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			املقدمة	
االر�ض ال�ض��عيدة , اليمن , بالد الربكة كلها ت�ض��ميات لبالد اليمن التي عرفت اقدم احل�ضارات على ار�ضها, 
فال�ض��عادة ا�ض��بحت حلم �ض��عب املنال والربكة قد �رسقها الفا�ض��دون والطغاة ب�ض��بب الظلم واال�ض��تعباد 
والدكتاتورية ... , وقد �ضهدت اليمن حركات واجتاهات �ضيا�ضية دينية متنوعة كان اآخرها حركة احلوثيني  

وتو�ضعها ال�رسيع يف ظل التوترات االقليمية.
      وقد ت�ض��اربت االقوال فيها بني قادح ومادح كل ح�ض��ب روؤيته وتوجهه ال�ضيا�ض��ي والعقائدي , و هذا 
البح��ث حماول��ة ملعرفة احلركة احلوثية ع��ن قرب ومعرفة توجهاتها وا�ض��راتيجياتها وافاقها من خالل 
الدرا�ض��ات والبح��وث الت��ي حتدثت عن هذه احلركة �ض��لبا وايجابا يف املواقع وال�ض��بكات العاملية ومراكز 

الدرا�ضات من اجل الوقوف على حقيقة هذه احلركة وما ت�ضبو اليه.

     وق��د ق�ض��منا البح��ث اىل �ض��بعة ف�ض��ول يحتوي كل ف�ض��ل على ثالث��ة او اربعة مباحث , الف�ض��ل االول 
بعنوان )الن�ضاأة والتاأ�ضي�ض( بثالثة مباحث عن جذور احلركة احلوثية و قادة احلوثيني و الهيكل التنظيمي 
للحوثيني , اأما الف�ض��ل الثاين بعنوان )اال�ض���ض الفكرية والعقائدية للحوثيني( مببحثني حتدثت عن اال�ض�ض 
العقائدية للحركة و اهداف احلوثيني ومطالبهم , واأما الف�ضل الثالث بعنوان )احلركات ال�ضيا�ضية-الدينية 
يف اليم��ن( وبثالث��ة مباحث حتدث��ت عن حتول ال���رساع القبلي اىل �رساع �ضيا�ض��ي و ال�رساع ال�ضيا�ض��ي 
الدين��ي ب��ني احلوثيني واحل��ركات الدينية املتطرف��ة و ابعاد ال���رساع الراهن بني ال�ض��لفيني واحلوثيني , 
والف�ض��ل الرابع بعنوان )الن�ض��اط ال�ضيا�ضي والع�ض��كري للحوثيني( وبثالثة مباحث : امل�ض��اركة ال�ضيا�ضية 
و ان�ض��ار اهلل -الذراع ال�ضيا�ض��ي والع�ض��كري للحوثيني- و املعارك ال�ضيا�ضية والع�ض��كرية للحوثيني , اأما 
الف�ض��ل اخلام���ض بعنوان ) التناف�ض االيراين –ال�ض��عودي عل��ى اليمن( وباربعة مباح��ث حتدثت عن الدور 
االيراين و الدور ال�ضعودي و نظرة احلوثيني اليران وال�ضعودية , الف�ضل ال�ضاد�ض بعنوان )املواقف اخلليجية 
والدولي��ة م��ن االحداث يف اليمن( وبثالثة مباحث حتدثت ع��ن موقف دول اخلليج و املوقف االمريكي من 
االح��داث يف اليم��ن و موق��ف االمم املتحدة من االح��داث يف اليمن , اأما الف�ض��ل ال�ض��ابع واالخري بعنوان 
)االنت�ض��ارات ال�ضيا�ض��ية للحوثيني وافاق امل�ض��تقبل( وباربعة مباحث حتدثت عن ال�ض��يطرة على �ضنعاء 
واملحافظات االخرى و ال�ض��عود املتنامي للحوثيني و انهاء الدور ال�ض��عودي يف اليمن و افاق امل�ض��تقبل 

لليمن بني التفاوؤل والت�ضاوؤم 

     ومن خالل هذه الف�ض��ول والدرا�ض��ات نتو�ضل اىل ا�ض��ت�رساف م�ضتقبل احلوثيني يف اليمن واتباع النهج 
اال�ض��وب للو�ض��ول اىل االهداف املرجوة , واخريا نرجو ان قد وفقنا يف ر�ض��م �ض��ورة وا�ضحة املعامل عن 
احلركة احلوثية وعن اهم ما يجري يف اليمن من احداث �ضيا�ضية وع�ضكرية ودينية واهلل من وراء الق�ضد   
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 الف�صل الأول:

)	الن�ساأة	والتاأ�سي�س	(

متهيد
ان تاريخ اليمن ال�ضيا�ض��ي واحل�ضاري هو   
التاري��خ الذي يتن��اول جنوب اجلزي��رة العربية من 
االألفية الثانية ق.م مرورا بالع�ض��ور الو�ضطى حتى 
قي��ام اجلمهوري��ة اليمني��ة املوح��دة يف 22 ماي��و 
1990. قام��ت على اأر���ض اليمن ح�ض��ارات قدمية 
اأ�ض��هرها �ض��باأ وحم��ري ومملكة ح�رسم��وت وقتبان 
ومع��ني �ض��قط اآخره��ا يف الع��ام 525 م وعرف��ت 
اليمن اأيام تلك املمالك با�ض��م العربية ال�ض��عيدة يف 
كتاب��ات اليونان الكال�ض��يكية. و�ض��هد تاريخ اليمن 
الق��دمي عدة اأديان ومعتق��دات , بعد احلرب العاملية 
االأوىل تخل���ض اليم��ن ب�ض��كل نهائ��ي م��ن التاأث��ري 
املتوكلي��ة يف �ض��نعاء  اململك��ة  وقام��ت  الرك��ي 
و�ض��قطت بعد ثورة 26 �ض��بتمرب 1962 بينما كانت 
املناط��ق اجلنوبية لليمن حت��ت تاأثري االإمرباطورية 
الربيطاني��ة ويف ع��دن حتدي��دا اإىل اأن ن��ال ال�ض��طر 
اجلنوب��ي ا�ض��تقالله عق��ب ث��ورة 14 اأكتوبر1963 

وقام��ت جمهوريتان يف اليم��ن اجلمهورية العربية 
اليمنية على اأنقا���ض اململكة املتوكلية يف االأجزاء 
ال�ضمالية وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�ضعبية يف 
االأج��زاء اجلنوبي��ة. ومت اإع��الن الوحدة ر�ض��ميا بني 
�ضطري اليمن يف 22 مايو 1990 واعتبار علي عبد 
اهلل �ض��الح رئي�ض��ا للبالد وعلي �ض��امل البي�ض نائب 

لرئي�ض اجلمهورية.
�ض��هد الع���رس احلدي��ث يف اليمن ع��دة ا�ض��طرابات 
فق��د تنحى عب��د الرحمن االأرياين عن احلكم ب�ض��بب 
�ض��غوط قبلي��ة ومت اغتي��ال اإبراهي��م احلم��دي يف 
ظروف غام�ض��ة تاله اغتيال اأحمد الغ�ض��مي وحرب 
1986 ومقتل عبد الفتاح اإ�ضماعيل ثم حرب �ضيف 
1994 ب��ني احلكوم��ة اليمنية واحلزب اال�ض��راكي 
وكلها عوامل �ض��اهمت يف اإ�ضعاف اليمن. يف العام 
2011 �ضهدت موجة احتجاجات على البطالة وعدد 
م��ن التعدي��الت الد�ض��تورية الت��ي كان ينويها علي 
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عبد اهلل �ضالح انتهت بتنحيه ب�رسوط مثرية للجدل 
وتويل نائبه عبد ربه من�ض��ور هادي رئا�ض��ة الفرة 

االنتقالية التي �ضتنتهي يف هذا العام 2014

  

املبحث	االول	:	جذور	احلركة	احلوثية	)	اأ�سباب	الظهور	(
     اليم��ن معقل املذهب الزيدي الذي يعتقد بامامة 
زيد بن علي بن احل�ضني بن ابي طالب عليهم ال�ضالم 
ه��ذا املذه��ب الذي ظ��ل حمافظ��ا عل��ى عقائده يف 
ظ��ل جمتمع حمافظ عل��ى هويته الديني��ة والعربية 
ونتيج��ة للظروف ال�ضيا�ض��ية والديني��ة التي مر بها 
اليم��ن وما�ض��هدته املنطق��ة م��ن اح��داث يف مطلع 
ثمانيني��ات القرن املا�ض��ي , �ض��هدت اليمن بدايات 
احلركات ال�ضيا�ض��ية والديني��ة املعا�رسة , واحلركة 
احلوثي��ة هي احدى ه��ذه احل��ركات يف اليمن حيث 
ن�ض��اأت نتيجة لع��دة عوامل مو�ض��وعية ولع��ل اأبرز 
هذه العوامل هما العامل ال�ضيا�ض��ي والعامل الديني 
, ومتث��ل العامل ال�ضيا�ض��ي بظهور ح��ركات التحرر 
واال�ضالح يف اليمن �ضد الف�ضاد ال�ضيا�ضي واالداري 
والتي متثلت بن�ضوء االحزاب ال�ضيا�ضية على ال�ضاحة 
اليمنية يف بداية ت�ضعينات القرن املا�ضي, وهذا ما 
اأكده الباحث يف �ضوؤون االرهاب واملحلل ال�ضيا�ضي 
���رساج الدي��ن اليم��اين يف بحث��ه )احلرك��ة احلوثية 
ومعرفتها عن قرب( الذي ن�رسه على �ض��فحته على 

الفي�ض بوك يف 18 اكتوبر 2012 جاء فيه :
     ))تع��ود ج��ذور حرك��ة احلوث��ي اىل الثمانين��ات 
من القرن املا�ض��ي, حيث عاود ا�ض��حاب امل�رسوع 
اجل��ارودي بن��وع من الهدوء. وب��داأ اأول حترك مثمر 
ومدرو���ض يف ع��ام 1982 علي يد العالمة �ض��الح 
احم��د فليت��ة, وال��ذي ان�ض��اأ يف ع��ام 1986 احت��اد 

ال�ض��باب وكان من �ض��من ما يتم تدري�ض��ه مادة عن 
الث��ورة االيراني��ة ومبادئها يقوم بتدري�ض��ها حممد 
بدر الدي��ن احلوثي. ويف عام 1988 جتدد الن�ض��اط 
بوا�ض��طة بع���ض الرم��وز امللكي��ة الت��ي نزح��ت ايل 
اململكة العربية ال�ضعودية عقب ثورة 1962 وعادوا 
بع��د ذل��ك وكان م��ن ابرزه��م العالم��ة جم��د الدين 
املوؤي��دي والعالمة بدر الدين احلوثي. ويري الكاتب 
ان ب��در الدين هو الزعيم املوؤ�ض���ض للحركة احلوثية 
واالأب الروحي لها, ولي�ض ابنه ح�ضني او غريه �ضوى 
قيادات تنفيذية, فيما العالمة بدر الدين هو املر�ضد 

واملفتي والزعيم. 
م��ع قي��ام اجلمهورية اليمني��ة يف 22 اي��ار )مايو( 
1990 حتولت هذه االن�ض��طة اىل م�رسوع �ضيا�ض��ي, 
ت�ض��اوقا م��ع املن��اخ ال�ضيا�ض��ي اجلدي��د ال��ذي اق��ر 
التعددي��ة وق��د اعل��ن م��ا يزي��د ع��ن 60 حزب��ا يف 
اليم��ن متثل جميع التوجه��ات القومية والي�ض��ارية 
االح��زاب  متثل��ت  فيم��ا  والليربالي��ة,  واال�ض��المية 
ال�ضيعية يف حزب الثورة اال�ضالمية, حزب اهلل, حزب 
احل��ق, احتاد الق��وى ال�ض��عبية اليمنية. وق��د توارى 
احلزب��ان االّوالن )ح��زب الث��ورة, ح��زب اهلل(, فيما 
بقي يف ال�ض��احة حزب احلق واحتاد القوي ال�ضعبية. 
وكان اكرب مهرجان حلزب احلق يف منطقة احلمزات 

حتت م�ضمى )خميم الفتح( وا�ضتمر ملدة ا�ضبوع.((

الن�ساأة	:	
رغ��م ظه��ور احلرك��ة فعلي��ا خ��الل الع��ام 2004 
اإث��ر ان��دالع اأوىل مواجهته��ا مع احلكوم��ة اليمنية, 
ف��اإن بع�ض امل�ض��ادر تعيد جذوره��ا يف الواقع اإىل 

ثمانينيات القرن املا�ضي.
ففي العام 1986 مت اإن�ضاء "احتاد ال�ضباب" لتدري�ض 
�ض��باب الطائفة الزيدية على يد �ض��الح اأحمد فليتة, 

وكان من �ضمن مدر�ض��يه جمد الدين املوؤيدي وبدر 
الدين احلوثي.

واإث��ر الوح��دة اليمني��ة الت��ي قامت يف ماي��و/ اأيار 
1990 وفت��ح املجال اأمام التعددية احلزبية, حتول 
االحتاد من االأن�ض��طة الربوية اإىل م�رسوع �ضيا�ض��ي 

من خالل حزب احلق الذي ميثل الطائفة الزيدية.
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 منت��دى ال�ض��باب املوؤمن: مت تاأ�ضي�ض��ه خ��الل العام 
1992 عل��ى ي��د حممد ب��در الدين احلوث��ي وبع�ض 
رفاق��ه كمنت��دى لالأن�ض��طة الثقافية, ث��م حدثت به 

ان�ضقاقات.
ويف الع��ام 1997 حت��ول املنت��دى على يد ح�ض��ني 
ب��در الدي��ن احلوثي م��ن الطابع الثق��ايف اإىل حركة 
�ضيا�ض��ية حتمل ا�ضم "تنظيم ال�ض��باب املوؤمن". وقد 
غ��ادر كل م��ن فليت��ة واملوؤي��دي التنظي��م واتهماه 

مبخالفة املذهب الزيدي.
وق��د اتخ��ذ املنت��دى من��ذ 2002 �ض��عار "اهلل اأكرب.. 
امل��وت الأم��ريكا.. امل��وت الإ�رسائي��ل.. اللعن��ة عل��ى 
اليه��ود.. الن���رس لالإ�ض��الم" ال��ذي ي��ردده عقب كل 

�ضالة.
وت�ض��ري بع�ض امل�ض��ادر اإىل اأن منع ال�ضلطات اأتباع 
احلركة من ترديد �ض��عارهم بامل�ضاجد كان اأحد اأهم 
اأ�ض��باب اندالع املواجهات ب��ني اجلماعة واحلكومة 

اليمنية.
  ام��ا العامل	الث��اين الذي �ض��اهم يف ظهور احلركة 
احلوثية هو العامل الديني او املذهبي , فحينما اراد 
املذه��ب الوهابي التغلغ��ل داخل املناط��ق الزيدية 
ون���رس اف��كاره ومعتقداته ج��اءت احلرك��ة احلوثية 
كردة فعل ملقاومة هذا املذهب املتطرف , فقد جاء 
عل��ى موقع املو�ض��وعة احل��رة يف يناي��ر 2014 ما 
يلي :  -   ))اراد الوهابية تكوين نفوذ لهم ب�ض��عدة 
معق��ل الزيدية يف اليمن ملا يزيد عن األف �ض��نة من 
تاريخه��ا, وبدع��م م��ن علي عب��د اهلل �ض��الح وعلي 
حم�ض��ن االأحمر ومتويل �ض��عودي لرجل يدعى مقبل 

الوادعي �ضنة 1979م.
دم��اج قري��ة تق��ع يف حمافظة �ض��عدة وهي موطن 
رج��ل الدي��ن الوهاب��ي مقب��ل الوادعي. اأق��ام مقبل 
الوادعي يف ال�ض��عودية وع��اد اإىل اليمن عام 1979 
واأ�ض���ض برعاية علي حم�ض��ن االأحم��ر وعلي عبد اهلل 
�ض��الح مدر�ض��ة وهابية يف دماج يف �ض��عدة معقل 
الزيدية �ضماها دار احلديث , كان علي حم�ضن االأحمر 
وعلي عبد اهلل �ضالح اعتمدوا على �ضيا�ضة فرق ت�ضد 
لل�ض��يطرة على اأطياف املجتم��ع اليمني. فدعم رجل 
مث��ل مقبل الوادع��ي وهو من بكي��ل - اأحد جناحي 
االأئم��ة الزيدي��ة تاريخي��ا � ليبن��ي مدر�ض��ة وهابية 

اأي حماول��ة  كان ملقاوم��ة  الزيدي��ة  دار  عق��ر  يف 
م��ن الزيدية ال�ضتح�ض��ار مب��داأ اخلروج ال�ض��تحقاق 
االإمامة وملقاومة الف�ض��ائل الي�ض��ارية كذلك والتي 
كانت ن�ض��طة يف مناطق من م��ا كان يعرف باليمن 

ال�ضمايل مثل تعز.
كان مقب��ل الوادع��ي ي�ض��ف الزيدي��ة باأنه��م "اأهل 
بدعة" داعيا اإياهم للعودة اإىل "ال�ض��نة ال�ض��حيحة" 
وب�ض��كل ع��ام ف��اإن ال�ض��يغ والتعاب��ري الت��ي كان 
ي�ضتخدمها هي ذاتها امل�ضتخدمة يف ال�ضعودية , بداأ 
طالب مقبل بتدمري وهدم االآثار الزيدية يف �ض��عدة 
بال��ذات خالل ت�ض��عينات الق��رن الع�رسي��ن, انحياز 
احلكوم��ة اليمني��ة اإىل جان��ب مقب��ل الوادعي جعل 
املجتم��ع الزيدي يف اليمن ي�ض��عر اأن دينه وثقافته 
م�ض��تهدفة من الدولة نف�ض��ها, باالإ�ض��افة لالإنعزال 
االإقت�ض��ادي ل�ض��عدة, فالتهمي�ض احلكومي ل�ضكان 
املحافظ��ة جعله��ا خ��ارج الدول��ة اليمني��ة وط��ور 
ال�ضكان املحليون ا�ضاليب لالبقاء على ا�ضتقالليتهم 
االقت�ضادية فلم تتاأثر �ضعدة باأزمة عودة املرحلني 

من ال�ضعودية عام 1990.
الع�رسي��ن,  الق��رن  وت�ض��عينات  ثمانين��ات  خ��الل   
ظه��ر جيل م��ن اليمنيني مت�ض��بع باالأف��كار الدينية 
ال�ض��عودية, ُقدم��ت ل��ه ت�ض��هيالت م��ن حكومة علي 
عب��د اهلل �ض��الح لل�ض��يطرة عل��ى امل�ض��اجد واملنابر 
واملدار���ض احلكومية يف مناطق زيدي��ة. اإىل جانب 
الت�ض��هيالت احلكومية, اعتمد هوالء الوهابية اجلدد 
عل��ى دع��م خارجي ال حم��دود من ال�ض��عودية لبناء 
ه��والء  يرف���ض  �ض��عدة.  وامل�ض��اجد يف  املدار���ض 
ت�ض��مية وهابية ويف�ض��لون �ض��لفية ولكن ُي�ض��تخدم 
لفظ الوهابية لتاأكيد ارتباطهم ال�ضيا�ض��ي والثقايف 
واالأح��زاب  الدميقراطي��ة  يحرم��ون  بال�ض��عودية. 
ال�ضيا�ض��ية واعر�ض��وا على االإحتجاجات ال�ض��عبية 
�ض��د عل��ي عبد اهلل �ض��الح الإنه "ويل اأم��ر" اإذ اعترب 
مقب��ل الوادع��ي املظاه��رات واالإحتجاج��ات تقليدا 
ال�ضيا�ضي يف  "الأعداء االإ�ض��الم". ويعتربون النظام 

ال�ضعودية النظام االأمثل للحكم. 
خالل تل��ك الفرة, كان الزيدية � اأولئك املمار�ض��ني 
للمذه��ب وعل��ي عب��د اهلل �ض��الح زيدي كذل��ك � يف 
اأ�ض��عف حاالتهم من قرن��ني تقريبا اإذ كان �ض��مال 
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اليمن قد تخل�ض لتوه من اململكة املتوكلية اليمنية 
وق��د كانت دولة ثيوقراطية. العديد من ال�ض��باب من 
خلفي��ة زيدية اعتن��ق املذهب الوهاب��ي لغياب قوة 
م�ض��ادة لالأف��كار الت��ي جلبه��ا مقب��ل الوادعي من 
ال�ض��عودية, اجلي��ل االأكرب �ض��نا من الفقه��اء الزيدية 
انع��زل عن العامة وت�ض��اءل انتاجهم الفكري كثرياً 
باال�ض��افة النحي��از احلكومة اليمنية �ض��د الزيدية 
فافتق��روا للعوامل الالزمة ملقاوم��ة مقبل الوادعي 
واالأفكار ال�ضعودية املدر�ضة يف "دار احلديث". رف�ض 
مقب��ل الوادع��ي للدميقراطي��ة واالأحزاب ال�ضيا�ض��ية 
وحترمي��ه اخل��روج عل��ى احلاك��م ول��و كان ظامل��ا 
وترويج��ه لل�ض��عودية �ضيا�ض��يًا واإجتماعي��ًا - التي 
مولت كل املدار�ض التي اقامها يف �ضعدة واحلديدة 
وم��اأرب - يف كتاباته مثل دفاع��ه عن فتوى رجل 
الدي��ن ال�ض��عودي عب��د العزيز بن باز بجل��ب القوات 
االأمريكية لتحرير الكويت من اجلي�ض العراقي. كلها 
اأ�ض��باب تف�رس متويل ال�ضعودية له ووقوف احلكومة 
اليمني��ة خلف��ه خا�ض��ة لدعوته تالمي��ذه القتال يف 
حرب �ض��يف 1994 رغ��م اأن ال�ض��عودية التي تبنى 
الوادع��ي مواقفه��ا, دعمت االإنف�ض��اليني خالل تلك 
احل��رب. بعد الوح��دة اليمنية, ا�ض��تمر عل��ي عبد اهلل 
�ضالح وعلي حم�ضن االأحمر باعتبار الوهابية عاماًل 
قيم��ًا ملواجه��ة النخ��ب الزيدي��ة فدعم��ت احلكومة 
اليمني��ة عبد املجيد الزنداين الإقامة جامعة االإميان 

ب�ضنعاء التي اأخرجت كل ماله عالقة باالإرهاب يف 
اليمن, ذلك ح�ضب االإتهامات الغربية. اأما ال�ضعودية 
فراأت يف مثل هذه املن�ض��اآت و�ض��يلة ملمار�ضة "قوة 

ناعمة" على اليمن.
ال��رد الزي��دي جاء يف الت�ض��عينات بتاأ�ض��ي�ض) حزب 
احلق ( ملقاومة الوهابية �ضيا�ض��يًا و)حركة ال�ضباب 
املوؤمن ( بقيادة ح�ض��ني بدر الدين احلوثي, التنظيم 
الث��اين خمتلف عن حزب احلق قلي��اًل الإنه ركز على 
اإع��ادة اإحي��اء الن�ض��اط الزي��دي اإجتماعي��ا وديني��ا 
يف املنطق��ة, فبن��وا املدار�ض الدينية التي ا�ض��موها 
املعاهد العلمية يف �ضعدة واجلوف و�ضنعاء باأموال 
من زيدية اأثرياء واأعادوا طباعة موؤلفات بدر الدين 
احلوث��ي التي يرد فيها على مقب��ل الوادعي واأقاموا 
املخيمات ال�ضيفية للطالب بل بنوا مدار�ض داخلية 
كذلك. اأ�ض��بحت املخيمات ال�ض��يفية حتديدا �ضعبية 
وبال��ذات ب��ني القي��ادات القبلية منخ��والن وبكيل � 
قبيل��ة مقبل الوادعي نف�ض��ه � الذين اأر�ض��لوا اأبناءهم 
اإليها, املخيمات ال�ضيفية مل تكن تعليمية بل ق�ضى 
االأطف��ال واملراهقني جل وقتهم مبمار�ض��ة اأن�ض��طة 
خمتلف��ة وه��و ما جع��ل العديد من العائالت تر�ض��ل 
اأبنائها اإليها وجتاوز الزيدية االأطياف االإجتماعية 
يف �ض��عدة واتخذوا موقفًا اأك��ر عملية يف مواجهة 
مقب��ل الوادعي وه��و القول اأن الزيدي��ة هي املذهب 

اليمني االأ�ضيل((.

مراحل	انت�سار	فكر	احلوثيني:
مع تنام��ي احلركة احلوثية وانفتاحها على اخلارج 
وتالقح افكارها مع املذهب االمامي االثنى ع�رسي 
واط��الع ب��در الدي��ن احلوثي ع��ن كثب ومعاي�ض��ته 
االج��واء العلمي��ة والدينية يف اي��ران و لقائه بع�ض 
ال�ضخ�ض��يات الثقافي��ة والديني��ة الت��ي هاجرت من 
الع��راق نتيج��ة احل�ض��ار مطل��ع ت�ض��عينات الق��رن 
املا�ض��ي بداأ العمل مع ابنائه يف مرحلة جديدة من 
العم��ل لن�رس االفكارالتي امن بها والتي من �ض��اأنها 
ن���رس اال�ض��الح يف املجتم��ع , وهذا ما اأك��ده موقع 
بواب��ة احل��ركات اال�ض��المية يف مقال��ة ن�رست على 

موقعه يف 2014/2/3 جاء فيها :
      ))ق��دم ب��در الدين ا�ض��تقالة جماعية عام 1996 
م��ع اأبنائه, معلنًا انته��اء اأي عالقة له بحزب احلق, 

على خلفية خالف بينه وبني املرجع املذهبي جمد 
الدين املوؤيدي, وكانت اال�ضتقالة ل�ضببني جوهريني:

اأولهما:
 منهج��ي, يتمث��ل يف اختالفه يف الق�ض��ايا الفكرية 
واملذهبية, والتي ع��ربت عنها درو�ض وحما�رسات 
ح�ضني احلوثي املكتوبة واملتداولة, والتي يعر�ض 
فيها عل��ى املذهب الزي��دي وعلمائ��ه املعا�رسين, 
معلن��ًا عن ميول��ه الأقوال ال�ض��يعة وع��دم االعراف 
ب�ض��حة كل ماجاء يف كتب ال�ضنة ورجالها وعلماء 

احلديث!
ثانيهما:

 تنظيم��ي, يتمث��ل يف �ض��يطرة قيادة ح��زب "احلق" 
على االأن�ض��طة واالأعمال ب�ضورة تقليدية كما يراها 
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 ح�ضني بدر الدين احلوثي و"ال�ضباب املوؤمن".
وتفرغ بدر الدين احلوثي واأبناوؤه للقيام على تنظيم 
"ال�ضباب املوؤمن", الذي ا�ضتمر يف ممار�ضة ن�ضاطه, 
ومتكن من ا�ض��تقطاب ال�ضباب, "وغالبيتهم ينتمون 
الزي��دي", والقبائ��ل  الها�ض��مية وللمذه��ب  لالأ���رس 

والوجاهات االجتماعية يف �ضعدة.
     وبداأ احلوثي بتو�ضيع ن�ضاطه خارج منطقة �ضعدة, 
ليوؤ�ض���ض مراكز مماثلة ملرك��زه يف عدة حمافظات, 
والت��ي �ض��هدت التحاق املئ��ات, ورمب��ا االألوف من 
الدار�ض��ني من ال�ض��باب و�ضغار ال�ض��ن, واأر�ضل اإليها 
بع���ض طلبته املقرب��ني مع جمموعة من االأ�ض��اتذة 
العراقيني الذي توافدوا على اليمن بعد حرب اخلليج 
الثانية واحل�ضار اجلائر الذي فر�ضته االأمم املتحدة 

على العراق, وقد �ض��ملت اأن�ض��طة "ال�ض��باب املوؤمن" 
التنظيمي��ة ع��دداً م��ن املحافظ��ات منه��ا �ض��نعاء 
و�ض��عدة وعمران وحجة وذمار واملحويت, فق�ضده 
ال�ض��باب املعج��ب باأف��كاره من بع���ض املحافظات 
االأخرى, حيث وجدوا عنده ال�ضكن والكفاية, وح�ضن 
التجهي��ز, وال �ض��يما يف العطل ال�ض��يفية , وفيها مت 
رفع �ض��عارات التاأييد ل�"ح��زب اهلل" اللبناين, ورفع 
اأعالم��ه يف بع���ض املراك��ز التابع��ة ل��ه, وامت��الأت 
درو�ض��ه وخطب��ه مبف��ردات : التح�ض��يد .. االإع��داد .. 
اخلروج .. اجلهاد .. تهيئة النفو�ض للت�ض��حية .. عدم 
اخلوف م��ن املثبطني اخلوال��ف.. التاأكيد على ن�رس 

اهلل القادم للم�ضت�ضعفني.. ((

  

املبحث	الثاين	:	قادة	احلوثيني:
 متثل��ت قي��ادة احلركة احلوثية بال�ض��يخ ب��در الدين 
احلوث��ي الذي يعترب االب الروح��ي والديني للحركة 
وكذلك بابنائه ) ح�ضني وعبد امللك ويحيى ( والذي 
كان ل��كل واحد منه��م دور مهم يف م�ض��رية وقيادة 
هذه احلركة اال�ض��الحية وح�ضب ما اأوردته املواقع 

والوكاالت االخبارية :
 

)بدر الدين احلوثي(

1.	بدر	الدين	احلوثي																										
هو ال�ض��يد ب��در الدين بن اأمري الدين بن احل�ض��ني بن 
حمم��د احلوث��ي ول��د يف 17 جم��ادى االأوىل �ض��نة 

1345ه� 1926م مبدينة �ضحيان, ون�ضاأ يف �ضعدة 
يف ظل اأ�رسة علمية �ض��هرية حتب العلم. ومنذ نعومة 
اأظاف��ره بكر اإىل طل��ب العلم, فح�ض��له بهمة عالية, 

وعزمية �ضامية.
ومن م�ض��ائخه, والده ال�ض��يد العالم��ة املحقق, اأمري 
الدين احلوثي املتويف �ضنة1394 ه�, وعمه العالمة 
احل�ضن بن احل�ض��ني احلوثي املتويف �ضنة 1388ه�, 

وجل قرائته عليهما.
اأج��ازه عدد م��ن العلماء ذكره��م يف كتابه )مفتاح 
اأ�ض��انيد الزيدي��ة(, ويف مقدمة كتاب��ه )�رسح اأمايل 
االإم��ام اأحم��د ب��ن عي�ض��ى بن زي��د بن عل��ي(, عكف 
على التدري�ض والتاألي��ف, وتتلمذ على يديه ع�رسات 
م��ن العلماء وطالب العلم, ول��ه اليد الطوىل يف الرد 
عل��ى املخالف��ني للزيدية, وله العديد م��ن املوؤلفات 
املطبوعة واملخطوطة, منها تف�ضريه للقراآن الكرمي, 
وله اجتهادات معروفة, وامتاز طول حياته بالورع 
الت��ام, والزه��د والعب��ادة, والتوا�ض��ع. ل��ه موؤلفات 

كثرية تدل على غزارة علمه و�ضعة اطالعه 
ويع��د الزعي��م ال��رو حي للحرك��ة احلوثي��ة, قتل يف 
تفج��ري قامت ب��ه جماعة اأن�ض��ار ال�رسيع��ة )تنظيم 
القاعدة يف اليمن( ا�ض��تهدف املوكب الذي كان فيه 
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                   )ح�ضني بدر الدين احلوثي (

2.					ح�سني	بدر	الدين	احلوثي:			                     
 موؤ�ض���ض اجلماعة وكان قبل ذلك نائبا يف الربملان 
تلق��ى   ,1997 و   1993 انتخاب��ات  يف  اليمن��ي 
تعليم��ه يف املعاه��د العلمية م��ن االبتدائية وحتى 
الثانوي��ة, كما تلق��ى املذهب الزيدي عل��ى يد والده 
واأرب��اب املذهب يف �ض��عدة , وح�ض��ل عل��ى درجة 
املاج�ض��تري يف العلوم ال�رسعية, وكان يح�رسرِّ لنيل 
درج��ة الدكتوراه اأي�ض��ا, ثم ترك موا�ض��لة الدرا�ض��ة 
وق��ام بتمزيق �ض��هادة املاج�ض��تري؛ العتق��اده باأن 
ال�ض��هادات الدرا�ض��ية عب��ارة ع��ن جتمي��د للعق��ول, 
اأ�ض��هم بفاعلية مع رموز و�ضخ�ض��يات مثقفة زيدية 
يف تاأ�ض��ي�ض "حزب احل��ق" عام 1990, كما اأ�ض���ض 
تنظيم ”ال�ض��باب املوؤمن“ يف ع��ام 1991, • وبعد 
تاأ�ضي�ض التنظيم تفرغ الإلقاء الدرو�ض واملحا�رسات 
بني موؤيديه واأن�ضاره, مت انتخابه ع�ضوا يف جمل�ض 
الن��واب ممثال عن ”ح��زب احلق" يف دائرة مران من 
الع��ام, قاد التمرد �ض��د احلكوم��ة اليمنية, وقتل يف 
احل��رب االأوىل عام 2004 عن عمر يناهز 46عاما, 
�ض��لم جثمان��ه جلماعت��ه بتاري��خ 5-6-2013 م 
واقام��وا ل��ه ت�ض��ييع جلنازت��ه وح���رس العدي��د من 

اتباعة م��ن خمتلف حمافظ��ات اجلمهورية اليمنية 
ت�ضيع جنازتة وقربه مبران .

3.					عبد	امللك	احلوثي:
     ول��د عب��د املل��ك احلوث��ي مبدين��ة �ض��حيان يف 
حمافظ��ة �ض��عدة ع��ام 1979, وهو االبن االأ�ض��غر 
للزعيم الروح��ي للحوثيني بدر الدين بن اأمري الدين 
احلوث��ي , ع��رف عبد امللك مبالزمت��ه لوالده يف كل 
حلق��ات درو�ض��ه الفقهي��ة, واأجازه وال��ده يف تلقيه 
العلوم الدينية التي در�ضها على يديه وهو يف ال�18 

من عمره, 
ورث عب��د امللك احلوث��ي قيادة اجلماع��ة بدعم من 
والده يف اأعقاب مقتل قائدها وموؤ�ض�ض��ها -�ض��قيقه 
االأك��رب- ح�ض��ني الذي قت��ل يف 10 �ض��بتمرب/اأيلول 
2004 خ��الل ح��رب اجلماع��ة م��ع اجلي���ض اليمني 

اأثناء حكم الرئي�ض ال�ضابق علي عبد اهلل �ضالح.
ب��داأ ا�ض��مه ي��ردد كقائ��د للجماعة املتم��ردة خالل 
جوالت احلرب يف �ضعدة مع القوات احلكومية التي 

توا�ضلت على فرات متقطعة حتى عام 2010.

عل��ى  احلوث��ي  �ض��يطر   2014 يوليو/مت��وز   8 يف 
حمافظة عمران ال�ضمالية بعد مواجهة مع اجلي�ض.

ويف اأغ�ض��ط�ض/اآب 2014 ب��داأ يتوع��د الدول��ة اإن مل 
ت�ض��تجب ملطالبه باإقالة احلكوم��ة واإلغاء قرار رفع 
الدعم ع��ن املحروقات, ودعا اأن�ض��اره لالعت�ض��ام 

على تخوم العا�ضمة �ضنعاء وداخلها.

ومع ت�ضاعد اخلالف بينه وبني الرئي�ض اليمني عبد 
ربه من�ضور هادي -الذي رف�ض االن�ضياع ملطالبه 
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 اأو اجللو�ض للحوار ب�ض��اأنها قبل ف�ض االعت�ض��امات 
واالن�ض��حاب م��ن ال�ض��وارع- دعا احلوثي اأن�ض��اره 
للع�ض��يان امل��دين وهدد بت�ض��عيد "مزع��ج". وحمل 
زعي��م جماعة احلوثي, عبد املل��ك احلوثي, الثالثاء 
2014/11/7, الرئي���ض اليمني, عبد ربه من�ض��ور 
ه��ادي, واالأجه��زة االأمني��ة والع�ض��كرية م�ض��وؤولية 
التدهور االأمني الذي تع�ض��ية الب��الد, داعيا مقاتلي 
اجلماعة اإىل رفع حالة اجلاهزية القتالية واأن�ضاره 

اإىل اال�ضتعداد لكافة اخليارات.
 

                           

4.					يحيى	احلوثي:	

برملاين ميني, ع�ض��و يف جمل�ض النواب, عن الدورة 

الربملانية 2003-2009 والكتلة الربملانية لنواب 

حزب املوؤمتر ال�ضعبي العام وهو �ضقيق ح�ضني وعبد 

املل��ك احلوثي, انتقل خ��ارج اليمن بعد اأن طلب حق 

اللج��وء ال�ضيا�ض��ي , واأق��ام يف العا�ض��مة االأملانية 

برل��ني منذ اأواخر 2004 م , وعاد اإىل اليمن يف 25 

يوليو 2013 ليمار�ض ن�ضاطه ال�ضيا�ضي باحلركة

																							)يحيى احلوثي(			
  

		املبحث	الثالث		:	الهيكل	التنظيمي	للحوثيني

مل تك��ن احلرك��ة احلوثية تعرب عن م�ض��الح حزب او 
فئة معينة او لها �ض��رتيجية معق��دة او عدوانية بل 
هي حركة تن�ضد اال�ض��الح وتغيري الواقع  ال�ضيا�ضي 
واالقت�ض��ادي للمجتم��ع , ونظ��را حلداثة تاأ�ضي�ض��ها 
وعدم اهتمام قادتها بالرئا�ضة وطلب ال�ضلطة االمر 
ال��ذي ع��ده البع�ض �ض��عف يف الناحي��ة التنظيمية 
للحركة , لكن احلقيقة على اأر�ض الواقع تبني عك�ض 
ذلك ال�ض��يما مع ما ت�ض��هده احلركة من انت�ض��ارات 
ع�ض��كرية و�ضيا�ض��ية و�ض��عبية  , فقد ن���رست جريدة 

االأوىل اليمنية. Apr 15 2014. مقاال جاء فيه :

�ض��ورة عائلية اأُخ��ذت عام 1996 ليحيى وح�ض��ني 
ووالدهم بدر الدين احلوثي.

احلوثي��ون لي�ض��وا منظم��ة ب��ل هم ج�ض��م وج��د منذ 
احلرب االأوىل يف �ض��عدة ككي��ان غري متجان�ض لهم 
م�ض��احلهم اخلا�ض��ة وموحدين حتت �ض��عار مبعان 
خمتلف��ة الأع�ض��اء خمتلف��ني. فك��رة وج��ود تنظي��م 
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هرم��ي بجدول وا�ض��ح لرتيب وتنظي��م املعركة ال 
تنطب��ق على احلوثيني. وفقا لوثائ��ق ويكيليك�ض, ال 
يوجد دلي��ل اأن املقاتلني يقادون م��ن وحدة قيادة 
مركزي��ة اأو يحمل��ون اآيدولوجية وا�ض��حة وم�رسوع 
�ضيا�ضي. احلوثيني لي�ضوا كحزب اهلل وال حزب العمال 
الكرد�ض��تاين والاجلي�ض اجلمهوري االآيرلندي. ُي�ضار 
اإىل اجلماعة من قبل الكثريين بت�ض��مية "احلوثيني" 
اأو احلركة احلوثية اأو العنا�رس احلوثية اأو "ال�ض��باب 
املوؤم��ن" واأخرياً "اأن�ض��ار اهلل" قبل اأن يتخذوا ا�ض��م 
اأن�ضار اهلل كانوا ي�ضريون الأنف�ضهم ب�"اأن�ضار احلق" 
و "احل�ض��ينيني" و"املجاهدي��ن" و"جن��د اهلل", كل 
هذه الت�ض��ميات ت�ضاعد يف �ضعوبة اإعتبار احلوثيني 
منظم��ة بجه��از قي��ادة م�ض��يطر ومتما�ض��ك. �ض��بع 
�ض��نوات م��ن القت��ال يف �ض��عدة �ض��اعدت يف والدة 
ذكريات م�ض��ركة وطقو�ض وفعالي��ات حتافظ على 
روح الت�ض��امن اجلماع��ي, كما ت�ض��ري ع��دة تقارير 
دولي��ة فاإن ع��دد امل�ض��لحني احلوثي��ون كان يزداد 
عقب كل حرب ت�ض��نها احلكوم��ة اليمنية. احلوثيون 
مل يخو�ض��وا معاركهم منذ ع��ام 2004 بخطة قتال 
وهي��كل تنظيم��ي ميكن حتليل��ه با�ض��تخدام تعابري 
وم�ضطلحات ع�ض��كرية تقليدية. مل يحددوا الأنف�ضهم 
ا�ض��مًا وهو اأن�ضار اهلل اإىل عام 2012, وكان عليهم 
حتديد ماه��و هذا الذي يريدون حتقيقه عو�ض��ا عن 
كن  احلديث عن مايعار�ض��ونه من البداي��ة, حتى مُيُ

و�ضفهم باملنظمة اأو "حركة مترد" حتى.
الرزام��ي  اهلل  وعب��د  احلوث��ي  الدي��ن  ب��در  ح�ض��ني 
كان��وا اأع�ض��اء يف جمل���ض الن��واب اليمن��ي, اإال اأن 
يحيى ب��در الدين احلوث��ي كان الواجهة ال�ضيا�ض��ية 
و"الدبلوما�ض��ية" للحوثيني وقاد جلنة و�ض��اطة يف 
م��رة من املرات وتو�ض��ل لق��رار مل يعجب احلكومة, 
ف�ضحبت �ض��الحياته وح�ضانته النيابية وغادر اإىل 
اأملاني��ا عقب احل��رب االأوىل. ومن هناك كان يحيى 
بدر الدين احلوثي اأقرب ما يكون اإىل متحدث ر�ضمي 

با�ضم احلوثيني. 
     توىل عبد امللك احلوثي القيادة يف احلرب الثالثة 
ولكن قيادي اآخر يدعى عبد اهلل بن عي�ض��ة الرزامي 
مل يكن يقل عنه اأهمي��ة, عبد امللك احلوثي وعائلته 
ه��م الواجه��ة االآيدولوجي��ة حالي��ًا. هن��اك الق��ادة 
امليدانيني وكل قائد يتوىل منطقة, فطه املداين كان 
قائد املقاتلني يف مديرية حرف �ض��فيان مبحافظة 
عمران, �ض��لطة طه املداين على مقاتليه كانت مبنية 
على هيبة �ضخ�ضية ك�ضيخ قبيلة رمبا ولي�ض ك�ضلطة 
قائد ع�ض��كري عل��ى جنوده. مثل امل�ض��ايخ القبليني 
الذي��ن يعتمدون عل��ى "القوة الناعم��ة" ليبقوا على 
تاأثريه��م وال ميكنه��م املحافظ��ة على هك��ذا تاأثري 

باأ�ضاليب ع�ضكرية فيها �ضيئ من الت�ضلط.
درا�ض��ة اأ�ض��ماء القادة امليدانيني واملقاتلني ت�ضاعد 
اإىل حد ما يف فهم طبيعة اجل�ضم "احلوثي", بع�ضهم 
ي�ض��تخدم كن��ى مث��ل اأبو ن���رس واأبو علي وبع�ض��هم 
ي�ض��تخدم األقابا مثل "ال�ض��يخ" مظهرا اإنتماًء قبليًا, 
وه��و ماف�رسه بع���ض املراقبني اأن "اجل�ض��م" مكون 
م��ن دوائر عديدة مب�ض��الح واأه��داف خمتلفة, اأقرب 

مايكون اإىل اإحتاد قبلي من ميلي�ضيا منظمة.
 بالتاأكي��د, عدد من "احلوثيني" �ض��ديدوا االإخال�ض 
حل�ض��ني بدر الدين احلوث��ي الذي كان قائ��داً رمزيًا 
لي�ضبح �ضخ�ض��ية ملهمة لكثري من امل�ضلحني اليوم. 
مث��ال, اعر�ض عدد من القادة امليدانيني على قبول 
عبد امللك احلوثي الإتفاق الدوحة عام 2007 ولكن 
ذل��ك وفقا خلرب يف و�ض��يلة اإعالم �ض��عودية على اأية 
حال. وانت�رست �ضائعات عن خالفات بني عبد امللك 
احلوثي وعبد اهلل الرزام��ي, زاعمة اأن الرزامي ميثل 
ف�ض��يال اأك��ر تطرف��ا يف اجلماع��ة اإال اأن عبد امللك 
احلوث��ي نف��ى ذل��ك. وهن��اك القبليني مث��ل عبد اهلل 
النمري احلكمي, ُيعتقد اأن��ه واأمثاله جمرد "حلفاء" 
لعبد امللك احلوثي ويرون يف النزاع و�ضيلة لت�ضفية 
ح�ضابات قدمية, ومثل هوؤالء يت�رسفون با�ضتقاللية 
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 كبرية عن اأي مركز قيادة. وهو نتيجة طبيعية لبنية 
النظام القبلي لعلي عبد اهلل �ضالح وحلفائه.

ه��ذه درا�ض��ات ملراقب��ني قب��ل ع��ام 2012 عندما 
تزاي��دت �ض��عبية احلوثي��ني الأ�ض��باب عدي��دة منه��ا 
موقفهم من التدخالت اخلارجية ومعار�ضتهم حلزب 
التجمع اليمني لالإ�ضالح. عدا حقيقة اأن التمرد كان 
ي��زداد ق��وة عقب كل ح��رب ت�ض��نها احلكوم��ة دون 
معاجل��ة االأ�ض��باب احلقيقي��ة وراء زيادة امل�ض��احة 
الدميغرافية املتعاطفة مع احلوثيني. عاد يحيى بدر 
الدي��ن احلوث��ي اإىل اليمن عام 2013 وكان ح�ض��ن 
زي��د ووزير الدولة ال�ض��ابق ح�ض��ن ���رسف الدين يف 
مقدمة م�ضتقبليه. واأقيمت جنازة كبرية حل�ضني بدر 
الدين احلوثي بعد ت�ضلم رفاته من احلكومة اليمنية. 
مل يظه��ر يحيى بدر الدين احلوثي كثرياً بعد عودته, 
ويراأ���ض �ض��الح ه��ربة املجل���ض ال�ضيا�ض��ي حلرك��ة 
اأن�ض��ار اهلل ولديهم متحدث ر�ض��مي وهو حممد عبد 
ال�ض��الم واأعلنوا اأن اأي موقف ال ي�ضدر عن "اجلهات 
الر�ضمية الأن�ضار اهلل" ال ميثلهم. ذلك الإنهم ميتلكون 

الق��درة للتح��ول اإىل من��وذج تنظيمي اأكر �ض��البة 
واإ�ض��تدامة. التح��ول م��ن جم��رد "ج�ض��م" مكون من 
جمموعات خمتلفة وبع�ض��ها م�ضتقلة اإىل "منظمة" 
قادرة على التفاو�ض وو�ض��ع �رسوط ومطالب يبدو 
اأنه حتقق عقب االإحتجاجات ال�ض��عبية لعام 2011 
وهي املرحلة االأوىل من تطورهم كما تنباأ مراقبون, 
املرحل��ة الثاني��ة قد تك��ون التحول حلزب �ضيا�ض��ي 
رغم اأن عبد املل��ك احلوثي قد يعر�ض, ولكن هناك 
الكث��ري م��ن اأن�ض��ار اهلل واأولئك املتعاطف��ني معهم 
�ض��واء يف حزب احل��ق ومثقفني زيدية من ي�ض��تطيع 
امل�ض��ي مب�رسوع كه��ذا. ولكن من �ض��لبياته اأنه من 
املمكن اأن يتحولوا حلزب �ض��بيه بحزب اهلل بق�ضمني 
�ضيا�ضي وع�ضكري, اأو كاالإخوان امل�ضلمني يف م�رس 
عندما اأقاموا حزبًا �ضيا�ضيًا ومل يلغوا التنظيم وهي 
فر�ض��ية قوي��ة يف حال��ة "اأن�ض��ار اهلل". عب��د امللك 
احلوث��ي واآخري��ن يف اأن�ض��ار اهلل حتدثوا اأن ت�ض��ليم 

�ضالحهم مرتبط بنزع �ضالح اأعدائهم.

  

       



ن
و

ثي
و

حل
ا

14

الف�صل الثاين

)	اال�س�س	الفكرية	والعقائدية	للحوثيني	(

املبحث	االول	:	االأ�س�س	العقائدية	للحركة
من هم احلوثيني ؟ وماهي عقيدتهم ؟

 تع��دد ت االق��وال واالراء ب�ض��اأن مذه��ب احلوثي��ني 
وانتمائهم وعقيدتهم لكن املت�ض��امل عليه هي حركة 
تنتم��ي للمذه��ب الزي��دي , ولكن البع���ض اعتربهم 
خ��وارج الزيدي��ة والبع���ض االخر قال انه��م حتولوا 
اىل املذه��ب االمام��ي االثن��ى ع���رسي وثال��ث قال 
انهم جارودي��ة ... وملعرفة حقيق��ة احلوثيني ن�رس) 
موق��ع منتدى ق��اوم( يف 2011/12/27 لقاءا مع 
املتحدث الر�ض��مي باأ�ض��م احلركة اال�ضتاذ حممد بدر 
الدي��ن احلوث��ي حتدث في��ه ب�رساح��ة متناهية عن 

عقيدة احلوثيني وافكارهم  قائال :

احلوثيون	..	بل�سانهم
نحن مينيون م�ض��لمون, منطلقون يف م�ضرية قراآنية 
ثقافية �ض��عبية موؤتلفة متح��دة على نهج اأهل البيت 
)عليهم ال�ض��الم( ورموزنا واأعالمنا - بعد اخلم�ض��ة 
اأهل الك�ض��اء �ضلوات اهلل عليهم - هم االإمام االأعظم 
زيد بن علي, والهادي اإىل احلق يحيى بن احل�ض��ني, 
وم��ن �ض��ار عل��ى نهجه��م واقتف��ى طريقه��م والتزم 
�ض��متهم م��ن اأه��ل البي��ت الطاهري��ن �ض��لوات اهلل 

و�ضالمه عليهم اأجمعني
اتخذن��ا الق��راآن الك��رمي منهج��ًا, ودلي��اًل, وهادي��ًا, 
واإمام��ًا, وقائ��داً, وب��كل ج��د وتفان ن�ض��عى الإحياء 
الع��دل,  دوره يف حتقي��ق حي��اة كرمي��ة ي�ض��ودها 

واالأمن, والرخاء, واملحبة واالإخاء.
نعم��ل مب��ا واف��ق الق��راآن مم��ا روي ع��ن الر�ض��ول 
االأعظ��م �ض��لوات اهلل علي��ه وعلى اآل��ه, باعتبار ذلك 
ه��و املقيا�ض ل�ض��حة م��ا ورد عنه )���ض( والطريقة 

ال�ض��حيحة التي اأر�ض��دنا اإليها حينما قال:)�ضيكذب 
علي كما كذب على النبيني من قبلي فما اأتاكم عني 
فاعر�ض��وه على كتاب اهلل فم��ا وافقه فهو مني واأنا 

قلته وما مل يوافقه فلي�ض مني ومل اأقله(
ون��رى اأن ذل��ك هو احل��ل االأمثل لتخط��ي اخلالفات 
املذهبي��ة وال�ض��دامات الفكرية, الت��ي اأنهكت االأمة 
االإ�ض��المية وقطعت اأو�ضالها, واأو�ضلتها اإىل ما هي 

عليه من التخلف واالنحطاط.
نعتق��د وجنزم باأننا - كم�ض��لمني - م�ض��وؤولون عن 
حماي��ة دي��ن اهلل, ون�رسة امل�ضت�ض��عفني, والوقوف 
يف وج��ه خمطط��ات قوى اال�ض��تكبار العاملي �ض��د 
االإ�ضالم وامل�ضلمني, واإعالن الرباءة منهم, ومقاطعة 
منتجاتهم, وف�ض��ح موؤامراته��م, وحماربة اأفكارهم 
وثقافته��م, الت��ي ته��دف ملح��و االإ�ض��الم املحمدي 
االأ�ضيل من نفو�ض امل�ض��لمني, وا�ضتبدالها بالثقافة 

الغربية امل�ضمومة املنحطة.
نقد���ض العل��م واملعرف��ة, �ض��واء العل��وم ال�رسعية اأو 
العل��وم احلديثة يف جماالتها املتع��ددة, مما يحقق 
لالأمة التقدم, والتح�رس, والتطور, والرخاء يف �ضتى 

مناحي احلياة.
ن�ض��عى للتعاي�ض ب�ض��الم م��ع كل من يح��رم ديننا 
ومبادئنا وهويتنا, من اأي فئة, اأو طائفة, اأو ملة, اأو 
بلد كان, ومنقت الع��دوان, والظلم, واجلور, واالأثرة, 
واال�ض��تبداد, ونرف�ض من ميار�ض ذلك من اأي فئة اأو 

طائفة اأو �ضاللة كان.
ون��رى مواجه��ة عدوان��ه وظلمه ب��اأي و�ض��يلة حقًا 
م�رسوع��ًا, وواجب��ًا مفرو�ض��ًا, دع��ت اإلي��ه ال�رسيعة 

ال�ضمحاء, ودلت عليه العقول والفطره ال�ضليمة.
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 عقيدة	احلوثيني
هي عقيدة اأهل البيت الطاهرين )�ض��الم اهلل عليهم( 
والتي مرجعها واأ�ضا�ضها القراآن الكرمي, وقد خل�ضها 
االإم��ام اله��ادي اإىل احل��ق يحي��ى ب��ن احل�ض��ني بن 
القا�ضم بن اإبراهيم )عليهم ال�ضالم( يف مقدمة كتابه 
)االأحكام يف احلالل واحلرام( وب�ضطها وف�ضلها هو 
وغ��ريه من كب��ار اأئمتن��ا كاالإم��ام االأعظ��م زيد بن 
علي, وكذا االإمام القا�ض��م بن اإبراهيم, وولده حممد 
بن القا�ض��م, واالإمام النا�رس احل�ضن بن علي امللقب 
)االأطرو���ض( وكتبه��م يف جم��ال العقي��دة معظمه��ا 
مطب��وع ميك��ن االإطالع عليه��ا, فال حاج��ة بنا اإىل 
���رسد معتقداتنا وهي تتلخ�ض يف: العدل والتوحيد, 
ووالي��ة اأم��ري املوؤمن��ني علي ب��ن اأبي طال��ب )عليه 
ال�ض��الم( باعتباره اخلليفة ال�رسعي بعد ر�ض��ول اهلل 
)�ض��لى اهلل عليه واآله و�ض��لم( ووجوب مواالة اأولياء 
اهلل ومع��اداة اأع��داء اهلل, ووج��وب جه��اد الظاملني, 
ونعت��رب من يعتقد ذلك زيدي��ًا مهما كان توجهه يف 

الفرعيات.
وقد ا�ض��تدل اأئمتنا )عليهم ال�ض��الم( على �ضحة هذا 
املعتق��د باأقوى االأدلة من الق��راآن الكرمي, ومبا جاء 
ع��ن النبي االأمني �ض��لوات اهلل و�ض��المه عليه وعلى 

اآله, فلرياجعها من اأراد معرفة اأدلتنا يف العقيدة.
كم��ا زخ��رت كت��ب الع��امل الرب��اين ال�ض��يد املجاهد 
الوال��د/ ب��در الدين بن اأم��ري الدين احلوث��ي باالأدلة 
القوي��ة لتثبي��ت العقي��دة, وال��ردود عل��ى تق��والت 
واف��راءات العديد من الكت��اب واملوؤلفني, ومن اأبرز 
موؤلفات��ه واأو�ض��عها )التي�ض��ري يف التف�ض��ري( �ض��بعة 
اأجزاء يف تف�ض��ري الق��راآن الكرمي, و)حتري��ر االأفكار( 

و)الغارة ال�رسيعة يف الرد على الطليعة(.
ويقول حممد بدر الدين احلوثي :

نح��ن ل��ب الزيدي��ة عقي��دة وفك��راً وثقافة      
و�ض��لوكًا. ون�ض��بة الزيدي��ة اإىل االإم��ام زي��د بن علي 

عليه ال�ضالم هي ن�ضبة حركية ولي�ضت ن�ضبة مذهبية 
كما هي بالن�ض��بة الأتباع االإمام ال�ض��افعي )ر�ض��ي 
اهلل عن��ه( وغريه من اأئمة املذاه��ب. ومن ادعى اأننا 
خارج��ون ع��ن الزيدي��ة � �ض��واء بهذا املفه��وم الذي 
ذكرن��اه اأو غ��ريه � فعلي��ه اأن يح��دد القواع��د الت��ي 
م��ن خالله��ا جتاوزن��ا املذه��ب الزي��دي وخرجن��ا 
عن��ه, ولك��ن مب�ض��داقية واإن�ض��اف. اأما م��ن يدعي 
اأنن��ا اإثنا ع�رسي��ة فهو جهل وا�ض��ح الأن لكل مذهب 
اأ�ض��واًل وقواعد متيزه عن املذاهب االأخرى, ومن مل 
ينطلق من تلك االأ�ض��ول والقواعد فلي�ض تابعًا لذلك 
املذهب, واإن كان هناك قوا�ضم م�ضركة بيننا وبني 
االإثنا ع�رسية فه��ي موجودة كذلك بيننا وبني بقية 
املذاه��ب كلها. فالذي ي��رى اأننا اثنا ع�رسية مبجرد 
اإقام��ة عي��د الغدي��ر, اأو ذكرى عا�ض��وراء اأو نحو هذا 

فهو جاهل ومغفل ال ي�ضتحق النقا�ض معه
   فقه	احلوثيني

 فه��و فق��ه اأهل البي��ت الطاهري��ن, فقه االإم��ام زيد 
ب��ن علي )عليهما ال�ض��الم(, واالإم��ام الهادي يحيى 
ب��ن احل�ض��ني )عليهم��ا ال�ض��الم( وباإمكان م��ن اأراد 
االإطالع مراجعة )م�ضند االإمام زيد بن علي( وكتاب 
)االأحكام يف احلالل واحلرام( لالإمام الهادي )عليه 

ال�ضالم( وهما املرجع االأ�ضا�ض للفقه الزيدي.
ثقافتهم

 فهي ثقافة القراآن الكرمي, والذي هو امل�ضدر للثقافة 
االإ�ض��المية ال�ض��حيحة, ونرى اأن اأي ثقافة ال تعتمد 
الق��راآن الكرمي, وال ت�ض��تمد منه ه��ي ثقافة مغلوطة 
ال ي�ض��ح االعتماد عليها, وقد حتدث ال�ضيد/ ح�ضني 
ب��در الدي��ن احلوثي حول هذا املو�ض��وع بتو�ض��يح 
وتف�ض��يل يف حما���رسة بعنوان )الثقاف��ة القراآنية( 
كما ت�ض��منت حما�رسات��ه القيم��ة - والتي مت ن�رس 
معظمه��ا - الكث��ري الكثري م��ن املوا�ض��يع الثقافية 
املهمة, والتي تعترب مرجعًا لطالب الوعي ال�ضحيح 

والثقافة احلقة.
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	�سعار	احلوثيني	او	ال�سرخة		
لكل حركة هوية اأو رمز اأو �ضعار تعرف به وملا كانت 
توجهات احلوثيني نحو اال�ضالح الديني وال�ضيا�ضي 
و�ض��د التدخل االجنبي يف اليم��ن وهم يرون ان كل 
البالء وامل�ض��اكل التي متر به��ا اليمن واملنطقة هي 
�ض��ناعة امريكي��ة – ا�رسائيلي��ة باأمتي��از ل��ذا كان 
�ض��عارهم يدل على هذه احلالة , حيث ن�رست وكالة 
)مي��دل اي�ض��ت اونالي��ن( يف 2014/10/6 مق��اال 

لال�ضتاذ عادل االحمدي جاء يف بع�ض فقراته:

    

     ))وكان اأول ظه��ور مل��ا ُع��رف ب�"ال�رسخ��ة" يف 
يوم 17 يناير 2002 عقب حما�رسة األقاها ح�ض��ني 
ان,  بدرالدين احلوثي يف مدر�ض��ة الهادي مبنطقة مرَّ
بعن��وان "ال�رسخ��ة يف وج��ه امل�ض��تكربين". تطّرق 
خالله��ا اإىل الطغي��ان االأمريكي واملنطق��ة والهوان 
ال��ذي تع��اين من��ه ال�ض��عوب العربي��ة واالإ�ض��المية, 
وهاج��م فيه تواط��وؤ احلكام, واأ�ض��اد مبوق��ف اإيران 
وحزب اهلل, م�ضتعر�ض��ًا االأي��ات القراآنية الداعية اإىل 
اجله��اد, ومف�ض��يًا اإىل ���رسورة مواجه��ة اجلربوت 
االأمريكي االإ�رسائيلي برديد �ضعار "اهلل اكرب, املوت 
الأمريكا, املوت الإ�رسائيل, اللعنة على اليهود, الن�رس 
لالإ�ض��الم", وموجهًا االأتباع اإىل �رسورة ترديده يف 
امل�ضاجد, م�ضدداً على �رسورة اأال تتجاوز ردة فعلهم 

اجلهادية �ضد اأمريكا م�ضاألة ترديد ال�ضعار.
اأباَن "ال�ض��باب املوؤمن" عن نف�ض��ه من خالل ترديد 
ال�ض��عار يف م�ض��اجد عدة يف كل من �ض��عدة وحجة 

