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الحوثيون.. مفتاح التغلغل اإليراني في 
اليمن

ي أطاحت بسلطة 
( 1962 ال�ت خالل أربعة عقود تلت قيام ثورة 26 أيلول )سبتم�ب

ات سياسية  ّ مامة الهادوية، مرّت اليمن بمتغ�ي بيت حميد الدين، آخر تََمظُْهرات الإ
ي الخريطة المذهبية 

واجتماعية واقتصادية وثقافية، نتجت عنها تحوُّلت عميقة �ف
، ل يُْمكن ِمن دون العودة إليها فْهُم الّسياق الذي أسفر عن  ي

للمجتمع اليم�ف
ف ِمن القرن الجاري؛  ي أّول عام�ي

« بمحافظة »صعدة« �ف ي
ظهور »جماعة الحو�ث

ي قرابة ألف 
فقد تعاقبت بُطون الأرُسة العلوية عىل زعامة مناطق الشمال اليم�ف

ق  ف ادعاءات التفوُّ مامة الزيدية، رافض�ي عام، ح�ت أطاح الجمهوريون بنظام الإ
ف بالحكم والولية الأرسي العلوي، ومزاعم الحق الحرصي للعلوي�ي

محمد الزغول

ــورة  ــن نجحــت ث ــن اليم ي م ــو�ب ي الشــطر الجن
و�ف

الهــدف  تحقيــق  ي 
�ف )أكتوبــر(  الأول  يــن  ت�ش  14

يــن  ي 30  ت�ش
اع الســتقالل �ف ف الأســمى، وهــو انــرت

ي 
( 1967، وأخفقــت عــدة محــاولت �ف ي )نوفمــرب

الثــا�ف

توحيــد شــطري اليمــن بعــد ذلــك، إىل أْن تظافــرت 

ات خارجيــة وداخليــة عدة، لتســهم  عوامــل ومتغــري

ــام 1990. ــة الع ــدة اليمني ــق الوح ي تحقي
�ف

ــن  أفــرزت الوحــدة اليمنيــة وضعــاً جديــداً تمكَّ

ــن تأســيس  ــه م ي ضوئ
ــدي �ف ــاع المذهــب الزي أتب

تيــارات سياســية وثقافيــة، لســتعادة دورهــم 

ــا: ــم، منه ــى هويته ــاظ ع والحف

ي 	 
تأســيس حــزب »الحــق« الــذي ضــّم �ف

 ، ف ــي�ي ف وسياس ــ�ي ــن ومثقف ــاء دي ــه علم هيئت

برلمانيــة  انتخابــات  أول  ي 
�ف وشــارك 

ف  حســ�ي أحدهمــا:  شــغل  بمقعديــن، 

الحركــة  ــس  مؤسِّ ؛  ي
الحــو�ش بدرالديــن 

لحقــاً، الحوثيــة 

تأســيس »منتــدى الشــباب المؤمــن« الــذي 	 

ي عــام الوحــدة، 
افتتــح برامجــه الّثقافيــة �ف
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ن أتباع المذهب الزيدي  أفرزت الوحدة اليمنية وضعًا جديدًا مكَّ
من تأسيس تيارات سياسية وثقافية

ي 
وكان كّل عــام يشــهد تطــّوراً حــىت نجــح �ف

ي توعــوي يهتــم 
ــار ثقــا�ف فــرض وجــوده كتّي

ــة الشــباب. بفئ

ي هــذه 
ي �ف

ف بــدر الديــن الحــو�ش َوَجــَد حســ�ي

المؤسســات أرضيــة مناســبة، وبنية تحتيــة متهيئة، 

ي َصْعــدة، 
ف شــباب الزيديــة �ف ليبــدأ دعوتــه بــ�ي

ي الّطمــوَح الّســياسي لــدى 
وأيقظــت حركــُة الحــو�ش

ر  ُحــّكام الأمــس، بعــد مخاض عســري لنشــأة وتطوُّ

الحركــة، تخلَّلتــه عــّدة مواجهــات عســكرية، حــىت 

 ، ي
ــىف ــمال اليم ي الش

ــا �ف ــط نفوذه ــن بَْس ــت م ن تمكَّ

وســيطرت عــى العاصمــة صنعــاء، مســتفيدًة مــن 

ــة  ــت الدول ي أصاب
ــىت ــاك ال ــو�ف والرتب ــة الف حال

اليمنيــة نتيجــة المســار المتعــرش الــذي مــرَّت 

 ،» ي ــر�ب ــع الع ــد »الربي ــة بع ــة النتقالي ــه العمليَّ ب

ي 
ــالمية �ف س ــورة الإ ــادة الث ــن ق ــناد م ــم وإس وبدع

دة  ف شــطري اليمــن ُمهدَّ إيــران. وباتــت الوحــدة بــ�ي

ــام  ــة، وانقس ــيادة الدول ــري لس ــع كب ــل تراج ي ظ
�ف

ف فرقــاء العمليــة النتقاليــة، وانتشــار  حــاّد بــ�ي

واســع للســالح.

انتشار واسع للسالح
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من الفقه إلى السياسة
ي 

ــة �ف ــة الزيدي ــة الطائف ــة الحوثي ــت الحرك دفع

اليمــن مــن بُعدهــا الفقهــي والجتماعــي التقليــدي 

ي اليمــن، إىل شــكل 
مامــة �ف بعــد ســقوط نظــام الإ

مــن أشــكال العمــل الســياسي المدعــوم بقــوة 

ــر للحــدود،  ٍّ عاب ــٍر رســاىلي ــل بِفْك الســالح، والمحّم

ي المنطقة، 
ي �ف

يــرا�ف وع الإ يلتقــي سياســياً مــع المــ�ش

عــى الرغــم مــن الخــالف الفقهــي والعقــدي 

ي،  ــ�ش ي ع
ــىف ث ــيع الإ ــة والتش ف الزيدي ــ�ي ــق ب العمي

ي حــال امتــالك 
وهــو خــالٌف يمكــن لــه أن يتطــّور �ف

الحركــة الحوثيــة مــن عنــارص القــوة والنتشــار مــا 

 ، ي
يرا�ف وع الإ ي موقــف التنافس مــع المــ�ش

يضعهــا �ف

ــا مــا  ي المــدى المنظــور، أّم
وهــو أمــٌر مســتبعٌد �ف

ف  ف المدرســت�ي هــو قائــٌم الآن، فهــو التقــاٌء بــ�ي

العتقــاد  قاعــدة  عــى  والجعفريــة(  )الزيديــة 

ــت«. ــة أهــل البي ــة، و«ولي مام بالإ

ــاره  ــع أنص ــث م ي للحدي
ــو�ش ف الح ــ�ي ــّرغ حس تف

ي الّشــأن الفكــري الّســياسي منــذ العــام 2001، 
�ف

ــة  ــدي، والعاطف ــب العق ف الجان ــ�ي ــه ب ــزج في وم

؛ لَيخُلــص  الّتاريخيــة، واســتح�ف آلم الحــارصف

ي 
إىل أنّــه ل بــد مــن البحــث عــن ُمنقــذ. وتــدرج �ف

ي هــو 
ي المــا�ف

توصيــف الُمنقــذ؛ فبعــد أن كان �ف

ي طالــب،  مــام عــىي بــن أ�ب ي الكريــم، ثــم الإ النــىب

ــدور بعدهمــا عــى أهــل  ــه، جــاء ال ي هللا عن
ر�ف

ف  البيــت، ثــم انتقــى منهــم أشــخاصاً معّينــ�ي

ليجعــل منهــم نموذجــاً لمــن يجــب الّتمســك 

ــدث  اً تح ــري ــم، وأخ ــى منهجه ي ع
ــىف ــم والم به

عــن الوضــع الراهــن، ومــا يشــهد مــن تمــزق 

واختــالف وضعــٍف لأهــل الحــق، وأنــه لبُــدَّ مــن 

ــا،  ي يراه
إصــالح الوضــع حســب الطريقــة الــىت

ــد؛ مــا  ــق إىل مــا يري وبهــذا شــّكل خريطــة الطري

ف إىل الّنظــر إليــه ِمــن  دفــع بالعديــد مــن المراقبــ�ي

 نَحت الحركة الحوثية جانب العنف يف التعاطي مع اآلَخر 
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ي البحــت. وتنّبــه 
زاويــة الفعــل الســياسي ل الّثقــا�ف

البعــض إىل أّن نشــاط الحركــة الحوثيــة مجــرد 

إعــادة  إىل  تهــدف  تحــركات  ي سلســلة 
�ف حلقــة 

مامــة إىل اليمــن، أو استنســاخ النمــوذج  حكــم الإ

. ي
ــا�ف ــزب هللا اللبن ــوذج ح ، أو نم ي

ــرا�ف ي الإ

ي 
�ف المؤســس  ي 

الحــو�ش رؤيــة  تتجــاوز  لــم 

الشــأن الســياسي فكــرة إحيــاء مبــدأ »وليــة أهــل 

نهــم-  البيــت«، تــاركاً لـــ »أهــل البيــت« -عنــد تمكُّ

جميــع تفاصيــل إدارة الشــأن العــاّم؛ لأنّهــم 

ي نََظــره مؤيَّديــن مــن عنــد هللا، وبالتــاىلي لــن 
�ف

ــا  ي يُطلقه
ــىت ات ال ــن التنظــري ــري م يحتاجــوا إىل كث

السياســيون اليــوم، والنــاس لــن يحتاجــوا إىل 

ــل  ــىي وأه ــام ع م ــة الإ ــك بولي ــن التمس ــرش م أك

ــم. ــاد له ــه، والنقي بيت

ي المؤســس أنهــا 
حــىت الديمقراطيــة يــرى الحــو�ش

ســالم، جــاؤوا بهــا ليمســحوا -عى  فكــرة أعــداء الإ

ي وليــة الأمر من 
ســالمّي �ف ه- النظــام الإ حــد تعبــري

أذهــان النــاس. وَخُلــص إىل أّن هللا ســّخر أعــداء 

ســالم ليهيئــوا بهــذه الديمقراطيــة لأوليائــه  الإ

فرصــة الحريــة حــىت يحققــوا مرادهــم.

ي عــى أســاس فكــرة 
بينمــا تقــوم حركــة الحــو�ش

أنــه يحظــى  يــرون  الــذي  القــدوة«،  »القائــد 

ــاىلي فالأمــر  ــد ســماوي وتســديد إلهــّي، وبالت بتأيي

ــاع المطلقــة ل تكــون  ــده وطاعــة الأتب والقــرار بي

ي تشــكيل 
إل لــه، ومــا تشــهده الحركــة مــن تطــور �ف

ي إطــار 
ي �ف

بعــض المجالــس والهيئــات، فإنمــا تــأ�ت

إدارة وتنفيــذ القــرارات المتخــذة مــن »القائــد 

ــدوة«. الق

ي المؤســس الــكالَم حــول مســألة 
وأكــرش الحــو�ش

ببعــض  وربطهــا  بالــذات،  القــدوة«  »القائــد 

النصــوص الدينيــة، وحــىت القصــص والأمثــال 

الشــعبية، ثــّم ورثهــا عنــه الأتبــاع، لذلــك ل تجــد 

ــد، وإن  ــو عــى صــوت القائ ــاً يعل عندهــم صوت

كان أكــرش علمــاً وحكمــة وتجربــة. وهــذا الســلوك 

بقــدر مــا فيــه مــن ســيئات، ومــا يبــدو عليــه مــن 

ــط  ــن ضب ــن م ــه يُمّك ــتبداد، فإن ــاِء روِح الس جف

لهــا  إيقــاع الحركــة مــن جهــة، وينظــم عمليــة تحوِّ

ــري عليهــا مــن جهــة أخــرى. والتأث

الّتسّلح وعسكرة الحركة
 ّ ي

ــك بعســكرة الحركــة، بــل والمــىف يعــدُّ التمسُّ

د بالســالح ومراكمتــه، ركنــاً أساســياً  وُّ ف ي عمليــة الــرت
�ف

ــة، عــى  ــة الحوثي ــة للحرك ــة العقائدي ي المنظوم
�ف

« الــذي تنشــده وتســعى إليــه  ف أســاس أّن »التمكــ�ي

يســتوجب امتالكهــا عنــارص القــوة، الماديــة منهــا 

اض أّن القيادة  والمعنويــة. وفوق ذلــك، عى افــرت

ي موضــوع الســالح 
ــِدي تســاهالً �ف الحوثيــة قــد تُْب

ّ وهــو غــري وارد- فــإّن وْضَعهــا ســيكون  ي
بدافــٍع ذا�ت

تفّرغ حسين الحوثي للحديث مع أنصاره في الّشأن الفكري 
الّسياسي منذ العام 2001
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حرجــاً أمــام أتباعهــا الذيــن ظّلــت توهمهــم بــأّن 

ــة  ي مواجه
ــم �ف ــي؛ لأنّه ــم الحتم ــلُّح خياره التس

ي 
دائمــة مــع العــدّو )أمريــكا وإرسائيــل وأذنابهمــا �ف

الداخــل والخــارج(، وبالتــاىلي ســتخ�هم وتفقــد 

عيتهــا لديهــم. رسش

ــف  ــب العن ــة جان ــة الحوثي ــت الحرك ــد نَح وق

ي التعاطــي مــع الآَخــر المختلــف عنهــا 
اللفظــي �ف

ل  َمــن  وجــه  ي 
�ف وَشــَهرْت  الأوىل،  أيامهــا  ِمــن 

 ، ف ينضــوي تحــت لوائهــا تُهمــة العمالــة لالأمريكيــ�ي

ي جــدل مــع مخالفيها، 
وتدريجيــاً دخلــت الحركــة �ف

مــع  طاحنــة  وحــرٍب  مواجهــات  إىل  َل  تحــوَّ

الّســلطات الحاكمــة عــرب عــّدة جــولت، انطلقــت 

ي حزيــران )يونيــو( 2004، 
ارة جولتهــا الأوىل �ف رسش

ف بدرالديــن، وتوّقفــت الجولــة  وفيهــا ُقِتــل حســ�ي

ة  ايــر( 2010، وهــذه الأخــري ي شــباط )فرب
السادســة �ف

ــعودية عــى  ــة الّس ــة العربّي ــا المملك ــت فيه دخل

ــف، إىل  ــال عني ف قت ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــع ب ــط، ووق الخ

أن انتهــى الأمــر باســتيالء الحركــة عــى صنعــاء، 

ايــر( 2015.  ي 6 شــباط )فرب
وإعالنهــا النقــالب �ف

ي الجولــة الأوىل ِمــن الحــرب 
ف �ف كان عــدد الحوثيــ�ي

ي القتــال، 
محــدوداً جــداً، لســيما الذيــن شــاركوا �ف

ي 
�ف قــرى معــدودة  يتجــاوز  انتشــارهم ل  وكان 

ــدى  ــران« إح ي »م
ــا �ف ــدة، معظمه ــة صع محافظ

ــدان«. ــة »حي ــراف مديري أط

نســبة  انخفضــت  مؤّسســها  مقتــل  وبعــد 

ــه  ــراد أرست ــة، وانتقــل أكــرش أف ف بالحرك الملتحقــ�ي

لــول  يُطــوى،  أن  الملــف  وكاد  صنعــاء،  إىل 

ي منطقــة »نشــور« 
اشــتعال المواجهــات الّثانيــة �ف

ي كان المســتهَدف 
ق مدينــة صعــدة الــىت شــمال رسش

 ، ي
ف الحــو�ش ( والــد حســ�ي ي

فيهــا )بــدر الديــن الحــو�ش

ــة  ــة صحفي ــد ُمقابل ــدة بع ــاد إىل صع ــا ع عندم

أُْجِريَــْت معــه تحــّدث فيهــا عــن حــق »أهــل 

ــر. ــة الأم ي ولي
ــت« �ف البي

وهكــذا تلــْت تلــك الجولــة، جــولٌت ثالثــة 

ــرب  ــْت ح ــة توّقف ــّم سادس ــة، ث ــة وخامس فرابع

ف عندهــا، ومــع ذلك  القــوات الحكومّيــة والحوثيــ�ي

ي طــّي صفحــة 
لــم يُســهم التوقــف عــن القتــال �ف

اســتمرت  ولكــن  صعــدة،  ي 
�ف والعنــف  التوتــر 

ف  بــ�ي متقطِّــع  بشــكل  المســّلحة  المواجهــات 

الحركــة الحوثيــة وجماعــات محلّيــة تشــكَّلْت ِمــن 

ف عــى  ف ســيطرة الحوثيــ�ي ــاء القبائــل الرافضــ�ي أبن

ي حزيــران )يونيــو( 2010، تداعــْت 
مناطقهــم. و�ف

بعــض الزّعامــات القبلّيــة إىل تشــكيل مــا ُعــرف بـــ 

ــَي  ــاء صعــدة« الــذي حِظ »التحالــف القبــىي لأبن

ي تلــك المرحلــة بدعــم بعــض أطــراف النِّظــام 
�ف

ــم. الحاك

امــن مــع حركــة  ف ي آذار )مــارس( 2011، وبالرت
و�ف

الرئيــس  نظــام  المتناميــة ضــد  الحتجاجــات 

تنّبه البعض إلى أّن نشاط الحركة الحوثية مجرد حلقة في 
سلسلة تحركات تهدف إلعادة حكم اإلمامة إلى اليمن
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الراحــل عــىي عبــد هللا صالــح، دخلــت المجاميــع 

ــة  ة وعلني ــارسش ــاٍت مب ي مواجه
ــلحة �ف ــة المّس القبلّي

ــة  ــري أّن مســلحي الحرك ــة، غ ــة الحوثي ــع الحرك م

ي معظــم المناطــق 
-بمــا تهّيــأ لهــم ِمــن انتشــار �ف

المحيطــة بمدينــة صعــدة )عاصمــة المحافظــة( 

يــة إليهــا بمــا  وســيطرتهم عــى الطُّــرق المؤدِّ

ي يصلهــا بصنعــاء- اســتطاعوا 
ــىت ــق ال فيهــا الّطري

أْن يفرضــوا حصــاراً منظَّمــاً عــى مدينــة صعــدة؛ 

ــن  ــاف، م ــة المط ي نهاي
ــم، �ف نه ــذي مكَّ ــر ال الأم

ــا. ــيطرة عليه ــا والّس ــول إليه الّدخ

جــرى كل ذلــك والنِّظــام الحاكــم منشــغٌل 

ي 
�ف الوضــع  واضطــراب  الحتجاجــات  بموجــة 

ي ظــّل 
ــة، و�ف ــة المحافظــات اليمني ــاء، وبقّي صنع

ي شــّلت القــرار 
انقســام الجيــش جــّراء الأزمــة الــىت

دون  وحالــت  للّدولــة،  ــيادي  والسِّ ــياسي  السِّ

ــى  ف ع ــ�ي ــيطرة الحوثي ــع س ــراء يمن ــاذ أّي إج اتخ

ي 
ــه �ف ــارة إلي ش ــدر الإ ــا تج ف م ــ�ي ــن ب ــدة، وِم صع

ي أّدت إىل ســقوط صعــدة 
ســياق العوامــل الــىت

ي المناطــق 
بيــد الحركــة، أّن معســكرات الجيــش �ف

ي محافظــة 
الشــمالية -بمــا فيهــا تلــك المســتقرة �ف

صعــدة- كانــت تابعــة لقيــادة المنطقــة الشــمالية 

ــىي  ال ع ــرف ــا الج ــم قائده ي انض
ــىت ــة، وال الغربي

َضِمــن  محســن صالــح إىل »الثــورة«، وبذلــك 

الجيــش تجاههــم، حيــث  الحوثيــون موقــَف 

ــورة«. ــاً إىل »الث ــم أيض ــوا ه انضم

ــن بقــي  ــن القضــاء عــى َم ــون ِم ــن الحوثي تمّك

ــي  ي ضواح
ــل �ف ــوا القبائ ــم، فهاجم ــن خصومه م

ي 
�ف الرّعــب  أثــار  مــا  بهــم،  وفتكــوا  صعــدة، 

 ، ف ف للحوثيــ�ي ي صعــدة المخالفــ�ي
قلــوب ســاكىف

ــدة إىل  ــن صع ــة م ف للحرك ــ�ي ــرش المناوئ ــزح أك ون

ــاُم  ــّر النظ ــن، واضط ــن اليم ــة م ــق مختلف مناط

ي 
ي الجيــش عــن دوره �ف ي صنعــاء، عــى إثـْـر تخــىِّ

�ف

ي صعــدة، إىل ســحب 
حمايــة مؤّسســات الدولــة �ف

محافــظ المحافظــة بمــا يُمّثــل مــن رمزيــة لوجــود 

الدولــة؛ فانهــارت جميــع المؤّسســات إثــر ذلــك، 

وأَخــَذ الحوثيــون يمارســون دور الّدولــة ويديــرون 

ي ظــّل تصفيــق بعــض 
المحافظــة بطريقتهــم، و�ف

شــباب ســاحات العتصــام والأطــراف الّسياســية 

ي 
المؤيــدة لهــم، وأدرَجــوا مــا جــرى يومهــا �ف

ف صعــدة بــأوىل  عيــة الّثوريــة، واصفــ�ي ّ ســياق ال�ش

رة ِمــن نظــام عــىي عبــد هللا  المحافظــات الُمَحــرَّ

ــح. صال

اء ِمــن  تعــود بدايــات اعتمــاد الحركــة عــى خــرب

ي تدريــب بعــض 
الخــارج )إيــران وحــزب هللا( �ف

ــف  عنارصهــا، ووحداتهــا القتاليــة إىل مــا قبــل توقُّ

جولــة الحــرب السادســة، إل أّن اشــتغال الحركــة 

ي هــذا التجــاه تضاعــف خــالل عامــي )2011 – 
�ف

، بحيــث أصبــح عــدد مســلحيها  2013( بشــكٍل كبــري

، الذيــن يتلقــون تدريبهــم عــى أيــدي  ف بــ�ي المدرَّ

ي ازديــاد، ولــم يعــد 
ي الداخــل والخــارج �ف

اء �ف خــرب

تقوم حركة الحوثي على أساس فكرة »القائد القدوة« الذي 
يرون أنه يحظى بتأييد سماوي
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ي العاصمــة صنعــاء ذاتهــا، 
رِساً أّن للحركــة، حــىت �ف

مناطــق مغلقــة يتلّقــى فيهــا عنارصهــا التدريــب، 

ــا  ( 2014 وم ــول )ســبتمرب ــت أحــداث أيل ــد أثبت وق

ة  تالهــا مــن أحــداث، وجــود عنــارص تدريــب وخرب

ــرس  ي و«الح
ــا�ف ــزب هللا« اللبن ــن »ح ــارة م واستش

ي 
« يعملــون مــع حركــة الحــو�ش ي

يــرا�ف الثــوري الإ

خــارج اليمــن وداخلــه.

