
 ١

  

  

 

 الیمنالحوثیین في جماعة 
الخطر الجدید الذي یھدد 

 األمة 
  تألیف

  الحق عبد الحمید عبد أحمد /  د

  مراجعة وتقدیم 

 محمد بن موسى الشریف / د 
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  محمد بن موسى الشریف/ مقدمة بقلم الدكتور 
  ..أجمعینالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ 

 وبعد 
لھ سیقف على  والقارئ،ساعدت على قیامھم  التيوالعوامل  نشأتھم:  فھذا كتاب عن الحوثیین 

قد و،  ضررھم لذین عظمت فتنتھم وعمؤالء ان ھأش في الوعي تكسبھ أننھا أتفصیالت من ش
 ، وإاللوقتھ  ةامراع ات مختصرةعبار  في ھؤالءحقیقة  للقارئكتاب موجزا لیبین جاء ھذا ال

  ..مجلد كبیر في يتأی أنفقد كان یمكن 
طالب  أنھمحدود السعودیة فظھر بذالك  إلى الحوثیین الكتاب قبل دخول تألیفوقد فرغ من  

فوجب على كل من ، البالد  فيالفوضى  وإشاعةببعض  یریدون ضرب الشعوب بعضھا، فتنة 
فھم ضرر عظیم على البالد ، قمع حركتھم  في ن یجھدأو،  یكف عن الناس شرھم أنلھ ید 
  .. والعباد

سات امدیر مركز الشرق للدر، عبد الحق حمد عبد الحمید أكتبھ الدكتور  وھذا الكتاب قد 
لیكون الكتاب  وأبقیتوحذفت ،  وأخرتوقدمت ، ونقصت  فزدت فیھ يالتاریخیة وعرضھ عل

المكتبة العربیة  فيیكون قد سد ثغرة  نمن اهللا سبحانھ وتعالى أ فأرجو، نفعا  وأعظمفائدة  أكثر
،  تفسد عقائد العباد أنوترید ، البالد  فيتوعیة الناس بفئة ضارة خطیرة عاثت  فيویساھم ، 

 أجمعین ،سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ  وصلى اللھم وسلم وبارك على، حكم أعلم وأواهللا 
  ..والحمد هللا رب العالمین

  محمد بن موسى الشریف / د 
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  تمھید

" جماعة الحوثیین"مرت على بدایة تمرد الجماعة المسماة باسم  )١(خمس سنوات تقریبا 
اآلالف، وتدمیر ودخولھا في صراع دام مع الحكومة الیمنیة أدى إلى مقتل وإصابة عشرات 

آالف المنازل، وتشرید مئات اآلالف من دیارھم، فضال عن مئات المالیین من الدوالرات التي 
أنفقت على ھذا القتال الدائر في بلد ُیعد من أفقر بالد العالم، إضافة إلى ملیارات الدوالرات التي 

في الجھات التي عمھا  خسرتھا البلد نتیجة انشغالھا بھذه الحرب المشتعلة، وتعطل مشاریعھا
  . الصراع

  
فمن ھؤالء الحوثیون؟ وما األفكار التي یؤمنون بھا؟ ومتى ظھروا على الساحة؟ وما ظروف 
نشأتھم؟ وكیف ظھروا على الساحة؟ وما أھدافھم؟ وما عالقتھم بالعالم الخارجي؟ وكیف تتطور 

الدولة تلك الجماعة؟ وما  األمر بھم إلى حد الصراع الدامي مع الدولة الیمنیة؟ وكیف واجھت
األطراف الخارجیة التي تقف وراءھا؟ وكیف انتھى بھا الحال في أیامنا؟ وما السبل األمثل 
للتعامل مع تلك الجماعة وأمثالھا كي نجنب عالمنا العربي الوقوع في كثیر من المزالق التي 

كز الشرق للدراسات تھدده في الداخل والخارج؟ ھذا ما سیوضحھ ھذا التقریر الصادر من مر
  .التاریخیة بالقاھرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

   .م٢٠٠٤یونیو من عام /بدایة من الثامن عشر من حزیران -١
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  من ھم الحوثیون
الحوثیون جماعة شیعة منشقة عن المذھب الزیدي السائد بالیمن، والذي یعد أعدل المذاھب 

الشیعیة وأقربھا إلى مذھب أھل السنة والجماعة، وینسبون إلى رجل یسمى بدر الدین الحوثي،  
ھـ بمدینة ضحیان، ونشأ في صعدة، وھو رجل من ١٣٤٥جمادى األولى سنة  ١٧ولد في 

علماء الشیعة في محافظة صعدة بالیمن، كان یعتنق المذھب الزیدي السائد بین شیعة الیمن، 
لكنھ انحرف عنھ ومال إلى فكر االثني عشریة الشیعة؛ نتیجة تأثره بشیعة إیران، التي ھاجر 

اإلمامة والرئاسیة في  ن علماء المذھب الزیدي حول مسألة قصرإلیھا بعد خالف لھ مع عدد م
  .. البطنین الھاشمیین الحسن والحسین دون غیرھما

وجعل غایتھا السعي إلرجاع البالد " الشباب المؤمن " ثم أسس الجماعة المذكورة تحت مسمى 

إلى حكم اإلمامیة الشیعة، بعد نشر أفكارھا بین عوام الناس ھناك، وتجنید الشباب وإغرائھم 
كان یجعل لمن ) أي  بدر الدین الحوثي ھذا( بالمال لالنضمام إلیھم، حیث تواترت األخبار أنھ 

  . ما جاء في تقریر الداخلیة الیمنیةآالف ریال حسب  ٧ینضم إلى جماعتھ راتبا شھریا یصل إلى 
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  بدایة ظھورھم على الساحة
  

م، وكان رموزھا یعملون في البدایة ضمن ١٩٩٢بدأ ظھور الحوثیین على الساحة في عام 

حزب الحق المعارض الذي جرى تأسیسھ من قبل علماء ومثقفین ورجال قبائل ینتمون للمذھب 
  .الزیدي

ھذا الحزب، وحاول أن یستغلھ ) الشریك في الحكم آنذاك(وقد ساند الحزب االشتراكي الیمني 

في مواجھة حزب التجمع الیمني لإلصالح ذي االتجاه السني الذي تحالف مع حزب المؤتمر 
  .الشعبي

ولكن الحوثیین لم یلبثوا أن انفصلوا عن حزب الحق بعد أن اتضح لھم أنھم لن یستطیعوا أن 
  .یحققوا أھدافھم الخفیة من خاللھ
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لحزب الحق  فقدم حسین الحوثي وزمیلھ عبد اهللا عیضة الرزامي ـ  وھما العضوان الوحیدان
رفض ، وتظاھرا بأن سبب االستقالة ھو االحتجاج على في البرلمان ـ االستقالة من الحزب

  .وتفعیل عمل الحزبالتي تقدما بھا من أجل تطویر  رئیس الحزب لمجموعة من المقترحات

م منتدى خاصا بھم سمي منتدى الشباب المؤمن، تولى قیادتھ حسین بن ١٩٩٧وأسسوا عام 

فترك البرلمان، " صعدة " بدر الحوثي الذي كان وقتھا نائبا في البرلمان الیمني عن منطقة 

الدین  وأخلف أخاه یحیى في مقعده، وتفرغ ھو لقیادة تنظیم الشباب المؤمن، وصار أبوه بدر
  .المرجع الدیني واألب الروحي لھذا التنظیم

الحالیة التي لم یكن یھمھا وبعض المراقبین یرون أن نشأتھم كانت بإیعاز من الحكومة الیمنیة 
سوى مصلحتھا الخاصة، ولو على حساب وحدة البالد، فقد جاء في مقال منشور بصحیفة 

م واستمرارًا لسیاسة اللعب على المتناقضات، قرر ٩٤بعد حرب صیف : " األھالي الیمنیة

النظام استقطاب ودعم قیادات وأعضاء وأنصار حزب الحق في صعدة بقیادة بدر الدین الحوثي 
ھادفا من ھذه الخطوة وفي ھذا التوقیت بالذات وفي صعدة » نائب رئیس حزب الحق آنذاك«

  ..تحدیدا إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد

مع الحزب  -أو تعاطفھ على األقل -نتقام من حزب الحق وشقھ، بسبب تحالفھ اال: أوال

  .م١٩٩٤-١٩٩٠االشتراكي خالل الفترة 

الحد من نفوذ التجمع الیمني لإلصالح وانتشاره الجماھیري بعد أن رأى النظام أن تحالفھ : ثانیا

م حیث ٩٤حرب  معھ قد استنفد أغراضھ بھزیمة الحزب االشتراكي وإخراجھ من السلطة في

  .أصبح اإلصالح ھو المنافس الرئیسي للنظام

الحد من توسع النفوذ السلفي خصوصا في محافظة صعدة، حیث كانت الخالفات مع : ثالثا

النظام السعودي في تلك الفترة تقتضي عدم السماح بانتشار ھذا التیار المعروف بارتباطاتھ 
  .الفكریة والمالیة بالمملكة