اأمان��ة  اإىل  و�ض��واًل  و�ض��نعاء,  واجل��وف  وعم��ران 
العا�ض��مة, حيث مت تردي��ده يف اجلامع الكبري عقب 
كل جمع��ة بالتزامن مع حملة االدارة االأمريكية يف 
مواجه��ة موج��ة الكراهية �ض��د الوالي��ات املتحدة, 
االأمر ال��ذي اأدى اإىل اعتقاالت متتالية ملن يقومون 
بردي��د ال�ض��عار يف اجلام��ع الكب��ري, حي��ث تذك��ر 
�ض��حيفة "االأمة", الناطقة با�ض��م "حزب احلق", يف 
اأح��د اأعدادها اأن عدد املعتقلني بلغ ما يقارب 600 

معتقل.
الرئي���ض واأثناء ذهابه الأداء فري�ض��ة احلج املو�ض��م 
1424ه� وقف اأمام ال�ض��عار وجهًا لوجه وا�ض��تلفته 
الطريق��ة الت��ي كان ي��ردد فيه��ا "والت��ي ال تخ��دم 
باأية حاٍل م�ض��مون ذلك ال�ض��عار". علمًا اأن الرئي�ض 
�ض��الح اأيامذاك كان هو االأخر ي�ض��ن حملة اإعالمية 
على ال�ض��لف ال�ض��هيوين والنظ��ام االأمريك��ي الذي 
اال�رسائيل��ي  االره��اب  وا�ض��فًا  مبكيال��ني.  يكي��ل 
"باأنه اأكرب اإرهاب يف العامل واأن اأمريكا تدعم ذلك 
االإره��اب". ويف نف���ض الوق��ت كانت بقية م�ض��اجد 
اليم��ن )واملح�ض��وبة جميع��ًا عل��ى التي��ار ال�ض��ني( 
ترف��ع القن��وت يف اأغل��ب ال�ض��لوات, مب��ا يف ذل��ك 
�ض��الة الع���رس, جاه��رًة بالدع��اء على اأع��داء االأمة 
م��ن االأمريكان وال�ض��هاينة, �ض��ائلًة م��ن اهلل العون 

والثبات للمجاهدين يف �ضبيل اهلل يف كل مكان((. 
      و بالرغ��م م��ن تاأكي��د احلوثي��ني عل��ى انتمائهم 
الدين��ي والعق��دي بالرجوع اىل املذه��ب الزيدي اال 
انه��م ب��داأو بالتح��رر من التع�ض��ب واالنغ��الق على 
املذه��ب والتوج��ه نح��و اال�ض��الح الدين��ي وع��دم 
االجن��رار نحو املوروث وان كان ي�ض��وبه الكثري من 
االباطي��ل ل��ذا ن��رى ان ال�ض��يخ ب��در الدين ق��د انتقد 
الكث��ري من املعتقدات الدينية  �ض��واء كانت زيدية او 
ل��دى املذاه��ب االخرى مما ولد ه��ذا ردة فعل داخل 
املذه��ب الزي��دي او ل��دى املذاه��ب االخ��رى فب��داأو 
يكيل��ون الته��م جزافا على ه��ذه احلرك��ة اأو رميهم 
باخلروج عن املذهب الزيدي وانتقالهم اىل الرف�ض 
والت�ض��يع وخلط��وا اأوراق ال�ضيا�ض��ة بالدين من اجل 

الت�ضوي�ض على املرجعية الفكرية للحوثيني .
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 املبحث	الثاين	:	اأهداف	احلوثيني	ومطالبهم
          تت�ض��ارع يف ار���ض اليم��ن ع��دة اجتاه��ات 
�ضيا�ض��ية وفكرية ودينية ويح��اول كل اجتاه اثبات 
احقيته وطرح افكاره , لكن ال�ضلطة يف اليمن حاولت 
ت�ض��ويه �ض��ورة احلوثي��ني مل��ا راأت��ه م��ن تاأثريهم 
الكبري داخل املجتمع اليمني فعمدت على ت�ض��قيطه 
واتهام��ه مبحاول��ة ال�ض��يطرة على ال�ض��لطة وفر�ض 
االرادة والفك��ر احلوثي باأجن��دات خارجية وهذا ما 
نفاه املتحدث الر�ض��مي باأ�ضم احلركة اال�ضتاذ حممد 
ب��در الدي��ن احلوثي عل��ى ) موقع منت��دى قاوم( يف 
2011/12/27 اكد فيه اهداف ومطالب احلوثيني 

وماهي امل�ضكلة مع النظام القائم  :

م�سكلتنا	مع	النظام	القائم:
    اأ�ضا�ض��ًا .. م�ض��كلتنا هي مع الت�ض��لط واال�ض��تعباد 
والقهر الذي متار�ض��ه ال�ض��لطة, ال مع النظام كنظام 
جمهوري )اإن جاز التعبري(, ومل ن�ضع يومًا, اأو نخطط 
لالإطاحة به, اأو نتاآمر �ضده. كما اأن م�ضكلتنا هي يف 
االأ�ض��ا�ض مع اأمريكا واإ�رسائيل العدو اللدود لالإ�ضالم 
وامل�ض��لمني, وكل ما طرحه ال�ض��يد ح�ضني بدرالدين 
يف حما�رسات��ه ح��ول ال�ضيا�ض��ة االأمريكي��ة ي�ض��هد 
مب��ا قلن��ا, وباإم��كان املطلع على مالزم��ه - والتي 
تتوف��ر على �ض��بكة االإنرنت - اأن يلحظ م�ض��داقية 
ه��ذا الق��ول, واأن تل��ك املحا�رسات هي ل�ض��ان حال 
املجتمع االإ�ض��المي, وكل االأح��رار يف العامل, الذين 
يطمحون لالإنعتاق من خمالب اال�ضتعمار, والتحرر 
م��ن الهيمن��ة االأمريكي��ة وال�ض��هيونية, واأنها كلها 
م�ضتمدة من هدي القراآن الكرمي, الذي حذر كثرياً من 
اليهود والن�ض��ارى, وبني خطرهم على اأمة االإ�ضالم. 
وقد يقال: فلماذا �ضتة حروب اإذن؟ هذا ال�ضوؤال يوجه 
اإىل النظام فهو يعرف اجلواب لكونه من اأ�ض��عل تلك 
احل��روب, لكن من وجهة نظرن��ا ونظر الكثريين من 
ال�ضيا�ض��يني واالأحرار الواع��ني: اأنها حرب بالوكالة 
اأمريكي��ة �ض��من  الأجن��دة  تنفي��ذاً  ال�ض��لطة  �ض��نتها 
خمطط ي�ض��عى ال�ضعال الفنت واحلروب, اأو ما ي�ضمى 
)الفو�ض��ى اخلالق��ة( يف املنطق��ة, وق��د جتل��ى ذلك 
بو�ض��وح خالل احلرب ال�ضاد�ض��ة حيث اطلع اجلميع 
على بع�ض ال�ض��واهد على ذلك من خالل ت�رسيحات 
بع���ض امل�ض��وؤولني يف االإدارة االأمريكية الذي اأعلن 

دع��م اأمري��كا للحكوم��ة اليمني��ة يف حربه��ا علينا, 
وكذلك تنفيذاً لتوجيهات �ضعودية بل لقد ثبت وتاأكد 
لن��ا التورط املبا�رس لل�ض��عودية من خالل الق�ض��ف 
بالطريان ال�ض��عودي لعدد من املناطق اليمنية اإبان 
احل��رب ال�ضاد�ض��ة بالذات, كما مت العث��ور على كثري 
من االأ�ضلحة ال�ضعودية املتنوعة التي خلفها اجلي�ض 
اليمني يف عدد من املواقع التي دحر منها. وقد تبني 
ذلك للجميع حينما عر�ضت بع�ض تلك االأ�ضلحة عرب 
بع�ض و�ض��ائل االإعالم اخلارجية, وال تزال بحوزتنا 
الكثري من االأدلة �ض��نعلن عنها يف الوقت املنا�ض��ب, 

ول�ضنا ب�ضدد هذا املو�ضوع االآن.
وق��د جتلى للجمي��ع اأن ه��ذا النظام نظ��ام متهالك, 
ي�ضعى لال�ضتمرار والتما�ضك من خالل �ضنع االأزمات 
الداخلي��ة, وبذل��ك ينف��ذ رغبة و�ضيا�ض��ة اال�ض��تكبار 
وبع�ض دول اجلوار يف ال�ض��عي لتمزيق اليمن ل�ضمه 

اإىل قائمة الدول الفا�ضلة املنهارة.
يف االأخ��ري نوؤكد اأن��ه ال مربر للنظام ل�ض��ن العدوان 
علين��ا, واأن مزاعم��ه وذرائعه ل�ض��ن احل��رب بدعوى 
الدف��اع عن النظ��ام اجلمهوري واأننا ن�ض��عى للحكم 
وال�ضلطة واإعادة االإمامة .. هي جمرد اأكاذيب باطلة 
� كما �ضنو�ض��حه فيما بعد � ول�ضنا ب�ضدد ما يدعون 
وال طمع لنا يف احلكم, بل حتى لو افر�ضنا – جداًل 
- اأنن��ا و�ض��لنا اإىل ال�ض��لطة ل��كان اأول م��ا نقوم به 
ه��و تنظيم انتخابات حرة ونزيه��ة, الختيار رئي�ض 

للجمهورية اليمنية ... فهل تفهمون؟

مطالبنا	امل�سروعة:	
كنت قد حتدثت - اإجمااًل - حول مو�ض��وع مطالبنا 
وغريه��ا حت��ت عن��وان: )تع��ّرف عل��ى احلقيقة( يف 
مقابل��ة بث��ت ع��رب بع���ض املواق��ع االإلكرونية يف 
2007/5/15م ولك��ن يف االآون��ة االأخرية وخالل 
احلرب ال�ضاد�ض��ة بالذات الحظنا تخبطًا لدى الكثري 
من املحللني ال�ضيا�ضيني والكتاب وال�ضحفيني حول 
ه��ذه النقط��ة, فهناك من ينكر اأن يك��ون لنا مطالب 
اأ�ض��اًل, وهن��اك م��ن يط��رح مطال��ب مل نقله��ا اأبداً, 
والكث��ري يتاأثر باإعالم ال�ض��لطة يف دعوى اأننا نطلب 

عودة االإمامة وما اأ�ضبه ذلك من االفراءات.
وللجميع نقول: 
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اإن لنا مطالب قدمية م��ن قبل احلروب علينا بكثري, 
وقد اأفرزت احلرب مطالب جديدة  بالتف�ضيل:

مطالبنا من قبل احلروب:
اأن واقعن��ا يعك���ض   قلن��ا يف املقابل��ة املذك��ورة: 
مطالبن��ا وب��كل ج��الء, ولك��ن رمب��ا مل يت��ح للكثري 
معرفة و�ض��عنا, واالإطالع على واقعن��ا جيداً, ويود 
معرف��ة مطالبن��ا بالتف�ض��يل, وهي بالطب��ع تعك�ض 
و�ض��عنا وواقعن��ا .. فهذه مطالبنا الت��ي ننادي بها 

من قبل احلروب علينا بكثري:
اأواًل - نطالب باحلرية الكاملة يف ممار�ضة عقائدنا, 
ذل��ك  يف  مب��ا  الديني��ة,  ومنا�ض��باتنا  و�ض��عائرنا, 
اإقام��ة املدار�ض الديني��ة, وطباعة كتبن��ا ون�رسها, 
ك��ون املدار���ض النظامي��ة قائمة على اأ�ض��ا�ض الفكر 
الوهاب��ي, ومبا يف ذل��ك اإقامة املنا�ض��بات الدينية 
كاملول��د النب��وي ال�رسيف, وعيد الغدي��ر, وغريهما, 
والتوق��ف عن حماولة طم�ض هويتن��ا الزيدية, وعن 
تاأوي��ل اأي ن�ض��اط ثق��ايف نتبناه, وربط��ه مبحاولة 

اإعادة االإمامة.
ثاني��ًا - م�ض��اواتنا بغرين��ا م��ن فئ��ات املجتم��ع 
اليمن��ي يف ح��ق املواطن��ة والعي���ض الك��رمي, وعدم 
االزدواجي��ة يف املعايري, اأو االإ�ض��تقواء علينا بدعم 
الفتن��ة  اإ�ض��عال  ال�ض��لفي �ض��دنا, وحماول��ة  الفك��ر 
الطائفية, وم�ض��اواتنا ببقية اأبن��اء املجتمع اليمني 
يف جمال التنمية, واإطالق امل�ضاريع املتوقفة, وكذا 
يف جان��ب الوظيفة, ومنها جمال التعليم, وت�ض��وية 
اأو�ضاع املعلمني, واإعادة املف�ضولني اإىل وظائفهم, 
و�رسف م�ض��تحقاتهم, وك��ذا اإعادة م��ن مت التنكيل 
به��م م��ن املدر�ض��ني الذي��ن مت توزيعه��م يف اأبع��د 

املحافظات عن حمافظاتهم للعمل يف بلدانهم.
ثالثًا - احلد من التالعب مبقدرات ال�ض��عب, والعبث 
يف  واحتكاره��ا  بخريات��ه,  واال�ض��تئثار  بروات��ه, 
طبقة من املف�ض��دين على ح�ض��اب الفقراء املعوزين 
وامل�ضت�ض��عفني من اأبناء ال�ض��عب. والعمل املخل�ض 
واجل��اد على اإخ��راج البالد من ه��ذا املاأزق اخلطري, 
الفق��ر  �ض��اد  وال��ذي يف ظل��ه  املتده��ور  والو�ض��ع 

والبطالة وامل�ضاكل يف �ضتى جماالت احلياة.
واالرمت��اء  لالأمريكي��ني  االرته��ان  ع��دم  رابع��ًا - 
البل��د  وفت��ح  اأجندته��م,  وتنفي��ذ  اأح�ض��انهم,  يف 
ال�ض��تخباراتهم تعيث ف�ض��اداً وحت��ت اأي مربر كان, 
اإذ اأن ذل��ك كله يتناف��ى مع ال�ض��يادة الوطنية, وهو 
بال �ض��ك مقدمة الحتالل اليمن, وكل املوؤ�رسات تدل 

على ذلك.
وهكذا نطالب باخلروج من حتت الو�ضاية ال�ضعودية, 
الت��ي ما فتئت ترب�ض باليمن الدوائر عرب التاريخ, 
وتخلق له امل�ض��اكل امل�ضتع�ضية الإ�ض��عافه واإذالله 
وقه��ره, وذل��ك م��ن خ��الل ك�ض��ب والء الكث��ري م��ن 
زعماء القبائل اليمنية, وكبار ال�ضخ�ضيات املوؤثرة, 
و���رسف رواتب �ض��هرية �ض��خية لكي يتغا�ض��وا عن 

تدخالتها يف البلد, بل وي�ضاندوها يف
كث��ري من الق�ض��ايا, وباالأخ�ض يف امل�ض��اومة على 
احلدود, وابتالع امل�ض��احات الوا�ض��عة من االأرا�ضي 

اليمنية.
وكذل��ك م��ن خ��الل امل��د الوهاب��ي ال�ض��لفي ودع��م 
موؤ�ض�ض��اتهم, واإغراقها باملال, وحتري�ض��هم, ور�ضم 
املخططات لهم ملحو فكر اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
وطم�ض هوية اأبناء الزيدية, وال�ض��افعية امل�ضتنرية, 
اإىل غ��ري ذل��ك م��ن املفا�ض��د واجلرائم الت��ي ينفذها 
النظ��ام ال�ض��عودي يف البلد عرب ال�ض��لطة العميلة يف 

اليمن.
ه��ذه هي مطالبنا بالن�ض��بة ملا قب��ل احلرب االأوىل, 

وال بد اأن نوؤكد على ق�ضية مهمة هي:
اأنن��ا - وبالرغ��م م��ن الو�ض��ع ال�ض��يء وامل��زري   
واال�ض��طهاد ط��وال العق��ود املا�ض��ية - مل نرف��ع 
�ضالحًا, ومل نخل بنظام, ومل نتجاوز الطرق ال�ضلمية 
يف �ض��بيل حتقيق مطالبنا امل�رسوعة, والتي نلح يف 
تنفيذه��ا, ول��ن نتنازل عنها كحق م���رسوع ُمقٍر يف 

د�ضتور اجلمهورية اليمنية.

مطالبنا	احلالية:
ال ب��د من التاأكي��د – مقدمًا - اأن دخولنا يف احلرب 
م��ع ال�ض��لطة مل تكن م��ن اأجل حتقيق م��ا ذكرنا من 
املطال��ب كما يروج ل��ه الكثري م��ن املحللني, واإمنا 
الأنن��ا ا�ض��طررنا للدف��اع عن اأنف�ض��نا, فقد فر�ض��ت 
علينا احل��رب عام 2004م دون مربر يعقل, �ض��وى 
ذرائع واهية اختلقتها ال�ض��لطة يوم ذاك اأثبت الواقع 
زيفها وكذبها, بل كان الواقع ما اأ�رست اإليه �ض��ابقًا 
م��ن اأن هذه احل��روب كلها كان��ت حرب��ًا بالوكالة, 

ولها اأهداف �ضيا�ضية كبرية وخطرية.
ولق��د نتج عن هذه احلروب ماآ�ض��ي كث��رية, وخلفت 
اأبن��اء  م��ن  ال�ض��حايا  واآالف  والدم��ار,  اخل��راب 
املحافظات ال�ض��مالية,الذين �ضقطوا �ضهداء وجرحى 
ومعوق��ني, واآالف ال�ض��جناء واملفقودي��ن, وع�رسات 
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 االآالف م��ن النازح��ني وامل�رسدين الذي��ن مل يجدوا 
م��اأوى بعد ق�ض��ف بيوته��م بالطريان وال�ض��واريخ 
وغريها من و�ض��ائل الدمار, كم��ا خلفت االآالف من 

الثكاىل واليتامى والفقراء واملعوزين...الخ.
م��ن هن��ا فقد نتج عن ه��ذه املاآ�ض��ي مطالب جديدة 
كن��ا وال زلنا ننادي بها من بعد احلرب االأوىل وهي 

تتلخ�ض فيما يلي:
اأواًل - وق��ف احل��رب و�ض��حب اجلي���ض م��ن جمي��ع 
املواقع التي ا�ض��تحدثت خالل احلروب, وعودته اإىل 

مع�ضكراته املعروفة من قبل احلرب االأوىل.
ثانيًا - اإطالق جميع ال�ضجناء بال ا�ضتثناء, والك�ضف 

عن جميع املفقودين.
ثالث��ًا - اإع��ادة اإعم��ار ما دمرت��ه احل��رب, واإعادة 
وتعوي���ض  املواطن��ني.  عل��ى  املنهوب��ات  جمي��ع 
املت�رسري��ن يف اأي جم��ال كان ال���رسر, ومعاجلة 

اجلرحى ورعاية املعوقني.
رابع��ًا - التحل��ي باحلكم��ة والعقالنية وال�ض��فافية 
يف معاجل��ة كل االأزم��ات الت��ي مت��ر به��ا الب��الد, 
والتخلي عن نهج التخوين واالفراء وخلط االأوراق, 
واتخ��اذ ذلك كم��ربر ل�رسب املعار�ض��ني ل�ضيا�ض��ة 
احلزب احلاكم ونهج��ه يف اإدارة البالد, اأو املنادين 
بحقوقه��م امل�رسوعة ممن يئنون حت��ت وطاأة الظلم 
والقهر يف �ض��مال اليمن وجنوبه, ك��ون ذلك النهج, 
و�ضيا�ض��ة الع�ض��ا الغليظة هي التي اأ�ضعلت احلروب, 
واأجج��ت امل�ض��اكل, وزرعت الفنت يف رب��وع اليمن, 
م��ع اأن التجرب��ة ق��د اأثبتت ا�ض��تحالة ح��ل االأزمات 
الداخلي��ة بال��ذات ع��رب تلك الو�ض��يلة احلمق��ى, كما 
ي�ض��هد التاريخ وكل العقالء بذلك, خ�ضو�ض��ًا ونحن 
اأبن��اء بل��د االإميان واحلكمة, فلم��اذا نتخلى عن هذا 
الو�ض��ام الرفيع الذي منحنا واخت�ض��نا به الر�ض��ول 
االأكرم �ض��لى اهلل عليه وعلى اآله و�ض��لم دون �ض��ائر 

االأمم؟!.
خام�ض��ًا - امل�ض��ارعة وعدم املماطل��ة يف تنفيذ ما 
ذكرن��ا من املطال��ب, حتت رعاية جلنة م�ض��كلة من 
النا���ض املخل�ض��ني االأوفي��اء ال�ض��ادقني, ومنحهم 
كامل ال�ضالحية يف تنفيذ مهمتهم دون ممار�ضة اأي 
�ض��غوط عليهم مما يعكر االأج��واء ويوؤدي اإىل جتدد 

احلرب كما ح�ضل يف املا�ضي.

اإ�ساءة	على	بع�س	النقاط	املهمة
لكي تتجلى ال�ضورة احلقيقية: 

م�ضريتنا هي ثقافية بحته, بيد اأنه – وبعد اأن �ضنت 
ال�ض��لطة الظاملة حروبها املتتالية �ض��دنا وحاولت 
اإذاللنا وا�ض��تعبادنا - ا�ضطررنا للدفاع عن اأنف�ضنا 
بعد ا�ضتنفاد كل الو�ضائل, وف�ضل كل حماولة للحلول 
ال�ضلمية, فكان ال بد من حمل ال�ضالح لردع املعتدي 

والدفاع عن الكرامة.
وخالل خم�ض �ض��نوات من احلرب اأ�ض��بحت ال�ضورة 
لهذه امل�ضرية وكاأنها حركة م�ضلحة ال تريد اإال القتل 
والقتال ولي�ضت توجهًا ثقافيًا يحمل لالأمة م�رسوعًا 
ح�ض��اريًا رائ��داً, ويدع��و اإلي��ه باحلكم��ة واملوعظة 

احل�ضنة.
لهذا فاإنه ال بد ملن يتطلع ملعرفتنا ومعرفة توجهنا 
اأن ال ينظ��ر اإلين��ا م��ن زاوي��ة احل��روب املفرو�ض��ة 
علين��ا, وما تروج له ال�ض��لطة لتكري�ض تلك ال�ض��ورة 
غري احلقيقي��ة, فهن��اك الكثري م��ن اأدبياتنا متاحة 
للم�ض��تطلع وميكن��ه تناولها بي�رس و�ض��هولة اإن اأراد 

معرفة احلقيقة.
ولكن - لالأ�ض��ف ال�ضديد - داأبت ال�ضلطة على اعتبار 
اأي ن�ض��اط ثق��ايف نقوم ب��ه – رغم كونه متوا�ض��عًا 
جداً - ن�ضاطًا م�ض��بوهًا, وموؤامرة �ضد النظام و�ضد 
الوح��دة و..و..ال��خ, وتتخذ موقفًا �ض��ارمًا اإزاء ذلك, 
فقد ت��زج بالواح��د منا يف ال�ض��جن ل�ض��نوات لكونه 
�ضبط متلب�ضًا بجرمية حيازة ملزمة اأو قر�ض مدمج 
م��ن حما�رسات االأخ/ ح�ض��ني ب��در الدي��ن! وكذا قد 
تعتق��ل من ت�ض��نى لها اعتقاله ب�ض��بب كونه �ض��ارك 
باحل�ض��ور يف منا�ض��بة )املول��د النب��وي ال�رسي��ف( 
اأو )مهرج��ان عي��د الغدي��ر( اأو اأي منا�ض��بة ديني��ة 
نحييه��ا..! وهك��ذا هدم��ت املدار���ض الديني��ة الت��ي 
بناه��ا املواطن��ون باأموالهم لتعلي��م اأبنائهم خالل 
العطلة ال�ضيفية, و�ضادرت الكتب وحتى )ال�ضحيفة 
ال�ض��جادية( و)نه��ج البالغة( ت�ض��ادر من املكتبات 
العام��ة ويعاق��ب م��ن يبيعه��ا!, فل��م نعد ن��دري ما 
الذي تريد هذه ال�ض��لطة من �ض��بابنا؟ هل تريدهم اأن 
ي�ض��بحوا جم��رد فالحني وح�ض��ب؟! اأم رع��اة اأغنام 
اأم مت�ض��كعني يف ال�ض��وارع مهمل��ني كاالأنعام حتى 

يكونوا )مواطنني �ضاحلني(؟!
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 الف�صل الثالث 
                           

)احلركات	ال�سيا�سية	-	الدينية	يف	اليمن	(

	املبحث	االول	:	حتول	ال�سراع	القبلي	اإىل	�سراع	�سيا�سي:

القبلي��ة  وب�ض��لطة  اليم��ن  بدميوغرافيته��ا  تتمي��ز 
القبيل��ة التي تفوق �ض��لطة الدول��ة يف احيان كثرية 
وقد �ض��هدت مناطق اليمن �رساعات قبلية حادة يف 
املا�ضي ولكن ما يعقد امل�ضهد اليوم اكرا فاأكر هو 
حتول هذا ال�رساع اىل �رساع �ضيا�ض��ي فقد ان�ضوت 
اأو انح��ازت الكث��ري من القبائ��ل اىل بع�ض االطراف 
ال�ضيا�ض��ية ف�ض��ال عن التفاف القبائ��ل االخرى اىل 
احلركات ال�ضيا�ض��ية – الدينية مما جعل الواقع اأكر 
تعقيدا , فقد كتب م�ض��طفى �ضفيق غالم مقاال ن�رسه 

موقع امل�رسي اليوم يف 2014/1/20 جاء فيه :
تتن��وع القبائل داخل اليمن وفًقا للع�ض��بية القبلية, 
الن�ض��ب, اأو اجلهوية اأو املذهبية, ويبلغ عدد القبائل 
يف اليمن نحو 200 قبيلة, منها 141 قبيلة تتوطن 
يف املناط��ق اجلبلي��ة الوع��رة, و27 قبيل��ة تعي���ض 
يف مناط��ق تهام��ة, و25 قبيل��ة تت��وزع على باقي 

املناطق ال�رسقية واجلنوبية للبالد.
وتعود اأ�ض��ول القبائ��ل اليمنية اإىل ج��ذور عدنانية 
بكي��ل,  قبائ��ل؛  واأ�ض��هرها  وقحطاني��ة وهمداني��ة, 
وحا�ض��د, ومذحج, والزرانيق, والعوالق, واحلوا�ضب, 
وقبائ��ل ال�ض��الع, وياف��ع وردف��ان وقبائ��ل اأب��ني 
و�ضبوة, وكندة واحلموم يف ح�رسموت, وغريها من 

القبائل املنت�رسة يف طول البالد وعر�ضها.
وهن��اك ثالثة اأطر قبلية رئي�ض��ة يف اليمن, تعد هي 
االأكرب من حيث العدد واالنت�ض��ار والنفوذ ال�ضيا�ضي 
واالجتماع��ي, وهي قبائل حا�ض��د وبكي��ل ومذحج, 
وتاأت��ي قبيل��ة حا�ض��د يف مقدم��ة تل��ك التنويع��ات 
القبلي��ة الث��الث, حي��ث كان ينتم��ي اإليه��ا الرئي�ض 
اليمني ال�ض��ابق على عبد اهلل �ضالح ومعظم قيادات 

القوات امل�ضلحة اليمنية.
اإن النظ��ام ال�ضيا�ض��ي يف اليمن مل يقم منذ ن�ض��اأته, 
�ضواًء قبل حتقيق الوحدة عام 1990 اأو بعدها, على 

اأ�ض�ض الدولة احلديثة بنظامها القانوين والد�ضتوري 
املعا���رس, بل اإن��ه قام عل��ى اأطر قبلية باالأ�ض��ا�ض, 
االأم��ر الذي جعل �ض��لطة القبيلة تتماهى مع �ض��لطة 
الدول��ة اأو حت��ى تتجاوزه��ا, وم��ن ث��م ف��اإن الدولة 

اليمنية هي بحق دولة القبيلة.
تع��د اليم��ن هي اأر�ض ���رساع بني ال�ض��يعة ومتثلها 
اإيران وب��ني الفكر ال�ض��لفي اأو الوهابي والذي متثله 
ال�ض��احة  يف  احلا�ض��ل  التط��ور  ولك��ن  ال�ض��عودية, 
اليمني��ة ه��و دخ��ول البع��د القبل��ي عل��ى اخل��ط يف 
القت��ال املذهبي الدائر ب��ني "احلوثيني" املدعومني 
من اإيران و"ال�ض��لفيني", املوال��ني للفكر "الوهابي" 
ال�ض��عودي, حيث اإن ا�ض��تهداف »احلوثيني« ال�ض��يعة 
الأرا�ض خا�ضعة ل�ضيطرة قبيلة »حا�ضد« ذات النفوذ 
التقليدي يف اليمن, هو اإنذار بتو�ض��يع رقعة ال�ضقاق 
املجتمعي يف الركيبة الدميجرافية املعقدة للدولة 

اليمنية, التي ت�ضتند اإىل اأ�ض�ض قبلية.
حتوالت	احلركة	االإ�سالمية	يف	اليمن

تظاف��رت جه��ود احل��ركات الثوري��ة اال�ض��الحية و 
احل��ركات الديني��ة ا�ض��افة اىل بع���ض التنظيم��ات 
الي�ض��ارية والقومي��ة لالنتقال من الفك��ر التنظريي 
اىل العمل التعبوي للجماهري من اجل و�ض��ع منهج 
�ضيا�ضي وا�ضرتيجي لتغيري الواقع ال�ضيا�ضي الفا�ضد 
وكل ح�ض��ب عقيدته ومنهجه ال�ضيا�ض��ي ومن خالل 
املعار�ض��ة ال�ض��لمية , فق��د ات�ض��م خط��اب احلركات 
الدينية الر�ض��مي طوال العقدين االأخريين, بالركيز 
عل��ى ق�ض��ايا: االنتخاب��ات, واحلق��وق واحلري��ات, 
وم�ضتوى املعي�ضة ومعدالت الف�ضاد والفقر والبطالة, 
ال�ضيا�ض��ات  ونق��د  االقت�ض��ادية,  واالإ�ض��الحات 
احلكومي��ة, و�ض��هد يف املقابل تراجًعا وا�ض��ًحا يف 
امل�ض��امني الدعوي��ة والوعظي��ة , وم��ن جانب اخر 
دخل��ت ه��ذه احل��ركات ال�ضيا�ض��ية منه��ا او الدينية 
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 يف حتالف��ات من اج��ل منحها بع��دا وطنيا لتحظى 
باملقبولية امام اجلماهري , وبعد ان �ض��هد اليمن يف 
االونة االخرية ال�ض��يما بعد �ضيطرة حركة احلوثيني 
على امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي حتوال اخ��ر يف ال�رساع اىل 
���رساع ديني – �ضيا�ض��ي يقوده ن�ض��طاء ال�ض��لفيني 
والقاعدة ا�ض��افة اىل ف�ض��ائل احلراك االخرى �ض��د 
احلوثي��ني واملتحالفني معهم , وقد او�ض��ح ) مركز 
اجلزي��رة للدرا�ض��ات ( ه��ذا االم��ر بج��الء من خالل 

تقرير له ن�رسه بتاريخ 2012/3/11 جاء فيه : 
اأحدث��ت  الثورة اليمنية حتوالت ملمو�ض��ة يف البنية 
الفكري��ة والتنظيمي��ة واحلركية للحركة االإ�ض��المية 
اليمني��ة )االإخوان امل�ض��لمني(, غري اأنه��ا - بطبيعة 
احلال- لن تكون مب�ض��توى التحوالت التي اأحدثتها 
الث��ورات العربية يف احلركات االإ�ض��المية املناظرة 
يف كلٍّ م��ن تون���ض وم���رس وليبيا, ويع��ود ذلك اإىل 
اأن الث��ورة اليمني��ة ال زال��ت يف مرحل��ة �ض��ريورة, 
ومل تكتمل ف�ض��ولها بعد بال�ض��كل الذي يت�ضح معه 
حجم وم�ض��توى تلك التحوالت, وب�ض��بب خ�ضو�ضية 
ن�ض��اأة وتطور احلركة االإ�ض��المية اليمنية, التي منت 
وتط��ورت يف ظ��روف طبيعي��ة, وانتقل��ت اإىل العمل 
العلن��ي منذ ما يزيد على عقدين, عالوة على الواقع 
ال�ضيا�ض��ي واالجتماع��ي ال��ذي ُتوج��د في��ه, وال��ذي 
يعترب املرجعية االإ�ض��المية من الثوابت وامل�ضلمات 
االأ�ضا�ضية, لكن يف الوقت ذاته ُيفرز حتديات خمتلفة 
ذات طبيعة عملية ولي�ض��ت فكرية. اأما ال�ضبب االأكر 
اأهمي��ة فيتمث��ل يف اأن احلرك��ة االإ�ض��المية اليمنية, 
اعتم��دت حتوالت مبك��رة يف خياراته��ا وعالقاتها 
نتها من االنتق��ال من العمل  وخطه��ا ال�ضيا�ض��ي, مكَّ
الف��ردي اإىل العمل يف اإطار حتالفات وا�ض��عة, ومن 

العمل التنظيمي اإىل العمل اجلماهريي.
خط تطور احلركة االإ�ضالمية اليمنية

تاأ�ض�ض��ت احلركة االإ�ض��المية )االإخوان امل�ض��لمون(, 
ب�ض��كل فعلي يف �ضطري اليمن, خالل العقد ال�ضاد�ض 
من القرن املا�ضي )القرن الع�رسين( على اأيدي عدد 
م��ن الُط��الب اليمنيني الذي��ن التحق��وا باجلامعات 
واملعاهد امل�رسية, غري اأنها تعر�ض��ت لالإق�ضاء يف 
ال�ض��طر اجلنوبي بعد و�ض��ول التيار املارك�ض��ي اإىل 

ال�ضلطة هناك يف اأواخر ذلك العقد.
ويف ظ��ل الظ��روف الت��ي كان��ت تعي�ض��ها اليم��ن - 
واملنطق��ة العربية عموًما- خالل عقد ال�ض��بعينات, 

كان من الطبيعي اأن تهيمن على احلركة االإ�ض��المية 
االجتاه��ات الفكرية املت�ض��لة بالركيز على ح�ض��م 
الهوي��ة االإ�ض��المية الكامل��ة للدول��ة واملجتم��ع يف 
ال�ضطر ال�ضمايل, وتثبيتها يف الن�ضو�ض الد�ضتورية, 
والت�رسيعات القانونية, وو�ض��ائل التثقيف واالإعالم 
االإخ��وان  جه��ود  تتج��ه  واأن  العام��ة,  والتن�ض��ئة 
وحتالفاته��م اإىل حت�ض��ني املجتم��ع والدول��ة جتاه 
االأفكار والتنظيمات الي�ض��ارية والقومية, ومواجهة 
املخاط��ر االأمنية والفكرية وال�ضيا�ض��ية القادمة من 
دول��ة احل��زب اال�ض��راكي يف اجلن��وب, وفرع��ه يف 
ال�ض��مال فيما ُعِرف "بحرب املناطق الو�ضطى", اإىل 
جانب خطاب دعوي يركز على الق�ض��ايا االأخالقية 

واأحوال امل�ضلمني يف بقاع العامل املختلفة.

 �ض��اركت احلرك��ة االإ�ض��المية اليمني��ة يف ال�ض��لطة 
وحتالف��ت م��ع املعار�ض��ة, و�ض��اهمت يف اإ�ض��قاط 
الرئي�ض اليمني علي عبد اهلل �ض��الح, ومر�ض��حة الأن 

تكون القوة الرئي�ضية يف النظام اجلديد 
وبع��د تراج��ع املخاط��ر الت��ي حتمله��ا التنظيم��ات 
الي�ض��ارية والقومي��ة يف اأوائ��ل عق��د الثمانين��ات, 
ا�ض��تمر اخلطاب االإخواين التقلي��دي الذي يركز على 
الق�ض��ايا االأخالقية, وهموم امل�ض��لمني يف اأ�ضقاع 
املعمورة, مع وجود تنوع يف هذا اخلطاب, وم�ضحة 
�ضلفية حمافظة اقت�ضتها البيئة االجتماعية اليمنية 
�ض��ديدة التدي��ن, وحال��ة التداخل واحلراك ال�ض��كاين 
بني اليمن واململكة العربية ال�ض��عودية بفعل هجرة 
اليمنيني للعمل واالإقامة يف اململكة ب�ضورة موؤقتة 

اأو دائمة.
ويف اجلانب ال�ضيا�ض��ي, دخل االإ�ضالميون مع نظام 
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الرئي���ض ال�ض��ابق عل��ي عب��د اهلل �ض��الح يف حتالف 
ا�ض��تمر حتى ع��ام 1997, فكان له��م تواجد معترب 
يف ال�ض��لطة الت�رسيعية, واملجال�ض املحلية, وتنظيم 
املوؤمتر ال�ضعبي احلاكم, ون�ضاط كثيف يف موؤ�ض�ضات 
الدول��ة املختلف��ة, وخا�ض��ة تلك املعني��ة بالتعليم, 

والتن�ضئة العامة.
ويف مقاب��ل التحال��ف م��ع النظ��ام والدف��اع عن��ه, 
ح�ض��ل االإ�ض��الميون على االأم��ن وم�رسوعية العمل 
�ض��به العلني ط��وال عق��د الثمانينات, وه��و ما وفر 
له��م حري��ة احلرك��ة, ومكّنهم م��ن النم��و الطبيعي, 
وخّل�ضهم من الُعقد والهواج�ض االأمنية التي تعر�ض 
لها االإ�ض��الميون يف معظ��م الدول العربية, و�ض��مح 

لهم بالتمدد الفكري والتنظيمي والن�ضاط احلركي.
حتوالت ما بعد الوحدة

مثلم��ا كان قي��ام الوح��دة يف مايو/اأي��ار 1990 
ا بالن�ض��بة لليم��ن ب�ض��كل ع��ام,  متغ��رًيا اإ�ض��راتيجيًّ
فق��د كان كذلك بالن�ض��بة للحرك��ة االإ�ض��المية, فقد 
��دَّت  فتح له��ا اأبواب املحافظ��ات اجلنوبية التي �ضُ
اأمامه��ا طوياًل, ومكّنها من احل�ض��ول على ال�رسعية 
القانوني��ة, واالنتق��ال من العمل ال���رسي اإىل العمل 
لته مع  العلن��ي الكامل, من خ��الل احلزب الذي �ض��كَّ
حلفائه��ا التاريخيني, وهو ح��زب "التجمع اليمني 

لالإ�ضالح".
وبا�ض��تثناء الف��رة املمت��دة ب��ني عام��ي 1990-

1994, الت��ي ات�ض��مت باال�ض��تقطاب الفك��ري ب��ني 
احلركة االإ�ض��المية من جهة وق��وى احلداثة بقيادة 
احل��زب اال�ض��راكي م��ن جهة ثاني��ة, ح��ول الهوية 
ال�ضيا�ض��ية والديني��ة للدول��ة, والتي انته��ت بتثبيت 
التعدي��الت  يف  االإ�ض��المية  واملرجعي��ة  الهوي��ة 
الد�ض��تورية الت��ي اأعقب��ت حرب ع��ام 1994, بن�ض 
امل��ادة الثاني��ة م��ن الد�ض��تور عل��ى اأن "ال�رسيع��ة 
االإ�ضالمية م�ض��در القوانني جميًعا", فاإن خط تطور 
احلرك��ة االإ�ض��المية �ض��ار باجت��اه تغلي��ب االجت��اه 
الواقع��ي ال��ذي يرك��ز عل��ى الق�ض��ايا العملي��ة يف 

اجلوانب ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واحلقوقية.. الخ.
كم��ا اأن حالة التنقل ال�رسيع يف املواقع ال�ضيا�ض��ية 
للحرك��ة االإ�ض��المية, "التجم��ع اليمني لالإ�ض��الح", 
تقلب��ات  يف  كب��ري  ب�ض��كل  انغما�ض��ها  اإىل  اأف�ض��ى 
الواق��ع ال�ضيا�ض��ي ومتطلباته العملية؛ فقد ت�ض��دى 
حزب االإ�ض��الح ملهام املعار�ض��ة ال�ضيا�ض��ية اأثناء 

الف��رة االنتقالية )1990 – 1993(, و�ض��ارك بعد 
انتخابات 1993 يف حكومة االئتالف الثالثية, اإىل 
جان��ب املوؤمتر ال�ض��عبي الع��ام ) اأي احلزب احلاكم( 
واحلزب اال�ضراكي اليمني, ثم يف حكومة االئتالف 
الثنائي مع املوؤمتر ال�ضعبي العام بعد حرب 1994, 
وع��اد اإىل مربع املعار�ض��ة بع��د انتخابات 1997, 
والتاأم مع اأحزاب املعار�ضة يف تكتل واحد منذ عام 
2000. ومعظم الق��رارات املرتبطة بتلك  التحوالت 
كانت ُتتخ��ذ العتبارات واقعية, ويف �ض��وء معايري 
عملية اأكر منها فكرية واأيديولوجية, وهو ما و�ّضع 

كذلك من م�ضاحة االجتاه الواقعي داخل احلركة.
اجت��ه النظ��ام بع��د اإخ��راج احل��زب اال�ض��راكي من 
ال�ض��لطة بقوة ال�ضالح نحو اال�ض��تفراد, والتمدد على 
ح�ضاب املكونات ال�ضيا�ض��ية واالجتماعية االأخرى, 
فاخت��ل معه التوازن ال�ضيا�ض��ي, وات�ض��ع بعد اإخراج 
االإ�ض��الميني من احلكومة على اإثر نتائج انتخابات 
1997, وعل��ى الفور اجتهت احلركة االإ�ض��المية اإىل 
التق��ارب مع اأح��زاب املعار�ض��ة الرئي�ض��ية: احلزب 
اال�ض��راكي اليمني, والتنظي��م الوحدوي النا�رسي, 
وحزب البعث القوم��ي, وحزبي احلق واحتاد القوى 
ال�ض��عبية. وبعد تع��ر البداي��ات االأوىل, التاأمت تلك 
االأح��زاب يف حتال��ف اأُطِل��ق علي��ه "حتال��ف اللقاء 

امل�رسك". .
اأح��زاب املعار�ض��ة يف تكت��ل  ��ل ان�ض��واء  وق��د مثَّ
واح��د "اللقاء امل�ض��رك" من��ذ ع��ام 2000, جتربة 
فري��دة لي���ض يف اليم��ن فح�ض��ب, واإمن��ا يف الوط��ن 
��ا, فق��د غّلبت تل��ك االأح��زاب اجلوانب  العرب��ي اأي�ضً
العملي��ة والقوا�ض��م امل�ض��ركة يف العمل ال�ضيا�ض��ي 
على خالفاته��ا الفكري��ة, و�رساعاته��ا التاريخية, 
وم�ض��احلها ال�ض��يقة, كم��ا اأنها متكن��ت من جتاوز 
حم��اوالت النظام الت��ي مل تتوقف الإعاقة واإف�ض��ال 
ه��ذه التجرب��ة, اأو الت�ض��وي�ض عليها؛ وبق��در ما كان 
له��ذه التجربة تاأثري مبا�رس يف تر�ض��يد املعار�ض��ة 
ال�ضيا�ضية اليمنية, ومنحها البعد الوطني واجلمعي, 
كان له��ا كذل��ك تاأث��ري مبا�رس وعمي��ق على احلركة 
االإ�ض��المية اليمني��ة, فق��د اأك�ض��بتها قدًرا كب��رًيا من 
املرون��ة واالعت��دال, والقب��ول باالآخ��ر املختل��ف, 
والتعاون معه, وتقدمي التنازالت املتبادلة كاأ�ضا�ض 
لبناء ال�ضيا�ض��ات والروؤى واتخ��اذ القرارات وحتديد 

املواقف.
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 ويف اجت��اه مواز, ات�ض��م اخلط��اب الر�ض��مي للحركة 
االإ�ض��المية طوال العقدي��ن االأخريين, بالركيز على 
ق�ضايا: االنتخابات, واحلقوق واحلريات, وم�ضتوى 
والبطال��ة,  والفق��ر  الف�ض��اد  ومع��دالت  املعي�ض��ة 
ال�ضيا�ض��ات  ونق��د  االقت�ض��ادية,  واالإ�ض��الحات 
وا�ض��ًحا  تراجًع��ا  املقاب��ل  يف  و�ض��هد  احلكومي��ة, 
يف امل�ض��امني الدعوي��ة والوعظي��ة, ومع��ه اق��رب 
"التجم��ع اليمن��ي لالإ�ض��الح" من اأن يك��ون حزًبا 
ا ذا مرجعية اإ�ض��المية, اأكر من اأن يكون غطاء  مدنيًّ
حلرك��ة اإ�ض��المية, وبقدر م��ا اأفاد ه��ذا اخلطاب يف 
الركيز على الق�ض��ايا العملي��ة واحلياتية التي تهم 
النا���ض, وجتذي��ر االجت��اه العمل��ي يف التعام��ل مع 
الواق��ع, فاإنه اأخّل باالهتمام��ات التقليدية للحركة 
االإ�ض��المية ) الدعوي��ة, واالجتماعية...ال��خ( واأوجد 
فراًغا, ن�ض��اأت بفعله القوى ال�ضيا�ضية واالجتماعية 
التي تناف�ض االإ�ضالميني اليوم: احلوثيون, وف�ضائل 

احلراك, ون�ضطاء ال�ضلفيني, وتنظيم القاعدة.
ومن��ذ ع��ام 2000 تقريًبا, ب��داأت اإج��راءات النظام 
لتوري��ث ال�ض��لطة اإىل النجل االأكرب للرئي�ض ال�ض��ابق 
"علي عبد اهلل �ض��الح", ونقل املواقع القيادية يف 
املوؤ�ض�ض��ات احليوي��ة اإىل اجليل الثاين م��ن عائلته, 
فا�ضتفحلت معه االأزمة ال�ضاملة التي يواجهها اليمن, 
وجتلَّ��ت مظاهرها يف اجلوالت ال�ض��ت م��ن احلروب 
بني احلوثيني وقوات اجلي�ض يف �ض��عدة, وت�ض��اعد 
االحتجاج��ات يف املحافظات اجلنوبي��ة, وحتولها 
اإىل مطالب �ضيا�ض��ية مناه�ض��ة لالندم��اج الوطني, 
وتده��ور ح��اد يف م��وارد الدول��ة االقت�ض��ادية, مع 
اإمكانية لن�ض��وب موردين حيوي��ني: املياه والنفط, 
ون�ض��اط ملح��وظ لتنظي��م القاع��دة جت��اوز اليم��ن, 
لي�ض��ل اإىل عم��ق بع���ض ال��دول العربي��ة والغربية, 
وتراجع ملحوظ يف �ضلطة الدولة وم�ضتوى اخلدمات 
احلكومية, واأزمة حادة بني اأحزاب اللقاء امل�ض��رك 

وال�ضلطة.
وب�ضبب ذلك كله, ت�ضدرت ق�ضايا االإ�ضالح ال�ضيا�ضي 
اأولويات احلركة االإ�ضالمية؛ فاجتهت منذ عام 2005 
اإىل اعتم��اد اإ�ض��راتيجية جدي��دة يف تعامله��ا م��ع 
ال�ضلطة, اأطلقت عليها "اإ�ضراتيجية الن�ضال ال�ضلمي 
النت��زاع احلق��وق واحلري��ات", ف�رسع��ت يف تهيئة 
اأن�ض��ارها وال�ض��ارع للعمل اجلماه��ريي, من خالل 
حمالت اإعالمية وتوعوية وا�ضعة للتعريف مبربرات 

وماهي��ة الن�ض��ال ال�ض��لمي, ومتطلبات��ه, وغاياته, 
واآليات��ه )االعت�ض��امات, والوقف��ات االحتجاجي��ة, 
واملظاه��رات.. ال��خ(, م��ع التاأ�ض��يل ال�رسع��ي ل��كل 
منها, وحر�ض��ت على متت��ني وتفعيل تكت��ل اأحزاب 
اللقاء امل�ض��رك, والذي اأعلنت اأحزابه يف العام ذاته 
"م�رسوعها الوطني لالإ�ض��الح ال�ض��امل", والالئحة 
التنظيمية لتكتل اللقاء امل�ضرك, والتي تنظم عمله, 
وحتدد موؤ�ض�ضاته القيادية على امل�ضتويني املركزي 

واملحلي.
اجتهت عالقة اأحزاب اللقاء امل�ضرك مع ال�ضلطة نحو 
التناف�ض احلاد, وال�ضيما اأثناء االنتخابات الرئا�ضية 
التي متت عام 2006, حيث خا�ضتها مبر�ضح واحد 
هو "في�ض��ل بن �ض��مالن", وخاللها و�ضلت العالقة 
ب��ني االإ�ض��الميني والرئي�ض ال�ض��ابق "عل��ي عبد اهلل 
�ض��الح" اإىل ذروة التوت��ر, تب��ادل الطرف��ان فيه��ا 
حم��الت انتخابي��ة قا�ض��ية, وق�ض��ًفا اإعالمًي��ا غري 
م�ض��بوق تعمق االنق�ضام ال�ضيا�ضي بني اأحزاب اللقاء 
امل�ضرك وال�ضلطة بعد االنتخابات الرئا�ضية, ودخال 
يف مع��ارك �ضيا�ض��ية واإعالمية دارت حول اإ�ض��الح 
اآلي��ات العملي��ة االنتخابية,واالإ�ض��الح ال�ضيا�ض��ي, 
واحلقوق واحلري��ات العامة, واملواقف من االأزمات 
ال�ضيا�ضية واالأمنية والتحديات التي �ضهدتها البالد.

اأح��زاب  به��ا  قام��ت  الت��ي  ال�ض��غوط  �ض��ياق  ويف 
املعار�ض��ة لتنفي��ذ براجمه��ا املعلنة حول اإ�ض��الح 
ال�ض��ارع,  اإىل  اأن�ض��ارها  ن��زل  ال�ضيا�ض��ي,  النظ��ام 
ونظم��وا م�ض��ريات ومظاه��رات يف �ض��نعاء ومعظم 
املحافظات واملديريات, واجتهت اأحزاب املعار�ضة 
اإىل تو�ضيع جبهتها بت�ضكيل "جلنة احلوار الوطني", 
الت��ي ا�ض��توعبت ال�ضخ�ض��يات اخلارجة م��ن عباءة 
النظام, وعددا من م�ضائخ القبائل وبع�ض موؤ�ض�ضات 
املجتمع املدين, واحلوثيني وبع�ض ف�ضائل احلراك.

وعلى اإثر مبادرات قدمها و�ضطاء حمليون ودوليون, 
به��دف اإقام��ة حوار ب��ني اأح��زاب اللقاء امل�ض��رك, 
واملوؤمتر ال�ضعبي, وبعد اأن تو�ضل الطرفان اإىل اأكر 
من اتفاقية, انتهت جوالت احلوار بان�ض��حاب حزب 
املوؤمتر ال�ض��عبي العام احلاك��م, واالإعالن عن عزمه 
اإعادة انتخاب الرئي�ض ال�ض��ابق علي عبد اهلل �ضالح 
ا فيما ُعِرف  برغم انتهاء الفرة املحددة له د�ضتوريًّ
ا ب� "ت�ضفري وخلع العداد" وُم�ضى منفرًدا يف  اإعالميًّ
تنفي��ذ م�رسوع التعديالت الد�ض��تورية, وامل�ض��اركة 
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منف��رًدا يف االنتخاب��ات النيابي��ة, فيم��ا ا�ض��تمرت 
اأحزاب املعار�ض��ة, مبا يف ذلك احلركة االإ�ض��المية, 
يف ممار�ضة ال�ضغوط ال�ضعبية من خالل املظاهرات 

ال�ضعبية الوا�ضعة.
يعن��ي ه��ذا اأن الث��ورة يف اليم��ن, �ض��بقها تناف���ض 
�ضيا�ضي حاد بني اأحزاب املعار�ضة واحلزب احلاكم, 
واالإعالمي��ة  ال�ضيا�ض��ية  االأوراق  في��ه  ا�ض��ُتخِدمت 
واجلماهريي��ة, وتوف��ر مع��ه مناخ قري��ب من مناخ 
الثورة, با�ض��تثناء اأن العن��وان يف تلك املرحلة كان 
ال�ضيا�ضي".  "التغيري  ال�ضيا�ض��ي" ولي�ض  "االإ�ض��الح 
ومبج��رد جن��اح الثورت��ني ال�ض��عبيتني يف تون���ض 
وم���رس, ان�ض��حب املناخ الث��وري اإىل اليم��ن, ونزل 
معه اليمنيون اإىل ال�ضارع لرفع املطالب ذاتها التي 

رفعها ثوار تون�ض وم�رس.
عام من املرابطة يف ال�ضارع

بع��د م�ض��ي ما يزي��د على ع��ام من انط��الق الثورة 
اليمنية, يبدو اأنها تركت اأثاًرا ملمو�ض��ة على احلركة 
االإ�ض��المية اليمنية. فقد اأخذت الثورة اليمنية �ض��كل 
االعت�ض��امات الدائم��ة يف اأك��ر من )�ض��بع ع�رسة( 
ومعظ��م  �ض��نعاء  العا�ض��مة  يف  وميدان��ًا,  �ض��احة 
حمافظ��ات اجلمهوري��ة, راب��ط فيها اليمني��ون منذ 
تاأ�ض��ي�ض اأول �ض��احة لالعت�ض��ام يف 11 فرباي��ر/ 

�ضباط 2011.
وهكذا دفع��ت الثورة باالإ�ض��الميني اإىل اخلروج من 
حما�ض��نهم التنظيمية, ومنط حياتهم اليومي الذي 
يت�ض��م بقدر من االعت��زال, واألزمته��م باملرابطة يف 
ال�ض��ارع, واالختالط ب��كل مكونات العم��ل الثوري, 
بتنوعات��ه وتناق�ض��اته املختلفة ل�ض��هور طوال. وال 
�ض��ك اأنها جتربة من العمل اجلماهريي غري م�ضبوقة 

يف تاريخ االإ�ضالميني اليمنيني.
ب��ني  املبا���رس  االحت��كاك  ف��اإن  املقاب��ل,  ويف 
االإ�ض��الميني وبقية الثوار, وتعاي�ضهم اليومي وجًها 
ح له اأن ي��رك انطباعات  لوج��ه كل تل��ك املدة, ُيرجَّ
خمتلفة كذلك لدى الثوار عن االإ�ض��الميني, واأن ُيغرّي 

بع�ض قناعاتهم وانطباعاتهم ال�ضابقة عنهم.
وبفع��ل ذلك كل��ه ُيتوقع اأن ت��رك الثورة ال�ض��بابية 
حتوالت تالم�ض البني��ة التنظيمية والفكرية واالأداء 
ال�ضيا�ضي للحركة االإ�ضالمية اليمنية؛ اإذ من املتوقع 
اأن ي��زداد متثي��ل املك��ون ال�ض��بابي يف املوؤ�ض�ض��ات 
القيادية للحركة يف امل�ض��تقبل القري��ب؛ فقد دفعت 

االأح��داث اليومية للث��ورة بالقيادات ال�ض��بابية اإىل 
ت�ضدر امل�ضهد الثوري واالإعالمي, و�ضاهمت يف فرز 
نخبة من القيادات ال�ض��بابية, قد يت�ضدرون املواقع 
القيادي��ة يف احلرك��ة بامل�ض��تقبل, وُيتوق��ع كذل��ك 
زي��ادة املكون الن�ض��ائي يف البنية القيادية للحركة 
وموؤ�ض�ضات الدولة, ذلك اأن الدور واحل�ضور الن�ضائي 
الوا�ضع يف الثورة �ضُي�ضعف اإىل حٍد كبري اأية ممانعة 
قد تعر�ض ت�ض��در الن�ضاء لقيادة العمل العام داخل 

احلركة وخارجها.
ويف ح��دود املح��ددات الت��ي �ضن�ض��ري اإىل بع�ض��ها 
عة مل�ضتقبل  عند ا�ض��تعرا�ض ال�ض��يناريوهات املتوقَّ
اأن  ُيرج��ح  االإ�ض��المية,  احلرك��ة  يف  التح��والت 
تتج��ه هذه االأخ��رية اإىل اإع��ادة النظ��ر يف براجمها 
الفكري��ة والثقافي��ة وخطابه��ا العام بال�ض��كل الذي 
ي�ض��توعب ال�ض��عارات واملطالب التي رفعها �ض��باب 
الث��ورة: الدولة املدنية و�ض��يادة القانون واملواطنة 
املت�ضاوية وحماربة الف�ضاد؛ ذلك اأن احلالة الثورية 
��ا �ض��اغًطا لن يك��ون مبقدور  اأوج��دت مناًخ��ا عامًّ
االإ�ض��الميني وال غريهم جتاهله, وبخا�ض��ة اأن اأداء 
ومواقف االإ�ضالميني �ضيكون حماًل للرقابة والتقييم 
من ِقبل �ضباب الثورة امل�ضتقلني ون�ضطاء موؤ�ض�ضات 

املجتمع املدين واالأطراف ال�ضيا�ضية االأخرى.
وعلى امل�ض��توى ال�ضيا�ض��ي, ميكن القول باأن الثورة 
اليمني��ة و�ض��عت االإ�ض��الميني, باعتباره��م الطرف 
املحتم��ل لت��ويل ال�ض��لطة اأو امل�ض��اركة فيها خالل 
املرحل��ة القادمة, على املحك, فيما يتعلق بقدرتهم 
عل��ى التعامل م��ع التحديات الت��ي يواجهها اليمن, 
ويف مقدمته��ا: احلف��اظ على كيان ووح��دة الدولة, 
والتحديات االقت�ض��ادية, واالنق�ض��امات ال�ضيا�ضية 
واالجتماعي��ة واملناطقية, والتعامل مع امل�ض��اريع 
عميق��ة  حتدي��ات  وه��ي  والطائفي��ة,  االنف�ض��الية 

ومركبة.
ويتحدد م�ضتقبل احلركة االإ�ضالمية يف اليمن بثالثة 

عوامل اأ�ضيا�ضية, هي:
امل�ض��ار الذي �ض��يتجه اإليه التغيري يف اليمن )اإعادة 
هيكلة اجلي�ض, واحلوار الوطني, ومعاجلة الق�ض��ايا 
امللتهبة(, وعما اإذا كان �ضي�ض��ري وفق ما هو مر�ضوم 
ل��ه يف املب��ادرة اخلليجية, اأم اأنه �ض��يفلت من ذلك, 
كاأن حتدث ت�ض��دعات كب��رية يف البنية ال�ضيا�ض��ية 
للنظ��ام الق��دمي, اأو اأن حتدث انتكا�ض��ة تعوق عملية 
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 التغيري اأو توقفها عند حدود معينة.
احل��دود الت��ي �ض��ينتهي اإليه��ا تط��ور امل�رسوع��ات 
وتنظي��م  احل��راك,  وف�ض��ائل  احلوثي��ون,  الثالث��ة: 
القاع��دة, ومنط العالق��ة الذي �ضي�ض��تقر بينها وبني 

�ض��لطة الدولة, وهي م�ض��اريع يتمدد نفوذها ويت�ضع 
على ح�ض��اب احلركة االإ�ض��المية و�ضلطة الدولة على 

حٍد �ضواء.

  

– الديني	بني	احلوثيني	واحلركات	 املبحث	الثاين	:	ال�سراع	ال�سيا�سي	
الدينية	املتطرفة

تتميز احلركات الدينية املتطرفة - وامل�ضداق االكرب 
له��ا القاعدة واحلركة ال�ض��لفية خ�ضو�ض��ا يف اليمن 
-باجلمود والوقوف على منهج قدمي غري مالئم يف 
ع�رسنا اليوم , فاال�ض��الم يتالئم مع كل ع�رس وفق 
مبادئ��ه وقيمه عك�ض ما يذهب اليه املنهج ال�ض��لفي 
وه��ذا ما اأدى اىل ا�ض��طدامه باالفكار واالطروحات 
املتن��ورة بهدي اال�ض��الم والتي تطالب باال�ض��الح 
وتغي��ري الواقع الفا�ض��د �ضيا�ض��يا واجتماعي��ا .. , لذا 
عملت هذه احلركات املتطرفة اىل تغيري ا�ضلوبها يف 
العمل واالنتقال من ال�ض��لفية التقليدية اىل ال�ض��لفية 
اجلهادي��ة وحم��ل ال�ض��الح والقت��ال �ض��د احلوثيني 
بالتع��اون مع ال�ض��لطة والت��ي يعتربونها ويل االمر 
, فق��د ن�رست جملة ال�ضيا�ض��ة الدولية تقريرا بعنوان 
)ال�ض��لفيون واالأزمة اليمنية.. بني الدعوة وال�ضيا�ضة 
وال�ض��الح( اأكدت فيه على موقف التيارات ال�ض��لفية 

من العمل ال�ضيا�ضي يف اليمن :

تثري �ضيطرة جماعة اأن�ضار اهلل احلوثية على �ضنعاء 
ومتدده��ا يف اليم��ن, اأ�ض��ئلة مازال بع�ض��ها مقرنا 
بغمو���ض مثل ال�ض��وؤال عن موقع التيارات ال�ض��لفية 

اليمنية يف هذا ال�رساع وموقفها جتاهه.
 وتتطل��ب االإجاب��ة عل��ى هذا ال�ض��وؤال ر�ض��م خريطة 

الأه��م التيارات ال�ض��لفية يف اليم��ن, وتبيان الفروق 
بينها, ومراح��ل تطورها يف العقود الثالثة االأخرية 
ومواقفه��ا من الث��ورة اليمنية وح��دود تاأثرها بها, 
و�ضوال اإىل موقعها يف ال�رساع الراهن الذي �ضتقرر 
نتائجه م�ض��ري بلد عربي �ضار �ضمن �ضحايا حالة 

اال�ضطراب االإقليمي املتزايد.