وبخصــوص الّتســلُّح، فعــدا عــن كــون عنــارص 

قبــل  الســالح  ِمــن  قطعــاً  يملكــون  الحركــة 

الّســوق  توافــر  فــإّن   ، ي
الحــو�ش إىل  النضمــام 

المحليــة عــى أنــواع مختلفــة ِمــن الأســلحة، بمــا 

ة، كان إحــدى  فيهــا المتوســطة وبكميــات كبــري

، وإىل جانــب ذلــك، مثَّلْت  ف ُســُبل تســليح الحوثيــ�ي

ــالح،  ــار الس ــة لتّج ــة مواتي ــرب فرص ــوام الح أع

ي طريقهــا إىل 
فوجــدت أســلحة الجيــش اليمــىف

ي نفــس الوقــت مّثلــت الحروب 
، و�ف ي

حركــة الحــو�ش

ف ِمــن خــالل  الســّت ســبيالً مهمــاً لتســليح الحوثيــ�ي

ــلحة  ــكرية وأس ــات عس ــن آلي ــا ِم ــوه فيه ــا غنم م

ــة. ثقيل

ف لتســليح الحركــة  لكــّن المصدريــن الرئيســ�ي

ــران،  ي إي
ــالن �ف ــة يتمث ــة والثقيل ــلحة النوعي بالأس

ــون  ــطا الحوثي ي س
ــىت ي ال

ــىف ــش اليم ــازن الجي ومخ

عيــة  عــى معظمهــا بعــد انقالبهــم الســلطة ال�ش

ايــر( 2015. ولــم يُحــل مــا تبّقــى ِمــن  ي شــباط )فرب
�ف

ي اليمــن مــن قيامهــم 
الحضــور الرمــزي للدولــة �ف

بذلــك.

ف إىل عدن، أدرك  ومــع دخول المتمردين الحوثيــ�ي

، والقوى  ي
ي ذلــك دول الجوار اليمــىف

الجميــع، بمــا �ف

 ، ي ف الحــر�ب قليميــة والدوليــة، بــأّن عتــاد الحوثيــ�ي الإ

ق  وقــوام مســلحيهم قاِدَريــِن عــى منحهــم التفــوُّ

عيــة،  ال�ش الســلطة  المواجهــة ضــّد  ميــدان  ي 
�ف

وضــد الجماعــات اليمنيــة المحليــة المناوئــة لهــم؛ 

ي يدهــم.
إذ صــار ســالح الدولــة �ف

ي تقويض كل منجــزات الحوار 
وهــو مــا كان يعــىف

، والذهــاب باتجــاه رصاٍع طائفــي،  ي
ي اليمــىف

الوطــىف

ي الختيــار 
وبالتــاىلي بــات أمــام دول الجــوار اليمــىف

ف أحــد أمريــن؛ إمــا التســليم بالواقــع الجديد،  بــ�ي

ي أتــون رصاٍع طائفــي طويــل 
وتــرك اليمــن يغــرق �ف

، أو المبادرة  ف ات الســن�ي الأمــد، قــد يمتــّد إىل عــ�ش

عيــة، وإعــادة التــوازن إىل  إىل دعــم الســلطة ال�ش

ي إىل 
خريطــة توزيــع القــوة الداخليــة، وبمــا يفــىف

إعــادة القــوى اليمنيــة إىل طاولــة المفاوضــات.

الحوثية باعتبارها بوابة إيران إلى 
اليمن

ي الّســاحة 
ي رســمياً وشــعبياً �ف

يــرا�ف جــاء الــّدور الإ

اليمنيــة ِمــن البوابــة الزيديــة تحديــداً، والحوثيــة 

ُقِتل مؤّسس الحركة الحوثية حسين بدرالدين خالل أولى 
المواجهات مع السلطات الحاكمة في حزيران العام 2004
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بشــكل أخــص، وهو الــذي أعطى للمســتوى الذي 

وصلــت إليــه الحركــة الحوثيــة عســكرياً وسياســياً 

الّســعودية،  الحســابات  ي 
�ف أهّميتــه  واجتماعيــاً 

كســالٍح تــرى الّريــاض أنَّ نظــام طهــران هــو 

ــن توجيهــه نحــو خارصتهــا. المســتفيد ِم

ف طهــران وبعض  أســفرت التصــالت المبكــرة بــ�ي

الأوســاط الزيديــة، وبخاصــة بعــض رمــوز المذهب 

هــا، عــن مشــاركة  ي صعــدة وغري
الزيــدي وطالئعــه �ف

ــب  ــاء المذه ــباب وعلم ــن ش ــدداً م ــّم ع ــد ض وف

ي 
�ف الّثــورة  بذكــرى  إيــران  احتفــالت  ي 

�ف الزيــدي 

عــام 1986، وجــاءت هــذه المشــاركة تلبيــة لدعــوة 

ي صنعــاء.
وجهتهــا لهــم ســفارة طهــران �ف

ي صعــدة 
وقــد عكســت الأنشــطة الّزيديــة �ف

ـراً واضحــاً بآليــات  ي أعقــاب تلــك الزيــارة تأثُـّ
�ف

ي إيــران، حيــث لــم 
ي �ف

ووســائل الشــتغال الديــىف

يُْخــِف العائــدون ِمــن تلــك الزيــارة إعجابَهــم بمــا 

ــه  ي الموّج
ــا�ف ي والّثق

ــىف ــاط الّدي ــن الّنش ــهدوا م ش

ــدارس  ــة الم ــالل إقام ــن خ ــيع، م ــاش الّتش نع لإ

والمراكــز البحثّيــة المتخّصصــة، فضــالً عــن إقامــة 

ي تجتمــع فيهــا 
الّشــعائر والمناســبات الّدينيــة الــىت

هم عاطفيــاً نحــو  ، ويســهل فيهــا شــدُّ الجماهــري

ي كيفيــة نقــل 
الخصوصّيــة المذهبّيــة، والّتفكــري �ف

مــا أمكــن مــن شــكل الّتجربــة إىل اليمــن، مــع 

ــف  ي المخال
ــا�ف ــري والّثق ــوى الفك ــتبعاد المحت اس

ــه  ــدو أن ــا يب ــاء عــى م بق ــة، والإ ــد الّزيدي ــا عن لم

ــة. ي الجمل
ك �ف ــرت مش

ــة  ــة والّثقافي وعــى رأس هــذه الأنشــطة الّدينّي

شــارة إىل  ي أسســت للحركــة الحوثيــة تجــدر الإ
الــىت

ظهــور »اتحــاد الشــباب المؤمــن« مطلــع العــام 

 مثَّلْت أعوام الحرب فرصة مواتية لتّجار السالح
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ي مدينــه صعــدة، وهــو العمــل الــذي 
1987 �ف

ــل  ــه قب ــى إيقاف ــة ع ــلطات المحلّي ــت الّس أقدم

ــيه،  ــت مؤّسس ــا لحق ــه الأول، كم ــل عام أن يكم

ــجن. ــم السِّ ــْت بعضه وأودع

ــعيها  ــن، وس ي باليم
ــرا�ف ي ــام الإ ــع أّن الهتم وم

ــة  ــرب البواب ــا ع ــوذ فيه ــع نف للحصــول عــى مواق

ــة  ــق بمنظوم ــٌر يتعل ــرى، أم ــذ أخ ــة ومناف الّزيدي

فيهــا  يتقاطــع  ى،  كــرب اتيجية  إســرت أهــداف 

، إل أّن للبعــد  ي
الســياسي مــع القتصــادي والأمــىف

ــدة  ــن عقي ــاً؛ فم ــوره أيض ي حض ــىب /المذه ي
الّديىف

ي تقــوم عليهــا الدولة 
يــة -الــىت ي ع�ش

ثــىف الشــيعة الإ

مــام  ي إيــران- ســيخرج مــن اليمــن رايــة تنــ� الإ
�ف

المهــدي المنتظــر، وأنهــا ســتكون أهــّم الرايــات 

ي 
ــىت ي ال

ــا�ف ــة الخراس ــل راي ــك مقاب ــا. وذل وأهداه

ــة الشــيعية  ــران، وبحســب الرواي ســتخرج مــن إي

ــذي  ــر ال ، الأم ي
ــا الســفيا�ف ــان لتهزم ســتّتحد الرايت

د لخــروج المهــدي المنتظــر، ويحتــّل هــذا  ســُيمهِّ

ي الفكــر الشــيعي، 
ي زاويــة هاّمــة �ف يمــان الغيــىب الإ

الّسياســة  مقتضيــات  كبــري  حــدٍّ  إىل  ــه  ويوجِّ

ــة. قليمي الإ

ف  التأثــري عــى الحوثيــ�ي إيــران مــن  تمكنــت 

ــم؛  ــو الأه ، وه ــياسي ــيُّع الس ــار التش ــن إط ضم

تعد إيران ومخازن الجيش اليمني التي سطا عليها الحوثيون 
مصدرين رئيسين لتزويد الحركة الحوثية باألسلحة

م نفَسه ألتباعه بوصفه ويّل أمر األمة عبد امللك الحويث ُيقدِّ
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ذات  ليســت  والفقهيــة  العَقديــة  فالجوانــب 

 ، ي
يــرا�ف الإ الجيوســياسي  وع  المــ�ش ي 

�ف أولويــة 

ــد ذلــك هــو تمّكنهــا مــن نــ�ش طقــوس  ومــا يؤّك

ي اليمــن 
عاشــوراء الشــيعية )المآتــم الحســينية( �ف

ي 2014، 
ي العــام المــا�ف

ي تاريخــه �ف
وَّل مــرة �ف

لأ

ــوز  ــعارات ورم ــع لش ــار واس ــا انتش ي تخلَّله
ــىت وال

وصــور التشــيُّع الســياسي المعروفــة، مثــل صــور 

 ، ي
، وحســن نــ� هللا، وخامنىأ ي

ومقــولت الخميــىف

هــم. وغري

وقــد أظهــرت إيــران مقــدرة عــى تجــاوز 

ي 
ــىت ــف الفــرق الشــيعّية ال الخالفــات مــع مختل

مامــة، وقــد بــرز  ي إطــار العتقــاد بالإ
تنطــوي �ف

ي ســوريا 
ف �ف ي عالقتهــم مــع العلويــ�ي

ذلــك �ف

التشــيُّع  ي 
�ف هــؤلء  انخــرط  حيــث  وتركيــا؛ 

ــوارق  ــم الف ــران رغ ــه إي ه ــذي توجِّ ــياسي ال الس

ف  ــ�ي ــة ب ــات الفقهي ــدة والخالف ي العقي
ة �ف ــري الكب

. ف الجانبــ�ي

فرص االندماج السياسي
الّدولــة  ي 

�ف الّســياسي  الندمــاج  يتطّلــب 

ــؤولية إدارة  ــالع بمس ــك الضط ــع، وكذل والمجتم

ي 
ــو�ش ــة الح ــن جماع ــة، ِم ي الدول

ــاّم �ف ــأن الع الش

وصبغتهــا  المســّلحة،  هيئتهــا  عــن  الخــروج 

ــياسي  ــر الّس ــكال الّتمظه ــد أش ــة، إىل أح المذهبي

المدنيــة. والّتنظيمــات  كالأحــزاب 

اطاً كهــذا يبــدو ِمــن حيــث المبــدأ  إّن اشــرت

ــه قيــادة  وريــاً ومنطقيــاً، خاصــة مــع توجُّ رصف

ــة  ــأّي دول ــالد، ف ي الب
ــم �ف ــوىّلي الحك ــة إىل ت الحرك

ي وضــٍع طبيعــي، ل يمكــن أن يقبــال 
أو مجتمــٍع �ف

بالخضــوع إىل هيمنــِة جماعــٍة مســلحٍة تنتمــي 

ي البــالد، وتقودهــا تحــت هــذا 
لأقليــة مذهبيــة �ف

، حــىت وإن جــاء ذلــك عــن  ي العنــوان المذهــىب

ة. ــري ــوى متغ ــن الق ــة، فموازي ــق الَغَلب طري

ِمــن تحــوُّل الحركــة  لكــن ثمــة مــا يجعــل 

ــاً، إىل حــزٍب ســياسي أمــراً غــري وارد  الحوثيــة، كلي

ــد أن  ــا ل تري ــس لأنه ي المســتقبل المنظــور، لي
�ف

تفقــد »هويتهــا وطبيعتهــا كفعــل دعــوي وخطاب 

ــا  ــطيها، وإنم ــد ناش ــل أح ــو تعلي ــا ه « كم ي
ــىف دي

ي 
لأســباٍب تتعلــق بطبيعــة موقــع قائــد الحركــة �ف

ــة، فالزعيــم الحــاىلي  ــة والعقدي منظومتهــا الفكري

ــه  ــل أخي ــاً عــى تأصي ، جري ي
ــك الحــو�ش ــد المل عب

ّ أمــر  م نفَســه لأتباعــه بوصفــه »وىلي ، يُقــدِّ ف حســ�ي

ل الجماعــة إىل حــزٍب  الأمــة«، وبالّتــاىلي فــإّن تحــوُّ

ــازل  ــد التن ــذي ل يري ــا ال ــٌم لزعيمه ســياسي تقزي

عــن ســلطته الدينيــة والدنيويــة ليتحــول إىل رئيس 

ــة. ــن الســلطة الديني حــزٍب ســياسي ُمجــرَّد ِم

ي حكــم الممكــن حــدوث 
ي المقابــل يظــّل �ف

�ف

يتجــّى  قــد  الحركــة،  ي مســار 
�ف ي 

تحــوُّل جــز�أ

ســياسي  كجنــاٍح  يعمــُل  حــزٍب،  تشــكيل  ي 
�ف

ع  تمكنت إيران من التأثير على الحوثيين ضمن إطار التشيُّ
السياسي
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للحركــة، وتكــون لــه قيــادة سياســية )زمنيــة( 

تخضــع للقيــادة الدينيــة )المطلقــة( المتمثلــة 

ــراٌء  ــون إج ــن يك . ول ف ــ�ي ــم الحوثي ــخص زعي ي ش
�ف

ــه طبعــاً- أكــرش  ي حــال حدوث
ــن هــذا القبيــل -�ف ِم

ــدّي  ــٍع لُبع ــح خاض ــٍف، أو بالأص ــاٍر ردي ــن مس ِم

ي 
ــىف ــا يع ــة؛ م ــة الحرك ي بني

ــب �ف ــّلح والتمذُه التس

ي 
أنـّـه ِمــن غــري المتوقــع حــدوث تحــوُّل جــذري �ف

ــا  ــن هيئته ــاً ع ــه قريب ــى في ــة، تتخ ــار الحرك مس

؛ نظــراً لمــا  ي ي المذهــىب
المســّلحة، وطابعهــا الديــىف

يُمّثلــه هــذان الجانبــان ِمــن أهّميــة للحركــة تفقــد 

ــا ــّم مقوماته ــا أه ــا عنهم بتخليه
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حلف اإلمامية والخمينية في اليمن: حاجة 
حوثية أم استراتيجية إيرانية؟

 / / المناطقي، أو السياسي ي بعده القبىلي
ف مكونات الشعب �ف ي اليمن ب�ي

الرصاع �ف
ي أنهت حكم »الأئمة«، 

، غدا طابعاً مألوفاً منذ حرب اليمن الأوىل ال�ت ي الحز�ب
ف وحروبهم الستة مع النظام مروراً بالوحدة وفصائلها، والحوثي�ي

مصطفى العثماني

، هــو الطابــع  ي
ي المشــهد اليمــىف

لكــن الجديــد �ف

ي شــقها الــذي تبــع ثــورات 
الأيدولوجــي للمعركــة �ف

ف كانــت  ي 2011 فلــ�أ
ي �ف مــا يســمى الربيــع العــر�ب

 ،) ف ــ�ي ــمي للحوثي ــم الرس ــار هللا )الس ــة أنص حرك

ــا  ، فإنه ــىف ــا م ــة فيم ــم الحزبي ــة المعال واضح

ــفت  ــاء، كش ــى صنع ــتحواذها ع ــد اس ــا بع فيم

ــم  مــا تبقــى مــن الغطــاء، عــن أيدولوجيتهــا. ول

 ، ف ف حــىت فرصــة التكهــن والتخمــ�ي تمنــح الباحثــ�ي

ــة. نحــو خطاهــا التالي

ي المــدن العربيــة بعد 
وإذا كانــت المظاهــرات �ف

ــتحوذ  ــس 2011 اس ي تون
ــن �ف ــن العابدي ــقوط زي س

ــة المطــاف، فــإن  ي نهاي
ــاً إســالميون �ف عليهــا غالب

طابعــاً  حملتــا  والبحرينيــة  اليمنيــة  التجربــة 

ــاً. إضافي

ــالح  ــزب الإص ــك ح ــالً، هنال ــن مث ــي اليم فف

الســالمية  للتيــارات  ف  المنتســب�ي وبعــض 

 ، ي
المحليــة، ولكــن مــن النســيج الجمعــي اليمــىف

ــن  أضيــف إليهــم »الحوثيــون« فيمــا بعــد الذي

ــن  ــم ع ــاً إل أن تمايزه ف ُخّلص ــ�ي ــوا يمني وإن كان

مبكــراً،  حــدث  العــام،  الجتماعــي  النســيج 

ي اليمــن 
فــكان انضمامهــم لمــا قيــل إنــه ثــورة �ف

الأزمــة«  ي 
�ف »الســتثمار  قبيــل  مــن  إل  ليــس 

هــم. كغري

ف  اء ممــن أعــدوا الحوثيــ�ي فالــذي بــدا، أن الخــرب

ــل  ــّدروا مث ــن، ق ي اليم
ــيادة �ف ك الس ــرت ــراً لمع مبك

ــة،  ــات العربي ، أّن النتفاض ــرش ــآرب ك ــاب م أصح

فرصــة ذهبيــة لقطــف ثمــرات مؤجلــة، وتعديــل 

خرائــط، وتحقيــق أمــاٍن شــبه مســتحيلة.
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ــى  ي ع
ــو�ش ــاعدت الح ي س

ــىت ــل ال ف العوام ــ�ي وب

وز لعبــاً مؤثــراً، - مثــل تيــار الكــرد والإخــوان  الــرب

ــداث  ــة، فالأح ــم التنظيمي - جاهزيته ف ــلم�ي المس

ــن  ي ــة لكثري ــح فرص ــم تمن ــة ل ــاءت بغت ي ج
ــىت ال

أن ينظمــوا صفوفهــم إن لــم يكونــوا كذلــك 

مــن قبــل. هكــذا وافــق شــن النتفاضــات طبقــة 

وع ناجــز، ينتظــر  أي تيــار أو جهــة ذات مــ�ش

الموقــع  هــذا  ي 
�ف للتنفيــذ.  المناســب  الوقــت 

اء  ي رأى نفســه، أو أبــ�ه الخــرب
يرجــح أّن الحــو�ش

ــاً.  ــا مع ــرك. أو هم ــرك، أو ُح ــاندون، فتح المس

ــة؟ ــي القص ــا ه فم

التالقي بين اإلمامية والخمينية
الحكايــة بــدأت منــذ عقــود، عندمــا وصــل آيــة 

ــاه،  ــقطاً الش ــم مس ي إىل الحك
ــىف ــىي الخمي هللا ع

وعــاً أيديولوجيــا بهــدف التجييــش  وتبــىف م�ش

ــه«. ــة الفقي ــو »ولي ، ه ــياسي الس

يســتهدفها  ي 
الــىت ف  المضامــ�ي أهــم  كانــت 

اطوريــة إســالمية، ينبغــي أن  وع، بنــاء إمرب المــ�ش

تتوســع مــا اســتطاعت، عابــرة الحــدود السياســية 

والمذاهــب التقليديــة.