إسالمي جدید إلى جانب التیارات األخرى السلفیة والصوفیة والجھادیة  كسب تیار: رابعا

واإلخوانیة والتي لم یقطع النظام عالقاتھ بل ودعمھ لھا ومحاولة إقناع كل تیار بأنھ األقرب إلى 
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النظام بل وإلى اإلسالم خالفا للتیارات األخرى، حتى یضمن والء كل التیارات وإشغالھا ببعضھا 
   ).٢(ا كما كان یتعامل النظام مع األحزاب والتیارات السیاسیة قبل الوحدة وبعدھاالبعض ، تمام

ومع إن أنشطة ذلك المنتدى كانت تحتاج لتصریح من أجھزة الدولة إال أن الحوثي شرع في 
ممارستھا دون الرجوع ألي جھة؛ مما یدل على أن تلك األجھزة كنت تغض الطرف عنھ في ھذا 

تقریر أمني قدمھ اللواء الدكتور رشاد العلیمي وزیر الداخلیة الیمني إلى الوقت، فقد جاء في 
 ، بإنشاء١٩٩٧نشاط حسین بدر الدین الحوثي بدأ منذ عام "مجلس النواب الیمني، أن  أعضاء

 مراكز دینیة في مدیریة حیدان، محافظة صعدة، دون ترخیص قانوني، وأطلق علیھا اسم
بتوسیع  مراكز مماثلة في بعض المحافظات والمدیریات، وقامالحوزة، ثم امتد نشاطھ بإنشاء 

سریًا انسلخ بھ  نشاطھ، من خالل تلك المراكز، وتزّعم بطریقة مخالفة للدستور والقانون تنظیمًا
مرتبات فصلیة،  عن حزب الحق، أطلق علیھ اسم الشباب المؤمن، ومنح أعضاء التنظیم

قیامھم بالترویج  دوالر شھریًا، مقابل ١٠٠إلى  دوالرًا ٥٠وبعضھم شھریة، تراوحت ما بین 
الذین ال یتفقون مع  ألفكاره وآرائھ المتطرفة، واقتحام المساجد، واالعتداء على خطبائھا،

مضللة، خاصة أثناء صالة  أفكاره المتطرفة، وإثارة الشغب بین المصلین، وتردید شعارات
محاضر وتسجیالت سیتم  ة من خاللوأضاف أن التھم التي أوردھا بتقریره ثابت" الجمعة

  )٣ (.تسلیمھا لألجھزة القضائیة
  

م علي  ١٩٨٢إن جذور نشأتھا تعود إلى عام : وبعض المتابعین ألخبار تلك الجماعة یقولون 

اتحاد الشباب ، وكان من  ١٩٨٦ید رجل الدین الشیعي صالح أحمد فلیتة، والذي أنشأ في عام 

ب مادة عن الثورة اإلیرانیة ومبادئھا یقوم بتدریسھا محمد ضمن ما یتم تدریسھ لھؤالء الشبا
تجدد النشاط بواسطة بعض الرموز الملكیة التي نزحت  ١٩٨٨بدر الدین الحوثي ، وفي عام 

م وعادوا بعد ذلك ، وكان من أبرزھم مجد ١٩٦٢إلي المملكة العربیة السعودیة عقب ثورة 

  .الدین المؤیدي وبدر الدین الحوثي
  

استقطاب مجموعة من الشباب ) ٢٠٠٤ -م  ١٩٩٧( حسین الحوثي خالل الفترة  واستطاع

  .الزیدیة قدر عددھا باآلالف ضمھا إلى جماعتھ ؛ مستغال حالة الجھل والفقر التي یعیشون فیھا
  

                                                             

ـ !! لصالح الحوثي.. ضد الشیعة، ولكن»بغلة السلطان«التحالف الثاني للنظام مع تیار : من مقال بعنوان  - ٢
  ٧/٧/٢٠٠٩زاید جابر ـ منشور بموقع صحیفة األھالي الیمنیة بتاریخ  

 ٢٢السبت : القصة الكاملة للحوثي والزیدیة في الیمن منشور بموقع العربیة نت بتاریخ : من مقال بعنوان  - ٣
   .م٢٠٠٤یولیو  ١٠ - ھـ ١٤٢٥جمادى األولى 
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أما : ھذا الجھل الذي أشار إلیھ وزیر األوقاف الیمني في حوار لھ مع إحدى الفضائیات بقولھ 

المشكلة األولى التي قابلتنا فھي الجھل، فبمراجعة البیانات تبین أن قلة منھم ھم المتعلمون 
، وإن حفظوا شیئًا منھا واعترفوا بھ فھو األحادیث المتصلة السنةوالبقیة أمیون ال یحفظون 

  . تالي فإن جو الحوار معھم لم یكن مناسبًابأھل البیت فقط، وبال
  العوامل التي ساعدت على ظھورھم

  
تضافرت العوامل التي ساعدت على ظھور الحوثیین على الساحة في الیمن ما بین دینیة 

  :وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة ، ویمكن تلخیصھا فیما یأتي 
   
v  الظروف المعیشیة الصعبة التي یعاني منھا معظم الشعب الیمني، والتي بلغت إلى مستوى

من الشعب الیمني، مع حالة الفساد العام، والظلم، وغیاب % ٧٥، وشملت "تحت خط الفقر"

 -بما فیھا صحف التیار الزیدي  - القوانین، وھذه الظروف دأبت الصحف الیمنیة المعارضة 
  ! ..یستفز المواطنین، ویدفع باتجاه الشحن العاطفي، والعنف السلوكيعلى إثارتھا بشكل 

  
v في مفاصل السلطة، وأجھزة الدولة، ومواقع التأثیر في " الھاشمیین"تغلغل ما یعرف بـ

 ). ٤.  (الحزب الحاكم ، وھذا فتح المجال للتفكیر في إعادة السلطة للھاشمیین

  
v یمن ، وھذه األنشطة تمثلت في األنشطة المكثفة للشیعة االثني عشریة بال:  

o  ،انتشار المكتبات التي تبیع كتب تلك الطائفة بأثمان رخیصة، أو توزعھا مجانًا
 !وكذلك التسجیالت

o نشر نكاح المتعة في أوساط المدارس والجامعات بین الشباب والشابات. 

o نشر أفكار التشیع في صعدة وصنعاء، وعمران وذمار، وحجة والمحویت والجوف. 

o إقامة المجالس الحسینیة، ومجالس العزاء، وإحیاء شعائر الشیعة! 

                                                             

أنور قاسم : الف الشیعي األمریكي في المنطقة تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التح: من دراسة بعنوان  -  ٤
   .والبحوث للدارساتمنشور بمركز الجزیرة العربیة  الخضري
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o  من الجنسین إلى  -وغیرھم  -المنح الدراسیة التي تستقطب أبناء المذھب الزیدي

 !إیران ولبنان

o مشاركة مكاتب إیرانیة ولبنانیة شیعیة في معارض الكتاب السنویة .  

  

  

  

  

  

  أفكارھم ومعتقداتھم

من  المحاضرات التي كان یلقیھا الحوثي على تالمذتھ  ظھركما ی -تقوم أفكار تلك الجماعة  

ونشرت في الكتیبات وشرائط الكاست التي كان یوزعھا بأسعار رمزیة في كل حارة وفي كل 
ـ  على الفكر الشیعي الذي یدعي أحقیة آل بیت النبي   العاصمة شارع وأمام كثیر من مساجد

صلى اهللا علیھ وسلم في الخالفة دون سواھم ، واالدعاء بأن الصحابة قد اغتصبوھم ھذا الحق 
لما اختاروا أبا بكر الصدیق دون علي رضي اهللا عنھ ، وأنھم ـ أي صحابة رسول اهللا صلى اهللا 

الفتھم أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بتولیة علي علیھ وسلم ـ قد خرجوا على اإلسالم لمخ
  .رضي اهللا عنھ الخالفة ـ ھذا الرأي الذي ھو بزعمھم ـ أمر إلھي 

ویرون أن مسألة الخالفة أو اإلمارة أمر إلھي مقصور على اإلمام من أھل البیت ال یجوز للناس 
ب دال  ، مام یعلمھا كل ما تحتاج إلیھ التدخل فیھ أو اختیاره بأنفسھم ، وأن على األمة أن تكتفي بإ

من دراسة الكت اب والس نة ؛ ألن اإلم ام ھ و ال ذي یفھ م م راد الق رآن والس نة ، ویكف ي أن یك ون            
لألم  ة إم  ام أو زع  یم أو قائ  د أو ق  دوة ، مم  ا یعن  ي أن  ھ یری  د أن یلغ  ي ت  راث األم  ة واجتھ  ادات        

  . علیھ وسلم إلى اآلن علمائھا على مر القرون السابقة من لدن رسول اهللا صلى اهللا
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