	اأوال:	التي��ارات	ال�سلفية	يف	اليمن	واجتهاتها	
وتطورها:

 لل�ض��لفية اأكر من تعريف ا�ضطالحي يدور فحواها 
جميعا حول معنى واحد هو: ما كان عليه ال�ضحابة 
والتابعون و�ضائر اأ�ضحاب الكتب ال�ضحاح وال�ضنن, 
دون م��ن رم��ي بالبدعة اأو �ض��هر بلقب غري مر�ض��ي 
واجلربي��ة  واملرجئ��ة  والرواف���ض  اخل��وارج  مث��ل: 
واجلهمية واملعتزلة) وهذا ح�ض��ب التف�ض��ري ال�ضلفي 

الوهابي (. 
 وي�ض��يف ال�ض��يخ حممد عبده مزيد معنى لل�ض��لفية 
ه��و اأنه��ا: "فهم الدين عل��ى طريق �ض��لف االأمة قبل 
ظه��ور اخل��الف, اأو الرج��وع يف ك�ض��ب معارفه اإىل 
ينابيعه��ا االأوىل" , ويرى ال�ضهر�ض��تاين اأن التحديد 
الأن  لل�ض��لف,  االنت�ض��اب  يف  كافي��ا  الزمني"لي���ض 
الع��ربة ه��ي اتب��اع منه��ج ال�ض��لف يف تعاملهم مع 

القراآن وال�ضنة, عقيدة و�رسيعة و�ضلوكا". 
وي�ض��تفاد م��ن ذل��ك اأن املنه��ج ال�ض��لفي ال يرتب��ط 
مبذهب فقهي مع��ني, واإن كان املذهب احلنبلي هو 
اأحد اأهم روافده, وال يهتم بتخ�ض�ض معني يف العلم 
ال�رسع��ي. وكذل��ك ال يرتب��ط بحقبة زمني��ة حمددة, 
ب��ل هو منهج ي�ض��ع كل التخ�ض�ض��ات ال�رسعية وكل 

املذاهب الفقهية. 
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 ارتبطت ال�ض��لفية يف اليمن با�ض��م ال�ض��يخ مقبل بن 
هادي الوادعي الذي ولد يف قرية مبحافظة �ض��عدة 
يف �ض��مال اليم��ن ون�ض��اأ به��ا, ودر���ض عل��وم النحو 
واللغ��ة, ثم انتق��ل اإىل جن��ران ومكث فيها يوا�ض��ل 
الطل��ب عل��ى بع���ض علمائه��ا, وكان��وا م��ن طائفة 
املكارم��ة, ثم رح��ل بعد ذلك اإىل مك��ة, ودر�ض على 
علم��اء احل��رم, والتحق ب��دار احلديث, ث��م انتقل اإىل 
املدين��ة, والتحق باجلامعة االإ�ض��المية, ونال منها 
درجة املاج�ض��تري يف علوم احلديث, ثم تغري مذهبه 
الزيدي يف الفروع واالأ�ض��ول اإىل مذهب اأهل ال�ض��نة 

واجلماعة والتزم فقه وفكر املنهج ال�ضلفي.
 ث��م ع��اد ال�ض��يخ مقب��ل اإىل اليم��ن, ومع��ه زاد م��ن 
العل��م يكفي لن���رس دعوته ومذهب��ه اجلديد مدعوما 
مباج�ضتري يف علم احلديث الذي متيز فيه حتى اأُ�ضري 
اإلي��ه بالبن��ان كاأح��د اأقطابه, واأخذ ال�ض��يخ يف ن�رس 
املذهب اجلديد يف م�ض��قط راأ�ض��ه يف �ضعدة باليمن 
واأن�ض��اأ داًرا للحديث, فكانت النواة التي اأخرجت بعد 
ذلك كل التيارات ال�ضلفية �ضواء التقليدية اأو احلديثة, 
وانت�رست دعوة ال�ض��يخ يف كافة بقاع اليمن تقريبا 
وا�ض��توعبت دار احلدي��ث طلبة العلم من �ض��تى بقاع 

االأر�ض.

	وهناك	تي��ارات	�سلفية	كثرية	يف	اليمن	ميكن	
اختزالها	يف	ثالثة	هي:

 التي��ار امل�ض��يخي, وين��درج �ض��منه ال�ض��يخ مقب��ل 
الوادعي, موؤ�ض���ض �ض��لفية اليمن, واأهم �ض��ماته عدم 
ال�ض��دام م��ع االأنظمة احلاكم��ة, كما اأن��ه ال يقر لها 
بال�رسعي��ة, والتي��ار اجلام��ي اأو املدخل��ي, ويتبعه 
اإق��راره  �ض��ماته  واأه��م  احلج��وري,  يحي��ى  ال�ض��يخ 
باالأنظمة احلاكمة بال�رسعي��ة ووجوب الطاعة لها, 
والتي��ار ال���رسوري, ن�ض��بة اإىل ال�ض��يخ حممد �رسور, 
وميي��زه حتفظ��ه عل��ى �رسعي��ة االأنظم��ة, م��ن دون 
الدعوة اإىل التكفري اأو اإىل رفع ال�ضالح �ضدها, وهو ال 
ي�ضارك يف العملية الدميقراطية باعتبارها م�ضاركة 
يف التزوي��ر, ك��ون االأنظمة تتحك��م يف االنتخابات 

حتكما كامال. 
واملالحظ على هذه التي��ارات الثالثة اأنها مل تخرج 
عن اأ�ض��ول املنهج ال�ض��لفي الذي مينع اخلروج على 

احلاك��م مطلقا ما مل ياأت بكفر ب��واح اأو مينع اإقامة 
ال�ض��الة, �ضواء اعرفوا ب�رسعية احلاكم واأقروه على 
احلك��م, كما فع��ل ال�ض��يخ يحيى احلجوري و�ض��يخه 
املدخل��ي, اأو خالف��وه ومل يخرج��وا علي��ه كال�ض��يخ 
مقب��ل واأ�ض��حاب التيار ال���رسوري, وذل��ك من اأجل 
ع��دم الوقوع يف مف�ض��دة اأعظم وهي �ض��قوط الدولة 

ومتزق وحدتها. 

ثانًي��ا:	موق��ف	ال�سلفيني	يف	اليم��ن	من	العمل	
احلزبي	وامل�ساركة	ال�سيا�سية

 ربط جمع من علماء الدين العمل احلزبي وامل�ضاركة 
ال�ضيا�ضية بتح�ضيل امل�ضالح ودرء املفا�ضد, فاأينما 
توج��د امل�ض��لحة فث��م �ض��حيح الدي��ن, لذل��ك جن��د 
فتاواه��م تبي��ح امل�ض��اركات االإيجابي��ة, اإذا كان��ت 
هن��اك م�ض��لحة ومنه��م ال�ض��يوخ:  جاد احل��ق علي 
جاد احلق, والدكتور ن�رس فريد وا�ضل, وعبد العزيز 
بن ب��از وحممد �ض��الح ب��ن العثيمني, و د. يو�ض��ف 
القر�ضاوي, و د. عبد الكرمي زيدان, و مناع قطان, و 

د. عمر �ضليمان االأ�ضقر.
 ويثري موقف ال�ض��لفيني عموما من العمل ال�ضيا�ضي 
م�ضاألة اأ�ضا�ضية وهي منهجهم يف التعامل مع االآخر 
املختلف, ويرتبط هذا املنهج بتحديد طبيعة اخلالف 
مع االآخر فينق�ض��م اخلالف اإىل خالف ت�ضاد وغالبا 
ما يكون يف العقائد ومثاله اختالف اأهل ال�ض��نة مع 
اخل��وارج وال�ض��يعة واملعتزلة واجلهمي��ة واملرجئة. 
وهذا النوع من االختالف ال يت�ض��امح فيه اأ�ض��حاب 
املنهج ال�ض��لفي قدميا وحديثا, ويحاولون جاهدين 
ال��رد على املخالف كما فع��ل الكثري من العلماء يف 
القرون الثاين والثالث والرابع الهجري, ب�ضاأن عقيدة 
االألوهية واالأ�ضماء وال�ضفات, ومن قبلهم ال�ضحابة 
حي��ث رد عب��د اهلل بن عمر على القدري��ة عندما ترباأ 
مم��ن زعموا اأنه ال قدر واأن االأمر اأُنف, وكذلك رف�ض 
االإمام اأحمد بن حنبل القول بخلق القراآن الذي تبنى 
في��ه اخلليفة العبا�ض��ي املاأم��ون راأي املعتزلة, وقد 
األف يف هذا ال�ضدد الكثري من علماء املنهج يف الرد 

على خمالفيهم يف ق�ضايا العقيدة. 
وثم��ة نوع اآخر من االخت��الف وهو اختالف التنوع 
وه��و م��ا يك��ون كل واح��د م��ن القول��ني اأو الفعلني 
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 م�رسوع��ا مثل تن��وع الق��راءات ودعاء اال�ض��تفتاح, 
واأكر اختالفات هذا النوع يقع يف م�ضائل االأحكام, 
ومل يخل منها حتى ع�رس ال�ضحابة, ومثاله حديث 

غزوة بني قريظة. 
وكذل��ك كان ال�ض��افعي يق��ول: راأيي �ض��واب يحتمل 
اخلط��اأ, وراأي غ��ريي خط��اأ يحتمل ال�ض��واب, وقال 
: ما رايُت اأعقل من ال�ضافعي, ناظرُته  ديفُّ يون�ض ال�ضًّ
يومًا يف م�ض��األة, ثم افرقنا, ولقيني فاأخذ بيدي ثم 
ق��ال : ي��ا اأبا مو�ض��ى, اأال ي�ض��تقيم اأن نك��ون اإخوانًا 
واإن مل نتفق يف م�ض��األة, وقول اب��ن تيمية وهو اأحد 
رم��وز املنهج ال�ض��لفي يف الق��رن ال�ض��ابع الهجري: 
"االختالف يف م�ضائل االأحكام اأكر من اأن ين�ضبط 
ولو كان كلما اختلف م�ض��لمان يف �ضيء من م�ضائل 
االأح��كام تهاجرا مل يبق بني امل�ض��لمني ع�ض��مة وال 

اخوة".

 ثالث��ا:	اأبعاد		ال�س��دام	الراهن	بني	ال�سلفيني	
و"احلوثيني"

 اأحدث ال�ض��دام مع "احلوثي��ني" تغيريا جوهريا يف 
منه��ج ال�ض��لفيني يف  اليم��ن باجت��اه حمل ال�ض��الح 
ال  ال�ض��لفي  املنه��ج  اأ�ض��حاب  اأن  فرغ��م  والقت��ال, 
يحمل��ون ال�ض��الح على الغ��ري, اإال اأن التيار ال�ض��لفي 
العلمي ب�ض��عدة ا�ضطر اإىل حمل ال�ضالح وا�ضتخدامه 
العلم��ي  ل�ض��نوات مدافع��ا ع��ن معه��ده  وال�ض��مود 
وم�ض��ايخه يف �ض��عدة, بعدما عج��زت احلكومة عن 
الدف��اع عنه��م, وحتى معرك��ة دماج االأخ��رية التي 
�ضمد ال�ض��لفيون فيها اأمام القوات احلوثية املنظمة 
واملدربة على كافة اأنواع ال�ض��الح, وظل �ض��مودهم 
قراب��ة املائ��ة ي��وم, ُقت��ل خاللها وجرح ع��دة اآالف 
منه��م, ورغ��م ذل��ك مت تهجريه��م م��ع اأه��ل دم��اج 
ال�ُض��نة, خ��ارج املدينة بع��د اتفاقية راأوه��ا جائرة 
بني احلكومة واحلوثيني, ويثري هذا التغيري اجلذري 

ق�ضية قابلية املنهج ال�ضلفي للتجديد.
 ف��ريى جمع من العلماء واملتخ�ض�ض��ني اأن من اأهم 
مثالب ال�ضلفية اجلمود والوقوف على منهج بات من 
املا�ضي العتيق, يقوده االأموات من قبورهم, واأنه ال 
يوج��د اأي جتدي��د يذكر يف املنهج ال�ض��لفي منذ عهد 
التابعني تقريبا, ويرد اأ�ضحاب املنهج ال�ضلفي باأنه 

لي�ض��ت احلداث��ة كلها خ��رًيا وكذلك لي���ض القدمي كله 
خرًيا, فالفي�ض��ل يف االأمور هو امل�ضالح واملفا�ضد, 
وهناك ق�ض��مان يف املنهج ال�ضلفي يتميز كل منهما 
العقي��دة  االأول ي�ض��مل  ب�ض��مات ومظاه��ر فالق�ض��م 
واالأخب��ار واالأحكام ال�رسعي��ة فكل هذا ال يتبدل وال 
يتغري منذ عهد الر�ض��ول �ضلى اهلل عليه و�ضلم مرورا 
بال�ض��حابة وحتى يرث اهلل االأر�ض ومن عليها, اأما 
الق�ض��م الثاين فيلحق��ه التغيري والتجدي��د كالفتاوى 
املرتبط��ة بالع��رف والع��ادة واالجته��اد, ويك��ون 
ذل��ك التغيري مرتبط بتغري الزم��ان واملكان واأحوال 
النا�ض, ويكون التغيري ب�ضوابط ال�رسع, وتراعى فيه 

امل�ضالح واملفا�ضد.
 ويت�ض��من الق�ض��م الث��اين جانبا مهما ه��و القابلية 
للتجدي��د امل�ض��تمر يف االأم��ور وال�ض��وؤون الدنيوي��ة 
والو�ض��ائل احلياتي��ة فه��ذه جميع��ا قابل��ة للتغيري 
والتطوير, كتطوير الو�ضائل التكنولوجية والت�ضنيع 
اإىل غ��ري ذلك من االأم��ور. وهذا يف���رس التغيري الذي 
مل يك��ن متوقع��ا يف اليمن, وهو اجت��اه قطاع كبري 
من ال�ض��لفيني اإىل العمل امل�ض��لح للدفاع عن النف�ض 
ب��دون التح��ول ال��ذي يح��دث يف مثل ه��ذه احلالة, 
وهو االنتقال من ال�ض��لفية العلمي��ة اأو التقليدية اإىل 

ال�ضلفية اجلهادية. 
 

                               )مقبل الوادعي(

م��ع ت�ض��ليح احلوثي��ني , ق��ام احلوثي��ني مبحارب��ة 
املذهب ال�ض��لفي, وناه�ضوا ال�ضلفية الوهابية, واألف 
اأع�ضاوؤها م�ضنفات يف نقدهم وجتريحهم والهجوم 
عل��ى مقب��ل الوادع��ي اأح��د اأع��الم ال�ض��لفية, املوؤيد 
لالإ�ضالح, ويحاول احلوثيون اإخفاء الطابع املذهبي 
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الطائفي حلركتهم والتمويه باأن لي�ض لهم طموحات 
زيدية مذهبية وا�ضعة, م�ض��تفيدين من انت�ضار الفقر 
واجلهل والبوؤ�ض الذي يعي�ض��ه �ض��كان املناطق حول 
�ض��عدة, الإيج��اد حرك��ة مترد م�ض��لحة ق��ادرة على 
خو�ض حرب ع�ض��ابات �ضد احلكومة اليمنية, التي 
يتهمونه��ا بالف�ض��ل اأكر م��ن كونهم حرك��ة فكرية 
منظم��ة, وبالفع��ل جند اإن معظ��م املوؤيدين جلماعة 
احلوثيني من القبليني وال يحملون اأهدافًا وطنية اأو 
اإن�ض��انية, واإمنا �ضحنوا بالتعاطف الديني واأ�ضبحوا 

اأتباعا موؤدجلني طائفيا وحتزبا جهويا وقبليا.
ويف نوفم��رب 2009, ع��رب عدد كبري من امل�ض��لحني 
احلوثيني احلدود اإىل ال�ض��عودية و�ضيطروا على جزء 

�ض��غري جداً من اأرا�ض��ي اململكة, مم��ا اأدى اإىل قيام 
االأخ��رية ب��ردود فع��ل ع�ض��كرية �رسيع��ة. ومنذ ذلك 
احل��ني, وقع��ت ا�ض��تباكات عنيف��ة بني ال�ض��عوديني 
واحلوثي��ني على جانبي احلدود, اأ�ض��فرت عن وقوع 
خ�ض��ائر كب��رية يف �ض��فوف اجلي�ض ال�ض��عودي. فقد 
لقي حتى االآن اأكر من 110 من اجلنود ال�ضعوديني 
م�رسعهم يف تلك االإ�ض��تباكات واعتقل �ضتة اآخرون 
من قبل قوات احلوثيني. وقد ُذكر على نطاق وا�ض��ع 
باأن املتمردين احلوثيني اأ�ض��قطوا مروحية �ضعودية 
من نوع "ابات�ض��ي". رمبا لي�ض من امل�ض��تغرب قيام 
الريا���ض باتهام طه��ران باأنها تق��ف وراء املهارة 

الع�ضكرية العالية التي يتميز بها احلوثيون.
  

املبحث	الثالث	:	اأبعاد	ال�سدام	الراهن	بني	ال�سلفيني	واحلوثيني
بع��د ان اعل��ن �رساح��ة تنظيم القاع��دة انه يخو�ض 
حربا �ض��د ال�ض��يعة للدفاع عن اهل ال�ضنة يف اليمن 
, ال�ض��يما وان املنطق��ة العربي��ة واالقليمي��ة ت�ض��هد 
�رساع��ا طائفيا بكل اأبعاده زاد م��ن االزمة اليمنية 
تعقدا وات�ضاعا قد يعرب هذا ال�رساع  حدود الدولة اأو 
اأن يكون مركزا ال�ضتقطاب املتطرفني , فبعد �ضيطرة 
احلوثي��ني على امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي باليمن ت�ض��اعد 
ن�ض��اط تنظيم القاعدة ب�ض��كل ملحوظ �ضد احلوثيني 
واجلي�ض من خالل العمليات الع�ض��كرية والتفجريات 
واالعدام للجنود اال�رسى , فقد ن�رس موقع ال�ضيا�ض��ة 
الدولية بتاري��خ 2014/10/15 تقري��را بعنوان )  
ال���رساع بني القاعدة واحلوثي��ني باليمن.. حتوالت 

طائفية  ( جاء فيه :                            
 

�ض��هدت ال�ض��احة اليمني��ة تط��ورا يف ال���رساع ب��ني 

ال�ض��لطة واحلوثيني)جماعة اأن�ضار اهلل(, حيث دخل 
تنظيم القاعدة على خط ال�رساع لي�ضفي عليه اأبعادا 
طائفي��ة, ع��رب تبني��ه عملي��ات ت�ض��تهدف احلوثيني 
ب�ضكل مبا�رس, كان اآخرها التفجري االنتحاري الذي 
وقع يوم اخلمي�ض 2014/10/9 يف ميدان التحرير 
و�ض��ط العا�ضمة �ضنعاء, مما اأدى اإىل مقتل اأكر من 

50 �ضخ�ضا وع�رسات امل�ضابني.
و�ض��بق هذه العملي��ة عدد م��ن العمليات امل�ض��ابهة 
الت��ي ا�ض��تهدفت احلوثي��ني يف العديد م��ن املناطق 
مث��ل "�ض��عدة" و"عمران" و"م��اأرب" و"البي�ض��اء" 
وغريه��ا من املناطق فى اليمن, خا�ض��ة بعد اأن بداأ 
احلوثيون يقدمون اأنف�ض��هم عل��ى اأنهم يحملون لواء 
مواجه��ة "القاع��دة", من اأجل الق�ض��اء عليها وعلى 

الذين يدعمونها يف البالد.

اأ�سباب	ت�ساعد	ن�ساط	القاعدة	فى	اليمن:
يف الوق��ت الذي يعي���ض فيه اليمن ظروفا �ضيا�ض��ية 
واأمنية حرجة تنذر بتدهور االأو�ضاع من ال�ضيء اإىل 
االأ�ضوء, ال �ض��يما بعد اعتذار اأحمد عو�ض بن مبارك 
عن عدم ت�ضكيل احلكومة, اإثر تهديد احلوثيني مبزيد 
من الت�ض��عيد والتظاه��رات, يف حال امل�ض��ي بتلك 
الت�ض��مية, ج��اء ت�ض��عيد القاعدة من عملياتها �ض��د 
احلوثي��ني والدول��ة اليمني��ة عل��ى حد �ض��واء, حيث 
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 ن���رس تنظي��م القاع��دة يف اليم��ن ت�ض��جياًل م�ض��وراً 
على االإنرنت, ي�ض��ور اإع��دام 14 جنديا مينيًا يقول 
اإنهم احلوثيون ال�ض��يعة, هذا باالإ�ضافة اإىل عدد من 
العملي��ات االأخ��رى التى نفذها التنظيم �ض��د رجال 
اجلي���ض اليمن��ى فى عدد م��ن املناطق, حي��ث اأعلن 
ا يف اجلي�ض  التنظيم اأنه قام بقتل اأكر من 50 جنديًّ
اليمن��ي مبحافظة �ض��بوة جنوبي البالد خالل �ض��هر 

واحد.
وبذلك, يك��ون تنظيم القاعدة يقات��ل على جبهتني, 
هم��ا احلوثي��ون واحلكوم��ة اليمني��ة, لك��ن التنظيم 
�ضار اأكر اهتمامًا فى املرحلة الراهنة باحلوثيني, 
خا�ض��ة بعد �ضيطرتهم على العا�ضمة. وميكن حتديد 
اأهم االأ�ض��باب التى اأدت اىل ت�ض��اعد ن�ضاط القاعدة 

فى الفرة الراهنة فى النقاط االآتية:
اأتاح��ت  حي��ث  ال���رساع,  يف  العقائ��دي  البع��د   -
اأزم��ة احلوثيني فر�ض��ة للقاعدة للع��ودة اإىل واجهة 
االأح��داث, واحل�ض��ول عل��ى ق��در كبري م��ن تعاطف 
اليمني��ني, م��ن خ��الل الظه��ور مبظه��ر املدافع عن 
اأهل ال�ض��نة يف مواجهة احلوثيني ال�ض��يعة, اإذ اأعلنت 
"القاعدة" عن نقل املعركة اإىل العا�ض��مة �ض��نعاء 
ملواجه��ة احلوثيني. كما ت�ض��ري بع���ض التقارير اإىل 
اأن كثرياً من املقاتلني التابعني للتنظيم قد و�ض��لوا 
اىل �ضنعاء للم�ض��اركة فى القتال من اأجل " الدفاع 
عن اأهل ال�ض��نة" مما جعل من اليمن �ضاحة لت�ضفية 

اخلالفات العقائدية.
- غياب الدولة اليمنية, خا�ضة بعد �ضيطرة احلوثيني 
على العا�ضمة واملقرات الرئي�ضية للحكومة اليمنية, 
وان�ض��غال اجلي���ض احلكوم��ي باالأو�ض��اع الداخلية, 
حيث ا�ض��تغل التنظيم هذه اال�ض��طرابات يف تعظيم 
نفوذه يف املناطق التي ي�ضيطر عليها يف العديد من 
امل��دن اليمنية, خا�ض��ة يف املحافظ��ات اجلنوبية, 
مم��ا اأوجد ل��ه قاع��دة لالنط��الق واأماك��ن للتدريب 

والتجنيد.
- الت�ض��ليح والتموي��ل اجلي��د, حي��ث متكن اأع�ض��اء 
تنظي��م القاع��دة من اال�ض��تيالء على كمي��ات كبرية 
من االأ�ض��لحة واملعدات والذخائر من مواقع اجلي�ض 
اليمن��ي التي هاجمه��ا التنظيم يف االآون��ة االأخرية 
يف جن��وب وجنوب �رسق اليمن, مم��ا زاد من حركة 

التنظي��م ون�ض��اطه, يف الوق��ت ال��ذي اأ�ض��بحت فيه 
الدول��ة اليمني��ة عاج��زة ب�ض��ورة غري م�ض��بوقة عن 
مواجهات التحديات الداخلية, وعلى راأ�ضها القاعدة 

واحلوثيون.
- الطبيع��ة اجلغرافي��ة ال�ض��عبة, حيث ي�ض��اعد هذا 
العام��ل تنظي��م "القاع��دة" عل��ى ممار�ض��ة ن�ض��اطه 
ب�ض��ورة فعالة, حيث يتمركز التنظيم يف البوؤر غري 
امل�ض��تقرة وامل�ض��احات ال�ضا�ض��عة, ذات الت�ضاري�ض 
ال�ض��عبة, مما يجعل من ال�ض��عوبة مبكان الو�ض��ول 

اإىل قواعد التنظيم ومع�ضكراته ونقاط انطالقه.
تداعيات ت�ضاعد ن�ضاط القاعدة

م��ن املرجح اأن عودة الن�ض��اط لتنظي��م القاعدة فى 
اليمن, فى ظل الظروف احلالية التى مير بها اليمن, 

�ضوف تكون لها عدد من التداعيات, من اأهمها:
-اإ�ضعال حرب طائفية, حيث اإن اأخطر ما فى االأزمة 
اليمنية, ف��ى ظل ال�رساع بني القاع��دة واحلوثيني, 
ه��و حتول ال�رساع ال�ضيا�ض��ى فى اليم��ن اإىل �رساع 
طائفي من الدرجة االأوىل. وهذا ال�رساع اإذا ا�ضتعل, 
فى ظ��ل االأزم��ة االأمني��ة وال�ضيا�ض��ية احل��ادة التى 
متر بها البالد, ف�ض��ال عن غياب �ض��به كامل للدولة 
وموؤ�ض�ضاتها, فلن يكون باإمكان اأحد ال�ضيطرة عليه, 
ول��ن تتوقف تداعياته على اليمن فقط, بل �ض��ينتقل 
هذا ال���رساع الطائفي اإىل خارج اليمن, خا�ض��ة اأن 
هن��اك حالة من العن��ف الطائفي ت�ض��هدها املنطقة 
عقب االأزمة ال�ضورية والعراقية, والتي فتحت اأبواب 

ال�رساعات الطائفية على م�رساعيها فى املنطقة.
 

-  حتول اليمن لبوؤرة جاذبة للجهاديني, خا�ضة اأن 
تنظي��م القاعدة قد اأعلن �رساحة اأنه يخو�ض احلرب 
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�ض��د ال�ضيعة للدفاع عن اأهل ال�ض��نة فى اليمن, واأنه 
يدع��و اأهل ال�ض��نة اإىل حم��ل ال�ض��الح, والوقوف اإىل 
ج��واره يف حربه �ض��د احلوثي��ني من اأج��ل احلفاظ 
على اأهل ال�ض��نة وحقوقه��م, وحتى ال يحدث لهم ما 
جرى الأهل ال�ض��نة يف العراق و�ض��وريا. هذا اخلطاب 
الطائفي من قبل القاعدة �ضوف ي�ضتدعي اجلهاديني 
من خارج اليمن للم�ضاركة يف القتال �ضد احلوثيني, 
مما �ض��يجعل من اليمن بوؤرة جاذبة للجهاديني من 
خارجه��ا, الذي��ن �ض��يتدفقون عل��ى البالد م��ن اأجل 
ن�رسة االإ�ض��الم, والدفاع عن اأهل ال�ضنة �ضد ال�ضيعة 
الرواف�ض –ح�ض��ب اعتقادهم- مما يعنى احتمالية 

"اأفغنة" اليمن يف الفرة املقبلة.
- تعمي��ق اأزمة الدول��ة اليمنية, فالن�ض��اط املتزايد 
اأخ��ريا لتنظي��م القاع��دة يف اليم��ن �ض��د احلوثي��ني 
م��ن  �ض��يزيد  �ض��واء  ح��د  عل��ى  اليمني��ة,  والدول��ة 
ال�ض��عوبات التى يواجهها الرئي�ض اليمني "عبد ربه 
من�ضور هادي" من اأجل ا�ضتعادة �ضلطة الدولة على 
كامل االأرا�ض��ى اليمنية التى اأ�ضبحت �ضبه منعدمة, 

خا�ض��ة اأن القاعدة ت�ضعد من هجماتها �ضد الدولة 
من��ذ ت��ويل الرئي�ض ه��ادى احلك��م, حت��ى ال يحدث 
ا�ضتقرار �ضيا�ض��ي فى البالد يوؤثر فى ن�ضاط التنظيم 

وبقائه.
واأخ��رياً, ف��ان ت�ض��عيد احلوثيني فى اليم��ن قد منح 
تنظيم القاعدة فر�ض��ة كبرية يف احل�ضول على قدر 
كبري من امل�ض��اندة داخل اليم��ن, من خالل تعاطف 
اأبناء القبائل معه ودعمهم له, بعد اأن اأعلن اأنه يدافع 
عن اأهل ال�ض��نة يف البالد, وح�ضوله اأي�ضا على دعم 
م��ن خارج اليمن, م��ن خالل التنظيم��ات اجلهادية 
والقاعدي��ة يف املنطق��ة الت��ي �ضت�ض��اند التنظيم يف 
مواجه��ة احلوثيني. كم��ا اأن اال�ض��طرابات احلالية, 
وعدم اال�ض��تقرار ال�ضيا�ض��يى ي�ض��بان يف م�ض��لحة 
التنظيم, وزيادة ن�ضاطه, خا�ضة اأن هناك احتمالية 
كبرية الأن يتحول اليمن ل�ض��احة حرب مفتوحة بني 
اليم��ن واحلوثيني, مم��ا يعني اأن موج��ة العنف يف 

اليمن لن تكون ق�ضرية االأمد.
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الف�صل الرابع  
	                             

الن�ساط	ال�سيا�سي	والع�سكري	للحوثيني
 

املبحث	االول	:	امل�ساركة	ال�سيا�سية		  
    للحوثيني �ض��راتيجية خا�ضة نحو حتقيق اهداف 
ال�ض��عب اليمن��ي م��ن خ��الل امل�ض��اركة ال�ضيا�ض��ية  
واحلوار الوطن��ي وحماولة توحيد قوى املعار�ض��ة 
اوال وع��دم اغف��ال اللج��وء اىل اخليارات الع�ض��كرية 
اأو االعت�ض��مات ال�ض��عبية يف حال��ة ا�رسار ال�ض��لطة 
على مواقفه��ا املتعنتة ثانيا , وق��د جنح احلوثيون 
بهذه اال�ض��رتيجية ب�ض��كل كبري مكنته��م من فر�ض 
�ض��يطرتهم عل��ى الواقع ال�ضيا�ض��ي يف اليم��ن ,ولكن 
وبعد ه��ذه النجاح��ات هل ي�ض��تمر احلوثي��ون بهذا 
النهج وهذه ال�ضيا�ضة ام �ضيتم اتباع منهج جديد يف 
التعام��ل وفق املتغريات احلا�ض��لة يف اليمن , ففي 
درا�ضة ملركز اجلزيرة للدرا�ضات بعنوان )احلوثيون: 
جل��م العملي��ات الع�ض��كرية بامل�ض��اركة ال�ضيا�ض��ية( 
ن�رسها املركز بتاريخ 2014/9/18  خل�ض��ت فيه 

لالتي :
 

الهج��وم  مرحل��ة  اإىل  ينتقل��ون  احلوث��ي  اأتب��اع   (
ال�ضيا�ضي والع�ضكري (

     يراه��ن احلوثي��ون يف حتركاته��م عل��ى ال�ض��احة 
الوطن��ي  احل��وار  يف  م�ض��اركتهم  عل��ى  اليمني��ة 
لتح�ضيل بع�ض املكا�ضب ال�ضيا�ضية, لكنهم يلجاأون 
الع�ض��كرية  الق��وة  ا�ض��تخدام  اإىل  الوق��ت  نف���ض  يف 

واحل�ض��ود ال�ضعبية لفر�ض خيارات اأخرى مل متّكنهم 
امل�ضاركة ال�ضيا�ضية من حتقيقها. بيد اأن اجلمع بني 
اال�ض��راتيجيتني لي�ض م�ضمون النتائج؛ فقد ترتب 
عل��ى املواجه��ات الع�ض��كرية نتائ��ج عك�ض��ية, مثل 
ان��دالع حرب اأهلية ذات طابع طائفي, تق�ض��ي على 
مكا�ض��ب امل�ضاركة ال�ضيا�ض��ية. عالوة على اأن القوة 
الع�ضكرية للحوثيني واملتمثلة يف جي�ض منظم قوامه 
اأكر من ع�رسة اآالف مقاتل ميتلك ع�رسات الدبابات 
واأ�ض��لحة ثقيلة ونوعية متطورة وم�ضادات طائرات 
ق��د يبدو اأنه قوة تهدد ا�ض��تقرار اليمن ودول اجلوار, 
ونواة لدولة م�ضتقلة تقوم على اأ�ضا�ض مذهبي تعطي 
يف املقابل ال�رسعية لت�ضّكل كيانات �ضنية جهادية.

      خّل�ض��ت الث��ورة اليمني��ة احلوثي��ني من جزء من 
خ�ض��ومهم ال�ضيا�ض��يني وحققت جزًء من مطالبهم؛ 
فق��د رحل الرئي�ض اليمني علي عبد اهلل �ض��الح الذي 
�ض��ّن عليهم �ض��ت حروب منذ �ض��نة 2004, وح�ضلوا 
على �رسعية داخلية وخارجية من خالل م�ضاركتهم 
باحلوار الوطني, مّكنتهم من امل�ض��اركة يف ال�ضلطة 
املركزية, واحل�ضول على اإقليم من �ضتة اأقاليم تقّرر 
ت�ضكيلها يف جل�ضات احلوار �ضمن النظام الفيدرايل, 
لك��ن هذه املكا�ض��ب مل حتقق كل مطال��ب احلوثيني 
ومل ته��دئ كام��ل خماوفهم, فحزب االإ�ض��الح الذي 
يعتربون��ه �رسي��ك �ض��الح يف عدواته��م �ض��ار اأكر 
نفوذا يف ال�ضلطة اليمنية بعد الثورة, وباتوا يخ�ضون 
من اأن تغلغ��ه يف اإدارات الدولة ونفوذه يف اجلي�ض, 
كم��ا ات�ض��ح يف حتالفه مع القائد ال�ض��ابق للمنطقة 
الع�ض��كرية ال�ض��مالية الغربية والفرق��ة االأوىل مدرع 
علي حم�ض��ن االأحمر, الذي ح��ارب احلوثيني ووقف 
يف وجه �ض��الح و�ض��اند الثورة وحزب االإ�ضالح, قد 
يوؤدي اإىل �ضيطرته على اأجهزة �ضنع القرار ب�ضنعاء, 
فح�ض��دوا اأن�ض��ارهم لتغيري موازي��ن القوى باملركز 

قبل اأن تتكر�ض يف االنتخابات القادمة.
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��ا م�ضكلة االإقليم الذي يقعون  واجهت احلوثيني اأي�ضً
�ض��منه بعد تق�ض��يم اليمن اإىل �ض��تة اأقاليم؛ فهو من 
جهة ي�ض��م املناطق الت��ي تعد تقليدًي��ا زيدية لكنه 
ال ميتل��ك مقوم��ات القوة الت��ي جتعله م�ض��تقاًل عن 
املرك��ز, حي��ث تنق�ض��ه امل��وارد واملناف��ذ؛ فتحرك 
احلوثيون ع�ض��كرًيا ل�ض��م منطقة اجلوف اإليه الأنها 
ت�ضم -ح�ض��ب عدد من التقديرات- خمزوًنا معترًبا 
من الطاقة, وحتركوا نحو حجة للح�ضول على منفذ 

بحري يف ميناء ميدي.
تت�ضح امل�ضكلة التي تواجه احلوثيني يف اأنهم -من 
جهة- بحاجة اإىل اإع��الن القبول مبخرجات احلوار 
الوطني ليح�ض��لوا على �رسعية �ضيا�ضية ملكا�ضبهم, 
لك��ن -م��ن جهة اأخ��رى- ف��اإن حتركهم الع�ض��كري 
يهدد العملية ال�ضيا�ض��ية برمتها, ويدفع خ�ض��ومهم 

الداخليني واخلارجيني لالحتاد يف مواجهتهم.
رمبا ي�ضعى احلوثيون من خالل مت�ضكهم بامل�ضاركة 
ال�ضيا�ضية وال�ضغوط ال�ضعبية والتو�ضع يف العمليات 
الع�ض��كرية اإىل زيادة نفوذهم يف ال�ض��لطة املركزية 
يف اليم��ن وزي��ادة رقع��ة االإقلي��م الذي ي�ض��يطرون 
اإىل �ض��بط حتركاته��م  علي��ه, لكنه��م �ضي�ض��طرون 
الع�ض��كرية اإذا اأح�ض��ن الرئي���ض ه��ادي ومنا���رسوه 
داخلًي��ا وخارجًيا ا�ض��راتيجية مزدوجة: �ضيا�ض��ية 
وع�ض��كرية, تقن��ع احلوثي��ني ب��اأن انهي��ار العملي��ة 
ال�ضيا�ض��ية �ض��يجعلهم يخ�رسون مواقعهم يف الدولة 
اليمنية القائمة, ويحرمهم من اإقامة دولة م�ضتقلة.

  لق��د كان ينظ��ر اىل احلوثي��ني م��ن قب��ل ال�ض��لطة 
احلاكم��ة عل��ى اأنهم حركة �ض��غرية متم��ردة بوجه 
ال�ض��لطة وقد حاولت احلكومة اليمنية الق�ض��اء على 
ه��ذه احلركة من خالل احلروب ال�ض��تة على احلركة 
وبالرغ��م من قت��ل اأحد اأب��رز قادة احلركة )ح�ض��ني 
احلرك��ة  ان  اال  املع��ارك  ه��ذه  اأح��د  يف  احلوث��ي( 
كان��ت تخرج م��ن كل حرب من هذه احلروب ال�ض��تة 
التي خا�ض��تها �ض��د ال�ض��لطة اأكر قوة و�ضالبة يف 
املوقف بالرغم من تدخل طرف خارجي يف القتال 
)ال�ض��عودية( وهذا مما زادها �ض��عبية واندفاعا نحو 
ا�ضقاط احلكومة وال�ضيطرة على االو�ضاع يف اليمن 
, ففي مق��ال بعنوان )احلوثي��ون يف اليمن اأكرب من 
حركة واأقل من دولة( ن�رسه موقع املونيتور بتاريخ  

2013/7/19  اأكد فيه هذه احلقائق :

 

يف اجلوالت ال�ض��ت للحرب ب��ني )2004 – 2010( 
كان��ت كل جول��ة تنته��ي ب�ض��كل غام���ض , باأوام��ر 
رئا�ض��ية كلما اقرب اجلي�ض من االنتهاء ع�ض��كريا, 
باملقاب��ل كان��ت دائ��رة انت�ض��ار احلوثي تت�ض��ع يف 
تنا�ض��ب عك�ض��ي مع ق��درات طريف احل��رب مبا فيها 
اجلولة ال�ضاد�ض��ة التي دخلت فيها ال�ضعودية كطرف 
ثال��ث �ض��د احلوث��ي باعتب��اره تهدي��دا حلدوده��ا 
خ�ض��مها  ل�ض��الح  بالعم��ل  والتهام��ه  اجلنوبي��ة 

االإقليمي التاريخي )اإيران(.
قال معار�ض��و �ض��الح حينها ان احلرب مع احلوثي 
لعبة من قبل النظام هدفها االأ�ضا�ض��ي اإنهاك الفرقة 
االأوىل مدرع )اجلي�ض الذي يقوده اللواء علي حم�ضن 
االأحم��ر( الأنه��ا يف اإطاره��ا املكاين وذل��ك لرجيح 
كفة ق��وات احلر�ض اجلمهوري بقيادة جنل �ض��الح, 
ومل ته��دف الإنه��اء حرك��ة احلوث��ي, وال زال الل��واء 
االأحم��ر ه��و العدو الر�ض��مي للحوثيني رغم ا�ض��راك 

الطرفني يف اإ�ضقاط نظام علي �ضالح 2011.
انعك���ض املل��ف احلوث��ي عل��ى ملفات ميني��ة اأخرى 
اأكر ح�ضا�ض��ية كملف احلراك اجلنوب��ي الذي انطلق 
�ضلميا يف 2007 ثم تعددت ف�ضائله وتياراته وبرز 
منه��ا تيار علي �ض��امل البي�ض كتي��ار متهم من قبل 
احلكوم��ة اليمنية والدبلوما�ض��يني الدوليني مبواالة 
ايران ومطالبا  بانف�ض��ال جنوب اليمن عن �ضماله, 

مالقيا الدعم من احلوثيني.
وبعد خروج ال�ض��باب اليمني اإىل ال�ض��احات مطالبا 
باإ�ض��قاط نظ��ام �ض��الح 2011, وتق��دمي املب��ادرة 
اخلليجي��ة كمخ��رج للو�ض��ع احل��رج لليم��ن, وافقت 
اأغل��ب االأط��راف ال�ضيا�ض��ية اليمني��ة عل��ى املبادرة 
كحل و�ضط, اإال اأن احلوثي مل يقرها متهما ال�ضعودية 
واأمريكا باإف�ض��ال الثورة, ورغم م�ضاركته يف احلوار 
الوطني اجلاري حالي��ا كاأحد خمرجات املبادرة ال 
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 زال اأن�ض��اره يف ال�ض��احات بعد ان�ض��حاب التيارات 
الثورية االأخرى منها ليلعب على م�ضتوى امل�ضارين 

ال�ضيا�ضي و الثوري يف نف�ض الوقت.
موؤخرا بعد دفن رفات موؤ�ض�ض احلركة بداأ احلوثيون 
با�ض��تغالل ح�ض��د اأن�ض��ارهم باملنا�ض��بة للمزيد من 
الت�ضعيد, لدرجة ال�ض��غط بالتهديد باالن�ضحاب من 
موؤمت��ر احلوار الوطني, جمربين الرئي�ض هادي على 
التوجي��ه باعتب��ار قتلى احلرك��ة الذين �ض��قطوا يف 
مظاهرة لهم اأمام مبنى االأمن القومي يف 13يونيو 

اجلاري �ضهداء.
ظ��ل وال ي��زال ملف احلوثي غام�ض��ا حتى اليوم يف 
التفا�ض��يل التي حولت جمموعة دينية �ض��غرية اإىل 
تنظي��م يزداد قوة و�ض��طوة كل يوم, وال ُي�ض��تبعد اأن 
تنتج الت�ضنجات االخرية عن اأي �ضيناريو يف �ضعدة 
مل يح��دث حت��ى االن من��ذ بدء احلرب االوىل, �ض��واء 
حرب��ا �ض��ابعة او مزي��د من التو�ض��ع وال�ض��الحيات 

للحركة هناك.                                           

الو�ساطات	واالأحكام	القبلية
ماب��ني 2004 - 2006 اأر�ض��لت احلكوم��ة اليمنية 
�ض��ت جلان للو�ض��اطة. اأر�ض��لت احلكومة و�ضاطة يف 
يوليو 2004 ولكنها ف�ض��لت الإن الو�ضاطة ال�ضيا�ضية 
مل تك��ن خط��ة بع�ض مراك��ز القوى وبال��ذات جي�ض 
علي حم�ض��ن االأحمر, فكانت جلنة الو�ض��اطة تبا�رس 
عمله��ا بينم��ا يق��وم جي���ض عل��ي حم�ض��ن االأحم��ر 
مبهاجمة احلوثيني. اأُر�ضلت جلان اأخرى عام 2005 
جنح��ت اإحداها يف اخلروج باتف��اق الإيقاف القتال 
لف��رة ق�ض��رية. مل حتقق اللج��ان التي اأر�ض��لت عام 

2006 اأي جن��اح يذكر الإ�ض��تمرارية القتال وتبادل 
االإتهام��ات باخلداع, قادت دولة قطر و�ض��اطة عام 
2007 ورعت حمادثات بني م�ضوؤولني يف احلكومة 
وممثل��ني حوثي��ني يف العا�ض��مة القطري��ة الدوحة 
انته��ت بتوقيع االأطراف املعنية على اإتفاق الإيقاف 
اإط��الق النار يف فرباي��ر 2008. كانت هن��اك اآمال 
كبرية معلقة عل��ى ذلك االإتفاق لطبيعت��ه االإقليمية 
وتعهد دولة قطر باإعادة اإعمار �ضعدة ولكن اأ�ضباب 
اإط��الق  االإتف��اق واإ�ض��تمرار  اإىل ف�ض��ل  اأدت  كث��رية 
الن��ار. احلكومة اليمنية اتهم��ت احلوثيني ب�"الغدر" 
اأم��ا احلوثيني فاتهموه��ا بعدم االإلت��زام بتعهداتها 
واإلتزاماته��ا املن�ض��و�ض عليه��ا يف االإتف��اق, م��ن 
االإعم��ار اإىل اإط��الق ال�ض��جناء وال�ض��ماح للحوثيني 
بامل�ضاركة ال�ضيا�ضية. ولكن االأ�ضباب احلقيقية كانت 
عدم رغبة علي عبد اهلل �ض��الح وعلي حم�ضن االأحمر 
باإ�ض��فاء �رسعي��ة عل��ى احلوثيني فلجان الو�ض��اطة 
كانت جمرد تكتيك للق�ض��اء عليهم, وال�ض��بب االآخر 
هو غ�ضب ال�ضعودية من دولة قطر والتي تراها تلعب 
دوراً "اأك��رب م��ن حجمها". اأدركت ال�ض��لطة اأن جلان 
الو�ضاطة مل تنجح الإيقاف التحري�ض احلوثي عليها, 
وكان عل��ي عبد اهلل �ض��الح واثقًا من قدرات اجلي�ض 
اليمني باإبادة احلوثيني الأ�ض��باب مذكورة اأعاله يف 
ق�ض��م املواجهات الع�ضكرية .اإ�ض��تمر �ضالح بار�ضال 
الو�ض��اطات لتح�ضني �ض��ورته عامليا كحري�ض على 
ال�ض��الم مع احلوثيني واأن اللجوء للقوة املفرطة اأمر 
مربر اأم��ام "التعنت" و"الغ��در" احلوثي, ويدل على 
ذلك ا�ض��تمرار قوات اجلي�ض بالهجوم والق�ضف ويف 
نف�ض الوقت الذي تبا�رس فيه جلان الو�ضاطة عملها.

  

	املبحث	الثاين:	)	ان�سار	اهلل	(	الذراع	ال�سيا�سي	والع�سكري	للحوثيني
     انبثقت احلركة احلوثية من رحم املذهب الزيدي 
يف اليمن فهي لي�ضت حتديا طائفيا والجتمعا دوليا 
�ض��يعيا كما يح��ب البع�ض ان ي�ض��فها , كان هدفها 
ومازال هو حتقيق اال�ض��الح وتغيري الواقع الفا�ض��د 
ال��ذي تعي�ض��ه اليم��ن عل��ى كاف��ة اال�ض��عدة فعملت 
عل��ى ان�ض��اء ح��زب او حرك��ة �ضيا�ض��ية ذات طاب��ع 
دين��ي من اج��ل العمل ال�ضيا�ض��ي وكان البد للجبهة 

ال�ضيا�ض��ية من ذراع ع�ض��كري قادر على الدفاع عن 
مب��ادئ احل��زب او احلركة م��ن التحدي��ات الداخلية 
واخلارجي��ة اطلق علي��ه )اأن�ض��ار اهلل( , وللمزيد عن 
معرف��ة وتاأ�ض��ي�ض ح��زب ان�ض��ار اهلل وبيان ن�ض��وء 
التنظي��م وماهي التحدي��ات التي تواجهه , او�ض��ح 

موقع  )املو�ضوعة احلرة( االتي :
ان�ضار اهلل                                               
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 حرك��ة اأن�ض��ار اهلل )كانت ت�ض��مى بحركة ال�ض��باب 
املوؤمن( هي حركة �ضيا�ضية دينية م�ضلحة تتخذ من 
�ض��عدة يف اليمن مركزا رئي�ضيا لها. ح�ضني احلوثي 
ال��ذي قتل على ي��د القوات اليمنية ع��ام 2004 يعد 
االأب الروحي للجماعة. تاأ�ض�ضت احلركة عام 1992 
نتيجة ما ي�ض��عرون اأنه تهمي�ض ومتييز �ض��دهم من 
احلكومة اليمنية. تنتمي قيادة واأع�ضاء احلركة اإىل 
املذهب الزيدي من االإ�ض��الم. ال�رساع بني احلوثيني 
وعلي عبد اهلل �ض��الح واأركان نظامه مل يكن �رساع 
ُتق��اد  اأن احلرك��ة  قبائ��ل خمتلف��ة, وبالرغ��م م��ن 
م��ن قبل �ضخ�ض��يات زيدي��ة كاريزماتية وت�ض��تلهم 
وجوده��ا من ال��راث الزي��دي اليماين, فهي لي�ض��ت 
حتدي��ًا طائفي��ًا للحكومة اليمني��ة وال مظهرا حمليا 
م��ن مظاه��ر الهالل ال�ض��يعي العاب��ر للقوميات. هو 
���رساع ب�ض��بب ع��دم الر�ض��ا املحلي عن �ضيا�ض��ات 
النظام الداخلية واخلارجية, واإلتقاء هذا ال�ضيق مع 
ال�ضعور با�ض��تهداف متعمد للمذهب الزيدي ورموزه 
وتاريخ��ه يف اليم��ن. كان��وا يعت��ربون راأ���ض حربة 

املعار�ضة االأكر تهديداً لعلي عبد اهلل �ضالح.
حتول��ت املواجه��ات املتقطع��ة اإىل �رساع م�ض��تمر 
بينه��م وب��ني عل��ي عب��د اهلل �ض��الح وعلي حم�ض��ن 
االأحم��ر م��ن 2004 وحت��ى 2011, وا�ض��تبكوا م��ع 
قوات �ضعودية عام 2009 يف ما عرف بنزاع �ضعدة. 
معظ��م القت��ال كان مركزاً يف �ض��عدة ولكنه انتقل 
اإىل مناط��ق اأخ��رى يف حمافظ��ة عم��ران وحمافظة 
اجل��وف وحمافظ��ة �ض��نعاء. ف�ض��لت احلكوم��ة يف 
قمعهم ع�ض��كريًا الأ�ض��باب عديدة منها اأ�ضلوب اإدارة 
ال�رساع نف�ض��ه وطبيع��ة نظام علي عبد اهلل �ض��الح 
بحد ذاتها, وعدم معاجلة االأ�ض��باب الرئي�ض��ية التي 

اأدت لظهوره��م. قائ��د احلركة حاليًا ه��و عبد امللك 
احلوث��ي, االأخ االأ�ض��غر ملوؤ�ض���ض ال�ض��باب املوؤم��ن 

ح�ضني بدر الدين احلوثي.
اتهمته��م احلكوم��ة اليمنية وحزب التجم��ع اليمني 
لالإ�ضالح وال�ضعودية وم�ضادر ا�ضتخبارية اأمريكية 
بتلق��ي الدعم من جمهورية اإيران االإ�ض��المية. ينفي 
اأع�ضاء وقيادات احلركة ارتباطهم باإيران وي�ضفون 
االإتهام��ات بالربوباغن��دا وحماول��ة التغطي��ة على 
الدور ال�ضعودي يف اليمن. ويرى مراقبون م�ضتقلون 
اأن ال دليل عل��ى تدخل اإيراين لدعمهم, وال اإثبات اأن 
احلوثيني منظمة اإرهابية عابرة للقارات اأو مرتبطة 
ب��دول ومنظم��ات م��ن هذا القبي��ل. وك�ض��فت وثائق 
ويكيليك���ض حقيق��ة خمتلفة متعلق��ة بال�رساع بني 
النخ��ب ومراكز الق��وى اليمنية احلاكم��ة وعالقتهم 
بت�ض��ليح احلوثي��ني. اأي��دت احلرك��ة االإحتجاج��ات 
"�ض��احات  يف  واعت�ض��موا   2011 ع��ام  ال�ض��عبية 
التغيري" ب�ضنعاء و�ضعدة, واعر�ضوا على املبادرة 
اخلليجية. واندلعت اإ�ض��تباكات م�ضلحة بينهم وبني 
اأطراف مرتبطة بحزب االإ�ض��الح بلغت ذروتها عام 

.2014 - 2013
      ا�ض��توعب تنظيم  اأن�ضار اهلل در�ض املا�ضي فبعد 
ان كان �رسيكا اأ�ضا�ضيا يف ثورة ال�ضعب عام 2011 
ومت اق�ض��اءه بفعل تامر بع�ض االحزاب ال�ضيا�ض��ية 
يف الداخل مع اجندات خارجية عاد اليوم من خالل 
ثورة �ضعبية عارمة 2014 ليكون حلم الكثريين من 
ابناء ال�ض��عب اليمني لت�ض��كيل حكومة وطنية قادرة 
حتقيق تطلعات ال�ض��عب باالمن واال�ضتقرار والرخاء 
االقت�ض��ادي م��ن خ��الل اختي��ار وزراء ذو كف��اءة 
ومهني��ة عالي��ة وقد اعدت �ض��حيفة ع��دن الغد على 
موقعها تقريرا بعنوان  )اأن�ض��ار اهلل بني املتاأملون 
م��ن ال�ض��عب واملرب�ض��ون م��ن ال�ضا�ض��ة( بتاري��خ  

2014/10/14   جاء فيه :
ا�ض��تطاع مكون اأن�ض��ار اهلل اأن يقودوا ثورة �ض��عبية 
بقيادة قائد امل�ض��رية القراآنية ال�ض��يد عبد امللك بدر 
الدي��ن احلوث��ي وانتهت ه��ذه الثورة باتفاق ال�ض��لم 
وال�رساك��ة الوطنية كما انتهت ثورة تق�ض��م ال�ض��لطة 
الف��ارق  اإن  اإال  اخلليجي��ة  باملب��ادرة  2011م  يف 
بينهما بان ال�ض��لم وال�رساكة اتف��اق ميني ومل ياأتي 
من اخلارج وبنوده تعترب مكملة لثورة ال�ضعب وبعد 
اأن مت اإق�ض��اء اأن�ض��ار اهلل م��ن ث��ورة 2011م رغ��م 
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 انه كان مكونًا اأ�ضا�ض��يا وم�ض��اركا فيها ولوال تاأمر 
املتاآمري��ن علي��ة حني ذاك من قب��ل املكونات التي 
كانت ت�ضمي نف�ضها ثورية ورغم االنطواء عليه  لكنه 
رت��ب اأوراقة وا�ض��تطاع تدارك اأخطاء املا�ض��ي من 
خالل ثورة ال�ض��عب 2014م باأن يفر�ض نف�ضه على 
اخلارطة ال�ضيا�ضية يف اليمن بقوة واأ�ضبح احل�ضان 
االأ�ض��ود يف امل�ضمار ال�ضيا�ض��ي وبهذا الو�ضع دخل 
مكون اأن�ض��ار اهلل حتت املجهر ال�ض��عبي وال�ضيا�ضي 
للنخبة التي متث��ل االنطالقة احلقيقية لو مت تطبيق 

بنود ال�ضلم وال�رساكة .
املتاأمل��ون ه��م معظ��م اأبن��اء ال�ض��عب اليمن��ي وهم 
ال�رسيحة االأو�ضع واالأكرب والذين يتاأملون وينتظرون 
احللم الذي راودهم طيلة ال�ض��نوات التي م�ض��ت باأن 
يج��دوا مكونا يحقق لهم هذا ويغريوا م�ض��ار احلياة 
ال�ضيا�ض��ية ويعك�ض �ض��ورة الدولة ملا يخدم ال�ضعب 
اليمني العظيم واىل ما يلبي تطلعاته من اال�ض��تقرار 
واالأم��ن واالأمان والرخ��اء حتى يف ال��وزارات التي 
ي�رسف��ون عليه��ا اأو م��ن ر�ض��حوا واخت��اروا وزراء 
لها, ال بد اأن يعي وي�ضت�ض��عر اأن�ض��ار اهلل اأن ال�ض��عب 
اليمن��ي �ض��وف ي��ويل ال��وزارات التي مت اإحت�ض��ابها 
عل��ى اأن�ض��ار اهلل  ج��ّل الركي��ز واالهتمام بح�ض��ب 
م��ا يدلون به لل�ض��عب بان تكون حكوم��ة من وزراء 
ذوي الكف��اءة والنزاهة  ول��ن ينظر الآداء اأي وزارات 
اأخرى, كون ال�ضعب اليمني قد اأكتوى من نار غدرهم 
وخطاباته��م املزيفة خالل اأكر من خم�ض��ني عاما 
واأداءه��م ب��ات معروف��ا ل��دى جمي��ع اأفراد ال�ض��عب 
اليمني, لهذا �ض��تكون اأنظار ال�ضعب بكاملها املتاأمل 
واملرب�ض اإىل اأداء الوزارات املح�ضوبة على اأن�ضار 
اهلل ل��ذا يج��ب اأن يح��ذر االأخوة يف اأن�ض��ار اهلل لهذا 
االأمر منذ البدء يف اختيار ال�ضخ�ض��يات التي �ض��وف 
ت�ضكل راأ�ض الهرم الوزاري ويجب اأن تطبق املعايري 
التي طرحت من قبلهم �ضمن اتفاق ال�ضلم وال�رساكة, 
وباأن يعززوا ثقتهم مع �رسائح ال�ضعب التواق للحرية 
والعدالة االجتماعية لطاملا اإنتظهرها طويال لتخلوا 

من رموز الف�ضاد واأ�ضحاب ال�ضوابق .
املرب�ض��ون هم الق��وى ال�ضيا�ض��ية التقليدية الذين 
كان��وا ومازال��وا يعت��ربون الوط��ن الغايل م�ض��درا 
جلم��ع ال��روات فقط ال للرق��ي والتق��دم واالزدهار, 
ومت تقا�ض��م خريات الوطن فيما بينهم عام 2011م 
وم��ن نا�رسه��م وحالفه��م م��ن االأح��زاب والق��وى 

اخلارجي��ة الت��ي مل ولن تر�ض��ي دخول اأن�ض��ار اهلل 
املعرك ال�ضيا�ض��ي و�رساكته يف احلكم, املرب�ضون 
من ال�ضا�ضة يعتربون اأن�ضار اهلل مكونا جاء ليزعزع 
ق��وة نفوذه��م يف الدول��ة وهذا ما ح�ض��ل فعال على 
اأر���ض الواق��ع يف االأيام ال�ض��ابقة مما جع��ل قواهم 
تنهار وجناح اأن�ض��ار اهلل ومن حالفهم من االأحزاب 
�ض��وف يوؤدي اإىل بع��رة اأوراقهم وفقدان امل�ض��الح  
واملنا�ض��ب وانقطاع امل�ض��در املايل غري امل�رسوع  
الت��ي ظل��ت حكرا عليهم ل�ض��نوات طويل��ة والتي من 
خاللها عبثوا يف الوطن ف�ضادا وا�ضتنزافا خلرياته .