ــ�أ  ــة تت ــا عصبي وحــىت تكســب تلــك الأيديولوجي

عليهــا، اتخــذت مــن التشــيع الســياسي وقــوداً، 

ي غــري مناســبة أّن حكــم العالم الســالمي 
وأعلنــت �ف

، وبخاصــة رمــوز ذلــك  ي
أجمــع، هدفهــا النهــا�أ

ــة والقــدس. ــة والمدين ي مك
ــم، المقدســات �ف العال

ــال  ــد رج ــن أح ــاً رووا ع ــن عرب ــىت إن مفكري ح

تأســيس الخمينيــة قــول أحدهــم، إن أعراقــاً 

أو  قاطبــة  الســالمي  العالــم  حكمــت  عــدة 

ي دور العــرق 
ه، عربيــة وتركيــة، فلمــاذا ل يــأ�ت أكــرش

ي كل اتجــاه. 
؟ وهكــذا مضــت المحــاولت �ف ي

يــرا�ف الإ

، أو  نــواة للتشــيع الســياسي أتيــح نــ�ش  كلمــا 

ــت  ــكري، فعل ــياسي أو عس ــري أو س ــم فك تنظي

ــران. ــك إي ذل

يرانيــون لســيما بعــد حربهــم  اء الإ حــاول الخــرب

ــوا  ق ، أن يخرت ف ــ�ي ي الثمان
ــراق �ف ــع الع ــة م الطاحن

وعهــم،  أي نافــذة يجدونهــا، لبنــاء أســس م�ش

ي 
�ف وفنونهــم  المعهــود،  بذكائهــم  متدثريــن 

ــيع.  ــاءة التش ــت عب ــرة تح ــة. م ــة والكياس اللباق

وثانيــة بذريعــة الــولء لآل البيــت، وثالثــة لدعــم 

وع  المقاومــة وتحريــر المقدســات. وكان أول مــ�ش

ي 
ــزب هللا« �ف ــر، »ح ــو مبه ــى نح ــم ع ــح له ينج

ــان. لبن

طنــاب حــول الأســباب  ومــن دون الحاجــة إىل الإ

والقليميــة،  والدوليــة  والعربيــة  الخاصــة 

ي 
ــاعدت �ف ي س

ــىت ــروف ال ي والظ
ــرا�ف ــع الجغ والموق

نجــاح التجربــة بالنســبة إىل ايــران، فــإن البديهــي 

ِلمن تذهب الغلة بين طهران وصعدة. اليمن أم إيران. العرب أم 
الفرس. التيار الزيدي، أم االثنا عشري؟
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المســتثمر عــى  يغــري  وع  أن نجــاح أي مــ�ش

توســيعه وتجويــده وتكــراره. يبقــى فقــط أيــن 

ــف؟ ــىت وكي وم

هكذا ولدت الحوثية
ي هــذا الســياق، ولــدت الحوثيــة، وتيــارات 

�ف

ي يــوم 
وز بعــد، وســيأ�ت أخــرى لــم يكتــب لهــا الــرب

اتيجية  ــرت س ــت الإ ــا ذا، إن بقي ــا أن ــه ه ــول في تق

ســبيل  فعــى  طريقهــا.  ي 
�ف ماضيــة  يرانيــة  الإ

ــرى  ، أج ــري ي كب ــر�ب ي ع
ــا�ف ــول صح ــتطراد، يق الس

ي ســورية 
ف الأكــراد �ف مقابــالت مــع كل الفاعلــ�ي

ي أرّس إليــه 
والعــراق وتركيــا، إن مســعود بــرزا�ف

اتيجيتهم  ف لكــن اســرت يرانيــ�ي بأنــه ليــس مرتاحــاً لالإ

ي تنفيــذ مخططاتهــم، 
هــم �ف وبعــد نظرهــم وصرب

ــا  كي أوبام ــس الأمــري ــال الرئي ــا بعــد ق ــة. فيم لفت

ــه. ء نفس ي
ــىش ال

، لمــاذا؟ قــال: هــل تعلم أن  ي ســأله الكاتــب العــر�ب

أصدقــاء إيــران اليــوم مــن الضبــاط الأكــراد، بــدأت 

ــرب  ي الح
ــوداً �ف ــوا جن ــوم أن كان ــم ي ــتثمار فيه الس

ي الثمانينــات. إنهــم عــى تواصــل 
يرانيــة �ف العراقيــة الإ

وعهــم عــى نــار هادئــة! دائــم، يطبخــون م�ش

ــى  ــداً، ع ي تحدي
ــو�ش ــون الح يراني ــد الإ ــاذا قص لم

الســعودية  ي 
�ف شــيعية  ورمــوز  شــخصيات  غــرار 

والبحريــن والكويــت، عــى رغــم أنــه ليــس شــيعياً؟

 ، ي
ــا أن نوجــز كيــف كان التــال�ت ــل ذلــك علين قب

عندمــا  ي 
المــا�ف القــرن  مــن  التســعينات  ي 

�ف

اســتقطبت إيــران عــى إثــر انشــغال بآثــار حــرب 

ــة  ف للدراس ــ�ي ــن اليمني ــدداً م ــت، ع ــر الكوي تحري

ف أنجبهــم الســيد  ي الحــوزات هنالــك، فــكان بــ�ي
�ف

ــل 2004(  ف )قت ــ�ي ــد حس ، وال ي
ــو�ش ــن الح ــدر الدي ب

ي القائــد الحاىلي لحركــة »أنصار 
وعبدالملــك الحــو�ش

ي بــدأت بجيــب مــن صعــدة، تطــور 
هللا« الــىت

حــىت طمــح إىل حكــم اليمــن أجمــع أو جــزء منــه، 

ــالً فمعــزى«. ــن إب ــم تك ــة »إن ل عــى طريق

، الــذي خضــع مــع أبنائــه لتأهيــل  ي
الحــو�ش

محيطــه  ي 
�ف وتحــرك  عــاد  واهتمــام،  هنالــك 

ــه الدينيــة  ــاؤه الــ�اع بألوان ، وخــاض أبن ي
اليمــىف

بهــم  انتهــى  حــىت  والعســكرية،  والسياســية 

المطــاف اليــوم، إىل حركــة لهــا مريــدون، وجنود. 

ي 
يرانيــون الحــو�ش ف مــا أعــد الإ ول بــد أن يكــون بــ�ي

الأب والأبنــاء لــه، هــو أن يكونــوا رجــالً مؤثريــن 

ي آذار 
ي بلدهــم، قالــت »البيــان« الماراتيــة �ف

�ف

مــارس 2017 بينمــا كان يعــدون منــذ ذلــك الوقــت 

العمــل عــى إعــادة دولتهــم العريقــة، المصنفــة 

، مهمــا كان  ف ي المبــدأ عنــد اليرانيــ�ي
شــيعية �ف

ــم. ــيخة ق ــع مش ــي م ــا الفقه بونه

ــون  ــم ينتم ــل، فه ــه أص ــك ل ــم بذل واغراؤه

ــن حكــم رجــال منهــم   ــة الذي مامي إىل الســادة الإ

اليمــن منــذ قــرون، قبــل أن يطــاح بآخرهــم 

ــه إىل  ــب عائلت ــأ أغل ي 1962، ولج
ــن �ف ــد الدي حمي

. ف الســعودية، ول يزالــون فيهــا مواطنــ�ي

مــن هنــا تمكــن الإجابــة عــن الســؤال الآنــف، 

؟ لأن لــه أصــالً يمكــن البنــاء عليــه.  ي
لمــاذا الحــو�ش

ي فهــو فقيــه 
رث الديــىف فلــدى بــدر الديــن الإ

ي اليمــن بوصفــه 
زيــدي، وقبــىي لــه اعتبــار مؤثــر �ف

. هــذا الوتر  ف مــن الســادة، حــكام اليمــن الســابق�ي



16

ن 
يم

 ال
في

ي 
ران

إلي
ل ا

لغ
تغ

 ال
اح

فت
 م

ن:
يو

وث
لح

ا

، وأغوى  ي
ف بالحــو�ش ل بــد أن يكــون أغــرى اليرانيــ�ي

ــذي جعــل يتضــح  ــول بالعــرض، ال ي للقب
الحــو�ش

ي 
ــوا �ف ــوم انقلب ــه ي ــغ ذروت ــىت بل ــيئاً ح ــيئاً فش ش

صنعــاء، وفرضــوا هيمنتهــم حــىت عــى صالــح، 

خصمهــم العنيــد، وحليفهــم الجديــد.

كيف أعد اإليرانيون الحوثي؟
منــذ عــودة الأب مــن قــم 1992 كان الحوثيــون 

وكان  الأوفيــاء،  إيــران  رجــال  آخــر،  أو  بشــكل 

يرانيــون المرشــدين النبــالء، ســمح نظــام صالح  الإ

ــزاً، وعــدد مــن  ف لهــم عــرب نحــو 24 مرك بالتمكــ�ي

المؤسســات التعليميــة والطبيــة والجتماعيــة، 

ــع  ــة م اك ف أو بال�ش ــ�ي يراني ــن الإ ة م ــارسش ــإدارة مب ب

حلفائهــم الزيــود، الذيــن وإن كانــوا أقــرب إىل 

»الســنة« إل أن خيوطــاً تصلهــم بالتشــيع، تجعل 

ــم. ــاً معه ــة ممكن ــم الأيدولوجي ــق القواس خل

ــرى،  ــو الأخ ــروب تل ــت الح ــك كان ــالل ذل وخ

ف  يرانيــ�ي الإ وتمنــح  الحوثيــة،  الحركــة  تصقــل 

مجــالً لخضاعهــم أكــرش للتدريــب والتوجيــه 

ــارة  ــر الســتخباراتية، ت ــاً للتقاري ــاط، وفق والنضب

بأيــٍد  مــن حــزب هللا وأخــرى  عنــارص  بأيــدي 

ــن أو  ي اليم
ــك �ف ــن ذل ــا أمك ــة، حيثم ــة رصف إيراني

ي ايــران. وهكــذا 
دول افريقيــة مجــاورة اليمــن أو �ف

، الــذي كانــت  حــىت جــاء أوان الزحــف الكبــري

أهــم أهدافــه البعيــدة محــارصة الســعودية، 

ي 
ي ذلــك �ف

عــى رغــم نكــران عبدالملــك الحــو�ش

إحــدى تســجيالته بعــد منتصــف 2017، زعــم 

ي 
فيهــا أن معركــة إيــران والســعودية ليســت �ف

ــن  ف م ــ�ي يراني ــه الإ ــجيالت حلفائ ــن تس ــن. لك اليم

ــو(  ــار )ماي ي أي
ــورة �ف ــب والمنش ــدي طائ ــل مه مث

مــن العــام نفســه، تقــول شــيئاً آخــر. ناهيــك عــن 

ي الســتحواذ عــى 
ة �ف الت الشــهري مباهــات الجــرف

»العواصــم العربيــة الأربــع«.

خــرج  هللا  لحــزب  الأعمــى  التقليــد  لكــن 

ترجمــة  ي 
�ف ي 

الحــو�ش ع  رسش بعدمــا  الســطح،  إىل 

والعتصــام  الخطابــة  ي 
�ف السياســية  الأدبيــات 

ــّد  ــل ح ــالدة، وص ــ� هللا بب ــن ن ــم لحس والته

أثنــاء  ة  الشــهري بالمنديــل«  العــرق  »مســح 

ــل  ــة تفاصي ة، وبقي ــارسش ــجلة والمب ــب المس الخط

ي استنســاخ 
»لغــة الجســد«. التقليــد إيــاه حــىت �ف

ــعودية،  ــل والس ــرب وارسائي ــد الغ ــدوات ض الع

ك  ــرت ــم ي ــة، ل يالي مرب ــاء الإ ــار وهج ــة اليس وبنكه

ي الــذي أمامــه 
أي غافــل ينــى لحظــة، أن الحــو�ش

ي نســختها اللبنانيــة، 
ــا إيرانيــة �ف تلبســته أيدولوجي

عــى نحــو اتخــذ أبعــاداً كاريكاتوريــة أحيانــاً. كمثل 

ــول أن  . ل ف ــ�ي ــالت الجب ــل« وخص ــة »المندي حادث

ــة. ــرى مزيف ــة والأخ ف أصلي ــ�ي ــدى الصورت إح

من يحصد؟
الســؤال الــذي يطــرح دومــاً: ِلمــن تذهــب 

ــن  ــدة؟ اليم ــران وصع ف طه ــ�ي ي ب
ــال�ت ي الت

ــة �ف الغل

يرى المراقبون أن تجربة الحوثيين في اليمن، في أحسن الظروف، 
محفوفة بالمكاره الذاتية، والمخاطر على مستوى الدولة
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أم إيــران؟ العــرب أم الفــرس؟ التيــار الزيــدي 

ي الطــارئ؟ العريــق، أم الثنــا عــ�ش

عــى  ل  ف تتــرف بحصافــٍة  الحالمــون  يتجــه 

ف إىل تفســري المشــهد بتفــاؤل ل يســنده  الحوثيــ�ي

والتحــولت  اليمــن،  ي 
�ف مامــي  الإ التاريــخ  غــري 

ي 
ــة والأضــداد �ف ف الأحــالف القبائلي ــ�ي الموســمية ب

جح إن عاجــالً  اليمــن، للرهــان عــى أن الكفــة ســرت

. فعــدو الأمــس  ي ي العــر�ب
أم آجــالً للصالــح اليمــىف

والعكــس  اليــوم،  صديقــاً  يعــود  صنعــاء  ي 
�ف

أيضــاً قائــم، ووجــد هــذا الفريــق أمثلــة أحــدث 

ي 
الحــو�ش الأعــداء  الإخــوة  تحالــف  ي 

�ف لنظريتــه 

الشــقاق.  إىل  مجــدداً  وعودتهــم  وصالــح، 

ف والإخــوان أيــام النتفاضــة  وتقاطــع الإصالحيــ�ي

ــك  ــري ذل ــم الآن. إىل غ ، وتضاده ي
ــو�ش الأوىل بالح

مــن أبجديــات شــعٍب غــدا أبعــد مــا يكــون عــن 

ــالً. ــا مث ــذ له ي اتخ
ــىت ــه ال حكمت

بيــد أن هــذا الــرأي يدحضــه باكــراً، اتخــاذ 

ي 
ــىت ــدواً، وهــي ال ف الجــارة الســعودية ع ــ�ي الحوثي

كانــت تاريخيــاً الــذراع الــذي ســاند قضيتهــم 

ــا  ــن نيته ــت حس ــم، وأثبت الأوىل، وآوى مطارديه

ف ســيطرت عــى معظــم  عــى نحــو نــادٍر حــ�ي

ي حــروب توحيدهــا )الســعودية(، 
اليمــن الحــاىلي �ف

ــة،  ــن دون من ــدة م ــكام صع ــه لح ــا أعادت ولكنه

ي الســعودي الراحــل  ــق العــرو�ب ــا يفاخــر ويوث كم

ــاك ألــف ســبيل لعــودة  ــد هللا الطريقــي. فهن عب

ــق  ــري الطري ــم، غ ــم القدي ــة إىل موقعه مامي الإ

الــذي ينتهــي إىل »قــم«. وهــذا مــا جعــل بعــض 

المنارصيــن للحركــة الحوثيــة حــىت مــن آل حميــد 

الجديــدة،  نســختهم  مــن  يجفلــون  الديــن، 

ي تتنكــر ليــس لمتدادهــا الطبيعــي فحســب 
ــىت ال

ــة  اتيجية القليمي ــرت ــا الس ــاً لحاضنته ــن أيض ولك

ــة. والعربي

ي هــذا الســياق كان لفتــاً أن مــا أدركــه تنظيم 
و�ف

القاعــدة الــذي اشــتهر ببعــده عــن الواقعيــة، 

عجــز الحوثيــون أبنــاء البــالد التفطــن لــه. فبعــد 

ي آبــوت آبــاد الباكســتانية 
مقتــل أســامة بــن لدن �ف

ي 
ــىت ــة ال ــه المهم ف وثائق ــ�ي ــو( 2011 كان ب ــار )ماي أي

ي الوثيقــة المرقمة 
كيــون، قولــه �ف أفــرج عنهــا الأمري

ي » 
ــىش ــارص الوحي ــن ن ي اليم

ــه �ف ــص ل بـــ16 للمخل

ــن  ــان )...(اليم ــة طالب ي إســقاط دول
ة �ف ــرب ــم ع لك

ــل  ــر داخ ــدده الخط ــذي ه ــداء كال ــبة لالأع بالنس

ي قلــب الخليــج أكــرب مخــزون نفطــي 
بيتــه، فهــي �ف

ي 
ــا �ف ــزج أنفســنا وأهلن ــرى أن ن ــال ن ــم، ف ي العال

�ف

ــة  ــت. خالص ــذا الوق ي ه
ــر �ف ــذا الأم ي ه

ــن �ف اليم

القــول: رغــم ضعــف الدولــة وقابليتهــا للســقوط 

ســقاطها وإقامــة حكومــة بديلــة،  فــإن الفرصــة لإ

نــا ل لنــا«! متاحــة لغري

ي أصيــب بخيبــة أمــل 
ول بــد أن يكــون الوحيــىش

ة، فقــول زعيمــه الواقعــي، كان عــى رســالة  كبــري

بعثهــا إليــه، ربمــا كان ينتظــر عليها وســاماً، عندما 

ي احتــالل صنعــاء قائــالً » إن كنــت تريد 
اســتأذنه �ف

ف  ــ�أ ــوم«. ول ــو الي ــر فه ــن الده ــاً م ــاء يوم صنع

كانــت الرســالة حملــت دللــة مبكــرة عــى هشاشــة 

ــد،  ز إىل أي ح ــرب ــاً ت ــي أيض ــة، فه ــة اليمني الدول

ي رهاناتــه الجديــدة.
ي واهمــاً �ف

كان الحــو�ش

ــة  ــن العالق ــرة م ــتلهم الفك ، يس ي
ــا�ف ــرأي الث ال

بإجمــاع  فهــي   ، ي
اللبنــا�ف هللا  بحــزب  يرانيــة  الإ
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ف وإن قدمــت بعــض المكاســب لشــيعة  المحللــ�ي

كانــت  اتيجية  ســرت الإ فثمراتهــا  حــ�اً،  لبنــان 

يــران، وعــى حســاب »لبنــان الدولــة«،  خالصــة لإ

حســب مواطنهــم المفكــر رضــوان الســيد.

ي 
ف �ف لهــذا، يــرى المراقبــون أّن تجربــة الحوثيــ�ي

ــكاره  ــة بالم ــروف، محفوف ــن الظ ي أحس
ــن، �ف اليم

الدولــة،  مســتوى  عــى  والمخاطــر  الذاتيــة، 

إن  فحــىت  الدولــة،  مســتوى  عــى  والمخاطــر 

كتــب لهــم النجــاح ولــو جزئيــاً، فلــن يكــون لهــم 

أفضــل مــن القيــام بــدور »الــزوج المحلــل« 

ي السياســة اليمنيــة، وكالء عــن إيــران، كيــداً 
�ف

ف  السياســي�ي ف وخصومهــا  القليميــ�ي بمنافســيها 

الســعودية وبقيــة الســنة العــرب.

ــمح دول  ــن تس ــج ل ــه نه ــن أن ــاً ع ــذا عوض وه

بــه،  وحلفاؤهــم  اليمــن  ي 
�ف ي  العــر�ب التحالــف 

ــن  ــل م ــن، يجع ــل اليم ــقاق داخ ي إىل ش
ــيفىف س

ــذا ل  ــالً. ه ي مح
ــو�ش ــه للح ــم في ــتتباب الحك اس

ــة، فالمهــم  اجع إل مرغم ــران ســترت ي أن طه
يعــىف

ي والقتــى  اتيجيتها، فالخــراب عــر�ب أن تخــدم إســرت

 . ف ــ�ي ــن الطرف ــك م كذل

مامــي  ي والإ
ف أن الحلــف الخميــىف وهكــذا نســتب�ي

ــن  ف واليم ــ�ي ــه وللحوثي ــة غنم ــن، للخميني ي اليم
�ف

ي يفهمهــا الزيديــون 
غرمــه، بلغــة الفقهــاء الــىت

ــداً جي

الحلف الخميني واإلمامي في اليمن، للخمينية غنمه وللحوثيين 
واليمن غرمه، بلغة الفقهاء التي يفهمها الزيديون جيدًا
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الحوثيون وطهران: كيف أصبح اليمن 
مجااًل لحركة النشاط الثوري اإليراني؟

ق  ي ال�ث
ي إيران، العام 1979، زلزالً مدوياً �ف

سالمية �ف أحدث نجاح الثورة الإ
سالم  ي تُوضع فيها مقولت الإ

الأوسط؛ حيث كانت هذه هي المرة الأوىل ال�ت
ق الأوسط؛  ي ال�ث

السياسي موضع التنفيذ، مما جعل من الدين محوراً للرصاع �ف
ق الأوسط ي ال�ث

وبالتاىلي تشّكل واقع مغاير �ف

  رامي شفيق

اليمــن،  العربيــة، ومنهــا  الــدول  اصطفــت 

ــد هللا  ــىي عب ــل ع ي الراح
ــىف ــس اليم ــادة الرئي بقي

ي الراحــل صــدام 
صالــح، مــع الرئيــس العــرا�ت

إيــران، وســاعد هــذا  ي حربــه ضــّد 
�ف ف  حســ�ي

الموقــف اليمــن بعــدم ظهــور أّي نشــاط يُذكــر 

أّن  عــن  فضــالً   ،1990 العــام  حــىت  للزيديــة، 

ي كان يمنــع تأســيس أحــزاب أو 
النظــام اليمــىف

ــى  ــوم ع ــية، تق ــات سياس ــن تنظيم ــالن ع ع الإ

ي الميثــاق 
أســس مذهبيــة أو فكريــة؛ حيــث جــاء �ف

ي أّن ذلــك يعــّد »عمالــة« و«خيانــة«.
الوطــىف

اإلرهاصات التأسيسية
ف  ي إىل مؤسســها، حســ�ي

ــة الحــو�ش تنتســب حرك

، وبــدأ نشــاطها عــى يــد عدد  ي
بــدر الديــن الحــو�ش

مــن علمــاء الزيديــة، الذيــن قامــوا بإحيــاء تعاليم 

مذهبهــم وتدريســه، واســتفاد ناشــطو الزيديــة، 

ــن  ــران، م ــع إي ــارب م ــو التق ــوا نح ــن اتجه الذي

قليميــة والدوليــة، مطلع  مســتجدات الأوضــاع الإ

، واســتغلوا  ي
التســعينيات مــن القــرن المــا�ف

؛  ــياسي ــم الس وعه ــاء م�ش ــة لبن ــطة المتاح الأنش

ف  حيــث تــم الســماح بإنشــاء مــا يزيــد عــى ســت�ي

ي اليمــن تمثــل جميــع التوجهــات 
حزبــاً سياســياً �ف

ســالمية. اليــة والإ القوميــة، واليســارية، والليرب

القــوى  و«اتحــاد  »الحــق«  حزبــا  مّثــل 

ــث  ــيعي؛ حي ــياسي الش ــالم الس س ــعبية« الإ الش

بمرجعيــة  إســالمي  كحــزب  »الحــق«  تأســس 

ــيه؛  ــم مؤسس ــن أه ــدي، وكان م ــب الزي المذه
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أحدث نجاح الثورة اإلسالمية اإليرانية العام 1979 زلزااًل مدوياً يف الرشق األوسط

بــدر  الديــن، ونائبــه  الزيــدي مجــد  المرجــع 

ي أول انتخابات 
، وفشــل »الحــّق« �ف ي

الديــن الحــو�ش

تنافســية ديمقراطيــة؛ ولــم يحصــل ســوى عــى 

ي 
ف �ف ــ�ي ف انتخابيت ــ�ي ــن دائرت ف م ــ�ي ــن برلماني مقعدي

ــان  لم ــد الرب ــل مقاع ــن أص ــدة، م ــة صع محافظ

ي تبلــغ 301 مقعــد.
الــىت

وتزامــن ظهــور »الحــق« مــع تأســيس »منتــدى 

ــار  ي لتي
ــا�ف ــري وثق ــاح فك ــن« كجن ــباب المؤم الش

ي مقدمــة مؤسســيه؛ 
الإحيــاء الشــيعي، وكان �ف

، الــذي يــرى البعــض  ي
محمــد بــدر الديــن الحــو�ش

أّن حــزب الحــّق، بالنســبة إليــه لــم يكــن ســوى 

ــن  ــراً م ــتقالة مبك ــرر الس ــذا ق ــرة؛ ل ــة عاب تجرب

، كممثــل  ي
لمــان اليمــىف الحــزب ومــن عضويــة الرب

لحــزب الحــّق، وقــّرر أن يتفرغ لـ«منتدى الشــباب 

نظــره  فــرض وجهــة  المؤمــن«، وعمــل عــى 

الخاصــة عــى ســري أنشــطة المنتدى؛ الأمــر الذي 

ف  : أولهما يتبع حســ�ي ف أدى إىل انقســامه إىل قســم�ي

ي يتبــع محمــد يحــىي ســالم عــزان 
، والثــا�ف ي

الحــو�ش

ــات  ــراء تداعي ــياسي ج ــاطه الس ــد نش ــذي جّم ال

ي اســتمرت حــىت 2010.
ــىت حــروب صعــدة ال

العالقة مع طهران
ي 

يرانيــة �ف ي الثمانينيــات؛ بــدأت الســفارة الإ
�ف

ي بهــدف 
ــم دعــوات لشــباب يمــىف صنعــاء بتقدي

ثورتهــا،  تجربــة  إىل  والتعــرّف  إيــران،  زيــارة 

في الثمانينيات بدأت السفارة اإليرانية في صنعاء بتقديم 
دعوات لشباب يمني بهدف زيارة إيران
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ــباب  ــن الش ــري م ــتقطب الكث ــتطاعت أن تس واس

الزيــدي؛ أبرزهــم: محمــد عــزان، وعبــد الكريــم 

الحركــة  مؤســس   ، ي
الحــو�ش ف  وحســ�ي جدبــان، 

الحوثيــة.