إن : وحدد الح وثي التباع ھ طبیع ة النظ ام المطل وب والقی ادة الت ي عل یھم أن یتولوھ ا ف ي قول ھ            
األعالم الذین توالیھم األمة، ویتولون قیادتھا وتس یر خلفھ م یح ددھم اهللا تع الى، ف اهللا ھ و ال ذي        

  .علي علیھ السالم أرسل لألمة رسولھ محمدا، والرسول بدوره حدد لألمة ولیھا في
  

إن الدستور یضع شروطًا للمرشح للرئاسة أو للبرلمان أو المجلس : ثم یقول في موضع آخر 

مما فتح المجال للجمیع حتى .. وأن.. أن یكون سنھ كذا وأن یكون یمنیًا وأن: المحلي ، مثًال 

  .. إن كان من الشارع

إن : وق  ال.. »أھ  ل البی  ت «الة م  ن ث  م ینع  ي عل  ى الدس  تور ع  دم اش  تراطھ أن یك  ون ھ  ؤالء ال  و    

في الیمن استھدف ضرب الكمال والمقاییس اإللھیة ومھد ألّي ف رد الوص ول   » اإلمامة«محاربة 

   ) .٥..! (إلى الحكم
  

وھذا الكالم وإن كان یخالف كل مبادئ الدول الحدیثة ، ویخالف أحكام اإلسالم المنصوص علیھا 
في كتب السیاسة الشریعة إال إنھ یمكن اعتباره من باب حریة الرأي ، ولك ن المحی ر للعق ول أن    
الدول التي س اد فیھ ا الم ذھب الش یعي ح دیثا وخاص ة إی ران ل م ن ر أح دا م ن آل البی ت ق د ت ولى               

إن ا ننتظ ر   : إلمامة بھا ، أو حتى أسند إلیھم منصب رفیع في البلد ، وإن سألتھم عن ذلك قالوا ا
المھدي ، وبالطبع لن یكون المھدي ھ ذا م ن ب ین أف راد أھ ل البی ت الموج ودین ، ألن ھ شخص یة          
وھمیة ستظھر عل ى الوج ود فج أة م ن ع الم الخف اء ؛ مم ا یعن ي أنھ ا ل ن توج د عل ى اإلط الق ،              

  . یضمن المتسلطون على الحكم باسم التشیع بقاءھم دون منافس  وبذلك
  

وھ م  » الموت إلسرائیل.. الموت ألمریكا«ولیلّبسوا على العوام من المسلمین دینھم رفعوا شعار

وم ن  ! م ن أمریك ا ؟  : یعلمون أن أكث ر المس لمین یس تھویھم ھ ذا الش عار ، ولك ن الم رء ل و فّك ر         

الموت لم یجد غیر أھل السنة ، فھم الذین یصبون عل یھم الم وت   الذین یدعون لھم ب! إسرائیل ؟

  . الفعلي 
  

ومن العجب أن منظمات حقوق اإلنسان التي مألت األرض عجیجا ، وھم ینادون المسلمین 
بضرورة إجراء انتخابات حرة ، وضرورة إشراك األقلیات في االنتخابات ، وضرورة تخصیص 

ي ال یشاركھن فیھا الرجال ، وتوصم النظم اإلسالمیة نسب معینة للنساء في العالم العرب

                                                             

م ٢٠٠٧مارس سنة  ٢منشور بموقع مایو نیو بتاریخ الجمعة : من ھم الحوثیون في الیمن : ن تقریر بعنوان م - ٥
.  
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بالدكتاتوریة ، لم یصدر عنھا بیان واحد یدین ما تنادي بھ تلك الجماعة من حرمان الشعوب من 
أبسط حقوقھا ، بل على العكس جعلوھا طائفة تدافع عن حقھا یجب نصرتھا ، وصار بعض 

   . التي تتشدق بالدیمقراطیة قادتھا یرفعون أصواتھا من أعلى منابر مدن أوربا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقفھم من الصحابة وأھل السنة
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أسس الحوثي معتقد أصحابھ على كراھیة الصحابة ألنھم أخذوا بمبدأ الشورى في اختیار خلیفة 

  . المسلمین ، ولم یلتزموا بالمبادئ التي یزعم أنھا أمر إلھي 
  

ویجعل سب كبار الصحابة ـ رضوان اهللا علیھم ـ وعلى رأسھم أبو بكر وعمر وعثم ان وعائش ة      
زوج النب  ي ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم أس  اس معتق  ده ، مح  اوال اس  ترقاق واس  تعطاف قل  وب الع  وام    
السذج من الناس من خالل القصص الش یعیة الت ي ت دعي أن آل بی ت رس ول اهللا ص لى اهللا علی ھ        

لمظ  الم كثی  رة عل  ى م  ر الت  اریخ عل  ى أی  دي أھ  ل الس  نة بدای  ة م  ن الص  حابة    وس  لم ق  د تعرض  وا 
  .رضوان اهللا  علیھم وحتى اآلن ، تحت شعار مظلومیة آل البیت 

  
من َم ن ؟ م ن أھ ل الس نة المعاص رین ، ب زعم       !! منادیا للثأر للحسین ومن قتل معھ یوم كربالء 

ما زال قائما ، وأن المؤامرة علیھم وعل ى   أنھم أحفاد من قتل ھؤالء ؛ وأن االضطھاد آلل البیت
مذھبھم ال زالت مستمرة حتى الی وم عل ى أی دي أھ ل الس نة الم دعومین م ن األنظم ة الرس میة ،          
یقول ھذا الكالم مع إن الحزب الحاكم في الیمن أكثر أفراده بما فیھم رئیس الجمھوریة یعتنق ون  

  .الفكر الزیدي الشیعي الذي كان ینتمي إلیھ الحوثي

إن  :ثم یمھد لالستعداد لمحاربة أھل السنة باعتب ارھم الع دو األول لإلس الم ـ كم ا ی زعم ـ بقول ھ         
اإلس الم الی وم ال ذي نح ن علی ھ إس الم ال ینك ر منك رًا وال یع رف معروف ًا وال یح ق حق ًا وال یبط  ل             

وال یوالي فی ھ الن اس   .. إسالم ال یبذل صاحبھ من أجل اهللا دینارًا واحدًا.. باطًال وال یواجھ مبطًال

إنم  ا ول  یكم اهللا ورس  ولھ وال  ذین آمن  وا ال  ذین یقیم  ون الص  الة  «: ویق  رأ قول  ھ تع  الى.. آل البی  ت

في ھذه اآلی ة   »الذین آمنوا«إن : ثم یفسر اآلیة على ھواه فیقول » ویؤتون الزكاة وھم راكعون

فاآلی  ة ال .. ارت  دوا ل  یس ھ  ؤالء المس  لمین ال  ذین یوال  ون الیھ  ود والنص  ارى، المس  لمون ال  ذین  
تخاط  ب م  ن ی  رون أنفس  ھم داخل  ین تح  ت ھ  ذا االس  م م  ن المس  لمین الی  وم بك  ل ط  وائفھم، ب  ل           

.. إنما ولیكم اهللا ورس ولھ وعل ي  : اآلیة تقول .. ھو علي علیھ السالم »الذین آمنوا«المقصود بـ
وعم  ر،  ع  ن م  دلولھا الحقیق  ي إرض  اء ألب  ي بك  ر »ال  ذین آمن  وا«ولك ن المفس  رین حرف  وا معن  ى  

  .ألنھم لو اعترفوا بمعناھا الحقیقي العترفوا أن علیا أفضل منھم

ولما كان المنطق یرى أن الصحابة األوائل إن كانوا بالفعل ـ وھذا لم یح دث ـ ق د اغتص بوا علی ا       
ولم اذا نع ادیھم ؟ ولم اذا نحملھ م وزرا     ! رضي اهللا عنھ حقھ فماذا ذنب أھل السنة المعاصرین ؟

إن الیھ  ود ال  ذین عاش  وا زم  ن : فی  رد الرج  ل بأفك  اره الش  یطانیة ویق  ول!! ھ ؟ل  یس لھ  م ذن  ب فی  

ألن .. لم اذا .. »فل م تقتل ون أنبی اء اهللا   «: ومع ذلك قال ع نھم الق رآن   .. الرسول لم یقتلوا أنبیاء

ل ذلك انطب ق   .. الیھود الذین عاشوا في زمن الرسول یوالون أجدادھم الذین قتلوا األنبی اء ق دیماً  

وھك ذا أیض ًا الح ال م ع م ن یھتف ون       .. وص ار حكمھ م حك م أس الفھم الیھ ود     » قات ل «علیھم حكم 
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مم ن قت ل عل ي وفاطم ة والحس ن      » أبو بك ر وعم ر وغی رھم   «الیوم أنھم یوالون السلف الصالح 

  ) . ٦.. (والحسین

یھم ا ـ ل م یق تال     والمعروف حتى لدى األطفال ولیس العلماء أن الحسن وفاطمة ـ رض وان اهللا عل  
وماتا میتة طبیعیة ، وعلي ـ رضي اهللا عنھ ـ قتلھ الخوارج الذین تفرعوا ممن ادعوا التشیع ل ھ    

