "صدغــئ 
ــئ الاــغ حــشطئ الفدــاء الســام الغمظــغ  والتصعصغ
ــعي  ــعل ظثئ ــغ بصئ ــئ تز ــرب السادج ــإ الت سص
طسائــر، شةــرى وضــع عــثه الصدغــئ سطــى خسغــث 
واتــث طــع الصدغــئ الةظعبغــئ، وضان ذلــك طصثطــئ 
ــظ شــغ المةــال العذظــغ  ــع وجــعد التعبغغ لاطئغ
الســام، والئــثء بالظزــر إلغعــط، طــع صطغــض طــظ 
الاتفزــات، ضةــجء طــظ سمطغــئ ضفــاح سرغدــئ 

لاتصغص وسعد ا�خقح الثغمصراذغ والاشغغر.

ــسعدغئ  ــثور الس ــث بمص ــط غس ــال، ل ــئ الت وبطئغس
اجــاعثاف التعبغغــظ سســضرغا شــغ وضــع ضعــثا، 
ــا  ــث بإطضاظع ــط غس ــا ل ــك، ضم ــع أرادت ذل ــى ل تا
التــرب  ســظ  بثغطــئ  ظاجــجة  طصاربــئ  تطعغــر 
قتاــعاء خطرعــط شــغ ظــض اشاصارعــا لتطغــش 
سطــى  "المسارضــئ"  واظضئــاب  طعبــعق،  داخطــغ 
صداغــا ا�خــقح الثغمصراذــغ وطصارساعــا ظزــام 
خالــح، لصــث أخئــح التعبغــعن شــغ طأطــظ، وغــثوا 
ــط غضــظ طــظ  ــئ جغاجــغئ جــائطئ ل جــجءا طــظ تال
ــادت  ــك س ــئ لثل ــا، وظاغة ــغ طسع ــعض الاساذ الس
الســسعدغئ أدراجعــا إلــى طربــع القشســض الــثي 

ضاظئ تصش شغعا صئض الترب السادجئ. 
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ثالثا:
الموقــف الســعودي مــن الحوثييــن 
بعــد الثــورة الســلمية؛ تأرجــح بيــن 

العداء واالحتواء

صثطــئ البــعرة الســطمغئ شرخــئ ظــادرة لطتعبغغــظ 
ــغئ  ــئ السغاج ــع التال ــط ط ــعا تماعغع ــغ غعاخط ض
الماحــضطئ ضــث ظزــام خالــح، شئــات لعــط طعصــع 
قشــئ شــغ المحــعث البــعري، وخــعت طرتفــع 
ــع  ــعرة ظت ــعام الب ــه ج ــه تعجغ ــظ خقل ــعا ط تاول
شــغ  والسغاجــغغظ  السصائثغغــظ  خخعطعــط 
الثاخــض، وسارضــعا الــثور السغاجــغ لطممطضــئ 
المئــادرة  إذــار  شــغ  الفرصــاء  لةمــع  الســاسغ 
الثطغةغــئ الاــغ حــظ التعبغــعن ضثعــا باجــط 
شصــث  شغعــا،  عــعادة  ق  ضقطغــئ  تربــا  البــعرة 
سّثوعــا طآاطــرة جــسعدغئ طاضــرة �خراجعــط طــظ 
دائــرة الاأبغــر شــغ السمطغــئ السغاجــغئ ووضسعــط 
اقظاــــــصالغـــــــئ(١٤)،  الـــــــارتغئات  خـــــــارج 
ــرف  ــثاف الط ــع أع ــادرة ط ــارض المئ ــئ لاس إضاش
ا�صطغمــغ الثاســط لعــط. وبالطرغصــئ ظفســعا الاــغ 
البــعرة  رداء  التعبــغ  جماســئ  بعــا  تصمخــئ 
الحــسئغئ، اتةعــئ لقجــاتعاذ السغاجــغ سطــى 
ــئاط (٢٠١٢م)  ــغ شئراغر/ح ــجت ش ــئ، شأظة الجغثغ
طــع ســثد طــظ سطمــاء الجغثغــئ طــا جــمغ بالعبغصــئ 
بامبغطغــئ  اسارشــئ  الاــغ  والفضرغــئ  البصاشغــئ 
وسمطغــا  الجغــثي،  لطمثعــإ  التعبغــئ  الترضــئ 
حــضض ذلــك الاطــعر سظخــرا طعمــا شــغ ظمــع صــعة 
ضان  وربمــا  والمسظعغــئ،  السغاجــغئ  الةماســئ 
تمبغــض  ظســئئ  سطــى  قتصــا  لتخعلعــا  المئــرر 
طرتفســئ شــغ طآتمــر التــعار العذظــغ الحــاطض 

(٣٥ طظ أخض  ٥٦٥ سدعا ). 

طــظ المرجــح أن تضــعن أتــثاث البــعرة الســطمغئ 
الماســارسئ صــث لسئــئ دورا شــغ تحــاغئ الرؤغــئ 
الةماســئ  تمبطــه  الــثي  لطثطــر  الســسعدغئ 
التعبغــئ، شأطــام أولعغــئ تطعغــص البــعرة تتســئا 
الممطضــئ  سطــى  المتامطــئ  الســطئغئ  لاثاسغاتعــا 
لائــثأ  التعبغغــظ،  بثطــر  الحــسعر  تدــاءل 
طصاربــئ  سطــى  بالسمــض  الســسعدغئ  السغاجــئ 

جثغــثة تصــعم سطــى إطضاظغــئ إتــثاث شخــض بغــظ 
الةماســئ  جــتإ  أو  وإغــران،  التعبــغ  جماســئ 
تثرغةغــا طــظ دائــرة الظفــعذ ا�غراظــغ، وتحــةغسعا 
طعصــع  شــغ  والعصــعف  تسثغــض جــطعضعا  سطــى 
طتاغــث، وصــث تططــإ ذلــك إزالــئ تالــئ الســثاء 
التــرب  طظــث  طسعــا  السقصــئ  شــغ  الماتضمــئ 
تةاععــا.  الظعاغــا  تســظ  وإبــثاء  السادجــئ، 
وزارة  بغــظ  دارت  الاــغ  المراجــقت  وتضحــش 
الثارجغــئ شــغ الرغــاض والســفارة الســسعدغئ شــغ 
طـــــــارس/آذار  باارغـــــــت  خــــظســـــــــاء 
واجعاــه  الــثي  المــأزق  ســظ   (٢٠١٢)
السغاجــئ الســسعدغئ شــغ الغمــظ خــقل تطــك 
المرتطئ(١٥)، واتةاععا ظتع تصطغص ظزام الرساغئ 
المالغــئ(١٦)، بســث أن اسامــثت لسصــعد سطــى بظــاء 
ودغظغــئ  واجاماسغــئ  جغاجــغئ  ظفــعذ  حــئضات 
ــر  تئغــظ شــغ ظعاغــئ المطــاف أظعــا طسطعبــئ وغغ
ــظ  ــض ط ــئ السم ــى الممطض ــظ سط ــا تسغ ــئ. ضم شاسط
المظاوئــئ،  بالصــعى  غســب  طســاد  طةــال  داخــض 
وتفاصــر شغــه الرغــاض إلــى تطفــاء طعبعصغــظ، 
ــغ شــغ  ــاف الامــثد ا�غراظ ــإ إغص ــط غاطط وطــظ ب
اتئــاع  لطممطضــئ  إجــاراتغةغ  ضعــثف  الغمــظ 
ــظ،  ــمض التعبغغ ــعاء تح ــئ لقتا ــغئ طرظ دبطعطاج
اقجــاسثاء  طــظ  المجغــث  تةظــإ  شــغ  وتســاسث 

الثاخطغ(١٧). 