ف  ــ�ي ــب حس ي خط
ــارة �ف ــك الزي ــار تل ــرت آث ظه

ــة  ــا عــن المرجعي ّ مــن خالله ــرب ي ع
ــىت ، ال ي

الحــو�ش

، المتأثــرة بنمــوذج الثــورة  ف الفكريــة للحوثيــ�ي

السياســية  القيــادة  بفكــرة  يرانيــة، وخاصــة  الإ

ي 
وعيــة الدينيــة؛ وعــادًة مــا كان الحــو�ش ذات الم�ش

ــة  ــه كنمــوذج لمقاوم ي ويقدم
ــىف يستشــهد بالخمي

الســتعمار والصهيونيــة.

المنطقــة  شــهدتها  ي 
الــىت التحــولت  شــّكلت 

، باحتــالل  ي
ي تســعينيات القــرن المــا�ف

العربيــة، �ف

ي آب )أغســطس( 1990، 
ف للكويــت، �ف صــدام حســ�ي

قليمــي؛ حيث  ي النظــام الإ
منعطفــاً تاريخيــاً حــاداً �ف

ــها  ــى رأس ــة، وع ــدول العربي ــض ال ــت بع اصطف

اليمــن، بقيــادة عــىي عبــد هللا صالــح، مــع صــدام 

. ي ــدال العــر�ب ي مواجهــة أقطــاب العت
ف �ف حســ�ي

كان لهــذا الموقــف أثــره الواضــح عــى عالقــات 

ــورت  ي تده
ــىت ، ال ي ــر�ب ــج الع ــدول الخلي ــن ب اليم

بشــدة؛ الأمــر الــذي منــح طهــران حريــة الحركــة 

النفتــاح  مــع  وخاصــة   ، ي
اليمــىف الفضــاء  ي 

�ف

ــهدهما  ــن ش ــزاب، اللذي ــور الأح ــياسي وظه الس

اليمــن آنــذاك، وأصبــح اليمــن مجــالً لحركــة 

ــيع. ــاً للتش ، وميدان ي
ــرا�ف ي ــوري الإ ــاط الث النش

ي 
عــى هــذا النحــو؛ ازداد حضــور طهــران �ف

الجيــدة  العالقــات  بحكــم  ي 
اليمــىف الداخــل 

ــري  ــن التبش ــران م ــت طه ؛ وتمكن ف ــ�ي ف الدولت ــ�ي ب

عراقيــة  شــيعية  كــوادر  بواســطة  ي  المذهــىب

ــوا  ــن كان «، مم ي
ــوة العــرا�ت ف لحــزب »الدع ــ�ي منتم

وح جــراء  ف ي اليمــن عــى خلفيــة الــرف
يقيمــون �ف

حــرب الخليــج.

 ، ي
ف للشــأن اليمــىف وتذهــب آراء بعــض المتابعــ�ي

ي  ي عــ�ش
ثــىف ي بالمذهــب الإ

يــرا�ف إىل أّن التبشــري الإ

ي اليمــن، لــم يكــن عــى مســتوى توقعــات 
�ف

طهــران، إل أنّهــا اســتطاعت أن تنســج روابــط 

وثيقــة مــع زعمــاء الزيديــة الشــيعية أثمــرت فيمــا 

تنتسب حركة الحويث إىل مؤسسها حسني بدر الدين الحويث
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ــة  ــران وجماع ف طه ــ�ي ــق ب ــال وثي ــن اتص ــد ع بع

. ي
الحــو�ش

ــة  ــام 2003، المنطق ــداد، الع ــقوط بغ ــح س فت

ــراق  ي الع
ــران �ف ي ــياسي لإ ــوذ الس ــرة النف ــى دائ ع

اً اليمــن، الــذي شــهد نشــاطاً  ولبنــان، وأخــري

ــح  ــك ت�ي ؛ ويشــري لذل ي
ــة الحــو�ش ــداً لحرك اي ف مرت

ــدة  ــه جري ت ــح، ن�ش ــدهللا صال ــي لعــىي عب صحف

)أغســطس(  آب  ي 
�ف اللبنانيــة،  »المســتقبل« 

ــت  ــق ضبط ــات التحقي ــأّن: »جه ــام 2004، ب الع

ي  عــ�ش ي 
ثــىف الإ المذهــب  تخــص  مطبوعــات 

؛ ممــا يؤكــد تــورّط عنــارص  ف بحــوزة الحوثيــ�ي

.» ي
ي الداخــل اليمــىف

خارجيــة �ف

ي إىل تنظيــم مســلح، 
تحّولــت حركــة الحــو�ش

ي اندلعــت 
العــام 2004، أثنــاء المواجهــات الــىت

ــىت 2010،  ــتمرت ح ــة، واس ــوات الحكومي ــع الق م

ف خاللهــا عــن تأثرهــم  ي كشــف أداء الحوثيــ�ي
والــىت

ــزب هللا«. ــكري لـ«ح ــالأداء العس ــديد ب الش

الحوثي في »الربيع العربي«
انضــّم اليمــن، العــام 2011، إىل قافلــة الثــورات 

ي اســتقرت 
العربيــة ضــّد بعــض الأنظمــة الــىت

ي للمطالبة 
لعقــود طويلــة، وخــرج الشــعب اليمــىف

ــذي  ــح، ال ــدهللا صال ــىي عب ــس، ع ــل الرئي برحي

اُضطــر تحــت ضغــط الحتجاجــات الشــعبية 

لتوقيــع اتفــاق لنقــل الســلطة لنائبــه، عبــد ربّــه 

( مــن  ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ف ي ت�ش

منصــور هــادي، �ف

ــه. العــام ذات

ــى  ي ع ــر�ب ــف الع ــذا رّد التحال ــاً: هك ــرأ أيض اق
ف ــ�ي ــاب الحوثي إره

خطتهــا  مــن  ف  الحوثيــ�ي جماعــة  وّســعت 

ي الداخــل 
لالســتفادة مــن التناقضــات السياســية �ف

، وأقامت  ف ؛ فبــادرت لالنضمــام للمحتجــ�ي ي
اليمــىف

ي آٍن واحد، 
خطــوط اتصــال وتنســيق مــع صالــح �ف

ال الأحمــر، قائد  ومــن خــالل التفاهــم مــع الجــرف

ــون  ــتطاع الحوثي ــم، اس ــّتة ضّده ــروب الس الح

ف  ف أحــد الموالــ�ي الســيطرة عــى صعــدة، وتعيــ�ي

ــة. ي منصــب محافــظ المدين
لهــم �ف

ــرز  ــح؛ ب ــد هللا صال ــىي عب ــام ع ــقوط نظ وبس

حــزب الإصــالح )إخــوان مســلمون( كقــوة رئيســة 

 ، ف ، بيــد أّن الحوثيــ�ي ي
ي المشــهد الســياسي اليمــىف

�ف

ي 
�ف ي 

علــىف بشــكل  نشــاطاتهم  مارســوا  الذيــن 

جميــع أنحــاء اليمــن، خاصــة العاصمــة صنعــاء، 

ــي  ــم أيديولوج ــهم كخص ــار أنفس ــدوا إظه تعم

اســتقطاب  بهــدف  »الإصــالح«،  لـــ  وســياسي 

ــأ  ــذي هي ــر ال ــوان؛ الأم ــة لالإخ ــوى المناهض الق

لهــم صيغــة تحالفيــة عريضــة، ضّمــت الرئيــس 

المخلــوع، عــىي عبــدهللا صالــح، وحزبــه المؤتمــر 

. اكي ــرت ــزب الش ، والح ي ــعىب الش

ازداد حضور طهران في الداخل اليمني بحكم العالقات الجيدة 
بين الدولتين بعد حرب الخليج 1991
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الثقــل  المشــهد  مــن  صالــح  خــروج  عــّزز 

ي بســط 
ف الذيــن انطلقــوا �ف الســياسي للحوثيــ�ي

نفوذهــم وهيمنتهــم مــن صعــدة إىل بقيــة أرجاء 

اليمــن، والســيطرة عــى جميع مؤسســات الدولة، 

مــن خــالل مــا أُطلــق عليهــا »اللجــان الثوريــة«، 

ــة. ــف الرئيس ي الوظائ
ــم �ف ف رجاله ــ�ي وتعي

ــار  ــون بانهي ــذا تســّبب الحوثي ــرأ أيضــاً: هك اق

ــك .. إنفوغرافي ي
ــا�ف نس ــادي والإ ــع القتص الوض

تكثيــف  ي 
�ف إيــران  بــدأت  الســياق؛  هــذا  ي 

�ف

ي اليمــن مــن 
ي اللعبــة السياســية �ف

حضورهــا �ف

خــالل دعــوة شــباب الثــورة لزيــارة طهــران، وعقد 

بعــض المؤتمــرات المتعلقــة بالثــورة اليمنيــة 

ي لبنــان، وبعــد توقيــع المبــادرة الخليجيــة، 
�ف

الحوثيــون،  أضحــى   ،2012 ايــر(  )فرب شــباط  ي 
�ف

الذيــن رفضــوا المبــادرة، فصيــالً مناوئــاً للوضــع 

ي كل 
ــران �ف ــري طه ــر تأث ف ذاك ظه ــد، وحــ�ي الجدي

الأزمــة  ي حاولــت أن تعالــج 
الــىت المفاوضــات 

ف  ي جــرت بــ�ي
اليمنيــة، بمــا فيهــا المفاوضــات الــىت

ف بوســاطة ُعمانيــة؛ حــىت  الحكومــة والحوثيــ�ي

ــور  ــه منص ــد رب ــياسي لعب ــار الس رّصح المستش

هــادي؛ بــأّن »طهــران كانــت تتّمــم عــى كّل ورقة 

ــرار«. وق

 ) )ســبتمرب أيلــول  ي 
�ف الحوثيــون،  اســتطاع 

2014، الســيطرة عــى صنعــاء؛ الأمــر الــذي رأتــه 

ي 
ســيخ نفوذهــا �ف ــران لرت ــة مــن إي الريــاض محاول

تزامن ظهور حزب الحق مع تأسيس »منتدى الشباب املؤمن«

فتح سقوط بغداد العام 2003 المنطقة على دائرة النفوذ 
السياسي إليران في العراق ولبنان وأخيرًا اليمن
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ق الأوســط؛ وبالتــاىلي تهديــد الأمــن  منطقــة الــ�ش

. ي ــر�ب ــج الع ــدول الخلي ــي ل القوم

ي إطــار ذلــك، قــادت الســعودية تحالفــاً عربيــاً 
و�ف

ي 26 آذار )مــارس( 2015، 
، �ف ف عســكرياً ضــّد الحوثيــ�ي

ي مــا ُســّمي بـ«عاصفــة  وأطلــق التحالــف العــر�ب

الحــزم«، فيما قالــت الرياض إّن الحملة العســكرية 

ــد  ــس عب ــالة الرئي ــتجابة لرس ي اس
ــأ�ت ــن ت ــى اليم ع

ي وجههــا إىل قــادة مجلــس 
ربــه منصــور هــادي، الــىت

التعــاون الخليجــي؛ حيــث طالبهــم فيهــا باســتعادة 

ــه  ــذي خلفت ــأزوم ال ــع الم ــاء الوض ــة وإنه عي ال�ش

ي عــى معظــم أنحــاء اليمــن، فضــالً 
ســيطرة الحــو�ش

عــن تواجــد »القاعــدة« و»داعــش«.

ي المقابــل؛ ســعت طهــران إىل تأكيــد وجــود 
�ف

ي )أنصــار هللا( ككتلــة حرجــة 
جماعــة الحــو�ش

نجــح  بعدمــا  خاصــة   ، ي
اليمــىف المجــال  ي 

�ف

ــس  ــف مــع الرئي ي عقــد صيغــة تحال
ي �ف

الحــو�ش

الراحــل، عــىي عبــد هللا صالــح، الــذي مــا لبــث 

ــه  ــاق معهــم، واســتعاد تحالف أن نقــض التف

ــذي  ــر ال ــف؛ الأم ــاض وقــوات التحال مــع الري

ف إىل القيــام بعــدد  دفــع بجماعــة الحوثيــ�ي

ــادات  ــّد قي ــالت، ض ــالت والغتي ــن العتق م

المؤتمــر العــام، ومهاجمــة عــىي عبــد هللا 

ي كانــون 
صالــح نفســه، الــذي لقــي حتفــه �ف

.2017  ) )ديســمرب الأول 

من الحوثي إلى األنصار
«؛ اتخــذت الحركة أســماء  ي بعــد »الربيــع العــر�ب

ــم  ــى اس ــة ع ي النهاي
ــتقرت �ف ــىت اس ــة، ح مختلف

ي 
»أنصــار هللا«، وهــي محاولــة مــن جماعــة الحو�ش

 ّ للتعبــري عــن نفســها، بأنهــا كيــان تنظيمــّي يعــرب

عــن فكــر ورؤيــة ل ترتبطــان باســم وهويــة 

شــخص أو جهــة بعينهــا، فضــالً عــن محاولتهــا 

بعد »الربيع العريب«؛ اتخذت الحركة أسامء مختلفة، حتى استقرت يف النهاية عىل اسم »أنصار الله«
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ــا تنحــ� داخــل نطــاق  ــرة أنّه ــن فك الخــروج م

ــد(. ــدة بالتحدي ــدد )صع ي مح
ــرا�ف جغ

ف  ف لمســار الحوثيــ�ي ويذهــب بعــض المراقبــ�ي

ــمى،  ي المس
ــة �ف ــال الحرك ــذي ط ــول ال إىل أّن التح

ــار  ط ــق بالإ ــا يتعل ــاولت فيم ــض المح ــه بع رافقت

التنظيمــي؛ حيــث ســعت الحركــة لتنظيــم صفوفها 

جنــاح  متداخلــة:  غــري  تنظيميــة  وحــدات  إىل 

، وتربــوي، وإعالمــي واجتماعي،  عســكري، وســياسي

ــات  ي بعــض الالفت
ــدا ذلــك واضحــاً �ف . وب ي

ــا�ف وري

ي 
ي ظهــرت عقــب ســقوط صنعــاء، �ف

ــىت ــة ال عالني الإ

( 2014، غــري أّن ذلــك ل يعــّد دليــالً  أيلــول )ســبتمرب

كافيــاً عــى وجــود تنظيــم بالمعــىف الدقيــق، بقــدر 

ي 
ــة �ف ــة الحرك ــذي طــال بني ــاك ال ــا يعكــس الرتب م

وقــٍت تحــاول أن تتعامــل فيــه مــع الأمــر بمــا يليــق 

ــد الســلطة. ــة تقبــض عــى مقالي بحرك

ــة  ــة تنظيمي ــة حال ــع أّن ثم ــك ل يمن ــن ذل لك

 : ي ــاط »أنصــار هللا« بطهــران، وحــز�ب تعكــس ارتب

ي العــراق، و«حــزب هللا« 
»الدعــوة« الشــيعي �ف

، وكالهمــا يرتبــط بطهــران وسياســتها،  ي
اللبنــا�ف

ف لمســار تلــك  ف عــدد مــن المراقبــ�ي ويســتقر يقــ�ي

الحركــة عــى أّن ثمــة خصوصيــة لرتبــاط »أنصــار 

ــض  ــه القاب ــذي يعدون ــزب هللا«، ال هللا« بـــ »ح

الحقيقــي والمســؤول عــن ملــف الحركــة باليمــن، 

ــاً. ــاً وتســليحاً وتدريب ــه تنظيم ــف ب والمكل

ي الســم 
ات، �ف ي مــوازاة هــذه التغيري

ولــم يجــِر �ف

ــر  ــري يُذك ، أّي تغي ــياسي ــع الس ــم والوض والتنظي

عــى بنيــة الحركــة الأيديولوجيــة؛ وتؤكــد الحركــة 

ي كل منشــوراتها حــ� حــّق الوليــة العامــة 
�ف

ــا. ي هللا عنهم
ف ر�ف ــ�ي ــن والحس ــاللة الحس بس

ي 
ــىت ــة«، ال ــة والثقافي ــة الفكري وجــاءت »الوثيق

ي 
حّررتهــا العــام 2012، لتوضــح هــذه المســألة، �ف

ثــالث قضايــا هــي:

أّن . 1 عــى  يقــوم  ومضمونــه  الصطفــاء: 

هللا تعــاىل اصطفــى آل محمــد، صــى هللا 

عليــه وســّلم، ليتولــوا المســؤولية الكاملــة 

عــن الديــن، وتقــول الوثيقــة: »ونعتقــد أن 

هللا ســبحانه اصطفــى أهــل بيــت رســوله، 

صــى هللا عليــه وســلم، فجعلهــم هــداة 

لالأمــة، وورثــة للكتــاب بعد رســول هللا، إىل 

ــون  ك الحوثي ــرت ــاعة«، ويش ــوم الس أن تق

ي هــذه القضيــة مــع بقيــة المذاهــب 
�ف

الشــيعية، فيمــا يختلفــون فيمــن يحــّق لــه 

. ي ــىب الحكــم مــن آل الن

ي هللا . 2
ي طالــب، ر�ف ي عــىي بــن أ�ب

الحكــم �ف

ي 
، ر�ف ف ــه مــن الحســن والحســ�ي ــه، وذّريت عن

هللا عنهمــا.

ف . 3 ــة كان يكررهــا حســ�ي ــم: وهــي قضي العل

ي كتاباتــه، وذكرتهــا الوثيقــة تحــت 
ي �ف

الحــو�ش

وّسعت جماعة الحوثيين من خطتها لالستفادة من التناقضات 
السياسية في الداخل اليمني خالل »الربيع العربي«
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مســمى »المنــارة«، وفكــرة العلــم/ المنــارة 

: »إّن  ي
ــو الآ�ت ــى النح ــة ع ــا الوثيق تصوغه

ي كّل عــ� مــن يكــون منــاراً 
أ �ف هللا يهــىي

ــام بأمــر الأمــة  ــاده، وقــادراً عــى القي لعب

والنهــوض بهــا«
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الحوثيون وحزب اهلل: الطريق إلى فلسطين 
يمر من إيران!