  .، ولكن الرجل یقول ما یملي بھ علیھ ھواه فقط 

إن السنّي مستعد أن تتحطم الدنیا كلھا وال یتخلى عن أبي بكر وعمر ، وھو ب ذلك یش ھد   : ویقول

  ..شكلة ویعمى عن الحلعلى نفسھ أنھ یعیش الم
  

إذن فف  ي رأي الح  وثي أن  ھ م  ا دام أھ  ل الس  نة یص  رون عل  ى ح  ب أب  ي بك  ر وس  ائر الص  حابة           
  !!! والترضي عنھم فال حل معھم ، وال أمل في التوصل معھم إلى حوار مفید 

  
نح ن الزیدی ة والمتمی زین م ن الش یعة      «إن ھ م ن الحماق ة أن ن رتبط     :  ویؤكد ذلك ألتباعھ بقول ھ  

أو نفك ر أن باإلمك ان التوح د معھ م ، فھ م یری دون أن نتوح د معھ م         » الس نیة «بھؤالء » امیةاإلم

  ..تحت رایتھم 
  

: وإن سألت لماذا ال یمكن التوحد معھم یرد علیك بھذا ال رد الش یطاني ال ذي ل م ی أت ب ھ األوائ ل        
؟ ما الخلل ؟ م ا  والمسلمون لم یجلسوا جلسة واحدة لیناقشوا لماذا .. تقبل ألف وأربعمائة سنة 

الذي حصل حتى أصبحنا على ھذا النحو ؟ كل سنة ھبوط ھبوط ، وكم قد نزل من ضربات لألم ة  
، ھذه ضربھا الصلیبیون ، ضربات شدیدة ضربھا التتار والمغول ، ضربات شدیدة ، الصلیبیون 

تح ت  من قبل ، الصلیبیون في العصور المتأخرة ، وھكذا ض ربة بع د ض ربة حت ى أص بحوا اآلن      
أقدام الیھود ، ولم یجلسوا لیناقشوا المسألة من جدید ، ویرجعوا إلى القرآن الكریم لینظروا ھل 
فیھ حل ؟ ھل ھو وضع حال ؟ ھل عالج المشكلة ھذه ؟ ھل تحدث عن أسباب ھذه المشكلة ؟ أبدا 

 .  
  

أرض  ولم یتخلوا عن أبي بكر وعمر حتى آخر ذرة ف ي األراض ي العربی ة ، ول یس آخ ر ذرة ف ي      
  ). ٧(فلسطین ، حتى آخر ذرة في تراب الوطن العربي 

                                                             

م ٢٠٠٧مارس سنة  ٢منشور بموقع مایو نیو بتاریخ الجمعة : من ھم الحوثیون في الیمن : ن تقریر بعنوان م - ٦
.   

م ٢٠٠٧مارس سنة  ٢منشور بموقع مایو نیو بتاریخ الجمعة : من ھم الحوثیون في الیمن : ن تقریر بعنوان م - ٧
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عندما انتزع أبو بكر وعمر وعثمان الوالیة من علي ب دأت  : ویعود إلى التالعب بالتاریخ فیقول 
من ھناك نقطة االفتراق ، واستمرت وستبقى ما لم یعد األمر إلى نصابھ ، ولیسند األمر إلى م ن  

یسند إلى من وصفھم اهللا أعالم ًا ألمت ھ ، فھ و ال ذي یخت ار ول یس       .. یتمتعون بالمقاییس اإللھیة

  ..البشر

إن ح  زب اهللا الم  ذكور ف  ي   : ویتط  اول عل  ى الق  رآن الك  ریم محرف  ا آیات  ھ حس  ب ھ  واه حت  ى ق  ال    

ب  دلیل أنھ  م لیس  وا ھ  م الغ  البین ف  ي مواجھ  ة الیھ  ود     .. الق  رآن لیس  وا ھ  ؤالء المس  لمین الس  نة  

ب دلیل أن ح زب   » الش یعة «مفھوم قرآن ي یقتص ر عل ى    » حزب اهللا«بل إن .. وأمریكا والنصارى

دول ة إس المیة ھزم ت أمریك ا،      ٥٨وبدلیل أن واحدة فقط من ب ین  » شیعي«اهللا ھزم أمریكا ألنھ 

وبالت الي ف القرآن ص ریح ف ي     .. أي الدول ة الش یعیة الوحی دة ف ي الع الم     .. ھذه الدولة ھ ي إی ران  

  ..صر ولن تنتصر ولن یصلح لھا حال إال بالشیعةالبالغ بأن األمة اإلسالمیة ال تنت
  

وطبعا ھو یختصر التاریخ كلھ في یوم الغدیر وكربالء وصراع حزب اهللا اللبناني م ع إس رائیل ،   
ولذلك لم یذكر أي فضل للصحابة الذین أقاموا أكبر دولة إسالمیة في أق ل م ن ق رن حت ى امت دت      

فرنسا غربا ، ولم یذكر أن الذین طھروا ال بالد  إلى عمق الصین والھند وروسیا شرقا ، وجنوب 
من الصلیبیین والتتار ھم أھل السنة م ن األی وبیین والممالی ك ولیس وا الش یعة، م ع الت ذكیر ب أن         

  . أحدا لم یر أو یسمع بتلك االنتصارات التي حققھا حزب اهللا أو إیران على أمریكا

واجھ الكفر والجاھلیة بأقلیة حتى انتصر إن محمد صلى اهللا علیھ وسلم : ومن العجب أنھ یقول 
علیھ  ا ، وال ی  ذكر ألتباع  ھ أن ھ  ذه القل  ة ھ  م ص  حابة رس  ول اهللا ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم ال  ذي           

   .یخرجھم ھو من حوزة اإلسالم ، ویجعل حبھم اآلن سبب ھزائم المسلمین 

ھ ف ي عدل ھ ـ    ویجعل الحوثي لعم ر ب ن الخط اب ـ رض ي اهللا عن ھ ـ ال ذي قلم ا أنج ب الت اریخ مثل             
.. النصیب األكبر من عداوت ھ ، وی رى أن الخلف اء الراش دین یعتب رون س یئات م ن س یئات عم ر          

وأن معاویة بكلھ لیس إال سیئة من سیئات عمر بن الخطاب، وأب و بك ر ھ و واح دة م ن س یئاتھ،       
ة عثمان واحدة من سیئاتھ، كل سیئة في ھ ذه األم ة ك ل ظل م وق ع لألم ة وك ل معان اة وقع ت األم           

فیھا المسئول عنھا أبو بكر وعمر وعثم ان، عم ر بال ذات ألن ھ ھ و المھن دس للعملی ة كلھ ا، ھ و          
  )٨.. (المرتب للعملیة كلھا 

                                                             

حسین الحوثي وموقفھ من الصحابة ـ : السادسالمبحث : موسوعة األدیان والفرق والمذاھب العاصرة  - ٨
 .منشورة على موقع الددر السنیة  
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  موقفھم من علماء الزیدیة
لم یكتف الحوثي بإعالن حربھ الدعائیة على أھل السنة وصحابة رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وسلم وإنما صار یتطاول ویتھجم على علماء الزیدیة الذین لم یستجیبوا ألفكاره ومعتقداتھ، 
على اعتبار أنھم یسالمون أھل السنة ویرون أن الفروق بینھم فروق فرعیة ال تستوجب 

دون أن یعلن خروجھ على المذھب الزیدي ، وإنما عد نفسھ زیدیًا مصلحًا الخصام ؛ ولكن 
   !! .ومجددًا لعلوم المذھب وتعالیمھ ، ومن سواھم ھم الخارجون علیھ 

وقد دخل في خالف شدید مع علماء الزیدیة المخالفین لھ ، وعارض بشدة فتوى علماء 
الدین المؤیدي ، والعلماء حمود عباس الزیدیة التاریخیة ، والتي وّقع علیھا المرجع مجد 

المؤید ، ومحمد بن محمد المنصور ، وأحمد الشامي ، عندما أكدوا فیھا أن شرط النسب 
لإلمامة صارت غیر مقبولة الیوم ، وأنھا كانت في ظرفھا التاریخي ، " البطنین"الھاشمي و

، وفیمن یرتضونھ ، وقیادة شؤون األمة حق من حقوق المواطنین جمیعًا " الرئاسة"وأّن 
األمر الذي سّبب لھ متاعب جمة، أدت إلى ھجرة قسریة إلى العاصمة اإلیرانیة طھران، وظل 

   .فیھا سنوات ، ثم عاد إلى صعدة ، بعد وساطات من علماء الیمن مع الرئیس صالح
  

 وأمھ  ات الص حابة  ش تم  وإظھ ار  واألص ول  الح دیث  كت  ب م ن  الس خریة  ح د  إل ى  األم ر  وتج اوز 
 ص حیفة  نش رتھ  بی ان  إلص دار " الزیدی ة " علماء دفع ما وھو ،"الجمیع عن اهللا رضي" نینالمؤم