طــظ العاضــح أغدــا أن السغاجــات افغثغعلعجغــئ 
ا�خــعان  ضــث  الســسعدغئ  اظاعةاعــا  الاــغ 
المســطمغظ بســث ظةاتعــط شــغ العخــعل إلــى 
السططئ شغ طخر غعظغع/تجغران (٢٠١٢)، وإجصاذاتعا 
ــغ لقخــقح  ــع الغمظ ــئ الاةم ــى تال ــئ سط الدمظغ
شــغ الغمــظ رغــط الائاغــظ بغــظ التالاغــظ، صــث 
البصــئ  ســثم  تطصــئ  الممطضــئ  لــثى  أضمطــئ 
ــب  ــث ظع ــط غس ــط ل ــظ ب ــظ، وط ــاء الاصطغثغغ بالتطف
طــع  غظســةط  لطتعبغغــظ  الســثاء  طعاخطــئ 
افولعغــات ا�جــاراتغةغئ الةثغــثة، المامبطــئ شــغ 
ــى  ــا إل ــظ، جظئ ــغ الغم ــغ ش ــثد ا�غراظ ــاف الام إغص
ــه  ــغ وطظس ــقم السغاج ــص ا�ج ــع تطعغ ــإ ط جظ

طظ اجابمار  طظاخ البعرات شغ طخطتاه. 
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ــغ جغاجــاعا  ــرات ش ــك الاشغ ترجمــئ الســسعدغئ تط
تةــاه التعبغغــظ، إلــى تالــئ طــظ ا�خــرار سطــى 
ــط  ــغ الصائ ــال السغاج ــار اقظاص ــغ طس ــط ش إدطاجع
ــع  ــئ، ط ــا الاظفغثغ ــئ وآلغاع ــادرة الثطغةغ ــى المئ سط
ــجام بصعاســث  إسفائعــط طــظ تصثغــط ضماظــات باقلا
ــئ السغاجــغئ، ورغــط اجــامرار التعبغغــظ شــغ  الطسئ
طســاداة الســسعدغئ، وطعاجمــئ دورعــا السغاجــغ 
ــثت الرغــاض دون تتفــر طســاسغ  ــظ، أغ شــغ السط
المئســعث افطمــغ لطغمــظ جمــال بــظ سمــر، والســفغر 
افطرغضــغ جغرالــث شغرجــااغظ، �حــراك التعبغغــظ 
شــــــــغ أسمــــــال طـآتـــــمر التـــــعار العذـــــظـغ 
غظاغــر   ٢٥  - طــارس/آذار ٢٠١٣   ١٨) الحــاطض  
/ ضاظــعن الباظــغ ٢٠١٤)، وعــغ المســاسغ الاــغ 
تســئئئ شــغ تأخغــر اظسصــاد طآتمــر التــعار العذظــغ 
شــغ طعســثه المصرر صئــض ظعاغئ الســام (٢٠١٢) ظزرا 
لطمفاوضــات الحــاصئ �صظــاع التعبغغــظ، وضثلــك 
التراك الةظعبغ، بالمحارضئ شغ التعار(١٨)، وشاتئ 
وأعمعــا:  حــروذعط،  لفــرض  الئــاب  أطاطعــط 
اساــثار الســططئ ســظ تــروب خســثة واسائــار صاطــى 
ــث  ــض سص ــعثاء صئ ــروب ح ــك الت ــغ تط ــظ ش التعبغغ
طآتمر التعار العذظغ، وعع طا تثث بالفسض(١٩). وتماعغا 
طــع ظعــب اجــامالئ التعبغغــظ تةاعطــئ الســسعدغئ 
طعصــش الصــعى البعرغــئ الاــغ ذالئــئ باثطغعــط ســظ 
البصغــض والماعجــط، واقظســتاب طــظ  جــقتعط 
طظاذــص جــغطروا سطغعــا بالصــعة طظــث بثاغــئ أتــثاث 
ــر  ــغ طآتم ــارضئ ش ــرط لطمح ــطمغئ، ضح ــعرة الس الب

التعار. 

اجــاشض التعبغــعن طحــارضاعط شــغ طآتمــر التــعار 
ــئ،  ــئ خارجغ ــات ساط ــئ سقص ــظعا تمط ــغ شثح العذظ
وأجــروا اتخــاقت طــع دبطعطاجــغغظ غربغغــظ بعــثف 
تشغغــر اقظطئــاع الحــائع سظعــط ضاظزغــط سســضري 
ق غصئض صعاسث السغاجئ العذظغئ(٢٠)، ولغادح شغما بسث 
أن عثشعــط طــظ المحــارضئ ضان إبســاد افظزــار 
سمــا غصعطــعن بــه سطــى افرض طــظ تعغــض خــارج 
طظاذــص جــغطرتعط،  تغث اتةععا لطاعجــع سســضرغا 
طــظ  الصرغئاغــظ  وتةــئ  الةــعف  طتاشزاــغ  شــغ 

 خســثة، وشــغ دغســمئر/ضاظعن افول (٢٠١٣) 
ــر دار التثغــث بمظطصــئ ضاــاف شــغ  صاطــعا بافةغ
خسثة، بط حظعا شغ غظاغر/ضاظعن الباظغ (٢٠١٤) 
عةعطــا ضاجــتا سطــى الســطفغغظ شــغ طرضــج دطــاج 
الخفــراء  طثغرغــئ  شــغ  التثغــث)  (دار  الثغظــغ 
بخســثة، وأجئــروا المصغمغــظ طــع سحــرات افجــر 

سطى طشادرة دطاج. 

ــإ  ــعن جط ــث، واخــض التعبغ ــى ظفــج الخسغ وسط
الســقح طــظ إغــران، تغــث تمضــظ خفــر الســعاتض 
الغمظــغ طــظ ا�طســاك بصاشطــئ تعرغــإ أجــطتئ 
طاةعــئ ظتــع الغمــظ، تئغــظ أظعــا طتمطــئ بحــتظئ 
جــقح طظحــآه إغــران، وشــغ غظاغر/ضاظــعن الباظــغ 
ــفغظئ  ــئ بالس ــططات الغمظغ ــضئ الس (٢٠١٣) أطس
"جغعــان١" و "جغعــان٢" وعما طتمطاان بأجــطتئ 
إغراظغــئ، وطاةعاــان خــعب طغظــاء طغــثي الصرغــإ 

طظ طسصض التعبغغظ(٢١). 

ظةــح المئســعث افطمــغ لطغمــظ جمــال بــظ سمــر، 
ــرى  ــئ أخ ــعى دولغ ــثة وص ــات المات ــه العقغ وطس
شــغ دشــع الــثور الســسعدي إلــى الزــض خــقل 
طرتطــئ التــعار العذظــغ. وذــعال شاــرة التــعار 
اضافــئ الســسعدغئ بمراصئــئ جــطعك التعبغغــظ 
دون تثخــض لضئــح أسمالعــط السســضرغئ أو تاــى 
لصــث  إلغعــط.  افجــطتئ  تثشــص  وطظــع  إداظاعــا، 
لظــعع طــظ  المرتطــئ  تطــك  شــغ  الغمــظ  خدــع 
ا�حــراف الثولــغ المئاحــر الــثي طــظ المتامــض أن 
غضــعن صــث أضســش صــثرة الممطضــئ سطــى الاخــرف، 
وذلــك سطــى اشاــراض أظعــا أرادت الاخــرف تاــى 

بالتثود الثظغا. 