ف أوساط مقاتىلي  »الموت لأمريكا وإرسائيل«، هذه الجملة، الأك�ث شهرًة ربما ب�ي
 ، ي ي أماكن مختلفة من عالمنا العر�ب

ين مثل أذرع الأخطبوط �ف إيران، المنت�ث
ي أي مكان، ويسعون لالستيالء عىل المجتمعات بقوة 

ون المعارك �ف وهم، يث�ي
ي اليمن، 

، خصوصاً �ف ف بجملتهم هذه، كشعاٍر للتجنيد ل أك�ث السالح، صارخ�ي
ف من  ٍ ل مثيل له واحتالل، يدعي أنّه يريد تخليص فلسط�ي ي تتعرض إىل تدم�ي

ال�ت
، واحدة منهما هي حزب  ف ي لبنان، الذي يكاد يكون دولت�ي

الحتالل! ويتكرر الأمر �ف
، ويستخدم »المقاومة« أداًة لوجوده،  ف هللا، الذي يحتكر الحدود مع فلسط�ي

يران. المعتمد عىل الولء المعلن لإ

 عاصف الخالدي

الحوثيون من الجبل إلى المستنقع
ي اليمــن، هبــط الحوثيون، 

مــن جبــال صعــدة �ف

وهــم يــراودون أنفســهم بإرجــاع التاريــخ إىل 

ــاة  ــل الحي ــك تعطي ــب ذل ــو تطل ــوراء، حــىت ل ال

هــا، ولــم يخــِف أتباع  القائمــة الآن، أو حــىت تدمري

الشــيعية الزيديــة نواياهــم، ول معتقداتهــم 

الخــروج  فكــرِة  عــى  صلبهــا  ي 
�ف تقــوم  ي 

الــىت

 ، الفــو�ف وإشــاعة  الحاكــم،  عــى  الدائــم 

ف عــى فكــرة »مقاومــة المســتعمر«، وهــي  متكئــ�ي

ــج  وي ــة لرت ــت، رافع ــت ول زال ي كان
ــىت ــة ال الحج

ي يــرون أنهــا تحتــاج 
أفكارهــم ومعتقداتهــم، الــىت

؛ حيــث إنّهــم  إىل الحــرب والســالح، حــىت تنتــ�ش

ــام  ي المســلحة ع
ــة الحــو�ش ــذ تأســيس جماع ومن

ــن. ي اليم
ــروب �ف ــتة ح ــوا س 1992، خاض

ــروب، كان  ــذه الح ــالل ه ــن خ ــن م ــاك اليم إنه

ــري  ــون التعب ــا الحوثي ي أراد به
ــىت ــة ال ــا، الطريق ربم

 ، الفــو�ف بإشــاعة  الســعيد«،  »يمنهــم  عــن 

واســتخدام العنــف والتطــرف لنــ�ش معتقداتهــم 

ــل  ف قت ــ�ي ــام 2004، ح ــذ ع اً من ــري ــت كث ي تطرف
ــىت ال
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بجبــال  المعــارك  إحــدى  ي 
�ف مؤســس حركتهــم 

وا مقتلــه كربــالء  «، ليعتــرب ي
ف الحــو�ش صعــدة »حســ�ي

ــوا  ــداً«، ليقوم ــيناً جدي ــه »حس ون ــدة، ويعترب جدي

بعــد ذلــك بالســعي إىل انتقــاٍم طويــل، مــن اليمن 

وشــعبه انطالقــاً مــن هــذا المعتقــد، الــذي ل 

ــران. ــه، غــري إي ــون إلي ــا يك ــرب م يوجــد أحــد أق

الديــن،  شــجاع  لميســاء  دراســة  وبحســب 

ي موقــع »open democracy« بتاريــخ 
منشــورة �ف

ي 
18 أيــار )مايــو( 2017، فإنــه بمجــرد حكــم الخميىف

ف  يــران بعــد الثــورة، تمــت »دعــوة شــباٍب يمنيــ�ي لإ

لزيــارة إيــران والســتفادة مــن تجربــة الثــورة، 

، وعبــد الملــك  ي
ف الحــو�ش كان مــن أبرزهــم حســ�ي

ة مــن الزمــن، بــدأت  «. وبعــد ذلــك بفــرت ي
الحــو�ش

ي لأنصــاره »تســتعري 
ف الحــو�ش خطابــات حســ�ي

ي 
الــىت يرانيــة«،  الإ للثــورة  اقــة  الرب الشــعارات 

ــاس  ــد الن ــف وتجني ــك العواط ــتخدم لتحري تس

ي 
، تمامــاً مثلمــا يــأ�ت ف باســم القــدس وفلســط�ي

ال  اســم »فيلــق القــدس« اليــوم، وقائــده الجــرف

ــذا  ــون ه ــن أن يك ــث يمك ، حي ي
ــليما�ف ــم س قاس

ي العــراق، أو ســوريا، عى أســس 
الفيلــق مقاتــالً �ف

طائفيــة، أو أســس تخــدم مصلحــة إيــران، لكنــه 

ــل  ي ينتح
ــىت ، ال ف ــط�ي ــدود فلس ــن ح ب م ــرت ل يق

ــا. ــم عاصمته اس

ي توظيفــه 
وهــو بالــذات، مــا اســتطاع الحــو�ش

ــم مــن »ثورتهــا«،  ي تعل
ــىت ــران ال ــرب إي أيضــاً؛ إذ تعت

القضيــة  واســتغالل  توظيــف  عــى  اً  كبــري مثــالً 

احتفالية لحزب سوريا املستقبل يف الحسكة

بمجرد حكم الخميني إليران بعد الثورة تمت »دعوة شباٍب 
يمنيين لزيارة إيران واالستفادة من الثورة
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الفلســطينية، خصوصــاً إنهــا لــم تكتــف بــزرع حــزب 

؛ بــل  ف هللا عــى الحــدود اللبنانيــة مــع فلســط�ي

واتجهــت لدعــم حركــة حمــاس، حــىت تحتكــر هــي 

الأخــرى المقاومــة مــن الداخــل، لعــل إيــران توظــف 

ــا. ــل مصالحه ــة« لأج ــدأ »المواجه ــا مب ــن خالله م

وتتجــه الدراســة المذكــورة إىل تعزيــز هــذه 

 2011 عــام  إيــران  »دعــوة  إىل  بإشــارتها  الآراء، 

لعقــد   ، ف الحوثيــ�ي مــن  ف  اليمنيــ�ي لأنصارهــا 

ي 
�ف اليمنيــة  بالثــورة  تتعلــق  مؤتمــراٍت خاصــة 

ــام 2014،  ــول ع ــام 2011«. وبحل ــالل ع وت خ ــري ب

ي اليمــن، 
وســوء الأوضــاع الأمنيــة والقتصاديــة �ف

وتدهــور الحــوار بشــأن »الثــورة« والأحــزاب، 

وحاولــوا  الفرصــة،  هــذه  الحوثيــون  اســتثمر 

ــدة، والســيطرة عــى  ي أزمــة جدي
ــد �ف إدخــال البل

مفاصــل الســلطة والمجتمــع، وتكشــف الدراســة 

عبدربــه  للرئيــس  الســياسي  »المستشــار  أّن 

، رصح  ي
ريــا�ف منصــور: الدكتــور عبدالكريــم الإ

إنّــه لــم يكــن يتــم إقــرار أي اتفــاق أو ورقــة 

ف دون رجــوع هــؤلء  ــ�ي ــع الحوثي ــاء الحــوار م أثن

طهــران«. إىل 

وبالنســبة إىل اليمــن البعيــد عــن مرمــى 

، ينتهــج الحوثيــون نهج  ف ي فلســط�ي
الأحــداث �ف

ــعارات  ــخ الش ــالق صواري ف بإط ــري ــران المم إي

ــة  ي الآون
ف �ف ــ�ي ــال الحوثي ــا اغتي ــد. وم ــن بُع ع

ــد  ــىي عب ــابق ع ي الس
ــىف ــس اليم ة الرئي ــري الأخ

هللا صالــح، وتصفيتهــم لــكل مــن يختلــف 

معهــم سياســياً  أو يطالبهــم بالحــوار، إل 

مســلحة،  طائفيــة  قــوة  لوجــود  ات  مــؤرسش

قصــاء، وهــي وليــدة  تهــدف للســيطرة والإ

عــدة حــروب، وتشــبه الحتــالل، لكنهــا ل 

ــا  ــة فيم ــة، خاص ــن الحري ــعاراتها ع ــبه ش تش

. ف يتعلــق بفلســط�ي

حزب اهلل: الطريق إلى فلسطين يمر 
بإيران

الحتــالل  يقــوم  ي 
الــىت اللتفافيــة،  الطــرق 

، لتجعل المســافة  ف ي فلســط�ي
رسائيــىي بشــقها �ف الإ

ــدة  ، بعي ف ــطينيت�ي ف فلس ــ�ي ف أو مدينت ــ�ي ف قريت ــ�ي ب

ــة،  ــق المقاوم ــون بطري ــا تك ــبه م ــدة، أش ومعق

؛ إذ تكمــن  ف ي شــقها حــزب هللا إىل فلســط�ي
الــىت

ي تبعــد عــن قواتــه 
ف الــىت ي أّن فلســط�ي

المفارقــة �ف

ات، يجــب أن يمــر الطريــق إليهــا  مســافة كيلومــرت

مــن إيــران أولً؛ أي مــن عنــد الــوىلي الفقيــه، ولــم 

ــ� هللا،  ــن ن ــيد حس ــزب الس ــد الح ــِف قائ يخ

ولءه المطلــق لــه، ول ينــى الثنــاء عــى فيلــق 

؛ حيــث ل يمكــن  ي
الــه ســليما�ف »القــدس« وجرف

إيجــاد خريطــة واحــدة، يمكــن أن توحــي بوجــود 

ــد  ــه بعي . إن ف ــاً مــن فلســط�ي ــق القــدس قريب فيل

دومــاً، يقاتــل لأجــل مصالــح ل أحــد يفقههــا 

ــا. ــران وولّيه ســوى إي

فلسطين التي تبعد عن قوات حزب اهلل كيلومترات يجب أن 
يمر الطريق إليها من إيران أواًل
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ــر  ــا تقري ت، منه ــ�ش ــدة ن ــة عدي ــر صحفي تقاري

يــن الأول )أكتوبر(  ي ت�ش
»فوكــس نيوز« المنشــور �ف

ان  طــري كاِت  »اســتغالل رسش عــن  تتحــدث   ،2017

ــدس  ــق الق ــوات فيل ــالح إىل ق ــل الس ــة لنق إيراني

ي العــراق وســوريا«؛ فحــزب هللا، يقاتــل 
المقاتلــة �ف

ــة،  ــران المعلن ــح إي ــق مصال ــاً وف ــوريا أيض ي س
�ف

ف الحــدود مــع الحتــالل  بعــد أن قــام بتأمــ�ي

ــاك  ــة« هن ــكار »المقاوم م باحت ف ــرت ، وال ــىي رسائي الإ

ي هــرب فيهــا مــن أزمتــه 
بعــد حــرب عــام 2006 الــىت

ي الســابق 
ــا�ف ــس اللبن ــال الرئي ــة بعــد اغتي الداخلي

ــري. ــق الحري رفي

ي الجنــوب 
الحــزب يحتكــر مســاحاٍت مــن أرا�ف

ي اجتماعيــاً وعســكرياً، وعــدم خضوعــه 
اللبنــا�ف

ي لبنــان، مثلمــا فعــل عــام 
يعيــة �ف ف الت�ش للقوانــ�ي

ف »قــام باحتــالل  عاصمــة بــالده ضمنيــاً  2008 حــ�ي

يــوم 7 أيــار )مايــو( بعــد مســائالٍت حكوميــة 

ــار  ي مط
ــة �ف ات مراقب ــري ــزب لكام ــب الح ــن تركي ع

ي بتفكيكهــا« 
وت الــدوىلي وصــدور قــراٍر قضــا�أ بــري

وإعالنــه الواضــح عــن حصولــه عــى »تمويــل 

ه  ودعــم إيــران«. ورغــم ذلــك فــإّن البعــض يعتــرب

ف اســتخدامه البعديــن؛ الطائفي  »مقاومــاً« متناســ�ي

ــان. ــرض وجــوده داخــل لبن ي ف
والعســكري �ف

ويعتمــد حــزب هللا هــو الآخــر، عــى الخطــاب 

العاطفــي الــذي يؤديــه أمينــه وقائــده حســن 

، وتروج  ف ف وآخر تجــاه فلســط�ي ف حــ�ي نــ� هللا بــ�ي

ــا  ــة، فطالم ــالم العربي ع ــائل الإ ــض وس ــه بع ل

ــه المشــهورة مــع »دوي صفــارات  ترافقــت خطب

ــو بمجــرد  ي غــزة، ول
ــذار«، وتحــرك حمــاس �ف ن الإ

ــف  ــتثارة العواط ــة، لس ــاٍة إعالمي ــى قن ٍ ع ــرب خ

ــح  ــم لصال ــاس وتجنيده ــش الن ، وتجيي ــرش ل أك

الحــزب، كمــا حصــل خــالل خطابــه الأخــري عــى 

ــد ترامــب  ــ�ي دونال ــة إعــالن الرئيــس الأمري خلفي

ــا يجعــل  ــل«، وهــو م رسائي »القــدس عاصمــة لإ

ي خطابيــه 
المشــاهد ينــى خلــق نــ� هللا �ف

، كادوا يكونــون كل الــدول  ف لأعــداء كــرش الســابق�ي

ــه إىل  ــه هــو وحزب ــك لمجــرد دعوت ــة، وذل العربي

ــان«. ي لبن
ــم �ف ــدم »التحك ع

ي 
الحــو�ش ميليشــيات  تتخــذ  عامــة،  وبصــورة 

ي لبنــان، شــكل 
، وكذلــك حــزب هللا �ف ي رهــا�ب الإ

وعقائدهــم  المســلحة،  بقوتهــم  الحتــالل، 

أتباعهــا  تجنيــد  ي 
�ف تســتخدم  ي 

الــىت المنغلقــة 

بولئهــم  يدينــون  إنهــم  كمــا  لمصلحتهــم، 

مفاهيــم  ويحتكــرون  أخــرى،  دوٍل  لمصالــح 

النضــال وحــىت شــعاراته، ويوجهونــه لخدمــة 

 ، ف أوليائهــم، ول يبــدون أبــداً ، بمظهــر المناضلــ�ي

القائــم ربمــا، عــى مفاهيــم الحريــة والمســاواة 

ــاه  ــاً تج ــانية، خصوص نس ــوق الإ ــل الحق وتحصي

ي ل يمكــن بطبيعــة الحــال، أن 
، الــىت ف فلســط�ي

يقــوم احتــالٌل مــا، بتحريرهــا مــن احتــالٍل آخــر.

اإلرياني صّرح إنه لم يكن يتم إقرار أي اتفاق أثناء الحوار مع 
الحوثيين دون الرجوع إلى طهران
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كيف غير الحوثيون ثوبهم الطائفي في 
سبيل السلطة؟

ي اليمن، 
طوال قرون سابقة تعايش الزيدية والشافعية، المذهبان الرئيسيان �ف

ي من الفكر الزيدّي المعتدل إىل الجارودية 
بسالم، إل أّن تحوُّل بدر الدين الحو�ث

 ، ي
أخّل بهذه المعادلة، وأدى إىل تصاعد الفتنة الطائفية وظهور جماعة الحو�ث

ي تاريخها
ي أوصلت البالد إىل وضع غ�ي مسبوق �ف

ال�ت

  ماهر فرغلي

ــة إىل  ــة الزيدي ــن الطائف ــون م ــّر الحوثي ــد ف لق

يــة، والبدايــة  ي ع�ش
الجاروديــة ومنهــا إىل الثــىف

ف أقــام علمــاء الزيديــة نقاشــات واســعة،  حــ�ي

ــدي،  ــن المؤي وعــى رأســهم المرجــع مجــد الدي

وأنّــه  مامــة  لالإ الهاشــمّي  النســب  ط  رسش حــول 

صــار غــري مقبــول اليــوم، وأّن هــذا كان لظــروف 

تاريخيــة، والشــعب يمكــن لــه أن يختــار َمــن هــو 

ط أن يكــون مــن نســل  جديــٌر لحكمــه دون رسش

ي 
ــن الحــو�ش ــدر الدي ، إل أّن ب ف الحســن أو الحســ�ي

ــوان  ــاً بعن ــدر كتاب ــه أص ــل إنّ ة؛ ب ــدَّ ض بش ــرت اع

ح فيــه أفــكار الجاروديــة،  ي اليمــن«، رسش
»الزيديــة �ف

يــة؛ ثــم  ي ع�ش
ف الثــىف وأوجــه التقــارب بينهــا وبــ�ي

اضطــر إىل الهجــرة إىل طهــران، واصطحــب معــه 

ي 
ــو�ش ــة الح ــس جماع ــذي سيؤس ، ال ف ــ�ي ــه حس ابن

ي منطقــة صعــدة والمناطــق المحيطة 
فيمــا بعــد �ف

العــام 1997، بعــد أن انشــق عــن حــزب الحــق، 

ي البدايــة 
ن جماعــة خاصــة بــه، وكانــت �ف وكــوَّ

ــة. ــة فكري ــة ديني ــة ثقافي جماع

الســابق  العــام  ف  الأمــ�ي كتبــه،  مــا  ووفــق 

لمنتــدى الشــباب المؤمــن، محمــد يحــىي ســالم 

ي مــع 
ي كتابــه »الخالفــات الجليــة للحــو�ش

عــزان، �ف

مذهــب الزيديــة«، فــإّن هــذه الفرقــة تُنســب إىل 

ي الأعمــى 
ــذر الهمــدا�ف ــن المن ــاد ب ي الجــارود زي أ�ب

ي )المتــو�ف العــام 150هـــ(، الــذي كان يــرى 
الكــو�ف

كهــم  ي هللا عنهــم، أخطــأوا برت
أّن الصحابــة، ر�ف

عنــه،  هللا  ي 
ر�ف طالــب،  ي  أ�ب بــن  عــىي  بيعــة 

ــرى أّن  ــا ي ــه، كم ــوارد علي ــص ال ــم الن لمخالفته
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مــام ل يكــون إل مــن هللا تعــاىل، ليــس  ف الإ تعيــ�ي

تتوفــر إل فيــه،  بأوصــاف ل  بالتســمية ولكــن 

ــك  ــه تل ــر في ــن تتواف ــث عم ــة أن تبح ــى الأم وع

ي شــؤون 
الأوصــاف وتتخــذه وىلي أمــر مطاعــاً �ف

ــا. ــن والدني الدي

ــق عليــه »شــيعة  المذهــب الزيــدي الــذي يُطَل

مامــة لديهــم ليســت  الســّنة وســّنة الشــيعة«، الإ

ــى  ــوم ع ــل تق ــة ب ــت وراثي ــي ليس ــص، وه بالن

ي 
ــام �ف ــن إم ــرش م ــود أك ف وج ــري ــل ويج ــة؛ ب البيع

، ويقــر خالفــة  ف ي قطريــن مختلفــ�ي
وقــت واحــد �ف

ي هللا عنهمــا، إل أّن الجاروديــة 
ي بكــر وعمــر، ر�ف أ�ب

ي 
يــة �ف ي ع�ش

مختلفــة نوعــاً مــا، وتتشــابه مــع الثــىف

زكاة الخمــس، وجــواز التقيــة، وتفضيــل الأحاديث 

ــد  ــذا فق ــا، ل ه ــى غري ــت ع ــن آل البي ــواردة ع ال

ــن  ــاً، وكان ل يمك ف عقدي ــ�ي ــران الحوثي ــارصت إي ن

ي إحــدى المحافظات 
اســتيعاب أّن جماعــة قليلــة �ف

ة  ــرت ــن أن تصمــد هــذه الف ة يمك ــة الصغــري اليمني

الطويلــة دون مســاعدة خارجيــة مســتمرة، وعنــد 

ي تســتفيد 
تحليــل الوضــع كانــت طهــران هــي الــىت

، فهــي دولــة اثنــا  ي
مــن ازديــاد قــوة التمــرد الحــو�ش

يــة تجتهــد بــكل وســيلة لنــ�ش مذهبهــا. ع�ش

التحول إلى إيران
»وليــة  فكــرة  ي 

الحــو�ش ف  حســ�ي وجــد  لقــد 

ي حــاّلً مناســباً 
ي أ�ت بهــا الخميــىف

الفقيــه«، الــىت

للصعــود إىل الحكــم حــىت لــو لــم يكــن مــن 

ي هللا عنهــا، وهــو 
نســل الســيدة فاطمــة، ر�ف

ي الفكــر الزيــدي، كمــا أّن 
مــا ليــس موجــوداً �ف

العــون  مــن طلــب  مّكنتــه  ي طهــران 
�ف حياتــه 

الســياسي والقتصــادي والعســكري، وهــذا مــا 

ف  الآن، حــ�ي 2004 وحــىت  العــام  منــذ  يحصــل 

ــذي أسســه  ــن، ال ــباب المؤم ــم الش تحــول تنظي

 ، ي
ــىف ــلح العل ــم المس ــة التنظي ، إىل مرحل ي

ــو�ش الح

ــام 2004،  ــن الع ــو( م ــران )يوني ــهر حزي ــذ ش ومن

تحــّول التنظيــم، إىل ميليشــيات عســكرية ذات 

بعــد أيديولوجــي.

ي اليمن 
ف �ف ومنــذ تصاعــد نفــوذ جماعــة الحوثيــ�ي

ــدود  ــو مح ــى نح ــ�ش ع ــدأت تنت ــام 2011، ب الع

داخــل قاعــات مغلقــة مظاهــر النــدب واللطــم 

ي يمارســها 
ــىت ــك ال وطقــوس وعــادات شــيعية كتل

ي 
ي )الجعفــري( �ف ي عــ�ش

أتبــاع المذهــب الثــىف

ــران والعــراق. إي

مواقــع  عــى  ناشــطون  تــداول  مــا  اً  وكثــري

التواصــل الجتماعــي مشــاهد تســجيلية مصــورة 

الطقــوس  تلــك  يمارســون  وأطفــال  لشــباب 

اليمــن. ي 
�ف المألوفــة  غــري  المذهبيــة 

الســابقة تصاعــدت  الســنوات  مــدى  وعــى 

ف عــى نحــو  مظاهــر احتفــاء جماعــة الحوثيــ�ي

ل بدر الدين الحوثي من الفكر الزيدي المعتدل إلى الجارودية  تحوُّ
أدى إلى تصاعد الفتنة الطائفية باليمن
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ي تحتفــل بهــا 
لفــت بالمناســبات الدينيــة الــىت

ــد  ــل؛ عي ــة، مث ي ي ع�ش
ــىف ــيعية الث ــة الش الطائف

ــة(  ــوم )الولي ــة ي ــميه الجماع ــذي تس ــر ال الغدي

)18 ذي الحجــة(، ويــوم عاشــوراء )10 محــرم(، 

ف بــن  مــام الحســ�ي الــذي يصــادف يــوم مقتــل الإ

ي كربــالء، 
ي هللا عنهمــا، �ف

ي طالــب، ر�ف عــىي بــن أ�ب

ــع  ــالم )12 ربي ــه الس ي علي ــىب ــد الن ــبة مول ومناس

إجــازة  يــوم  الجماعــة  أعلنتــه  والــذي  الأول(، 

ــمية. رس

ــاب  ــف كت ، مؤل ي
غــىش ــد الدَّ يقــول أحمــد محم

ف  ــ�ي ــن«، إّن الحوثي ــرة والتكوي ــون الظاه »الحوثي

طلبــوا قبــل ذلــك وســاطة المرجــع الشــيعي 

ــة  ، لتأكيــد مذهبيَّ ي
ي آيــة هللا السيســتا�ف

العــرا�ت

التمــرد، هــذا إضافــة إىل أّن الحكومــة اليمنيــة 

ة  آنــذاك أعلنــت عــن مصادرتهــا لأســلحة كثــري

، وهــي إيرانيــة الصنــع. ف خاصــة بالحوثيــ�ي

ــث  ــة عــى الحدي ــة اليمني ــت الحكوم ــد دأب وق

ــة  ــرت الثاني ، وأنك ف ــ�ي ــران للحوثي ــن مســاعدة إي ع

المســاعدة، وهــي لعبــة سياســية مفهومــة، خاصة 

يــة. ي ع�ش
ي ضــوء عقيــدة »التقيــة« الثــىف

�ف

سياسات طائفية
ــة  يراني ي المختــص بالشــؤون الإ

يقــول الصحــا�ف

ي حديثــه لـ«حفريــات«: »إّن الحركة 
عــىي رجــب، �ف

ــن  ــداً م ــة ج ــت قريب ــة أصبح ــة الجارودي الحوثي

يــة، ودأبــت عــى نــ�ش الفكــر  ي ع�ش
الطائفــة الثــىف

ــاط  ف أوس ــ�ي ــة، وب ــن جه ــا م ف أتباعه ــ�ي ــي ب مام الإ

أهــل الســّنة مــن جهــة أخــرى، عــرب عــدة وســائل، 

ه،  ي وغــري
ف الحــو�ش منهــا: توزيــع كتابــات حســ�ي

ي عــى 
ي تزخــر بالتشــيع وتمجيــد الخميــىف

الــىت

الطــالب والشــباب، وإقامــة مــا يســمى بالشــعائر 

ــوم  ــالت ي ــوراء واحتف ــوس عاش ــينية وطق الحس

الشــيعية،  اللطميــات  هــا، وبــث  الغديــر وغري

ي الزيــدي 
ــة عــن الوســط اليمــىف ي تعتــرب غريب

ــىت ال

ودعويــة  تعريفيــة  دورات  وإقامــة   ، ي
والســىف

بالتشــيع للشــباب والشــابات، ورفــع وتعليــق 

هللا  نــ�  وحســن  ي 
وخامنــىأ ي 

الخميــىف صــور 

ــم  ــل والتعظي ــعارات التبجي ــد، وش ــار الأس وبش

ــا«. ه ــاء وغري ــوارع صنع ي ش
ــيع �ف للتش

ــال  ي مق
ــحادة، �ف ــامة ش ــب أس ــد الكات ــا يؤك كم

ي 
�ف المــال  اســتعملوا  ف  الحوثيــ�ي أّن   ، ي

صحــا�ف

ي حالــة الفقــر 
تشــييع البعــض، خاصــة مــع تفــىش

وا ولء الوجهــاء وشــيوخ القبائــل  والبطالــة، واشــرت

ف والمرتزقــة، ليكونــوا  ف مــن المنتفعــ�ي والأكاديميــ�ي

ــّنية. ــق الس ي المناط
ــيع �ف ــ�ش التش ــ�اً لن ج

ولــم يكتــِف الحوثيــون بذلــك، وفــق شــحادة، 

ــم،  ــرآن الكري ــل اســتهدفوا المســاجد ودور الق ب

ــة، ومــن  اتيجية ثابت هــا سياســة وإســرت وكان تدمري

وجد حسين الحوثي في فكرة »والية الفقيه« التي أتى بها 
الخميني حّلًا مناسبًا للصعود إلى الحكم
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ي ُدمــرت، مســجد 
ــىت أوائــل المســاجد والمراكــز ال