  : یدعو إلیھ ، وجاء في بیانھم  مما فیھ تتبرأ" الحق" حزب باسم الناطقة" األمة"
وإذ أخذ اهللا میثاق ال ذین أوت وا الكت اب لتبینن ھ للن اس      ((: استجابة ألمر اهللا في قولھ جل جاللھ "

إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والھدى من بعد ما بیناه ((: ولقولھ تعالى )) وال تكتمونھ 

م ن  (: ولقول ھ علی ھ الص الة والس الم     ،))للناس في الكتاب أولئ ك یلع نھم اهللا ویلع نھم الالعن ون     
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 ١٦

إذا ظھ رت الب دع   ( : ، ولقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)قلبھ أمنًا وإیمانًاانتھر صاحب بدعة مأل اهللا 

، ولم ا ظھ ر ف ي الم الزم الت ي      )ولم یظھر العالم علمھ؛ فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین
یقوم بنشرھا وتوزیعھا حسین بدر الدین وأتباعھ، والتي یص رح فیھ ا بالتح ذیر م ن ق راءة كت ب       

علم اء األم  ة عموم  ًا، وعل ى وج  ھ الخص  وص كت ب أص  ول ال  دین، وأص  ول     أئم ة العت  رة، وكت  ب  
وغیر ذلك من األق وال الت ي تص رح بتض لیل أئم ة أھ ل       !... ؛ ثم أورد شواھد مما ورد فیھا"الفقھ

البیت من ل دن أمی ر الم ؤمنین عل ي علی ھ الس الم وم رورًا بأئم ة أھ ل البی ت وإل ى عص رنا ھ ذا،              
سالم عمومًا، وعلى علماء الزیدیة خصوصًا، وفیم ا ی ذكره م ن    والتي یتھجم فیھا على علماء اإل

األق  وال المبطن  ة م  ن الض  الالت الت  ي تن  افي اآلی  ات القرآنی  ة ال  واردة بالثن  اء عل  ى أھ  ل البی  ت         
ال ت  زال طائف  ة م  ن أمت  ي عل  ى الح  ق     (: المطھ  رین، وتن  افي ح  دیث الثقل  ین المت  واتر، وح  دیث    

یكون ضاًال، بل الضال من خالف اهللا ورسولھ وإجماع  ، فمن أثنى علیھ اهللا ورسولھ ال)ظاھرین
األمة، فبناء على ما تق دم رأى علم اء الزیدی ة التالی ة أس ماؤھم؛ التح ذیر م ن ض الالت الم ذكور          
وأتباع  ھ، وع  دم االغت  رار بأقوال  ھ وأفعال  ھ الت  ي ال تم  ت إل  ى أھ  ل البی  ت وإل  ى الم  ذھب الزی  دي     

وم ن  ((بدع والضالالت، وال التأیید لھا، وال الرضا بھا، بصلة، وأنھ ال یجوز اإلصغاء إلى تلك ال

، وق د وق ع   "، وھ ذا ب راءة للذم ة، وتخل ص أم ام اهللا م ن واج ب التبلی غ        ))یتولھم منكم فإنھ م نھم 

أمین ع ام   -مفتي سابق للجمھوریة، أحمد الشامي  -حمود عباس المؤید : "على البیان كل من

بن أحمد فلیت ھ، حس ن محم د زی د، إس ماعیل عب د        محمد محمد المنصور، صالح -الحزب الحق 
الكریم شرف الدین، محم د عل ي العج ري، حس ن أحم د أب و عل ي، محم د حس ن الحم زي، محم د            

  ) ..٩. (حسن عبد اهللا الھادي 
  

وم  ع ص  دور ھ  ذا البی  ان م  ن العلم  اء إال أن الح  وثیین یص  رون عل  ى أنھ  م لیس  وا خ  ارجین عل  ى   
ع  اطف الع  وام م  ن الزیدی  ة معھ  م ، یق  ول محم  د ب  در ال  دین     الم  ذھب الزی  دي ؛ ك  ي ال یخس  روا ت 

نحن ل ب الزیدی ة عقی دة وفك رًا وثقاف ة وس لوكًا ،       : الحوثي إنھم ینسبون إلى الزیدیة ، بل یقول 
ونسبة الزیدیة إلى اإلمام زید بن علي علیھ السالم ھي نس بة حركی ة ولیس ت نس بة مذھبی ة كم ا       
ھي بالنسبة ألتباع اإلمام الش افعي رض ي اهللا عن ھ وغی ره م ن أئم ة الم ذاھب ، وم ن ادع ى أنن ا           

ذكرناه أو غیره ـ فعلی ھ أن یح دد القواع د الت ي      خارجون عن الزیدیة ـ سواء بھذا المفھوم الذي  
  ) .  ١٠(من خاللھا تجاوزنا المذھب الزیدي وخرجنا عنھ، ولكن بمصداقیة وإنصاف 

  
                                                             

 قاسم أنور ـ  المنطقة في األمریكي الشیعي التحالف وأبعاد الیمن في تمرد الحوثي: من مقال بعنوان  - ٩
   .االلكتروني مداد بموقع منشور ـ الخضري

 .ـ منشور بموقع مأرب برس   محمد بدر الدین الحوثيـ  من ھم الحوثیون ؟ وتساؤالت أخرى - ١٠
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 ١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الیمن شمال في أفكارھم انتشار سرعة
لم تمض سنوات على تأسیس الحوثي لمنظمة الشباب المؤمن حتى انتشرت أفكاره وسط طبقة 
عریضة من المجتمع الزیدي في صعدة وما حولھا ، وأكثر ھؤالء الشباب من العاطلین والفقراء 
واألیتام الذین استغواھم بالمرتبات التي كان یدفعھا لھم ، ومن الذین غلب علیھم النقمة على 

الحاكم بسبب حالة الفقر المدقع الذي وصلوا إلیھ ، وصاروا یبحثون عن كل خارج النظام 
  . لیسیروا تحت لوائھ أیا كانت غایتھ وأھدافھ ، المھم أن یتبعوه نكایة في حكومتھم 

وھكذا استطاع ومن خالل دعم جھات خارجیة وشخصیات ومؤسسات شیعیة في المنطقة من 
في صعدة وعمران ومأرب والجوف وحجة " المسماة بالحوزات"إقامة عشرات المراكز العلمیة 
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 ١٨

وصنعاء، وإقامة المخیمات الصیفیة والندوات والمحاضرات والدروس؛ ونشر العدید .. وذمار

  . والكتب التي تروج لفكره " المالزم"من 

ومن العجب أن كل ذلك كان یحدث على مرأى ومسمع من الحكومة وبعلم من الجھات األمنیة ، 
إن الدولة كانت تقدم لھم الدعم المالي والمعنوي في الوقت الذي أصدرت : ناك من یقول بل ھ

أوامرھا بإغالق المعاھد العلمیة التي كانت تقوم بنشر الفكر السني ، وكانت تحسب أنھا بذلك 
كما سنرى عند " الحزب الحاكم " ستعمل على تھمیش حزب اإلصالح الذي ینافس المؤتمر 

  . طؤ الحكومة الیمنیة معھمالحدیث عن توا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجماعة تلك أھداف
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 ١٩

ال یعلم كثیر من المتابعین لألحداث أھداف تلك الجماعة بسبب التستر الكامل علیھا ، وتناقض 
إنھم یسعون للقضاء على الھیمنة : التصریحات التي تخرج عن رموزھا ، فمرة یقولون 

، ومرة " الموت ألمریكا ـ الموت إلسرائیل " األمریكیة والصھیونیة في المنطقة ، رافعین شعار 

إنھم : إنھم یسعون السترجاع حكم األئمة الزیدیة الشیعیة في الیمن ، ومرة یقولون : یقولون 

إنھم : وإسرائیل ، ومرة یقولون  یریدون القضاء على الحكم الیمني الحالي العمیل ألمریكا

یریدون القضاء على فكر أھل السنة الذي كان سببا في تراجع العالم اإلسالمي والھزائم 
إنھم دعاة إصالح ال نیة لھم في القضاء على الحكومة الیمنیة : المتكررة ، ومرة یقولون 

دولة شیعیة في صعدة  القائمة ، وأنھم ملتزمون بالدستور ، ومرة یصرحون برغبتھم في إقامة
  .تمتد لتشمل جنوب العربیة السعودیة 

وقد جاء في أحد التقاریر األمنیة الذي قدمھ وزیر الداخلیة الیمني اللواء رشاد العلیمي إلى 
لمؤلفھ علي " عصر الظھور"أعضاء مجلس النواب أن الحوثي قام بتوزیع كتاب بعنوان 

ورة إسالمیة ممھدة لظھور المھدي، وأن اسم والذي أشار إلى ظھور ث! الكوراني العاملي

، وأنھا أھدى الرایات في عصر الظھور على اإلطالق، وأن ]حسن أو حسین[قائدھا الیماني 

  .، وھي قریة في منطقة بني خوالن قرب صعدة "كرعة"یخرج من قریة یقال لھا " الیماني"