ــئ  ــغ، أسطظ ــعار العذظ ــر الت ــاء طآتم ــإ اظاع وسص
ــئ  ــظ صائم ــارس/ آذار (2014) س ــغ ط ــاض ش الرغ
حــمطئ  ا�رعابغــئ  بالةماســات  جــسعدغئ 
التعبغغــظ، إلــى جــعار تظزغمــات أخــرى شــغ طخــر 
المســطمعن،  ا�خــعان  طظعــا  والســراق  وجــعرغا 
الصائمــئ  احــامال  ســثم  قشاــا  وضان 
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ــثه  ــثي غس ــقح" ال ــغ لقخ ــع الغمظ ــى "الاةم سط
الئســخ شرســا غمظغــا لقخــعان المســطمغظ(٢٢)، طا 
غسظــغ أن الســسعدغئ تمغــض إلــى ســثم وضــع 
"ا�خــعان"،  "ا�خــقح" شــغ جــطئ واتــثة طــع 
طصابــض  شــغ  طســه،  لطاساطــض  اجــاسثاد  وسطــى 
تساذغعــا طــع التعبغغــظ ضةماســئ إرعابغــئ، بســث 
ــا الســسعدي  ــار تســظ الظعاغ أن شحــطعا شــغ اخائ
الرؤغــئ  عــثه  أن  غغــر   .(٢٠١٢) الســام  طظــث 
لــط  إرعابغــئ  ضةماســئ  لطتعبغغــظ  الســسعدغئ 
تآجــج لاتــرضات سمطغــئ طــظ أجــض تطعغــص 
ــط  ــط خقتع ــط، أو تتةغ ــع الماســارع لصعتع الظم
ــئ  ــا (أي الرؤغ ــران، خاخــئ وأظع ــع إغ ــثة ط الماجاغ
الســسعدغئ) لــط تتــر باأغغــث دولــغ، وطــظ بــط 
ظطــئ أجــغرة اقسائــارات والصغــعد الثولغــئ طــا 
جطــإ لطسغاجــئ الســسعدغئ الضبغــر  طــظ جــعء 
الفعــط، ســقوة بطئغســئ التــال سطــى سظاخــر 
الاــردد وبــطء سمطغــئ اتثــاذ الصــرار ضســمئ لاطــك 
السغاجــئ، ظاجمــئ ســظ تســثد دوائــر خظــع الصــرار  
الحــأن  طــع  بالاساذــغ  الثــاص 

الغمظغ(٢٣). 

وصــعع  غآضــث  طــظ  الخــثد  عــثا  شــغ  وبمــئ 
السغاجــئ الســسعدغئ شــغ تطــك المرتطــئ تتــئ 
ذائطــئ "شغاــع" أطرغضــغ، طظسعــا طــظ الاثخــض بــأي 
الاجاطعــط  ظاغةــئ  التعبغغــظ،  ضــث  وجــغطئ 
لطعقغات الماتثة بمضاشتئ ا�رعاب(٢٤). ورغط الحضعك 
شــغ  الســسعدغئ  السغاجــئ  جثغــئ  طــثى  شــغ 
الاثخــض ضــث التعبغغــظ تاــى بســث تخظغفعــا 
لعــط جماســًئ إرعابغــئ، شــإن التعبغغــظ ضاظــعا صــث 
خاضــعا بالفســض جمغــع طسارضعــط ضــث الثخــعم 
الثاخطغغظ تتئ غاشطئ طضاشتئ الاطرف(٢٥). وظةتعا 
شــغ لفــئ ظزــر ا�دارة افطرغضغــئ إلغعــط ضفخغــض 

"جاد" شغ طعاجعئ إرعاب الصاسثة(٢٦).

ــى  ــظ، تا سعضــا ســظ الاثخــض لمعاجعــئ التعبغغ
ــئ،  ــك المرتط ــغ تط ــثودة ش ــئ طت ــراءات سمطغ بإج
الثولغــئ  الاثابغــر  أن  الســسعدغئ  اساصــثت  
ــال السغاجــغ  ــغ اقظاص ــئ طسرصط ــئ لمساصئ المعجع
ــئ سســضرغئ،  ــادات تعبغ ــط صغ ــغ الغمــظ -وشغع ش
بعاجــطئ صــرارات طةطــج افطــظ الثولــغ- ضفغطــئ 

باتصغــص طــا سةــجت عــغ ســظ تتصغصــه. والتــال 
أن عــثا المعصــش الســسعدي اظطــعى سطــى جــعء 
تصثغــر صاتــض، خاخــئ وأن السصعبــات افطمغــئ 
سطــى الرئغــج الســابص خالــح وطســه ابظــان طــظ 
شــــــغ  السســـــضرغئ  التــــعبغئ  الصغــــادات 
ظعشمئر/تحــرغظ الباظــغ (٢٠١٤)، والاــغ ضاظــئ 
دولــغ  دبطعطاجــغ  بةعــث  وراءعــا  الســسعدغئ 
ضبغــش، لــط تضــظ لادــر بةماســئ التعبــغ طططصــا، 
وإظمــا سطــى السضــج طــظ ذلــك جطئــئ إلغعــا 
طــظ  ذئــص  سطــى  السســضري  ببصطــه  "خالتــا" 

ذعإ. 

عظــاك الضبغــر طــظ الطشــط تــعل تصغصــئ المعصــش 
الســسعدي طــظ تتــرضات التعبغغــظ السســضرغئ 
شــغ  افتمــر  بغــئ  طساصــض  سطــى  لطســغطرة 
طتاشزئ سمران أواخر شئراغر/حــئاط (٢٠١٤)، بط 
ــعز  ــع/ تم ــغ 8 غعلغ ــئ ش ــئ المتاشز ــى ساخم سط
ــاك، وخــعق  (٢٠١٤) وضــرب صــعات الةغــح عظ
شــغ  خظســاء  الساخمــئ  سطــى  اقجــاغقء  إلــى 
الســام ظفســه. وطــا غجغــث  جــئامئر/أغطعل طــظ 
الشمــعض بحــأن ذلــك المعصــش عــع ســثم وجــعد 
تخرغتــات رجــمغئ خــادرة ســظ الرغــاض خــقل 
تطــك الفاــرة غمضــظ الربــط بغظعــا، وتتطغــض لشاعــا 
ــا  ــش السغاجــغ طظع ــا، واجــاضظاه المعص وطفرداتع
جــطعك  أن  سطــى  زغــادة  تصرغئغــئ.  بخــعرة 
الرغــاض خــقل تطــك افتــثاث ضان طاداربــا، 
ــاون  ــعد تس ــض بعج ــرأي الصائ ــط ال ــا غثس ــه ط وشغ
جــسعدي طــع التعبغغــظ �جــصاط سمــران بــط 
خظســاء ظضاغــئ با�جــقطغغظ، وطــا غآغــث ظصغــخ 
ذلــك الــرأي شــغ العصــئ ذاتــه، لــثا غةــإ وضــع 
الرأغغــظ جاظئــا، والمدــغ شــغ طســطك تتطغطــغ 
المسطغــات  التســئان  شــغ  غأخــث  طثاطــش 
الضطــغ  والســغاق  التاضمــئ،  المعضعسغــئ 

لفتثاث.  

رابعا:
التمــدد الحوثــي باتجــاه عمــران؛ أيــن 
حقيـــــقة  ومـــــا  الريـــــاض  كانــــت 

موقفها؟



08

اباــثاًء غمضــظ الصــعل إن المعصــش الســسعدي ضان 
ــضرغئ  ــظ السس ــرضات التعبغغ ــع أن تت ــغثاطش ل ج
اتةعــئ حــماق لاسجغــج وجعدعــط السســضري سطــى 
طظــاورات  �جــراء  أو  الســسعدغئ،  التــثود 
جــئغض  -سطــى  عظــاك  سســضرغئ  وتثرغئــات 
المبــال- ضمــا تــثث بســث ذلــك بالفســض شــغ الســام 
التعبغغــظ  اتةــاه  شــإن  بــط  وطــظ   ،(٢٠١٥)
ــج  ــغ ولغ ــص الغمظ ــع السم ــط السســضري ظت ببصطع
المسطــى  عــع  الســسعدغئ،  التــثود  باتةــاه 
بعاجــطاه  غمضــظ  الــثي  افول  المعضعســغ 
تفســغر المعصــش الســسعدي الــثي أخــث جاظــإ 
الارصــإ واقظازــار صئــض جــصعط سمــران بغــث 
التعبغغــظ، وغئــثو أن الســسعدغئ طّظــئ ظفســعا 
بثــعض التعبغغــظ طســارك حرجــئ طــع طــا جــمغ 
صــعات تــجب ا�خــقح شــغ سمــران تضــعن ظاغةاعــا 

إضساف الطرشغظ طسا. 