ــاج العــام 2014، الــذي أسســه الشــيخ  ومركــز دّم

ــل الوادعــي. الســلفي مقب

وبحســب إحصائيــات رابطــة علمــاء اليمــن 

قــام الحوثيــون بتفجــري 29 مســجداً، ُدّمــرت 

ار بليغــة  بالكامــل، فيمــا تعــرض 24 مســجداً لأرصف

مبانيهــا،  مــن  ة  كبــري أجــزاء  وتهدمــت  جــداً، 

القصــف  أو  بالتفجــري  اســتهدافها  نتيجــة 

بالدبابــات والصواريــخ، وبــذات الأســلوب فجــر 

ــاً  ــزاً ديني ــم ومرك ــرآن الكري ــون 16 داراً للق الحوثي

ي العــام 2017 وحــده، 
لعلــوم الحديــث، وذلــك �ف

ي اليمــن 
وقامــوا بتحويــل أكــرش مــن 300 مســجد �ف

إىل ثكنــات عســكرية ومســتودعات لالأســلحة، 

ي أحمــد 
ــر الأوقــاف اليمــىف كمــا رصح بذلــك وزي

ــة. عطي

ي شــؤون 
ووفــق شــبكة »الراصــد« المختصــة �ف

ي لــم يتــواَن عــن 
التشــيع، فــإّن النقــالب الحــو�ش

إغــالق جميــع مكاتــب الصحــف الحزبيــة والأهليــة 

ي الــرأي، بــل أقدمــت 
والمســتقلة المخاِلفــة لــه �ف

مكاتبهــا  نهــب  عــى  لــه  التابعــة  المليشــيات 

ف فيهــا، ومــن هــذه  ــ�ي واعتقــال محرريهــا والعامل

صحيفــة  اليــوم،  أخبــار   ، الأهــاىلي الصحــف: 

الميثــاق،  بــرس،  مــأرب  الصحــوة،  المصــدر، 

ي 
ــىت ــة ال ــوات الفضائي ــرات القن ــوا مق ــا هاجم كم

ــن  ــهيل ويم ــوات؛ س ــل قن ــم مث ــاسش معه ل تتم

شــباب والرشــد واليــ� وآزال.

الدراســات  مركــز  عــن  »الراصــد«  ونقــل 

ف  ــ�ي ــل الحوثي ي تبدي
ــىف ــادي اليم ــالم القتص ع والإ

المناهــج لتتوافــق مــع أيديولوجيتهــم الطائفيــة، 

ومــن أمثلــة ذلــك إبــدال اســم عمر باســم محمود 

ي دروس اللغــة العربيــة، كمــا تــم 
حــىت لــو كان �ف

، وتــم إضافــة  ي حــذف اســم صــالح الديــن الأيــو�ب

ي كتــب 
ي �ف

ف الحــو�ش ف حســ�ي صــورة لزعيــم الحوثيــ�ي

ــات  ــش مكتب ــاً لتفتي ــّكلوا لجان ــا ش ــية، كم مدرس

ســالمية  المــدارس ومصــادرة كتــب العقيــدة الإ

ي تتعــارض مــع عقيدتهــم الجاروديــة، وإجبار 
الــىت

ال�خــة  ترديــد  عــى  المــدارس  ي 
�ف الطــالب 

ي 
ــىف ي ب

ــ� �ف ــة الن ي مدرس
ــدث �ف ــا ح ــة، كم الحوثي

ــت. ــة المحوي ــة لمدين ــعد التابع أس

ي تقريــر نقلتــه صحيفــة »الوطــن« الم�ية، 
و�ف

ي 
ف قدمــوا منحــاً دراســية للطــالب �ف فــإّن الحوثيــ�ي

إيــران والعــراق مــن أجــل تشــييعهم، وعودتهــم 

يــة. ي ع�ش
بعقيــدة طائفــة الثــىف

الكاتــب المختــص  ي هــذا الســياق، يقــول 
�ف

ي حديثــه 
، محمــد شــعت، �ف ي

يــرا�ف ي الشــأن الإ
�ف

اليمــن، عــن  إيــران تحتــل  لـ«حفريــات«: »إّن 

يــة«، وهــي  ي ع�ش
طريــق نــ�ش عقيــدة »الثــىف

منذ تصاعد نفوذ الحوثيين بدأت تنتشر داخل قاعات مغلقة 
مظاهر الندب واللطم وطقوس وعادات شيعية
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ي حشــد 
تســتغل الشــعارات الدينيــة والسياســية �ف

الجمعــة،  صلــوات  عقــب  وذلــك   ، الجماهــري

تحــت شــعار »آل البيــت« ون�تهــم«.

ي عــى نحــو غــري 
ــرا�ف ي إّن التدخــل الخارجــي الإ

ف  مســبوق باليمــن، أصبح مظلــة لبعــض المتحّول�ي

ي أسســها 
إىل طهــران، وأدى إىل أّن الحركــة الــىت

، أو مــن هــو عــى خّطــه الفكــري  ي
ف الحــو�ش حســ�ي

بعــد رحيلــه، فــرّت الآن مــن الزيديــة، وتســري 

ــة،  ي ي ع�ش
ــىف ــبوق إىل الث ــو مس ــى نح ــن ع باليم

أ بعواقــب أكــرش ســوداوية عــى مســتقبل  ممــا ينــىب

بلــد لطالمــا تعايــش أهلــه بعيــداً عــن التجاذبــات 

ــة ــه المجتمعي ــة الوافــدة عــى ثقافت الطائفي

علي رجب: الحركة الحوثية 
الجارودية دأبت على نشر 
الفكر اإلمامي بين أتباعها 

بل وبين أوساط أهل 
السّنة
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»اإلصالح« اليمني والحوثي.. 
أربع  إستراتيجيات تشير النتهازية 

الحزب.. 
واليمن خارج الحسبة!

ي 
ي لالإصالح«، الذراع الرئيسية لجماعة الإخوان �ف

يواصل حزب »التجمع اليم�ف
اليمن، اللعب عىل المتناقضات، لتحقيق مكاسب أك�ب عىل المشهدين؛ الداخىلي 

قليمي فيما يخص اليمن، محاولً إعادة الإخوان للواجهة، بعد التحجيم  والإ
ي مرص، والحصول عىل مكاسب عىل 

المفروض عىل الجماعة عقب سقوطها �ف
ف ي مرحلة ما بعد هزيمة الحوثي�ي

الأرض، لضمان لعب دور سياسي أك�ب �ف

خلدون الشرقاوي

ومــن أجــل تحقيق الأهــداف الســابقة؛ لعب 

»الإصــالح« وقادتــه عــى كّل المتناقضــات؛ 

أنفســهم  وقّســموا  قليميــة،  والإ اليمنيــة 

ــن أجــل  ي اتجــاه، م
ــا تعمــل �ف ــرق، كّل منه لف

الوصــول لنتيجــة ل تخــّص اليمــن وحــده، 

ي 
بــل يبــدو أنّهــا، تتعّلــق بمســتقبل الإخــوان �ف

قليــم ككّل، وهــذا مــا ســيتضح مــن خــالل  الإ

اتيجيات الحــزب المســتمرة  اســتعراض إســرت

ــباتها.  ــق مكتس لتحقي

اإلستراتيجية األولى: إخالء المدن
منــذ أن تمّكــن الحــزب مــن مفاصــل الدولــة 

ــادي،  ــي والقتص ــل الجتماع ــوة والعم والدع

ي الدولــة اليمنيــة 
ل يمكــن أن يمــّر عمــل �ف

ي 
إل وهــو يخطــط لأن يكــون جــزءاً منــه، �ف

مسلســل طويــل مــن الممارســات تجمعهــا 

ــا،  ي يرفعه
ــىت ــر للشــعارات ال ــة والتنك النتهازي

تالحقــه  الــذي  بالتهامــات  ذروتهــا  بلغــت 

ف مــن  ف النقالبيــ�ي ي تمكــ�ي
بالــدور الــذي لعبــه �ف
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اً تــرك المواقــع  الســيطرة عــى صنعــاء، وأخــري

ف والإخــالل بتفاهماتــه مــع التحالــف  لالنقالبيــ�ي

ــال. ــع القت ي كّل مواق
ي �ف ــر�ب الع

ــق  ــر، الوثي ــود جاب ــ�ي، محم ــب الم الكات

يرانيــة والحوثيــة، قــال  الصلــة بالشــؤون الإ

ي ت�يــح خــاص لـــ »حفريــات«: »الإخــوان، 
�ف

ــالح،  ي لالإص
ــىف ــع اليم ــزب التجم ي ح

ف �ف ــ�ي ممثَّل

اليمــن،  ي 
�ف للجماعــة  السياســية  الــذراع 

ــزم؛  ــة الح ــة عاصف ي البداي
ــاً �ف ــوا ظاهري دعم

الســياسي  المشــهد  إىل  ســتعيدهم  لأنّهــا 

ــذي  ــف الضغــط ال ــن خــالل تخفي ــن، م باليم

فرضــه عليهــم الحوثيــون؛ حيــث إّن هــذا 

مــن الممكــن أن يتيــح لهــم اســتعادة جــزء 

كبــري مــن نشــاطهم وقدرتهــم التنظيميــة، 

 ، ف ي مرمــى الحوثيــ�ي
لكّنهــم وجــدوا أنفســهم �ف

ي 
فتفاوضــوا معهــم عــن طريــق الدوحــة، �ف

ــب  ــن مكاس ــث ع ــة البح ــة، بغي ــاءات رسي لق

ــف،  ــوات التحال ــف ق ــا زاد قص ــية، ولّم سياس

ــت  ي الوق
ــاً، �ف ــرب، دعائي ــة الح ــدت الجماع أي

ي وقوفهــا 
الــذي صــّدرت فيــه للشــعب اليمــىف

ــن  ــار م ي انتظ
ــداث، �ف ــن الأح ــاد م ــى الحي ع

ي تلــك الحــرب، أو مــن 
ي النهايــة �ف

ســيفوز �ف

ــق  ــوان، وف ــرش لالإخ ــاً أك ــاً وعون ــيقدم دعم س

فقــه المصالــح«.

ــة  ــر صحافي ــرت تقاري ــياق؛ ذك ــذا الس ي ه
�ف

ــه خــالل  ــدن«: أنّ ــة »ع ــا صحيف ــة، ومنه يمني

متكّن الحزب من مفاصل الدولة والدعوة والعمل االجتامعي واالقتصادي

لعب »اإلصالح« على كّل المتناقضات اليمنية واإلقليمية 
وقّسم نفسه إلى فرق كّل منها تعمل في اتجاه
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إىل  ف  الحوثيــ�ي دخــول  ســبقت  ي 
الــىت ة  الفــرت

 ، ف العاصمــة، ظلــت جماعــة الإخوان المســلم�ي

ي لالإصــالح«، 
ي حــزب »التجمــع اليمــىف

الممثلــة �ف

وبعــد  معهــم،  للتعايــش  وســيلة  قــب  ترت

ف لدخــول  تفــاوض أفســحوا المجــال للحوثيــ�ي

العاصمــة، ولــم يقومــوا بــأّي رّد فعــل، أو 

حــىت الدفــاع عــن كيانهــم ورمــوز حضورهــم، 

ي كانــت تنتــ�ش بشــكل 
مثــل مقــار الحــزب الــىت

ــار  ــازل كب ــة إىل من ــة، إضاف ي العاصم
ــف �ف كثي

ــة]2[. ــادة الجماع ق

ــاًء عــى  ــك جــاء بن ــع الصحيفــة أّن ذل وتتاب

ف  الحوثيــ�ي مســاس  بعــدم  ي 
يقــىف اتفــاق 

التابعــة  كات  والــ�ش القتصاديــة  بالمصالــح 

اض  لقيــادات الإصــالح، مقابــل عــدم اعــرت

فأخــى   ، ف النقالبيــ�ي لتوســعات  الحــزب 

ي صنعــاء وعمــران 
ة �ف الحــزب معســكراته الكبــري

الوقــت  ي 
ومنهــا »الفرقــة الأوىل مــدرع«، �ف

ــم يمتلكــون 70  ــون أنّه ــه يعلن ــذي كان قادت ال

ــاع عــن العاصمــة، لكّنهــم  ــل للدف ــف مقات أل

بحســب  سياســية،  بأوامــر  اختفــوا  فجــأة 

افــات أعضــاء وقيــادات إصالحيــة مــن  اعرت

، فاقتحــم الحوثيــون العاصمــة  ي
الصــف الثــا�ف

ــه  ــد رب ــس عب ل الرئي ف ــرف بســهولة، وحــارصوا م

منصــور هــادي! ثــم توجهــوا إىل تعــز، وهــي 

ــن  ــدد م ــرب ع ــا أك ــد فيه ي يتواج
ــىت ــة ال المدين

ــحب  ــزب ينس ــدوا الح ــالح، فوج ــد الإص قواع

بهــدوء فدخلوهــا بهــدوء دون قتــال!

ي الوقــت الــذي أصــدر الحــزب بيانــاً، 
و�ف

فيــه  دان   ،2016 العــام  )مــارس(  آذار  ي 27 
�ف

 ، ف ــ�ي ــح مــع الحوثي تحالــف عــىي عبــدهللا صال

مؤكــداً أّن القضــاء عليهــم ســيغري الموازيــن، 

إل أنـّـه مّكنهــم، فيمــا بعــد، مــن الوصــول إىل 

ــهولة. ــا بس ــيطرة عليه ــز والس تع

يقــول مديــر المؤسســة العربيــة للتنميــة 

ي 
اتيجية، ســمري راغــب، �ف ســرت والدراســات الإ

ــوا  ــد أخل ــات«: »لق ــاص لـ«حفري ــح خ ت�ي

، وكــّرروا ذلــك مؤخــراً،  ف تعــز أمــام النقالبيــ�ي

خانــت  تتحــّرر،  أن  المدينــة  كادت  فحينمــا 

ي لالإصــالح 
ــع الوطــىف ــارص التابعــة للتجم العن

تراجــع  إىل  أّدى  مــا  التحالــف،   ) ي
)الإخــوا�ف

عيــة«. النتصــارات لعنــارص ال�ش

ف راغــب أّن عنــارص الإخــوان تخلــوا عــن 
ّ وبــ�ي

خطــوط ومواقــع مكتســبة، ومنهــا هيئــات 

ومحــاور  وطــرق  عليهــا،  مســيطر  مرتفعــة 

ــك  ــاً، وكذل اني ــا نري ــيطر عليه اتيجية مس ــرت إس

ي النطــاق القبــىي حــول 
ي مــآرب، و�ف

الأمــر �ف

ي 
وبــىف حشــيش،  ي 

وبــىف نهــم،  ي 
�ف صنعــاء؛ 

ي بهلــول!
إرحــب، وســنحان، وبــىف

ال يمكن أن يمّر عمل في الدولة اليمنية إال والحزب يخطط ألن 
يكون جزءًا منه
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اإلستراتيجية الثانية: التعايش مع 
الحوثي

ف  بــ�ي عقــد  الــذي  التفــاق  بنــود  أهــم 

مــران«  »كهــف  ي 
�ف و«الإصــالح«  ف  الحوثيــ�ي

العــام 2014، الــذي نقلته وكالت أنبــاء عالمية، 

الكويتيــة  »الــرأي«  صحيفــة  لــه  وأفــردت 

( 2014، هــو  ي 20 أيلــول )ســبتمرب
الحديــث �ف

التعايــش، بمعــىف عمليــات اســتالم وتســليم 

؛  ف النقالبيــ�ي لمليشــيا  صــالح  الإ قبــل  مــن 

حيــث إنـّـه مــا إن يدخــل الحوثيــون منطقــة إل 

ويســارع فــرع حــزب الإصــالح فيهــا بالتواصــل 

ف  ، وتنصيبهــم حكامــاً رســمي�ي ف مــع الحوثيــ�ي

الإصالحيــون  ك  يــرت كمــا  المناطــق،  لتلــك 

الجبهــات بالمحافظــات الشــمالية تنهــار أمــام 

ــف  ــزب بنس ــد الح ــوم قواع ، ويق ف ــ�ي النقالبي

غاثيــة والتنمويــة، وتعطيل  جهــود التحالــف الإ

أشــكال الحيــاة وإبقــاء الأوضــاع الخدميــة عى 

ــه. ــا هــي علي م

ي ســياق متصــل، أشــار الكاتــب د. حســن 
و�ف

ي 
ــىت ــالم بجامع ع ــتاذ الإ ــي، أس ــد الصبيح قاي

ــة  ــه بصحيف ــال ل ي مق
ــارقة، �ف ــارات والش م الإ

ي اليمــن يتحركــون 
»التحــاد«، إىل أّن الإخــوان �ف

وفــق أجندتهــم الخاصــة؛ لــذا كان لهــم، كمــا 

ــم  ــرش حس ي تع
ــاهم �ف ، س ي ــلىب ــول، دور س يق

ي الكثــري مــن الجبهــات، بســبب 
المعركــة �ف

ــاب  ــة لحس ــي المعرك ــى أّل تنته ــم ع حرصه

طــرف دون الآخــر؛ »حيــث يحرصــون عــى 

التفــاق مــع كّل طــرف عــى حــدة، مــن أجــل 

ي 
ــن أن يلعبوهــا �ف ي يمك

ــىت ــة المســاحة ال معرف

««؛ ويشــري إىل أنّــه  ي
»يمــن مــا بعــد الحــو�ش

ــل  ف فصي ــ�ي ــز، ب ــة تع ي مدين
ــة �ف ــبت معرك نش

ــة  ــارص تابع ــالح وعن ــزب الإص ــن ح ــرب م مق

ي المقاومــة ذي التوجــه الســلفي 
للقيــادي �ف

ــدات المختلفــة  ــاس(، بســبب الأجن ــو العب )أب

حــول أحقيــة كّل منهمــا عــى الأرض، ومواقــع 

ــا. ــوذ كّل منهم ونف

اإلستراتيجية الثالثة: االنهزام 
وترك المواقع بالجبهات

ي جبهــات 
كان أعضــاء الإصــالح يتطوعــون �ف

ي 
�ف يتخاذلــون  مــا  لكّنهــم رسعــان  القتــال، 

ونهــم  بمــأرب  حــدث  وهــذا  الجبهــات، 

ــه  ت ــا ن�ش ــق م ــاء، وف ــول صنع ــوف، وح والج

»ســبوتنيك« الروســية، بتاريــخ 9 تمــوز )يوليو( 

الكاتــب والباحــث  العــام 2018؛ حيــث رأى 

ــري،  ــان المصف ــىي نعم ، ع ي
ــىف ــياسي اليم الس

ي وضــع اليمــن 
ــت �ف أّن جماعــة الإخــوان تحّول

الحــاىلي إىل »رسطــان«.

ت  ( العــام 2017؛ نــ�ش ــول )ســبتمرب ي 20 أيل
�ف

تقاريــر صحافيــة، كيــف أّن حــزب »الإصــالح« 

الصبيحي: اإلخوان في اليمن يتحركون وفق أجندتهم الخاصة لذا 
ساهموا بتعثر الحسم في الكثير من الجبهات
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الرئيــس  وأّن   ، ف للحوثيــ�ي أســلحته  يســلم 

ــة  ــّرر إقال ــه منصــور هــادي ق ــد رب ي عب
اليمــىف

ــي لـــ »حــزب  ، المنتم ي
ــدسش ــىي المق ــد ع محم

ف »طاهــر  الإخــوان« مــن رئاســة الأركان، وتعيــ�ي

وفــق  لأنّــه،  منــه،  بــدلً   » العقيــىي عــىي 

مــع  يتواطــأ  آنــذاك،  الصحافيــة  التقاريــر 

ميليشــيا النقــالب، ويــّ�ب لهــم معلومــات 

رسيــة وخطــرة، ويرفــع إحداثيــات لســتهداف 

ي مــأرب، ويؤخــر 
ي والمقاومــة �ف

الجيــش الوطــىف

ــرّب  ــا يه ــة، كم ــكري بالمحافظ ــم العس الحس

ة مــن الذخائــر والعتــاد العســكري  كميــات كبــري

إىل صفوفهــم.

وقــد أعلنــت قــوات التحالــف، يــوم 22 

بالفعــل،   ،2017 العــام   ) )ســبتمرب أيلــول 

ــة،  ــن شــحنات الســالح المهرب ــدد م ــط ع ضب

ــأرب  ــة م ــن محافظ ــا م ي طريقه
ــت �ف ي كان

ــىت ال

ــة  ــاء، بدلل ــة صنع ي محافظ
ف �ف ــ�ي إىل النقالبي

عــىي  محمــد   ، ي النقــال�ب القيــادي  ظهــور 

ف مدرعــات  ، وســط صنعــاء، عــى مــ�ت ي
الحــو�ش

ي محافظــة 
ــال �ف ــزاً لجبهــات القت قّدمــت تعزي

ــادات تنتمــي  ــل قي ــدار مــن قب ي ت
ــىت مــأرب، ال

لحــزب الإخــوان.