الحوثي من أبناء                       ثم یذكر التقریر نفسھ أن األجھزة األمنیة ضبطت مع بعض أتباع
  ) . ١١! (صعدة وثیقة مبایعة الحوثي على أنھ اإلمام والمھدي المنتظر

  
وأذكر القارئ ھنا أن حسین الحوثي الذي ادعوا لھ المھدیة ُقتل ؛ مما یعني كذب من ادعى لھ 

  . ذلك ، وكان أولى بھؤالء المغررین بھم أن یعلموا ذلك لكن ذلك لم یحصل 
  

" الجزیرة"مع قناة  -الناطق الرسمي في المؤتمر الشعبي الحاكم  -وفي حوار لطارق الشامي 
إطار مخطط كان معدًا لھ أوًال من حیث إدخال مذھب جدید ھو "جاء في " الحوثي " أكد أن التمرد 

الحوثي االثنا عشریة، والترویج لھ داخل المجتمع الیمني، وثانیًا ما تم االعتراف بھ على لسان 
  ".بوجود عالقة مع بعض المنظمات والحوزات الشیعیة وزیارتھ لبعض الدول العربیة وإیران

  

                                                             

أنور قاسم : تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التحالف الشیعي األمریكي في المنطقة : من دراسة بعنوان  - ١١
   .منشور بمركز الجزیرة العربیة للدرسات والبحوث وموقع مداد االلكتروني  الخضري
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 ٢٠

وقد دلت تصریحات زعمائھم األخیرة على أنھم عازمون على االستمرار في مواجھة الحكومة 
الیمنیة حتى یكتسحوا كل المناطق الیمنیة ولیس صعدة فقط ، من ذلك ما جاء على لسان عبد 

نحن حتى اآلن لم نبدأ الحرب الفعلیة من جانبنا، وكما أكدنا من قبل، فإن : "الحوثي  الملك

في الفترة المقبلة،  - بفضل اهللا -الحرب لن تنحصر في محافظة صعدة، فھذا ما سنثبتھ میدانیًا 

كما أن من الوارد استخدام . بعد أن تكون السلطة قد غرقت وزّجت بثقلھا العسكري في صعدة

  ".الكاتیوشا في ھذه الحرب وبالطریقة المؤّثرة التي تخدم إیقاف الحربصواریخ 
 

یبقى التحرك العسكري : "وتوعد بغزو العاصمة ، ففي تصریح لھ لصحیفة األخبار اللبنانیة قال 
بالقرب من العاصمة خیارًا واردًا، كما أن ضرب أھداف داخل العاصمة صنعاء بصواریخ 

  ).١٢". (الكاتیوشا خیاٌر وارٌد أیضًا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 " .المسلم " نشور بموقع م !!"التقیة العسكریة"رجل .. الحوثي: من مقال بعنوان  - ١٢
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تسترھم وراء المطالب الفضفاضة غیر الواضحة للتضلیل على الرأي 
  العالمي

  
ورغم أن محاضرات وكتابات الحوثیین التي یلقونھا على عوام الناس والتي تبین أنھم 
یحرصون على نشر األفكار الشاذة بین المجتمع الیمني وإیقاع العداوة بین المسلمین السنة 
والشیعة ، وتقویض النظام الجمھوري القائم منشورة ومطبوعة ومتداولة بین الیمنیین ، ورغم 

ملك الحوثي أنھ یعد لضرب صنعاء العاصمة نفسھا إال أنھم یحرصون على إخفاء تصریح عبد ال
  .ذلك أمام وسائل اإلعالم العالمیة والتستر وراء أفكار فضفاضة 

  
مطالبنا ھي : ففي حوار مع محمد بدر الدین الحوثي منشور على موقع االشتراكي نت یقول 

مطالب أي أمة أو طائفة تعاني من التمییز العنصري والطائفي، مضطھدة في فكرھا وعقائدھا، 
مصادرة حریتھا، وعندما تتطلع وتسعى لفكرة أو لعمل مشروع خیري وبأیة وسیلة مشروعة 
للحفاظ على ھویتھا ـ وخصوصًا عندما تلمس السلطة إمكانیة نجاح المشروع وتلحظ جدوائیتھ 
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 ٢٢

نھ بعید عن الغوغائیة والمجامالت التي من شأنھا تجمید الطاقات، ووأد الكفاءات ألن مثل وأ
  .ھكذا مشاریع وأعمال مقبولة عندھم، بل یمكن أن یدعموھا 

  
ال بد أن یعلم الجمیع أنھ مھما كانت مطالبنا، مھما كانت المظالم المنصبة على : ثم یقول

فإن طریقنا لنیل حقوقنا ال یمكن أن یتجاوز الطرق  ..رؤؤسنا، مھما واجھنا من تمییز ضدنا

السلمیة التي كفلھا لنا دستور الجمھوریة الیمنیة الذي تم االستفتاء علیھ بعد الوحدة مباشرة، 
مع إن ھذه الطریق السلمیة أصبحت ـ ولألسف ـ مسدودة ، وأبسط مسیرة أو اعتصام أو حتى 

الموت ألمریكا وإسرائیل خارج عن : وھل شعار تعبیر عن الرأي بالكلمة یواجھ بقمع شدید،

ولكن مھما یكن تبقى !!. نطاق حریة التعبیر عن الرأي؟ ولماذا نسجن ونَقَتل ونحارب بسببھ؟

  . تلك الوسائل ھي النھج الذي نؤمن بھ ونرتضیھ
  

ولكن في كل األحوال ال یمكن أن ننجر لفتنة : وھذا حسین الحوثي یقول في بعض أحادیثھ

، ونحن ندرك المشروع الخبیث الذي تسعى اإلدارة األمریكیة لتعمیمھ على كل البلدان، طائفیة
ونحن نأسف كثیرًا لتجاوب السلطة في بالدنا وتفاعلھا مع ھذا المشروع االستعماري، حیث 
نراھا تسعى جاھدة لتنفیذه في الیمن لخلق فتنة طائفیة إرضاء لألمریكیین، وھي خیانة كبرى 

بة النظام علیھا ولو بعد حین من قبل الشعب المقھور والمغلوب على أمره، البد من محاس
  . ..والذي یرفض بكل جالء ھذا المخطط الخبیث

  
لقد تعایش الزیود مع الشوافع مئات السنین ، ونحن تعایشنا حتى مع السلفیین فھا ھو مركزھم 

ر، كما ال یبعد عن مسجد األم ال یبعد عن مدارسنا ومساجدنا بدماج نفسھا إال مئات األمتا
ومدرسة اإلمام الھادي یحیى بن الحسین في مدینة صعدة سوى بضعة كیلومترات، وعلى مدى 

سنة ونزاعاتنا معھم ال تتعدى النزاع الفكري، ومقارعة الحجة بالحجة، مع إنھم  ٢٠أكثر من 

  ).١٣(ُیْفِرُطون كثیرًا في النیل من عقیدتنا
  

ة ومنشوراتھم التي ال یتلقفھا إال العوام بعیدة عن وسائل یقول ذلك مع إن دروسھم السری
اإلعالم تؤكد أنھم لن یلتقوا ولن یتقابلوا مع أھل السنة على اإلطالق كما رأینا عند الحدیث عن 

  .أفكارھم ومعتقداتھم 
                                                             

من ھم الحوثیون أو الشباب المؤمن ـ منشور على موقع الموقع الرئیسي لمؤسسة الحوار : من مقال بعنوان  - ١٣
   .المتمدن 
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 ٢٣

  
نحن لم نعارض النظام الجمھوري، أو نفكر في االنقالب : بل ویذھب أبعد من ذلك عندما یقول

علیھ یومًا ما، والنظام الملكي ال أساس لھ في فكرنا الزیدي، واألخ السید حسین بدر الدین 
وضح ذلك في رسالتھ للرئیس قبیل الحرب، وفي كثیر من رسائلھ وتصریحاتھ، كما وضح ذلك 

اهللا الرزامي في رسالتھما للرئیس قبل الحرب  الوالد العالمة بدر الدین الحوثي والشیخ عبد
الثانیة، وكذا تصریحات الوالد بدر الدین الحوثي في مقابلتھ مع صحیفة الوسط ـ وإن كان ھناك 
من قبل السلطة وأزالمھا من الكتَّاب من أساء استغاللھا، وجھد في تحریف ما تزخر بھ من 

سین صرح في أكثر من مناسبة أن الرئیس شفافیة وانفتاح وإخالص وإنصاف ـ كما أن األخ ح
ھو رئیسنا، وأن النظام الجمھوري ھو نظامنا، وأنھ ال مشكلة لنا مع السلطة، وأن مشكلتنا 