أطــا المسطــى المعضعســغ الباظــغ، شعــع أن أتــثا 
وترضغئاــه  الغمظــغ  بالحــأن  السارشغــظ  طــظ 
ــئ  ــط غضــظ لغاخــعر إطضاظغ ــئ ل ــئ الصئطغ اقجاماسغ
شــغ  لطتعبغغــظ  المظاعدــئ  الصــعات  اظعغــار  
طتاشزئ سمران شغ وصئ صغاجغ(٢٧)، طصارظئ طبق 
بمسرضــئ الســغطرة سطــى الةــعف الاــغ اجــاشرصئ 
طــظ التعبغغــظ أضبــر طــظ بــقث جــظعات (٢٠١١- 
جــئامئر/ أغطــعل ٢٠١٤)، وعــثا غظطئــص سطــى 
الســسعدغئ الاــغ طــظ المتامــض أن تضــعن أغدــا 
ــرسئ،  ــك الس ــران باط ــصعط سم ــائسثت ج ــث اج ص
ــا  ــعل رغبم ــا أذ ــارك وصا ــامرار المس ــئ اج ورجت
طــظ  تتاــعي  جثغــثة  لاتالفــات  عــغ  تتّدــر 

خقلعا الثاجر افصض شغ تطك المعاجعئ.

شــغ ا�ذــار ظفســه، بمــئ طحــعث ضاحــش تحــضض 
طئاحــرة سصــإ جــغطرة التعبغغــظ سطــى طرضــج 
ــاء)،  ــر حــمال خظس ــع طا ــران (50 ضغط ــئ سم طثغظ
ــئ تعاذــآ الرغــاض طــع التعبغغــظ  غدســش شرضغ
شــغ تطــك المرتطــئ، وغرجــح وصعسعــا شــغ جطســطئ 
طااالغــئ طــظ التســابات الثاذؤــئ، وجــعء الاصثغــر 
ــا  ــئ. شئغظم ــظ وأعثاشعــط الظعائغ لســطعك التعبغغ
غــجور  الرئغــج سئثربــه طظخــعر عــادي،  ضان 

طثغظــئ سمــران شــغ ٢٣ غعلغع/تمــعز (٢٠١٤)، 
ســظ  وطســافجة،  غاطدــئ  باخرغتــات  وغثلــغ 
سعدة سمران إلى تدظ الثولئ(٢٨)، ضان الســفغر 
الســسعدي سطــغ التمــثان غئــثل طســاسغ تبغبــئ 
ــا  ــح بالعصــعف خف ــاع الرئغــج الســابص خال �صظ
سطــغ  الطــعاء  طــع  التعبغغــظ  لمعاجعــئ  واتــثا 
ــج  ــضري لطرئغ ــار  السس ــر المساح ــظ افتم طتس
ــى طــثرع، جــابصا،  عــادي، ورئغــج الفرصــئ افول
ــام  ــظ لطســسعدغئ بعضــعح ت ــث أن تئغ ــك بس وذل
إجــصاط  عــع   الاالــغ  التعبغغــظ  عــثف  أن 
الساخمــئ الغمظغــئ خظســاء، وأن طسادلــئ تحــاغئ 
التعبغغــظ شــغ السمــص الغمظــغ واجــاظجاشعط لغــج 
رخغــث  إلــى  تدــاف  خاذؤــئ  طسادلــئ  جــعى 

الرغاض الدثط شغ عثا الةاظإ. 

وشــغ ٢٨ غعلغع/تمــعز (٢٠١٤) تمضــظ الســفغر 
تمــثان طــظ الةمــع بغــظ الرئغــج الســابص خالــح 
ــغ  ــج عــادي، ش ــعاء طتســظ، بتدــعر الرئغ والط
"جاطــع الخالــح" فداء خــقة سغــث الفطــر تغظعــا، 
غغــر أن الطصــاء الــثي جــاء ضاتــرك إظصــاذي ذــارئ 
تصــعم بــه الرغــاض شــغ العصــئ الدائــع، دون 
إظدــاج حــروط ظةاتــه طصثطــا، اظاعــى بالفحــض، 
ــعد  ــئ لطةع ــئ طثوغ ــح" خفس ــه "خال ــث أن وج بس
الســسعدغئ برشدــه طخاشتــئ "طتســظ" أطــام 

الضاطغرات.

شــغ العاصــع، ضان "خالــح" غســابص الجطــظ �غةــاد 
بعاجــطاه  غســاطغع  التعبغغــظ  طــع  تتالــش 
اقظاصــام طــظ خخعطــه، وضان صــث جــاسث بالفســض 
ــث  ــر تتغغ ــران سئ شــغ تســعغض طعماعــط شــغ سم
أظخــاره الصئطغغــظ والسســضرغغظ عظــاك، وطــظ بــط 
ــض إن  ــط غطافــئ لطعرذــئ الســسعدغئ التــادة، ب ل
عــثه العرذــئ عــغ طــا جسطــئ المحــعث بالظســئئ 

إلغه طسطغا، وغثسع إلى الاطثذ. 
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الــثي خاشتــه "خالــح"  الرئغــج عــادي،  أطــا 
شضاظــئ  الحــعغر،  الطصــاء  ذلــك  شــغ  بتــرارة 
ــح  ــاء (خال ــظ أصعغ ــجة بغ ــئ ظاج تماجــاه لمخالت
عــثه  طبــض  فن  لطشاغــئ،  ضسغفــئ  وطتســظ) 
المخالتــئ غمضــظ أن تدســه بــضض بســاذئ سطــى 
الــرف، وعــع الــثي غســرف تماطــا أن وجــعده شــغ 
الســططئ غسامــث سطــى "صاظــعن" إضســاف الةمغــع، 
ــغ  ــع. وش ــث الةمغ ــع ض ــرب الةمغ ــى ت ــا سط وربم
بمعصــش  غتغــط  ضئغــر  غمــعض  بمــئ  افخــض 
سطــى  التعبغغــظ  تــرب  طــظ  عــادي  الرئغــج 
أتمــث  طتمــث  دشاســه  وزغــر  ظــض  إذ  سمــران، 
طــظ  إلغــه  المصربغــظ  أضبــر  وعــع  ظاخــر، 
السســضرغغظ شــغ ذلــك العصــئ، طامســضا باخظغــش 
غغــر طســآول لطتــرب شــغ سمــران ضتــرب صئطغــئ 
ــأن  ــقح"، وق ح ــث "ا�خ ــعن ض ــا التعبغ غثعضع

لطثولئ بعا (٢٩).

 وطــظ بــط لســإ "عــادي"، طــظ ذرغــص وزغــر 
دشاســه، دورا تاجــما شــغ غــض غــث الةغــح ســظ 
طســاظثة الطعاء (٣١٠) طــثرع بصغادة السمغث تمغث 
الصحــغئغ المتســعب سطــى سطــغ طتســظ افتمــر، 
والــثي بســصعذه جــصطئ سمــران شــغ أغــثي 
أراد  عــادي  الرئغــج  أن  وغئــثو  التعبغغــظ، 
ــر  ــعذ افخغ ــظ فن ظف ــغ طتس ــعاء سط ــاف الط إضس
شــغ الةغــح غفــعق بمراتــض ظفــعذ عــادي ووزغــر 

دشاسه.

الصــعل شــغ جــغاق ضعــثا، أن  ق طظــاص طــظ 
الظثئــئ  إزاء  أطــض  بثغئــئ  حــسرت  الرغــاض 
ــضغض  ــغ تح ــئ ش ــغ أخفص ــئ الا ــغئ الغمظغ السغاج
تائــط دشاســغ تضاغضــغ غمظــع تصــثم التعبغغــظ 
خــعب الساخمــئ خظســاء، وصــررت أن تمدــغ شــغ 
خغارعــا الثــاص، وق جــغما أن طسرضــئ سمــران 
الظثئعغــئ  الاظاصدــات  الســطح  إلــى  دشســئ 
ــئ والدشائــظ السغاجــغئ الماةــثرة بأجــعأ  الغمظغ
الــرث  اقظصســاطغ  العضــع  وسضســئ  خــعرة، 
لطمسســضر المصابــض لمسســضر التعبغغــظ، شتاــى 
ــعا  ــظ ضاظ ــعن الثغ ــعن الغمظغ ــارغعن والصعطغ الغس
جــجءا طــظ المسادلــئ العذظغــئ شــغ طرتطــئ البــعرة 

وطا بسثعا، 

عطــض بسدعــط لاصــثم التعبغغــظ شــغ سمــران، 
وأذطصــعا السظــان لفضــرة اظاصــام الاارغــت الاــغ 

تةطئ شغ طصاطئ ا�جقطغغظ شغ سمران. 