والوق��ت الراهن يعت��رب منعطفا تاريخيا و�ضيا�ض��يا 
اأمام اأن�ض��ار اهلل لكي يثبتوا ح�ض��ن النوايا وحت�ضني 
ال�ض��ورة الت��ي مت ر�ض��مها له��م م��ن قب��ل مكونات 
اأخرى وقواه��م التقليدية الذين اتبعوا كل الو�ض��ائل 
املمكنة لعرقلة م�ض��رية اأن�ض��ار اهلل واإف�ضالهم حتى 
ي�ضبحون جميعهم �ضوى ومن االأ�ضاليب التي �ضوف 
ميار�ضونها ال�ضماح الأن�ضار اهلل بر�ضيح �ضخ�ضيات 
غ��ري كفوءة وحم�ض��وبة على اأ�ض��خا�ض داخل مكون 

اأن�ضار اهلل حتى تت�ضاوى الروؤو�ض يف االأداء.
املوؤم��ل من اأن�ض��ار اهلل اإن يجربوا جمي��ع االأطراف 
ال�ضيا�ض��ية على ان تر�ضح �ضخ�ض��يات تنطبق عليها 
معاي��ري الكفاءة والنزاهة وذلك من خالل ا�ض��تخدام 
الطعن يف كل �ضخ�ض��ية غري مطابق��ة للمعايري مثل 
ما ح�ض��ل مع رئي�ض الوزراء وبهذا يكون اأن�ضار اهلل 
قد �ض��حبوا بقية الق��وى ال�ضيا�ض��ية اإىل مربع خدمة 
الوطن بدال من مربع الف�ضاد و�ضوف يح�ضب الأن�ضار 
اهلل ذلك, واإذا مل ي�ض��تطيعوا عمل ذلك بفعل ال�ضيا�ضة 
وم��ن يديرها نتمنى ان يكون مكون اأن�ض��ار اهلل يف 
قم��ة اليقظة ال�ضيا�ض��ية باأن ال ينجروا اإىل م�ض��تنقع 
الف�ض��اد ال��ذي تعي���ض فيه معظ��م القوى ال�ضيا�ض��ية 
وت�ض��بب يف انهيار املبادئ االإن�ض��انية واالقت�ض��اد 

الوطني.
واأبن��اء ال�ض��عب اليمن��ي يرق��ب امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي  
وم��ا حتمله االأيام القليلة القادمة وما ت�ض��كله اأمام 
مكون  اأن�ض��ار اهلل يف حكومة ال�ض��لم وال�رساكة اأول 
اختب��ار حقيقي اأمام تطلعاتهم الت��ي يتباهون بها 
اأم��ام عامة ال�ض��عب اليمن��ي من اأجل برهنه �ض��حة 
�ض��عاراتهم وانهم يقول��ون ويفعلون لي���ض كغريهم 

يقولون ما ال يفعلون.
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�ضيا�ض��ي  اهلل( ملنه��ج  )ان�ض��ار  اتب��اع  ان   
خمتل��ف ع��ن ماهو مطروح يف ال�ض��احة ال�ضيا�ض��ية 
اليمنية وهو انطالقهم من متبنيات وطنية خال�ضة 
ب��دون التاأث��ري اخلارج��ي عل��ى مواقفه��م الوطني��ة 
وب��دون الر�ض��وخ المالءات الدول الك��ربى اأو الدول 
املج��اورة الت��ي له��ا تاأث��ري مبا���رس يف ال���رساع 
داخ��ل اليم��ن , فه��ذه اال�ض��راتيجية الت��ي اتبعه��ا 
ه��ذا التنظي��م كان��ت كفيل��ة الح��رام ال��راأي العام 
العامل��ي لهذا التنظي��م , وقد لعب دورا كبريا ال�ض��يد 
عبد امللك احلوثي يف ادارة املفاو�ض��ات ال�ضيا�ض��ية 
م��ع املجتمع ال��دويل ح��ول مطالب ال�ض��عب اليمني 
واحلوثيني ورف�ض��ه لالنطالق من هذه املفاو�ضات 
م��ن املبادرة اخلليجية بل اأ���رس ان يكون االنطالق 
من الثوابت الوطنية وهذا ماحتقق يف  اإعالن توقيع 
اتفاق ال�ض��الم وال�رساكة الوطني��ة يف اليمن , والذي 
رح��ب به االمني العام لالمم املتحدة , فبعد ان كان 
املجتمع الويل يهدد ان�ضار اهلل اأ�ضحى اليوم مرحبا 
بهم .وقد ن�رس موق��ع )االحتاد بر�ض( تقريرا بعنوان 
)املجتمع الدويل من تهديد اأن�ضار اهلل اإىل الرحيب 
به��م.. ( بتاري��خ 2014/9/24              اأو�ض��ح فيه 

�ضراتيجية عمل تنظيم اأن�ضار اهلل جاء فيه :
ميك��ن التاأكي��د بيقني م��ن اأن زعي��م اأن�ض��ار اهلل قد 
متك��ن, وكم��ا ه��و ملمو���ض عل��ى الواقع, م��ن ك�رس 
هيمنة اخلارج على القرار ال�ضيا�ض��ي اليمني, متخًذا 
مواق��ف جتاوزت حال��ة الرف���ض اإىل التحدي, وهي 
�ض��ابقة غ��ري معه��ودة منذ عق��ود �ض��اهم يف جعلها 
واقًعا, ذلك الت�ض��ابق الذي اأبدته االأحزاب ال�ضيا�ضية 
مقدمته��ا  ويف  الدولي��ة,  للق��وى  والءه��ا  لعر���ض 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة, و�ض��هدت املرحل��ة 
املمتدة منذ اأزمة 2011 وحتى اليوم اأكر املواقف 
انبطاًح��ا م��ن هذه االأح��زاب اإىل حد و�ض��ل بها اإىل 
رفع تقارير كيدية مغلفة ب�ض��كاوى اإىل كل من دول 
اأمريكا وبريطانيا واململكة ال�ض��عودية, ومل ُت�ض��تثَن 
قطر, وبع�ضها كان على �ضكل افتتاحيات حتت ا�ضم 

حمرر �ضيا�ضي الأحد اأحزاب اللقاء امل�ضرك.
ولع��ل الف��ارق ال��ذي مل�ض��ه املواط��ن الب�ض��يط الذي 
يتملكه ال�ض��عور باخلزي من موق��ف اأحزاب تتحدث 
عن م�ض��اريعها القومية واالإ�ض��المية جعله ي�ض��غي 
واملق��اوم  الراف���ض  احلوث��ي  عبداملل��ك  ل�ض��وت 
للهيمن��ة االأجنبي��ة, مذك��ًرا بزعم��اء التح��رر اأثن��اء 

الث��ورات العربية, وعزز من هذا الت�ض��ور الر�ض��وخ 
املخ��زي م��ن قبل الدول��ة اليمني��ة, الذي ظ��ل يعرّب 
عنه رئي�ض��ها ه��ادي يف تعب��ري عن ا�ض��تالب كامل 
لل�ض��يادة اإىل حد �ضارت القرارات اجلمهورية ت�ضتند 
على املب��ادرة اخلليجية, كما اأن تنفيذها وال�ض��بيل 
اإىل ق���رس االأط��راف ال�ضيا�ض��ية على القب��ول بها يتم 
بو�ض��وح و�ضكل �ض��افر اعتماًدا على تهديدات �ضفراء 
الدول الع���رس وجمل�ض االأمن الدويل, وكان اأن مثلت 
اليمن حالة ا�ض��تثنائية يف مدى انحطاط حكومتها 
ورئي�ضها و�ضيا�ضييها حني طالبوا باأن تكون بلدهم 
حتت االحتالل من خالل اإدخال اليمن حتت �ض��طوة 

البند ال�ضابع..
ظ��ل �ض��فراء ال��دول الع�رس �ض��يًفا بيد هادي م�ض��لًطا 
على روؤو�ض ال�ضا�ضة اليمنيني, وموجًها بالذات على 
الرئي�ض ال�ض��ابق, رئي�ض املوؤمتر علي عبداهلل �ضالح, 
ال��ذي كان يف نهاي��ة املط��اف ير�ض��خ مل��ا متليه, 
وبالذات فيما له عالقة مبخرجات احلوار وق�ض��ايا 

�ضيا�ضية اأخرى..
وكان الفًت��ا اأن��ه وعق��ب تدخ��ل ال�ض��فراء, وبالذات 
املبعوث الربيطاين ال��ذي زار اليمن والتقى قيادات 
موؤمتري��ة للتعب��ري عن انزعاج املجتم��ع الدويل مما 
يق��ال ع��ن م�ض��اندته للحوثي��ني غرّي موقف��ه متاما 
من م�ض��األة ق��رار املوؤمتر بعدم اال�ض��طفاف مع اأي 
ط��رف �ض��د اآخ��ر, والب��دء بت�رسيحات علني��ة قد ال 
ا  تكون لها عالقة حلقيقة موقفه متّثل انتقاًدا �ضمنيًّ
لالعت�ض��امات داخ��ل العا�ض��مة, وك��ذا التعري���ض 

باأن�ضار اهلل..
لقد قاوم �ضالح اإال اأنه مل ي�ضمد اأمام تهديدات طالت 
الني��ل م��ن ثروته يف اخلارج, وبالذات حني اأو�ض��ل 
اإليه �ضفري غربي ر�ضالة تفيد مبعرفتهم مبكانها رغم 

املحاوالت يف تنقلها عرب اأكر من ح�ضاب..
وق��د ال يك��ون حمم��د اليدوم��ي وح��زب االإ�ض��الح 
االإ�ض��المي الذي يراأ�ض��ه اأح�ض��ن حااًل بعد اأن اأ�ض��بح 
مه��دًدا بكون��ه �ض��من اجلماع��ات االإرهابي��ة الت��ي 
و�ضعته فيه ال�ضعودية واالإمارات والكويت والقاهرة, 
واأخ��رًيا حليفتهم قطر بعد �ض��قوط القيادة املركزية 
جماع��ة االإخوان امل�ض��لمني يف م�رس, وك��ذا بعد اأن 
ب��داأت دول اأوروبية تراجع �ضيا�ض��تها نحو االإخوان 
امل�ضلمني ون�ضاطهم ال�ضيا�ضي يف اأرا�ضيها, وبالذات 
بريطانيا, وهي �ضغوطات اأثرت على مواقف احلزب 
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 الوطني��ة واالإ�ض��المية اإىل احلد اأن احلزب مل ي�ض��اند 
غزة يف حرب اإ�رسائيل عليها ولو ببيان, ف�ض��اًل عن 
اإخراج م�ض��ريات جماهريية لن�رسته��ا والتعبري عن 
املوق��ف الراف�ض للحرب خوًفا من اإغ�ض��اب اأمريكا 
يف ظل ح�ضابات لها عالقة مب�ضالح حزبية وذاتية.. 
كان الدور اخلارجي يتعاظم اإىل حني دخلت جماعة 
اأن�ض��ار اهلل على خط املواجه��ة احلقيقية عقب اإقرار 
حكوم��ة االئتالف اجلرعة ورفع اأ�ض��عار امل�ض��تقات 
النفطية ب�ض��لف م�ض��نود بدعم االأح��زاب التي قذفت 
به��ا االأزمة اإىل ال�ض��لطة ليت�ض��درعبد امللك احلوثي 
امل�ض��هد, متحدًي��ا بو�ض��وح اإرادة اخل��ارج و�ض��فراء 

الدول الع�رس يف الداخل الذين مار�ضوا اأكرب قدر
م��ن بيان��ات التهديد والوعيد, والذي و�ض��ل اإىل حد 
ا�ضت�ضدار قرار من جمل�ض االأمن باإدانة مل ت�ضمرِّ اأن�ضار 
اهلل كجماع��ة معرقلة واإمنا تعدته اإىل ت�ض��مية قادة 
غري �ضيا�ضيني فيه حني ذكر اأبو علي احلاكم باال�ضم 
ك�ض��بب يف �ض��قوط عم��ران متاهًيا مع لق��اءات هي 
اأكر من اأن حت�ضى اأجراها الرئي�ض هادي مع �ضفراء 
ال��دول الع�رس الراعي��ة للمبادرة اخلليجية لل�ض��كوى 
مم��ا يفعله احلوثي��ون, وكان اآخرها االجتماع الذي 
مت ي��وم اجلمع��ة املا�ض��ية بع��د اأن �ض��ارت ن�ض��ف 
�ض��نعاء يف يد احلوثيني مبا فيها مبنى التلفزيون.. 
معتربا اأن ما يجري انقالًبا الإ�ض��قاط الدولة, حمماًل 
ال�ض��فراء – بح�ض��ب وكالة “�ض��باأ” الر�ض��مية – نقل 
م�ضتجدات االأو�ض��اع على ال�ضاحة اليمنية اإىل قادة 
بلدانهم.. مثمن��ًا مواقف الدول الع�رس الداعمة لليمن 

يف خمتلف الظروف واالأحوال.
وعل��ى هذا ال�ض��ياق اأعلن��ت جلنة العقوب��ات االأممية 
اخلا�ضة باليمن املن�ضاأة مبوجب قرار جمل�ض االأمن 
الدويل رقم 2140 ل�ضنة 2014م, ا�ضتعدادها وب�ضكل 
عاج��ل للنظر يف مقرحات التخ��اذ العقوبات التي 
ت�ضتهدف االأفراد اأو الكيانات نظًرا لوترية التطورات 

امليدانية على ال�ضاحة اليمنية..
واأ�ض��ارت بقلق اإىل تدهور احلال��ة االأمنية يف اليمن 
يف �ض��وء االأعم��ال الت��ي نفذها احلوثي��ون بزعامة 
عبد امللك احلوثي وم��ن يدعمونهم لتفوي�ض عملية 
االنتق��ال ال�ضيا�ض��ي واالأم��ن يف اليم��ن, اإىل جان��ب 
اإدانة اأعم��ال قوات احلوثيني بقي��ادة عبداهلل يحيى 
احلكي��م )اأب��و عل��ي احلكيم( الت��ي اجتاح��ت عمران 
مب��ا يف ذل��ك مقر ل��واء اجلي�ض اليمني ي��وم 8 متوز 

/ يولي��و, اإال اأنه ومع هذا الت�ض��عيد فقد كان الالفت 
اأن ال�ض��فري االأمريكي يف �ض��نعاء ب��دا على غري ذات 
التوجه من الت�ض��عيد مع احلوثيني رمبا ال�ضت�ضعاره 
خطر التواجد الذي �ض��ار يتنام��ى لعنا�رس القاعدة 
يف العا�ضمة �ضنعاء وعالقة االإ�ضالح اأو حم�ضوبني 
عليه با�ضتجالبهم ملواجهة احلوثيني, وهو ما جعله 
يحدد ب�رساح��ة غري معهودة راأي ال��دول الع�رس يف 
هك��ذا ق�ض��ية.. اإذ اأ�ض��ار ال�ض��فري ماثيو تول��ر اإىل اأن 
جمموع��ة �ض��فراء ال��دول الع���رس الراعي��ة للمب��ادرة 
اخلليجي��ة يف اليم��ن راقب��ت بع���ض العنا���رس يف 
اأح��زاب اللقاء امل�ض��رك حت��اول ا�ض��تفزاز احلوثيني 
��ا  لتحقي��ق م�ض��الح �ض��يقة. م�ض��رًيا اإىل اأنه مت اأي�ضً
مراقب��ة عنا�رس داخل حزب املوؤمتر تدعم احلوثيني 

باإ�ضقاط اجلرعة ال�ضعرية واإ�ضقاط الدولة.
واأو�ض��ح تولر: اأن احلوثي ي�ض��عى لت�ض��وير �رساعه 
مع الدولة باأنه �رساع مع حزب االإ�ضالح ولي�ض مع 

الدولة.
وب�ض��اأن تفري��ق االإدارة االأمريكي��ة ب��ني احلوثي��ني 
وتنظي��م القاعد قال ال�ض��فري: “نحن نف��رق بني تلك 
املجموع��ات الت��ي �ض��اركت يف العملية ال�ضيا�ض��ية, 
فاحلركة احلوثية �ضاركت يف موؤمتر احلوار الوطني, 
ونتج ع��ن ذلك كثري من النتائ��ج االإيجابية ولديهم 
مواقف �ضيا�ض��ية وطموحات م�رسوع��ة, لكن جلوءه 
االأ�ض��لحة جعلتن��ا ن�ض��ك بنواياه��م,  ا�ض��تخدام  اإىل 
وبالت��ايل نح��ن ندعم احلوث��ي وحركت��ه اأن يقوموا 
اجلماع��ات  به��ا  تق��وم  الت��ي  املمار�ض��ات  ب��ذات 

واالأحزاب ال�ضيا�ضية”.
يف مقاب��ل كل بيان��ات التهدي��د كان عب��د املل��ك 
احلوث��ي يعرب ع��ن �ض��خريته منه��ا وا�ض��تغرابه من 
القلق امل�ضطنع لبع�ض االأطراف الدولية من احلراك 
الث��وري ال�ض��عبي.. موؤك��ًدا اأن اإرادة ال�ض��عب اليمن��ي 
يجب اأن حُترم واأال يتدخل اأحد يف �ضوؤونه الداخلية, 
خا�ض��ة وهو يطالب بتح�ض��ني و�ض��عه االقت�ضادي 
وال�ضيا�ضي واالأمني”.. منوًها: اإىل اأن الن�ضاط الثوري 
وال�ض��عبي ل��ن يتوق��ف و�ض��يظل م�ض��تمًرا, فال�ض��عب 
اليمني اليوم اأكر وعًيا وب�ض��رية ومت�ض��ًكا بحقوقه 
العادلة واملحقة, ولن يجدي ال�ضلطة رهاناتها على 
ع��دم وع��ي ال�ض��عب اأو حماوالتها بااللتف��اف على 
ثورت��ه باأهدافها النبيلة الت��ي هي نتيجة معاناة ال 

ي�ضت�ضعرها اأ�ضحاب الف�ضاد وناهبو املال العام”..
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اإن مث��ل هذا التح��دي كان اتكاء على ال�ض��ارع الذي 
�ض��ار يعترب اإحلاق الهزمية به��ذه الدول ميثل ن�رًسا 
��ا له, وه��و ما �ض��ار واقًعا اأواًل حني ا�ض��طر  معنويًّ
املبع��وث االأمم��ي جم��ال بن عم��ر, والذي اأ�ض��درت 
املنظم��ة التي ميثلها كل تلك التهديدات اإىل ال�ض��عي 
ملالق��اة ال�ض��يد يف �ض��عدة ملحاول��ة الو�ض��ول اإىل 
حلول كانت ترف�ضها ال�ضلطة, اإال اأنه مبجرد و�ضوله 
�ض��عدة تلق��ى ردوًدا عملية ع��ن كل العنريات التي 
�ض��درت من جمموعة الدول الع���رس واالأمم املتحدة 
وجمل���ض االأمن �ض��واء من خ��الل اال�ض��تقبال الفاتر 
يف اأر���ض املط��ار اأو بجعله يتناول غداءه مفر�ًض��ا 
االأر���ض, ثم ح��ني تاأخر لق��اوؤه بال�ض��يد متعمًدا اإىل 
م��ا يق��ارب التا�ض��عة م�ض��اء, ومل يكن له م��ن خيار 
�ض��وى اال�ضتماع ملظلوميات احلوثيني منذ بداياتها 
االأوىل وحت��ى الي��وم ليحدد موع��ًدا يف اليوم التايل 
ا�ض��تغرق اأك��ر من �ض��عف امل��دة ال�ض��ابقة لينتهي 
اللق��اء بالتواف��ق عل��ى غالبي��ة البنود املق��رة التي 
احتوتها اتفاقية ال�ض��الم وال�رساكة الوطنية بح�ضب 
يف  واملعت�ض��مون  احلوث��ي  ب��ه  يطال��ب  كان  م��ا 
العا�ض��مة وعلى منافذها, وجتلى ذل��ك باإعالن بن 
ا وفاة املبادرة اخلليجية  عمر – ليل ال�ضبت – ر�ضميًّ
وا�ض��تبدالها مبخرج��ات احلوار بع��د اأن رف�ض زعيم 
اأن�ضار اهلل اأية مفاو�ضات تكون حتت �ضقفها.. وقال 
– يف بيان له – اإنه بعد م�ضاورات مكثفة مع جميع 
االأطراف ال�ضيا�ضية, مبا فيها اأن�ضار اهلل, مت التو�ضل 

اإىل اتف��اق حل��ل االأزمة احلالي��ة يف اليمن بناء على 
خمرجات موؤمتر احلوار الوطني..

والأن ال�ض��يف اأ�ض��دق اإنباء من الكتب فقد �ضارع كل 
اأولئ��ك الذين و�ض��فوا اأن�ض��ار اهلل باملعرقلني, ومن 
اأنه��م حتت طائلة البند ال�ض��ابع, حي��ث رحب االأمني 
الع��ام ل��الأمم املتحدة بان كي م��ون باإعالن توقيع 

اتفاق ال�ضالم وال�رساكة الوطنية يف اليمن.
وق��ال: اإن الت��زام جمي��ع االأط��راف الرئي�ض��ة بوقف 
االأعم��ال العدائي��ة وبالعم��ل مع��ا م��ن اأج��ل اليمن 
الدميقراط��ي اجلدي��د يع��د خط��وة اإيجابي��ة باجتاه 
اال�ض��تقرار ال�ضيا�ض��ي وال�ض��الم يف البالد, وهو ذات 
الرحي��ب الذي عرّب عنه بيان ال��دول الع�رس الراعية 
للمب��ادرة اخلليجي��ة ممثل��ة بالدول اخلم���ض دائمة 
الع�ض��وية يف جمل���ض االأمن ودول جمل���ض التعاون 
اخلليج��ي واالحتاد االأوروبي, وه��و نف�ض ما عملته 
اململك��ة ال�ض��عودية يف بي��ان �ض��ادر ع��ن جمل���ض 

الوزراء..
وه��ذا الرحي��ب ياأتي رغم اعرا���ض احلوثيني على 
بع���ض البنود املتعلقة بامللح��ق االأمني وخروجهم 
من �ض��نعاء, ال��ذي ين�ض عل��ى وقف اإط��الق النار, 
وان�ضحاب جماعة احلوثي من املواقع التي �ضيطرت 
عليها يف عمران واجلوف و�ضنعاء وت�ضليم االأ�ضلحة, 
ه��و ما جعل ترحيب ه��وؤالء يلحق مبطالبات بتنفيذ 

كل بنود الوثيقة, وهو رمبا حفًظا ملاء الوجه..

  

املبحث	الثالث	:	املعارك	ال�سيا�سية	والع�سكرية	للحوثيني
      ان التنظي��م ال�ضيا�ض��ي اجليد والعقيدة الرا�ض��خة 
واالميان بالق�ض��ية ثم التدريب املتوا�ض��ل وو�ض��ع 
اخلطط الع�ضكرية الناجعة عوامل �ضاعدت احلوثيني 
يف ب�ض��ط نفوذهم على م�ض��احات �ضا�ضعة يف اليمن 
, فبعد ف�ض��ل عملية الت�ضوية ال�ضيا�ضية التي اطلقتها 
املب��ادرة اخلليجية عام 2012 بعد ان مت ا�ض��تبعاد 
منظم الن�ضار اهلل من العملية ال�ضيا�ضية بالرغم من 
كونهم العب رئي�ضي يف ال�ض��احة ال�ضيا�ضية اليمنية 
, فلقد خا�ض��وا معارك �ضيا�ضية �ضد حزب اال�ضالح 
والتيارات ال�ضلفية واالحزاب ال�ضنية االخرى واأثبتوا 
روؤيته��م الوطني��ة البعي��دة ع��ن التدخ��ل اخلارجي 

وال��ذي ح��اول البع���ض ان يل�ض��قه اتهام��ا له��ذه 
احلرك��ة من خالل اتهام ايران بدع��م احلركة لكنهم 
مل ي�ض��تطيعوا اثب��ات ذل��ك , ثم خا�ض��وا عدة حروب 
مع ال�ض��لطة وكان��وا يخرجون بع��د انتهاء كل حرب 
اكر قوة ومتا�ضكا , وهذا ما جاء يف موقع ال�ضيا�ضة 
الدولي��ة بتاري��خ  2014/9/2 م    بع��د ان مت ن�رس 
تقري��ر بعن��وان )تنظي��م اأن�ض��ار اهلل )احلوثي��ون(.. 

تكوينه املذهبي ومعاركه ال�ضيا�ضية ( جاء فيه :

ب��داأ احلوثي��ون يف االأ�ض��بوع االأخ��ري م��ن اأغ�ض��ط�ض 
2014 مرحل��ة جدي��دة يف خطته��م, الت��ي ته��دف 
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 اإىل تعزيز نفوذ تنظيمهم )اأن�ض��ار اهلل(, عرب اإف�ض��ال 
مت��درج لعملي��ة الت�ض��وية ال�ضيا�ض��ية التي �ض��اركوا 
فيه��ا, بع��د تخل��ي الرئي���ض ال�ض��ابق عل��ي عب��د اهلل 
�ضالح, عن ال�ضلطة عام 2012. و�ضل احلوثيون اإىل 
قلب �ض��نعاء, م�ضتغلني ق�ضية اجتماعية ذات طابع 
�ض��عبي, هي رفع اأ�ضعار الوقود, موا�ضلني يف الوقت 

نف�ضه حما�رسة العا�ضمة.
ولذل��ك, كرت االأ�ض��ئلة عن هوية ه��وؤالء احلوثيني, 
وانتمائهم ال�ضيا�ض��ي, والعقدي, واملذهبي, وطبيعة 
تنظيم )اأن�ض��ار اهلل(, الذي �ضار رقما �ضعبا, ورمبا 

االأ�ضعب يف املعادلة اليمنية.
غ�ض��ت احلكوم��ة اليمنية النظ��ر عن تنظيم اأن�ض��ار 
اهلل )يف ب��ادئ االأم��ر( وذلك للمحافظ��ة على توازن 
القوى بين��ه وبني القوى ال�ض��نية املتمثلة يف حزب 
التجمع اليمني لالإ�ضالح املعار�ض, والتيار ال�ضلفي 
التقليدي املتمثل يف ال�ضيخ مقبل بن هادي الوادعي 

وتالمذته من بعده من جهة اأخرى. 
وا�ض��تطاع تنظي��م اأن�ض��ار اهلل ا�ض��تقطاب ال�ض��باب 
ووجه��اء القبائل, من خالل �ض��عاراته الرباقة, وكذا 
القي��ام ب��دور اجتماعي وخريي ودع��وي يف الوقت 
نف�ض��ه, بينم��ا كان هن��اك تناق���ض اأو تال���ض لدور 

احلكومة وموؤ�ض�ضاتها املختلفة.
 فم�ض��ى التنظي��م يب�ض��ط نفوذه يوما بع��د يوم على 
ح�ض��اب النفوذ واحلجم ال�ضيا�ض��ي وال�ض��عبي حلزب 
احل��ق, وكذلك على ح�ض��اب �ض��لطة الدول��ة املتاآكلة 

ونفوذها الذي بدا �ضعيفا اأو ال وجود له.
رغ��م حتذي��رات كث��ري م��ن علم��اء الزيدية م��ن هذا 
التنظيم اخلارج على اأ�ض��ول الزيدي��ة وفكرهم, فقد 
ا�ض��تمر, ب��ل ازداد نف��وذه عل��ى اأر���ض الواق��ع لهذه 

االأ�ضباب:
1-  قي��ام التنظي��م ببع���ض االأن�ض��طة االجتماعية, 
كتق��دمي امل�ض��اعدات االجتماعي��ة واخلريي��ة لعامة 
ال�ض��عب, والوجود بينهم ب�ضكل �ض��به دائم, بل تعدى 
االأم��ر ذلك اإىل دف��ع رواتب لبع�ض موؤيديه, يف حني 
تخلت املوؤ�ض�ضات احلكومية عن دورها املنوط بها.

2- ا�ض��تخدام التنظي��م الأ�ض��اليب و�ض��عارات براقة 
جتذب ال�ض��باب املتحم���ض املندف��ع, وكذلك وجهاء 
القبائ��ل املختلف��ة الكاره��ني الإ�رسائي��ل واأمري��كا 
وتدخالتهم��ا ال�ض��لبية يف املنطق��ة العربي��ة, مث��ل 
�ضعارهم )اهلل اأكرب, املوت الأمريكا, املوت الإ�رسائيل, 

اللعنة على اليهود .. الن�رس لالإ�ضالم(.
التنظي��م  لق��وة ه��ذا  التقدي��ر احلكوم��ي  3- �ض��وء 
املتنامي��ة, بداي��ة من غ���ض الطرف عن ن�ض��اطاته 
التي كانت تت�ض��ع يوما بعد يوم, وزيادة نفوذه على 
ح�ضاب �ض��لطة الدولة نف�ض��ها, ثم الق�ضور احلكومي 
يف التعام��ل ال�ض��امل مع��ه, واعتم��اد احلكوم��ة اأن 
مواجهته ع�ضكريا كافية للق�ضاء عليه, مع ا�ضتبعاد 

املواجهة الفكرية العلمية املمنهجة.
مرحلة	التنظيم	امل�سلح	واأهم	املعارك

حت��ول التنظي��م م��ن الدع��وة الفكري��ة, واملناظرات 
م��ع علم��اء الزيدية, وط��الب املعهد الديني ال�ض��ني 
بدم��اج, اإىل حمل ال�ض��الح, وب��رر ذلك باال�ض��تعداد 
للدفاع عن اليمن �ض��د التدخ��ل االأمريكي املحتمل. 
ومع وجود �ضوق مفتوح لل�ضالح اخلفيف واملتو�ضط, 
مل ي�ض��تع�ض عل��ى التنظي��م احلوث��ي احل�ض��ول على 

ال�ضالح, بل والتدرب عليه.
وخا���ض ه��ذا التنظي��م �ض��بع مع��ارك م��ع اجلي���ض 
اليمني, وبع�ض القبائل املوؤيدة له كحا�ضد وغريها, 

خالل الفرة من 2004 اإىل 2014, وهي:
املعركة االأوىل: اندلعت يف يونيو 2004, وقتل فيها 
قائد التنظيم ح�ض��ني احلوثي, والذي يظن الكثري من 

اأعوانه اأنه ال يزال حًيا حتى هذه اللحظة.
املعرك��ة الثاني��ة: اندلع��ت يف مار���ض 2005 ملدة 

اأ�ضبوعني, وكانت بقيادة االأب بدر الدين احلوثي.
 املعركة الثالثة: اندلعت يف نوفمرب 2005, و�ضهدت 
بداي��ة ظهور قائد جديد هو عبد امللك االأخ االأ�ض��غر 

حل�ضني احلوثي.
املعركة الرابعة: اندلعت يف يناير 2007, بعدما اأن 
اتهمت احلكومة احلوثيني بطرد اليهود من حمافظة 

�ضعدة, متهيدا لالنف�ضال عن الدولة. 
املعركة اخلام�ضة: اندلعت يف مار�ض 2008, وكانت 
حرب��ا فارق��ة وخمتلفة عن احل��روب ال�ض��ابقة لها, 
وذلك يف تو�ض��ع نطاق عملياته��ا, اإذ مل تنح�رس يف 
�ضعدة كما حدث يف احلروب االأربع ال�ضابقة لها, بل 
امت��دت اإىل  جبهات جديدة يف مناط��ق يدين اأهلها 
باملذهب الزيدي, ومنها مديرية بني ح�ضي�ض, وهي 

اإحدى املديريات القريبة من العا�ضمة �ضنعاء.
املعرك��ة ال�ضاد�ض��ة: اندلع��ت يف اأغ�ض��ط�ض 2009, 
حي��ث  جدي��دة,  واأبع��اد  مفاج��اآت  فيه��ا  وكان��ت 
اأعلن��ت احلكومة عن اكت�ض��اف ت��ورط اإيران يف دعم 
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احلوثيني, من خالل اكت�ض��اف �ض��تة خمازن لل�ضالح 
والذخ��رية اململوك��ة للحوثي��ني, وبع�ض االأ�ض��لحة 
املكتوب عليها �ض��نع يف اإيران, وت�ض��مل �ض��واريخ 
ق�ض��رية املدى, ومدافع ر�ضا�ضة وذخرية. اأعقب ذلك 
بقلي��ل اإع��الن احلكومة القب�ض على �ض��فينة اإيرانية 
حممل��ة باالأ�ض��لحة والذخائ��ر كان��ت يف طريقه��ا 

للحوثيني.
وحملت تلك املعركة خطر ا�ضتدراج اململكة العربية 
ال�ضعودية, وذلك بعد اعتداء احلوثيني على حدودها, 
م��ن خالل التمركز بجبل الدخان, والذي يدخل جزء 
منه يف االأرا�ضي ال�ضعودية, ح�ضب اتفاقية الطائف, 
ث��م اإع��الن ال�ض��عودية ب�ض��اأن العث��ور عل��ى خمازن 
لالأ�ض��لحة والذخائ��ر بهذا اجلب��ل, االأم��ر الذي جعل 

خطر جر املنطقة ل�رساع اإقليمي طائفي ماثال.
املعركة	ال�سابعة	ودالالتها:	

بداأت اإرها�ض��ات املعركة ال�ض��ابعة, ال�ضهرية بحرب 
عمران, يف مار�ض 2014, عندما ا�ض��تغل احلوثيون 
االرتباك املتزايد يف امل�ض��هد اليمني, وا�ض��طرابات 
اجلي�ض املخرق من قبل رجالهم, وت�ض��تته يف اأكر 
م��ن جبهة يف ال�ض��مال واجلن��وب, فق��ام احلوثيون 
بهج��وم مباغ��ت عل��ى مواق��ع تابع��ة لل��واء 310 
مدرع, وهو اللواء االأقوى ت�ض��كيال وت�ض��ليحا, والذي 
تعتم��د عليه احلكومة ب�ض��كل كب��ري يف معاركها مع 
احلوثي��ني, وحتول��ت حمافظ��ة عم��ران اإىل �ض��احة 
ح��رب, وا�ض��تطاعت القوات احلوثية االنت�ض��ار على 
الل��واء 310 م��درع, واال�ض��تيالء على كام��ل عتاده 

واأ�ضلحته, وقتل قائده العميد/ حميد الق�ضيبي.
وكان م��ن نتائج هذه املعركة اأن احلوثيني �ض��اروا 
على بعد 50 كم من العا�ضمة �ضنعاء, مما اأتاح لهم 
الزح��ف اإىل مداخلها, وكذلك تهج��ري اآل االأحمر من 
منازلهم ومعاقلهم يف حا�ض��د, وقد كانوا اأ�ض��حاب 
النف��وذ واملنا�ض��ب يف حكومات اليم��ن املتعاقبة, 
وتغريت موازين القوى مل�ض��لحة احلوثيني, و�ض��قط 

معها جزء كبري من هيبة الدولة.
ومل يك��ن وقف اإطالق النار يف كل من هذه املعارك 
ال�ض��بع اإال بداي��ة مرحلة جدي��دة ي��زداد فيها غياب 
�ض��لطة الدولة ونفوذه��ا عن مناطق جدي��دة, يكثف 

احلوثيون فيها ن�ضاطهم, ويكت�ضبونها برباعة.
واملالحظ هو خروج احلركة احلوثية من كل معركة 
تخو�ضها اأكر قوة, ومتا�ضكا, وتناميا, بنفوذ اأكرب, 

وم�ضاحة على االأر�ض اأو�ض��ع من �ضابقتها, فتنامت 
دعوته��م خ��ارج �ض��عدة التي خ�ض��عت لهم ب�ض��كل 
كامل خ�ضو�ضا بعد تهجري اأهل دماج, وطلبة العلم 
بها بن��اًء على اتف��اق بني احلكوم��ة واحلوثيني يف 

يناير 2014.
 وهك��ذا, �ض��ار ال�ض��مال اليمن��ي باأكمله يف قب�ض��ة 
احلوثي��ني, وب�ض��طوا �ض��يطرتهم علي��ه, حي��ث كانت 

دماج اآخر معقل للدولة يف �ضعدة.
عوامل	تفوق	احلوثيني	الع�سكري

تظاف��رت اأ�ض��باب عديدة جعل��ت احلوثيني متفوقني 
عل��ى اجلي���ض النظامي لل�ض��لطة احلاكم��ة يف اليمن 
منه��ا ا�ض��باب تتعل��ق بالدول��ة كتع��دد ال�رساع��ات 
داخ��ل اليم��ن واخ��رى لوج�ض��تية , وا�ض��باب اخرى 
والوح��دة  كالعقي��دة  اأنف�ض��هم  باحلوثي��ني  تتعل��ق 
والفهم ال�ض��حيح للواقع ال�ضيا�ضي , وعوامل داخلية 
وخارجية , فالعوامل الداخلية متثلت بدعم اجلماهري 
والعوامل اخلارجية بدعم بع�ض الدول لهذه احلركة 
وق�ضم موقع ال�ضيا�ضة الدولية هذه العوامل باالتي : 
ورغ��م اأن اجلي�ض اأكر ع��ددا وعدة, فاإن التفوق كان 

دائما للتنظيم احلوثي. ويرجع ذلك اإىل �ضببني :
ال�ضبب االأول يتعلق بالدولة نف�ضها:

1- ت�ض��تت الدول��ة بني ع��دة مواجهات م��ع احلراك 
اجلنوبي, والقاعدة, واحلوثيني يف ال�ض��مال, وكذلك 
مطال��ب حزب التجمع لالإ�ض��الح التي تتعار�ض مع 

اأهداف ومنهج احلكومة.
2- �ض��عف �ضالح اجلو اليمني, وهو ال�ضالح الوحيد 
ال��ذي تتمي��ز ب��ه احلكوم��ة عل��ى التنظي��م احلوثي, 
وعدم قدرته على حتديد االأهداف, واإ�ض��ابتها بدقة, 
وافتقاد تكنولوجيا االأقمار ال�ضناعية, وما �ضابهها, 
يف حتديد االأهداف, حتى ي�ض��هل اإ�ض��ابتها اإ�ض��ابة 
مبا�رسة, ف�ضال عن ا�ض��طرار الطيارين اإىل الطريان 
عل��ى م�ض��توى منخف���ض, حتى يت�ض��نى له��م روؤية 
االأه��داف, في�ض��بحوا بذلك �ض��يدا �ض��هال للدفاعات 
اجلوي��ة احلوثي��ة, مع اإمكاني��ة ا�ض��طدام طائراتهم  
باجلب��ال املرتفع��ة للطبيع��ة اجلبلي��ة للب��الد, وقد 

حدث ذلك بالفعل.
3- ع��دم وج��ود ط��رق معب��دة, االأم��ر ال��ذي يعي��ق 
حتركات اجلي�ض باأ�ض��لحته الثقيلة, يف حني يح�ض��ن 
احلوثي��ون ا�ض��تخدام ه��ذه الط��رق مل�ض��لحتهم, ملا 
لديهم من اأ�ض��لحة خفيفة ومتو�ضطة, ي�ضهل التحرك 
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 بها.
4- وج��ود �ض��وق مفتوحة لل�ض��الح تتي��ح الأي تيار 
اأو جماعة الت�ض��لح باالأ�ض��لحة اخلفيفة واملتو�ض��طة, 
وه��ي االأ�ض��لحة الفعالة ب�ض��كل كبري يف ه��ذا النوع 
م��ن املعارك, ل�ض��عوبة ا�ض��تخدام االأ�ض��لحة الثقيلة 
والطريان يف البيئة اليمنية, وبالتايل ال يوجد كبري 
تف��وق للجي�ض على غريه من القبائ��ل الكبرية, التي 

حت�ضل على ال�ضالح ب�ضهولة.
 5- ت�رسذم التيارات ال�ض��نية )فحزب االإ�ض��الح يف 
خالف غري ب�ض��يط مع طلبة العلم ال�ضلفيني وغريهم 

من التيارات ال�ضنية..(, فال توجد لهم راية واحدة.
ال�ضبب الثاين يتعلق باحلوثيني اأنف�ضهم:

1- التمكن الربوي االأيديولوجي الذي زرعه ح�ضني 
احلوث��ي يف اجلماع��ة لدرج��ة اإقدامهم عل��ى املوت 
دون ت��ردد اأو هل��ع من اأجل الوع��د املقد�ض والن�رس 

االأكيد, فهم يقاتلون عن عقيدة.
2- التدري��ب اجلي��د للحوثي��ني, وا�ض��تغالل الهدنة 
ب��ني كل معرك��ة واأخ��رى يف مزي��د م��ن التدري��ب 
على ا�ض��تخدام االأ�ض��لحة املختلفة, وكذلك الت�ض��ليح 

باالأ�ضلحة املتقدمة.
3- توح��د اجلماع��ات والقبائل ال�ض��يعية املختلفة 
حت��ت راي��ة واح��دة, ه��ي راي��ة احلوثي, فق��د حتول 
معظ��م معتنقي املذهب الزي��دي اإىل االثنى ع�رسي, 
وان�ض��اعت تيارات اأخ��رى للتيار احلوث��ي, كالتيار 
ال�ض��ويف. فاملناهج متقارب��ة, واالأيديولوجية غري 
بعيدة, واخل�ض��م واحد هو التيار ال�ضني, املتمثل يف 
حزب االإ�ض��الح اأو التيار ال�ض��لفي, الذي فقد مركزه 

يف دماج, وُهجرَ منها. 
عوامل	قوة	احلوثيني	و�سعفهم

 ال�ض��ك ان لكل ح��زب او تنظيم عوامل قوة �ض��اعدت 
احل��زب او التنظي��م يف الو�ض��ول لتحقي��ق اأهداف��ه 
فكان��ت العقيدة والوح��دة واالبتعاد عن امل�ض��لحة 
او املنفع��ة ال�ضخ�ض��ية او احلزبي��ة ام��ور �ض��اعدت 
احلوثيني يف قوتهم املتنامية على ال�ضاحة اليمنية 
, وهناك اي�ض��ا عوامل �ضعف قد توؤدي اىل تقوي�ض 
هذا التنظيم كما اتهمهم البع�ض بها وهي كما بينت 
جملة ال�ضيا�ض��ة الدولية بتاريخ  2014/9/2  ذلك 

من خالل تقريرها املن�ضور على موقعها الر�ضمي :
 1– عوامل	القوة:

اأ- ظهورهم يف �ض��ورة املخل�ض م��ن الظلم والفقر, 

حيث ي�ضتغل احلوثيون االأماكن الفقرية اخلالية من 
اخلدم��ات االأ�ضا�ض��ية احلياتية, وكذل��ك البعيدة عن 
مراكز الدعوة ال�ضلفية باأنواعها املختلفة, ويعملون 
فيه��ا بجد مع العام��ة, ويوفرون ما ا�ض��تطاعوا من 
خدم��ات اجتماعي��ة وخريية. وخ��الل ذلك ين�رسون 

دعوتهم.
ب- اخراق جبهات اأعدائهم, �ضواء يف اجلي�ض, اأو يف 
احل��راك اجلنوبي, اأو القبائل, وا�ض��تغالل الفرقة بني 
القبائ��ل, وجذب ما ميكن منه��م للتنظيم اأو حتييده, 
حتى ي�ض��تطيع تقليل حجم اخل�ض��م, واإ�ضعافه قبل 

خو�ض املعركة معه.
ج- غياب الدولة, وه�ضا�ض��ة موؤ�ض�ض��اتها يف العديد 
من املدن والقرى, وبالتايل غياب نفوذها و�ضلطتها, 
وا�ضتغالل احلوثيني لهذا الغياب اال�ضتغالل االأمثل.

 د- ت���رسذم التيارات ال�ض��نية املختلف��ة فيما بينها 
يف فروع الدين, واأولويات الدعوة, مثل اخلالف بني 

حزب االإ�ضالح, وال�ضلفيني, واحلراك اجلنوبي.
 ه���- جمع ال�ض��يعة باختالف عقائده��م حتت راية 
واحدة, هي راية احلوثية, فُجمع احلوثيون, وال�ضيعة 
الزيدية, واالثني ع�رسية, بل امتدت راياتهم لتجمع 

حتتها التيار ال�ضويف وغريه.
و- القتال عن عقيدة, رغبة وطمعا اإما يف اجلنة, اأو 

الن�رس املن�ضود.
ز- ظه��ور احلوثي��ة بوج��ه املتعف��ف عن منا�ض��ب 
الدول��ة املختلف��ة, بع��دم تعجله��م يف االنق�ض��ا�ض 
على مفا�ض��ل احلكومة, رغ��م قدرتهم على ذلك, يف 
حني وقع غريهم يف ه��ذا ال�رَسَك, فكان التعيني يف 
املنا�ض��ب املهم��ة على اأ�ض��ا�ض الهوي��ة احلزبية, اأو 

القبيلة, والع�ضرية والنفوذ.
ثانيا	– عوامل	ال�سعف:

اأ- امل�ض��افة البعي��دة ب��ني �ض��عار )اهلل اأك��رب, املوت 
الأمري��كا, امل��وت الإ�رسائي��ل, اللعن��ة عل��ى اليه��ود, 
الن�رس لالإ�ض��الم(, والواقع, فكل ال�ض��حايا مينيون, 
وال مي��وت اأمريك��ي, اأو يه��ودي واح��د. كذل��ك, فاإن 
اللعن��ة مل ت�ض��قط اأمريكا, اأو توقف جم��ازر اإ�رسائيل 
�ض��د العرب يف فل�ض��طني. ومل يقدم احلوثيون �ض��يئا 
لن�رسة االإ�ض��الم, �ض��وى مزيد م��ن اإراقة دم��اء اأهل 
اليمن امل�ض��لمني من كل الطوائ��ف, فظهر اأنه جمرد 
�ضعار جلذب املتحم�ض من اأهل اليمن فقط, لي�ض اإال.
ب- مل ي�ضتطع احلوثيون درء االتهام باأن م�رسوعهم 
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مبن��ي عل��ى العرقي��ة, والطائفي��ة, واإع��ادة دول��ة 
االإمامي��ة, ولي���ض على دف��ع الظلم, واإقام��ة العدل, 
كم��ا يف ظاهر دعوتهم, مما يفقدهم جزءا كبريا من 

م�ضداقيتهم.
ج- �ض��هولة اخ��راق التنظيم احلوث��ي, والعمل على 

هدمه من الداخل.
م�سادر	ت�سليح	احلوثيني

 اثريت الكثري من ال�ض��كوك واالتهامات حول متويل 
احلوثي��ني باال�ض��لحة ومن هي اجله��ة التي متولهم 
وكالعادة كانت ا�ض��ابع االتهام ت�ض��ري اىل ايران اال 
ان ه��ذه االتهام��ات مل تثبت امام الواق��ع , فقد اكد 
الكث��ري من املهتمني بال�ض��اأن اليمن��ي ان احلوثيني 
كانوا يح�ضلون على ال�ضالح بطرق خمتلفة واأغلبها 
من داخل اليمن وهذا ما اأكده تقرير جملة ال�ضيا�ض��ة 

الدولية الذي ن�رس يف 2014/9/2 جاء فيه :
الثقاف��ة القبلية اليمنية تربط بني الرجولة واإمتالك 
ال�ض��الح, لذلك كانت خمتلف اأنواع االأ�ضلحة متوفرة 
يف املنطقة. هناك ثالث م�ض��ادر رئي�ض��ية الأ�ض��لحة 

احلوثيني :
جتار ال�ضالح.

احللفاء القبليون.
اجلي�ض اليمني نف�ضه.

كان احلوثيون يح�ض��لون على اأ�ض��لحتهم من �ض��وق 
الطلح واأ�ض��واق ال�ضالح يف ماأرب خالل اأول جولتني 
م��ن املع��ارك, العديد من جتار ال�ض��الح كان ميدهم 
باالأ�ض��لحة اإما تعاطفا معهم الإنه��م زيدية اأو الإنهم 
مرتبطون قبليًا بكثري من امل�ض��لحني اأو اإنتقامًا من 
اجلي�ض للتدم��ري الذي حل مبناطقهم. وهناك �ض��بب 
اآخر وهو حقيقة اأن جتارة ال�ضالح تزدهر يف ظروف 
واأو�ضاع كهذه, فكثري من جتار ال�ضالح ينظر للنزاع 
نظ��رة مادية �رسفة, بل اأنهم ا�ض��تفادوا من اجلهود 
احلكومي��ة ملنع بع���ض االأ�ض��لحة واإغالق االأ�ض��واق 
لرفع اأ�ضعار ال�ضالح. واعتقد بع�ض التجار اأن النزاع 
�ض��يكون ق�ض��رياً فباعوا اأع��داداً كبرية من االأ�ض��لحة 
يف ف��رة وجيزة. التع��اون مع االأمريكي��ني لتطوير 
جه��از خف��ر ال�ض��واحل ح��د من ق��درة التج��ار على 
التهريب ولكن بدرجة �ض��ئيلة. بع��د احلرب الثانية, 
تقل���ض اعتماد احلوثيني على جتار ال�ض��الح اإىل حد 
م��ا فكانوا يعتمدون عل��ى عالقاتهم القبلية لتاأمني 

االإمدادات.

يف البداي��ة هن��اك القبائ��ل املقاتل��ة يف �ض��فوف 
اجلماعة وهوالء لديهم خمازنهم اخلا�ض��ة لل�ضالح. 
وهن��اك القبلي��ني الذي��ن جندتهم احلكوم��ة كجي�ض 
لالأ�ض��لحة  باالإ�ض��افة  خمازنه��م  لديه��م  اإ�ض��ايف, 
املوزع��ة عليه��م من احلكوم��ة, وه��ذه القبائل تغري 
والءه��ا ب�رسع��ة كب��رية من ط��رف الآخ��ر يف اأر�ض 
املعركة الأ�ض��باب مذكورة اأعاله, فت�ض��بح اأ�ضلحتهم 
واالأ�ضلحة املقدمة لهم من احلكومة يف يد احلوثيني. 
م�ضادر عمال االإغاثة قالت اإن احلكومة واحلوثيني 
عل��ى ح��د �ض��واء, يطلب��ون م��ن م�ض��ايخ قبليني يف 
املنطقة اأن ين�ض��موا اإليه��م اإما باإقناعهم عن طريق 
التق��ارب االآيدولوج��ي اأو تهديده��م باالإنتقام حال 
اإن�ض��مامهم للطرف االآخر. هذه احلال��ة تعني اإمداد 
احلركة بال�ض��الح واملقاتل��ني وهو مامنع احلوثيني 

من مواجهة نق�ض يف اإمدادات ال�ضالح. 
 

دبابة حربية ا�ضتوىل عليها مقاتلون "حوثيون" من 
اجلي�ض عام 2009

امل�ضدر الثالث الأ�ضلحة احلوثيني هو اجلي�ض اليمني 
نف�ضه. اأ�ضباب عديدة تقف خلف هذه الظاهرة اأبرزها 
�ض��يق وح��دات يف اجلي���ض م��ن النف��وذ الوهابي/
ال�ضلفي الذي ميثله علي حم�ضن االأحمر يف املوؤ�ض�ضة 
الع�ض��كرية, و�ض��اآلة املرتبات التي يتلقاها اجلنود, 
واإ�ض��تغالل الن��زاع يف مراحل��ه املتقدم��ة وبال��ذات 
خ��الل احلرب اخلام�ض��ة وال�ضاد�ض��ة من قب��ل مراكز 
الق��وى احلاكم��ة لت�ض��فية بع�ض��هم بع�ض��ا فهناك 
جي�ض��ان يف اليمن, جي�ض موال لعلي عبد اهلل �ضالح 
واآخ��ر مواللعل��ي حم�ض��ن االأحم��ر واأ�ض��باب ح��دوث 
ه��ذا االإنق�ض��ام متعددة. مرتبات اجلن��ود يف اجلي�ض 
اليمن��ي �ض��ئيلة للغاي��ة ورات��ب اجلن��دي ال يكفي��ه 
لتاأم��ني اأ�ضا�ض��يات احلي��اة الكرمي��ة ل��ه والأ�رست��ه, 
الظ��روف املادي��ة ال�ض��عبة واالإلت��زام االآيدلوج��ي 
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 املح��دود للقت��ال اأدى اإىل "فق��دان" ع��دد كب��ري من 
اجلنود الأ�ض��لحتهم خالل مواجهته��م للحوثيني, هم 

مل "يفقدوها" ولكنهم باعوها لقاء االأموال. 
جمموعة اأكرب من االأ�ضلحة تاأتي من القادة امليدانيني 
و�ضباط التمويل اأنف�ضهم الذين ي�ضطون على خمازن 
ال�ض��الح احلكومي��ة ويبيعونها عرب و�ض��طاء جلهات 
خمتلفة منها احلوثيون. وعدد من ال�ضباط التمويل 
كان يخرب هوالء الو�ض��طاء عن توقيت مرور القوافل 
املحملة ياالأ�ضلحة وم�ضارها, فينقل هوالء الو�ضطاء 
املعلومات للم�ض��لحني احلوثيني لل�ضطو عليها. ومن 
اأ�ض��باب ذلك هو �ض��يق هوؤالء ال�ضباط من العنا�رس 
الوهابي��ة املجن��دة كمرتزق��ة ومن تاأثريه��م العام 
على املوؤ�ض�ض��ة الع�ض��كرية. امل�ض��در االآخري املتعلق 
باجلي���ض اليمني هو "الغنائم" التي ا�ض��توىل عليها 
امل�ض��لحون عق��ب حما�رسته��م واأ�رسه��م لعنا���رس 
عدي��دة من اجلي�ض خالل ف��رات خمتلفة من النزاع 

اأبرزها احلرب الرابعة واخلام�ضة وال�ضاد�ضة. 
يف بداي��ة املع��ارك, كانت اأ�ض��لحة احلوثيني هي ما 
متتلك��ه القبائ��ل يف اليمن عادة, اإيه كي��ه-47 واآر 
بي كي وقنابل يدوية واآر بي جي, وعقب كل حرب, 
كان احلوثي��ون يح�ض��لون عل��ى مزيد من االأ�ض��لحة 
املذكورة اآنفا باالإ�ضافة اإىل اإم 2 بروانينغ وبنادق 
عدمية االإرتداد واإم252 وجي 3 وم�ضادات خفيفية 
للطائ��رات عدلها املقاتلون احلوثيون الإ�ض��تخدامها 
�ض��د الدباب��ات واملدرعات على االأر���ض. وعدد من 
اإم-113 وت��ي-55 وهامف��ي م�ض��فحة ت�ض��فيحا 
خفيفًا, وهذه نهبوها عقب اإ�ضتباكهم مع ال�ضعوديني 
م��ي-8  مي��ل  مروحي��ات  واإ�ض��قاط   .2009 ع��ام 
التابعة للجي�ض اليمني كان باأ�ض��لحة �ضغرية ولي�ض 
ب�ضواريخ اأر�ض جو فال ميتلك احلوثيون هذه. زعمت 
احلكومة وحلفائها اأن احلوثيني ميتلكون كاتيو�ضيا 
كدليل عل��ى عالقتهم باإيران, ولك��ن اجلي�ض اليمني 

هو من كان يق�ضفهم بتلك ال�ضواريخ. 
نزع ال�ضالح

وفق��ا لعل��ي البخيت��ي وهو م��ن مث��ل احلوثيني يف 
�ضي�ض��لمون  اليمني,اأنه��م  الوطن��ي  احل��وار  موؤمت��ر 
اأ�ض��لحتهم وفق��ا لق��رارات فريق ق�ض��ية �ض��عدة يف 
موؤمت��ر احل��وار الوطن��ي اليمن��ي وال��ذي تعامل مع 
ق�ض��ية �ض��الح احلوثي��ون كق�ض��ية ميني��ة ولي���ض 
حوثي��ة وفق��ا للبخيتي و�ض��دد على �رسورة �ض��حب 

اأ�ض��لحة امليلي�ضيات املرتبطة بحزب التجمع اليمني 
لالإ�ضالح كذلك.