ــل الســياسي ســمري  ــدوره، يتســاءل المحل ب

ي معرض حديثــه لـ«حفريات«: »لماذا 
راغــب، �ف

ــوق  ــد الط ــاء عن ــر صنع ــارك تحري ــف مع تق

القبــىي حــول أمانــة العاصمــة صنعــاء؟ ولماذا 

ي الخوخــة 
ي �ف نجحــت عمليــات الســاحل الغــر�ب

مارات؟  والتحيتــة، وحــىت الحديــدة، بقيــادة الإ

ــى  ــد ع ــم تعتم ي ل ــىب ــي: أّن أبوظ ــة ه الإجاب

ــارص  ــل اعتمــدت عــى عن ــة، ب ــارص إخواني عن

مســتقلة«.

الســعودي  الخبــري  قــال  جهتــه،  مــن 

متقاعــد،  حــرب  أركان  العقيــد  العســكري، 

ي ت�يحــات نقلتهــا قنــاة 
إبراهيــم آل مرعــي، �ف

»ســكاي نيــوز عربيــة«: »إّن إيــرادات الغــاز 

 ، ي
صــالح الإخــوا�ف اســتحوذ عليهــا حــزب الإ

ي 
ووضعهــا تحــت تــ�ف القيــادي الإخــوا�ف

ي  ســلطان العــرادة«، مؤكــداً أّن التحالــف العر�ب

ي شــمال اليمــن، مــن قبــل 
»تعــرض للخيانــة �ف

التحالــف ل  أّن  الإخــوان، موضحــاً  جماعــة 

ــل  ــم؛ ب ف وحده ــ�ي ف الحوثي ــ�ي ــه النقالبي يواج

هنــاك طــرف آخــر يمــارس الخيانــة، وهــو 

الإخــوان«.

اإلستراتيجية الرابعة: دعم 
التنظيمات اإلرهابية

« مرتبط  ي
ات أّن »الإصالح الإخــوا�ف ثمــة مــؤرسش

ــا  ــدداً منه ــىت أّن ع ــة، ح رهابي ــات الإ بالتنظيم

تحالفات حزب الجماعة ال تثبت على حال ويتحّرك وفق أجندات 
خاصة هّمها مكاسب ما بعد الحرب
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ي مدينــة تعــز لهــا ارتباطــات تنظيميــة، وقــد 
�ف

ت عليهــا قــوات التحالــف  كشــفت وثائــق عــرش

ف  ي مدينــة شــبوة، التنســيق بــ�ي
ي باليمــن �ف العــر�ب

 ، الإخــوان وتنظيــم القاعــدة بشــكل مبــارسش

للقيــام  المقاومــة  عبــاءة  خلــف  والتســرت 

، وفــق مــا  ي
ي الجنــوب اليمــىف

بأعمــال إرهابيــة �ف

. ف ــ�ي ــة، ومراقب ــر صحافي ــه تقاري أشــارت ل

ي هــذا الصــدد، يقــول الكاتــب المختــّص 
و�ف

ــح  ي ت�ي
ــر، �ف ــود جاب ، محم ي

ــو�ش ــأن الح بالش

عــى  يلعبــون  »الإخــوان  لـ«حفريــات«: 

؛  ف متحاربــ�ي ف  متناقضــ�ي ف  مختلفــ�ي محوريــن 

التحالــف عــن طريــق مــا يســّمون  محــور 

يلعــب  الــذي  الوقــت  ي 
�ف »الحمائــم«، 

 ، ي
ــال�ف ــك المخ ــد المل ــادة عب ــور«، بقي »الصق

دور محاولــة تكويــن تحالــف آخــر، يضــّم 

قطــر وتركيــا وربمــا إيــران، ومعهــم الجماعــات 

المتشــددة الأخــرى، وهــم بهــذا، وعــن طريــق 

الحقوقيــة،  المنظمــات  مــن  عــدد  بيانــات 

از«. ف البــرت يحاولــون 

الصلــة  الوثيــق  جابــر،  محمــود  وكشــف 

ــاءات  ــن لق ــة، »ع ــة والحوثي يراني ــؤون الإ بالش

»الإصــالح«،  حــزب  ف  بــ�ي جمــع  وتنســيق 

ــة،  ــة قطري ــت رعاي ، تح ي
ــو�ش ــيات الح وميليش

ي 
�ف بــارزة  قيــادات  لهــا ت�يحــات  مّهــدت 

، دعــت بشــكل مبارسش  ي
حــزب الإصــالح الإخــوا�ف

ي تحــت ســتار »المصالحة 
للتحالــف مــع الحــو�ش

بعــاد اللــوم عنهــم، غّلفــوا  الوطنيــة«، ولإ

ــر  ــذا الأم : إّن ه ف ــ�ي ، قائل ي
ــىف ــاء دي ــر بغط الأم

ــر. ــق جاب «، وف ي
ــىف ــب دي »واج

ويضيــف جابــر: »عالقــة حــزب الإصــالح 

فقــد  جديــدة،  ليســت  ي 
الحــو�ش بجماعــة 

ــت  ف كان ــدة، حــ�ي ــة وطي ــا عالق جمعــت بينهم

مليشــيات الجماعــة مســيطرة عــى محافظــات 

ي 
الجنــوب قبــل طردهــا، كمــا ظهــر ذلــك �ف

ي 
صــالح �ف التخــاذل، الــذي أبــداه حــزب الإ

ي الشــمال، الــذي ســيطروا 
ف �ف مقاومــة الحوثيــ�ي

ف  ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــف ب ــه بســهولة، وكان التحال علي

ي 
ي البدايــة، غــري أنّــه ظهــر �ف

غــري معلــن �ف

تســليم الإخــوان لمواقعهــم القتاليــة لمليشــيا 

ي 
ــة �ف ــارص إخواني ــت عن ــل وانخرط ؛ ب ي

ــو�ش الح

القتــال إىل جانــب تلــك المليشــيات«.

وأضــاف أّن الجماعــة تســتخدم »القاعــدة« 

وعاتهــا، ضاربــاً المثــل  و«داعــش« لفــرض م�ش

بمدينــة تعــز؛ حيــث توجــد بهــا العديــد مــن 

بعضهــا  الدينيــة،  والفصائــل  التنظيمــات 

ــداعش،  ــدة، والآخــر بـ ــم القاع ــط بتنظي مرتب

بجماعــة  ارتباطهــا  هــو  يجمعهــا  مــا  لكــن 

ــالح. ــا الإص ــوان وحزبه الإخ

كشفت وثائق عثرت عليها قوات التحالف في مدينة شبوة 
التنسيق بين اإلخوان وتنظيم القاعدة بشكل مباشر
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ــزب  ــات ح ــات تحالف ــذه المعطي ــف ه تكش

ي ل تثبــت عــى حــال، وأنّــه 
الجماعــة الــىت

ــق كلهــا  ــدات خاصــة، تتعل يتحــّرك وفــق أجن

بوضــع مــا بعــد انتهــاء الحــرب، وكيــف يمكــن 

ي أكــرب المكاســب، ل يبــدو أّن مــن 
أن يجــىف

ــا  ــذي طالم ي ال
ــح الشــعب اليمــىف ــا مصال بينه

ــا ــرص عليه ــىف بالح تغ
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الحوثيون يجّندون األطفال والتحالف 
العربي يؤهلهم

اءة واستبدلوها بوحشية السالح، كانوا مثل  ي عمر الزهور خلعوا ال�ب
أطفال �ف

ي شوارع صنعاء الحزينة 
ية ذاهبة إىل طرق الموت دون رجعة، �ف دروع ب�ث

ي زّجت بهم 
رهابية، ال�ت ي الإ

حملت نعوشهم وهي تشكو إىل هللا ميليشيا الحو�ث
إىل ساحات القتال بعد أن تركتهم فريسة سوء التغذية وقلة الرعاية وانتشار 

الأوبئة

 ماهر فرغلي

ــران  ــن إي ــة م ي المدعوم
ــو�ش ــة الح ــت جماع دأب

ي 
عــى اســتغالل أطفــال اليمــن بشــكل بشــع �ف

حروبهــا الدمويــة، وكان ســعيها لســتمرار جــذوة 

المعــارك وللحفــاظ عــى مقاتليهــا دافعــاً لهــا 

ي اليمــن، لخدمــة أهدافهــا.
لتجّنــد يوميــاً شــباباً �ف

ــد  ــة عن رهابي ي الإ
ــو�ش ــيا الح ــِف ميليش ــم تكت ول

الأطفــال  قتــل  إىل  عمــدت  بــل  الحــد؛  هــذا 

الأنبــاء  وكالت  أوردت  حيــث  مدارســهم؛  ي 
�ف

العالميــة قبــل أيــام؛ نقــالً عــن مصــادر مطلعــة 

ي 
ف �ف ي المدينــة، أّن الميليشــيا فّجــرت مدرســت�ي

�ف

ف  ــ�ي ــاك للقوان ي انته
ــدة �ف ــا بالحدي ــة التحيت منطق

الدوليــة، الأمــر الــذي يعــد اســتهتاراً بــأرواح 

، واســتهدافاً واضحــاً لمقــدرات الشــعب  ف المدنيــ�ي

، وبنــاه التحتيــة ومؤسســاته. ي
اليمــىف

وأعلنــت وزارة الشــؤون الجتماعيــة والعمــل 

ي 
يمــىف مليــون طفــل   4.5 أّن  مؤخــراً  اليمنيــة، 

مــن  يرانيــة  الإ الحوثيــة  الميليشــيا  حرمتهــم 

التعليــم، فيمــا أكــدت منظمــة الأمــم المتحــدة 

مــا  أّن  لهــا؛  بيــان  ي 
للطفولــة »اليونســيف«، �ف

يواجهــون  ي 
يمــىف طفــل  ف  ماليــ�ي  4 عــن  يزيــد 

ــالق  ــبب إغ ــم بس ــن التعلي ــان م ــر الحرم مخاط

المــدارس.
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ميليشيا الحويث اإلرهابية عمدت إىل قتل األطفال يف مدارسهم

أطفال اليمن في طريق الموت
أعلنــت   ،2018 العــام  مــن  ســابق  وقــت  ي 

�ف

تجنيــد  مــن  تحققــت  أنّهــا  المتحــدة  الأمــم 

ي اليمــن، 
مــا ل يقــل عــن ألــف و476 طفــالً �ف

ي الــ�اع المســلح، متهمة جماعة 
واســتخدامهم �ف

رهابيــة بالوقــوف وراء عمليــات تجنيــد  ي الإ
الحــو�ش

الأطفــال.

وقالــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 

الموقــع  نقلــه  بيــان  ي 
�ف  ، ف الالجئــ�ي لشــؤون 

إنّهــا  الدوليــة،  المنظمــة  ذاعــة  لإ ي 
و�ف لكــرت الإ

»تلقــت العديــد مــن التقاريــر، حــول تجنيــد 

ي الــ�اع عــى 
ي اليمــن واســتخدامهم �ف

الأطفــال �ف

.» ف يــد اللجــان الشــعبية التابعــة للحوثيــ�ي

وأشــارت، المتحدثــة باســم المفوضيــة، رافينــا 

ف 26 آذار )مــارس(  ، إىل أنّــه؛ مــا بــ�ي ي
شمداســا�ف

ي )ينايــر( 2017، تحققــت 
2015 و31 كانــون الثــا�ف

ي أعمال 
الأمــم المتحــدة مــن تجنيــد 1476 طفــالً �ف

ي اليمــن، جميعهــم مــن الذكــور، 
القتــال الدائــرة �ف

منّوهــة إىل أنــه »مــن المرجــح أن تكــون الأرقــام 

ــم  ــض معظ ــراً لرف ؛ نظ ــري ــك بكث ــن ذل ــى م أع

الأرس الحديــث عــن تجنيــد أطفالهــا؛ خوفــاً مــن 

ــام«. النتق

ــر  ــا تقاري ــة: »تلقين وأضافــت المســؤولة الأممي

ــم  ــّم تجنيده ــن ت ــال الذي ــول الأطف ــدة ح جدي

دون علــم أرسهــم، غالبــاً مــا ينضــم هــؤلء، 

ة، إىل  ــ�ش ــة ع ــن الثامن ــم ع ــل أعماره ــن تق الذي
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القتــال نتيجــة التغريــر بهــم أو الوعــود بمكافــآت 

بماليــة أو مراكــز اجتماعيــة، ويتــم إرســال العديد 

منهــم عــى وجــه ال�عــة إىل الخطــوط الأماميــة 

لجبهــة القتــال، وهــي جريمــة مكتملــة الأركان 

نســانية«. ضــّد الإ

ــة  ــو الدولي ــة العف ــدت منظم ــا، أك ــن جهته م

شــباط  نهايــة  ي 
�ف نســان،  الإ بحقــوق  المعنيــة 

ــدة  ــة جدي ــت عــى أدل ــا حصل ــر( 2017، أنّه اي )فرب

ي 
ي المســلحة تنشــط �ف

تظهــر أّن جماعــة الحــو�ش

ي جبهــات 
�ف كجنــود  للمشــاركة  أطفــال  تجنيــد 

. ي
اع اليمــىف ف ي الــرف

القتــال �ف

قليمــي لمنظمــة  وقالــت نائــب المديــر الإ

وت،  ي العاصمــة اللبنانيــة بــري
العفــو الدوليــة �ف

 » ســماح حديــد، وفــق مــا أورد موقــع »ديســمرب

ــّم  ــال »تت ــد الأطف ــة تجني ــاري، إّن عملي الإخب

ــم، وإرســالهم  ــم ودون علمه دون رضــا ذويه

ــاً،  ــه محتم ــن يكــون موتهــم في ي أماك
ــال �ف للقت

منــا  كّل  وليتوقــع  عاديــة،  عمليــة  تبــدو  ل 

بعــد هــذا كــم ســيكون عــدد الأطفــال الذيــن 

عمليــات  تتــم  عندمــا  الجماعــة،  جندتهــم 

التجنيــد بصــورة منتظمــة وعــى مــدار الســنة، 

بعــد اســتقطابهم إىل مراكز التثقيف المشــهورة 

ي 
ي اســتحدثتها الجماعــة الحوثيــة، وهــي الىت

الــىت

عناهــا الباحــث الأمريــ�ي مايــكل نايتــس بقولــه: 

مملــوءة  دراســية  قاعــات  إىل  تحدثــت  لقــد 

ــال«. ــود الأطف بالجن

وكانــت إحــدى المنظمــات الحقوقيــة المحليــة 

ــن  ــن م ــال اليم ــن أطف ــاً ع ــراً مفزع ــدرت تقري أص

تــه صحيفــة »مــأرب بــرس«،  2015 إىل 2017، ن�ش

ــل مــن الأطفــال  ــا يقــارب ألفــي قتي وتحــدث عّم

 500 يفــوق  ومــا  مصــاب،  آلف   4 مــن  وأكــرش 

ــف  ــور الأطــراف، ونحــو 20 أل طفــل معــوق ومبت

طفــل جــرى اســتدراجهم لمعســكرات التجنيــد، 

ــن  ــرش م ــة، وأك ف طفــل معــرض للمجاع ــ�ي و4 مالي

ضعــف هــذا الرقــم يحتاجــون مســاعدة إنســانية 

ــة. عاجل

ي وقــت 
ي أنــور حيــدر، �ف

واتهــم الناشــط اليمــىف

ســابق، حســبما أورد موقــع »أخبــار اليمــن«، 

ف بأنّهــم ينقلــون الأطفــال إىل معســكرات  الحوثيــ�ي

ي محافظــات )ذمــار، عمــران صعــدة، 
توجــد �ف

حجــة، المحويــت، ومناطــق تهامــة( ومعظــم 

هــؤلء الأطفــال ينحــدرون مــن مناطــق ذات نمــط 

. ــري ــي فق اجتماع

اليمــن  ي 
�ف الأطفــال  وضــع  حيــدر  ووصــف 

ي 
« بعــد ارتفــاع المجنديــن منهــم �ف ي

بـ«الــكار�ش

ــر  ضافــة إىل ظهــور تقاري ، بالإ ف ــ�ي صفــوف الحوثي

الفقــر  إثــر  المــدارس  مــن  ت�بهــم  تؤكــد 

تستغل جماعة الحوثي الوضع المعيشي لبعض األسر لدفعهم 
إلى إرسال أطفالهم للتجنيد في صفوف المسلحين
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والجــوع والمــرض وتدهــور الأوضــاع المعيشــية 

لذويهــم.

الخطة الخبيثة لتجنيد األطفال
ــدأ مــن  ــال تب ــد الأطف ي تجني

ف �ف ــ�ي خطــة الحوثي

ــى  ــرض ع ــث تف ــية الأوىل؛ حي ــوف الدراس الصف

 ، ف ي صفــوف النقالبي�ي
أوليــاء أمورهــم تجنيدهم �ف

العســكرية  المواجهــات  أماكــن  إىل  وإرســالهم 

رات وادعــاءات مختلفــة، أو اختطافهم  تحــت مــرب

ي بعــض الأحيــان مــن أحيائهــم 
مــن المــدارس، و�ف

خاصــة  بالمــال،  أرسهــم  وإغــراء  الســكنية 

، ثــم أخذهــم إىل جبهــات القتــال  ف للمحتاجــ�ي

ــش«. ف والدواع ــ�ي ي ــة التكفري ــة »محارب ــت لفت تح

تلغــراف«  »الصانــداي  صحيفــة  وكشــفت 

ي يمارســها الحوثيــون 
الــىت الحيــل  يطانيــة،  الرب

لســتدراج الأطفــال إىل جبهــات القتــال، فقالــت، 

ي يُدعــى عبــد 
ي قصــة مقتضبــة لطفــل يمــىف

�ف

ــذ  ــن تلمي ي م
ــو�ش ــيا الح ــه ميليش ــح، حولت هللا فات

ــة  ــات، إّن الجماع ي الجبه
ــل �ف ي مدرســة إىل مقات

�ف

تعطــي إغــراءات لالأطفــال وأهاليهــم مــن خــالل 

مــن  أبنائهــم  إعفــاء  عــى  بقدرتهــا  يحــاء  الإ

ي جبهــات القتــال.
ي حــال كانــوا �ف

المتحانــات �ف

وتذكــر الصحيفــة أّن الأطفــال الذيــن انضمــوا 

مكثفــة  دينيــة  لــدروس  خضعــوا   ، ف للحوثيــ�ي

أدلة جديدة تظهر أّن جماعة الحوثي تنشط في تجنيد أطفال 
للمشاركة في جبهات القتال في النزاع اليمني

ــن  ــالً ع ــال، فض ي القت
ــاركة �ف ــى المش ــم ع لحّثه

ــلحة،  ــادق والأس ــتخدام البن ــى اس ــم ع تدريبه

ــن  ــم ل ــة؛ إنّه ي البداي
ــال �ف ــض الأطف ــل لبع وقي

ي حمــل 
ي القتــال؛ بــل سيســاعدوا �ف

يشــاركوا �ف

ــة  ــدادات الالزم م ف الإ ــري ة وتجه الأســلحة والذخــري

للجنــود، غــري أّن ذلــك لــم يســتمر طويــالً، ولــم 

ــرب . ي الح
ــة �ف ــات المرعب ــن اللحظ ــم م يحمه

 ، ي
اليمــىف للجيــش  عالمــي  الإ المركــز  ونقــل 

اوح  تــرت الأرس،  ي 
�ف وقعــوا  لأطفــال  شــهادات 

حــون فيهــا  ف 13 – 16 عامــاً، ي�ش أعمارهــم بــ�ي

طريقــة خداعهــم مــن قبــل الميليشــيات، والــزّج 

كــراه . ي الــ�اع المســلح بالإ
بهــم �ف

ف  ويــروي أحــد الأطفــال )13 عامــاً(؛ أّن »الحوثي�ي

ي منطقــة واســطة بمديريــة 
أخــذوه مــن مدرســته �ف

دورة  تلقيــه  بحّجــة  ذمــار،  محافظــة  عنــس، 

ف فقــط، ثــم ســيعيدونه إىل  تدريبيــة لمــدة يومــ�ي

ي الطريــق أنهــم ذاهبــون 
لــه، لكّنــه اكتشــف �ف ف مرف

ي بيحــان، 
بــه مــع زمالئــه إىل جبهــات القتــال �ف

 ،» ف رسائيليــ�ي ف والإ وقالــوا لــه »ســتقاتل الأمريكيــ�ي

ورغــم إرصارهــم عــى عــدم المشــاركة، إل أنهــم 

ــرب أو  ــال اله ي ح
ــل �ف ــدات بالقت ــون تهدي يُواجه

الرجــوع«.

تهــا صحيفــة »الخليــج«  ي وثيقــة مّ�بــة ن�ش
و�ف
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مؤخــراً؛ أصــدر أحــد كبــار قــادة الميليشــيات 

ــة  بي ــر الرت ــب وزي ــاً إىل نائ ــراً موجه ف أم ــ�ي الحوثي

ــب  ــة يطل ــاء النقالبي ــة صنع ي حكوم
ــم �ف والتعلي

ف  فيــه إعفــاء الطلبــة الذيــن يقاتلــون مــع الحوثيــ�ي

الجــاري،  للعــام  الســنوية  الختبــارات  مــن 

طالبــاً،   2864 الخطــاب  حســب  وعددهــم 

ي قوائــم مرفقــة بالخطــاب، 
أدرجــت أســماؤهم �ف

لجهودهــم  تقديــراً   ، ف ناجحــ�ي و«اعتبارهــم 

العســكرية«.