وأطــام عــثا المســطك البــأري الــثي تضــط سقصــات 
الظثئــئ شــغ تطــك المرتطــئ، والمضاجــإ المثعحــئ 
صــررت  التعبغــعن،  تصصعــا  الاــغ  والســرغسئ 
ــب  ــاثساء ظع ــئ، واج ــاء لطساخف ــسعدغئ اقظتظ الس
ــض  ــه صئ ــئ سطغ ــث سمط ــئ ص ــثي ضاظ ــامالئ ال اقج
تخظغفعــا التعبغغــظ جماســئ إرعابغــئ، وشحــض 
شحــق ذرغســا شــغ اتاعائعــط آظــثاك ضمــا جــئصئ 

ا�حارة. 

رجــض  سحــصغ،  أظــعر  الطــعاء  غاتــثث  وعظــا 
الصــرار  خظــع  دوائــر  طــظ  المصــرب  المثابــرات 
الســسعدي، ســظ "تسعــث خطــغ" صثطــه زسغــط 
جماســئ التعبــغ سئثالمطــك التعبــغ لطممطضــئ 
ــغ ســظ  ــه "بالاثط ــئ الســسعدغئ ســظ ذرغص السربغ
ــثه  ــط تأضغ ــئ"، ورغ ــع الممطض ــض ط ــران والاساط إغ
أن الســسعدغئ رشدــئ التثغــث طــع التعبغغــظ 
طــع  التــعار  تفدــض  "ق  فظعــا  الحــأن،  بعــثا 
طغطغحــغات خخعخــا التعبغغــظ" سطــى تــث صعلــه
(٣٠)، شــإن طــا ق غسصــض عــع أن غصــعم "سحــصغ" 
باطــك المعمــئ دون ضــعء أخدــر طــظ صغــادة 

بطثه.

غئــثو  سمــران  جــصعط  صئــض  طــا  طحــعث  إن 
طــظ  الســسعدي  المعصــش  لةعــئ  طثاطفــا، 
التعبغغــظ، ســظ المحــعث الــثي جــئص جــصعط 
ــاض  ــئ الرغ ــغ وصف ــعث الباظ ــغ المح ــاء، شف خظس
تراصــإ وخــعل التعبغغــظ إلــى خظســاء وضأظــه 
ــا  ــه ظاجم ــعم ب ــا تص ــظ ط ــط غض ــعم، ول ــثر طتا ص
عــثه المــرة ســظ تســاب خاذــأ، أو  ســظ جــعء 

تصثغر ضما شغ المحعث افول، 

خامسا:
الســعودية  السياســية؛  الغوايــة 

والحوثيون قبيل سقوط صنعاء
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بــض ضان تةســغثا قظعغــار ا�رادة الســسعدغئ شــغ 
طعاجعــئ التعبغغــظ، وتســطغمعا بأطــر واصــع جثغــث 
ضان التعبغــعن بســئغض شرضــه سطــى الةمغــع، 
اقظخغــاع  ذلــك  طارجــئ  الرغــاض  أن  وغئــثو 
ــه  ــغ أحــار إلغ ــئ الا ــرة الثادس تتــئ غطــاء الفض
"أظــعر سحــصغ"، أي إطضاظغــئ صئــعل التعبغغــظ 
شــخ تتالفعــط طــع ذعــران لمخطتــئ الرغــاض. 
ذلــك  سطــى  التعبغــعن  واشــص  وجــعاء 
وإن  "سحــصغ"،  غجســط  ضمــا  بــه  "وتسعــثوا" 
شــإن  بافخــض،  غفسطــعا  لــط  أم  تضاغضغــا، 
الســسعدغئ طدــئ شــغ عــثا اقتةــاه بإذســان، 
ــى ظتــع طــا تآضــثه أتــثاث طــا صئــض جــصعط  سط
ــاه  ــئ تة ــضعك سمغص ــا بح ــع اتافاظع ــاء، ط خظس

التعبغغظ. 

شــغ ظعاغــئ غعلغع/تمــعز (٢٠١٤)، أسطــظ الرئغــج 
عــادي رشــع الثســط ســظ المحــاصات الظفطغــئ 
طجطســئ،  طالغــئ  إخــقح  سمطغــئ  طــظ  ضةــجء 
تغــاة  سطــى  طئاحــرة  ا�جــراء  ذلــك  واظسضــج 
المعاذظغــظ وطسغحــاعط الخسئــئ شــغ افخــض، 
طاســئئا بتالــئ طــظ الشدــإ الحــسئغ. وتاــى 
أصــثم  لمــاذا  إجابــئ بحــأن  تاعشــر  الطتزــئ ق 
الرئغــج عــادي بظفســه سطــى اتثــاذ ذلــك الصــرار، 
ــض  ــه جــجءا طــظ اخاخــاص التضعطــئ؟ ب طــع ضعظ
إن جــآاق ضعــثا صطمــا غطــرح. وطــع أن الئطــث ضان 
تصادــغ  اصاخادغــئ  بأزطــئ  بالفســض  غمــر 
ســظ  الثســط  رشــع  شــإن  طثروجــئ،  طسالةــات 
المحــاصات الظفطغــئ بالطرغصــئ الاــغ تثبــئ بعــا، 
عغــأ المظــاخ لةمغــع الاتــرضات القتصــئ الاــغ صــام 
اقظصــقب شــغ  إلــى  التعبغــعن، وأشدــئ  بعــا 
خـــــظساء. شـــــفغ طــــظاــــخش أغســــطج/آب  
طزاعــرات  باتحــغث  التعبغــعن  بــثأ   (٢٠١٤)  
ــئ  ــئ التضعط ــئ" وإصال ــصاط "الةرس ــئ بإج لطمطالئ
ــا أظخارعــط بضباشــئ، بــط تخاســثت  حــارك شغع
دسعاتعــط لطازاعــر لاأخــث حــضض تةمســات صئطغــئ 
بســخ  سطــى  ظخئــئ  طثغمــات  شــغ  طســطتئ 
الساخمــئ خظســاء، لغظصدــعا شــغ ٢١  طثاخــض 
خظســاء،  الساخمــئ  سطــى  جــئامئر/أغطعل 
ــئ دون  ــع طآجســات الثول ــى جمغ وغســغطروا سط

طصاوطئ تثضر. 

تصاســج  قشاــا  ضان  الاتــرضات  تطــك  وأبظــاء 
الرغــاض ســظ تصثغــط ســعن طالــغ أو ظفطــغ 
ــى  ــص سط ــع الطرغ ــئ، وصط ــاذ التضعط ــض �ظص ساج
ــع  ــئ، وط ــئ اقصاخادغ ــظ لطعرص ــاشقل التعبغغ اج
أن الســسعدغئ أسطظــئ رشدعــا لفسمــال الاــغ 
واجــاعثشئ  تغظــه  شــغ  التعبغــعن  بعــا  صــام 
تصعغخ السمطغئ السغاجغئ(٣١)، شصث ضان قشاا سثم 
ــى  ــع، سط وجــعد تــراك دبطعطاجــغ جــسعدي رشغ
إلــى  غعــثف  والثولــغ،  السربــغ  المســاعغغظ 
ــث اقظصقبغغــظ  ــئ دون جــصعط خظســاء بغ التغطعل

التعبغغظ. 

وشــغ ٢٢ جــئامئر /أغطــعل (٢٠١٤)، أي بســث غــعم 
واتــث طــظ اجــاغقء التعبغغــظ سطــى الساخمــئ 
لطمةطــج  بغــان  جــاء  الســقح،  بصــعة  خظســاء 
الــعزاري لمةطــج الاســاون الثطغةــغ المظسصــث شــغ 
ظغعغعرك، غرتإ باتفاصغئ السطط والحراضئ(٣٢)، وعغ 
السغاجــغئ  الصــعى  وصساعــا  الاــغ  اقتفاصغــئ 
الغمظغــئ طــع التعبغغــظ طضرعــئ بســث دخعلعــط 
ضعبغصــئ  شرضعــا  وأرادوا  طئاحــرة،  خظســاء 
طســعدة  تةــاوز  بعاجــطاعا  غمضــظ  طرجسغــئ 
والثولــئ  افصالغــط  شضــرة  وتصــعض  الثجــاعر 
اقتتادغــئ، وتأضغــث تخعراتعــط السغاجــغئ الاــغ 
ــئ  ــا ذــعال المرتط ــاء باةاعطع ــئ الفرص اتعمــعا بصغ

السابصئ. 