من امل�ضتفيد من النزاع
كل مراك��ز القوى التي اأيدت االإحتجاجات ال�ض��عبية 
عام 2011 وتلك التي تنحت ر�ض��ميًا م�ض��تفيدة من 

اإ�ضتمرارية القتال �ضد احلوثيني الأ�ضباب متعددة  :
نزاع �ض��عدة قو���ض متا�ض��ك مراكز الق��وى اليمنية 
و�ض��اهم يف زيادة اإنق�ض��امها وكل ما ا�ضتمر النزاع 

ت�ضتطيع هذه القوى اإطالة عمرها ال�ضيا�ضي.
كلما ا�ض��تمر هذا النزاع كلما تقل�ضت فر�ض حت�ضني 
واإ�ض��الح الواق��ع ال�ضيا�ض��ي واالإقت�ض��ادي اليمني, 
و�ضمانة اإ�ض��تمرارية الهويات الفرعية مثل املذهب 
ال�ضيا�ض��ية  للتعبئ��ة  والقبيل��ة واملنطق��ة كاأ�ض��ا�ض 

الإحباط قوى املعار�ضة احلقيقية.
ال�ض��حن الطائف��ي والتحري���ض واإذكاء االإختالفات 
املناطقية والثقافية بني اليمنيني �ضيا�ض��ة اعتمدت 
عليه��ا مراك��ز الق��وى احلاكم��ة واأثبتت ف�ض��لها يف 
اإيقاف الن��زاع, اليمنيون يف�رسون ويق��راأون النزاع 
وف��ق الر�ض��ائل االإعالمي��ة امل�ض��للة واملتناق�ض��ة 
لالأط��راف املتقاتلة, اأخطر الر�ض��ائل هي نزع مينية 
احلوثي��ني وحماول��ة اإذكاء ���رساع من ن��وع جديد 
يعزف على وتر "القحطانية" مقابل "الها�ض��ميني", 
تت�ض��ور بع���ض االأط��راف اأن هذا ما �ضيق�ض��ي على 
احلوثي��ني بتاألي��ب القبلي��ني ب�ض��فوف اأن�ض��ار اهلل 
�ض��د النخ��ب الها�ض��مية, وتبن��ي خط��اب عن���رسي 
�ض��د الها�ض��ميني اليمنيني بالعودة اإىل الر�ض )جبل 
يف املدين��ة املن��ورة ُن�ض��ب اإليه يحيى بن احل�ض��ني 
الر�ضي اأول اأئمة الزيدية قبل األف ومئة �ضنة(. ترافق 
هذه القومي��ة املتكلفة وامل�ض��طنعة دعوات لتدخل 
�ض��عودي لدعمهم وهو م��ا يثبت العالق��ة الزبائنية 
الت��ي تربط ه��والء "الوطنيني" بتل��ك اململكة. احلل 
الوحي��د لهذه الق�ض��ية هو حتري��ر العمل ال�ضيا�ض��ي 
اليمني لي�ض��بح اأكر تقباًل واإ�ض��تيعابًا لالإختالفات 
الثقافية والدينية وال�ضيا�ضية, م�ضكلة اليمنيني دائما 
مل تك��ن يف عدو اأجنبي بقدر ما كانت اإنق�ض��اماتهم 
على اأنف�ضهم وعدم تقبلهم اإختالفاتهم واإ�ضتيعابها, 
ولن ت�ض��تطيع اأي قوة اأن تفر�ض على اليمنيني منط 

�ضيا�ضي وفكري اأوحد.                                           
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الف�صل اخلام�س     

                              	)التناف�س	االيراين	-	ال�سعودي	يف	اليمن(	

املبحث	االول	:		الدور	االيراين
تعت��رب منطق��ة ال���رسق االو�ض��ط وبال��ذات املنطق��ة 
العربي��ة من ا�ض��يا املمتدة من �ض��مال العراق وحتى 
اليم��ن جنوبا ومن ���رسق العراق حتى �ض��يناء غربا 
مناطق ا�ض��تقطاب عاملي من الناحية االقت�ض��ادية 
وال�ضيا�ض��ية واجلغرافية واال�ضراتيجية , وباملقابل 
هن��اك ق��وى اقليمية حتاول ال�ض��يطرة او ا�ض��تغالل 
مناطق النزاعات وفق م�ض��احلها او ايديولوجياتها 
ومن هنا نرى هناك تناف�ض ايراين – �ض��عودي على 
هذه املناطق , وقد ادى هذا التناف�ض على ا�ض��غالله 
من قبل االطراف الداخلية لل�رساع من اجل الت�ضهري 
باالخ��ر حتى وان مل يثبت ذل��ك , فقد اورد) الوكالة 
احل��رة لالنباء( بتاري��خ 2014/9/25  تقريرا عن 

الدعم االيراين املزمع للحوثيني جاء فيه :
ك��ررت حكوم��ة عل��ي عب��د اهلل �ض��الح واحلكوم��ة 
ال�ضعودية االتهامات الإيران بدعم جماعة احلوثيني 
وزعزع��ة  اليمن��ي  الداخل��ي  ال�ض��اأن  يف  والتدخ��ل 
ا�ض��تقرار الب��الد, اتهم��ت الدول��ة اليمني��ة احلوثيني 
بتلق��ي االأم��وال وال�ض��الح م��ن اإي��ران. دع��ا وزي��ر 
اخلارجية اليمن��ي اأبو بكر القربي اإيران اإىل التوقف 
ع��ن دعم احلوثيني يف 13 دي�ض��مرب 2009  وحتدث 
الرئي���ض اليمني اجلديد عبد ربه من�ض��ور هادي عن 
تدخ��ل اإيراين يف اليمن والقب���ض على خاليا تابعة 
لها يف �ض��نعاء اأثناء زيارت��ه للواليات املتحدة يف 
�ض��بتمرب 2012 واأعاد رئي���ض االأمن القومي اليمني 
اجل��رال علي ح�ض��ن االأحم��دي االتهام��ات لطهران 
بدعم احلوثيني ع�ض��كريًا اأواخر العام 2012 متهما 

طهران مبحاولة ايجاد موطئ قدم لها يف اليمن.
اأعلن��ت احلكوم��ة اليمنية م��رارا اعتقالها ل�ض��بكات 
ك�ض��ف  ع��ن  اإع��الن  اأول  وكان  اإيراني��ة,  جت�ض���ض 
اإيراني��ة يف ع��ام 2009, حي��ث  اأ�ض��لحة  �ض��حنات 
اأعلن��ت ال�ض��لطات اليمنية �ض��بطها ل�ض��فينة اإيرانية 
حمملة باالأ�ضلحة لدعم احلوثيني. بينما نفت طهران 
االتهام��ات وو�ض��فت ت�رسيحات احلكوم��ة اليمنية 
بالكاذبة وامل�ض��يئة عل��ى حد تعبري بيان ال�ض��فارة 

املحكم��ة  ق�ض��ت  والحق��ا  �ض��نعاء.  يف  االإيراني��ة 
اليمني��ة يف 25 م��ن اأكتوب��ر 2011 باإدان��ة �ض��تة 
بح��ارة اإيراني��ني بتهم��ة دخ��ول االأرا�ض��ي اليمنية 
بطرق غ��ري �رسعية, واالكتفاء مبدة احلب�ض �ض��نتني 
التي ق�ض��وها يف ال�ض��جن من تاريخ اإلق��اء القب�ض 
عليه��م, وترحليه��م م��ن االأرا�ض��ي اليمني��ة. جددت 
احلكوم��ة اليمني��ة تاأكيداتها ب�ض��اأن الدع��م االإيراين 
للحوثيني و�ضبطها لقوارب اإيرانية حمملة باأ�ضلحة 
ومتفجرات و�ض��واريخ م�ض��ادة للطائرات اإليهم يف 
ثالث��ة وع�رسي��ن يناير 2013 وقال وزي��ر الداخلية 
اليمني ال�ض��ابق عبد القادر قحطان – ينتمي حلزب 
التجمع اليمني لالإ�ض��الح - اأن ال�ض��فينة قادمة من 
اإي��ران وحتم��ل 48 ط��ن م��ن االأ�ض��لحة واملتفجرات 
واأن ال�ض��لطات االأمني��ة ت�ض��تكمل التحقيق مع طاقم 
ال�ض��فينة وقد تق��دم اليمن بطلب ملجل���ض اأمن االأمم 
املتح��دة للتحقي��ق يف الق�ض��ية واإ�ض��تجاب جمل�ض 
العقوبات يف املجل�ض للطل��ب املقدم وفقا للجزيرة 
ن��ت. ومل ي�ض��در عن االأمم املتحدة اأي ق��رار اأو بيان 
بهذا اخل�ض��و�ض. وحت��دث م�ض��وؤول اأمريكي وهندي 
لنيوي��ورك تامي��ز اأنه��م اعر�ض��وا �ض��حنة مر�ض��لة 
م��ن فيل��ق القد�ض التاب��ع لللحر�ض الث��وري االإيراين 
واأن االأ�ض��لحة الكال�ض��ينكوف وقاذف��ات اآر بي جي 
وغريه��ا كانت على م��نت عبارة انطلق��ت من م�رس 
وتركي��ا وتوقف��ت يف ع��دن, ووفقا لل�ض��حيفة فاإن 
ال�ض��حنة كانت مر�ض��لة لرجل اأعمال مل ت�ضمه مقرب 

من احلوثيني.
اأ�ض��افت ال�ض��عودية داعم��ًا جديدا لهم ع��ام 2014 
وه��ي دولة قطر. قائل��ة اأن لديهم وثائ��ق تثبت هذا 
الدعم. اأما عدوهم املحلي وهو حزب التجمع اليمني 
لالإ�ض��الح, فقد غ��ري روايته لالأح��داث اأكر من مرة 
خالل معارك ميلي�ض��اته مع احلوثي��ني عام 2013 
- 2014. كم��ا ادعوا اأن ليبي��ا القذايف دعمتهم من 
قبل دون اأدلة. طهران �ض��عيدة بالظهور كمدافع عن 
ال�ض��يعة حول العامل ومنهم احلوثي��ون الزيدية وهو 
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 م��ا ي�ض��اعد النظ��ام داخليًا. االأم��ر الوحي��د الذي مل 
جتده اأطراف م�ض��تقلة مهتمة بهذا ال�ضاأن هو الدليل. 
احلوثيني لي�ض��وا بحاجة اإىل ال�ض��عي للح�ض��ول على 
اأ�ض��لحة خفيف��ة م��ن اإي��ران, الأن مثل هذه االأ�ض��لحة 

متوفرة ب�ضهولة يف اليمن.
ق��ال جيف��ري فيلتم��ان, م�ض��اعد وزي��ر اخلارجي��ة 
 :2009 ع��ام  االأدن��ى  ال���رسق  ل�ض��وؤون  االأمريك��ي 
"العديد من اأ�ضدقائنا و�رسكاوؤنا حدثونا عن تدخل 
خارج��ي لدعم احلوثيني, و�ض��معنا عن نظريات عن 
دع��م اإيراين لهم..الأكون �ض��ادقا معكم, نحن المنلك 
م�ض��ادر م�ض��تقلة عن اأي من هذا" . وح�ض��ب درا�ضة 
ملعهد الدرا�ض��ات اال�ضراتيجية يف وا�ضنطن �ضدرت 
ع��ام 2011, مل تقدم احلكوم��ة اليمنية بقيادة علي 
عبد اهلل �ض��الح دليال قاطعًا ب�ضاأن التدخل االإيراين, 
وح�ض��ب الدرا�ض��ة ف��اإن احلوثيني يحتاج��ون للدعم 
امل��ايل, ولك��ن امل�ض��اعدات املالي��ة ي�ض��عب اإثبات 
ح�ض��ولها. اأ�ض��ارت برقي��ة ويكيليك���ض املو�ض��ومة 
)09SANAA2186( اإىل اإم��داد اجلي���ض اليمني 
للحوثيني بال�ض��الح. وفقا لتقرير جمموعة االأزمات 
الدولية, فاإن رئي�ض جهاز االأمن القومي حتدث قائاًل 
: »اإيران ال ت�ضلح احلوثيني فاأ�ضلحتهم مينية معظمها 
قادم من املقاتلني الذين حاربوا االإ�ض��راكيني عام 

1994 ومن ثم بيعت للحوثيني«.
ينف��ي احلوثي��ون اتهامات احلكوم��ة اليمنية, وقال 
يحي��ى احلوث��ي يف لق��اء م��ع �ض��حيفة اأملاني��ة اأن 
النظام اليمني ي�ض��تعمل اإيران ل���رسف االإنتباه عن 
ال��دور ال�ض��عودي يف اليمن  وق��ال يف مقابلة اأخرى 
ب�ض��اأن عالقته��م   باإي��ران: كان �ض��الح ي��ردد هذه 
التهمة كثريا, جللب دعم اأعداء اإيران, وقد كان نظام 
اإي��ران ه��و االآخر يحاول اأن ي�ض��تثمر تلك االدعاءات 
باأ�ض��لوب �ضيا�ض��ي ق��ذر, ولكن احلقيق��ة الثابتة هي 
اأن نظ��ام اإي��ران مل يدعم حركتنا, ب��ل بالعك�ض فهو 
يتاآم��ر علين��ا قريبا م��ن تاآمر ال�ض��عودية حتى االآن 
وعنا�رسه ال تزال متار�ض بث االإ�ض��اعات املغر�ضة 
يف حماوالت فا�ضلة للتفريق فيما بيننا, واأنا اأتهمه 
�ضخ�ضيا باالإ�ضراك يف حماولة ت�ضفريي من �ضوريا 

وت�ضليمي لعلي �ضالح يف العام 2008.   
حمم��د عزان الذي ان�ض��ق ع��ن ال�ض��باب املوؤمن قال: 
ان احلوثيني يح�ض��لون على اأ�ض��لحتهم ب�ض��هولة يف 
اليمن, يف اأر�ض املعركة اأو عرب �ضباط فا�ضدين يف 
اجلي�ض, ذلك الأن املوؤ�ض�ض��ة الع�ضكرية اليمنية كانت 
منق�ضمة من بدايات االألفية اجلديدة, وا�ضتاء نافذون 

مثل اجلرال علي حم�ض��ن االأحمر من رغبة علي عبد 
اهلل �ض��الح تقوي��ة مركز ابن��ه اأحمد على ح�ض��ابهم. 
فتكّون جي�ضان يف اليمن, احلر�ض اجلمهوري اليمني 
بقيادة اأحمد علي عبد اهلل �ض��الح وجي�ض اآخر موال 
لعلي حم�ضن االأحمر. ويرى باحثون ان علي عبد اهلل 
�ض��الح اأراد التخل�ض من مناف�ضه االأحمر عن طريق 
اإحراق��ه يف حروب �ض��د احلوثي��ني, وبذلك يتخل�ض 
م��ن احلوثيني وم��ن االأحمر يف وقت واح��د, فكانت 
األوي��ة من احلر�ض اجلمه��وري اليمني متد احلوثيني 
بال�ضالح �رساً لي�ضتطيعوا مقاومة قوات علي حم�ضن 
االأحم��ر. حتى �ض��ادق االأحمر الذي جم��ع مقاتلني 
من قبيلته حا�ض��د للقتال �ض��د احلوثي��ني اإتهم علي 
عب��د اهلل �ض��الح بانه كان يري��د اإنهاكهم عن طريق 
زجهم يف حروب �ضد احلوثيني "ل�رسب ع�ضفورين 

بحجر" على حد تعبريه.
هذا ال يعني جتاهل مزاعم التدخل االإيراين بالكلية, 
فالدوافع االإيرانية موجودة. وفقا لنيويورك تاميز, 
ف��اإن بع���ض امل�ض��وؤولني االأمريكيني الذين و�ض��فوا 
مزاعم التدخل االإيراين بالربوباغندا, يوؤمنون حاليًا 
)عام 2012( اأن هناك دعما اإيرانيا ماديا حمدودا. 
حملل �ضيا�ض��ي ميني اأخرب )مين تاميز( اأن احلوثيني 
يحظون بدعم �ضعبي كاف وال حاجة تدفعهم لتلقي 
دع��م م��ن اإي��ران وال توجد دالئ��ل كافي��ة تثبت هذا 
الدع��م. م�ض��وؤول اأمريكي اأخرب )نيوي��ورك تاميز( اأن 
احلوثي��ني قوة مقاتلة قادرة وقد ال يكونون بحاجة 

لدعم اإيراين, ولكنهم لن يرف�ضوه اإن اأتاهم.
     حت��اول بع�ض االط��راف الدولية ربط اأي حدث او 
نتيج��ة تتحقق للحوثيني ربطه��ا بايران مبا�رسة او 
غري مبا�رسة من اجل اثبات ان الذي يح�ضل باليمن 
ه��و خمطط اي��راين وبالت��ايل زيادة النقم��ة الدولية 
على احلوثيني وعلى ال�ضلطة يف ايران يف وقت واحد 
ال�ض��باب وا�ض��حة للعيان ال�ض��يما وان ايران لديها 
�رساع مع دول اال�ض��تكبار العاملي  حول برناجمها 
الن��ووي , �ض��حيح ان لدى ايران م�ض��الح م�ض��ركة 
م��ع احلوثيني وان لديهم اعداء م�ض��ركني كالقاعدة 
وامريكا باال�ض��افة اىل ذلك فان ال�ضيا�ضة االيرانية 
معروف��ة بدعمها حلركات التحرر واال�ض��الح , لكن 
موقع النهار ذهب ابعد من ذلك متبنيا وجهة النظر 
املخالفة الي��ران واحلوثيني من خالل تقريره الذي 

ن�رسه بتاريخ 2014/9/24 اكد فيه التايل :   
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يوؤم��ن التق��دم ال�ض��اعق ال��ذي حقق��ه املتم��ردون 
احلوثيون ب�ض��يطرتهم على �ض��نعاء مك�ضبا �ضيا�ضيا 
هام��ا الي��ران يف املنطق��ة, وذل��ك يف ظل ان�ض��غال 

وا�ضنطن والعامل مبحاربة التطرف بح�ضب حمللني.
وبالرغ��م من عدم و�ض��وح م��دى ارتب��اط الظاهرة 
احلوثية يف اليمن مبا�رسة باجلمهورية اال�ض��المية, 
اال ان متك��ن احلوثي��ني من ال�ض��يطرة على �ض��نعاء 
يق��دم هدية ثمينة لطه��ران ويفتح له��ا امكان بناء 

مركز نفوذ عند باب املندب والبحر االحمر.
وبح�ض��ب املحللني, ا�ض��تطاع الزعيم ال�ض��اب للتمرد 
الزي��دي عبد امللك احلوثي ان يفيد من ف�ض��ل الدولة 
و�ضيا�ض��ات التنمي��ة وانت�ض��ار الف�ض��اد والنقمة على 
الق��وى القبلي��ة التقليدي��ة, لتحقي��ق تقدم �ضيا�ض��ي 

ترجمه ميدانيا بال�ضيطرة على االر�ض.
لكن بغ�ض النظر عن حيثيته الداخلية, يبقى احلوثي 
بالن�ضبة لكثريين جزء من اآلة طهران يف املنطقة, ال 
�ض��يما بالن�ض��بة اىل رئي���ض اليمن عبد ربه من�ض��ور 

ه��ادي ال��ذي اتهم اي��ران علنا بدعمه ون��دد بوجود 
"موؤام��رة" م��ن اخل��ارج والداخل ادت اىل �ض��يطرة 

احلوثيني على �ضنعاء.
وقال املحلل يف معهد بروكينغز يف الدوحة ابرهيم 
�رسقي��ة: "من الوا�ض��ح جدا ان احلوثيني يح�ض��لون 
على دعم مهم من طهران, ف�ض��يطرة ايران على باب 
املندب يعني اعادة ر�ضم عالقات ايران يف املنطقة 

مل�ضلحتها".
وبح�ض��ب �رسقي��ة, ف��ان االمريكي��ني "رمب��ا ق��رروا 
ان يتما�ض��وا م��ع تو�ض��ع النف��وذ االي��راين يف اليمن 
ل�ض��ببني: االول غياب اال�ض��راتيجية ملواجهة تزايد 
ه��ذا النف��وذ, والثاين هو مت�ض��ك الوالي��ات املتحدة 
مبقاربته��ا التقليدية التي ترك��ز على االمن واعطاء 

االولوية ملحاربة االرهاب".
فع��دا ���رسب القاع��دة بالطائ��رات م��ن دون طي��ار 
والتع��اون يف مكافحة االره��اب, مل يبذل املجتمع 
الدويل �ض��وى القلي��ل من اجل التنمي��ة يف هذا البلد 

الذي ترك غالبا ليواجه ا�ضباحه بنف�ضه.
وقال �رسقية ان "احلوثيني وايران اعداء للقاعدة يف 
اليمن وبالتايل فان و�ض��ول احلوثيني اىل ال�ض��لطة, 
وبالرغم من رفعهم �ض��عار "امل��وت المريكا", يبقى 
اف�ض��ل بالن�ض��بة للواليات املتحدة من تعاظم نفوذ 

القاعدة".
وي��رى �رسقية اي�ض��ا ان "التحالف م��ع علي عبداهلل 

�ضالح كان ا�ضا�ضيا لتحقيق احلوثيني هذا التقدم".
  

املبحث	الثاين:			ت�سويه	�سورة	احلوثيني
    ا�ض��ركت ع��دة جهات داخلي��ة وخارجية من اجل 
ت�ض��ويه �ض��ورة احلوثي��ني يف الداخ��ل واخلارج من 
اجل ا�ض��قاطهم �ضيا�ض��يا ودينيا واجتماعيا ال�ضيما 
وان حركة احلوثيني قد اخذت باالت�ضاع وا�ضتقطاب 
اجلماهري فقد جلاأت ال�ض��لطة اليمنية على اعتبارهم 
عم��الء الي��ران و اىل ليبي��ا معمر الق��ذايف من اجل 
زي��ادة النقم��ة الدولي��ة واملحلية على ه��ذه احلركة 
, وحاول��ت ال�ض��لطة اليمنية وبع�ض علم��اء الزيدية 
املن�ضوين حتت عباية ال�ضلطة من ت�ضقيط احلوثيني 

م��ن خ��الل اعتباره��م خ��وارج الزيدي��ة واتهامه��م 
بالعقائد الفا�ض��دة وانهم قد �ضوهوا املذهب الزيدي 
وق��د ا�ض��دروا الفت��اوى بذل��ك , وق��د ب��ني موق��ع ) 
املو�ض��وعة احلرة ( ذلك من خالل تقرير ن�رسه حول 

احلوثيني جاء فيه :       
حر�ض علي عبد اهلل �ضالح ودائرته منذ بداية النزاع 
على ت�ضوير احلوثيني كامتداد ل�"جهات خارجية" 
وتلقي االأموال والدعم املعنوي واملايل والع�ض��كري 
م��ن "دول اإقليمية". وحتدث وزي��ر الداخلية اليمني 
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 حينها اأن :"التحقيقات والتحريات ك�ضفت تفا�ضيل 
كث��رية عن الدع��م االإقليم��ي الذي تتلق��اه جماعات 
متم��ردة عل��ى القان��ون والد�ض��تور, ام��ا م��ن خالل 
وكاالت اإ�ض��تخباراتية يف بع�ض الدول, اأو جماعات 
عقائدية ومذهبية, اأو جمعيات خريية يف املنطقة". 
هدف دعم اأجنبي كهذا وفقا للحكومة اليمنية حينها 
هو :"لزعزعة االإ�ضتقرار, وخلق الفو�ضى والدمار يف 
املجتم��ع اليمن��ي". وزي��ر االأوق��اف اليمني حتدث 
خ��الل اجلول��ة الرابع��ة من املع��ارك قائ��اًل :"يجب 
علينا اأن نبذل جهودا اإ�ض��تثنائية لتوعية املواطنني 
اأنهم يتعر�ض��ون ملوؤامرة خط��رية اليوم, هناك دول 
ت�ضتهدف اليمن, اإىل جانب معاهد �ضيعية لها يد يف 
تاأجي��ج هذا ال�ض��قاق احلوثي". من خ��الل البيانات 
واالإعالنات الر�ض��مية, مل ي�رس امل�ضوؤولون اليمنيون 
اإىل دول��ة بعينها �رساح��ة, ولكنهم اكتفوا بالتلميح 
اأن اإي��ران ه��ي الدول��ة املق�ض��ودة. رغ��م اأن اأبو بكر 
القربي كان حري�ض��ًا عقب كل زيارة الإيران اأو لقاء 
مب�ضوؤول اإيراين اإىل التاأكيد واجلزم على قوة العالقة 
الت��ي تربط اليمن باإي��ران, اإال اأن النريات الطائفية 
ومزاع��م الدعم االإيراين التي كان��وا يروجونها اأمام 

املواطنني اليمنيني كانت قد تر�ضخت.
 ر�ض��م �ض��ورة احلوثيون كعمالء رك��زت يف الغالب 
على اإيران وكانت ال�ضحافة احلكومية وتلك احلزبية 
املتعاطف��ة معه��ا, ت�ض��ري اإىل اإي��ران ب�رساحة دون 
تلميح��ات. ولك��ن اأدخ��ل علي عبد اهلل �ض��الح العبا 
اإقليمي��ا اآخر كداع��م للحوثيني وهو معم��ر القذايف, 
كجزء من حتركات االأخري الإ�ضتهداف ال�ضعودية. بل 
اأن موقف الواليات املتحدة الداعي جلميع االأطراف 
اإىل ت��رك ال�ض��الح واحلوار, مت تف�ض��ريه على اأنه دعم 
م��ن الوالي��ات املتح��دة للحوثي��ني. اأرادت ال�ض��لطة 
اإي�ض��ال ر�ض��الة للمدنيني اأن احلوثيني لي�ضوا مكونًا 
ميني��ًا واإمن��ا زرع خارج��ي الإ�ض��تهداف االإ�ض��تقرار 

وتدمري اليمن.

احلوثيون كم�ضوهني للمذهب الزيدي
 

من�ض��ور دعائي للحكومة اليمنية يحوي اآراء "علماء 
اليمن االأفا�ضل" ب�ضاأن احلوثيني.

تر�ضخت �ضورة احلوثيون كعمالء الإيران, والواليات 
املتح��دة, وليبي��ا الق��ذايف ف��اأرادت ال�ض��لطة حتدي 
احلوثي��ني مبنطقهم. حكاية ال�ض��لطة ه��ي اأن قيادة 
ال�ض��باب املوؤم��ن متمثل��ة باأ���رسة احلوث��ي ت�ض��عى 
الإ�ض��قاط اجلمهورية واإ�ض��تبدالها باالإمامة الزيدية, 
واأن الن��زاع الدائ��ر ب�ض��عدة ال عالقة ل��ه باحلريات 
الديني��ة والتحري���ض الطائف��ي ووق��وف الدولة اإىل 
جانب الوهابية. زعمت ال�ضلطة اأن ح�ضني بدر الدين 
احلوثي و�ضف نف�ض��ه ب�"االإمام" و"اأمري املوؤمنني" 
واأن��ه كان ياأخذ "البيعة" لنف�ض��ه, ويجمع ال�رسائب 
والزكاة الإن احُلكم "حق اإلهي �رسعي لنف�ض��ه, كونه 
من اآل البيت". ذهبت احلكومة بعيداً لت�ضوير ح�ضني 
بدر الدين احلوثي واأخيه عبد امللك كمر�ضى باأوهام 
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العظمة. ون�رس اإعالم ال�ضلطة و�ضية مزعومة حل�ضني 
ب��در الدي��ن احلوث��ي قبل قتل��ه, ي�ض��به فيها نف�ض��ه 
باالإم��ام احل�ض��ني ب��ن عل��ي باالإ�ض��افة اإىل مزاعم 
درا�ض��ة ح�ض��ني بدر الدي��ن احلوثي وطالب��ه لكتاب 
"ع���رس الظه��ور" وه��و كت��اب يتحدث ع��ن حممد 
املهدي عند ال�ضنة اأو االإمام املهدي عند ال�ضيعة الذي 
�ضيفتح الق�ض��طنطينية )اإ�ضطنبول( رغم اأنها باأغلبية 
م�ض��لمة حالي��ًا عل��ى اأية ح��ال. احلوثي��ون جماعة 
ت�ض��تلهم �رسعيته��ا واأه��داف وجوده��ا م��ن الدي��ن 
وم��ا اإذا كانوا يوؤمن��ون باأمور بطبيع��ة اأبوكاليب�ض 
كه��ذه غري مع��روف الإنه مل ي�ض��در عنهم �ض��يء من 
هذا القبيل, ولكن احلكومة اإ�ض��تعملت ق�ض�ض��ا كهذه 
لت�ضويه �ضورتهم. وحتى اإن اآمنوا فكل امل�ضلمني بال 
اإ�ض��تثناء يوؤمنون بن�ض��خة ها�ض��مية لعودة امل�ضيح, 
فالفكرة التي اأرادت ال�ضلطة اإي�ضالها هو اأن "تعجيل 
ظهور" املهدي �ضبب لتفجر املعارك. بع�ض الزيدية 
قد يتاأثر بذلك ويعترب احلوثيني خارجني عن اأ�ضول 
املذه��ب واإعتباره��م ف�ض��ياًل منب��وذاً واأقلية و�ض��ط 
الزيدي��ة اأنف�ض��هم. فزعم��ت احلكوم��ة اأن ب��در الدين 
احلوثي كان مرجعا لفرقة "اجلارودية" م�ضت�ضهدين 
بزيارت��ه الإيران. احلكومة هن��ا مل تقل اأن احلوثيني 
خرجوا عن الزيدية ولكنهم ينتمون ملدر�ضة متطرفة 
� مبعاي��ري الطرف االآخر � قريب��ة من االإثني ع�رسية, 
فيغ��دو اإلتقائه��م م��ع اإي��ران اأم��راً منطقي��ا ولي���ض 
م�ضتغربًا, وفق الر�ضالة التي اأرادت ال�ضلطة اإي�ضالها. 
ب��ل قالوا اأن احلوثيني خرجوا عن مبادئ "ال�ض��باب 
املوؤم��ن" يف بداية الت�ض��عينات والتي كانت متعلقة 
باإحياء ال��راث الزيدي وزيادة وع��ي اجليل اجلديد 
م��ن الزيدية بالتغيريات التي طراأت على اليمن وفق 
اإعالم ال�ضلطة حينها. فاعتمدوا على اأفراد من اأ�رسة 
احلوثي انتقدوا اجلماعة م�ض��تعملني �ض��يغا دينية, 
مث��ل عبد اهلل احلوث��ي, اأكرب اأبناء ح�ض��ني بدر الدين 

احلوثي. 
عب��د اهلل احلوث��ي مل يك��ن فقيه��ًا زيدي��ًا ولكن ا�ض��م 
عائلته وحقيقة اأنه ابن حل�ض��ني ي�ض��اعد م�ضداقيته, 
خرج عبد اهلل من ال�ض��جن لي�ضدر بيانات يدعو فيها 
احلوثي��ني اإىل ت��رك ال�ض��الح وع��دم تهدي��د الوحدة 
اليمني��ة واالإنخ��راط يف احلي��اة الدميقراطي��ة التي 
تنعم بها اليمن حتت حكم علي عبد اهلل �ض��الح. اأما 
حممد عزان وهو ع�ض��و �ضابق يف "ال�ضباب املوؤمن" 
فق��ال اأن احلوثي��ني خط��ر عل��ى املذه��ب الزي��دي 
"املنفت��ح" على املذاهب االأخ��رى, واملتجدد دوما 
مع متغريات الع�رس, واأن ح�ض��ني بدر الدين احلوثي 

ال عالق��ة ل��ه بالزيدي��ة واأف��كاره تعار���ض املذهب 
كلية, وبالذات االأفكار التي ا�ضتعملها "لتاأجيج هذه 
الفتنة". ون�رس جتمع لرجال دين مينيني بيانا يقول 
فيه اأن ما يحدث يف �ضعدة يهدد الوحدة واالإ�ضتقرار 
ويعيد اإىل احلياة "الع�ضبية اجلاهلية" و"االأمة" اإىل 
�ض��نني الت�رسذم والفرقة. ما يحدث يف �ض��عدة مترد 
عل��ى الدول��ة باأف��كار غريبة عل��ى ال�ض��عب اليمني, 
تعار�ض الكتاب وال�ضنة واالإجماع وتعادي �ضحابة 
الر�ض��ول, "الذين قدموا لنا ه��ذا الدين" وفقا لرجال 
دي��ن مينيني. بالتاأكيد, لي���ض كل اليمنيني وبالذات 
اأولئ��ك املنخرط��ني يف القتال يجيد الق��راءة وتدرك 
ال�ض��لطة االأع��داد الكبرية لالأمي��ني, فن�رست كتيبات 
ومن�ضورات ق�ضرية تلخ�ض بروباغندا احلكومة حتت 
عناوين خمتلفة مثل "موقف علماء اليمن االأفا�ضل" 
ليق��وم اأئم��ة امل�ض��اجد واملتطوع��ني بقرائتها على 
النا���ض يف امل�ض��اجد وخارجه��ا. وم��ن الغرائب اأن 
حلفاوؤه��ا  زال  وم��ا  حاول��ت  وحلفائه��ا,  ال�ض��لطة 
يحاول��ون ت�ض��وير القا�ض��ي حممد ال�ض��وكاين باأنه 
اعر�ض عل��ى االإمامة ويعتربه الوهابية/ال�ض��لفية 
رمزا من رموزهم, ولكن ال�ض��وكاين يف حقيقته كان 
زيديًا وُعني قا�ض��يا للق�ضاة و"جمددا" للزيدية من 
قب��ل االأئم��ة القا�ض��ميني ل�ض��بب وحيد وه��و دعوته 
لطاع��ة االإم��ام طاعة مطلق��ة وعدم اخل��روج عليه, 
مثل مب��داأ الوهابية. الإن االأئمة القا�ض��ميني )ن�ض��بة 
لالإمام املن�ض��ور باهلل القا�ضم( كانوا يعتربون مبداأ 
"اخلروج" الزيدي مهددا لهم وهم االأئمة الوحيدين 
الذي��ن اقاموا دول��ة ملكية زيدي��ة يف تاريخ اليمن, 
ه��ذه املحاولة ف�ض��لت م��ن قبل اإعالم عل��ي عبد اهلل 
�ض��الح ملحاولة اإيج��اد هوية اإ�ض��المية مينية اأكر 

ات�ضاقا مع مرور الوقت. 
يرى بع�ض املراقبني واملحللني اأن عالقة احلوثيني 
باإيران بداأت بعد حرب عام 1994, بني اأن�ضار علي 
�ض��الح ونائبه البي�ض الذي دعا النف�ض��ال اجلنوب 
ثاني��ة وخ�رس املعرك��ة وهرب, لي�ض��افر كل من بدر 
الدين احلوثي وابنه ح�ض��ني اإىل اإيران, وبعد �ضنوات 
رجع االبن اإىل اليمن م�ض��حونا باالأفكار ال�ض��فوية, 
ومكث والده هناك اإىل عام 2002, وا�ضتطاع ح�ضني 
تنظيم رحالت طالبية جماعية بالع�رسات الأن�ضاره 
اإىل اإي��ران حي��ث يقي��م وال��ده بحجة الدرا�ض��ة, وهو 
ما كانت تتمناه اإيران لت�ض��دير ثورتها االإ�ض��المية 
1979م,  من��ذ  التو�ض��عية  طموحاته��ا  وحتقي��ق 
فا�ض��تقبلتهم بحف��اوة لتق��وم مب�ض��اعدة ب��در الدين 
بغ�ضل اأدمغتهم واإعادة �ضياغتها وفقا خلطط متفق 
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 عليه��ا م�ض��بقا, و�ض��ار احلوثيون يقتف��ون خطوات 
حزب اهلل وزعيمه ح�ضن ن�رس اهلل يف التبعية الإيران 
مقاب��ل دعمه��ا التعبوي, ح��وزات علمي��ة, وخلوات 
دعوي��ة ورح��الت, وجمعي��ات خدمي��ة وتظاهرات, 
وتدريب وت�ض��ليح لل�ض��باب, ومن ثم تروي�ضهم على 
الت�ض��ليم برواية ثورة اليماين االإ�ض��المية تنطلق من 
قري��ة كرع��ة اليمني��ة مبنطق��ة خوالن قرب �ض��عدة 
متهيدا لظه��ور امله��دي, وان اليماين الذي �ض��يكون 
ا�ض��مه ح�ضن اأو ح�ض��ني من اأبناء زيد بن علي اإ�ضارة 
اإىل ح�ض��ني بدر الدين احلوثي على بع�ض الروايات. 
وا�ضتطاعوا جتنيد ال�ضباب من اأعمار اخلام�ضة ع�رسة 
حت��ى اخلام�ض��ة والع�رسي��ن, م��ع اإغ��راءات بامل��ال 
وبال�ضالح الوارد من اإيران بحاويات تقذفها ال�ضفن 
قريب��ا من ال�ض��واطئ اليمني��ة في�ض��تلمها احلوثيون 

بعي��دا عن رقابة احلكومة, ف�ض��ال عن �ض��الح كانوا 
يبتاعونه من �ضباط فا�ضدين ب�ضالح اجلي�ض.

ده��اء الدول��ة االيراني��ة يكمن يف ت�ض��ليط ا�ض��عتها 
ال�ضيا�ض��ية على ه��ذه الفرقة الثانوي��ة "اجلارودية" 
داخ��ل املذهب الزي��دي والنفخ به��ا وتزعيمها على 
بقية الزيود وممار�ض��ة �ضيا�ضة التوريط للمحايدين. 
متاما كما فعلت مع حزب اهلل يف لبنان, فاملعروف 
ال�ض��يعة  م��ن  ه��م  اال�ض��ا�ض  يف  لبن��ان  �ض��يعة  اأن 
التقليديني من اتباع مدر�ض��ة الفقيه ال�ض��يعي الكبري 
حم�ض��ن العامل��ي, وا�ض��تمروا كذل��ك ومل ينخرط��وا 
يف مذه��ب والي��ة الفقيه اخلميني, ولكن مع ان�ض��اء 
ح��زب اهلل على يد ايران اخلميني��ة, ابتلع احلزب كل 
املخالفني وا�ضبح هو اال�ض��ا�ض والواجهة ال�ضيعية, 

وتال�ضى املخالفون لنظرية والية الفقيه العامة. 
  

املبحث	الثالث:	الدور	ال�سعودي	

     يبقى الدور ال�ض��عودي االكر تاأثريا على �ض��احة 
االحداث ال�ضيا�ضية يف اليمن مبا متتلكه من امكنيات 
اقت�ضادية هائلة ال�ضيما وان الكثري من اليد العاملة 
اليمنية تعتمد ب�ض��كل ا�ض��ا�ض على ال�ضعودية ا�ضافة 
للمعون��ات املالية التي تقدمها ال�ض��عودية لل�ض��لطة 
يف اليم��ن هذا من جهة وم��ن جهة اخرى ان املنهج 
االيديولوج��ي الذي توؤم��ن به ال�ض��عودية هو االكر 
انت�ض��ارا يف اليم��ن ب�ض��بب انه��م ي�ض��خون االموال 
ويفتح��ون املدار���ض الت��ي تدر���ض املنهج ال�ض��لفي 
الوهاب��ي يف املناط��ق اليمني��ة ال�ض��يما وان اليمن 
ت�ض��هد من قلة االنفاق احلكومي به��ذا املجال وهذا 
مما �ضاهم االنت�ضار الكبري للمذهب ال�ضلفي والوهابي 
املنا�رس لل�ضعودية , ولكن مع بروز احلركة احلوثية 
وفق منطلقاتها التحررية وعدم الر�ضوخ لالمالءات 
اخلارجي��ة زاد من النقمة ال�ض��عودية ال�ض��يما رجال 
الدي��ن الذي��ن اطلقوا الفت��اوى الطائفية وح�ض��ب ما 
ذكرته �ض��بكة نب��اأ ني��وز االخبارية م��ن خالل خرب 
ن�رسته حتت عنوان )مفتي ال�ض��عودية يفتي بف�ض��اد 
عقيدة احلوثيني ويعترب مقاتلتهم جهاد ( بتاريخ    

2009/11/9  ذكرت فيه : 

     )انتق��د املفت��ي العام للمملكة العربية ال�ض��عودية 
ال�ض��يخ عبد العزيز ب��ن عبد اهلل اآل ال�ض��يخ احلوثيني 
ب�ض��دة, معت��ربا ت�رسفاته��م فتن��ة ب��ني امل�ض��لمني, 
واالأف��كار التي يوؤمنون به��ا وينطلقون منها قائمة 
على التع�ضب الأقوال �ضاذة واآراء فا�ضدة, معترباً من 
يقاتل��ون احلوث��ي اإمنا هم جماه��دون(. وزاد رئي�ض 
هيئة كب��ار العلماء ال�ض��عودية - يف حديث جلريدة 
"عكاظ" ال�ضعودية اليوم االإثنني 9-11-2009م: 
اأن احلوثي��ني اأ�ض��افوا خط��اأ اإىل اأخطائه��م الكثرية 
مبحاول��ة فر���ض عقيدتهم الفا�ض��دة عل��ى املجتمع 
والب��الد االإ�ض��المية, داعيا البل��دان االإ�ض��المية اإىل 
عدم الر�ض��ى باالأفكار الفا�ضدة البعيدة عن ال�رسيعة 

االإ�ضالمية.
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واأثن��ى املفتي العام للمملكة على اأداء رجال االأمن, 
مثمنا جهودهم يف احلفاظ على اأمن الوطن وحماية 
مقدراته, م�ضيفا: »هوؤالء اجلنود املرابطون اإمنا هم 
يف جه��اد يحر�ض��ون ثغرا م��ن ثغور االإ�ض��الم, وهم 
على خ��ري واأجر عظيم يف اإخال�ض��هم ودفاعهم عن 

الوطن«.
وب��ني: اأن حكوم��ة اململك��ة تقدم جمه��ودات كبرية 
خلدم��ة االإ�ض��الم وامل�ض��لمني وتداف��ع ع��ن الوط��ن 
وممتلكات��ه. وخل���ض مفت��ي ع��ام اململك��ة ورئي�ض 
هيئ��ة كب��ار العلم��اء اإىل القول: »اململك��ة ال تعتدي 
عل��ى اأحد, لكنها متتلك القدرة ل��ردع كل من جتاوز 

حدوده واأراد االإف�ضاد واالإخالل باالأمن«.
وبالرغم من ان املوؤ�ض�ض��ة الدينية يف ال�ض��عودية قد 
ا�ض��درت الكثري من الفتاوى �ضد احلوثيني ووجوب 
قتاله��م كمرتدي��ن اال ان ه��ذا مل مين��ع املوؤ�ض�ض��ة 
ال�ضيا�ض��ية يف اململك��ة ال�ض��عودية م��ن تلفيق التهم 
�ض��د احلكوم��ة االيراني��ة بدعمها للحرك��ة احلوثية 
بال�ض��الح وباالموال م��ن اأجل تقوي�ض ال�ض��لطة يف 
اليم��ن وع��دم ا�ض��تقرار ه��ذا البل��د , يف ح��ني ردت 
احلكوم��ة االيراني��ة هذا االته��ام وا�ض��فة احلكومة 
ال�ض��عودية باث��ارة اطراف النزاع م��ن خالل دعمها 
املبا���رس لرئي���ض ال�ض��لطة يف اليم��ن و القاعدة من 
الناحي��ة املادية واملعنوية , وق��د ن�رس موقع بوابة 
احل��ركات اال�ض��المية  تقري��را منحازا حت��ت عنوان 
)ح��رب ال�ض��ائعات ب��ني اإي��ران وال�ض��عودية وعل��ي 
عبد اهلل �ض��الح(بتاريخ 2014/2/3 �ض��ورت فيه 

االحداث كاالتي :

                                         
ترا�ض��ق كل من واإيران وال�ض��عودية االتهامات بدعم 
���رساع احلوثيني عل��ى احلكومة اليمني��ة من جهة, 
وب��ني علي عبد �ض��الح واحلركة م��ن ناحية اأخرى, 
"ال���رسق  اأف��ادت �ض��حيفة  فف��ي دي�ض��مرب 2009, 
االأو�ض��ط" اللندني��ة اململوكة ل�ض��عوديني باأن "كبار 

امل�ض��وؤولني" من "فيلق احلر�ض الث��وري االإيراين" و 
"حزب اهلل" اللبناين اجتمعوا مع متمردين حوثيني 
لتن�ض��يق العمليات الع�ض��كرية �ض��د اململكة العربية 
ال�ض��عودية. ويف االآون��ة االأخرية, ملح م�ض��اعد وزير 
الدفاع ال�ضعودي اإىل وجود تورط اإيراين يف القتال, 
م�ض��رياً اإىل "اأنه من غ��ري املمكن اأن يكون احلوثيون 
قد ح�ض��لوا باأنف�ضهم على االأ�ض��لحة التي مت ن�رسها 

�ضدنا".
ومل تظه��ر حت��ى االآن �ض��وى اأدل��ة قليلة ع��ن الدعم 
االإي��راين املبا���رس للحوثي��ني. ويقول اليمني��ون اإن 
لديه��م دلياًل, وقاموا مب�ض��اركة نظرائهم االإيرانيني 
يف م�ض��مونه, لكنه��م مل يعر�ض��وا بع��د ق�ض��يتهم 
ب�ض��ورة علني��ة �ض��د اإي��ران. وم��ع ذل��ك, فق��د ق��ام 
اليمني��ون باته��ام طه��ران طوال ال�ض��نة املا�ض��ية 

با�ضتمرارها دعم احلوثيني.
كما اأدعى الرئي�ض �ض��الح اأن حزب اهلل قام بتدريب 
احلوثي��ني عل��ى ا�ض��تعمال "القذائ��ف ال�ض��اروخية 
واالألغ��ام واالأ�ض��لحة املختلف��ة"؛ وباملث��ل, ادع��ى 
دبلوما�ض��يون مينيون باأن احلوثيون تلقوا تدريبات 
عل��ى ي��د "احلر���ض الث��وري" االإي��راين. ويف ت�رسين 
االأول/اأكتوبر 2009 اأعلنت �ض��نعاء اأنها �ض��ادرت 
�ض��فينة اإيرانية كانت تنقل اأ�ضلحة م�ضادة للدبابات 
اإىل احلوثي��ني. وقب��ل اأ�ض��ابيع قليل��ة فق��ط, واأثن��اء 
زيارته للواليات املتحدة, قال وزير خارجية اليمن 
ل�ض��حيفة "احلي��اة" ب��اأن املتمردين يتلق��ون دعمًا 

ماليًا "من قوى �ضيعية داخل اإيران وخارجها".
وال تزال م�ض��ادر اأخرى مبا يف ذلك ن�رسة موؤ�ض�ض��ة 
العاملية تدعي  "�ضراتفور" اخلا�ضة لالإ�ضتخبارات 
ب��اأن �ض��وريا, حليفة اإيران, ت�ض��هل عبور اجلهاديني 
اإىل اليم��ن, وكما تق��وم اإيران نف�ض��ها بدعم "تنظيم 
»القاع��دة« يف �ض��به اجلزي��رة العربية" ال��ذي مقره 
يف اليم��ن وهي املجموعة القوية التي �ض��اركت يف 
حماولة اإ�ض��قاط طائرة ركاب فوق مدينة ديرويت 

يف يوم عيد امليالد.
ومل تنكر طهران االإتهامات ال�ضعودية واليمنية بقدر 
ما قامت بت�ضعيد املواجهات الكالمية �ضد اململكة 
العربي��ة ال�ض��عودية. فخ��الل خطاب متلف��ز يف 13 
كانون الثاين/يناير املن�رسم, اأدان الرئي�ض االإيراين 
حمم��ود اأحمدي جناد الريا�ض ب�ض��بب "دخولها يف 
احل��رب, وا�ض��تعمالها القنابل... واملدافع الر�ضا�ض��ة 

�ضد امل�ضلمني".
اإن قي��ام اأحم��دي جن��اد بالدف��اع ع��ن احلوثيني مل 
يك��ن مفاجئ��ًا. فاحلوثي��ون يطلقون على فل�ض��فتهم 
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 لقب "ال�ض��يعة ال�ض��افية" ويعلنون �رساحة والءهم 
لطهران. 

وت�ض��ري وف��رة االأدل��ة اإىل وج��ود عالق��ة كبرية بني 
طهران واحلوثيني. ولكن حت��ى لو كانت االإدعاءات 
اليمنية وال�ض��عودية حول الدعم االإيراين للمتمردين 
مغ��اىل فيها, يبدو من املرج��ح اأن اإيران تلعب دوراً 
يف تاأجي��ج ن��ريان التم��رد يف اليم��ن, نظراً ل�ض��جل 

طهران طويل االأمد يف هذا املجال. 
ال�ض��عودية يف الوقت احلا�رس لها الدور الريادي يف 
املنطق��ة ال�ض��يما بالن�ض��بة لدول اخللي��ج فهي توؤثر 
بالطب��ع �ض��لبا وايجاب��ا بالن�ض��بة لل��دول املجاورة 
ال�ضيا�ض��ية  امل�ض��لحة  تقت�ض��يه  م��ا  وح�ض��ب  له��ا 
وااليديولوجي��ة له��ا والظاه��ر م��ن �ضيا�ض��تها هي 
حماول��ة ا�ض��عاف اليم��ن كدول��ة وبق��اءه �ض��عيفا 
يح��اول اال�ض��تعانة به��ا يف كل حني مقاب��ل تقوية 
اجلماع��ات القبلية التي ترتبط معها ب�ض��الت قوية 
, وم��ع ظه��ور احلرك��ة احلوثي��ة والت��ي مقره��ا يف 
�ض��مال اليمن وخو�ضها معارك مع ال�ضلطة وتطورت 
االح��داث حتى دخلت ال�ض��عودية عل��ى اخلط كطرف 
يف الن��زاع ودارت مع��ارك طاحن��ة بني ال�ض��عودية 
واحلوثي��ني حيث توغ��ل احلوثيني داخل االرا�ض��ي 
ال�ضعودية وقتلوا وا�رسوا عدد من اجلنود ال�ضعوديني 
هذه االحداث املت�ض��ارعة يف جنوب ال�ضعودية ويف 
�ض��مالها وماميثله العراق م��ن حتديات ايديولوجية 
و�ضيا�ضية ا�ضافة اىل مايجري من متغريات ت�ضهدها 
ال�ض��احة الدولي��ة كل ه��ذا ادى اىل اعادة ح�ض��ابات 
ال�ضيا�ض��ة ال�ض��عودية جتاه اليمن , فقد ن�رست �ضبكة 
)الدليل ال�ض��وي�رسي( بتاريخ 2011/6/10 تقريرا 
بعنوان )الدور ال�ضعودي.. هل ُي�قررِّر م�ضري ما يجري 

يف اليمن؟( جاء فيه :
        

اأظهر �ضري االأحداث يف اليمن اأن ال�ضعودية, قد تكون 
الط��رف االأكر فاِع�لية وتاأثرياً على التفاعالت التي 
ت�ضهدها البالد منذ انطالق الثورة ال�ضبابية العارمة 

مطلع �ضهر فرباير املا�ضي.
ه��ذا ب��دءاً م��ن جررِّه��ا اإىل اأروق��ة جمل���ض التع��اون 
اخلليجي عْب�ر ما ُع�رف باملبادرة اخلليجية, ُم�روراً 
�داعيات  ب�ضْي�ر اإجراءات التوقيع عليها, وانتهاًء بالتَّ
�بت على رف�ض الرئي�ض اليمني علي عبد اهلل  التي ترتَّ
�ضالح التوقيع عليها ثم خطوة نقله اإىل اململكة, هو 
�ب عليها  واأب��رز اأركان نظامه للعالج, وما ق��د يرتَّ
من تطّورات الحقة, �ضتقرر مالمح املرحلة القادمة, 
خا�ضة بعد �ض��دور ت�رسيحات مل�ض��وؤولني غربيني 

�رة على اليمن واملنطقة يف اآن. من البلدان املوؤثرِّ
ال��دَّور  وح�ض��ور  التاريخي��ة  للخلفي��ات  وِط�بق��ًا 
ال�ض��عودي الفاِع�ل يف ال�ضاأن الداخلي اليمني منذ ما 
�غل ال�ضاغل لل�ضارع  يزيد عن اأربعة عقود, اأ�ضبح ال�ضُّ
اليمن��ي وكذل��ك مُل�ختلف االأو�ض��اط ال�ضيا�ض��ية, هو 
حدود تاأثري اململكة على م�ض��ري الث��ورة, التي يرى 
ل��ت من ثورة ِج�ذرية  العدي��د من املراقبني اأنها حتوَّ
تطرح مطالب تغيري �ضاملة, اإىل جمّرد اأزمة �ضيا�ضية 
ب��ني ال�ض��لطة واملعار�ض��ة من��ذ جّره��ا اإىل دهاليز 
الت�ض��ويات البعي��دة عن �ض��احات احلري��ة والتغيري 

و�ضبابها.
معطيات ُم�قلقة

هناك َم���ن يرى اأن ال�ض��عودية باأو�ض��اعها احلالية 
)�ض��يخوخة قياداته��ا وم��ا تطرح��ه م��ن اإ�ض��كاالت 
وِخ�الف��ات حول القي��ادة املقبل��ة للمملكة وتنامي 
احِل���راك ال�ض��عبي املطلب��ي م��ن منطلق��ات مذهبية 
�ضيا�ض��ية  باإ�ض��الحات  امُل�طال��ب  االإ�ض��الحي  اأو 
اأك��ر حداث��ة, يف بلد ُع�رف��ت مبحافظتها ال�ض��ديدة( 
�ض��يجعلها اأكر انِك�فاء على نف�ض��ها الإع��ادة ترتيب 

بْي�تها الداخلي.
عل��ى العك���ض من ذل��ك, ب��دت فاعليته��ا يف امللَ�ف 
ية التي  ز الفَ�رَ�ضِ اليمني على غْي�ر ذلك التوقع, ما عزَّ
تذه��ب اإىل اأن تزاُي�د التحدي��ات واملخاطر الداخلية 
يف اأي بلد, لي�ض من �ض��اأنه بال���رسورة اأن ي�رسفها 
ع��ن االأم��ور اخلارجي��ة )ال�ض��يما اإذا م��ا كانت تلك 
التحدي��ات على عالقة باخلارج( اأو عن ال�ض��عي اإىل 
احلّد م��ن اأي خماطر تاأتي من اخلارج, وخ�ضو�ض��ًا 
م��ن دول اجل��وار. وقد لوحظ ذل��ك يف كيفية تعاُم�ل 
الريا�ض مع جارتها ال�رسقية البحرين عِق�ب اْن�ِدالع 

االإحتجاجات ال�ضعبية يف ذلك البلد.
الالعب االأبرز

ويب��دو للمراقب��ني اأن التخ��وف من تنام��ي ُق�درات 
اإي��ران يف املنطقة, هو الذي دف��ع وال زال باململكة 
���ر, وه��و اأم��ر مل يُع���د  اإىل لِع���ب دور اإقليم��ي موؤثرِّ
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مرتِب�طا بها كمناف�ض لت�ض��اُع�د ال��دور االإيراين, بل 
وبخي��ارات االأطراف الدولي��ة التي تلتقي معها على 
مواجه��ة النف��وذ الفار�ض��ي امُل�ت�ض��اعد, �ض��واء على 
ته الع�ضكرية اأو بت�ض��لُّ�له عْب�ر اجلماعات  م�ض��توى قوَّ
ال�ض��يعية يف املنطقة, واليم��ن واحدة من تلك الدول 

التي تنعِك��ض اأو�ضاعها على اجلارة ال�ضعودية.
�د ذلك بعد اأن بلغت قّوة املتمررِّدين احلوثيني  وقد تاأكَّ
���يعة يف �ض��مال اليمن, حّداً ُم�قلقًا بالن�ض��بة لها  ال�ضرِّ
منذ عام 2004 وحتى االآن, خا�ض��وا خاللها �ض��تة 
�ع��ة مع نظام �ض��الح, اإحداه��ا ُج�ّرت  ح��روب متقطرِّ
اإليها ال�ضعودية ومل يكن اأداوؤها بامل�ضتوى املاأمول, 
فيما اأ�ضبح احلوثيون قوة ال ُي��ضتهان بها يف البالد, 
وُه���م عل��ى ارتب��اط وثي��ق باإي��ران, جله��ة املذهب 
ال�ض��يعي اأو جلهة االأفكار الثورية التي يب�رسون بها  
�ض��د الهيمنة االأمريكية واالإ�رسائيلي��ة يف املنطقة, 
وهي ُم�عطيات ُم�قلقة بالن�ض��بة لل�ض��عودية, خا�ضة 
واأن لديها ِن��ض��بة كبرية من ال�ض��كان ال�ضيعة االثني 
ع�رسية يف املنطقة ال�رسقية, و�ضيعة اإ�ضماعيلية يف 

املنطقة اجلنوبية املحاذية لليمن.
كم��ا تتمت��ع اململك��ة بعالق��ة وا�ض��عة م��ع زعم��اء 
قبَ�ليني حمليني, يرتبطون مبا�رسة بالق�رس امللكي 
ويح�ض��لون عل��ى رواتب �ض��هرية من��ه, وغالب��ًا ما 
���ب دومًا يف  يلعب��ون اأدواراً �ضيا�ض��ية يف البالد ت�ضُ
اجت��اه تدعيم النفوذ ال�ض��عودي, وه��و دور يعود اإىل 
مطلَ�ع ال�ض��بعينات, عندما ف�ُر�ض��ت ت�ضوية لل�رساع 
امللك��ي اجلمه��وري, تقررت عل��ى اأ�ضا�ض��ها مالمح 
النظ��ام ال�ضيا�ض��ي اليمن��ي من��ذ �ض��بعينيات الق��رن 
املا�ض��ي, جعلته��ا الالع��ب االأبرز يف حتديد �ض��كل 
وحمتوى النظام يف �ض��نعاء, على الرغم من وجود 
ق��وى مناِوئة لهذا ال��دور الذي يزيد م��ن اأهميته  - 
االإقت�ض��اد  ارتب��اط   - وحملل��ني  مراقب��ني  بنظ��ر 
اليمن��ي ارتباطًا وثيقًا بجارته��ا الريا�ض من حيث 
املهاجري��ن اإليه��ا ولدعمه��ا امل��ايل ل�ض��نعاء, م��ا 
�نه��ا من لِع�ب دْور ه��ام يف الرتيبات التي رمبا  مكَّ

تُع�د لهذا البلد. .                  
�ر بقوة.. ولكن" "دور موؤثرِّ

 اخلب��ري الع�ض��كري واملحل��ل اال�ض��راتيجي اجلرال 
عبداحلكي��م القحفة قال يف ت�رسيحات خا�ض��ة اإىل 
ال�ض��عودي  ال��دور  الواق��ع,  "يف   :swissinfo.ch
���ر بقوة, لكنه مع االأ�ض��ف, يقوم على  يف اليم��ن موؤثرِّ

تقدي��رات خاطئ��ة منذ ع��ام 1948. فق��د وقفوا مع 
االإم��ام, ولو ظل موج��وداً الْن�قلب علْي�هم. ويف ثورة 
1962 �ض��د امللكية, انحازت ال�ض��عودية اإىل جانب 
امللكي��ني واتفق��ت معه��م, لك��ن م��ع م��رور الوقت, 
حتولت �ض��عدة التي ُع�رف��ت مبَ�عقَ���ل امللكيني, اإىل 
وك��ر لتجارة ال�ض��الح, حت��ى خرج منه��ا احلوثيون 
�لوا حتديًا كبرياً لل�ض��عودية, ثم عملت على  الذي��ن مثَّ
�ابي ال�ضلفي عْب�ر املعاهد الِع�لمية  دْع�م االجتاه الوهَّ
ومرك��ز دار احلدي��ث يف منطق��ة "دم��اج" ب�ض��عدة, 
ي��دي, فخرج لها تنظيم  ملواجهة النفوذ ال�ض��يعي الزَّ

القاعدة وما ُي��ضمى اليوم باالإرهاب".
وي�ض��تطرد القحف��ة قائ��اًل: "م��ع االأ�ض��ف, م��ا زالت 
�ب��ع ه��ذه ال�ضيا�ض��ية التقليدي��ة, وهي  ال�ض��عودية تتَّ
اإ�ض��عاف اليم��ن كدول��ة, مقاب��ل تقوي��ة اجلماعات 
للتح��والت  م�ض��توِع�بة  غْي���ر  املحلي��ة,  القبَ�لي��ة 
االإقليمي��ة والدولي��ة, التي م��ن اأَه�م مالحمه��ا اأنها 
مل تُع���د الالعب الوحيد يف املنطق��ة, بل هناك ِع�دة 
العب��ني وهن��اك واق��ع جغرو�ضيا�ض��ي جدي��د, في��ه 
العراق واإيران, وهناك طوائف وحركات اإ�ض��الحية 
���ف باملنطقة,  غْي�ر بعي��دة عن التحّوالت التي تع�ضِ

ثم الثورات العربية".
ويخلرِّ��ض القحفة م��ن كل ذلك, اإىل القول اأنه "اإذا مل 
ُي�رَك اليمن و�ض��اأنه يف ا�ضتغالل ثرواته واإمكاناته, 
�بعها  بعيداً عن اال�ضراتيجية االإ�ضتخباراتية التي تتَّ
ال�ض��عودية معه, فاإن ذلك �ض��يبقى مْب�عثا ال�ضطراب 
الب��الد واملنطق��ة م��ن حوله, وه��و م��ا يدعوها اإىل 
و�ض��ع مقارب��ة جدي��دة ل�ضيا�ض��تها ُت�ج��اه اليم��ن, 
���د ِم���راراً اإخفاقه��ا يف حتقيق  خا�ض��ة بع��د اأن تاأكَّ

ُم�رادها وانقالبها �ضّدها".
".. الطريق االأمثل.."