ي 
ــىش ــع المعي ي الوض

ــو�ش ــة الح ــتغل جماع وتس

لبعــض الأرس للدفــع بهــم إىل إرســال أطفالهــم 

ف  ف التابعــ�ي إىل التجنيــد ضمــن صفــوف المســلح�ي

ي 
الــىت المســاعدات  بعــض  مقابــل  للجماعــة، 

أنهــا  ف  ي حــ�ي
لتلــك الأرس، �ف الجماعــة  تقدمهــا 

ــك  ــع أولئ ــيد م ــة والتحش ــة التعبئ ــارس عملي تم

ــارك  ــاب إىل المع ــم بالذه ــىت تقنعه ــال ح الأطف

. ــاىلي ــض الأه ــال رف ي ح
ــىت �ف ح

ي يحــّذر.. الحوثيون  اقــرأ أيضــاً: التحالف العــر�ب

ي الحديدة!
يتســببون بكارثــة بيئيــة �ف

ــا  ــق م ــة، وف يراني ــة الإ ــتخدم الجماع ــا تس كم

ــوة  ــب، والق غي ــب والرت هي ــة، الرت أوردت الصحيف

ــث  ــن؛ حي ــك الأماك ــى تل ــيطرة ع ي الس
ــاً، �ف أحيان

فرضــوا مناهجهــم الطائفيــة، ومنهــا: كتــب لبــدر 

، ومحمــد بــدر  ي
ف الحــو�ش ، وحســ�ي ي

ــن الحــو�ش الدي

ف  هــم، كمــا فرضــوا مدرســ�ي ، وغري ي
الديــن الحــو�ش

المراكــز  تلــك  عــى  الجماعــة  مــن  ومديريــن 

ي كثــري مــن 
والمعاهــد، وطلبــوا مــن الأهــاىلي �ف

ــن  ــز، وم ــك المراك ــم لتل ــال أبنائه ــق إرس المناط

يرفــض يعــّد خصمــاً وطابــوراً خامســاً داخــل 

ي 
�ف حمــراء  دائــرة  عليــه  ويضعــون  المجتمــع 

ــة  ــا صحيف ــهادة نقلته ي ش
ــذا �ف ــم، وه تصنيفاته

ــن. ــار اليم أخب

يرانيــة  الإ الحوثيــة  الميليشــيا  قــادة  يحــاول 

الطفولــة بحــق  جريمتهــم  معالــم  إخفــاء 

يرانيــة  الإ الحوثيــة  الميليشــيا  قــادة  يحــاول 

الطفولــة بحــق  جريمتهــم  معالــم  إخفــاء 

التحالف يواجه خطط قتل 
األطفال

ــن  صانعــة الأفــالم والمخرجــة الأردنيــة، ن�ي

ي حصلــت مؤخــراً عــى جائــزة 
الصبيحــي، الــىت

، وذلــك عــن  ــدوىلي ي ال
ــد الســينما�أ مهرجــان مدري

فيلمهــا »ومــا جــاء الفجــر«؛ الــذي يتحــدث عــن 

ي فيلمهــا نمــاذج 
معانــاة أطفــال اليمــن، تناولــت �ف

راً مــن الحــرب الدائــرة  مــن الضحايــا الأكــرش تــ�ف

ــح  ي ت�ي
ــت �ف ــال، وقال ــم الأطف ــن، وه ي اليم

�ف

األطفال الذين انضموا للحوثيين خضعوا لدروس دينية مكثفة 
لحّثهم على القتال فضاًل عن تدريبهم على استخدام البنادق 

واألسلحة
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طلبوا من األهالي إرسال أبنائهم لتلك لمراكزهم ومن يرفض 
يعّدونه خصمًا ويضعون عليه دائرة حمراء 

ي انطالقــاً 
إعالمــي إّن اشــتغالها عــى الأطفــال يــأ�ت

ــة«. ــة الصامت مــن كونهــم »الضحي

ي مواجهــة خطــط قتــل الأطفــال الأبريــاء 
و�ف

، رحلــة غــري  ي نظمــت قــوات التحالــف العــر�ب

ــال  ــة إنســانية تســتهدف الأطف ي مهم
ــة، �ف اعتيادي

، لتعريفهــم بأنــواع الألغــام ومخاطرها،  ف اليمنيــ�ي

ف الســكان عشــوائياً، حســبما  ي زرعتهــا بــ�ي
الــىت

أوردت شــبكة »ســكاي نيــوز«، ورفــع الأطفــال 

ي ُكتبــت عليهــا عبــارات 
ات الالفتــات الــىت عــ�ش

تدعــو لوقــف الحــرب عــى اليمــن وحمايتهــم مــن 

ي 
القصــف الــذي يســتهدفهم بشــكل متواصــل؛ �ف

. ف ــ�ي ــل الحوثي ــن قب ــهم م ــم ومدارس منازله

مارات  ي 10 تمــوز )يوليــو( 2017 أّكــدت دولــة الإ
و�ف

ام الجــاد للتحالــف  ف المتحــدة، اللــرت العربيــة 

ي اليمــن، بتحمــل كامــل 
عيــة �ف ي لدعــم ال�ش العــر�ب

 ، ف ــ�ي ــع المدني ــة جمي مســؤولياته المتعلقــة بحماي

خاصــة الأطفــال.

ــوده  ــذي تق ــف، ال ام التحال ف ــرت ــدت ال ــا أك كم

الســعودية، بمواصلــة جهــوده الهادفــة أيضــاً إىل 

ــال،  ف والأطف ــ�ي ــى المدني اع ع ف ــرف ــار ال ــف آث تخفي

التــام والوثيــق مــع جميــع وكالت  بالتنســيق 

الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــري الحكوميــة 

العاملــة عــى الأرض.

ي البيــان، الــذي اســتعرضته لنــا زكي نســيبة، 
و�ف

مــارات لــدى الأمــم  ــة الإ ــة الدائمــة لدول المندوب

ي 
الــىت المفتوحــة  المناقشــة  أمــام  المتحــدة، 

، يــوم 20  أيــار  عقدهــا مجلــس الأمــن الــدوىلي

ي  العــر�ب التحالــف  أكــدت دعــم  )مايــو( 2018، 

لأطفــال اليمــن، عــرب تقديــم دعــم متكامــل لبنــاء 

ــدة. ــدارس جدي م

ــعودية  ــاء الس ــة الأنب ــا أوردت وكال ــب م وبحس

ف العــام  ، فــإّن  الأمــ�ي ي
ي نيســان )إبريــل( المــا�ف

�ف

لالأمــم المتحــدة اطلــع عــى معــرض يوضــح 

ترتكبهــا  ي 
الــىت والجرائــم  النتهــاكات  جســامة 

ف  ي ضــّد الأطفــال والمدنيــ�ي
ميليشــيات الحــو�ش

ي 
نســا�ف ي انتهــكاك بــارز للقانــون الإ

داخــل اليمــن، �ف

ــدوىلي . ال

اعتــداءات  ملــف  مناقشــة  جــرت  كمــا 

أعــوام،  منــذ  الحديثــة  يرانيــة  الإ الميليشــيات 

ي 
ــف �ف ــات قــوات التحال ــادئ وأخالقي وإيضــاح مب

، والتنســيق مــع المنظمــات  ي
نســا�ف الجانــب الإ

ــة،  ــة والدوائي ــة ســواء مــن المــواد الغذائي الدولي

ــك تســهيل الخــروج الآمــن لمــن يرغــب  ومــن ذل

ــة  ــية العامل ــات الدبلوماس ف والبعث ــ�ي ــن المدني م

ي اليمــن، إضافــة إىل تنســيق جميــع تحــركات 
�ف

ــة لضمــان  نســانية للمنظمــات الدولي القوافــل الإ

ســالمتها خــالل العمليــات العســكرية، وذلــك 
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الحكومــة  مــع  والمســتمر  المبــارسش  بالتنســيق 

عيــة. اليمنيــة ال�ش

يرانيــة، لــم يدركــوا  قــادة الميليشــيا الحوثيــة الإ

فداحــة الــذي يرتكبونــه بحــّق أطفــال اليمــن، 

إخفــاء  محاولتهــم  الآن،  يفعلونــه  مــا  وجــّل 

ــد  ــم تع ــة، ول ــق الطفول ــم بح ــم جريمته معال

ــري  ي كث
ــا �ف ــم تصنيفه ي يت

ــىت ــاكات ال ــًة النته خافي

نســانية،  مــن البلــدان كجرائــم ضــّد الأطفــال والإ

ي 
وبينمــا يقــوم الحوثيــون بتجنيــد الأطفــال �ف

ي إىل  ســاحات القتــال، يســعى التحالــف العــر�ب

الجماعــة  قبضــة  مــن  وتحريرهــم  تأهيلهــم 

رهابيــة الإ

بينما يقوم الحوثيون بتجنيد األطفال في ساحات القتال، يسعى 
التحالف العربي إلى تأهيلهم وتحريرهم من قبضة الجماعة 

اإلرهابية
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المتحدث باسم االنتقالي الجنوبي يكشف 
لـ »حفريات« عالقة اإلصالح بالحوثيين 

والقاعدة

ي مخططات تركية بالتعاون مع دولة خليجية تهدف إىل 
يواجه الجنوب اليم�ف

ي اليمن( من السيطرة عىل عدن 
ف �ف ف حزب الإصالح )فرع الإخوان المسلم�ي تمك�ي

اتيجي،  س�ت ي مضيق باب المندب الإ
، بهدف التحكم �ف ي ي والجنو�ب والساحل الغر�ب

حكام قبضة تركيا عىل مدخل البحر الأحمر، بعد أن  والممرات المالحية، لإ
ي الصومال، وكادت أن تسيطر عىل جزيرة سواكن 

أنشأت قاعدة عسكرية �ف
. السودانية لول ثورة شعب السودان الذي أطاح البش�ي

تهدف تركيا وتلك الدولة الخليجية والتنظيم الدوىلي لالإخوان إىل خنق الدول 
ي البحر الأحمر، وإيجاد موطئ قدم لتهديد 

ي المالحة �ف
العربية ع�ب التحكم �ف

ي الدفع بالإخوان إىل 
ي المنطقة لستغاللها �ف

، وخلق فو�ف �ف ي الأمن العر�ب
ي المنطقة، ضمن مخطط الخالفة الأردوغانية.

السلطة �ف

، نزار  ي »حفريات« حاورت المتحدث الرسمي باسم المجلس النتقاىلي الجنو�ب
ي للسيطرة عىل خطوط المالحة، 

صالح الإخوا�ف هيثم، حول مخططات حزب الإ
رهابية )القاعدة  ، وعالقته بالتنظيمات الإ ف ف الإصالح والحوثي�ي والعالقة ب�ي

وداعش(، وأطماع تركيا وحليفتها الخليجية. هنا نّص الحوار.

 حامد فتحي
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-الإصالحــي  ي
* حدثنــا عــن التنســيق الحو�ث

ي جبهــات القتــال، ومــا هــي أهدافــه؟
�ف

وحــزب  ف  الحوثيــ�ي ف  بــ�ي العالقــة  تنبــع 

ي تجمــع 
الإصــالح مــن العالقــة الوطيــدة الــىت

ــا  ــد صوره ، وأح ف ــلم�ي ــوان المس ــران بالإخ إي

ــة  ــع حرك ــزب هللا م ــط ح ي ترب
ــىت ــات ال العالق

. ف فلســط�ي ي 
�ف حمــاس 

صــالح التنســيق  ي اليمــن بــدأ حــزب الإ
�ف

ف منــذ 2014، بزيــارات قادتــه  مــع الحوثيــ�ي

ي نتــج عنهــا 
ي صعــدة، والــىت

ف �ف إىل الحوثيــ�ي

صفقــة بموجبهــا يُســلم الإصــالح صنعــاء 

ي م�حيــة دراماتيكيــة، دون 
ف �ف إىل الحوثيــ�ي

ــل  ي مقاب
ــن ميليشــيات الإخــوان، �ف ــة م مقاوم

ــالل  ــوب، واحت ــى الجن ف ع ــ�ي ــوم الحوثي هج

ــة  ــة الوطني ــت المقاوم ــا تمكن ــدن، وعندم ع

بمســاعدة  ي 
الحــو�ش طــرد  مــن  الجنوبيــة 

ف الإصــالح  ــ�ي ي زاد التنســيق ب ــف العــر�ب التحال

ي 
صــالح انضــواءه �ف ، واســتغل الإ ي

والحــو�ش

عيــة، وســلم معســكراته  إطــار مــا يُســمى ال�ش

ــا  ه ــأرب والجــوف وحجــة وغري ــع وم ي الضال
�ف

. ي
للحــو�ش

تلــك العالقــة مســتمرة منــذ 6 أعــوام، 

 ، ي العــر�ب التحالــف  اف  ف اســترف وأهدافهــا 

ــران  ــن إي ــكٍل م ــة ل ف المشــاريع التآمري ــ�ي وتمك

المنطقــة. ي 
�ف خليجيــة  ودولــة  وتركيــا 

صــالح تجــاه  * مــا هــي مخططــات الإ

؟ ومــا دور تركيــا وحليفتهــا  ي
الجنــوب اليمــ�ف

ي ذلــك؟
الخليجيــة �ف

يمــارس الإصــالح خططــاً طويلــة الأجــل 

للهيمنــة عــى الجنــوب منــذ مــا بعــد 

حــرب 1994، عندمــا اســتعان بالأفغــان 

ي تأســيس جماعــات 
العــرب، وســاعدهم �ف

أوســاط  ي 
�ف الفتنــة  ثــارة  لإ إرهابيــة، 

الجنــوب، وتشــويه صــورة الجنــوب أمــام 

أنــه  عــى  بتصويــره  الــدوىلي  المجتمــع 

ــم  ــؤر ل ــك الب ــا تل ، بينم ف ــ�ي رهابي مــالذ لالإ

ــة، طردهــا  تكــن ســوى ميليشــيات إخواني

الجنوبيــون بعــد تحريــر أرضهــم، لتهــرب 

إىل مــأرب والبيضــاء.

تلــك  وتركيــا  خليجيــة  دولــة  ودعمــت 

طــرد  أّن  غــري  رهابيــة،  الإ الجماعــات 

ي  العــر�ب التحالــف  بمســاعدة  ف  الجنوبيــ�ي

ــات  لهــذه الجماعــات، وأذرعهــا مــن الجمعي

ي، عطــل  ي تســتخدم الغطــاء الخــري
الــىت

المشــاريع تركيــا وحليفتهــا، بوقــف طــرق 

الأمــوال. نقــل 

المجلس االنتقالي أعلن دعمه لحق مصر في الدفاع عن أمنها، 
ويرى أّن الجنوب في خندق واحد مع أشقائه العرب
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وحليفتهــا  تركيــا  أطمــاع  هــي  مــا   *

ــا  ــدن؟ وم ــز وع ي تع
ــ�ت ي محافظ

ــة �ف الخليجي

ي بــاب المنــدب؟
عالقــة ذلــك بالمالحــة �ف

ــق  ــا وحليفتهــا مــع الإصــالح لخن تعمــل تركي

ي مــن خــالل دعــم ميليشــيات  التحالــف العــر�ب

ــة، وتمكينهــا مــن الجــزر وخــط المالحــة  إرهابي

ّصعــد  مــا  وهــو  المنــدب،  وبــاب  الدوليــة 

ف قــوات المجلــس النتقــاىلي  المعــارك مــا بــ�ي

ي وميليشــيات الإصــالح، ونجــح المجلس  الجنــو�ب

ي طردهــا مــن ســقطرى كمــا طردهــا مــن قبــل 
�ف

ف  ، وبالتــاىلي اســتطعنا تأمــ�ي ي مــن الســاحل الغــر�ب

ف  وتأمــ�ي كامــل،  بشــكل  الســاحىي  يــط  ال�ش

الممــرات والمصالــح الدوليــة، وكذلــك خطــوط 

ــويس. ــاة الس ــل إىل قن ي تص
ــىت ــة ال المالح

صــالح لميليشــيات  * مــاذا وراء تكويــن الإ

ي شــبوة وتعــز خــارج إطــار الجيــش؟
�ف

ضمــن  ي 
يــأ�ت الميليشــيات  هــذه  تكويــن 

ف  مخطــط التنظيــم الــدوىلي لالإخــوان المســلم�ي

عــى  الكاملــة  للســيطرة  خططــه  إطــار  ي 
�ف

وع الخالفــة  الرقعــة الجغرافيــة، لتنفيــذ مــ�ش

الــذي تقــوده تركيــا، وتنفــذه تلك الميليشــيات 

ــالح. ــزب الإص ــادات ح ــة، بقي رهابي الإ

جيــش  تأســيس  إىل  صــالح  الإ يهــدف 

ي 
ــىت ــة ال رهابي عقائــدي، يجمــع كافــة البــؤر الإ

انتمــت ســابقاً إىل القاعــدة وداعــش، وضمهــا 

صــالح أن يعطيهــا  ي ميليشــيات يحــاول الإ
�ف

 ، ي
عيــة باســم الجيــش اليمــىف الصبغــة ال�ش

ــن  ــتقبالً، لك ــاءلة مس ــرض للمس ــىت ل تتع ح

ــون  ــا الجنوبي هــذه الخطــة ُكشــفت، وطرده

ــىت  ــا ح ي قتاله
ــتمرون �ف ــم، ومس ــن مناطقه م

مــوت. دحرهــا مــن شــبوة ووادي ح�ف

ف تنظيــم القاعدة  * ومــاذا عــن التنســيق بــ�ي

صالح؟ والإ

ي شــبوة ومأرب 
ف �ف ف الطرفــ�ي هنــاك تنســيق بــ�ي

مــوت، ويقومــون بتنفيــذ  والبيضــاء ووادي ح�ف

ــذ  ــوب من ــوادر الجن ــع ك ــق جمي ــالت بح اغتي

التســعينيات، وهــو معلــوم للعالــم أجمــع.

يمنــح  صــالح  الإ أّن  للجميــع  ومعلــوم 

ي إطــار الجيــش 
عيــة للقاعــدة باحتوائهــا �ف ال�ش

« الــذي ضــم  ي
الــذي يُســمى »الجيــش الوطــىف

ــة. ــارص إرهابي عن

وات النفطيــة  * أيــن تذهــب عائــدات الــ�ث

مــأرب  ي 
�ف صــالح  الإ عليهــا  يســيطر  ي 

الــ�ت

أدى التمييز الذي يتعرض له األكراد والسياسات القمعية 
التي يتعرضون لها بشكل خاص، إلى دفع الكثيرين إلى حمل 

السالح
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ي تخفيــف الأزمة 
وشــبوة. ولمــاذا ل تُوظــف �ف

ــالد؟ ي الب
ــانية �ف نس الإ

هيمــن الإصــالح عــى مــأرب، وحــّول كافــة 

التنظيــم  إىل  عليهــا  ي حصــل 
الــىت المــوارد 

أي  يــورد  ول   . ف المســلم�ي لالإخــوان  الــدوىلي 

ــتخدم  ــزي. ويس ــك المرك ــاه البن ــوال باتج أم

ثــروات الشــعب مــن النفــط والغــاز وغــري 

ي 
رهابيــة الــىت ي تمويــل الجماعــات الإ

ذلــك �ف

مــوت،  ي اتجــاه وادي ح�ف
تغــذي الحــرب �ف

ــة  ، وإنشــاء ميليشــيات إرهابي ف ــ�ي وشــبوة، وأب

كيــة بتحالفهــا  ي إطــار المخططــات الرت
تعمــل �ف

ــة. ــة خليجي ــع دول م

صــالح  نــزار هيثــم: تقــف ميليشــيات الإ

رهابيــة وراء تعطــل اتفــاق الريــاض، وذلــك  الإ

محافظــات  تجــاه  العســكري  بالتصعيــد 

الجنــوب

ضــد  الأمــوال  هــذه  الإصــالح  ويُوظــف 

ــط،  ــة فق ــوات الجنوبي ــف والق ــوات التحال ق

ــعب.  ــاة الش ــف معان ي تخفي
ــا �ف دون توظيفه

نســانية ويقــوم  ويســتغل الإصــالح الأزمــة الإ

تســتخدم  ومنظمــات  جمعيــات  بإنشــاء 

اف الأمــوال  ف ي كواجهــًة لســترف
نســا�ف العمــل الإ

 ، ي والمجتمــع الــدوىلي مــن التحالــف العــر�ب

ــاعدات  ــوال المس ــتخدام أم ــق اس ــن طري ع

ي خدمة مشــاريع الإخوان، 
العربيــة والدوليــة �ف

ــا. ي منه
ــىف ــعب اليم ــان الش وحرم

ة يجــب عــى المجتمــع  وهــذه قضيــة خطــري

مــن  والتخلــص  إليهــا،  النتبــاه  الــدوىلي 

 ، ي
ــا�ف نس ــل الإ ــى العم ــة ع ــيطرة الإخواني الس

ي 
ي تعطــل جهــود المجتمــع الــدوىلي �ف

والــىت

مســاعدة الشــعب.

* مــا أســباب تعطــل اتفــاق الريــاض. ومــا 

ــؤولية الإصالح؟ مس

رهابيــة وراء  صــالح الإ تقــف ميليشــيات الإ

تعطــل اتفــاق الريــاض، وذلــك بالتصعيــد 

العســكري تجاه محافظات الجنــوب، والتخىي 

عــن الهــدف الرئيــىي لالتفــاق والــذي يوجــه 

ــة  ــيات النقالبي ــد الميليش ــود لص ــة الجه كاف

الحوثيــة. فالإخــوان الذيــن تجمعهــم عالقــة 

ــف  ــون خطــط التحال ف يعرقل ــ�ي ــة بالحوثي قوي

ي مــن  . والمجلــس النتقــاىلي الجنــو�ب ي العــر�ب

ــاف  ي إيق
ــعودية �ف ــادة الس ــق بالقي ــه يث ناحيت

مؤامــرات الإصــالح. وجــاءت زيــارات القيــادة 

ــات  ــة العقب ــار إزال ي إط
ــاض �ف ــة للري الجنوبي

ــاق. ــذ التف ــل تنفي ي تعرق
ــىت ــة ال الإصالحي

* مــا هــي رؤيــة المجلــس النتقــاىلي للوضع 

؟ ي العر�ب

المجلــس يــرى أّن المنطقــة العربيــة تواجــه 

ــة  ــا ودول ــران وتركي ــن إي ــاع م ــرات وأطم مؤام

ي 
خليجيــة، ولذلــك أعلــن دعمــه لحــق مــ� �ف

ي بيــان له 
قليمــي، وأيــد �ف الدفــاع عــن أمنهــا الإ

ــع  ــول الوض ــيىي ح ــس الس ــات الرئي ت�يح

ــدق  ي خن
ــوب �ف ــرى أّن الجن ــا، ونحــن ن ي ليبي

�ف

واحــد مــع أشــقائه العــرب ضــد أطمــاع إيــران 

ي الخليــج
ــا وحلفائهمــا �ف وتركي