ــعن  ــعن غضمط ــا التعبغ ــغاق، وبغظم ــثا الس ــغ ع ش
ــئ  ــات الثول ــغطرتعط السســضرغئ سطــى طآجس ج
ــث آل  ــسعدي طتم ــفغر الس ــاء، ضان الس ــغ خظس ش
جابــر، المسغــظ تثغبــا آظــثاك، غرتــإ لاعرغــإ 
ــعاء سطــغ طتســظ افتمــر إلــى الرغــاض، بســث  الط
لةــعء افخغــر إلــى جــفارة الممطضــئ بخظســاء، شــغ 
صخغــرة  طسرضــئ  إبــر  اقظصــقب،  غــعم  ظفــج 
الساخمــئ.  وجــط  التعبغغــظ  طــع  وخاجــرة 
وبخــرف الظزــر ســظ الرواغــئ المحــعصئ لافاخغــض 
الســفغر  تضاعــا  ضمــا  العاصســئ  تطــك 
الرغــاض  طســاسثة  شــإن  بجعــع(٣٣)، 
لطتعبغغــظ،  افصــعى  السســضري  لطثخــط 
ــا  ــسعدغئ ضم ــادة الس ــظ الصغ ــا ط ــات سطغ وباعجغع

غآضث السفغر، 
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ــظ  ــئ ط ــظ وابص ــط تض ــاض ل ــظ أن الرغ ــش س تضح
شــغ  جــصعط خظســاء  بســث  التعبغغــظ  جــطعك 
إلــى  غســعد  ق  تثخطعــا  ســثم  وأن  غثعــط، 
تفاعمــات طاغظــئ طفارضــئ، وإظمــا إلــى تالــئ 
السةــج ا�جــاراتغةغ، خاخــئ طــع وجــعد  إرادة 
دولغــئ ظزــرت لمــا غةــري شــغ الغمــظ ضاطــعرات 
طتطغــئ غمضــظ اتاعاؤعــا بالتــعار، طــع افخــث شــغ 
ــاء  ــظ لخظس ــام التعبغغ ــئ اصات ــار أن ذرغص اقسائ
ضاظــئ غغــر اساغادغــئ، وُغطفــئ بمزاعــر اقتاةــاج 
الحــسئغ الاــغ زســط التعبغــعن أظعــا تمبــض بــعرة 

باظغئ. 

عــثا المظسطــش الثطغــر لفتــثاث، والمامبــض شــغ 
شصــث  سطــى  حــاعثا  ضان  التعبغغــظ،  اظصــقب 
ــظ  ــاح التعبغغ ــام، وظة ــسعدغئ الجط ــئ الس السغاج
شــغ تتغغثعــا لفجــئاب المحــار إلغعــا، ولصــث 
اقظصقبغغــظ  جــطعك  ضئــط  طســألئ  ُترضــئ 
ــظ  ــى ط ــث افدظ ــع الت ــص ط ــا غاعاش ــظ بم التعبغغ
ــع  ــغ، لطمةام ــص العذظ ــئ والاعاش ــر السغاج طساغغ
الثــاص  وطئسعبعــا  الماتــثة  ولفطــط  الثولــغ 
تضــظ  لــط  طســألئ  وعــغ  سمــر،  بــظ  جمــال 
ــرور  ــئ الش ــع تال ــصئ ط ــرة، وق طاس ــئ بالم طظطصغ
سطــى  زغــادة  آظــثاك،  التعبغــعن  بطشعــا  الاــغ 
ــر  تراخــغ المةامــع الثولــغ وترضغــجه سطــى تزعغ
اقظصــقب وإضفــاء ذابــع الاعاشــص العذظــغ سطغــه 

طظ خقل اتفاصغئ السطط والحراضئ. 

ــغ (٢٠١٥) اجــاضمطئ  ــعن الباظ ــر/ ضاظ وشــغ غظاغ
جماســئ التعبــغ اظصقبعــا بعضــع رئغســغ الثولــئ 
والتضعطــئ تتــئ ا�صاطــئ الةئرغــئ سصــإ رشــخ 
الرئغــج عــادي تسغغــظ أتــث صــادة الةماســئ ظائئــا 
طاســارسئ،  تثاسغــات  ذلــك  ســظ  وظةــط  لــه، 
غظاغــر/   ٢١ شــغ  اجــاصالاه  الرئغــج  باصثغــط 
ضاظــعن الباظــغ، وإســقن التعبغغــظ بثاغــئ شئراغــر/ 
حــئاط (٢٠١٥) وبغصئ "دجاعرغئ" تمظتعط التص 
اظسصــاد  بســث رشدعــط  التضــط طظفردغــظ  شــغ 
جطســئ لطئرلمــان طــظ أجــض الظزــر شــغ اجــاصالئ 

الرئغج،

بــط عــرب الرئغــج عــادي طــظ طتــض إصاطاــه 
بطرغصــئ  ســثن  إلــى  خظســاء  شــغ  ا�جئارغــئ 
غاطدــئ شــغ ٢١ شئراغر/حــئاط (٢٠١٥). لغحــظ 
التعبغــعن شــغ ١٩ طــارس/آذار عةعطا جعغا سطى 
تخفغــئ  طظــه  العــثف  ضان  المساحــغص  صخــر 
ــا  ــئ الحــرسغئ، تجاطظ ــاء ورص الرئغــج عــادي وإظع
صــعات  بمحــارضئ  طغطغحــغاتعط  تترغــك  طــع 
"خالــح" لطامــثد سســضرغا باتةــاه تســج وســثن 

والمتاشزات الةظعبغئ.

طــظ  المماــثة  الصخغــرة  الفاــرة  خــقل 
غظاغر/ضاظــعن الباظــغ تاــى أواخــر طــارس/آذار 
طــظ الســام (٢٠١٥) ضحــش التعبغــعن ســظ تصغصئ 
تعجعاتعــط، باقظصــقب الضاطــض سطــى السمطغــئ 
لاماغــظ  والاعجــه  الســططئ،  وسطــى  السغاجــغئ 
ظعاغــئ  شــغ  شأسطظــعا  إغــران،  طــع  الاتالــش 
شئراغر/حئاط (٢٠١٥) سظ تسغغر ٢٨ رتطئ جعغئ 
ســثم  رغــط  وذعــران،  خظســاء  ططــاري  بغــظ 
وجــعد سقصــات تةارغــئ ضبغفــئ بغــظ الئطثغــظ 
تئرر ذلك المساعى طظ الرتقت(٣٤)، ودحظعا طططع 
إلــى ذعــران،  طــارس/آذار  أول رتطــئ جعغــئ 
أسصئاعــا زغــارة رجــمغئ صــام بعــا صغــادات تعبغــئ 
ــاون  ــات تس ــرام اتفاصغ ــارس/آذار  �ب ــغ ١٢ ط ش
طحــارضئ طع ذعران، وشغ  ١٤ طظ الحــعر ظفســه 
ظفــث التعبغــعن طظــاورة سســضرغئ بمثاطــش أظــعاع 
شــغ  إغراظغــعن  خئــراء  شغعــا  حــارك  افجــطتئ 
خســثة  بمتاشزــئ  جئــارة  آل  وادي  طظطصــئ 
ــر  ــاد طآتم ــك بالاجاطــظ طــع اظسص ــئ، وذل التثودغ
وزراء خارجغــئ دول طةطــج الاســاون الثطغةــغ 

لمظاصحئ الاطعرات شغ الغمظ(٣٥).