  ). ١٤(ومشكلة األمة اإلسالمیة كلھا إنما ھي مع أمریكا وإسرائیل 
  

شاسعا، ومن یتأمل في ھذا الكالم وما یلقنونھ ألتباعھم في محاضراتھم وكتبھم یجد البون 
  . ویعلم إلى أي حد كیف نجح ھؤالء في تضلیل الرأي العام في الداخل والخارج

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدایة استعراض الحوثیین لقوتھم
                                                             

  المصدر السابق - ١٤
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 ٢٤

  
لسنوات طویلة تتظاھر بأنھا حركة ثقافیة فكریة دعویة بعیدة عن العنف، " الحوثي"ظلت حركة 

تدعو لألفكار التي سبق أن ذكرناھا ، دون أن تصطدم بالنظام القائم ؛ بل إنھا تلقت دعما من 
حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في سعیھ لمواجھة النفوذ الدیني لحزب التجمع الیمني 

بدأت الحركة  ٢٠٠٢ض ـ كما قلنا من قبل ـ إال أنھ وبدایة من عام لإلصالح اإلسالمي المعار

  . تتجھ إلى المظھر العسكري ، وتأخذ خط المعارضة المسلحة ضد الحكومة
  

وقد بدأ حسین الحوثي بتوسیع نشاطھ خارج منطقة صعدة لیؤسس مراكز مماثلة لمركزه في 
وعة من األساتذة العراقیین الذین عدة محافظات، وأرسل إلیھا بعض طلبتھ المقربین، مع مجم

التنظیمیة " الشباب المؤمن"توافدوا على الیمن بعد حرب الخلیج الثانیة، وقد شملت أنشطة 

عددًا من المحافظات منھا صنعاء وصعدة، وعمران وحجة، وذمار والمحویت، وتمت عبر 
  !.لحوثيالمساجد والمراكز الخاصة التي أنشئت لتدریس المذھب الزیدي وفق رؤیة ا

  
في محافظة صعدة بمظاھر تحولت إلى تجمع " یوم الغدیر"ثم بدأ یعمل على إحیاء مناسبة 

للقبائل الموالیة للحوثي، واستعراض للقوة، وعرض ألنواع وفیرة من األسلحة الخفیفة 
والمتوسطة والثقیلة، وإطالق النار بكثافة في نبرة تحد واضحة، كما أن إحیاء المناسبة في 

" الشباب المؤمن"ت أخرى لم یكن بمعزل عن الحوثي وفكره ودعوتھ، كما عمل تنظیم محافظا
  .على إقامة المنتدیات الصیفیة في أكثر من منطقة 

وكان بدر الدین یضفي علیھا الشرعیة المذھبیة، ویبارك جھودھا، ویحث القبائل على تسجیل 
اھدون في ھذه المنتدیات أفالم یش -وأغلبھم من صغار السن  - أبنائھم فیھا، وكان الشباب 

الفیدیو التي تحكي كیف تم سقوط نظام الشاه في إیران، وكیف قامت ثورة الخمیني، وتظھر 
صور الممثلین وھم یواجھون زحف الدبابات، وال ینحنون برؤوسھم أمام كثافة النیران، 

وتظھر بعض  ،"اهللا أكبر، الموت ألمریكا: "وتصیب أحدھم الرصاصة فینزف دمًا وھو یھتف

  . الصور وشباب الثورة قد ربطوا أرجلھم لكي ال یفروا أمام زحف جیوش الشاة
  

وكان بعضھم یقوم بالتعلیق أحیانًا على ھذه األشرطة، ویحث الشباب في المنتدیات على التشبھ 
   . )١٥. (بإخوانھم شباب الثورة الخمینیة ، والوقوف في وجوه الطغاة 

                                                             

تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التحالف الشیعي األمریكي في المنطقة ـ منشور بمركز : من دراسة بعنوان - ١٥
   .الجزیرة العربیة  للدراسات والبحوث
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 ٢٥

  : ـ تواطؤ الحكومة الیمنیة معھم  ١١
  

رغم تبني الحوثیین ألفكار شاذة ومضللة تھ دد بھ دم كی ان المجتم ع الیمن ي المس لم ال ذي ُع رف         
أفراده بالترابط والتالحم على مر التاریخ ، وأن ھذه األفكار وصلت بالطبع إلى مس امع األجھ زة   
األمنیة ، وخاصة بعد االختالف الذي تم بین قادة حزب الح ق وب ین الح وثیین ، واض طرار أئم ة      
الم  ذھب الزی  دي ألن ینش  روا بی  انھم ال  ذي بین  وا فی  ھ ض  الل الح  وثي وانحراف  ھ إال أن الحكوم  ة     

  . الیمنیة تجاھلت ذلك 
  

إلى تجنید الشباب وتدریبھم وإقامة  الحوثيوأكثر من ذلك كانت المخابرات الیمنیة تراقب لجوء 
من ذ الع ام   " الش باب الم ؤمن  "باس م  " ج یش س ري  "كرات في جبال صعدة والعمل عل ى إنش اء   معس

  .دون أن یحرك أحد من المسئولین ساكنا ) ١٦( ١٩٩٧
  

ولم تفكر الحكومة القائمة في عواقب ظھور مثل تلك الجماع ة عل ى الس احة ، ب ل إنھ ا بنظرتھ ا       
ح زاب ذات الثق ل الكبی ر ف ي وس ط      القاصرة قامت بدعمھا ، وھي تحسب أن في ذل ك إض عاف لأل  

  . المجتمع الیمني 
  

وكل ما فعلتھ الدول ة تج اه ھ ؤالء أنھ ا لم ا رأت تأیی د ب در ال دین الح وثي النفص ال الجن وب ع ن             
م انتھ ت بت دمیر من زل ب  در    ١٩٩٤الش مال دخل ت معھ م ف ي مناوش  ات مح دودة ف ي ص عدة س  نة        

وس اطة أع ادت    ران ، ثم ل م تلب ث أن قام ت    الدین الحوثي ، الذي خرج على إثرھا إلي لبنان وإی
  . م١٩٩٧الرجل إلي الیمن في عام 

  
ثم عادت عالقة الود، وتلقى حسین بدر الدین الحوثي مخصصات مالیة شھریة حكومیة 

أشار إلى أنھ قدم دعمًا مالیًا للشباب ] م٣/٧/٢٠٠٤في [لتنظیمھ ، وفي مقابلة للرئیس الیمني 

، دون أن "طلب من بعض اإلخوان"المؤمن بحجة حمایتھم من االرتباط بدعم خارجي بناء على 

  ) .١٧(یذكر أسماءھم

                                                             

ومنشور أیضا على موقع  ٢٢/٤/٢٠٠٥ـ  ١٤٦٨ـ الوطن العربي العدد !! انقالب ساللي: من مقال بعنوان  - ١٦
   .مركز التنویر للدراسات اإلنسانیة

بمركز المنطقة ـ منشور  من دراسة بعنوان تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التحالف الشیعي األمریكي في - ١٧
   .الجزیرة العربیة  للدراسات والبحوث
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 ٢٦

  
منش ور  "  ق راءة ف ي ت داعیات وص عود التی ار الح وثي ف ي ال یمن        " وق د ج اء ف ي تقری ر بعن وان      
خروج الحزب االشتراكي الیمني م ن الس لطة بفع ل ح رب االنفص ال       بموقع مأرب برس  أنھ بعد

م انف  رد حزب  ا الم  ؤتمر الش  عبي الع  ام والتجم  ع الیمن  ي لإلص  الح بالس  لطة، وتف  رغ ك  ل    ١٩٩٤
وتقل یص اآلخ ر ق در المس تطاع ، وھ ي معرك ة ن ال فیھ ا الم  ؤتمر          منھم ا إل ي توس عة حض وره    

مقاع د ، وانض م إل ي خان ة المعارض ة ، ھن ا        ١٠اإلص الح قراب ة    األغلبیة المریحة، فیم ا خس ر  

رئ یس الجمھوری ة ورئ یس الم ؤتمر الش عبي      (عب د اهللا ص الح    إن ال رئیس عل ي  : یق ول الكات ب   

ح  زب الح  ق وتجم  ع : ب  دا ل  ھ اس تغالل الش  باب الم  ؤمن لض  رب خص مین ف  ي وق  ت واح د    ) الع ام 

یم الش  باب الم  ؤمن  أل  ف ری  ال لتنظ    ٤٠٠اإلص  الح ، ووص  ل األم  ر ح  د اعتم  اده مبلغ  ا وق  دره    
   .الجمھوریة لھذا الغرض یصرف شھریا من خزانة رئاسة

  
وحتى الشعار المعادي ألمریكا وإسرائیل أشیع أن الحكومة الیمنیة كانت من ورائھ ، حتى من 

إن : م، قال٢٦/٤/٢٠٠٥الحوثیین أنفسھم ، ففي حوار لیحیى الحوثي مع قناة العربیة في یوم 

متمثل بضرورة تسلیم إرھابیین یمنیین إلى الوالیات المتحدة دفعھا إلى مأزق السلطة الیمنیة ال
إن الحكومة الیمنیة شجعت بادئ : ثم قال .. اختالق عدو وھمي ألمریكا لذر الرماد في العیون