من جهته, يرى علي �ض��يف ح�ضن, املحلل ال�ضيا�ضي 
�ضيا�ض��ة  اأن  ال�ضيا�ض��ية,  التنمي��ة  منت��دى  ورئي���ض 
ال�ض��عودية جله��ة عالقته��ا باليم��ن, ت�ض��هد عملي��ة 
ُم�راجع��ة �ض��املة يقوده��ا املل��ك عبداهلل, م�ض��يفًا: 
"اأعتق��د اأن دوره��ا القي��ادي يف املنطق��ة, يفر�ض 
عليها اأن تتجاوز املنظور التقليدي و�ضياغة �ضيا�ضة 
�من منظور جمموعة اأ�ضدقاء اليمن,  ُت�جاه اليمن �ضِ
وه��ذه اأول جتربة الختب��ار التوفيق بني �ضيا�ض��تها 
�ف مع �ضيا�ضة اأ�ضدقاء اليمن, التي تن�ضد على  والتكيُّ

حد تعبريه, بداية جديدة اإزاء هذا البلد".
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 ويو�ض��ح �ضيف ذلك باالإ�ض��ارة اإىل اأن ال�ضعودية هي 
���راع العائلي  اجله��ة االأكر تاأث��رياً على اأطراف ال�ضرِّ
)اأي �ض��من عائلة اآل االأحمر( على ال�ضلطة يف اليمن 
حيث تلقى طرفا العائلة دعمًا ماليًا ونفوذاً �ضيا�ضيًا 
على مدار العقود املا�ض��ية, وال ي�ض��تطيع اأي منهما 
حتّدي االإرادة ال�ض��عودية. ونظراً الأن العائلة مل تع�د 
ن��ات امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي اليمني,  تغط��ي كاف��ة مكورِّ
واإمن��ا هن��اك فاعل��ني اآخري��ن, ف��اإن تكاُم���ل الدور 
ال�ض��عودي مع اخلليجي وكل اأ�ضدقاء اليمن, ي�ضبح 
هو الطريق االأمثل للحل ال�ضيا�ض��ي يف البالد, بحيث 
يج��ري الركي��ز ال�ض��عودي, كم��ا يرى �ض��يف, على 
الف��رع العائل��ي. ومب���رسوع متكام��ل م��ع االأطراف 
االأخرى للت�ض��وية ال�ضيا�ضية ال�ض��املة. وُيرجح �ضيف 
اأن تلتج��ئ ال�ض��عودية اإىل لَ�مرِّ بقية اأط��راف ال�رساع 
الت�ض��وية  خ��ارج  بينه��م  فيم��ا  للت�ض��وية  العائل��ي 
ال�ضيا�ض��ية الوطني��ة, مبا ي��وؤدي اإىل حتييد تاأثريهم 

على االأو�ضاع.
ِخ�ربته��ا  �ضت�ض��تخدم  اململك��ة  اأن  الوا�ض��ح,  وم��ن 
الطويلة يف اإيجاد ت�ض��وية تخِدم اال�ض��تقرار الداخلي 
���ف اإىل حدٍّ بعيد  وحتفظ م�ض��احلها, لك��ن ذلك يتوقَّ
على ُق�درتها عل��ى حتقيق التوازن بني كل االأطراف 
���راع, اأو  واإر�ض��اء كل املكورِّن��ات امُل�نخرطة يف ال�ضرِّ
على االأق��ل املكورِّنات االأكر ثباتًا يف ميزان القوى, 
واأهمها �ضباب الثورة والتغيري واالإ�ضتجابة الأهدافهم 
املطلبي��ة, الت��ي خرج��وا م��ن اأجلها. ولع��ل ذلك هو 
امِل�ح��ك الختب��ار حتّول ال�ضيا�ض��ة ال�ض��عودية ُت�جاه 
اليمن, واإذا ما ا�ض��تطاعت اأن تبلغه, فاإن �ضيا�ضاتها 
�ض��تكون ِف�ع��اًل قد ج��اوزت منظوره��ا التقليدي اإىل 
مقارب��ة اأك��ر واقعية, ُم��ض��توعبة للمعطي��ات التي 
اأفرزته��ا التح��ّوالت الداخلية واخلارجي��ة املتعلرِّ�قة 

باليمن.
وخل���ض التقرير اىل ان من الواجب على ال�ض��عودية 
تغي��ري �ضيا�ض��تها جتاه اليمن وايجاد ت�ض��وية حتقق 
الت��وازن لكل االطراف بدون دعم جهة على ح�ض��اب 
اخ��رى , م��ن جه��ة اخ��رى اب��دت �ض��حيفة القد���ض 
العرب��ي عل��ى موقعه��ا يف مق��ال ن�رست��ه بتاري��خ 
2014/9/25 حت��ت عن��وان )مفارقات ال�ضيا�ض��ة 
ال�ض��عودية يف اليمن( جاء تخبط ال�ضيا�ضة ال�ضعودية 
يف اليم��ن وعدم قدرتها بادارة ملف االزمة اليمنية 
بنج��اح عك�ض م��ا تلعب��ه ال�ضيا�ض��ة االيراني��ة التي 

ا�ض��تطاعت من تقلي��م اظفار ال�ض��عودية يف املنطقة 
واليمن وخل�ضت باالتي :      

 

»الن���رس امل��وؤزر والباهر« على حد و�ض��ف الرئي�ض 
االإي��راين حمم��د روح��اين �ض��يطرة جماعة »اأن�ض��ار 
اهلل« )املعروف��ني باحلوثي��ني( ه��و ذروة كربى يف 
املنازلة االإقليمية التي تخو�ضها طهران وحلفاوؤها 

مع اململكة العربية ال�ضعوديةوحلفائها.
غ��ري اأن االنهيار ال�رسيع للجي�ض اليمني وال�ض��يطرة 
احلوثية ال�رسيعة على العا�ض��مة �ضنعاء رفعا اأ�ضهم 

فر�ضيتني:
االأوىل تق��ول اإن م��ا ح�ض��ل ه��و انحناءة �ض��عودية 
فر�ض��تها اأولوي��ات الريا���ض احلالي��ة املتمثلة يف 
دورها �ض��من »التحال��ف ال��دويل« ملجابهة تنظيم 
»الدول��ة االإ�ض��المية«, والثاني��ة تقول اإن ما ح�ض��ل 
وحلفائه��ا  ال�ض��عودية  عل��ى  متريره��ا  مت  خديع��ة 

و�ضاركت فيها اأطراف مينية وخليجية.
يف كلم��ة األقاه��ا نياب��ة ع��ن الرئي�ض اليمن��ي وزير 
خارجيت��ه جمال ال�ض��الل م�ض��اء االأربعاء املا�ض��ي 
يف االجتم��اع ال��وزاري ملجموع��ة اأ�ض��دقاء اليمن 
على هام�ض اجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف نيوي��ورك, عزى عبد ربه من�ض��ور هادي, جناح 
احلوثي��ني يف ال�ض��يطرة على العا�ض��مة اليمنية اىل 
حتالفهم الوثيق مع »بع�ض اأركان النظام ال�ض��ابق« 
)ملّمح��ًا اىل الرئي�ض ال�ض��ابق علي عبد اهلل �ض��الح(, 
وه��و حتلي��ل يع��زز الفر�ض��ية االأوىل, الأن الرئي���ض 
ال�ض��ابق عل��ي �ض��الح يتح��ّرك بتغطي��ة اإقليمية من 
ال�ض��عودية, وال يعق��ل اأن يتخّلى عن حليفته الكربى 
لو مل تكن هناك موافقة مبدئية من ال�ضعوديني على 

حتركه.
لك��ّن هذا التحليل ال ي�ض��تطيع اأن يجلي كل غوام�ض 
االأح��داث اليمني��ة االأخ��رية, فهن��اك فر�ض��ية ثالثة 
تقول اإن �ض��لطنة ُعم��ان اأ�رسفت على اتفاق بني وفد 
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ابتعثه هادي وتراأ�ض��ه علي ح�ض��ن االأحمدي )رئي�ض 
جه��از االأمن القومي اليمني( ووفد اإيراين التقاه يف 
م�ض��قط, واأن االتفاق اأدى اىل �ضفقة ق�ضت »بتمكني 
احلوثي��ني من القرار ال�ضيا�ض��ي يف البالد«, وح�ض��ب 
هذه الفر�ض��ية ف��اإن الرئي���ض هادي ق�ض��د من ذلك 
تعطي��ل دور نائ��ب الرئي���ض اليمن��ي ال�ض��ابق عل��ي 
�ض��امل البي�ض, وه��و ال�ضخ�ض��ية القيادي��ة اخلطرية 
واملوؤث��رة يف احل��راك اليمني اجلنوب��ّي, واأن هادي 
بّرر لل�ض��عوديني اتفاقه مع االإيرانيني بهدف �رسب 

االإخوان امل�ضلمني يف اليمن.
االإ�ض��ارات على االتفاق ال�ضعودي االإيراين يف اليمن 
موج��ودة واأ�ض��يف اإليه��ا اأم�ض االإعالن ع��ن اإطالق 
اإيرانيني كانا حمتجزين يف عدن, بو�ضاطة عمانية, 
وهذان كان��ا اعتقال بعد احتجاز ال�ض��فينة االإيرانية 
»جيه��ان 1« التي كان��ت حمّملة باأربع��ني طنا من 
االأ�ض��لحة والقذائ��ف واملتفج��رات ومت حجزها عام 

.2013
ومما يزيد التاأكيد على كل ذلك م�ض��ارعة ال�ضعودية 
اىل الرحي��ب ب� »اتفاق ال�ض��لم وال�رساك��ة الوطنية« 
واإ�ض��ادتها »مب��ا بذل��ه الرئي���ض عب��د ربه من�ض��ور 

هادي«.
ورغ��م ات�ض��اق جه��ات ال�ض��يناريو املذك��ور, ف��اإن 
ت�رسيح وزير اخلارجية ال�ض��عودي �ض��عود الفي�ض��ل 
االأح��د املا�ض��ي ال��ذي دع��ا في��ه جماع��ة احلوث��ي 
اىل تنفي��ذ اتف��اق ال�ض��لم وال�رساك��ة الوطني��ة ال��ذي 
وقعت��ه اجلماعة مع احلكومة اليمنية »ب�ض��كل كامل 
وعاج��ل«, واتهمهم فيه بعدم تطبيق��ه »على الوجه 
املطلوب«, وال��ذي تقابله ت�رسيحات روحاين حول 
»الن�رس املوؤزر« وت�ضييق جماعة احلوثيني اخلناق 
على خ�ض��ومهم ال�ضيا�ضيني يف �ض��نعاء, تك�ضف اأن 
ال�ضيا�ض��ة اخلارجية ال�ض��عودية يف اليم��ن قد تكون 
االإيراني��ني  واأن  قدمه��ا,  عل��ى  ر�ضا�ض��ة  اأطلق��ت 
واحلوثي��ني لن يكتفوا مبطاردة خ�ض��وم ال�ض��عودية 
االآنيني )االإخوان امل�ضلمون( بل �ضي�ضتهدفون النفوذ 
املعرك��ة  يف  وي�ض��تخدمونه  اليم��ن  يف  ال�ض��عودي 

االإقليمية الكربى الدائرة.
جمتب��ى ذو النور, م�ضت�ض��ار مندوب الويل الفقيه يف 
احلر�ض الثوري االإيراين, مل يعترب ما حدث يف اليمن 
انت�ض��ارا ل� »الثورة االإ�ض��المية« يف �ضوريا والعراق 
وغ��زة ولبن��ان واليم��ن فح�ض��ب بل اعت��رب ان »هذه 

االنت�ضارات �ضتفتح بوابة فتح ال�ضعودية«.
وبغ�ض النظر عن ال�ضحنة الدعائية لهذه الت�رسيحات 
ف��اإن ما ح�ض��ل يف اليم��ن, يف راأين��ا, يعك�ض دهاء 

اإيراني��ًا كب��رياً يقابل��ه �ض��وء تقدي��ر �ض��عودي كبري, 
والنتيجة العملية �ضتكون تقليم اأظافر ال�ضعودية يف 
اليمن وهو ما �ضينعك�ض على دور الريا�ض االإقليمي, 

وقد يهّدد اأمنها الداخلّي.
بينم��ا تثب��ت االح��داث ال��دور ال�ض��عودي الكبري يف 
تغيري موازين القوى يف اليمن على م�رسح االحداث 
ال�ضيا�ضية يف اليمن منذ �ضتينات القرن املا�ضي من 
خ��الل تدخلها ب�ض��كل مبا�رس يف ال�ض��وؤون الداخلية 
اليمني��ة وتكري�ض الدكتاتورية والطلم واال�ض��تبداد , 
باملقابل نرى ايران �ضاحبة م�رسوع حقيقي نا�ضج 
خ��رج من دائ��رة الهيمنة م��ن قبل قوى اال�ض��تكبار 
العاملي��ة والتبعي��ة للغ��رب اىل تبن��ي �ضيا�ض��ة اكر 
اعتداال ون�ض��وجا للتعاي�ض مع االخر وفق امل�ضالح 
االيديولوجي��ات  يف  االخت��الف  رغ��م  امل�ض��ركة 
الفكرية والعقائدية , وهذا ما تو�ضلت اليه القناعات 
يف املنطق��ة فقد ن�رس موقع )عدن الغد ( مقاال حتت 
عن��وان )حقيق��ة التدخل ال�ض��عودي يف اليمن ووهم 
التدخ��ل االي��راين( بتاري��خ 2012/4/2 او�ض��حت 

فيه احلقائق التالية :
ال اأح��د ي�ض��تطيع ان ينكر الدور ال�ض��عودي يف اليمن 
وتدخالته امل�ضتمرة واملبا�رسة يف ال�ضئون الداخلية 
اليمنية منذ ال�ضتينيات والتقا�ضم امللكي اجلمهوري 
لل�ض��لطة واف��رازات موؤمت��ر خمر وما بع��ده واغتيال 
الرئي���ض ال�ض��هيد ابراهي��م احلمدي وتكري���ض نظام 
�ض��الح كربي��ب للنظ��ام ال�ض��عودي والتوقي��ع على 
اتفاقي��ة احل��دود الت��ي األغ��ت ح��ق اليم��ن واتفاقية 
الطائف التي تن�ض على ا�ض��تعادة اليمن الأرا�ض��يها 
املحتل��ة م��ن قبل ال�ض��عودية , والت��ي مل تعمد حتى 
اللحظة دوليا ول��ن يكون ذلك اال يف 2013وهو ما 
�ضبب القلق ال�ض��عودي من انهيار نظام �ضالح جراء 
الثورة ال�ض��بابية ال�ض��عبية اليمنية قبل التوقيع على 
تل��ك االتفاقية دوليا ك��ون االتفاقي��ة ال تعد ملزمة 
بعد �ض��قوط نظ��ام �ض��الح وكان م��ن املفر�ض اأن 
مترر مثل تلك االتفاقية التي مت�ض ب�ضيادة البلد عرب 
ا�ض��تفتاء �ض��عبي وهو ما جتاهله �ضالح ومرر االأمر 
عرب االأغلبية املرتزقة من اأع�ض��اء املوؤمتر ال�ض��عبي 
الع��ام مثلها مثل كثري من اتفاقيات التي انتق�ض��ت 
ال�ض��يادة اليمنية ومررت عرب تلك االأ�ض��وات الن�ضاز 
ك�ض��فقة الغاز لكوريا ملدة 25 عام باأقل االأ�ضعار و 

باأبخ�ض االأثمان .
نعرف ويع��رف العامل حجم املوؤامرات التي احاطت 
بالث��ورة اليمنية املبارك��ة وكل الرهان��ات داخليا 
وخارجي��ا بتحوي��ل اليمن اإىل ثورة ���رساع طائفي 
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  " ال�ض��عودي م��ن خ��الل  ال��دور  ومذهب��ي  لياأت��ي 
املوؤام��رة اخلليجي��ة " الإجها���ض الث��ورة وقان��ون 
احل�ض��انة الذي كر�ض بقاء النظام واخت�ض��ار اليمن 
يف بوتق��ة القبيلة والقوى التقليدي��ة واملرتهنة اإىل 
االأموال املغدقة من قبل اململكة والرواتب ال�ض��هرية 
وال�ض��نوية لكبار امل�ضائخ واأوالدهم  منذ ال�ضتينيات 

واملتحكمني يف رقاب النا�ض حتى اليوم .
حني �ضاركنا يف يناير بداية العام احلايل يف موؤمتر 
اليمن الذي نريد املنعقد يف بريوت كانت قد وجهت 
لنا دعوة للم�ض��اركة يف موؤمتر ال�ض��باب وال�ض��حوة 
اال�ض��المية يف طهران واملنعقد يف نهاية يناير من 
نف�ض العام واأثريت بع�ض التخوفات الغري مربرة من 
قب��ل امل�ض��اركني يف موؤمتر بريوت حول امل�ض��اركة 
والذهاب الإيران وم��ع ذلك قررنا الذهاب مع علمنا 
امل�ض��بق باحلمل��ة التحري�ض��ية التي �ض��يوجهها لنا 
تيار القوى ال�ضلفية والدينية الوهابية وهي بالفعل 
م��ا مت بتوجيه التهمة لنا كعمالء ايران اجلدد وكان 
االأج��در بهم اأن يبحثوا عن م�ض��طلحات جديدة بدال 
عن كلمة عمالء الأنها اأ�ض��بحت م�ض��تهلكة ومكتوبة 
عل��ى واجه��ة البنوك وحم��الت ال�رساف��ة و�رسكات 

االت�ضاالت.
وم��ع معرفتن��ا امل�ض��بقة ب��كل ذل��ك اأ�رسين��ا عل��ى 
امل�ض��اركة على مراأى وم�ض��مع من اجلميع وعر�ضت 
وقائ��ع املوؤمتر مبا���رسة على العديد م��ن القنوات , 
و�ض��جل �ض��باب الث��ورة اليمنية وامل�رسي��ة مواقف 
ت�ض��امنية مع ثورة ال�ض��عب ال�ضوري والبحريني مع 
التاأكيد على مراعاة موقع �ض��وريا احل�ض��ا�ض كدولة 

مواجهة .
عرفن��ا ايران عن قرب كدولة متتلك م�رسوع حقيقي 
نا�ض��ج خ��رج م��ن دائ��رة الهيمن��ة م��ن قب��ل قوى 
اال�ض��تكبار العاملية والتبعية للغرب من خالل ثورة 
بنت وا�ض��تثمرت يف   االن�ض��ان واأع��ادت له اعتباره 
اإىل  و�ض��وال  االب��رة  �ض��ناعة  اإىل  تنتق��ل  اأن  قب��ل 
�ض��ناعة ال�ض��اروخ بينما ال�ض��قيقة الكربى ت�ضتورد 
م��واد التجميل مباليني الدوالرات �ض��نويا وت�رسف 
املالي��ني االأخ��رى يف �ض��باقات الهج��ن والبغ��ال , 
عرفن��ا االن�ض��ان االي��راين الب�ض��يط ع��ن ق��رب لنجد 
املو�ض��يقى والر�ض��م وال��ورد جزء مهم يف تفا�ض��يل 
احلي��اة اليومي��ة ولي���ض ذل��ك بغري��ب كون ال�ض��عب 
االيراين �ض��عب ميتلك تراكم ح�ضاري وثقايف عريق 
ميت��د الأالف ال�ض��نوات قب��ل املي��الد بينما �ض��لفيني 
والت�ض��وير  والر�ض��م  املو�ض��يقى  يحرم��ون  الع��رب 
مما �ض��هل عليه��م ان يجدوا كثري من ال�ض��باب الذين 

يعان��ون من حال��ة االكتئاب وامل�ض��تعدين لتطويق 
خا�رساتهم باالأحزمة النا�ض��فة وتفجري اأنف�ضهم يف 
اأماك��ن يتواجد فيه��ا  االأمنني من عباد اهلل من باب 

اجلهاد فر�ض عني .
يف ايران  ال اأحد يهتم هناك اأن كنت �ض��ني اأو �ضيعي 
, يهودي اأو م�ض��يحي , م�ض��لم اأو كافر , كل اإن�ضان له 
طقو�ضه وم�ضغول بحياته اخلا�ضة بعيدا عن التدخل 
يف خ�ضو�ض��يات االأخ��ر الت��ي تخل بال�ض��لم واالأمن 
االجتماع��ي , املراأة االيرانية هناك جتدها حا�رسة 
يف كل مكان  , واملراأة يف ال�ض��قيقة ال�ضعودية حترم 
عليها قيادة ال�ض��يارة واالختالط مع جواز اأن يقود 
لها ال�ضيارة " بنجايل " اأو " هندي " كونه يدخل يف 
نطاق املحارم , باملخت�رس الثورة االيرانية اأعادت 
لالإن�ض��ان االيراين اعتباره واآدميته وهو ما يجعلها 
ثورة اإن�ض��انية وحترري��ة جديرة بالوق��وف اأمامها 
احراما واجالال بغ�ض النظر عن اأي تفا�ضيل اأخرى 
كون املو�ض��وع هنا لي�ض مو�ضوع نقا�ض وبحث بل 
مو�ض��ع م�ضاهدة وتلم�ض للواقع االيراين اليومي عن 

قرب .
وباخل��روج من كل التفا�ض��يل والع��ودة اإىل حقيقة 
التدخل ال�ض��عودي يف اليمن يت�ض��ح اليوم الن�ض��اط 
امللح��وظ لتنظي��م القاع��دة يف اأبني  وال��ذي معظم 
قاداته �ض��عوديني لل��زج باليمن يف ���رساع وحرب 
اليم��ن  اأجنبي��ة يف مي��اه  قواع��د  ت�رسع��ن وج��ود 
االإقليمي��ة  يف بظ��ل حث ال�ض��عودية ع��ن منفذ على 
البح��ر العرب��ي ع��رب ح�رسم��وت مل��د خ��ط اأنابيب 
النفط مما ي�ضهل الأمريكا التدخل حلماية م�ضاحلها 
الرتباطه��ا الوثي��ق باململكة خ�ضو�ض��ا بع��د بروز 
اي��ران كقوة نووية وتزايد ال�ض��غط االيراين الراف�ض 
للتواجد االأجنبي يف مياه اخلليج كونه مي�ض ويهدد 
اأم��ن اي��ران القومي  واملنطقة , كم��ا يجدر هنا لفت 
االنتباه اإىل اال�ض��اعات التي تروج لعالقات قيادات 
احل��راك اجلنوب��ي باإي��ران  وتلقيه��م الدع��م املايل 
والدعم امل�ضلح والذي ميثل حماولة لتمييع الق�ضية 
اجلنوبية والهروب من ايجاد حلول ناجعة لها على 
امل��دى القري��ب , واذا كان احلراك اجلنوبي ال�ض��لمي 
بالفع��ل ق��د تلقى دعم لوجي�ض��تي اي��راين منذ العام 
2007 ه��ل كان �ضي�ض��تمر يف ه��ذا النه��ج ال�ض��لمي 
حتى اللحظة والذي مهد للثورة ال�ض��بابية ال�ض��عبية 

ال�ضلمية ولثورات الربيع العربي كافة .
زعزع��ة االمن واال�ض��تقرار يف اليمن ال يخدم �ض��وى 
التوجه ال�ض��عودي من اأجل �ض��مان بقاء اليمن حتت 
�ضيطرة ال�ضعودية �ضنوات قادمة ومبا يخدم التواجد 
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االأمريك��ي والغرب��ي لل�ض��غط علي اي��ران بينما من 
م�ض��لحة اي��ران بقاء اليمن م�ض��تقرا واأمن��ا لتفويت 
الفر�ض��ة على ال�ض��عودية وحلفاوؤه��ا االأمريكان يف 
فت��ح خط��وط جديدة �ض��اغطة على اي��ران من جهة 
اليم��ن , وم��ن يروجون الي��وم عن التواج��د االيراين 
يف اليمن هو جمرد حماولة لتغطية الدور ال�ضعودي 
الق��ذر والذي يح��اول جاهدا اليوم اإع��ادة اليمن اإىل 
نف���ض املرب��ع قبل ث��ورة احل��ادي ع�رس م��ن فرباير 

ال�ض��بابية ال�ضعبية ال�ضلمية , وال بد من خروج اليمن 
اأوال من حتت الو�ض��اية ال�ض��عودية ومن ثم التعامل 
م��ع اأي دولة يف العامل وفق مبداأ ال�رساكة والندية ال 
التبعية والو�ض��اية وفق ما تقت�ضيه م�ضلحة الوطن 
وال�ض��عب اليمن��ي و�ض��ار لزام��ا على �ض��باب الثورة 
الي��وم البحث عن اأدوات مغايرة ال�ض��تمرارية الفعل 

الثوري ال�ضاغط و�ضوال للدولة املدنية املن�ضودة .

  

املبحث	الرابع	:	نظرة	احلوثيني	اليران	وال�سعودية	)اقطاب	ال�سراع(
    تته��م الكث��ري م��ن اجله��ات الداخلي��ة واخلارجية 
يف اليمن ال�ض��يما ال�ض��لطة احلاكمة احلوثيني بانهم 
ا�ضحاب اجندات خارجية مدعومة من ايران خا�ضة 
الحتاده��م يف عقيدة الت�ض��يع , وباملقاب��ل تتهمهم 
هذه اجلهات بالوقوف بال�ض��د من ال�ضعودية ب�ضبب 
اختالف املذاهب , اأما نظ��رة احلوثيون للعالقة مع 
ايران وال�ض��عودية فهم يرون انه اليوجد اأي حمظور 
القام��ة عالقات مع ال��دول وال�ضخ�ض��يات من اجل 
رفعة املجتمع وتقدمه الن متتني العالقة بني الدول 
اال�ض��المية هو ن�رس لال�ض��الم بغ�ض النظر عن هذه 
الدول��ة او تلك , وهذا ما�رسح به املتحدث الر�ض��مي 
باأ�ض��م احلركة اال�ضتاذ حممد بدر الدين احلوثي على 
) موق��ع منتدى قاوم( يف 2011/12/27 يف لقاء 

اجري معه حيث حتدث ب�رساحة قائال :
روج��ت ال�ض��لطة - ومب��ا متلكه م��ن و�ض��ائل اإعالم 
كب��رية وم�ض��للة - التهمامنا باأن لن��ا عالقات مع 
جه��ات وقوى داخلية وخارجي��ة, ونتلقى دعمًا من 
هنا وهناك, و�ضخرت اأمواًل طائلة ل�رساء ذمم الكثري 
م��ن الكت��اب واملحللني وو�ض��ائل االإع��الم الداخلية 
واخلارجية, وهددت وتوعدت كل من ال يتحدث مبا 
يحلو لها وخا�ض��ة حيال هذا املو�ض��وع, وا�ضتدعت 
�ضفراء واأر�ضلت وزراء لبع�ض الدول االإقليمية وكاأننا 

اأمام واقع ال يقبل ال�ضك اأو الت�ضكيك!!.
وكان اله��دف م��ن هذا الروي��ج والتهوي��ل معروفًا 
دومن��ا ري��ب, فلقد اعت��ادت ال�ض��لطة - ومن��ذ زمن 
بعيد - على هذا النهج البتزاز الكثري من الدول, كي 
يهبوا لنجدتها ودعمها �ض��د اخلط��ر املحدق والذي 
�ض��يعم ���رسه كل العامل اإن مل تت�ض��افر اجلهود لواأده 

يف مهده - كما تزعم -!

اجلن��وب:  يف  املنهوب��ة  بحقوقه��م  فاملن��ادون 
انف�ض��اليون خمربون ي�ض��عون للق�ضاء على الوحدة 
ومنجزاته��ا! واأح��زاب امل�ض��رك يف الو�ض��ط: خونة 
مرب�ض��ون حاق��دون يري��دون االنق�ض��ا�ض عل��ى 
ال�ض��مال:  يف  واحلوثي��ون  حلظ��ة,  اأي  يف  ال�ض��لطة 
جادون الإعادة احلكم البائد, واإرجاع عجلة التاريخ 

اإىل الوراء!!. 
وهناك ما ي�ضمى االإرهاب الذي ال دين له وال وطن: 

منت�رس يف كل مكان!....الخ.
اإذن .. فليهب العامل للنجدة واإال فاإن النتيجة �ضتكون 
عام��ة وطامة!! وهكذا جند ال�ض��لطة تهول وت�ض��خم 
وتزي��ف احلقائ��ق وه��ي ه��ي م��ن تخلق امل�ض��اكل, 
وتوؤزم الو�ضع, وبيدها احلل للم�ضاكل كلها يف اأيام 

قالئل.
فمطالب اجلنوبيني وحل امل�ض��كلة معهم باإعطائهم 
حقوقهم ورفع الظلم عنهم, وما ذا ينق�ض الدولة اإن 

فعلت؟!.
واأح��زاب اللق��اء امل�ض��رك ت��كاد تنح���رس مطالبهم 

فيما يتعلق بانتخابات حرة ونزيهة.
وبالن�ض��بة لن��ا فنح��ن ال نطمح لل�ض��لطة, واإن كنا ال 
نريدها حكراً على املف�ض��دين, وما يهمنا هو العدالة 
ولي�ض جمرد االأ�ض��ماء واالألق��اب, ومطالبنا معروفة 

معقولة.
اأم��ا م��ا ي�ض��مى االإرهاب فه��م �ض��نيعتها, حتركهم 
متى �ض��اءت اأمريكا, والت��ي تتخذهم ذريعة للتدخل 

الع�ضكري يف اليمن وغريه.
لكن احمد امل�رسي الكاتب يف جملة القد�ض يرى ان 
احلوثيني جمني عليهم من ال�ض��نة وال�ض��يعة , فحني 
نرى ا ن ال�ض��عودية ومن ي��دور يف فلكها وهي التي 
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 متث��ل املذهب ال�ض��ني الوهاب��ي ت��رى ان احلوثيني 
ه��م يد اي��ران يف املنطق��ة والتي تعمل عل��ى تنفيذ 
�ضيا�ض��ة ايراني��ة م��ن اجل احت��واء اليمن وال�ض��غط 
ع��اى دول اخللي��ج ال�ض��يما ال�ض��عودية , يف ح��ني 
ن��رى ان ايران التي متثل املذهب ال�ض��يعي التعرف 
باملذهب الزيدي , هذه املفارقة جاءت حتت عنوان 
)احلوثي��ون املجن��ي عليه��م م��ن ال�ض��نة وال�ض��يعة( 
ن�رست على املوقع املذكور يف 2014/9/22 ذكر 
فيه��ا الكاتب بع�ض احليثيات ع��ن احلوثيني ومدى 

العالقة مع ايران وال�ضعودية :
رغ��م ان كت��ب التاريخ يف متناول اجلمي��ع � وطبعا 
رخي�ض��ة الثم��ن � اإال اأن ثلة من الكت��اب العرب, اإما 
تتعم��د اأال تقراأه��ا او انه��ا قراأتها, لكنه��ا متعن يف 
خلطه��ا او تزويره��ا لت�ض��ويه �ض��ورة خ�ض��وم م��ن 

يدينون لهم بالوالء والعك�ض �ضحيح.
اك��رب عملي��ة تزوي��ر للتاري��خ احل��ايل � بع��د تزوير 
تاري��خ فل�ض��طني بالطب��ع � كان��ت حماولة ت�ض��وير 
حوثي��ي اليمن على انهم يد اي��ران اخلفية والعلنية, 
التي حتاول زعزعة اال�ض��تقرار � غري املوجود ا�ضال 
� يف جن��وب اجلزي��رة العربي��ة, واخلنجر الفار�ض��ي 
الذي �ض��ي�رسب دول اخللي��ج يف خا�رستها بايعاز 
من ايران, ا�ض��افة اىل االيعاز اىل االآالت االعالمية 
وادواتها لت�ضويه �ضورة تلك الطائفة, عرب ت�ضويرها 
باأنه��ا خارجة ع��ن امللة, واأنها دخيل��ة على اليمن, 
وله��ذا ارتاأي��ت ان اأع��ود بالتاري��خ قليال لتو�ض��يح 
حقيق��ة ما يح��دث لهذه الطائفة املجن��ي عليها من 

اجلميع, �ضواء من ايران او من اعدائها يف املنطقة.
حركة احلوثيني � ن�ضبة اىل موؤ�ض�ضها ح�ضني احلوثي, 
الذي قتل على يد الق��وات اليمنية عام 2004, التي 
ينتمي اع�ضاوؤها اىل املذهب الزيدي, او من يعرفون 
با�ض��م »ان�ض��ار اهلل« حالي��ا و«ال�ض��باب املوؤم��ن« 
�ض��ابقا, تاأ�ض�ض��ت ع��ام 1992, اي يف عه��د الرئي�ض 
املخل��وع علي عبداهلل �ض��الح, وقد ا�ض�ض��وا حركتهم 
ه��ذه نتيج��ة م��ا تعر�ض��وا له م��ن تهمي���ض ومتييز 
م��ن احلكوم��ة اليمني��ة ان��ذاك, ومل يك��ن �رساعه��م 
م��ع احلكوم��ة اليمنية له اي بع��د اقليمي او طائفي, 
ولكنه��م خرجوا عل��ى احلكومة نتيجة عدم الر�ض��ا 
عن �ضيا�ض��ات النظام اليمن��ي الداخلية واخلارجية, 
ا�ض��افة اىل ا�ض��تهداف متعم��د ملذهبه��م ورم��وزه 
وتاريخ��ه يف اليم��ن, وكانوا اكر النا�ض معار�ض��ة 
لنظ��ام عل��ي عب��داهلل �ض��الح. واحلوثي��ون زيدي��ة 
ولي�ض��وا على املذه��ب ال�ض��ائد يف جمهوري��ة اإيران 

االإ�ض��المية وال جن��وب لبنان, وال يعتربهم ال�ض��يعة 
على مذهب »االثني ع�رسية« وال مذهب »اآل البيت«, 
رغم انهم يحتفلون بعيد الغدير ويقيمون عا�ض��وراء. 
يق��ول حمم��د بدر الدي��ن احلوثي »نحن ل��ب الزيدية 
عقي��دة وفكراً وثقافة و�ض��لوكًا. ون�ض��بة الزيدية اإىل 
االإمام زيد بن علي عليه ال�ض��الم, هي ن�ض��بة حركية 
ولي�ض��ت ن�ض��بة مذهبي��ة, كما ه��ي بالن�ض��بة الأتباع 
االإمام ال�ض��افعي )ر�ض��ي اهلل عنه( وغ��ريه من اأئمة 
املذاه��ب. وم��ن ادع��ى اأنن��ا خارجون ع��ن الزيدية 
� �ض��واء بهذا املفه��وم الذي ذكرناه اأو غ��ريه � فعليه 
اأن يح��دد القواعد التي من خاللها جتاوزنا املذهب 
الزي��دي وخرجنا عنه, ولكن مب�ض��داقية واإن�ض��اف. 
اأم��ا م��ن يدع��ي اأننا اإثن��ا ع�رسية فهو جهل وا�ض��ح 
الأن ل��كل مذهب اأ�ض��واًل وقواعد متي��زه عن املذاهب 
االأخ��رى, ومن مل ينطلق من تلك االأ�ض��ول والقواعد 
فلي�ض تابعًا لذلك املذهب, واإن كانت هناك قوا�ض��م 
م�ض��ركة بينن��ا وبني االإثني ع�رسي��ة فهي موجودة 
كذل��ك بيننا وب��ني بقية املذاهب كله��ا, فالذي يرى 
اأنن��ا اثنا ع�رسية مبجرد اإقامة عيد الغدير, اأو ذكرى 
عا�ض��وراء اأو نحو هذا فهو جاهل ومغفل ال ي�ض��تحق 
النقا�ض معه«, وهذا ت�رسيح وا�ض��ح بان الزيدية ال 
عالقة لها باالثني ع�رسية ال�ضيعية, رغم انها لي�ضت 

تهمة.
حك��م ائم��ة الزيدي��ة �ض��مال اليم��ن طوال ال��ف عام 
تقريبا, وا�ض��تمر حكم االئمة يف �ض��مال اليمن حتى 
1962, ح��ني اطاح��ت باالم��ام البدر ث��ورة تهيمن 
يف  ال���رساع  وا�ض��تمر  �ض��نية  �ضخ�ض��يات  عليه��ا 
ال�ضبعينات بني ان�ضار الزيدية واجلمهوريني ال�ضنة, 
لكن الزيدي علي عبداهلل �ض��الح حكم اليمن اعتبارا 
م��ن ع��ام 1978 واق��ام الوح��دة م��ع دول��ة اليمن 
اجلنوب��ي اال�ض��راكية, ثم قم��ع يف 1994 حماولة 
قادها جنوبيون لالنف�ضال جمددا, كما خا�ض �ضت 
ح��روب م��ع احلوثيني, من خ��الل حلفائه يف جتمع 

حا�ضد القبلي وزعمائه اآل االحمر.
وبع��د اأن ا�ض��تمر القم��ع �ض��د الزيدي��ة, ب��داأ احلوثي 
بع�ض��كرة احلرك������ة, وح��ث اأع�ض������اءها على �رساء 
االأ�ض��لحة للدفاع عن اأنف�ضهم �ض��د احللفاء, وعندما 
اأق��ر نظام �ض��الح ح��رب اإدارة بو�ض عل��ى االإرهاب 
وغزو الواليات املتحدة للعراق يف عام 2003, راأى 
ح�ض��ني احلوثي اأن الفر�ض��ة باتت �ض��انحة لتو�ضيع 
ندائ��ه لتنظيم ال�ض��باب املوؤمن, م��ن خالل مهاجمة 

حتالف �ضالح مع الواليات املتحدة.
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اما �ض��بب ظه��ور احلوثيني على ال�ض��احة فله عالقة 
بامل��د الوهابي اىل اليمن, خا�ض��ة عقب عودة رجل 
دي��ن كان مقيما يف ال�ض��عودية, وهو مقبل الوداعي 
معق��ل  �ض��عدة  يف  دم��اج  قري��ة  اىل  ع��ام 1979 
احلوثيني وتاأ�ضي�ضه هناك مدر�ضة وهابية بدعم من 
احلكوم��ة اليمنية واآل االحمر وال�ض��عودية, �ض��ماها 
»دار احلديث« ودعمت احلكومة اليمنية وال�ض��عودية 
هذه املدار�ض التي انت�رست يف كل انحاء اليمن, مما 
ا�ض��تفز اتباع املذه��ب الزيدي, خا�ض��ة ان الوادعي 
كان يقول ان ا�ضحاب املذهب الزيدي »اأهل بدعة«. 
وب��داأ طالب الوادعي بهدم م�ض��اجد واث��ار الزيديني 
يف �ضعدة, وجاء الرد الزيدي متاأخرا يف الت�ضعينات 
بتاأ�ض��ي�ض حزب احل��ق ملقاومة الوهابية �ضيا�ض��يًا, 
وحركة »ال�ض��باب املوؤمن« بقيادة ح�ضني بدر الدين 
احلوثي, وركزوا على اإعادة اإحياء الن�ض��اط الزيدي, 
اجتماعي��ا وديني��ا يف املنطق��ة, فبن��وا املدار���ض 
الدينية التي �ض��موها »املعاهد العلمية« يف �ض��عدة 
واجلوف و�ضنعاء باأموال من زيدية اأثرياء واأعادوا 
طباع��ة موؤلفات ب��در الدين احلوثي الت��ي يرد فيها 

على مقبل الوادعي.
خا���ض احلوثيون بني 2004 و2010 �ض��ت حروب 
مع �ضنعاء, خ�ضو�ضا يف معقلهم اجلبلي يف �ضعدة, 
كما خا�ضوا حربا مع ال�ضعودية بني 2009 ومطلع 
2010 يف اعق��اب توغله��م يف ارا�ض��ي اململك��ة, 
والزيديون ي�ض��كلون ن�ض��بة اكر من ثلث ال�ضكان يف 
اليم��ن تقريبا. وحولت هذه احل��روب حركة احلوثي 

من نا�ضطني طالبيني اإىل متمردين حمنكني.
كم��ا اأنه��ا حولت اأي�ض��ًا قاع��دة دع��م احلوثيني من 
ب��ني طلبة اجلامع��ات الزيدية, اإىل جمي��ع اليمنيني 
املت�رسرين من �ضيا�ض��ات �ض��الح يف ال�ض��مال. وقد 
متك��ن احلوثيون من اغتنام النقم��ة التاريخية على 
نف��وذ اآل االحم��ر �ض��من حا�ض��د ويف �ض��مال اليمن, 
مع العلم ان حا�ض��د طاملا اعت��ربت الدعامة االقوى 

للحكم يف �ضنعاء.
ا�ض��تمرت عملية ت�ض��ويه احلوثي��ني يف اليمن, حيث 
اتهمته��م احلكومت��ان اليمني��ة وال�ض��عودية وحزب 
عالقات��ه  يخف��ي  ال  ال��ذي   � واال�ض��الح  التجم��ع 

بال�ض��عودية واآل االحم��ر � بانهم يتلق��ون الدعم من 
اي��ران � وال�ض��عودية اتهمته��م بتلقي دع��م من دولة 
قط��ر اي�ض��ا يف اوائ��ل ع��ام 2014 � ومل يثبت ذلك, 
لك��ن هذا ال ينف��ي انهم يتلق��ون حالي��ا او منذ عام 

2012 دعما اإيرانيا ماديا حمدودا.
وكان جيف��ري فيلتم��ان, م�ض��اعد وزي��ر اخلارجية 
االأمريك��ي ل�ض��وؤون ال���رسق االأدن��ى ع��ام 2009 قد 
ق��ال: »العديد من اأ�ض��دقائنا و�رسكائنا حدثونا عن 
تدخ��ل خارجي لدع��م احلوثيني, و�ض��معنا عن دعم 
اإي��راين له��م.. الأك��ون �ض��ادقا معكم, نح��ن ال منلك 
م�ض��ادر م�ض��تقلة عن اأي من هذا«. وح�ض��ب درا�ض��ة 
ملعهد الدرا�ض��ات اال�ضراتيجية يف وا�ضنطن �ضدرت 
ع��ام 2011, مل تقدم احلكوم��ة اليمنية بقيادة علي 
عبداهلل �ض��الح دليال قاطعًا ب�ض��اأن التدخل االإيراين, 
وح�ض��ب الدرا�ض��ة ف��اإن احلوثيني يحتاج��ون للدعم 
امل��ايل, ولك��ن امل�ض��اعدات املالي��ة ي�ض��عب اإثبات 

ح�ضولها.
برق��م  ويكيليك���ض  برقي��ة  واأ�ض��ارت 
)09SANAA2186( اإىل اإم��داد اجلي���ض اليمني 
جمموع��ة  لتقري��ر  ووفق��ا  بال�ض��الح,  للحوثي��ني 
االأزم��ات الدولي��ة, فاإن رئي�ض جه��از االأمن القومي 
حتدث قائاًل: »اإيران ال ت�ض��لح احلوثيني فاأ�ض��لحتهم 
ميني��ة معظمها قادم م��ن املقاتلني الذي��ن حاربوا 
اال�ضراكيني عام 1994 ومن ثم بيعت للحوثيني«.

مما �ض��بق ن��رى ان احلكومة اليمنية ان��ذاك وحاليا, 
ا�ض��افة اىل دول مثل ال�ض��عودية وحلفائه��ا, اأرادت 
�ض��بغ ال�رساع مع احلوثيني ب�ض��بغة طائفية لتلقي 
الدع��م املايل واملعنوي من دول جماورة, لت�ض��وير 
ال�رساع بانه ج��زء من حرب اإقليمية وتهديد لالأمن 
العاملي, للتغطية على مواجهة التنظيمات االإرهابية 
الت��ي كانت وم��ا زالت تع��ج بها االرا�ض��ي اليمنية. 
وي��رى املتتب��ع لالح��داث يف اليمن ان هن��اك نوعا 
م��ن التعبئ��ة كان وما زال �ض��د احلوثيني وحماولة 
ا�ضتغالل مظلوميتهم من قبل مراكز القوى يف اليمن 
لتاألي��ب الراأي العام العربي والعاملي عليهم فظلموا 
مرتني من ايران التي ال تعرف مبذهبهم, ومن دول 

املنطقة التي ال ترى فيهم �ضوى طائفتهم.
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  الف�صل ال�صاد�س 

)املواقف	اخلليجية	والدولية	من	االحداث	يف	اليمن(

	املبحث	االول	:	موقف	دول	اخلليج	
     بدا وا�ض��حا تخبط ال�ضيا�ض��ات اخلليجية جتاه ما 
ي�ض��مى بالربيع العربي الذي بداأ بتون�ض والنهاية ال 
تبدو وا�ضحة وان كان يعتقد الكثري بانها �ضتمر على 
دول اخللي��ج العرب��ي , لذا لعبت هذه الدول ال�ض��يما 
ال�ض��عودية واالم��ارات وقطر دورا كب��ريا يف التاأثري 
عل��ى ه��ذه الث��ورات وتغي��ري موازين القوى ح�ض��ب 
�ض��راتيجيتها وم�ض��احلها وحتالفاته��ا االقليمي��ة 
والدولية , فحاولت خل��ط االوراق من االنحياز لهذا 
الطرف او ذاك ففي بلد حتاول التدخل بقوة ل�ضعود 
اال�ض��الميني املت�ض��ددين ويف اخ��ر ت�رسبه��م , وما 
ان و�ض��لت موجة الربي��ع العربي لليمن حتى انربت 
ال�ض��عودية واالمارات لو�ض��ع خمط��ط للحفاظ على 
ال�ض��لطة احلاكمة يف اليم��ن او على االقل بقاء نف�ض 
النه��ج مع تغي��ري االدوار ومل��ا كانت ثورة ال�ض��عب 
اليمني عارمة ا�ض��تطاعت من ال�ضيطرة على مفاتيح 
االمور يف العا�ض��مة اليمنية عملت ال�ض��عودية على 
ت�ض��وير احلوثي��ني بانه��م اداة بي��د اي��ران وامريكا 
ل���رسب احلراك اال�ض��المي يف اليمن م��ن اجل العب 
على الوتر الطائف��ي ولكنها مغالطات التخفى على 
من يفهم ال�ضيا�ض��ة , فقد ا�ضار موقع )وطن( اىل هذه 
االح��داث من خالل مق��اال ن�رسه عل��ى موقعه حتت 
عن��وان ) االإم��ارات وال�ض��عودية حتالف��ا م��ع اإيران 
الإزاح��ة االإ�ض��الميني م��ن امل�ض��هد اليمن��ي باأيادي 

احلوثيني( بتاريخ   2014/9/22   جاء فيه :
 

منذ انت�ض��ار »الربي��ع العرب��ي« يف تون�ض ثم م�رس 
وانتقال��ه لليمن ق��رب دول اخلليج وليبيا و�ض��وريا, 
وهن��اك اآلة اإقليمية دولية م�ض��ركة ت�ض��عي لو�ض��ع 
اخلط��ط علي ن��ار هادئ��ة ووفق دبلوما�ض��ية ناعمة 
للق�ض��اء عل��ي ه��ذا الربيع العربي خ�ض��ية اأن ي�ض��ل 

اخلليج ويهدد زعماء وملوك.
اأم��ا مركز هذه املخططات الذي ك�ض��فت عنه تقارير 
غربية وحتركات اإماراتية, فهو العا�ضمة االإماراتية 
»اأبوظبي« التي كانت حتت�ضن قادة جهاز اأمن الدولة 
امل�رسي الهاربني م��ن م�رس بعد ثورة »25 يناير« 
والراغبني يف االنتقام من الثوار »االإ�ضالميني الذين 
ق��ادوا ه��ذه الثورة يف كل دول »الربي��ع العربي« اأو 

كان لهم الدور احل�ضام يف جناحها«.
وبع��د جن��اح »الثورة امل�ض��ادة« يف م���رس برعاية 
اإماراتي��ة و�ض��عودية, وانتق��ال نف���ض املخط��ط اإيل 
ليبي��ا, ثم اليم��ن بات وا�ض��حا اأن »اأبوظبي« تتزعم 
���رسب التيار االإ�ض��المي يف دول »الربي��ع العربي« 
وباقي الدول واأظهرت الدالئل املختلفة هذا ومنها:

 1-   تعي��ني جن��ل املخل��وع »علي �ض��الح« �ض��فريا 
لليمن يف »اأبوظبي« مل يكون بناء على رغبة ال�ضفري 
نف�ض��ه ولكن��ه بن��اء عل��ى طل��ب بع���ض دول اخلليج 
ال��ذي ر�ض��حت »اأحمد عل��ى« اأن يكون غط��اء للعمل 
وق��ام »ه��ادي« بتلبي��ة الطل��ب اخلليج��ي, وتعيني 
»اأحمد علي« �ضفريا يف »اأبوظبي« معناه حتييد دور 
ال�ض��فارة اليمني��ة يف االإم��ارات وجتنيدها ل�ض��الح 

القوى امل�ضادة للثورة اليمنية.
2-   »اأبوظب��ي« بها مرك��ز مقاومة الثورة والتغيري 
ومنه��ا ياأتي امل��ال والدع��م, ويوجد بها -بح�ض��ب 
تقاري��ر ميني��ة- �ضخ�ض��يات ا�ض��تخباراتية عربي��ة 
وغربي��ة ومينية خا�ض��ة بقم��ع ثورة اليمن وت�ض��م 
خ��رباء يف �ض��ناعة االأزم��ات والدعاي��ة امل�ض��ادة 
واالإعالم, واملال يحول من »اأبوظبي« ب�ض��كل يومي 
وباأ�ض��ماء رج��ال اأعمال اأفراد و���رسكات ومغربني 
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وبعلم االأمن القومي والبنك املركزي.
3-   م�ض��وؤولون يف حزب االإ�ض��الح اليمني والقوي 
الثورية االإ�ض��المية قالت اأنها علمت من م�ضادر يف 
الرئا�ض��ة اليمني��ة اإن االإم��ارات طلب��ت م��ن الرئي�ض 
اليمن��ي »عبدرب��ه من�ض��ور ه��ادي« اإق�ض��اء ح��زب 
االإ�ض��الح م��ن الوزارات ال�ض��يادية ومنه��ا الداخلية 
واملالي��ة والتخطيط, واإقالة الع�رسات من ال�ض��باط 
ل�ض��الح  ه��ذا  اأن  بدع��وي  الع�ض��كرية  والقي��ادات 
املب��ادرة اخلليجية حلل االأزم��ة اليمنية, وهو ما مت 

تنفيذ بع�ضه.
حلرك��ة  ال�ضيا�ض��ي  املكت��ب  ع�ض��و  زي��ارة     -4
»احلوثي��ني« »عل��ي البخيت��ي« -ال��ذي ي�ض��ع علي 
مكتبه علم اإيران و�ضورة علماء ال�ضيعة االيرانيني- 
املا�ض��ي  يوليو/مت��وز  يف  االإم��ارات  دول��ة  اإىل 
ولقاءات��ه مع م�ض��وؤولني اإماراتيني جاءت بتن�ض��يق 
تام م��ع االإيرانيني بدعوي تن�ض��يق اجلهود واإجناح 
الثورة امل�ضادة يف اليمن واإزاحة الثوار وخ�ضو�ضا 
االإ�ض��الميني باأيدي مينية »احلوثي��ني« الذين مثلوا 

دور »مترد« امل�رسية يف الثورة امل�ضادة.
5-   االإمارات وال�ضعودية نزعا الكثري من النفوذ من 
ثوار اليمن مبكرا عرب املبادرة اخلليجية التي ن�ضت 
عل��ى توزي��ع ال�ض��لطة منا�ض��فة بني ح��زب الرئي�ض 
ال�ض��ابق »علي �ضالح« واحلايل »هادي« وبني قوى 
املعار�ض��ة املمثلة باأحزاب اللقاء امل�ض��رك ومنها 
االإ�ض��الح »االإخ��وان« ومكونات ال�ض��باب واأن�ض��ار 
الثورة, وهذه املنا�ضفة كانت اأول بوادر الظلم واأول 
مراحل االإزاح��ة, الأن الثورة اندلعت على نظام علي 
�ض��الح وحزبه واملبادرة اأبقت احلزب �رسيك فاعل, 
واأ�ضبحت ح�ضة القوى الثورية مبختلف ت�ضكيالتها 

اقل من 5% من مفا�ضل ال�ضلطة واأجهزتها.
ويظهر من تطورات االإحداث و�ض��ياق ال�ض��يطرة علي 
�ض��نعاء اأن �ضيا�ض��ة الق�ض��اء على التيار االإ�ضالمي 
والث��ورة اأوكل��ت املهم��ة جلماع��ة »احلوث��ي« التي 
ا�ض��تحوذت على دعم كامل من املوؤ�ض�ض��ة الع�ضكرية 
والرئا�ض��ة اليمنية »الداخلي��ة والدفاع اأمروا قواتهم 
بع��دم الت�ض��دي للحوثيني بع��د دخولهم العا�ض��مة 

و�ضيطرتهم علي اأغلب مواقعها«.
واالإيراني��ني«  »اخلليجي��ني  االأم���ض  اأع��داء  واأن 
و»االأمريكان واالإيرانيني« اأ�ض��بحوا اأ�ضدقاء اليوم, 
و»احلوث��ي« ه��و اأداته��م جميعا.. فهو كان ي�ض��نف 

ع��دو للخليج الرتباطه باإي��ران ولكنه عدو تاريخي 
للتيار االإ�ضالمي ال�ضني اأي�ضا مذهبيا, كما اأنه لعبة 

اأمريكية مف�ضلة ل�رسب االإ�ضالميني يف اليمن.
ومثلم��ا ن�رس اإ�ض��الميو م���رس وليبيا باق��ي القوي 
حقوقه��م  واأي��دوا  والليربالي��ة  الي�ض��ارية  الثوري��ة 
ال�ضيا�ض��ية ثم انقلبت هذه القوي �ض��د االإ�ض��الميني 
ل���رسب  واجلي���ض  اإقليمي��ة  ق��وي  م��ع  وحتالف��ت 
االإ�ض��الميني, ح��دث ال�ض��يء نف�ض��ه يف اليم��ن حيث 
لع��ب احلوثي��ني دور »حرك��ة مترد م���رس«, فمع اأن 
»احلوثيني« ح�ض��لوا علي منا�رسة التيار االإ�ضالمي 
يف اليم��ن والق��وى املتحالف��ة مع��ه اإميان��ا منه��م 
مبظلوميته على يد الرئي�ض ال�ض��ابق »علي �ض��الح«, 
فق��د حتالف��وا م��ع عل��ي �ض��الح وحزب��ه »املوؤمت��ر 
ال�ض��عبي« يف املوؤام��رة االأخ��رية الت��ي غ��زو فيه��ا 

�ضنعاء!.
وقد ك�ضفت املواقف دور ال�ضعودية واإيران اأي�ضا يف 
التحال��ف مع »احلوثي��ني للتخل�ض م��ن »االإخوان« 
والثوار االإ�ض��الميني يف اليمن .. فبالن�ض��بة الإيران , 
ك�ض��ف موقع »�ض��يعة اأونالين« القريب من احلكومة 
االإيراني��ة, االأه��داف االيراني��ة عندم��ا حت��دث ع��ن 
»انت�ض��ار الث��ورة ال�ض��يعية بقي��ادة »احلوث��ي« يف 
اليم��ن«, وقال: »اإن حرب احلوثي��ني احلقيقية بداأت 
االإ�ض��المية  التي��ارات  االآن, مبع��ارك �ض��نعاء م��ع 

املعار�ضة لثورة احلوثيني يف اليمن«.
ال�ض��عودية فق��د حت��دث ع��ن دوره��ا مبك��را  اأم��ا   
الكات��ب الربيط��اين »ديفيد هري�ض��ت« يف �ض��حيفة 
»اجلاردي��ان« الربيطاني��ة نوفمرب/ت�رسي��ن الثاين 
2013 املا�ض��ي عندم��ا اأك��د: »اإن ال�ض��عودية تدعم 
»احلوثيني يف اليمن, ل�رسب االإ�ض��الم ال�ضيا�ضي يف 
املنطقة, مبا يف ذلك حزب االإ�ضالح االإ�ضالمي الذي 

جتد فيه ال�ضعودية خطراً كبرياً وجاحما«.
وقال اإن »احلوثيني« يتلقون دعما ماليا وع�ض��كريا 
من ال�ض��عودية, وحول �رس ا�ض��تمرار الدعم ال�ضعودي 
ل�»احلوثي��ني« رغ��م اأنه��م كان��وا حم�ض��وبني عل��ى 
اإيران, قال م�ض��در �ض��عودي اإن »اململكة ال ترى يف 
»احلوثيني« اأو ال�ض��يعة اأو حتى اإي��ران خطرا عليها, 
بقدر ما اإنها تعترب باأن اخلطر هو االإخوان امل�ضلمون 

يف م�رس والتجمع اليمني لالإ�ضالح يف اليمن«.
 ب��ل اأن �ض��حيفة »املونيت��ور« االأمريكي��ة عندم��ا 
حتدث��ت عن �ض��عي ال�ض��عودية للبحث ع��ن حتالفات 
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 ميني��ة الإخ�ض��اع »احلوثي��ني« ق��ال اأن ال�ض��عودية 
ف�ضلت االعراف ب�»احلوثيني« كقوة حملية ال تقلق 
حدودها مقابل اإ�ضعاف »االإخوان« فخ�رست االثنني 
واأ�ضبحت غري قادرة علي احتواء »احلوثيني« بعدما 
احتل��وا العا�ض��مة اليمنية ومتدد نفوذها ال�ضيا�ض��ي 
باالتف��اق ال��ذي مت توقيع��ه علي اأنقا���ض املبادرة 
اخلليجي��ة ليراجع الدور ال�ض��عودي اأكر يف اليمن, 

بح�ضب ال�ضحيفة.
            تعت��رب دول اخللي��ج ان �ض��قوط �ض��نعاء بي��د 
احلوثي��ني يع��د مبثاب��ة �ض��قوط اخر ح�ض��ون االمن 
القومي لهذه الدول باال�ض��افة اىل ذلك اعتربت هذا 
ال�ض��قوط هو ف�ض��ل لل�ضيا�ض��ة ال�ض��عودية واخلليجية 
يف املنطق��ة , فبع��د ان حاول��ت هذه الدول اف�ض��ال 
امل���رسوع الدميقراطي ال�ض��يعي يف الع��راق بكل ما 
اتي��ت من ق��وة وجنح��ت اىل ح��د كبري ال�ض��يما بعد 
�ض��يطرة داع���ض عل��ى �ض��مال الع��راق , لك��ن احلك��م 
بالع��راق م��ازال بي��د ال�ض��يعة وهذا مما ي��وؤرق دول 
اخلليج ال�ض��يما ال�ضعودية وب�ض��قوط �ضنعاء �ضعرت 
ب��اأن اخلط��ر قد اح��دق بها �ض��ماال وجنوب��ا , ولكن 
احلقيقة ان ال�ض��عودية ب�ض��بب �ضيا�ض��تها االنتقائية 
داخل اليمن قد ا�ض��همت ب�ضعف الدولة اليمنية وهذا 
م��ا كانت تريده ال�ض��عودية دائما من ابقاء هذا البلد 
�ض��عيفا وحتت �ض��يطرتها , ومن خالل تقريرا ن�رسه 
موق��ع )كلمت��ي( بتاري��خ                   بعن��وان )ال��دور 
ال�ض��عودي يف �ضقوط �ض��نعاء وانعكا�ضات ذلك على 

دول اخلليج( او�ضح فيه االتي :
 

�ض��اهمت ال�ضيا�ض��ة ال�ض��عودية املتمثلة يف االكتفاء 
بتموي��ل اجلماع��ات الت��ي تدي��ن له��ا بال��والء, يف 
اإ�ض��عاف اليم��ن و�ض��قوطه فري�ض��ة يف ي��د جماع��ة 
احلوثيني ال�ض��يعية امل�ض��لحة, الت��ي جنحت مبوؤامرة 
اإقليمي��ة ودولية كانت ال�ض��عودية اأح��د اأطرافها يف 
ال�ضيطرة على العا�ض��مة �ضنعاء, وترتيب االأو�ضاع 

ال�ضيا�ض��ية يف الب��الد وفق��ًا مل�ض��احلها اخلا�ض��ة 
وم�ضالح حليفتها اال�ضراتيجية يف املنطقة اإيران, 
التي تعترب �ضنعاء العا�ضمة الرابعة املوالية لها يف 
منطقة ال�رسق االأو�ضط, بعد بغداد, ودم�ضق, وبريوت.

لقد اعتقدت اململكة خطاأً ���� ح�ضب الكاتبة ال�ضحفية 
منى �ض��فوان يف مقالها املن�ض��ور مبوق��ع عربيات 
�ض��بتمرب 2014 ������ اأن االأم��ور يف اليم��ن ت�ض��ري اإىل 
االأمام, واأن ال�رسبة القا�ضمة التي وجهت للم�رسوع 
ال�ض��يعي االإيراين يف العراق كفيل��ة بجعله يرفع يده 
عن بقية مناطق التما�ض مع اململكة, واأن املليارات 
التي �ضختها لرعاية موؤمتر كبري كفيل بجعل االأمور 
ت�ضري يف اليمن وفقا للم�ضالح ال�ضعودية, بينما كان 
العك���ض هو ما يحدث, اإذ يب��دو من جممل التطورات 
يف املنطقة اأن اي��ران والواليات املتحدة االأمريكية 
خدعت��ا اململكة, واأوهماها بتقل���ض النفوذ االإيراين 
يف املنطقة بعد �ض��يطرة الدولة االإ�ضالمية "داع�ض" 
على املناطق ال�ضنية يف العراق, بينما كان الرتيب 
يج��ري على قدم و�ض��اق الإ�ض��قاط اليمن يف قب�ض��ة 
احلوثي��ني, بدع��م م��ن اململك��ة العربية ال�ض��عودية 
نف�ض��ها, والتي ظنت اأن اخلطر االأكرب عليها لي�ض من 
املد ال�ض��يعي بجواره��ا, واإمنا من جماع��ة االإخوان 
امل�ض��لمني التي و�ضفتها باالإرهابية, والق�ضاء على 

ما تبقى من ثورات الربيع العربي.
فح�ض��ب �ض��ربة القا�ضمي, موؤ�ض���ض اجلبهة الو�ضطية 
يف اليم��ن, كان��ت كلم��ة ال���رس فيما يح��دث باليمن 
ه��ي العالق��ة اخلفية ب��ني اأمري��كا واإي��ران, لتفتيت 
الدول ال�ض��نية باملنطق��ة, واأهمها اململك��ة العربية 
ال�ض��عودية, فرغ��م اخلط��اب العدائي ب��ني الواليات 
املتحدة االأمريكية واإيران, الذي خفت حدته موؤخًرا, 
فاإن حتالًفا خفًيا بني الدولتني يهدف الإعادة ر�ض��م 
منطقة ال�رسق االأو�ض��ط بالكامل, وخا�ضة ال�ضعودية 
امل�ض��تهدف تق�ض��يمها اإىل 3 دول, �ضيعة يف ال�رسق, 
حيث يوجد نحو 4 ماليني �ضيعي, ودولة يف الغرب, 
ي�ض��كنها الع��رب ال�ض��نة, واأخ��رى يف الو�ض��ط, حتت 

رعاية دولية لوجود املقد�ضات االإ�ضالمية بها.
ولذل��ك مثل��ت ال�ضيا�ض��ة ال�ض��عودية يف اليم��ن خطًا 
النهاي��ة  يف  اليم��ن  اأ�ض��عفت  الأنه��ا  ا�ض��راتيجيًا, 
واأ�ضقطته يف يد احلوثيني املوالني الإيران, وبالتايل 
عر�ض��ت اأمن اخلليج كله للخطر, اإذ يبداأ اأمن اخلليج 
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القومي من البوابة اجلنوبية, اأي من ا�ضتقرار اليمن.
وامل�ض��كلة اأن��ه بدال من االع��راف بخط��اأ التخطيط 
والتنفي��ذ ترى ال�ض��عودية اأن احلوثي��ني انقلبوا على 
االتفاقي��ة الت��ي مت توقيعه��ا معهم, وو�ض��عوا رقعة 
انت�ضارهم الع�ضكري, و�ضيطروا على �ضنعاء, الإق�ضاء 
كاف��ة اليمنيني ولي�ض فقط "االإخوان", واالأخطر من 
ذلك اأنه بدال من و�ض��ع ا�ض��راتيجية �ضاملة لتدارك 
املوقف قبل اأن تتحول ال�ضيطرة احلوثية على اليمن 
اإىل حك��م �ض��امل م�ض��ابه حلك��م امل��اليل يف ايران, 
تكتف��ي اململك��ة بت�ض��به احلوثي��ني بداع���ض, وذلك 
ح�ض��ب م��ا قال��ه "عبدالرحمن الرا�ض��د يف �ض��حيفة 
ال���رسق االأو�ض��ط", حمملة االأمم املتح��دة ومبعوثها 

اخلا�ض لليمن م�ضئولية ما حدث.
واحلقيقة اأن �ض��كوت اململكة العربية ال�ضعودية على 
م��ا يح��دث يف اليم��ن يث��ري الكث��ري من اال�ض��تغراب 
وعالمات التعجب, خا�ض��ة واأن اخلطر االإيراين بات 
يحا�رسه��ا ودول اخلليج من جمي��ع اجلهات, وهذا 
ما قاله من��دوب مدينة طهران يف الربملان االإيراين 
"عل��ي ر�ض��ا زاكاين" املقرب من املر�ض��د االإيراين 
علي خامنئي �رساحة, من اأن ثالث عوا�ض��م عربية 
اأ�ض��بحت اليوم بيد اإيران, وتابعة للث��ورة االإيرانية 
االإ�ضالمية, م�ضريا اإىل اأن �ضنعاء اأ�ضبحت العا�ضمة 
العربي��ة الرابعة التي يف طريقها لاللتحاق بالثورة 

االإيرانية.
ومل يعترب "زاكاين" اأن ما �ض��ماها - الثورة اليمنية 
- �ض��تتوقف عند العا�ضمة �ضنعاء اأو اليمن فح�ضب, 
ال�ض��عودية قائ��ال:  اإىل داخ��ل  ب��ل �ض��تمتد وت�ض��ل 
"بالتاأكي��د ف��اإن الث��ورة اليمني��ة ل��ن تقت�رس على 
اليمن وحدها, و�ض��وف متت��د بعد جناحها اإىل داخل 
االأرا�ضي ال�ض��عودية, واإن احلدود اليمنية ال�ضعودية 
الوا�ض��عة �ض��وف ت�ض��اعد يف ت�رسي��ع و�ض��ولها اإىل 

العمق ال�ضعودي", على حد زعمه.
الطائفي��ة  الت�رسيح��ات  ه��ذه  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
ال�رسيح��ة, والتي ال تتورع عن اإعالن مكة واملدينة 
اأهداف��ا تو�ض��عية فار�ض��ية, وعل��ى الرغم م��ن يقني 
جميع الدول اخلليجية اأن طهران مل ولن تلتزم يوما 
ب��اأي اتفاق يخال��ف اأهدافها التو�ض��عية, واأن كل ما 
يجري مع طهران من مفاو�ض��ات اأو تفاهمات لي�ض 
اأك��ر من ه��در للوقت, اإال اأن هذه ال��دول مل تتخذ ما 

ينبغي من اإجراءات لتفادي �ض��قوط وانهيار �ضنعاء 
اآخر ح�ضون اأمنها القومي.