ــط  ــغ تظزغ ــث طآجس ــجان، أت ــث س ــإ طتم ــا غثع ــغظ وصغاداتع ــئ الماتمس ــار التعبغ ــقف أظخ ١- بث
الحــئاب المآطــظ، إلــى أن الثاشــع طــظ وراء تحــضغض الاظزغــط شــغ الســام ١٩٩٢ عع  "إخقح المآجســئ 
الاسطغمغــئ الثغظغــئ [الجغثغــئ] شــغ خســثة فظعــا ضاظــئ تصطغثغــئ بتاــئ"، وق غأتــغ طططصــا سطــى ذضــر 
ــغ:  ــجان ش ــث س ــع طتم ــئ ط ــئ ختفغ ــا غخــعره آخــرون. اظزــر طصابط ــثة ضم ــغ خس "خطــر الســطفغئ" ش
ســادل افتمــثي، «الجعــر والتةــر الامــرد الحــغسغ شــغ الغمــظ وطعصــع افصطغــات الحــغسغئ شــغ 
الســغظارغع الةثغــث»، الطئســئ الباظغــئ (خظســاء: طرضــج ظحــعان التمغــري لطثراجــات والظحــر، طــارس/آذار 

(٢٠٠٧)، (المقتص).

٢-تعجــث شــغ ظةــران أصطغــئ زغثغــئ بطس سثغثعا شــغ السام (٢٠٠٤) زعــاء (٢٠٠٠) حــثص طظ إجمالغ 
(٤٠٨) آقف  عط جضان المظطصئ، أغطئعط إجماسغطغئ.

ــغ  ــئ الا ــئ المطضغ ــظ الحــثخغات الجغثغ ــثي طــظ بغ ــظ المآغ ــظ التعبــغ وطةــث الثغ ــثر الثغ ٣- ضان ب
اجــاداشاعا الســسعدغئ طظــث صغــام بــعرة جــئامئر/أغطعل (١٩٦٢م)، ، وســادت إلــى الغمــظ سصــإ تتصغص 

العتثة شغ طاغع/أغار (١٩٩٠).

٤- تسث طآجســئ التســظغ -الاابسئ فجــرة تمغث الثغظ التاضمئ شغ الغمظ صئض بعرة جــئامئر (١٩٦٢)، 
وضان طصرعــا شــغ جــثة- واتــثة طــظ المآجســات الاــغ دسمــئ أظحــطئ التعبغغــظ شــغ خســثة، 
واجــامر دسمعــا المالــغ لعــط إلــى طا بســث تربعط افولى ضــث الظزام الغمظــغ شغ الســام (٢٠٠٤). اظزر: 

افتمثي، طرجع جابص، ص١٧٢.

ــع   ــا سطــى تثودعــا طــع الســراق الاــغ ضاظــئ صــث جــصطئ لطا ٥- تجاطــظ ذلــك طــع بظائعــا جــثارا باظغ
طارس/آذار (٢٠٠٣) شغ غث اقتاقل افطرغضغ. وشغ شئراغر/حئاط (٢٠٠٤) اضطرت السسعدغئ لعصش بظاء 
الةــثار  الــثي ضان صــث ُأظةــج طظــه ظتــع ٧٥ ضــط، سصــإ اتاةــاج التضعطــئ الغمظغــئ لضــعن بظــاء الةــثار  
غاســارض طــع اتفاصغــئ جــثة التثودغــئ غعظغع/تجغــران (٢٠٠٠). اظزر: جــفغان أتمث طتمعد الحــظئاري، 
السغاجئ السسعدغئ تةاه الغمظ شغ ضعء التراك الحسئغ الغمظغ (٢٠١١- ٢٠١٥م)، رجالئ طاجساغر، 

جاطسئ افزعر، غجة، (٢٠١٦)، ص٤١.

٦- ضرغســاعشر  بعتحــغك، الغمــظ سطــى حــفا العاوغــئ.. التــرب شــغ خســثة طــظ تمــّرٍد طتّطــغ إلــى تتــثٍّ 
ــط،  ــرق افوج ــب الح ــغ، برظاط ــقم الثول ــغ لطس ــئ ضارظغش ــغ، طآجس ــطئ أوراق ضارظغش ــغ، جطس وذظ

السثد ١١٠ ظغسان/ أبرغض (٢٠١٠)، ص١٥.

٧- المرجع السابص، ص١٦.

٨- الحظئاري، طرجع جابص، ص ١٢٤.

٩- شــغ الســام (٢٠٠٨) الاصــى الســفغر الســسعدي شــغ واحــظطظ ســادل الةئغــر الةظــرال دغفغــث 
ــث طــظ  ــه غرغ ــثا� تصــعل: إظ ــك سئ ــه رجــالئ طــظ المط ــئ وظصــض إلغ ــعات افطرغضغ ــث الص ــعس صائ باترغ
واحــظطظ أن تصطــع رأس افشســى، شــغ إحــارة إلــى طعاجمــئ إغــران. وطــظ المرجــح أن غضــعن المطــك 
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سئــثا� صــث شضــر بالاــعازي طــع ذلــك بثغــار الاثخــض السســضري المتــثود شــغ الغمــظ سطــى ظتــع طــا 
ــض شــغ تــال  ــك العصــئ، ضئثغ ــث ذل ــه طظ ــثأ السمــض سطغ ــك شــغ التــرب السادجــئ، وب ــث ذل تــثث بس
ــظ  ــج ط ــص وغضغطغض ــه وبائ ــا تدمظا ــط ط ــر: أع ــران. اظز ــرب إغ ــظ ض ــثة س ــات المات ــئ العقغ أتةم

صداغا، طعصع بغ بغ جغ سربغ، ٢٩ ظعشمئر/تحرغظ الباظغ(٢٠١٠)، سطى الرابط:
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2010/11/101129_wikileaks_issues

١٠- خســرت الممطضــئ شــغ تطــك التــرب ١٣٠ جظثغــا، إضاشــئ إلــى طؤــات الةرتــى، وأجــغرغظ، وأخفصــئ 
شــغ تربعــا شــغ إغةــاد ترتغئــات تمظــع تعغــض التعبغغــظ شــغ تثودعــا الةظعبغــئ طســاصئق أو 
ــظ:  ــع التعبغغ ــرب الســسعدغئ ط ــغ، الت ــثود الســسعدي. اظزــر: أحــغر أورضاب اجــاعثاشعط لتــرس الت
تــثود صثغمــئ، خطــعط جثغــثة، طسعــث واحــظطظ لسغاجــات الحــرق افدظــى، ٩ أبرغض/ظغســان 

(٢٠١٥)، سطى الرابط:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alhrb-alswdyt-m-alh

wthyyn-hdwd-qdymt-khtwt-jdydt

١١-  ورد ذلــك شــغ العبائــص الاــغ جــرباعا طظزمــئ وغضغطغضــج طــظ أرحــغش الســفارة الســسعدغئ شــغ 
ــئ  ــح ضثساغ ــظ اجــاثثطعا خال ــا الســسعدغئ بالغم ــغ طعلاع ــاء. اظزــر: وغضطغضــج؛ المحــارغع الا خظس
https://cutt.us/ZOGCc  :اظاثابغئ، طعصع الظحرة ا�خئاري، ٢٩ غعظغع/تجغران (٢٠١٠)، سطى الرابط

١٢- رشــع ظزــام خالــح إتثابغــات لمعاصــع صغــادات شــغ الةغــح الغمظــغ ضــغ غاــط اجــاعثاشعا بالشــارات 
الةعغــئ الســسعدغئ، وأعمعــا طعصــع الصغــادة الــثي ضان غامرضــج شغــه الطــعاء سطــغ طتســظ افتمــر. جغظــغ 
الظثــإ  الثطغــب: جغاجــات  الســسعدغئ ودول  السربغــئ  الغمــظ والممطضــئ  عغــض وجــعرد ظعظمــال، 
طاغــع  إشرغصغــا،  وحــمال  افوجــط  الحــرق  برظاطــب  والثبطعطاجــغئ،  الحــارع  واتاةاجــات 

(٢٠١١م)، ص٤.

١٣-  أخئــح الغمــظ طــقذا آطظــا لطضبغــر طــظ الماطرشغــظ بســث خــروج تظزغــط الصاســثة طــظ الســسعدغئ. 
وغخــش ضرغســاعشر بعتحــغك جغاجــئ الرئغــج خالــح شــغ التــرب سطــى ا�رعــاب بـــ "أطســك وأذطــص"، 
ــئ شــغ  ــئ الغمظغ ــات عــروب بســخ الماطرشغــظ طــظ بغــظ غــثي افجعــجة افطظغ شــغ إحــارة إلــى سمطغ
ظــروف غاطدــئ. اظزــر: ضرغســاعشر  بعتحــغك، الغمــظ ضغــش غمضــظ تةظــإ اقظعغــار المطــرد؟، جطســطئ 
الســثد  افوجــط،  الحــرق  برظاطــب  الثولــغ،  لطســقم  ضارظغشــغ  طآجســئ  ضارظغشــغ،  أوراق 
١٠٢ أغطعل/ جئامئر (٢٠٠٩)، ص١٩. وضان أتث عآقء الفارغظ صث تاول شغ أغسطج/ آب (٢٠٠٩) 

اغاغال افطغر طتمث بظ ظاغش المسآول سظ طضاشتئ ا�رعاب شغ الممطضئ.

١٤- الحظئاري، طرجع جابص، ص ١١٧.

١٥- راجع ذلك شغ العبائص المظحعرة سطى طعصع طظزمئ وغضغطغضج سطى الرابط:
            https://wikileaks.org/saudi-cables/doc30640.html

١٦- جغظغ عغض وجعرد ظعظمال، طرجع جابص، ص٨.
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١٧-طعصع طظزمئ وغضغطغضج، طخثر جابص.

١٨- طخطفــى الظسمــان، المرتطــئ اقظاصالغئ شــغ الغمظ (٢)، طعصع اظثبغظثت سربغئ، ٣ دغســمئر/ضاظعن 
https://cutt.us/QfyJافول (٢٠١٩)، سطى الرابط: ٨

١٩- أتمــث أطغــظ الحــةاع، بســث البــعرة الحــسئغئ الغمظغــئ إغــران والتعبغــعن طراجــع وطعاجــع (خظســاء: 
طرضج الئتعث والثراجات بمةطئ الئغان، ١٤٣٤عـ)، ص ١٠٥-١٠٩.

ــثدة لخســعد التعبغغــظ، طرضــج طالضــعم ضغر-ضارظغشــغ  ــات الماس ٢٠-  أتمــث ظاجــغ، الغمــظ: الععغ
لطحرق افوجط، ٢ أبرغض/ظغسان (٢٠١٩)، سطى الرابط:

        https://carnegie-mec.org/2019/04/02/ar-pub-78744

٢١- المعصع ا�خئاري أخئار الغعم، ٨طارس/آذار (٢٠١٣)، سطى الرابط:
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=65248

٢٢-  ضان الاةمــع الغمظــغ لقخــقح صــث اخــثر شــغ اضاعبــر/ تحــرغظ افول (٢٠١٣) بغاظــا غعضــح شغــه 
ســثم ارتئاذــه با�خــعان المســطمغظ، ولــط غخــثر ســظ أي جعــئ جــسعدغئ رجــمغئ طــا غفغــث رشــخ 

بغان "ا�خقح"، أو غفعط طظه إخرار السسعدغئ سطى الربط بغظه وبغظ ا�خعان المسطمغظ.

٢٣- تعل ذلك اظزر: جغظغ عغض وجعرد ظعظمال، طرجع جابص، ص٨-٩.

٢٤- طصابطــئ طــع الطــعاء أظــعر سحــصغ رئغــج طرضــج الحــرق افوجــط لطثراجــات السغاجــغئ سطــى صظــاة 
روجغا الغعم باارغت ٢٨ طارس/آذار (٢٠١٥). سطى الرابط:

  https://www.youtube.com/watch?v=lXxHiIZcFR8

٢٥- المخثر ظفسه. 

ــئ شــغ الغمــظ عــغ طضاشتــئ  ــات الماتــثة أن المخطتــئ افطرغضغ ــرت العقغ ٢٦- سصــإ اقظصــقب اسائ
ــثور  ــرسئغ، ال ــعي الح ــادل سئثالص ــر: س ــك. اظز ــغ ذل ــعام ش ــط ا�ج ــظ غمضظع ــاب، وأن التعبغغ ا�رع
ــئ  ــظ لطثراجــات ا�جــاراتغةغئ والثولغ ــج الئترغ ــئ: طرض ــئ دراجــات، المظاط ــظ، طةط ــاه الغم ــغ تة الثول

والطاصئ، المةطث الباظغ، السثد١، ٢٠١٥ ، ص٨١.

٢٧- ضان الطــعاء ٣١٠ طــثرع أصــعى افلعغــئ المعجــعدة حــماق طــظ خســثة إلــى سمــران وغدــط ترجــاظئ 
سسضرغئ ضثمئ. 

٢٨- طخطفى الظسمان، المرتطئ اقظاصالغئ شغ الغمظ (٥)، طعصع اظثبغظثت سربغئ، ٢٤ دغســمئر/ضاظعن 
افول (٢٠١٩)، سطى الرابط:
https://2u.pw/h8T1L
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٢٩- راجــح بــادي، المســار السغاجــغ شــغ الغمــظ طــظ المئــادرة إلــى ساخفــئ التــجم، طةطــئ جغاجــات 
سربغئ، السثد ١٤، طاغع/ أغار (٢٠١٥)، ص١٧٢.

٣٠- طصابطــئ طــع الطــعاء أظــعر سحــصغ رئغــج طرضــج الحــرق افوجــط لطثراجــات السغاجــغئ صظــاة روجــغا 
الغعم باارغت ٢٢ أبرغض/ ظغسان (٢٠١٥). سطى الرابط:

  https://www.youtube.com/watch?v=nVPFPxl2A5I
وصــث ذضــر "سحــصغ" شــغ تطــك المصابطــئ أن التعبغغــظ "وســثوا دولــئ طــظ دول الاســاون [ا�طــارات سطــى 
افرجــح] بأظعــط جــغدربعن شؤــئ طسغظــئ [تــجب ا�خــقح الــثي تســثه ا�طــارات شرســا لاظزغــط ا�خــعان 
المســطمغظ شــغ الغمــظ] وأخــثوا طظعــا أطــعاق ذائطــئ ولــط غفسطــعا حــغؤا"، ظاشغــا بثلــك اقتعاطــات الاــغ 
وجعــئ لئــقده (الســسعدغئ) شــغ دســط تصــثم التعبغغــظ سطــى تســاب "ا�خــقح". والةثغــر بالثضــر أن 

التعبغغظ لط تخثر سظعط أي تخرغتات تظفغ طا أورده سحصغ شغ طصابطاه العاطئ.

٣١-أبــع بضــر أتمــث باذغــإ، المسدطــئ الغمظغــئ جــغظارغععات طــا بســث التــرب، ضراجــات إجــاراتغةغئ، 
المةطث ٢٥، السثد ٢٨٣ (الصاعرة: ٢٠١٦)، ص٧.

٣٢- ختغفئ البعرة الغمظغئ، ٢٢ جئامئر/أغطعل (٢٠١٤)، سطى الرابط:
                  http://althawrah.ye/archives/96426   

٣٣- اظزر المصابطئ طع السفغر السسعدي بثخعص العاصسئ سطى الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=MKsHcTIVPIg 

٣٤- طخطفى الظسمان، المرتطئ اقظاصالغئ شغ الغمظ (١٢)، طعصع اظثبغظثت سربغئ، ١١ شئراغر/ حــئاط 
(٢٠١٩)، سطى الرابط:

 https://2u.pw/pIPd4 
وضان الســفغر ا�غراظــغ تســغظ ظغضمــان صــث زار  شــغ ٧ غظاغر/ضاظــعن الباظــغ المظطصــئ التــرة شــغ ســثن، 

صئض جصعذعا شغ غث التعبغغظ، ودسا إلى تأجغج طةطج اصاخادي إغراظغ- غمظغ طحارك. 

٣٥- باذغإ، طرجع جابص، ص١٢.
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