ومل يكن هذا راأي بع�ض املحللني ال�ضيا�ضيني فح�ضب, 
بل ه��و راأي كثري م��ن علماء االأمة ب�ض��كل عام, فقد 
تعج��ب ال�ض��يخ نا�رس بن �ض��ليمان العمر من موقف 
دول اخللي��ج مما يجري يف اليمن وذلك مع �ض��يطرة 
احلوثي��ني عل��ى البالد, حمذراً من اأطم��اع اإيران يف 
املنطق��ة والت��ي متتد اإىل مك��ة املكرمة بح�ض��ب ما 

اأعلنوا ذلك �رساحة.
ويف  مقال��ه بجري��دة ال���رسوق امل�رسي��ة ت�ض��اءل  
الكات��ب ال�ض��حفي امل���رسي فهم��ي هوي��دي ع��ن  
ال�ض��مت العربي اخلليجي جت��اه التطور االأخري على 
ال�ض��احة اليمنية و�ض��يطرة احلوثيني على اأجزاء من 
�ضنعاء, رغم اأن دول اخلليج من املفر�ض اأن تكون 
قلق��ة بالفعل, ورغم اأن التكهنات ت�ض��ري اإىل اأن احلل 
املطروح االآن مع احلوثيني ين�ضخ املبادرة ال�ضابقة 
الذي توافق عليها جمل�ض التعاون بخ�ضو�ض اليمن.
كما اأكد الباحث واملحلل ال�ضيا�ضي ريا�ض االأحمدي 
اأن م��ا ح��دث يف اليمن ن��اجت عن ت��رك دول اخلليج 
البالد يف املرحلة االنتقالية ل�ضالح الدول الغربية, 
الت��ي يب��دو م�ض��اركتها يف موؤامرة ت�ض��ليم �ض��نعاء 
للحوثي��ني, لتن�ض��م بذلك البالد للفو�ض��ى الطائفية 
لالنط��الق  م�رسًح��ا  ال�ض��مالية  املناط��ق  وتك��ون 

با�ضتهداف ال�ضعودية.
ال�ضيا�ض��ي  واملحل��ل  ال�ض��حفي  راأى  جهت��ه  وم��ن 
م�ض��طفى ح�ض��ان اأن طهران جنح��ت يف ملء فجوة 
التاأثري اخلليجي املح��دود, ودعمت احلوثيني الذين 
�ض��يطروا عل��ى �ض��نعاء, ما يو�ض��ح امت��الك القادة 
االإيرانيني ا�ضراتيجية وا�ضحة ب�ضم �ضنعاء �ضمن 
الهالل االإيراين يف املنطقة, ي�ضاحبه جمود خليجي 

يف اليمن.
وتتف��ق وجه��ة نظ��ر االأحمدي وح�ض��ان م��ع الكثري 
التاأث��ري  اأّن غي��اب  اليمني��ني يف  ال�ضيا�ض��يني  م��ن 
اخلليج��ي الفاعل يف اليمن, منذ اتفاق نقل ال�ض��لطة 
يف 2011, ت��رك الباب مفتوًحا الإيران مبلء الفراغ 
اخلليج��ي, حيث األقت بثقلها ال�ضيا�ض��ي والع�ض��كري 
بدع��م حتركات احلوثيني ال�ض��يعة لر�ض��يخ نفوذها 
االإقليم��ي, ب��دًءا باإ�ض��قاط حمافظ��ة عمران �ض��مال 
�ض��نعاء واأخرًيا ب�ض��قوط العا�ض��مة اليمنية �ضنعاء 
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 باأيديهم بكل موؤ�ض�ضاتها املدنية والع�ضكرية.
وبذل��ك يت�ض��ح اأن م��ا ح��دث يف اليم��ن يف نهاي��ة 
املطاف لي�ض املق�ضود منه اليمن واإمنا اخلليج كله, 
الأن الهدف االأ�ضا�ض��ي من وراء ذلك ا�ضتكمال خمطط 
التق�ض��يم والتفتي��ت ال��ذي ي�ض��تهدف دول املنطقة, 

والذي مل يتبقَّ منه �ضوى اخلليج وم�رس.
          وح��ول اآث��ار االأزم��ة اليمنية الراهنة على دول 
اخللي��ج اأك��د رئي���ض مرك��ز اخللي��ج للدرا�ض��ات عبد 
العزيز بن �ض��قر اأن �ضيطرة احلوثيني على العا�ضمة 
اليمني��ة �ض��نعاء اأوجد خلال يف الت��وازن باملنطقة, 
م�ض��ريا اإىل اأن الوجود االإي��راين يف اليمن -املرتبط 
بح��دود لنحو األف و500 مر مع ال�ض��عودية- حول 
حمور الهالل ال�ضيعي )دم�ض��ق وبريوت وبغداد( اإىل 
ط��وق يزع��ج اخللي��ج, جاء ذل��ك  يف حلق��ة االثنني 
)2014/10/20( م��ن برنامج "يف العمق" والذي 

حتدث فيه قائال :
 اإن املب��ادرة اخلليجي��ة كانت ته��دف للحفاظ على 
اليمن, لكنه اأ�ض��ار اإىل اأن وج��ود طرف اإقليمي قوي 
مثل اإيران جعلها تتدخل ال�ض��تغالل الو�ضع اليمني 

امل�ضطرب وفر�ض نفوذها.
واأ�ض��اف اأن اأم��ن اليم��ن لي���ض م�ض��وؤولية خليجي��ة 
عربي��ة فقط ولكن��ه م�ض��وؤولية دولية بحك��م موقعه 

على ممرات مائية هامة.
من جهته قال رئي�ض ق�ض��م التاريخ بجامعة الكويت 
عب��د الهادي العجمي اإن اإي��ران حققت قفزات خالل 
الفرة املا�ض��ية وم��الأت الفراغ يف الع��امل العربي, 
مدل��ال عل��ى ذل��ك مبا ج��رى يف الع��راق بع��د الغزو 

االأمريكي عام 2003.
وطال��ب العجم��ي دول اخللي��ج بوقف��ة ج��ادة بحق 

الرئي�ض املخلوع علي عبد اهلل �ضالح بو�ضفه معرقال 
للعملية االنتقالية, وفق ما ذكر فريق اخلرباء التابع 

للجنة العقوبات اخلا�ضة باليمن.
و�ض��دد عل��ى اأن  حتالف �ض��الح هو من �ض��يطر على 

�ضنعاء مبوجب اتفاق مع احلوثيني.
تهديدات

واأ�ضار رئي�ض ق�ضم التاريخ اإىل اأن التطورات االأخرية 
يف اليمن جتعل اإي��ران قادرة على �رسب اأي جتارة 
نفطي��ة دون اأن يلح��ق به��ا اأي ���رسر, مو�ض��حا اأن 
"اإيران ال ت�ضتطيع اإغالق م�ضيق هرمز الأنه �ضيجعلها 
يف مواجه��ة م��ع املجتمع الدويل, لك��ن باإمكان اأي 
جمموعة �ض��غرية من احلوثيني �رسب قافلة نفطية 
لدى عبورها م�ضيق باب املندب باإيعاز من اإيران".

وانتق��د العجمي الرحي��ب باتفاق ال�ض��لم وال�رساكة 
الوطنية بني الرئي�ض اليمني واحلوثيني, م�ض��ريا اإىل 

اأنه اأقر الوجود الع�ضكري للحوثيني.
ولف��ت اإىل اأن اإي��ران م��ن حي��ث الت�ض��ليح ال تق��ارن 
باخللي��ج وقدرات��ه, لكنه اأو�ض��ح اأن طه��ران خلقت 
ج��ذورا يف كل املناطق, يف حني يحتاج اخلليج اإىل 

بناء حتالفات �ضليمة و�رسيعة.
ب��دوره اأكد بن �ض��قر على اأهمي��ة التفاعل اخلليجي 
ال�رسي��ع م��ع الداخل اليمن��ي, واأ�ض��ار اإىل اأن خروج 
احلوثيني من �ضعدة وانت�ض��ارهم يف اأنحاء متفرقة 

بالبالد ي�ضعفهم وي�ضهل �رسبهم.
واختت��م حديثه بالتاأكيد على اأن اليمن ال ي�ض��تطيع 
العي�ض من دون اخلليج, والدول اخلليجية ال ميكنها 
جتاهل اليمن وذلك العتبارات اقت�ضادية وجغرافية 

واجتماعية.
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املبحث	الثاين	:	املوقف	االمريكي	من	احداث	اليمن

              كان��ت الوالي��ات املتح��دة حليف��ا قوي��ا 
للرئي���ض اليمن��ي عل��ي عب��د اهلل �ض��الح عل��ى مدى 
ثالث��ة عق��ود حكم به��ا �ض��الح اليم��ن , ولكن ومع 
املتغريات التي �ض��هدتها ال�ض��احة العربية وال�ضاحة 
اليمنية ب�ضيطرة اال�ض��الميني على امل�ضهد ال�ضيا�ضي 
م��ن جهة وتنام��ي دور القاع��دة يف اليمن من جهة 
اخرى مت ازاحة �ض��الح من ال�ضلطة وت�ضدر عبد ربه 
ال�ض��لطة يف اليم��ن – مبوافق��ة امريكي��ة بالطبع – 
وم��ع تنام��ي احلركة احلوثية يف اليمن و�ض��يطرتها 
على اجزاء كبرية من االرا�ضي اليمنية حتى و�ضلت 
معقل القاعدة وا�ضتطاعت احلد من نفوذهم والتقدم 
نحو مواقعهم احل�ض��ينة وهو االمر الذي مل ي�ضتطيع 
فعل��ه اجلي�ض النظامي اليمن��ي او الواليات املتحدة 
االمريكي��ة من خ��الل غاراتها على تنظي��م القاعدة 
املتطرف , االمر الذي جعل امريكا متيقنة ان ال احد 
ي�ض��تطيع مواجهة القاعدة �ض��وى احلوثيني لتتوازن 
القوى داخل ال�ض��احة ال�ضيا�ض��ية اليمني��ة , لذا دعت 
امريكا اطراف احلوار كافة اىل تنفيذ اتفاقية ال�ض��لم 
وال�رساكة ليحظى جمي��ع االطراف بلعب دورا هاما 
يف ادارة الب��الد , فق��د ن���رس موقع )�ض��وت احلرية( 
بتاريخ 2014/11/1 مقاال بعنوان )امريكا حتدد 
موقفها من االحداث االخرية يف اليمن( جاء فيه :                                                                                    

 

 اأعلنت الواليات املتحدة االأمريكية, دعمها للرئي�ض 
اليمن��ي عب��د ربه من�ض��ور ه��ادي ورئي���ض الوزراء 

املكلف خالد حمفوظ بحاح. 
وقالت املتحدثة با�ض��م اخلارجية االأمريكية جنيفر 
ب�ضاكي, اإن "امل�ضوؤولني االأمريكيني م�ضتمرون بدعم 
جهود الدوائر ال�ضيا�ضية لليمن خا�ضة الرئي�ض هادي 
ورئي�ض الوزراء بحاح يف تنفيذ اأحكام اتفاقية ال�ضلم 

وال�رساكة, مبا يف ذلك ت�ضكيل احلكومة".
و�ض��ددت عل��ى "���رسورة اأن يحظ��ى كل اليمني��ني 
مب��ا فيهم احلوثيون بدور يلعبونه ب�ض��الم لت�ض��كيل 
حكوم��ة تلب��ي مطال��ب ال�ض��عب وت�ض��عى اإىل تنفي��ذ 

خطوات االنتقال ال�ضيا�ضي".
وكان الرئي���ض اليمن��ي كل��ف, وزي��ر النفط االأ�ض��بق 
ومن��دوب اليم��ن ل��دى االأمم املتح��دة خالد حمفوظ 
بحاح, بت�ض��كيل احلكومة, واأعلن��ت جماعة احلوثي 

موافقتها على هذا التكليف. 
 ون���رس بح��اح, ال�ض��بت, عل��ى �ض��فحته ال�ضخ�ض��ية 
على موق��ع "الفي�ض��بوك", جدواًل ت�ض��من ح�ض���ض 
املكون��ات ال�ضيا�ض��ية اليمني��ة يف احلكومة املقبلة, 

دون اأن يحدد اأ�ضماء الوزراء.
 وت�ض��منت التق�ض��يمة 6 وزارت جلماعة اأن�ض��ار اهلل 
"احلوثيني" و6 وزارات للحراك اجلنوبي, من اأ�ضل 

34 حقيبة وزارية.
بينم��ا ح�ض��ل ح��زب املوؤمت��ر ال�ض��عبي الع��ام الذي 
يتزعمه الرئي�ض اليمني ال�ض��ابق علي عبد اهلل �ضالح 
وحلفائه على ت�ضع وزارات, فيما ح�ضل تكتل اأحزاب 

اللقاء امل�ضرك ال�ضتة على ت�ضع وزارات اأخرى.

يف حني و�ض��فت جملة اأمريكية املوق��ف االأمريكي 
م��ن احلوثيني ب�"لغ��ز دموي"غام�ض جاء ذلك على 
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 موقع مراقبون بر�ض بتاريخ 2014/10/30
 

اأحد م�ضلحي احلوثي
و�ض��فت ل��ورا كازين��وف يف مق��ال اأعدت��ه ملجل��ة 
م��ن  االأمريك��ي  املوق��ف  "نيوزويك",االأمريكي��ة, 
اليم��ن باأنه "لغ��ز دموي يظهر يف وق��ت ينزلق فيه 
اليم��ن نح��و احلرب االأهلي��ة". تعلق ال�ض��حافية يف 
البداية على ت�رسيحات ال�ضفري اليمني يف لندن هذا 
االأ�ض��بوع, حي��ث عرّب عن خماوفه م��ن متزق بالده؛ 
ب�ض��بب احل��رب االأهلية. وقالت اإن هن��اك العديد من 
االأ�ض��باب الت��ي توؤكد خماوف ال�ض��فري, منها تقل�ض 
امل�ض��ادر الطبيعية, وزيادة الفقر وا�ض��تمرار العنف 
ووجود رئي�ض غري قادر على اإحداث تغيريات جدية. 
وتنق��ل املجل��ة ع��ن ال�ض��فري عب��داهلل الر�ض��ي قوله 
اإن اتفاقي��ة �ض��الم بني االأط��راف املتحارب��ة باتت 
�رسوري��ة, ويف نف���ض الوق��ت عل��ى ال��دول املانحة 
الوف��اء بتعهداتها بتقدمي امل�ض��اعدات, لك��ن ال اأحد 
متفائل, فن�ض��ف �ض��كان البالد يعي�ض��ون حتت خط 
الفق��ر, وين�ض��ط يف الب��الد تنظي��م القاع��دة اخلطري, 
وي�ض��يطر املتم��ردون احلوثيون على العا�ض��مة منذ 
اأيلول/ �ض��بتمرب, بح�ض��ب املجلة. ويبني التقرير اأنه 
قد �ض��يطر احلوثيون على وزارات احلكومة, واأجربوا 
رئي�ض الوزراء على اال�ضتقالة, وركزوا غ�ضبهم على 
اأفراد وموؤ�ض�ض��ات متثل االإخوان امل�ضلمني يف اليمن 
املعروفني با�ضم "االإ�ضالح". وقتل نتيجة لهذا 340 
يف االأ�ض��بوع ال��ذي تب��ع �ض��يطرتهم, بح�ض��ب وكالة 
اأنباء اأ�ضو�ض��يتد بر�ض, معظمهم من مقاتلي احلوثي, 
وبع�ض��هم م��ن اجلن��ود الذي��ن واجه��وا احلوثي��ني 

واآخ��رون م��ن املدنيني االأبرياء. ونقل��ت املجلة عن 
م�ض��وؤول ميني قول��ه "احلكوم��ة اليمنية م�ض��لولة", 
واأ�ض��اف امل�ض��وؤول, الذي عم��ل يف حكومات اليمن 
قب��ل وبعد الربيع العربي "وم��الأ احلوثيون الفراغ". 
وترى كازين��وف اأنه يف الوقت الذي وقع احلوثيون 
م��ع الرئي�ض اليمني عبدربه من�ض��ور ه��ادي اتفاقا 
يق�ض��ي بت�ض��كيل حكومة ممثلة لكل االأطراف, اإال اأن 
معظ��م اليمنيني ي�ض��كون يف نواي��ا احلوثيني, والأن 
احلكومة اليمنية ا�ضت�ض��لمت جلماعة م�ضلحة ت�ضيطر 
على احلكومة. وتقول النا�ض��طة والباحثة يف �ضوؤون 
القبائ��ل اليمنية ن��دوة الدو�رسي للمجل��ة "يبدو اأن 
الرئي���ض ه��ادي ال ي�ض��يطر عل��ى الكثري". وت�ض��يف 
"طلب يف اآخر خطاب له من احلوثيني اخلروج من 
�ض��نعاء وبقي��ة املدن مبا���رسة, ولكنه��م ال يزالون 
فيها ويو�ض��عون �ض��يطرتهم. وهذا يعن��ي اأنه مل يعد 
ي�ض��يطر على احلوثيني, ق��وات االأمن وال حتى قوات 
اجلي���ض". وت�ض��ري املجل��ة اإىل اأن �ض��يطرة احلوثيني 
على �ض��نعاء تث��ري خماوف اإحياء الن��زاع ذي البعد 
الطائف��ي يف اليم��ن. فتقليدي��ا ينتم��ي احلوثي��ون 
لل�ضيعة وكل �ض��مال اليمن هم من ال�ضيعة الزيديني, 
لك��ن عل��ى خ��الف ه��وؤالء يتلق��ى احلوثي��ون الدعم 
امل��ايل واالأيديولوج��ي, وبح�ض��ب بع�ض امل�ض��ادر 
االأمريكية الع�ض��كرية, من اإي��ران. وتتابع الدو�رسي 
"هن��اك ح�ض ق��وي من التوج�ض وال�ض��ائعات حول 
نواي��ا احلوثيني, وم��ن الزعم باأنه��م يريدون احلكم 
والعودة للحك��م الديني" اأو االإمامي. مبينة اأن "هذا 
الزع��م قد ال يكون �ض��حيحا اإال اأن تو�ض��ع احلوثيني 
يف اأنحاء اليمن وبالق��وة يقوم بتعزيز هذا املفهوم 
ويثري ردا راديكالي��ا بناء على هذه النظرة". وتلفت 
املجل��ة لرد فعل القاعدة, التي تزعم اأن لها عالقات 
ا�ض��تهدفت  م��ع بع���ض عنا���رس االإ�ض��الح, حي��ث 
جتمعا للحوثيني االأ�ض��بوع املا�ضي ونفذت هجوما 
انتحاريا اأدى لقتل 43 �ضخ�ض��ا. وكان هذا احلادث, 
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كما تق��ول املجل��ة, اأول عمل انتقامي م��ن القاعدة 
�ض��د احلوثيني. وجتد الكاتبة اأنه ال ميكن تو�ض��يف 
االأح��داث يف اليم��ن �ض��من ثنائية ال�رساع �ض��ني- 
�ض��يعي, كم��ا يف الع��راق و�ض��وريا ولبن��ان؛ نظ��را 
للعالقة املعق��دة للقبيلة والعائل��ة يف اليمن, اإال اأن 
االأحداث قد تتطور وت�ض��ل اإىل هذا امل�ضتوى. وتورد 
الكاتبة اأنه قد تو�ضع احلوثيون يف جنوب العا�ضمة, 
ودخلوا مناطق ن�ضاط القاعدة, وقد اأدت اال�ضتباكات 
بني الطرفني ل�ضقوط عدد من القتلى, كان من بينهم 
10 مدنيني, بح�ض��ب بع�ض التقارير. وترجح باحثة 
تدع��ى �ض��ارة جم��ال "املواط��ن اليمني الع��ادي ال 
يخ��اف من نقاط التفتي�ض التابعة للحوثيني, ولكنه 
يخ�ض��ى من العمليات االنتحارية". وتوا�ض��ل جمال 
للمجلة "عندما ن�ضمع عن املواجهات بني احلوثيني 
والقاع��دة يف املناط��ق الريفي��ة, ف��رد الفع��ل االأول 
يف �ض��نعاء هو اخلوف من قي��ام القاعدة باالنتقام 
هنا يف داخل املدينة" اأي العا�ض��مة. وتذّكر املجلة 
بخ��روج اليمنيني يف ع��ام 2011, بطبقاتهم كافة 
للمطالب��ة برحي��ل عل��ي عب��داهلل �ض��الح, الرئي���ض 
احللي��ف الأم��ريكا, والذي قاد اليم��ن اأكر من ثالثة 
عق��ود, ولك��ن اآم��ال واأحالم تل��ك الثورة ت�ض��اءلت. 
وتذه��ب جم��ال اإىل اأن "اليمني��ني فق��دوا الثقة بكل 
ن�ض��اط", م�ضرية اإىل اأن "م�ضطلح )نا�ضط( حتول اإىل 
نكتة؛ الأنه ال �ض��وت يعلو على �ض��وت الر�ضا�ضة". 
وتعتق��د الكاتب��ة اأن الث��ورة اليمني��ة اأدت خل�ض��ية 
الوالي��ات املتح��دة م��ن ا�ض��تغالل القاع��دة للفراغ, 
وم��ن هن��ا �ض��غطت عل��ى �ض��الح للتنازل وت�ض��ليم 
ال�ض��لطة لنائبه ه��ادي, مقابل منحه احل�ض��انة من 
املحاكم��ة. وبقي �ض��الح يف اليمن, حي��ث عزز من 
قاع��دة �ض��يطرته وحلفائه. وظل هادي دون �ض��لطة 
خ��ارج الدع��م الغرب��ي, ال��ذي ح�ض��ل علي��ه واالأمم 
املتح��دة الت��ي ن�ض��بته. وظل��ت الف�ض��ائل تتن��ازع 
خ��ارج �ض��لطته, حيث ب��رز احلوثي��ون, وا�ض��تفادوا 

من �ض��عف احلكومة املركزية, وو�ض��عوا من مناطق 
�ضيطرتهم العام املا�ض��ي, وو�ضلوا العا�ضمة, حيث 
هزم��وا يف الطريق م�ض��ايخ وقبائ��ل معروفة. وتفيد 
اعرف��وا  االأمريكي��ني  امل�ض��وؤولني  "نيوزوي��ك" اأن 
بعدم معرفتهم بنوايا احلوثيني "لي�ض��ت لدينا فكرة 
وا�ض��حة يف الوق��ت احلايل ح��ول نواياهم" ح�ض��ب 
جني ب�ض��اكي, املتحدثة با�ضم اخلارجية االأمريكية. 
عراب��ي  اإىل  احلوثي��ني  حت��ول  اإن  املجل��ة  وت��رى 
ال�ض��لطة يف اليم��ن ي�ض��كل لغ��زا للوالي��ات املتحدة, 
فه��م جماع��ة تتلق��ى الدع��م م��ن اإي��ران ويرفع��ون 
�ض��عار "املوت الأمريكا, امل��وت الإ�رسائيل", ولكنهم 
يف الوقت نف�ض��ه اأعداء اأ�ض��داء للقاع��دة. فمن ناحية 
اأخرى ات�ضل اأكرب م�ضت�ضار للرئي�ض االأمريكي باراك 
اأوباما ل�ض��وؤون مكافحة االإره��اب بالرئي�ض هادي, 
و�ض��جب اجلماعة التي "جلاأت للعنف الإعاقة عملية 
التحول ال�ض��لمي يف اليمن, وهددت ا�ضتقرار البالد", 
وم��ن جهة اأخرى قام��ت الطائ��رات االأمريكية دون 
طيار با�ض��تهداف مواقع القاع��دة يف اجلنوب, ويف 
نف���ض الوقت ال��ذي كان احلوثي��ون يتحركون جتاه 
ه��ذه املناطق, بح�ض��ب املجلة. وت��ورد املجلة قول 
م�ض��وؤول "لقد اأجنز احلوثيون على مدى اأ�ض��ابيع, ما 
مل ت�ضتطع فعله الواليات املتحدة واجلي�ض اليمني". 
واأ�ضاف "لقد نقلوا املعركة ملواقع القاعدة, ولكنهم 
مل يتعلم��وا من اأخط��اء االآخرين, فهم منخرطون يف 
عملي��ات انتقامية, وحماولة اال�ض��تئثار بال�ض��لطة, 
ول��ن يبق��وا فيها لالأب��د". وتختم كازين��وف مقالها 
باالإ�ض��ارة لتقيي��م هيئ��ة االإذاع��ة الربيطانية, الذي 
اأفاد باأن اليمن يتحرك من دولة �ض��به فا�ض��لة لدولة 
فا�ض��لة باملطلق, وبهذا املعنى فاليمن لي�ض اأف�ض��ل 

من ليبيا.
دعم اأمريكي

�ض��فري الواليات املتحدة االأمريكية ب�ض��نعاء ماثيو 
تولر, اأكد بدوره اأن بالده �ضتوا�ضل تقدمي كافة �ضبل 
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 الدع��م والعون لليمن ليخرج من االأزمة الراهنة بلداً 
قويًا اآمنًا وم�ض��تقراً, كما اأكد دع��م بالده واملجتمع 
ال��دويل للجهود التي يبذلها الرئي�ض اليمني لتجاوز 

االأزمة �ضلميًا.
املفاو�ض��ات الت��ي يجريها بنعمر يف �ض��عدة تاأتي 
م�ض��نودة باإرادة دولية �ض��اغطة ملنع انزالق اليمن 
نح��و احلرب االأهلية وهو ما اأكده ال�ض��فري االأمريكي 
ب�ض��نعاء, حيث اأ�ض��ار اإىل اأن »املمار�ض��ات املعيقة 
للت�ض��وية, واملهددة الأمن اليمن وا�ض��تقراره, �ض��يتم 
حتويله��ا اإىل جمل���ض االأمن الدويل التخ��اذ ما يراه 

منا�ضبًا مل�ضاندة اليمن لتجاوز حتدياته واأزماته«.
يف  االأمريك��ي  ال�ض��فري  ق��ال  حزم��ًا  اأك��ر  وبلغ��ة 
ت�رسيح��ات واكب��ت و�ض��ول املبع��وث ال��دويل اإىل 
�ضعدة ان كل من يحاول عرقلة تنفيذ مهام املرحلة 

�ضيكون عر�ضة الإجراءات رادعة.
ويف اإ�ض��ارة خافت��ة م��ن قب��ل احلوثي��ني باإمكانية 
التو�ض��ل اإىل اتف��اق, اأعلنت اجلماعة ت�ض��مية جمعة 
الي��وم با�ض��م »جمع��ة الن���رس«, يف اإ�ض��ارة اإىل اأن 

ال�ضلطات ا�ضتجابت ملطالبها.

املبحث	الثالث:	موقف	االمم	املتحدة	من	االحداث	يف	اليمن
  تلع��ب االمم املتح��دة دور الو�ض��يط ب��ني االط��راف 
املتنازعة يف اليمن , وقد ا�ض��تطاعت ذلك بوا�ض��طة 
مبعوثه��ا اخلا���ض الذي ا�ض��تطاع ان يح��اور اغلب 
الف�ض��ائل ال�ضيا�ض��ية للو�ض��ول اىل اتف��اق ير�ض��ي 
جمي��ع االط��راف الدارة الب��الد ب�ض��ورة �ض��حيحة 
االط��راف  تو�ض��لت  وق��د  تهمي���ض لالخ��ر  وب��دون 
ال�ضيا�ض��ية باليمن وبدع��م خا�ض من االمم املتحدة 
والدول الع�رس الراعية للمبادرة اليمنية ا�ض��افة اىل 
الدعم االمريكي اىل اتفاق ال�ضلم وال�رساكة يف ادارة 

البالد.
واأ�ضار موقع dw  االخباري بتاريخ 2014/11/2 
من تفاقم التوتر املذهبي يف اليمن ودور بعثة االمم 
املتحدة من تخفيف ه��ذا التوتر , دعا مبعوث االأمم 
املتحدة اخلا���ض اإىل اليمن جمال بن عمر االأطراف 
اليمنية اإىل االإ�رساع بت�ضكيل حكومة جديدة لتفادي 
تفاقم التوتر بني ال�ض��يعة وال�ضنة, حمذرا من تعميق 
االأزمة وتفاقم التوتر املذهبي يف حال عدم ت�ضكيل 

احلكومة خالل اأيام.
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الف�صل ال�صابع
	                        

)	االنت�سارات	ال�سيا�سية	للحوثيني	وافاق	امل�ستقبل(

املبحث	االول	:	ال�سيطرة	على	�سنعاء	واملحافظات	االخرى

قاومت احلركة احلوثية ال�ض��لطة امل�ضتبدة يف اليمن 
على مدى اكر من عقدين من الزمن ا�ضتخدمت فيها 
كل اال�ض��اليب الثورية من احتجاجات واعت�ضامات 
واحيان��ا العمليات امل�ض��لحة من اأجل الو�ض��ول اىل 
االهداف التي ن��ادت بها احلركة وباقي التنظيمات 
ال�ضيا�ضية املعار�ضة فتحقق ما اأرادوا واأ�ضقطوا نظام 
علي عبد اهلل �ضالح اوال باتفاق جرت عليه امالءات 
خارجية وهم�ض��ت احلركة احلوثي��ة بطريقة واخرى 
ولك��ن مل تتحق��ق االتفاق��ات وظ��ل ال�ض��عب اليمني 
يعاين من �ضوء ا�ضتخدام ال�ضلطة والف�ضاد امل�ضت�رسي 
فيها وعلى كافة اال�ضعدة , فقادت احلركة احلوثية 
الثورة ال�ضعبية �ضد الف�ضاد والطغيان وهاهي اليوم 
ت�ض��يطر على العا�ض��مة �ض��نعاء وا�ض��بحت الالعب 
الرئي�ض يف ال�ض��احة ال�ضيا�ض��ية اليمنية , فقد ذكرت 
�ض��بكة  dw االخباري��ة تقري��را عن هذا االنت�ض��ار 

بتاريخ 2014/9/23 جاء فيه : 
اأعل��ن زعي��م التم��رد ال�ض��يعي يف اليم��ن عبداملل��ك 
احلوث��ي "انت�ض��ار الثورة" بعد اأن �ض��يطر اأن�ض��اره 
ب�ض��كل �ضبه تام على �ضنعاء, وذلك يف خطاب األقاه 
ونق��ل عرب �ضا�ض��ات عمالقة اأمام موؤيديه يف و�ض��ط 

العا�ضمة اليمنية.
 

احلوث��ي يلقي خطاب االنت�ض��ار بعد ال�ض��يطرة على 
�ضنعاء

اأ�ض��اد عب��د املل��ك احلوثي زعي��م جماع��ة احلوثيني 
ال�ضيعية اليوم الثالثاء )23 اأيلول/ �ضبتمرب 2014( 
ب�ض��يطرة مقاتلي��ه عل��ى اأجزاء كبرية من العا�ض��مة 
اليمنية بعد اأربعة اأيام من القتال االأ�ضبوع املا�ضي 
وو�ض��فها باأنه "ثورة ناجحة" لكل ال�ض��عب. واأكدت 
كلمة عبد امللك احلوثي عرب التلفزيون, وهي االأوىل 
ل��ه منذ اأن اأحكم اأن�ض��اره قب�ض��تهم على العا�ض��مة 
�ض��نعاء, التحول املثري يف ال�ضلطة جتاه املتمردين 
الذي��ن هاجمتهم الق��وات احلكومية عل��ى مدى عقد 
لكنهم يحر�ض��ون االآن مواقع اأ�ضا�ض��ية يف العا�ضمة 

دون مقاومة تذكر.

ووق��ع الرئي���ض اليمن��ي عب��د رب��ه من�ض��ور هادي 
ي��وم االأحد اتفاقا لتقا�ض��م ال�ض��لطة م��ع املتمردين 
احلوثي��ني, بعدما توغل��وا يف العا�ض��مة يف معركة 
قت��ل فيها ح��وايل 200 �ض��خ�ض واأ�ض��بحوا بعدها 
ي�ضيطرون على البنك املركزي وعدة قواعد ع�ضكرية.
وج��اءت اال�ض��تباكات بع��د اأ�ض��ابيع م��ن اعت�ض��ام 
ب�ض��قوط حكوم��ة  للمطالب��ة  للحوثي��ني  املوؤيدي��ن 
ي�ض��فونها باأنها فا�ض��دة وباإلغاء زيادة يف اأ�ض��عار 
الوقود. وقال احلوثي "هذه اجلهود العظيمة �ضنعت 
ه��ذا االإجناز العظيم , اإجناز االنت�ض��ار لكل ال�ض��عب 
اال�ض��تجابة  بفر���ض  االنت�ض��ار  مكونات��ه,  وب��كل 
للمطال��ب ال�ض��عبية.. وهك��ذا الث��ورات الناجحة هي 
ثورات ت�ض��نع اجنازا لكل �ض��عبها ولي���ض للبع�ض." 
واأ�ض��اف اأن االتفاق يت�ض��من تخفي�ض��ات لالأ�ضعار 
عل��ى  ال�ض��غط  لتخفي��ف  اقت�ض��ادية  واإ�ض��الحات 

الفقراء.
وتابع "هذه ال�ضيغة اأي�ضا تغري احلكومة التي نادى 
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 ال�ضعب باإ�ضقاطها لف�ض��لها والأنها كانت قائمة على 
�ض��يغة ال هي �ضليمة وال موفقة �ضيغة املحا�ض�ضة 
واالإق�ض��اء وتلب��ى فق��ط م�ض��الح حم��دودة لفئ��ات 

حمدودة".
ويكاف��ح اليمن للتعايف من اآث��ار االإطاحة باحلاكم 
املخ���رسم امل�ض��تبد عل��ي عب��د اهلل �ض��الح و�ض��ط 
احتجاج��ات الربيع العربي يف 2011 حني انق�ض��م 
اجلي���ض ب��ني ق��وات موؤيدة ل�ض��الح واأخ��رى موؤيدة 
لل��واء علي حم�ض��ن االأحمر وهو لواء �ض��ني له ميول 
اإ�ض��المية اأيد االنتفا�ض��ة واأ�ض��بح الحقا م�ضت�ض��ارا 
ع�ضكريا لهادي. وا�ضتنزف االنق�ضام اجلي�ض و�ضاهم 
يف �ض��عود مت�ضددي القاعدة وتقدم احلوثيني الذين 
قاتله��م االأحم��ر يف �ضل�ض��لة م��ن احل��روب املدمرة. 
واأ�ض��اد احلوث��ي يف كلمت��ه بهزمية االأحم��ر واتهمه 

بالف�ضاد وبو�ضع م�ضاحله قبل م�ضالح النا�ض.
وينتظ��ر احلوثيني الكثري م��ن العمل املمنهج الدارة 
العملي��ة ال�ضيا�ض��ية يف الب��الد ال�ض��يما وان هن��اك 
حتديات كبرية تنتظره��م من ابرزها موقف احلراك 
اجلنوبي ومطالبتهم باالنف�ض��ال , فقد ذكرت �ضبكة 
)مراقبون بر�ض( مقاال بعنوان )احلوثيون ي�ضتعدون 
للجزء الثاين من خمططهم ال�ض��تكمال ال�ضيطرة على 

اليمن( مت ن�رسه بتاريخ 2014/11/1 جاء فيه :
                                      

 
مراقبون بر�ض- خا�ض:

ك�ض��فت �ض��حف مينية ع��ن ب��دء جماع��ة احلوثيني 
امل�ضلحة يف اليمن, ا�ضتعداداتها لتنفيذ اجلزء الثاين 
من خمططها لل�ض��يطرة عل��ى املحافظات اجلنوبية, 
بع��د ما  اأحكمت �ض��يطرتها على معظ��م املحافظات 
ال�ض��مالية.وذكرت م�ض��ادر اإعالمي��ة اإن احلوثي��ني 
ب�ض��دد ت�ضكيل ما ي�ضمى باللجان الثورية يف جميع 
حمافظ��ات اليم��ن مبا فيه��ا املحافظ��ات اجلنوبية 
احل��راك اجلنوب��ي املطال��ب  ي�ض��يطر عليه��ا  الت��ي 
با�ضتعادة الدولة اجلنوبية ال�ضابقة, بعد ما طالبول 
ام���ض يف ختام بي��ان اجتماعه��م القبلي ب�ض��نعاء 

ب�رسورة ن�رس اللجان امل�ض��لحة يف كل املحافظات 
اليمني��ة حلف��ظ االم��ن واال�ض��تقرار متجاهلني دور 

االأجهزة االمنية واجلي�ض يف القيام بهذه املهمة.
واعت��ربت و�ض��ائل اع��الم ومراقبيني �ضيا�ض��يني ان 
ال�ضيطرة على احلديدة اإ�ضارة وا�ضحة لنية احلوثيني 
يف ال�ض��يطرة على املحافظ��ات اجلنوبية التي ظلت 
منذ 21 �ض��بتمرب املا�ض��ي يف معزل عن ال�رساعات 
القائم��ة يف �ض��نعاء واملحافظات  ال�ض��مالية.وبعد 
ان كان��ت جماع��ة احلوثي��ني,  قبل �ض��يطرتها على 
�ض��نعاء وحمافظات مينية اأخرى, تعلن ت�ض��امنها 
م��ع الق�ض��ية اجلنوبي��ة وتاأييدها املطل��ق ملطالب 
�ض��عب اجلنوب يف تقرير م�ض��ريه وفقا ملايرت�ض��يه 
اإن  ال�ض��عب اجلنوب��ي. وذك��ر نا�ض��طون جنوبي��ون 
موق��ف احلوثيني جتاه اجلنوب وق�ض��يته تغري كليًا 
عقب �ضيطرتهم على العا�ض��مة �ضنعاء وحمافظات 
�ض��مالية ومتكنه��ا م��ن التحك��م يف جميع مفا�ض��ل 
الدول��ة, ويعت��ربون ب��اأن ذل��ك الت�ض��امن والتاأيي��د 
للق�ض��ية اجلنوبي��ة مل يك��ون �ض��وى غط��اء لدغدغة 

م�ضاعر اجلنوبيني وك�ضب تعاطفهم معهم .
                                                         

يواج��ه احلوثي��ون اليوم حتدي��ات داخلي��ة واخرى 
خارجية �ض��يما بعد ت�ض��درهم واجه��ة االحداث يف 
اليم��ن وتتمث��ل التحدي��ات الداخلي��ة ب�ض��كل احلكم 
وااللي��ة الت��ي �ض��يتم به��ا ادارة الدولة ا�ض��افة اىل 
م�ض��ري امل�ض��لحني احلوثيني وهم باالف فهل �ضيتم 
دجمه��م م��ع اجلي���ض احلكوم��ي او �ضي�ض��كلون ق��وة 
خا�ض��ة ل���رسب اع��داء الداخ��ل , وماه��ي طبيع��ة 
املواجه��ة ب��ني احلوثي��ني والقاع��دة الي��وم �ض��يما 
وان القاع��دة ب��داأت بتحوي��ل ال���رساع اىل ���رساع 
طائف��ي مذهبي لك�ض��ب املزيد من التاأيي��د الداخلي 
واخلارج��ي , اما ابرز التحدي��ات اخلارجية فتتبلور 
مبدى مقبولي��ة احلوثيني من قبل دول املنطقة اوال 
و املجتمع الدويل ثانيا , وقد اثار موقع )اون الين( 
ت�ضاوؤوالت مهمة بخ�ض��و�ض م�ضتقبل اليمن يف ظل 
حرك��ة احلوثي��ني يف مقال حت��ت عن��وان )خيارات 
احلوثي��ني بعد ال�ض��يطرة على �ض��نعاء( بتاريخ جاء 

فيه :
ماذا بعد �ض��يطرة جماعة "اأن�ض��ار اهلل" )احلوثيني( 
عل��ى �ض��نعاء؟.. ق��د يكون هذا ال�ض��وؤال ه��و اأكر ما 
ي�ض��غل بال اليمني��ني االآن, كما ي�ض��غل غريهم عقب 
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�ض��يطرة م�ض��لحي اجلماعة على العا�ض��مة اليمنية, 
دون اأن يعلن��وا اأنف�ض��هم كحاكم��ني له��ا, حي��ث ال 
تزال موؤ�ض�ض��ات الدولة قائم��ة, كما ال يزال عبد ربه 

من�ضور هادي رئي�ضا للبالد رغم تلك ال�ضيطرة.
اإن العا�ض��مة �ض��قطت باأي��دي امل�ض��لحني  فالق��ول 
احلوثي��ني, كما القول باأن الدولة مل ت�ض��قط, كالهما 

�ضحيح.. لكن ملاذا حدث االأمر على هذا النحو؟.
اجلواب, هو اأن الظروف ال�ضيا�ض��ية التي منعت قوى 
الثورة ال�ضيا�ض��ية والع�ض��كرية من اإ�ضقاط العا�ضمة 
والدول��ة يف  ث��ورة 2011 واالنتظ��ار عام��ا كامال 
الأجل التو�ضل التفاق مع نظام الرئي�ض ال�ضابق علي 
عبد اهلل �ضالح, فيما عرف باملبادرة اخلليجية, هي 
ذاته��ا من متن��ع احلوثي��ني االآن من اإ�ض��قاط الدولة 
واإعالن اأنف�ضهم كحاكمني مع اأنهم اأ�ضقطوا العا�ضمة 
ع�ض��كريا, وهي من دفعتهم اأي�ض��ا اإىل توقيع اتفاق 
ال�ض��لم وال�رساك��ة م��ع احلكوم��ة والقوى ال�ضيا�ض��ية 
االأخرى, وهو اتفاق ي�ضبه اإىل حد ما اتفاق املبادرة 

اخلليجية التي تنحى مبوجبها �ضالح.
فاالتف��اق املوق��ع يف 21 �ض��بتمرب/اأيلول 2014, 
وهو ذات اليوم الذي اأخ�ضع فيه احلوثيون العا�ضمة 
ل�ضيطرتهم ع�ض��كريا, يتيح للحوثيني تقا�ضم ال�ضلطة 
م��ع الق��وى االأخرى م��ع احتفاظهم بالنف��وذ االأكرب 
كم�ضيطرين فعليني على العا�ضمة.. لكن ملاذا يف�ضل 
احلوثيون تطبيع �ض��يطرتهم الع�ضكرية �ضيا�ضيا على 

هذا النحو؟ اجلواب يف النقاط التالية:
االأوىل:  اأن احلوثيني وقد ا�ضتطاعوا اإ�ضقاط العا�ضمة 
ع�ض��كريا, هم ال ي�ضتطيعون اإخ�ضاع كل اليمن, فاإن 
اأعلن��وا ع��ن اأنف�ض��هم كنظ��ام بدي��ل للنظ��ام احلايل 
انطالقا من �ض��يطرتهم على العا�ضمة, ال يجعل ذلك 
منهم قادرين على اإخ�ض��اع كل اليمن, فاجلنوب قد 
يقرر االنف�ضال كما املحافظات ال�ضمالية ال�ضافعية 
)ال�ض��نية(, وق��د يوؤدي ذل��ك اإىل الفو�ض��ى واحلروب 
االأهلي��ة, وف�ض��ال ع��ن الق��وى ال�ضيا�ض��ية والديني��ة 
املناه�ض��ة للحوثيني, ال تزال هناك قوات ع�ض��كرية 

ال ي�ضتهان بها مل ت�ضقط بعد يف تلك املناطق.
الثاني��ة:  اأن اإبق��اء احلوثيني على موؤ�ض�ض��ات الدولة 
قائمة كما النظام ال�ضيا�ض��ي يتيح للقوى ال�ضيا�ضية 
االأخ��رى, االنخ��راط يف الفع��ل ال�ضيا�ض��ي من خالل 
واإع��الن  ال�ضيا�ض��ي,  والنظ��ام  الدول��ة  موؤ�ض�ض��ات 
احلوثي��ني تفردهم بذلك و�ض��يطرتهم عل��ى الدولة ال 

يجع��ل لتلك القوى من خيار اآخر غري حمل ال�ض��الح 
ومقاومتهم.

الثالث��ة:  اأن اإعالن احلوثيني �ض��يطرتهم على الدولة 
يف اليم��ن قد ال يالقي القب��ول االإقليمي والدويل, ال 
�ض��يما اأن البلد يف و�ض��ع اقت�ضادي �ض��عب يحتاج 
فيه اإىل الدعم االقت�ضادي من تلك الدول يف اخلليج 
والع��امل, وقد ي��وؤدي وقف ه��ذا الدع��م اإىل االنهيار 
االقت�ض��ادي االأم��ر ال��ذي ل��ن ميك��ن احلوثي��ني من 

اإحكام �ضيطرتهم على البالد.
وكان القي��ادي احلوث��ي عل��ي البخيت��ي كتب مقاال 
موؤخ��را يحذر فيه جماعته مما ق��ال اإنه الوقوع يف 

هذا الفخ اإن هم فكروا يف ال�ضيطرة على الدولة.
االأمر االآخر اأن تلك ال�ض��يطرة ق��د جتعل دول معينة, 
تفك��ر يف دعم جماعات مذهبية ملقاومة ال�ض��يطرة 
احلوثية التي جتد يف �ض��يطرتها على اليمن �ض��يطرة 

الإيران اأي�ضا يف حديقتها اخللفية.
الرابع��ة:  اأن الدول��ة هي من تق��وم مبحاربة تنظيم 
القاع��دة االآن, واإ�ض��قاط الدول��ة يجع��ل احلوثي��ني 
يف مواجه��ة مبا���رسة م��ع القاع��دة الت��ي ق��د جت��د 
له��ا حوا�ض��ن �ض��عبية كب��رية اإن �ض��قطت الدولة يف 

املحافظات التي تختلف مذهبيا مع احلوثيني.
ومع عدم اإعالن احلوثيني اأنف�ضهم كحاكمني لليمن, 
يبقى ال�ض��وؤال املهم:  ما هو م�ض��تقبل تلك ال�ض��يطرة 

امل�ضلحة للحوثيني على العا�ضمة؟
لي�ض هناك جواب حا�ضم على هذا ال�ضوؤال, ولكن من 
ب��ني ع��دة خيارات,ه��ي :  اإعالن احلوثي عن نف�ض��ه 
حاكم��ا, اأوان�ض��حابه ل�ض��الح الدولة و�ض��يادتها, اأو 
ا�ضتمرار احلالة الراهنة حيث بقاء �ضيطرته امل�ضلحة 
م��ع بق��اء موؤ�ض�ض��ات الدول��ة قائم��ة, يك��ون اخليار 

االأخري هو االأكر احتماال واملف�ضل لدى احلوثي.
وهنا �ض��وؤال اآخر قد يتبادر اإىل الذهن وهو:  على اأي 
�ض��كل ميكن اأن ت�ض��تمر هذه ال�ضيطرة, هل تبقى على 
ما هي عليه االآن, حيث �ضيطرة امل�ضلحني احلوثيني 
ظاهرة للعيان يف اأهم �ضوارع العا�ضمة واإىل جانب 
اأهم املوؤ�ض�ض��ات احليوية يف الدولة, اأم يتم تطبيعها 

يف �ضكل ومظهر اآخر؟
االأرجح, اأن ا�ض��تمرار املظهر االأول )الراهن( لفرات 
اأط��ول ل��ن يك��ون مقب��وال م��ع الوق��ت و�ضيت�ض��بب 
للحوثي��ني بالكث��ري من احل��رج مع الق��وى املحلية 
والدولية, وهو ما �ضيدفعهم اإىل القبول بتطبيعه يف 
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 مظه��ر اآخر, ويتوقع اأن يتم ذلك على �ض��كلني, االأول 
هو دمج امل�ض��لحني احلوثيني يف الق��وات النظامية 
للدول��ة, وال يخفي احلوثيون رغبته��م يف هذا االأمر 

منذ م�ضاركتهم يف موؤمتر احلوار الوطني.
والث��اين هو �ض��حب امل�ض��لحني احلوثي��ني يف نطاق 
معني من العا�ض��مة يتوق��ع اأن يكون حي )اجلراف( 
نف��وذ  حي��ث  للعا�ض��مة  ال�ض��مالية  ال�ض��احية  يف 
اجلماع��ة االأكرب عل��ى غرار ال�ض��احية اجلنوبية يف 
بريوت بالن�ضبة حلزب اهلل الذي يبدو كملهم للحركة 

احلوثية يف اليمن.
ذل��ك ما يتوق��ع لتطبي��ع مظهر ال�ض��يطرة امل�ض��لحة 
للحوثيني على العا�ض��مة يف امل�ضتقبل, لكن ما هي 
التوقعات مل�ض��تقبل نفوذهم ال�ضيا�ضي املكت�ضب مع 

هذه ال�ضيطرة؟.
اجلواب هو اأنه �ضي�ضتمر ما داموا قادرين على فر�ض 
�ض��يطرتهم امل�ضلحة على العا�ضمة يف اأي وقت, واإن 
تراجع��ت مظاهرهم امل�ض��لحة اإىل اخلفاء يف القوات 
النظامي��ة اأو يف مرب��ع ال�ض��احية ال�ض��مالية عل��ى 
غرار �ض��احية حزب اهلل يف جنوب بريوت, �ض��يكون 

نفوذ احلوثيني ال�ضيا�ض��ي �ضبيها بنفوذ حزب اهلل يف 
لبنان.

فف��ي اتف��اق ال�ض��لم وال�رساك��ة املوق��ع موؤخ��را مع 
احلكومة والقوى ال�ضيا�ضية االأخرى �ضمن احلوثيون 
الأنف�ض��هم احل��ق يف االعرا���ض على ت�ض��مية رئي�ض 
الوزراء والوزراء اإن كان اأحدهم ال يروقهم, وهو اأمر 
ي�ضبه اإىل حد ما مفهوم الثلث املعطل يف لبنان, كما 
�ض��منوا اأي�ض��ا حق الر�ض��يح لي�ض لرئي�ض احلكومة 
وال��وزراء فقط, واإمنا ي�ض��مل ذل��ك كل اأجهزة الدولة 
التنفيذية كمحافظي املحافظات ومدراء املديريات 
وم��دراء اأه��م املوؤ�ض�ض��ات املدنية والع�ض��كرية على 
حد �ض��واء, ويف���رسون ذلك مبفهومه��م لل�رساكة وقد 

�ضمنوها ن�ضو�ضا يف االتفاق االأخري.

لكن, هل توؤدي تلك احلالة اإىل اال�ض��تقرار ال�ضيا�ض��ي 
يف اليمن, اأم هي تدفع بالبلد اإىل الفو�ضى واحلروب 
االأهلي��ة؟. يف احلقيق��ة, ال اأح��د ي�ض��تطيع اأن يق��دم 
جوابا حا�ض��ما بهذا ال�ض��اأن, فاأي االحتمالني ميكن 

اأن يحدث.

  

املبحث	الثاين	:	ال�سعود	املتنامي	للحوثيني
        مل يك��ن احلوثي��ني جم��رد حرك��ة عاب��رة يف 
املجتم��ع , وامنا انبثقت من رح��م املجتمع اليمني 
حت���ض باالم��ه وطموحات��ه لذلك اول �ض��يء ب��داأ به 
احلوثيني هو تر�ضيخ العلم واملعرفة داخل املجتمع 
ونب��ذ التخلف واجلهل فب��داأو بفتح املدار�ض العلمية 
والدينية لتدري�ض القران والعقائد , ا�ض��افة اىل ذلك 
عمدوا اىل حتقيق الوعود التي قطعوها على انف�ضهم 
خلدم��ة املجتمع خا�ض��ة فقد كان زعيمهم ح�ض��ني 
احلوث��ي ال��ذي قت��ل يف احد املع��ارك مث��ال العدل 
وخدمة النا�ض , ثم دخلوا العمل ال�ضيا�ض��ي ب�ض��ورة 
تدرجية وحم�ض��وبة وحتولوا اىل املقاومة امل�ض��لحة 
اذا تطل��ب االمر ذلك ورغم التحديات التي واجهوها 
يف العم��ل ال�ضيا�ض��ي وحماول��ة ت�ض��قيطهم من قبل 
جه��ات داخلي��ة متع��ددة او املوؤمرات الت��ي احيكت 
�ض��دهم اال انهم ظلوا �ضامدين على نهجهم وقيمهم 
الت��ي نادوا به��ا اول االم��ر وهذه العوام��ل وغريها 
ادت اىل �ض��عودهم وتاأثريهم باملجتمع , وقد اورد 
الباح��ث واملحلل ال�ضيا�ض��ي )���رساج الدين اليماين(

على �ضفحته على الفي�ض بوك مقاال بعنوان ) 
ال�ضعود املتنامي للحوثيني( او�ضح فيه االتي :

كان ال�ض��عود املتنام��ي لتنظي��م ال�ض��باب املوؤم��ن 
بقيادة احلوثي, يتم علي ح�ض��اب احلجم ال�ضيا�ض��ي 
وال�ض��عبي حل��زب احل��ق بقي��ادة املوؤي��دي, ويعتقد 
االحم��دي ان رجح��ان كف��ة تيار احلوث��ي تعود ايل 
ا�ض��تغالله الدعم االيراين املخ�ض�ض لت�ضدير الثورة 
ايل اليم��ن وال��ذي كان يف بداية االم��ر دعما فكريا 
اكر منه ماديا, مما ادي ايل معارك فكرية عدة بني 
ال�ضباب وال�ضيوخ ا�ضدرت خاللها بيانات التربوؤ من 

تنظيم ال�ضباب املوؤمن.
وا�ض��تمر ت�ضاعد التنظيم ب�ضورة ا�ضبح فيها تنظيم 
ال�ض��باب املوؤمن ورق��ة هامة يف يد التي��ار احلوثي 
ي�ض��اوم بها احلزب )والدولة بعد ذلك( علي مطالب. 
ن�ضت�ض��ف ذل��ك م��ن ر�ض��الة وجهه��ا كل من ح�ض��ني 
احلوث��ي وعب��د اهلل الرزام��ي ايل ام��ني ع��ام احلزب 
العالمة احمد ال�ض��امي تت�ض��من مقرحات النعا�ض 
عمل احلزب, وعر�ض��ا بان يكون ال�ضباب املوؤمن يف 
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�ض��ف حزب احلق, بل تقرح الر�ضالة ا�ضماء اع�ضاء 
اللج��ان املنبثق��ة ع��ن احل��زب وت�ض��ع الت�ض��ورات 
لالئح��ة املالي��ة, لكن احل��زب يبدو انه مل ي�ض��تجب 
لتلك املقرحات. فم��ا كان من الرجلني اال ان قدما 
ا�ضتقالتهما مع اآخرين بعد ع�رسين يوما علي تاريخ 

الر�ضالة.
لعبة التوازنات

ي�ض��ري الكات��ب ايل م��ا ي��راه لعب��ة التوازن��ات يف 
ال�ضيا�ض��ة اليمني��ة الت��ي ا�ض��همت لتبني او ت�ض��جيع 
التي��ار احلوثي حيث يقول انه مبج��رد قيام الوحدة 
اليمني��ة 1990 عل��ي ي��د كل م��ن املوؤمتر ال�ض��عبي 
العام واحلزب اال�ض��راكي اليمني, �ض��عي كل منهما 
ايل ا�ضتمالة احلزب االحزاب االخري ايل �ضفه �ضعيا 

من كل منهما ايل تقوية ح�ضوره.
اليمن��ي  )التجم��ع  ومل��ا كان االخ��وان امل�ض��لمون 
لال�ض��الح( حليف��ا تاريخيا للموؤمتر ال�ض��عبي واداة 
تاأث��ري فكرية ودينية ا�ض��تعملها املوؤمت��ر منذ بداية 
الثمانين��ات �ض��د �رسيكه احل��زب اال�ض��راكي, فان 
االأخري �ض��عي هو االآخر لك�ض��ب حليف فكري م�ضاد 
فقام بت�ض��جيع حزب احلق وتقويته عمال مببداأ لعبة 
التوازان��ات املعروفة يف تزاحمات ال�ضا�ض��ة, وكان 
احلزب قد ا�ض��تغل احلركة احلوثية ذاتها يف �رساعه 
مع �رسي��ك الوحدة )املوؤمتر( يف الف��رة االنتقالية, 
وتفعل��ت رابطة الن�ض��ب العل��وي لكل من ب��در الدين 
احلوث��ي وزعيم��ي اال�ض��راكي عل��ي �ض��امل البي�ض 
وحي��در ابوبك��ر العطا���ض لتف�ض��ي ايل تاأييد حوثي 
لالنف�ض��ال, وحدث��ت عق��ب ح��رب 94 مناو�ض��ات 
ب�ض��يطة يف �ض��عدة من قبل اتب��اع احلوثي, وانتهي 
االم��ر بحمل��ة عقب احلرب دم��رت منزل ب��در الدين 
احلوث��ي وخ��رج علي اثره��ا ايل لبنان واي��ران قبل 
دخول و�ض��اطة يف اخلط اعادت الرجل ايل اليمن يف 

عام 1997.
بع��د خ��روج احلزب اال�ض��راكي اليمني من ال�ض��لطة 
بفع��ل حرب االنف�ض��ال 1994 انف��رد حزبا املوؤمتر 
ال�ض��عبي العام والتجمع اليمني لال�ضالح بال�ضلطة, 
وتف��رغ كل منهم��ا ايل تو�ض��عة ح�ض��وره وتقلي�ض 
االخر قدر امل�ضتطاع. وهي معركة نال فيها املوؤمتر 
االغلبي��ة املريح��ة, فيما خ�رس اال�ض��الح قرابة 10 
مقاع��د وان�ض��م ايل خان��ة املعار�ض��ة. هن��ا يق��ول 
الكات��ب ان الرئي���ض عل��ي عب��د اهلل �ض��الح )رئي���ض 
اجلمهوري��ة رئي���ض املوؤمتر ال�ض��عبي الع��ام( بدا له 
ا�ضتغالل ال�ض��باب املوؤمن ل�رسب خ�ضمني يف وقت 
واح��د: ح��زب احلق وجتمع اال�ض��الح وو�ض��ل االمر 
ح��د اعتماده مبلغا وق��دره 400 الف ريال ولتنظيم 
ال�ض��باب املوؤمن ي�رسف �ض��هريا من خزانة رئا�ض��ة 
اجلمهورية له��ذا الغر�ض. ومع ان الرئي�ض قام مبثل 
ه��ذه التوازنات اال ان��ه يف هذه املرة وجد ان اللعبة 

لي�ضت موفقة خ�ضو�ضا مع حركة ذات مطلب �ضيا�ضي 
باأثر ديني وراع اقليمي وميلي�ضيات م�ضلحة.

هذا بالن�ضبة للعوامل الداخلية, اما العوامل اخلارجية 
التي ادت ايل ت�ض��اعد احلركة فق��د كان غزو العراق 
للكويت 2 اآب )اغ�ضط�ض( 1990, واحلرب التي �ضنت 
�ض��ده مطل��ع 1991, ثم حالة احل�ض��ار وال�رسبات 
اجلوية املتوا�ضلة عليه.. كل ذلك التدهور يف الو�ضع 

العراقي كان يقابله ت�ضاعد من جانب ايران.
ويق��ول الكاتب ان التيارات ال�ضيا�ض��ية والفكرية يف 
ع��دد م��ن دول املنطقة تلقت دعما م��ن ايران وكان 
اليم��ن واحدا من املناطق الت��ي تلقت هذا الدعم من 
خالل حم��اوالت ا�ض��تقطاب اتباع املذه��ب الزيدي 
من��ذ ع��ام 1990, حيث توجهت االنظ��ار ايل اليمن 
كالع��ب اقليم��ي نا�ض��يء وموؤثر. ويق��ول الكاتب ان 
اي��ران كانت خمرية بني دعمها حزب احلق ودعمها 
لل�ضباب املوؤمن, وكان احلظ حليف هذا االخري كونه 
يت��واءم م��ع طبيعة �ض��يناريو التغيري الذي �ض��يطال 
املنطق��ة والذي بداأت تتك�ض��ف مالحمه بعد �ض��قوط 

بغداد يف اآذار )مار�ض( 2003, كما يقول الكاتب.
ويري ان احداث ايلول )�ضبتمرب( 2001 اثرت كثريا 
عل��ي اآلي��ة عم��ل التنظيم��ات ال�ض��يعية يف املنطقة, 
خا�ض��ة ان تيارات تاأثرت باالج��راءات التي طبقت 
يف ع��دد م��ن ال��دول العربي��ة مث��ل تي��ار ال�ض��لفية 

واالخوان, الذين اق�ضي اتباعهم عن امل�ضاجد.
وعل��ي ه��ذه اخللفية ب��داأت حرك��ة ال�ض��باب املوؤمن 
مب��لء الفراغ ال�ض��لفي واالخواين. ورف��ع التنظيم ما 
ع��رف بع��د ذلك ب��� ال�رسخة وه��ي: اهلل اكرب, املوت 
المري��كا, املوت ال�رسائيل, الن�رس لال�ض��الم, اللعنة 
علي اليهود وحتت هذا ال�ض��عار مت ح�ض��د االالف من 
ال�ض��باب الناقم علي اجلربوت االمريكي املتغطر�ض, 
وانتقل عمل التنظيم م��ن طابعه الفكري ايل طابعه 
ال�ضيا�ض��ي. وحتت هذه الالفتة مت التجيي�ض الداخلي 
للتنظي��م والتعبئ��ة املواكبة لقبائل يف �ض��عدة وما 

جاورها.
املرحلة ما بني 1999 -2004

بني عامي 1999 � 2004 بداأ ن�ضاط تنظيم ال�ضباب 
املوؤم��ن ياأخ��ذ طابع��ا ع�ض��كريا ايل جان��ب تكثيف 
الدور الثقايف عرب املخيمات ال�ض��يفية. وخالل هذه 
الف��رة تو�ض��ع ن�ض��اط التنظي��م يف ارج��اء حمافظة 
�ضعدة, ثم افتتحت العديد من الفروع يف حمافظات 
اجلمهورية, ففي �ضعدة وحدها 24 مركزا, عمران 6 
مراك��ز, املحويت 5 مراكز, حجة 12 مركزا, االمانة 
5 مراك��ز, ذم��ار 7 مراك��ز, اب مركز واح��د, وكذلك 
تع��ز, بينم��ا يف حمافظة �ض��نعاء 4 مراكز, ايل ذلك 
مت ان�ض��اء اجلمعيات اخلريية والتعاونية التي ت�ضب 
مواردها يف دعم التنظيم وان�ضطته, م�ضافا ايل ذلك 

املوارد املالية من اطراف يف اخلارج.
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 ويف الف��رة ذاته��ا 1999 � 2004 حدث��ت او�ض��ع 
عملي��ة تغلغل يف املراف��ق احلكومية واجهزة الدولة 
املدني��ة ومنه��ا الع�ض��كرية, م��ع تركي��ز م��واز علي 
املراف��ق التعليمي��ة يف حمافظات �ض��عدة, عمران, 
حج��ة, �ض��نعاء واجلوف, وخ�ضو�ض��ا اثن��اء حركة 
الدم��ج ب��ني املدار���ض احلكومية واملعاه��د العلمية 

التي كان ي�رسف عليها حزب اال�ضالح.
وح�ض��ب بع���ض الوثائق الت��ي مت العث��ور عليها مع 
ان�ض��ار احلوثي فان �ض��عدة تق�ض��مت بح�ضب اخلطة 
احلوثي��ة ايل ث��الث مناط��ق قت��ال: الرزام��ات, اآل 
�ض��افعة, اآل النمري. فيما كانت اهم مناطق التمركز 
ه��ي: جبل الق��وازي, �ض��عب الو�ض��ل, احل�ض��ن, جبل 
ح�ض��يفة, ذات ال�ضبيل, جبل ايوب, جبل القدم, جبل 
ام عي�ض��ي.. واحت��وت ه��ذه النقاط عل��ي 14 موقعا. 
يف كل موق��ع يتمر���ض م��ا ب��ني 4 � 5 ا�ض��خا�ض. 
وتذكر الوثائق ان يو�ضف احمد املداين كان م�ضوؤول 

الت�ضليح.
بار�ض��ال  الت�ض��عيد  ب��داأ  االعالمي��ة  الناحي��ة  م��ن 
جمموعات ايل العا�ضمة بغر�ض ترديد ال�رسخة يف 
اجلامع الكبري والتاأكيد لل�ض��باب الذين يذهبون لهذا 

الغر�ض
وكان اول ظه��ور ملا عرف ب��� ال�رسخة يف يوم 17 
كانون الثاين )يناير( 2002 عقب حما�رسة القاها 
ح�ضني بدر الدين احلوثي يف مدر�ضة الهادي مبنطقة 
مران, بعنوان ال�رسخة يف وجه امل�ضتكربين . تطرق 
خالله��ا ايل الطغي��ان االمريكي واملنطق��ة والهوان 
ال��ذي تع��اين من��ه ال�ض��عوب العربي��ة واال�ض��المية. 
وهاج��م في��ه تواط��وؤ احلكام وا�ض��اد مبوق��ف ايران 
وحزب اهلل, م�ضتعر�ض��ا االي��ات القراآنية الداعية ايل 
اجله��اد, ومف�ض��يا ايل ���رسورة مواجه��ة اجلربوت 
االمريكي اال�رسائيلي برديد �ض��عار اهلل اكرب, املوت 
المريكا, املوت ال�رسائيل, اللعنة علي اليهود, الن�رس 
لال�ض��الم وموجه��ا االتب��اع ايل ���رسورة تردي��ده 
يف امل�ض��اجد, م�ض��ددا علي ���رسورة اال تتجاوز ردة 
فعلهم اجلهادية �ض��د امريكا م�ض��األة ترديد ال�ض��عار 
وادي هذا حلملة اعتقاالت و�ض��ل عددها ح�ض��ب ما 

تقول �ضحيفة احلزب االمة ايل 600 معتقل.
يعتق��د الكات��ب ان هناك غياب��ا يف الرواية احلوثية 
املتما�ض��كة تقدم حتليال او عر�ضا لالزمة وحمطات 
تطوراته��ا مقابل الرواية الر�ض��مية ممثلة بالرئي�ض. 
ولكن التيار احلوث��ي يركز علي نقطة واحدة يف كل 
م��رة. وهي ان الدولة متنعهم من قول ال�ض��عار. وزاد 
احلوثي االب يف حواره ال�ض��هري مع �ضحيفة الو�ضط 
ان قال ان �ض��بب املواجهات ه��و ان الرئي�ض يخاف 

من ان ياأخذ عليه ح�ضني الوالية العامة.
ه��ذه  الر�ض��مي يف  اخلط��اب  ان  الكات��ب  ويالح��ظ 
املرحل��ة ات�ض��م باالندف��اع وكان اندفاع��ا تنق�ض��ه 

املعلومات الكافية وتنق�ضه اخلطة, وينق�ضه التنبوؤ 
ال�ض��ليم لنتائ��ج املعركة, ما جعله يقع يف �ض��قطات 
ع��دة, خ�ضو�ض��ا يف ظل حديث��ه امل�ض��تمر عن قرب 
ح�ض��م املعرك��ة, فيم��ا العك���ض يح��دث عل��ي ار�ض 
املواجهة. وبنف�ض ال�ضياق ات�ضم اخلطاب احلوثي يف 
ه��ذه املرحلة بردة الفعل القائمة علي دح�ض ونفي 
مزاعم االعالم الر�ض��مي, وتاأكي��د التزامهم بالنظام 
اجلمهوري واحرامهم للد�ض��تور, وان ال�ضلطات هي 

التي اعتدت عليهم.
تاري��خ  من��ذ  الط��ور  ه��ذا  مواجه��ات  اندلع��ت 
الثاني��ة  املواجه��ات  وات�ض��مت   2005/7/12
بتغ��ري ميدان املعركة وات�ض��اعه, م��ع حدوث بع�ض 
املناو�ض��ات والهج��وم املباغ��ت م��ن قب��ل اتب��اع 
احلوثي على اهداف حكومية يف مدينة �ض��عدة, ايل 
جان��ب حم��اوالت اخرى حدثت يف بع���ض املناطق 
م��ن حمافظة اجل��وف املج��اورة ل�ض��عدة من جهة 
ال�رسق. واتخذت املواجه��ات يف هذا الطور طابعها 
ال�ضيا�ض��ي ال�ضيعي ب�ض��دور بياين منا�رسة من قبل 

احلوزات االثني ع�رسية يف كل من النجف وقم.
خلية �ضنعاء

وخالل هذا الطور, اي�ض��ا, ات�ضع نطاق املواجهة ايل 
العا�ض��مة �ض��نعاء من خالل جملة م��ن التفجريات 
ق��ام بها ما عرف ب� خلية �ض��نعاء بقي��ادة ابراهيم 
حممد عبد اهلل عي�ضي �رسف الدين, وح�ضب امل�ضادر 
االمني��ة, مت اعتقال افراد اخللي��ة وبحوزتهم العديد 
من الذخرية واملتفجرات وال�ض��واريخ اليدوية. وبدا 
وا�ض��حا ت�ضاعد نربة املواجهات من قبل احلوثيني 
علي ال�ض��عيد االعالمي خ�ضو�ضا مع انتقال يحيي 
ب��در الدي��ن احلوث��ي ايل دول اوروبية وبذل م�ض��اٍع 

حثيثة لتدويل االزمة.
ومت اي�ض��ا يف ه��ذا التطور ب��روز عدد من اال�ض��ماء 
وامل�ض��ميات املكر�ض��ة للطاب��ع ال�ضيا�ض��ي ال�ض��يعي 
للحركة احلوثية حيث برز ايل ال�ضطح م�ضمي املجل�ض 
االعلي للزيدية يف اليمن وكذا تداولت ال�ضحف ا�ضم 
اآية اهلل ع�ضام العماد املقيم يف ايران, وهو �ضاحب 
كت��اب رحلت��ي م��ن الوهابي��ة ايل االثن��ي ع�رسي��ة 
وكان امام��ا يف جام��ع اال�ض��طي ب�ض��ارع الزبريي 
العا�ض��مة. اعالمي��ا, ت�ض��دت �ض��حيفة  يف امان��ة 
البالغ اال�ض��بوعية لتكون ناقال لت�رسيحات احلركة 
احلوثي��ة, مع ت�ض��عيد وا�ض��ح يف خطابها مل�ض��األة 
احل�ض��ني, والغدير بذات الن�ضبة التي يتم بها ت�ضعيد 
هذه االمور علي القنوات التابعة اليران وحزب اهلل.

يف 28 �ض��باط )فرباي��ر( 2006 انته��ت املواجهات 
الثاني��ة بتوقي��ع �ض��لح مثل��ه من جان��ب احلوثيني 
عبد امللك بدر الدين احلوثي, وعن اجلانب الر�ض��مي 
العميد يحيي ال�ض��امي حمافظ �ضعدة اجلديد والذي 
اعل��ن انه ومبوجب هذا ال�ض��لح انته��ي التمرد وايل 
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االبد.
التعبئة املعنوية

يتح��دث الكاتب عن امن��اط التعبئ��ة واملكانة التي 
بلغه��ا ح�ض��ني احلوث��ي ذل��ك ان الرج��ل, ح�ض��ب ما 
�ض��معت من اح��د القاطن��ني يف املنطق��ة, قد �رسب 
منوذج��ا ن��ادرا يف خدم��ة النا���ض وحل م�ض��اكلهم 
يف ا���رسع االوق��ات وباأ�ض��هل احللول منق��ذا اياهم 
م��ن جحيم زنزان��ة يف مبني املديري��ة كانت تدعي 
غرف��ة اليه��ودي . ان�ض��اأ ح�ض��ني ب��در الدي��ن جمعية 
خريية لدعم من ال ميتلكون راأ�ض مال كافيًا القامة 
م�ض��اريع جتاري��ة يقيمون به��ا اودهم.. نظ��م امور 
النا�ض ب�ض��كل جميل و�ضل�ضل. وكان يبتاع من �ضوق 
املنطقة ما فا�ض من ال�ضلع املعر�ضة للتلف كاللحم 
والطماطم وب�ض��عر رمبا اكر من �ض��عرها اال�ض��لي.. 
ح�ض��ني بدر الدين عالوة علي ذلك كله خدم املنطقة 
ب�ض��كل كبري يف جم��ال املياه واخلدمات اال�ضا�ض��ية 
وكان يف��ي ب��اأي وع��د يقطع��ه عل��ي نف�ض��ه البن��اء 
املنطق��ة فيما يتعل��ق باخلدمات وامل�ض��اريع االمر 
الذي اك�ض��به م�ض��داقية عالية عند االهايل واك�ضبه 
احراما عميقا يف نفو�ض��هم ايل احلد الذي جعلهم ال 
ي�ض��دقون انه قتل.. اذ ال تع��دم ان جتد من يقول: مل 

يقتل �ضيدي ح�ضني وامنا عرج به ايل ال�ضماء.
و�ضك الكثري من االهايل الأول وهلة يف �ضدق تنبوؤات 
ح�ضني بدر الدين فيما يتعلق بالهجوم الو�ضيك علي 
املنطقة م��ن قبل االمريكان و�ض��لطات النظام. كما 
ان �ضماته تلك مكنته اي�ضا من قيادة اتباعه ايل اي 
فكر يريد. اميان احلوثيني املطلق بح�ضني بدر الدين 
ن�ضت�ض��فه بجالء من خالل مناق�ض��ات جل�ضات جلنة 
احل��وار مع املعتقل��ني من اتباع احلوثي ون�ضت�ض��فه 

كذلك من ب�ضالتهم و�ضمودهم علي ار�ض املعركة.
الناظ��ر يف حما���رسات ح�ض��ني  ان  الكات��ب  ي��ري 
ب��در الدين احلوثي يكت�ض��ف بجالء كي��ف ان الرجل 
جن��ح متام��ا يف ادخ��ال اليق��ني ايل نفو���ض اتباعه 
ب��اأن معركة �ض��تحدث بينه��م وبني ال�ض��لطات, وان 
ه��ذه االخرية �ض��تخو�ض املعركة نياب��ة عن امريكا 
وا�رسائي��ل �ض��د احلوث��ي واتباع��ه وذلك مل��ا ميثله 
ه��وؤالء, ح�ض��ب زعم��ه, م��ن خط��ر عل��ي امل���رسوع 

االمريكي � اال�رسائيلي يف اليمن واملنطقة.
اعتمدت ا�ضاليب احلوثي يف تعبئة اتباعه )ومعظمهم 
م��ن ال�ض��باب والفتي��ان املتحم�ض��ني( عل��ي االآيات 
القراآني��ة ال�رسيح��ة يف جه��اد الكافري��ن وقتالهم. 
بعد ان قام باحليلولة بينهم وبني ال�ضوابط العلمية 

لفهم هذه االآيات, وذلك عن طريق �ضخريته املاهرة 
من موروث ال�ض��نة وا�ض��ول الفقه وعلوم القراآن من 
نا�ضخ ومن�ضوخ, ومت�ضابه وحمكم, وا�ضباب النزول, 
متذرع��ا باأن القراآن وا�ض��ح انزله اهلل بل�ض��ان عربي 
مب��ني ليفهمه اخلا�ض والعام, وبالتايل فاملطلوب, 
فقط, معرفة اللغة العربية, اما ال�ضنة, وعلوم القراآن, 
فكلها من و�ض��ع اهل ال�ضنة املعروفني بخوفهم من 
املواجه��ة ومبداهنتهم المزجة ال�ض��لطان علي مدي 

التاريخ.
حماوالت التدويل

بداأت حماوالت تدويل االزمة احلوثية منذ اللحظات 
االويل الندالع املواجهات يف مران وذلك بوا�ض��طة 
الكتابات ال�ضحافية يف بع�ض ال�ضحف التي ا�رسنا 
اليها �ضابقا والتي حاولت لفت نظر املنظمة الدولية 
مل��ا يح��دث يف م��ران �ض��عدة وحماولة جعل��ه امرا 
م�ض��ابها ملا يحدث يف اقليم دارفور غربي ال�ضودان 
والذي ت�ض��اعدت م�ض��األة تدويل ال�رساع الدائر فيه 

بالتزامن مع ازمة احلركة احلوثية.
التدوي��ل انتقل ايل ط��وره املدرو���ض واملمنهج بعد 
مغ��ادرة يحيي ب��در الدين ايل ال�ض��ويد والذي اجري 
م��ن هن��اك بع�ض احل��وارات ال�ض��حافية, التي اتهم 
ت�ض��تهدف  حمل��ة  بتنفي��ذ  اليمني��ة  احلكوم��ة  في��ه 
الزيدي��ني عل��ي وجه اخل�ض��و�ض , وطال��ب الرئي�ض 
اليمني ان ي�ض��ع حداً ملا و�ض��فه ب��� تقتيل واعتقال 
الزيدي��ني . وه��و م��ا كرره يف ح��وار له م��ع ال�رسق 
االو�ض��ط . وذهب يف حديثه لل�ض��حيفة ب��اأن الهدف 
م��ن العملي��ات االخرية كان قتل وال��ده او اختطافه 
للق�ض��اء علي معنويات الزيديني وا�ض��اف: ان منع 
احلكوم��ة علماءنا م��ن تدري�ض املذه��ب الزيدي يف 
املدار���ض ادي ايل تفاق��م امل�ض��كلة واك��د ان م��اأزق 
ال�ض��لطة اليمنية املتمثل ب�رسورة ت�ض��ليم ارهابيني 
ميني��ني ايل الوالي��ات املتح��دة دفعه��ا ايل اختالق 

عدو وهمي المريكا لذر الرماد يف العيون.
وا�ض��در يحي��ي ب��در الدي��ن م��ن مق��ر اقامت��ه يف 
اوروب��ا جمموعة م��ن بيانات املنا�ض��دة للمنظمات 
والهيئات الغربية. متاما كما حدث اي�ض��ا من خالل 
بيان احلوزة ال�ض��يعية يف النج��ف التي انتقدت فيه 
احلكوم��ة اليمني��ة عل��ي ا�ض��لوب تعامله��ا مع مترد 
احلوثي. وجاء فيه ان ال�ضيعة يف اليمن �ضواء الزيدية 
منه��م او االمامية االثني ع�رسية يتعر�ض��ون حلملة 
م�ض��عورة من االعتقاالت والقتل املنظم منذ ن�ض��وب 

االزمة بني احلكومة وبني ح�ضني احلوثي واتباعه.
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 املبحث	الثالث	:	انهاء	الدور	ال�سعودي	يف	اليمن	

اليختل��ف اثنان عل��ى ال��دور ال�ض��عودي املهم على 
جمرى االحداث يف اليمن ال�ضيما الناحية ال�ضيا�ضية 
واالقت�ض��ادية وق��د ظل ه��ذا التاأثري م�ض��تمرا خالل 
العق��ود املن�رسمة , ولك��ن وبعد �ض��يطرة احلوثيني 
على �ضنعاء وبقية موؤ�ض�ضات الدولة �ضينح�رس الدور 
ال�ض��عودي تدريجيا ملا بني الطرفني من اختالفات 
�ضيا�ض��ية ومذهبي��ة وق��د حت��اول ال�ض��عودية فر�ض 
ارادتها حتى على احلوثيني ملا متتلكه من مقومات 
اقت�ض��ادية قوي��ة والت��ي يعتم��د عليه��ا املجتم��ع 
اليمن��ي ب�ض��كل مبا�رس مثل االي��دي العاملة اليمنية 
و���رساء املنتج��ات اليمنية ا�ض��افة اىل امل�ض��اعدات 
النفطي��ة وغربه��ا ... كل ه��ذه العوام��ل ت��وؤدي بقاء 
التاأث��ري ال�ض��عودي على اليم��ن لي�ض بالقلي��ل اال ان 
يعتمد احلوثيني على ايجاد البدائل قبل انهاء الدور 
ال�ضعودي متاما , حيث ن�رس موقع )مين بر�ض( تقريرا 
حتت عنوان )هل اأنهى احلوثيون الدور ال�ضعودي يف 

اليمن؟( بتاريخ 2014/10/28 جاء فيه :
 

مين بر�ض - �ضنعاء 
لطامل��ا كان��ت اململكة العربي��ة ال�ض��عودية الالعب 
االإقليمي والرئي�ض واالأكر تاأثريا على م�ضار االأحداث 
يف اليمن منذ رعايتها للم�ض��احلة بني اجلمهوريني 
وامللكيني يف نهاية ال�ضتينيات من القرن املا�ضي, 
الت��ي اأنه��ت حقبة م��ن احل��روب االأهلية بع��د ثورة 
�ض��بتمرب 1962 يف �ض��مال اليمن, وحت��ى رعايتها 
للت�ض��وية ال�ضيا�ض��ية لثورة الع��ام 2011 على نظام 
الرئي�ض ال�ضابق علي عبد اهلل �ضالح والتي وقعت يف 
)الريا�ض( يف نوفمرب من ذات العام وهي ما تعرف 

باملبادرة اخلليجية.
غري اأن �ضقوط العا�ضمة �ضنعاء يف اأيدي امللي�ضيات 
احلوثي��ة يف �ض��بتمرب املا�ض��ي, والتي تتم��دد االآن 
يف املحافظ��ات االأخ��رى الإ�ض��قاطها يدفع بجماعة 
احلوثي اإىل القول بنهاية الدور ال�ضعودي يف اليمن, 
وق��ول م�ض��وؤولني اإيراني��ني, الداعم��ني الرئي�ض��يني 
للجماعة, باأن عا�ض��مة عربية رابعة اأ�ض��بحت االآن 

يف الفلك االإيراين مع بغداد ودم�ضق وبريوت.
يف ظاه��ر االأحداث قد يبدو ذلك �ض��حيحا, لكن من 
الت���رسع اأي�ض��ا الق��ول اإن دور اململك��ة وتاأثريه��ا 
ق��د انته��ى يف اليمن, فم��ا للملكة من تاأث��ري ونفوذ 
تاريخ��ي يف اليمن واإن بدا اأنه قد تراجع يف اللحظة 
الراهن��ة ال ميك��ن الق��ول عن��ه اإنه ق��د انته��ى بتلك 

الب�ضاطة.
قد ال يكون ممكن��ا التنبوؤ من االآن برد فعل اململكة, 
املعروفة اأي�ضا ب�ضيا�ضة النف�ض الطويل, على �ضعود 
احلوث��ي, اإال اأن��ه من املمك��ن ر�ض��د مقدراتها التي 
ال ت��زال ق��ادرة عل��ى التاأث��ري يف اليم��ن, كما ميكن 
التف�ض��ري املو�ضوعي لراجع ذلك التاأثري الذي �ضمح 
ل�ضعود جماعة احلوثي ومعها اإيران, ولعل اأهم تلك 

املقدرات هي:
1- حاج��ة اليم��ن للدعم امل��ايل ال�ض��عودي لتجنب 
االنهي��ار االقت�ض��ادي, حي��ث تع��د اململك��ة الداعم 
االأك��رب م��ن ب��ني ال��دول املانح��ة لليمن, وق��د كان 
لدعمه��ا بامل�ض��تقات النفطي��ة والتي بلغ��ت قيمتها 
اأك��ر من ع�رسة ملي��ار دوالر بال��غ التاأثري يف دعم 
االقت�ض��اد اليمن��ي ومنعه من االنهي��ار منذ ما بعد 
ث��ورة 2011, كما اأن اململكة ت��ودع ملياري دوالر 
يف البن��ك املرك��زي اليمن��ي لدع��م ا�ض��تقرار العملة 
املحلي��ة, باالإ�ض��افة اإىل اأن امل�رسوع��ات التنموية 
املتبقية والتي ال ت��زال تنفذ من بعد الثورة اليمنية 

هي بتمويل �ضعودي.
2- العمال��ة اليمنية الكب��رية يف اململكة, والتي قد 
ي��وؤدي طرده��ا الأزمة اقت�ض��ادية يف اليم��ن ال تقل 
يف تاأثريها وتداعياتها االقت�ض��ادية واالجتماعية 
عن اأزمة طرد العمال��ة اليمنية اأثناء احتالل العراق 
للكويت, والتي ال يزال اليمن يعاين منها حتى االآن.

 3- تعد اململكة امل�ض��تورد الرئي�ض ملنتجات اليمن 
الزراعية وال�ض��مكية, وتوق��ف اململكة عن قبول تلك 
املنتجات قد يوؤدي اإىل انهيار اقت�ض��ادي �ضامل يف 
اليمن بدءا من انهيار القطاعني الزراعي وال�ضمكي.

4- يحت��اج اأي نظام �ضيا�ض��ي حاك��م يف اليمن اإىل 
قب��ول اململك��ة ب��ه, واإىل ع��دم االإ�رسار به��ا, حيث 
ميك��ن للمملكة اأن ترد بقوة, وال يعوزها لذلك الكثري 
من التيارات ال�ضيا�ض��ية والقبلية والدينية يف اليمن 
امل�ض��تعدة للقتال �ض��د ملي�ض��يات احلوثي ال�ض��يعية 
اإن توفر لها الدعم ال�ضيا�ض��ي واملايل وال�ض��الح ولن 
يك��ون ذلك �ض��عبا على اململكة الت��ي يتوفر لها اإىل 
جانب ماله��ا وعالقاتها التاريخي��ة مع تلك القوى 
احل��دود الطويل��ة م��ع اليمن, وله��ا اأي�ض��ا جتاربها 
ال�ض��ابقة كاإيقاف التمدد ال�ضيوعي من جنوب اليمن 

اإىل �ضماله, اأو االإطاحة بروؤ�ضاء وتن�ضيب اآخرين.
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اأيا كان الذي يحكم يف �ضنعاء فاإن عليه اأن يكرث 
للمملك��ة ال�ض��عودية ومل��ا ميكنه��ا اأن تفعل��ه, لتلك 
االأ�ض��باب وغريه��ا لطاملا كان��ت الريا���ض الفاعل 

الرئي�ض واملهم على ال�ضاحة اليمنية.
 كان نظ��ام �ض��الح يفه��م هذه احلقيق��ة, حيث كان 
للمملكة الف�ض��ل يف �ضعود �ض��الح نف�ضه اإىل احلكم 
يف اأواخر ال�ض��بعينيات من القرن املا�ضي, كما كان 
مناوئ��وه يف ثورة الع��ام 2011 يفهمونها اأي�ض��ا, 
لتكون اململكة ال�ض��عودية الطرف االإقليمي والدويل 
الوحي��د الق��ادر عل��ى رعاية ت�ض��وية �ضيا�ض��ية بني 
الطرف��ني حتى اأنهم وقعوا على املب��ادرة اخلليجية 

يف الريا�ض.
 اإال اأن جماع��ة احلوث��ي الت��ي ت�ض��يطر ميلي�ض��ياتها 
على العا�ض��مة �ضنعاء وتتمدد لل�ض��يطرة على بقية 
املحافظات تبني جمدها على اإدانة الدور ال�ضعودي 
يف اليم��ن والق��ول ب��اأن مبادرتها م��ع دول اخلليج 
الت��ي كان��ت ترع��ى املرحل��ة االنتقالي��ة يف البالد 
قد �ض��قطت, حت��ى اأن اجلماعة مل ت��ردد يف خو�ض 
مناو�ضات م�ضلحة مع اململكة يف احلدود قبل اأيام.

وال�ض��وؤال, م��ا الذي ميك��ن للمملكة فعل��ه اأمام متدد 
ملي�ضيات احلوثي؟

اأول تلك االأ�ض��ياء اأن احلوثي الذي اأ�ض��قط العا�ض��مة 
يف اأيدي ميل�ض��ياته امل�ض��لحة وي�ض��قط املحافظات, 
مل ي�ض��قط الدولة اليمنية حتى االآن ومل ين�ضب نف�ضه 
حاكما بديال عنها, من جملة االأ�ضباب التي ي�ضعها 
يف ح�ض��بانه لعدم االإقدام على هذا الفعل هو موقف 
اململك��ة من��ه, وهي ت�ض��تطيع جر املجتم��ع الدويل 
معه��ا اإىل عدم االع��راف بذلك االنق��الب اإن حدث, 
ف�ضال عن اأنه ال ي�ض��تطيع اإدارة الدولة اليمنية دون 
الدعم االقت�ضادي للملكة اأو مع اإجراءات قد تتخذها 
كط��رد العمال��ة اليمني��ة اأو منع ال��واردات الزراعية 
وال�ض��مكية من اليم��ن. اأو ما اإذا ق��ررت اململكة دعم 
مناوئي احلوثي باملال وال�ضالح والغطاء ال�ضيا�ضي. 
ق��د ال يرغب احلوثي يف االك��راث للمملكة اإال اإنه ال 

ميكنه اإال اأن يفعل.
لكن, هل يكون عدم اإ�ض��قاط احلوثي للدولة فيما هو 
يفر�ض نفوذه بقوة ال�ض��الح كافيا لتحا�ضي رد فعل 
اململكة من اإ�ض��قاطه لليمن يف قب�ضته؟. اجلواب هو 
ال اأي�ض��ا, هو بذلك يح��دد منط ونوع املواجهة معها 
اأو يوؤج��ل بع�ض اأمناط تل��ك املواجهة فقط, حيث ال 
يزال ميك��ن للمملك��ة اإدارة ال�رساع مع��ه من خالل 
موؤ�ض�ض��ات الدول��ة اليمني��ة التي ظل��ت قائمة واحلد 
م��ن نف��وذه عليه��ا با�ض��تخدام النفوذ االقت�ض��ادي 
وال�ضيا�ض��ي, وحاجة االقت�ضاد اليمني لدعم اململكة 
كم��ا حاجة النظام ال�ضيا�ض��ي اجلديد الذي يفر�ض��ه 
للم�رسوعية واالعراف الدويل الذي مير عرب اململكة 

اأي�ضا.
قد ال يكون وا�ضحا الطريقة التي �ضتدير بها الريا�ض 

هذا امللف اإال اأن عودة �ض��فري ال�ض��عودية اإىل �ضنعاء 
على وجه ال�رسعة بعد �ضقوط �ضنعاء هو لي�ض بعيدا 
عن هذا الغر�ض, باالإ�ضارة اإىل اأن من�ضب ال�ضفري ظل 

�ضاغرا منذ عامني بعد انتهاء فرة ال�ضفري ال�ضابق.
للملكة ان�ض��حابني عن امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي يف اليمن 
وه��ي م��ن ظل��ت حا���رسة فيه وبق��وة يف الن�ض��ف 
االأخ��ري م��ن الق��رن الع�رسي��ن املا�ض��ي, االأول م��ن 
بع��د الع��ام 2000, بعد توقيع اتفاقي��ة احلدود بني 
البلدين, وتقلي�ض االهتمام باليمن وب�ض��بكة النفوذ 
التي كانت ترتبط بها من ع�ض��كريني وقبليني حيث 
قل�ضت اململكة من خم�ض�ضاتها املالية التي كانت 
متنحها لتلك ال�ضبكة, �ض��اهم يف ذلك الراجع اأي�ضا 
وف��اة رجلني لطاملا كانا على عالقة مبلف اململكة 
يف اليمن هما االأمري �ضلطان بن عبدالعزيز من كان 
مي�ضك بهذا امللف, وال�ضيخ عبداهلل بن ح�ضني االأحمر 
الرج��ل االأكر نفوذا يف اليم��ن ورجل اململكة االأول 

منذ �ضتينات القرن املا�ضي.
 االن�ض��حاب الث��اين ه��و م��ن بع��د توقي��ع املبادرة 
اخلليجية, وعلى الرغم من اأن املبادرة قد وقعت يف 
الريا���ض و حتت تاأثري نفوذه��ا, اإال اأن دور اململكة 
ق��د تراج��ع يف االإ���رساف عل��ى تنفيذه��ا ل�ض��الح 
ال��دور الدويل من خالل مبع��وث االأمني العام لالأمم 
املتحدة جمال بن عمر وال�ض��فراء الغربيني وجمل�ض 
االأم��ن, فيما كانت اململكة غائبة عن امل�ض��هد حتى 
اأن مقعد �ضفريها يف �ضنعاء ظل �ضاغرا منذ عامني.
 ه��ذان االن�ض��حابان هما م��ا يف���رسان تراجع الدور 
النظ��ام  اأن  اإىل  باالإ�ض��افة  اليم��ن  يف  ال�ض��عودي 
ال�ضيا�ض��ي ال��ذي كان للملكة بال��غ النفوذ عليه كان 
قد انق�ض��م على نف�ض��ه �ضيا�ضيا وع�ض��كريا وقبليا يف 
ثورة 2011 بني الرئي�ض ال�ض��ابق �ض��الح واجلرال 
اأن تنح��از اململك��ة  الع�ض��كري عل��ي حم�ض��ن دون 

الأحدهما اأو اأن توجد البديل.
 

يف تل��ك الظ��روف تراجع��ت اململك��ة فيم��ا �ض��مح 
تراجعه��ا باأن ي�ض��عد احلوث��ي ومعه اإي��ران, وحني 
تاآم��ر �ض��الح م��ع احلوثيني يف اإ�ض��قاط العا�ض��مة 
واملحافظات حتت حجة االإطاحة بخ�ض��مه حم�ض��ن 
مل متنع��ه اململك��ة كم��ا اأنه��ا مل تدعم االأخ��ري الذي 

ت�ضت�ضيفه االآن يف جدة.
اإال اأن و�ض��ائل االإع��الم املقرب��ة م��ن �ض��نع الق��رار 
�ض��الح  مهاجم��ة  يف  االآن  ت��ردد  ال  اململك��ة  يف 
واتهام��ه بالتاآمر مع احلوثيني واإي��ران, اآخر هوؤالء 
الكاتب ال�ض��عودي عبدالرحمن الرا�ضد الذي مل يكتف 
مبهاجمة �ضالح بل وبالقول اأن ما يفعله هو يق�ضي 
علي��ه و على م�ض��تقبل جنله )اأحمد( ال�ضيا�ض��ي الذي 
قال اإنه كان ميكن اإعداده الإدوار مهمة يف م�ض��تقبل 
اليم��ن, الرا�ض��د ومعه االإع��الم ال�ض��عودي هو يربئ 
اأي�ض��ا الرئي�ض هادي من تهمة التاآمر مع احلوثيني 
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 يف اإ�ض��قاط الب��الد والقول ب��اأن تلك الته��م هي من 
�ض��نع )�ض��الح( يف خطته مع احلوثيني ال�ض��تكمال 

ال�ضيطرة على اليمن.
من الوا�ض��ح اأن اململكة تركز االآن على دعم الرئي�ض 
عب��د ربه من�ض��ور هادي عل��ى الرغم م��ن اقتناعها 
باأنه كان عاجزا يف اإدارة املرحلة_ ح�ض��ب الرا�ضد_ 
رمب��ا ه��ي بذل��ك ته��دف اإىل حماي��ة امل�رسوعي��ة 
ال�ضيا�ضية للنظام االنتقايل ممثال يف الرئي�ض هادي 
على اعتبار اأن �ض��قوطه يف الوقت الراهن قد ي�ض��ب 
يف م�ض��لحة �ضيطرة احلوثيني و�ض��الح على البالد. 

الهجوم ال�ض��عودي على �ض��الح هو ق��د يكون الأجل 
ه��ذا الغر�ض ب��اأن ال يتمادى كث��ريا و اأال يذهب مع 
ال�ضيا�ض��ي  النظ��ام  عل��ى  االنق��الب  اإىل  احلوثي��ني 

االنتقايل يف البلد.
 اأخريا, قد يكون الدور ال�ض��عودي قد تراجع فعال, اإال 
اأن اململك��ة ال ت��زال ق��ادرة وكما كان��ت دائما على 
الفع��ل والتاأث��ري على جمري��ات االأح��داث يف اليمن 
وم�ضتقبله. كيف تفعل ذلك وعلى اأي نحو, هو ما قد 

جتيب عنه االأيام القادمة.

  

		املبحث	الرابع	:		افاق	م�ستقبل	اليمن	..	بني	التفاوؤل	والت�ساوؤم

  بع��د �ض��يطرة اأن�ض��ار اهلل على العا�ض��مة �ض��نعاء, 
والتحك��م يف مفا�ض��ل ال�ض��لطة وموؤ�ض�ض��اتها, وجد 
احلوثيون اأنف�ض��هم يف موقف دفاعي عن م�رسوعهم 
ال�ضيا�ض��ي واالنت�ض��ارات الع�ض��كرية الت��ي حققوها 
ط��وال االأزم��ة ال�ضيا�ض��ية الراهن��ة؛ فت�ض��دَّوا لنف��ي 
ارتباطه��م باأي��ة اأجن��دة خارجية اأو م�ض��اريع قوى 
اإقليمية, ورغم ذلك ال يزال ال�ضلوك ال�ضيا�ضي الأن�ضار 
اهلل يثري خماوف جهات كثرية يف ظل قوة ال�ض��الح 
الت��ي احتكم اإليه��ا احلوثي��ون لفر���ض اختياراتهم 
ال�ضيا�ضية, واأنتجت موازين قوى جديدة, تتحرك يف 

اجتاهات خمتلفة �ضيا�ضًيا واإعالمًيا وع�ضكرًيا.
وي��رى املراقب��ون واملحللون ال�ضيا�ض��يون ان هناك 
ثالث��ة �ض��يناريوهات حمتمل��ة للو�ض��ع القائ��م يف 
والواقع��ي  املتفائ��ل  ال�ض��يناريو  فهن��اك   , اليم��ن 
واملت�ضائم فاأي هذه ال�ضناريوهات اكر تطابقا وفق 
املعطي��ات التي مير بها اليمن الي��وم , وقد ابرزهذا 
مرك��ز اجلزي��رة للدرا�ض��ات م��ن تقري��ر ل��ه بعنوان 
)االأزمة اليمنية الراهنة.. تعقيداتها و�ض��يناريوهات 
امل�ضتقبل( بتاريخ 2014/10/4 او�ضح فيه االتي:

 

 رغم االتفاق الذي وقعته حركة اأن�ضار اهلل مع باقي 

الق��وى ال�ضيا�ض��ية اليمني��ة برعاي��ة االأمم املتح��دة 
وح�ض��ور الرئي���ض عبدربه من�ض��ور ه��ادي يف 21 
�ض��بمترب/اأيلول 2014, ال ت��زال تداعي��ات االأزم��ة 
ال�ضيا�ض��ية, الت��ي انته��ت اإحدى ف�ض��ولها ب�ض��يطرة 
احلوثي��ني عل��ى العا�ض��مة �ض��نعاء, ُته��درِّد وح��دة 
كي��ان الدولة يف ظل تغريُّ موازي��ن القوى الداخلية, 
واحت��كام اأط��راف �ض��اعدة لق��وة ال�ض��الح لفر���ض 
اختياراته��ا ال�ضيا�ض��ية. بل يوؤث��ر ارتدادها )االأزمة( 
ل  عل��ى اخلريط��ة اجليو�ضيا�ض��ية للمنطقة بع��د حتوُّ
اليم��ن اإىل �ض��احة ���رساع مل�ض��اريع ق��وى اإقليمية 
ية,  مل يخ��ف بع�ض��ها "مباركته", وعلى من�ض��ة اأُمَمِ
ر والباهر", الذي حققه اأن�ض��ار اهلل,  ل�"الن���رس امُلوؤزَّ
يه احلوثي��ون اأنف�ض��هم ب�"التحرير", بعد  اأو ما ُي�ض��مرِّ
اإحكام قب�ض��تهم عل��ى وزارة الدفاع, ومق��ر الفرقة 
االأوىل م��درع التي كان يقودها اللواء علي حم�ض��ن 
االأحمر, وال�ضيطرة على حمطة التلفزيون احلكومية, 
وامل���رسف املرك��زي, واقتح��ام جامع��ة االإمي��ان 

ملوؤ�ض�ضها عبد املجيد الزنداين.
لفهم هذه االأحداث, وتداعيات االأزمة ال�ضيا�ضية التي 
تتفاع��ل متغرياته��ا, نظم مركز اجلزيرة للدرا�ض��ات 
ندوة ناق�ض��ت ق�ض��ايا اإ�ض��كالية تربز عمق ال�رساع 
ب��ني مكون��ات امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي اليمن��ي, وتاأث��ري 
االأزم��ة, خا�ض��ة  م�ض��ارات  االإقيلم��ي يف  املحي��ط 
بعد ت�رسيحات امل�ض��وؤولني االإيرانيني, التي ت�ض��يد 
باإجنازات اأن�ضار اهلل. اإًذا, فهل يتمادى احلوثيون يف 
املواجهات املفتوحة مع القوات اليمنية يف �ضنعاء, 
اأم اأن احلوار ال�ضيا�ض��ي �ض��يكون هو املخرج لالأزمة 
اليمنية؟ وما اأ�ض��باب جناح احلوثيني يف ال�ض��يطرة 
على �ض��نعاء؟ وم��ا الذي حققته احلرك��ة من نتائج 
�ضيا�ض��ية وع�ض��كرية؟ وكي��ف اأّثر ذلك عل��ى موازين 
الق��وى؟ وهل ينزل��ق اليمن حلرب اأهلية �ض��املة, اأم 
ت�ضتقر االأو�ض��اع بالتوافق وال�رساكة الوطنية؟ وما 
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التاأث��ري اخلارجي على االأزم��ة اليمنية؟ وما مالمح 
امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي لليم��ن م�ض��تقباًل؟ هذه االأ�ض��ئلة 
وغريه��ا كانت حمور النقا�ض الذي �ض��ارك فيه عدد 
م��ن اخلرباء والباحث��ني املهتمني بال�ض��اأن اليمني, 
اإ�ض��افة اإىل ع�ضو املجل�ض ال�ضيا�ضي جلماعة اأن�ضار 
اهلل احلوثية حممد البخيتي, وال�ض��حفي واالإعالمي 
يف �ض��بكة اجلزيرة االإعالمية اأحمد ال�ض��لفي, ف�ض��اًل 

عن ممثلي بع�ض ال�ضحف املحلية والعربية.
احلوثيون: املن�ضاأ واالأجندة

م��ع �ض��يطرة اأن�ض��ار اهلل عل��ى العا�ض��مة �ض��نعاء, 
واإزاحة خ�ض��ومهم ال�ضيا�ض��يني عن هام�ض امل�ض��هد 
اليمني, برز خطاب دفاعي عن امل�رسوع ال�ضيا�ض��ي 
للحركة وعملياتها الع�ض��كرية التي خا�ض��تها �ض��د 
ال�ض��لطة منذ العام 2004 وحت��ى اليوم. ويظهر هذا 
الدف��اع يف ت�رسيح��ات الناطق��ني با�ض��م احلرك��ة, 
وبع���ض القي��ادات ال�ضيا�ض��ية, الت��ي تنف��ي ارتباط 
احلوثيني ب��اأي اأجندة خارجي��ة اأو م�رسوع اإقليمي, 
وتوؤك��د يف املقابل ارتباط ثقافتها بعاطفة ال�ض��عب 
اليمن��ي الت��ي تنا���رس الق�ض��ايا القومي��ة والعربية 
واالإ�ض��المية؛ وهو ما ُيرِبُزه من وجهة نظرهم �ضعار 
"اهلل اأك��رب, املوت الأمريكا, املوت الإ�رسائيل, اللعنة 
على اليهود", والذي كان اأطلقه موؤ�ض�ضها ح�ضني بدر 
الدي��ن احلوثي, يف 17 يناير/كانون الثاين 2002, 
�رسخ��ة يف وج��ه االحتالل االإمريكي الأفغان�ض��تان 

عقب اأحداث احلادي ع�رس من �ضبتمرب 2001.
ويرى اأحد القادة ال�ضيا�ض��يني الأن�ضار اهلل اأن ن�ضاط 
احلركة وعملها ال�ضيا�ضي مل يكن يوًما مذهبًيا, واإمنا 
انت�ضاًرا للق�ضايا العادلة باعتبار اأن العدو احلقيقي 
يتج�ض��د يف اأمريكا واإ�رسائي��ل, لذلك كان طبيعًيا اأن 
يق��ف احلوثي��ون مع بع���ض التي��ارات اليمنية التي 
تعر�ض��ت للت�ض��ييق بعد اأحداث 11 �ض��بتمرب؛ موؤكًدا 
اأن احلركة مينية املن�ض��اأ ومل تولد يف اأح�ض��ان قوى 
خارجية لتكون لها ارتباطات باأجندات اأو م�ضاريع 
اإقليمي��ة. واأ�ض��ار امل�ض��وؤول احلوث��ي اإىل اأن احلرك��ة 
��ا ب�ض��بب مواقفها؛ اإذ �ُضنَّت عليها  دفعت ثمًنا باه�ضً
�ض��تة حروب, لكن يف كل مرة كانت تزداد قوة, ويف 
احلرب ال�ضاد�ض��ة اأ�ضبحت هناك قناعة باأن الق�ضاء 
على اأن�ض��ار اهلل اأمر غري واقعي؛ وهو ما برز بجالء 
يف ثورة 2011؛ حيث ظهرت قوى جديدة تتمثل يف 
ال�ضباب, واأن�ضار اهلل, ما اأدى اإىل تغريُّ يف التوازنات 

الداخلية التي ت�ضكلت طيلة العقود املا�ضية.
ومل ينف اأحد ال�ضحفيني, الذين خربوا ال�ضاأن اليمني 
وتابع ن�ض��اأة احلركة احلوثية واحلروب ال�ض��تة التي 
خا�ض��تها �ض��د نظام الرئي�ض املخلوع علي عبد اهلل 
�ض��الح, قوة احلوثيني يف امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي؛ حيث 
ظ��ل اليمنيون يتعاطف��ون مع احلركة, لكن ال�ض��وؤال 
ال��ذي كان مثار اجلدل هو "م��اذا يريد احلوثيون؟", 
��ا بعد قرار ان�ضحابهم من الثورة؛ موؤكًدا اأن  خ�ضو�ضً

اإيران ا�ض��تطاعت اأن تنفذ بعمق داخل احلركة خالل 
الف��رة املمتدة ب��ني 2011 و2013؛ الأنها تريد اأن 
يكون الربي��ع اإيرنًيا, كما اأن عينه��ا كانت وال تزال 
على ال�ض��عودية. وهنا ي�ضري املتحدث اإىل اأن "اليمن 
بات ملعًبا ل���رساع قوى اإقليمية واليمنيون لي�ض��وا 
ًها اإىل ال��دور االإيراين القوي يف  ه��م الالعبني", منورِّ
ع  دعم احلوثيني ع�ض��كرًيا, واإعالمًيا و�ضيا�ضًيا؛ وتوقَّ
اأن تك��ون لطه��ران ترتيب��ات معينة داخل ال�ض��احة 

اليمنية يف املرحلة املقبلة.
ولئن ظل امل�ضوؤول ال�ضيا�ضي الأن�ضار اهلل ينفي ب�ضدة 
ارتب��اط حركت��ه باالأجن��دة ال�ضيا�ض��ية االإيرانية, اأو 
خدم��ة امل���رسوع االإيراين يف املنطق��ة, فاإنه اأكد اأن 
احلوثيني تاأث��روا بالفعل باأفكار الثورة االإ�ض��المية 
االإيراني��ة, وجترب��ة ح��زب اهلل يف لبن��ان؛ وه��و ما 
اعت��ربه تفاع��اًل مع حتوالت املحي��ط االإقليمي. كما 
ظل يدافع عن �ضيطرة احلركة على العا�ضمة �ضنعاء, 
مربًرا ذلك مبخرجات املبادرة اخلليجية التي جاءت 
ن  بحكومة فا�ض��دة وفا�ض��لة, وعملية �ضيا�ضية حُت�ضرِّ
الفا�ضدين وتق�ضي اأطراف �ضيا�ضية وازنة يف امل�ضهد 
اليمني, مثل: احلراك اجلنوبي, واأن�ضار اهلل, و�ضباب 
الث��ورة؛ ومل ت��وؤد اإىل �رساك��ة �ضيا�ض��ية حقيقية, بل 
انفردت جمموعة بالقرار ال�ضيا�ضي اليمني و�ضمحت 
لقوى خارجية بت�ض��فية ح�ض��اباتها مع اأن�ضار اهلل؛ 
وه��و ما جعل الو�ض��ع ال�ضيا�ض��ي خُمت��الًّ, وال ميكن 
ال�ض��ماح با�ض��تمراره ال �ض��يما بعد اأن فقدت ال�ضلطة 

�ضيطرتها على االأر�ض والقرار ال�ضيا�ضي.

�سيناريوهات	امل�ستقبل
م احلوثيني يف مفا�ض��ل ال�ض��لطة  تب��دو مظاهر حتكُّ
وا�ض��حة, ح�ضب م�ضادر ال�ض��حفي الذي خرب العمل 
يف مناط��ق نفوذ احلوثي��ني؛ اإذ مل تعد الدولة حتتكر 
ال�ض��الح, وق��د ا�ض��تطاعت احلرك��ة اأن تن�ض��ئ ق��وة 
ع�ضكرية منظمة طوال �ضنوات احلرب التي خا�ضتها 
مع الرئي�ض املخلوع علي عبد اهلل �ضالح؛ فهي متتلك 
ع�رسات الدبابات واأ�ضحلة ثقيلة ونوعية وم�ضادات 
طائ��رات. ويثري ه��ذا الواقع خماوف كثرية خا�ض��ة 
يف ظل الف��راغ االأمني والع�ض��كري بالب��الد, وقيام 
احلوثي��ني ب��دور االأجه��زة واملوؤ�ض�ض��ات االأمنية يف 
حماية املن�ضاآت احلكومية. لذلك يتوقع املتحدث اأن 

توؤول االأو�ضاع اإىل اأحد ال�ضيناريوهات االآتية:
�ض��يطرة احلوثي��ني على اليمن يف ظ��ل وجود رئي�ض 
عاج��ز وحكوم��ة معطل��ة, ومغ��ادرة اأف��راد اجلي�ض 
اليمن��ي لثكانته��م؛ وه��ذا ين��ذر بدخول الب��الد اإىل 
املحظ��ور؛ ويه��دد بتفككه��ا مناطقًي��ا. ويظ��ل ه��ذا 
ال�ض��يناريو قائًم��ا ال �ض��يما بع��د توات��ر ت�رسيحات 
احلرك��ة  انت�ض��ار  ع��ن  االإيراني��ني  امل�ض��وؤولني 

و"ون�رسها املوؤزر والباهر" يف العا�ضمة.
انف�ض��ال �ضمال ال�ض��مال وال�رسق؛ اإذ يبدو من خالل 
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 ت�رسيحات امل�ض��وؤولني االإيرانيني اأن هناك خمطًطا 
يت��م اإعداده يف املناطق الغربية باجتاه ال�ض��عودية؛ 
فهناك جتهيز ع�ضكري ملا �ضيحدث يف هذه املنطقة؛ 
الأن املق�ض��ود بالتطورات التي جتري يف اليمن هو 

ال�ضعودية ولي�ض الداخل اليمني.
ا�ض��تباب الو�ض��ع للحوثيني؛ حيث �ض��يكون الرئي�ض 
احلال��ة  ه��ذه  ويف  و�ض��ايتهم؛  حت��ت  واحلكوم��ة 
يتحكم��ون يف الق��رارا ال�ضيا�ض��ي, و�ض��تكون هن��اك 

جماعة م�ضحلة ت�ضيطر على البلد وتدير �ضوؤونه.
خال�ضة

تنذر االأزمة ال�ضيا�ضية مبخاطر كثرية رغم تطمينات 
احلوثيني ل�رسكائهم باحلل ال�ضيا�ضي الذي ي�ضتوعب 
ويحفظ م�ضالح جميع القوى بعد اتفاق ال�ضلم, الذي 
يوؤكد على ال�رساكة ال�ضيا�ضية وحماربة الف�ضاد ونزع 
ال�ض��الح, لكن هذا التفاوؤل ُيواَج��ه مبخاوف يثريها 
�ض��لوك اأن�ض��ار اهلل اأنف�ض��هم بع��د اإحكام �ض��يطرتهم 
عل��ى االأر���ض؛ اإذ �رسع��ان ما بداأ تخوي��ف وترهيب 
املواطن��ني يف بيوتهم, وداخل امل�ض��اجد, واقتحام 
املوؤ�ض�ض��ات العلمي��ة واالجتماعي��ة واالعت��داء على 
املمتلكات؛ كما اأن هذا ال�ض��لوك ُيولرِّد ردود فعل لدى 
ق��وى اأخرى, مثل تنظيم القاع��دة الذي ميلك القدرة 
د  عل��ى القي��ام بعملي��ات نوعي��ة, وي�ض��مح ل��ه بتمدُّ
وتو�ضع حا�ضنته االجتماعية. ويربط مراقبون عمق 
االأزمة ال�ضيا�ضية الراهنة بالنفوذ االإيراين يف اليمن, 
وال��دور الذي يقوم به اأن�ض��ار اهلل يف خدمة االأجندة 
االإيرانية؛ االأمر الذي يعقد امل�ضهد ال�ضيا�ضي الداخلي؛ 
ب��ل اإن طهران لن تتوقف عند ال�ض��احة اليمنية؛ الأن 

عينها على ال�ضعودية.
يتحدد م�ض��تقبل احلركة االإ�ضالمية يف اليمن بثالثة 

عوامل اأ�ضيا�ضية, هي:
امل�ض��ار الذي �ض��يتجه اإليه التغيري يف اليمن )اإعادة 
هيكلة اجلي�ض, واحلوار الوطني, ومعاجلة الق�ض��ايا 
امللتهبة(, وعما اإذا كان �ضي�ض��ري وفق ما هو مر�ضوم 
ل��ه يف املب��ادرة اخلليجية, اأم اأنه �ض��يفلت من ذلك, 
كاأن حتدث ت�ض��دعات كب��رية يف البنية ال�ضيا�ض��ية 
للنظ��ام الق��دمي, اأو اأن حتدث انتكا�ض��ة تعوق عملية 

التغيري اأو توقفها عند حدود معينة.
احل��دود الت��ي �ض��ينتهي اإليه��ا تط��ور امل�رسوع��ات 
وتنظي��م  احل��راك,  وف�ض��ائل  احلوثي��ون,  الثالث��ة: 
القاع��دة, ومنط العالق��ة الذي �ضي�ض��تقر بينها وبني 
�ض��لطة الدولة, وهي م�ض��اريع يتمدد نفوذها ويت�ضع 
على ح�ض��اب احلركة االإ�ض��المية و�ضلطة الدولة على 

حٍد �ضواء.
الو�ض��ع العام التي �ض��تتجه اإليه الدول��ة اليمنية يف 
�ض��وء التحدي��ات واملخاطر التي تواجهه��ا؛ اإذ البد 
من التاأكيد على اأن م�ض��ري االإخوان وجوًدا وتوجًها 
�ضيكون مرتبًطا مب�ضري اليمن نف�ضه بعللِه وتعقيداتِه 

واأزماته وحتدياته.

وباالأخذ يف احل�ضبان التفاعل بني العوامل ال�ضابقة, 
مع و�ض��ع ح��د اأعل��ى واأدنى لذل��ك التفاع��ل, ميكن 
ر�ض��م ثالثة �ضيناريوهات رئي�ض��ية مل�ضتقبل احلركة 

االإ�ضالمية يف اليمن:

ال�سيناريو	االأول	)ال�سيناريو	املتفائل(:
اأن التط��ورات الت��ي   يق��وم ه��ذا ال�ض��يناريو عل��ى 
�ضي�ض��هدها اليم��ن يف املرحلة القادمة, �ضت�ض��ري يف 
االجت��اه االإيجابي) بالن�ض��بة للحركة االإ�ض��المية(؛ 
حي��ث �ض��يتمكن الرئي���ض اجلديد "عبد ربه من�ض��ور 
هادي" من االإم�ض��اك بزمام ال�ضلطة, يف ظل تهاوي 
قب�ض��ة بقايا النظام على موؤ�ض�ض��ات الدولة, واإمتام 
اإعادة هيكلة القوات امل�ض��لحة, و�ضحب �ضلطة القرار 
فيها من اأقرباء الرئي�ض, وانخراط القوى ال�ضيا�ض��ية 
-مبا فيها ف�ض��ائل احلراك واحلوثي��ون- يف حوار 
وطني وا�ض��ع, وُيتوقع اأن ت�ض��اعد مث��ل هذه االأجواء 
الطبيعي��ة على حدوث ح��د اأعلى م��ن التحوالت يف 
البني��ة الفكري��ة والتنظيمي��ة وال�ضيا�ض��ية للحرك��ة 
االإ�ض��المية بال�ض��ورة الت��ي املحنا اإيل بع�ض��ها يف 
ال�ض��ابق, ومب��ا يحررها ن�ض��بيا من �ض��غط االأزمات 
التعاط��ي م��ع املخاط��ر  امللتهب��ة واالنهم��اك يف 
القائمة, ومينحها فر�ضة لالنتقال من فكر اجلماعة 
واحل��زب اإىل التعام��ل بعقلي��ة الدول��ة القائ��م على 
الفكر اال�ض��تيعابي الوا�ضع, وي�ض��اعدها على ترجمة 
روؤاها الفكرية يف �ض��كل �ضيا�ضات عامة تتعامل مع 
التحديات االقت�ض��ادية وال�ضيا�ض��ية الت��ي توجهها 

البالد.

ال�سيناريو	الثاين	)ال�سيناريو	الواقعي(:
 وي�ض��ري اإىل حدوث تدافع بني العوامل التي ت�ض��غط 
باجتاه حدوث حتوالت وا�ضعة يف احلركة االإ�ضالمية 
وب��ني العوام��ل الت��ي تكبح ذل��ك؛ فالتح��والت التي 
راكمته��ا �ض��نة كاملة م��ن العمل الث��وري, واملناخ 
العام الذي اأوجدته الثورة, وم�ض��اركة االإ�ض��الميني 
ل ق��وة دفع باجتاه اإحداث  يف حكومة الوفاق, ت�ض��كرِّ
حتوالت وا�ضعة يف التوجه الفكري والبناء التنظيمي 
واالأداء ال�ضيا�ضي للحركة, فيما توؤدي مقاومة بقايا 
��ر امل�ض��اكل االأمنية  النظ��ام لعملي��ة التغيري, وتفجُّ
وال�ضيا�ض��ية, واملخاطر الت��ي يواجهها كيان الدولة 
ج��ّراء التم��دد القائ��م عل��ى العن��ف لكل م��ن تنظيم 
القاع��دة واحلوثي��ني واحل��راك اجلنوب��ي, اإىل اإبقاء 
احلرك��ة االإ�ض��المية يف حالة ا�ض��تنفار وتاأهب دائم 
ملواجه��ة التحديات واملخاطر املختلفة, و�ض��تكون 
احل�ض��يلة النهائي��ة ملث��ل هذا الو�ض��ع حتقق بع�ض 
التح��والت وتاأجي��ل البع���ض االآخ��ر اإىل اأن يتحقق 
لليمن قدر من الوفاق الوطني واال�ضتقرار ال�ضيا�ضي.
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ال�سيناريو	الثالث	)ال�سيناريو	املت�سائم		:
	)   ي�ض��ري ه��ذا ال�ض��يناريو اإىل اإمكاني��ة حدوث تغري 
مفاج��ئ ي��وؤدي اإىل اإرباك امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي, كاأن 
تتعر عملية اإمتام التغيري ل�ضبب مفاجئ, اأو حدوث 
خماط��ر عملي��ة ته��دد كي��ان الدول��ة اليمني��ة, ويف 
كل االأح��وال ف��اإن اليم��ن, والقوى ال�ضيا�ض��ية, ويف 
مقدمته��ا احلرك��ة االإ�ض��المية �ض��تكون يف ظ��روف 
��ع لهذه االأخ��رية اأن تتحمل عبًئا  ا�ض��تثنائية, وُيتوقَّ

لي�ض بقليل يف مواجهة تلك التطورات الطارئة.
فيم��ا اأ�ض��ار موق��ع �ض��دى ع��دن يف تقري��ر ن���رسه 
بتاري��خ 2014/10/1 ان هن��اك اربعة احتماالت 
او �ضيناريوهات �ضتف�ض��ي لها االحداث اجلارية يف 
اليم��ن نتيج��ة لق��راءات متعمقة يف احلال��ة اليمنية 
وتاأث��ري العوامل اخلارجية على احلالة اليمنية وهي 

كاالتي :

ال�سيناريو	االول
      حت��ول اليمن على م�ض��ار االإ�ض��الحات والتحول 
امل�ض��تدام للت�ض��وية ال�ضيا�ض��ية. وهذا مدف��وع بقرار 
�ضيا�ضي من ال�ض��عودية والدول اخلليجية لال�ضتثمار 
يف االقت�ض��اد اليمني ب�ض��كل كبري ومن اأجل �ضمان 
اال�ض��تقرار. وه��ذا بدوره يفت��ح الطري��ق للنخبة يف 

النظام لتحديث املمار�ضات التجارية. 

ال�سناريو	الثاين
       تاأجي��ل اخليارات اال�ض��راتيجية حماولة اإجراء 
االإ�ض��الحات ال تزال بعيدة ج��دا و�رسيعة جدا حتى 
تتع��ر. هذا مدفوع ج��راء حماول��ة احلكومة تطبيق 
اإ�ض��الحات طموح��ة اإال اأنه��ا تفتق��ر اإىل الق��وة اأو 
الدع��م الإجن��از ذل��ك. وحم��اوالت امل�ض��ي قدما يف 
االإ�ضالحات االقت�ض��ادية واالأمنية يفاقم التوترات 
بني ف�ض��ائل النخب يف النظام, مما يوؤدي اإىل مزيد 

من ال�رساع.

ال�سناريو	الثالث	
اإج��راء       االإ�ض��الحات ت�ض��ل طريقه��ا حماول��ة 
اإ�ض��الحات ال ت��زال بعي��دة جدا و�رسيع��ة جدا حتى 
تتعر. دافعه هو حماولة احلكومة تطبيق اإ�ضالحات 
طموح��ة اإال اأنه��ا تفتق��ر اإىل الق��وة اأو الدعم الإجناز 
ذل��ك. وحم��اوالت امل�ض��ي قدم��ا يف االإ�ض��الحات 
االقت�ض��ادية واالأمنية يفاقم التوترات بني ف�ض��ائل 
النخبة يف النظام, مما يوؤدي اإىل مزيد من ال�رساع.

ال�سناريو	الرابع	
       االإنح��الل يف ف��رات خمتلف��ة من االأزمة, ميكن 
ل�ض��يناريو "االإ�ضالحات ت�ض��ل طريقها" التفرع اإىل 
االإنح��الل مع ما يلي:ي�ض��تد ال���رساع بدخول رجال 
القبائل امل�ض��لحني املعركة يف �ضنعاء. ومع انت�ضار 
القت��ال وتزاي��د الفو�ض��ى, تت�ض��ظى الب��الد. فيعل��ن 
احلوثيون اال�ض��تقالل. وحتذو ف�ض��ائل احلراك حذو 
احلوثيني وتق��دم عر�ض باحلكم الذاتي يف اجلنوب. 
ويعزز اأن�ض��ار ال�رسيعة �ض��يطرتهم عل��ى العديد من 
املحافظ��ات اجلنوبية ويتو�ض��لون م��ع احلراك اإىل 

اإتفاق بعدم االعتداء. 

	اخلامتة	:
وال�ض��يناريوهات  االحتم��االت  كل  ورغ��م  
املطروحة فاأن الكرة االن يف �ض��احة احلوثيني وهم 
الق��ادرون اأكر من غريه��م من الفرقاء ال�ضيا�ض��ني 
لتحقي��ق م��ا ي�ض��بو الي��ه ال�ض��عب اليمن��ي النهم قد 
فهم��وا احلقيق��ة كامل��ة وا�ض��توعبوها وعا�ض��وا مع 
ال�ض��عب حمنت��ه يف ظ��ل نظ��ام دكتاتوري مت�ض��لط 
وفا�ض��د وبامكانه��م حفظ وحدة اليم��ن وازدهارها 
�ضيا�ض��يا واقت�ض��اديا ... اذا اأح�ض��نوا ا�ض��تغالل هذه 
الفر�ض��ة عن طريق االتي وح�ض��ب ما مت قراءته من 
االبحاث والدرا�ضات اأو ما يجري على اأر�ض الواقع :
نح��و  اليمن��ي  الو�ض��ع  تغي��ري  املمك��ن  م��ن  
االف�ض��ل من خالل االتف��اق مع الفرقاء ال�ضيا�ض��ني 
بر�ض��م خارطة طري��ق داخلية حل��ل اخلالفات بدون 
االعتم��اد على االجن��دات االقليمي��ة اأو الغربية مبا 

يعزز من موقف اليمن الدويل .
نب��ذ املا�ض��ي والعم��ل للحا���رس وامل�ض��تقبل  
من خ��الل الوفاء بالوثيقة الت��ي مت االتفاق عليها, 
وترك اأ�ضلوب ت�ضفية احل�ضابات,وابقاء ال�ضالح حتت 

هيمنة الدولة ح�رسا .
حت��ول احلرك��ة م��ع الوق��ت اإىل حزب �ضيا�ض��ي  
بع��د اأن يتم بناء دول��ة عادلة وق��ادرة على حماية 
�ض��عبها و�ضيادة ار�ضها, وتوفر �ض��بل العي�ض الكرمي 

ملواطنيها".
بن��اء عالق��ات �ضيا�ض��ية واقت�ض��ادية متوازنة  
مع حميطها االقليم��ي والدويل وعدم االعتماد على 

دول معينة قد تثري هذا الطرف اأو ذاك 

                      واحلمد هلل رب العاملني
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