األمر شقیقھ حسین على توجیھ انتقادات ضد واشنطن، وعملت على إیجاد مناخ محرض في 
  .في الیمن" عدو مفترض"المتحدة إلى  ھذا االتجاه للفت نظر الوالیات

  
وھذا التواطؤ جعل كثیرا من المراقبین یلمحون بأن كال من السلطة والحوثیین یرى في اآلخر 
مصلحة لھ، وأن بینھما نوعا من التوافق في عدد من القضایا ، مثل االنتخابات البرلمانیة 

تائج االنتخابیة تأتي دائما لصالح والرئاسیة والمحلیة، حیث یتوقف الطرفان عن القتال، والن
حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والسلطة ، كما صرح بذلك الناشط السیاسي والحقوقي المحامي 

الحوثیین ال یرون مصلحة " إن: وقال ) ھـ  ١٧/٧/١٤٣٠الخمیس (خالد اآلنسي للجزیرة نت 
جماعة الحوثي، التي  في تغییر السلطة القائمة أو سقوط النظام، ألن سیاسات السلطة تخدم

تكسب المزید من األنصار والمقاتلین، ویستمر وجودھا، ویتدفق المال إلیھا، وأصبح لھا بعد 
  .دولي

  
وأیما كان األمر فإن النظام الیمني ظل فترة طویلة یحسب أنھ بدعمھ لتلك الجماعة سیعمل على 

حر ـ كما یقال ـ فقد كان لكل بقاء المعادلة في صالحھ ، ولكن سرعان ما انقلب السحر على السا
   .أھدافھ وأجندتھ الخاصة» الحوثي«والمدعوم » النظام«من الداعم 

وھنا بدأ النظام الیمني یضیق من تصرفات الحوثي إال أنھ لم یوقف دعمھ المالي عنھ، وحاول 
في مقابل ذلك إقناعھ بالعدول عن توجھاتھ وأفكاره ، لكونھا تثیر الفتنة المذھبیة والطائفیة 
والساللیة ، وتعد خروجًا على الدستور والقانون؛ وأوفدت عدة وسطاء من علماء المذھب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٧

وبعض الشخصیات الھاشمیة وعلماء دین ومشایخ قبائل إلقناعھ بالعدول عما ھو  الزیدي
 ٢٥-١٥الذین تتراوح أعمارھم ما بین "علیھ؛ لكنھ لم یأبھ باألمر واستمر في الدفع بشبابھ 

إلظھار ثقلھ الدیني والسیاسي بالتظاھر في معظم المساجد وعقب صلوات الجمعة ، " عامًا

رائیل وأمریكا، وقد بلغ األمر في إحدى المظاھرات بسقوط قتلى أثناء وتردید شعاراتھم ضد إس
  ) . ١٨(م ٢٠٠٣مسیرة نظمھا التنظیم باتجاه السفارة األمریكیة إبان حرب العراق، في 

  

  

  

  بدایة الصدام مع الدولة وتطوره
إن الحوثیین ظلوا بعد ظھور حركتھم یمارسون نشاطھم على مرأى ومسمع من : قلنا من قبل 

الدولة الیمنیة وبرضا ودعم منھا حتى بدأوا یتظاھرون بقوتھم ویلوحون باستخدامھا ، وظھر 
ذلك من خالل التظاھرات التي قاموا بھا في أسواق صعدة ، تبعھا تحریض ألتباع المذھب 
الزیدي على اقتناء األسلحة والذخیرة تحسبًا لمواجھة األعداء من األمریكیین والیھود ـ كما 

  !!. واقتطاع نسبة من الزكاة لصالح المدافعین عن شرف اإلسالم والمذھب یزعمون ـ
  

ثم طلب حسین الحوثي من المواطنین االمتناع عن أداء الزكاة لمصارف الحكومة، وأصدر 
، وأقام نظام مالي خاص بھ  فتوى ضد النظام القائم متھما إیاه بأنھ نظام قائم على إمامة الغصب

  .رض ھیمنتھ علیھا ، حتى صار لھ ما یشبھ الحكم الذاتي داخل المدیریات التي ف

فقد أكدت الكثیر من المصادر والمعلومات ـ وقتھا ـ بأن ھناك مدیریات ومناطق ال یتم فیھا دفع 
الضرائب والواجبات الزكویة للحكومة ، وإنما للحوثي الذي أصبح یعین متحصلین ومدراء 

  ).١٩(ت ومدراء مدارس من أتباعھفروع وجباة وضرائب ، وحتى مدراء مدیریا

                                                             

المنطقة ـ منشور بمركز  من دراسة بعنوان تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التحالف الشیعي األمریكي في - ١٨
   .الجزیرة العربیة  للدراسات والبحوث 

   .٢٠٠٩یولیو  ٦، االثنین : صحیفة الشموع األسبوعیة  - ١٩
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 ٢٨

ثم ظھر للمراقبین لتحركاتھم أن أھدافھم أكبر من مجرد إقامة حكم ذاتي لھم في صعدة ، إذ  
صدر كتاب وصف فیھ الحوثي نفسھ بأنھ المھدي المنتظر ، وطلب من أتباعھ أن یبایعوه على 

لى أن سیدي حسین بدر ُأشھد اهللا ع: ذلك ، ونشرت مصادر الحكومة نصا للبیعة والتي تقول 

الدین ھو حجة اهللا في أرضھ في ھذا الزمان ، وُأشھد اهللا على أن أبایعھ علي السمع والطاعة 
والتسلیم ، وأنا مقر بوالیتھ ، وأني سلم لمن سالمھ ، وحرب لمن حاربھ ، وھو المھدي 

ن لنا طریق النجاة المنتظر القائم الذي یمأل األرض عدًال وقسطًا كما ُملئت ظلمًا وجورًا، أبا
  ) .٢٠(وأوضح كتاب اهللا على أوضح بیان ، فنسأل اهللا أن یحشرنا في زمرتھ 

لنحم ل ھ ذه الفك رة    : ثم شرع في تحریض أتباعھ على مواجھة قوات الحكومة ، وھو یقول لھم 

ول  یس علین  ا أن نخش  ى أن  .. ل  یس علین  ا أن نخش  ى أنن  ا قل  ة .. ونمض  ي بھ  ا إل  ى أرض الواق  ع 

فموس ى ھ زم   .. ول یس علین ا أن نخش ى مواجھ ة دول ة لھ ا جی وش وع روش        .. بس یطة أس لحتنا  

ومحم  د واج  ھ الكف  ر  .. فرع  ون رغ  م أن  ھ ل  یس مع  ھ س  وى عص  اه الت  ي یھ  ش بھ  ا عل  ى غنم  ھ     
والجاھلیة منفردًا في البدایة ثم بأقلیة من األتباع الخلص ، وف ي النھای ة انتص ر ، وح زب اهللا ال     

) ٢١(انتصر ، وإیران أضعف من أمریكا وإسرائیل لكنھا ھزمتھم ا  یملك ما تملكھ إسرائیل لكنھ 
 .  

م وھو التوقیت الذي كانت األجواء متأزمة في العراق خرجت جموعھم في ٢٠٠٤وفي صیف 

یرافقھا عملیات ) الموت ألمریكا ـ الموت إلسرائیل ( صورة تظاھرات ترفع شعاراتھم المعتادة 

  . مة الیمنیةشغب من ھؤالء مما تسبب في حرج للحكو

أن تلك الجماعة التي طالما دعمتھا صارت مصدر قلق ) أي الحكومة الیمنیة ( وعندھا أدركت 

  :لھا فقامت بعدة تدابیر أمنیة مختلفة للتضییق علیھا، منھا

v  القبض على عدد من األشخاص الذین یروجون للحوثي من قضاة وصحفیین وخطباء
 .قدیم بعضھم للمحاكمةمساجد من مختلف المناطق المتعاطفة، وت

v  إغالق المكتبات الشیعیة الزیدیة، ومنع المكتبات الشیعیة اللبنانیة واإلیرانیة والیمنیة
 .من المشاركة في معرض الكتاب بصنعاء، ومصادرة بعض كتب الشیعة االثني عشریة

                                                             

تساؤالت شائكة وإجابات صادمة  ـ سعید ثابت ـ منشور بموقع إسالم .. الحوثي ظاھرة: من مقال بعنوان  - ٢٠
   ).أون الین 

منشور بموقع  –ـ فیصل الصوفي  في الیمن ؟ ھذا ھو الجواب) الحوثیون(من ھم : من مقال بعنوان  -  ٢١
  ٢٠٠٧مارس ٢ـ الجمعة   صحیفة مایو نیوز 
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 ٢٩

v  الشباب المؤمن"إغالق المعاھد والحوزات التابعة للحوثي، والموالیة لتنظیم." 

v أعداد كبیرة من الذین تجندوا للحاق بحركة تمرد الحوثي اعتقال .!  

، من قبل "النبوة"، وقیل "المھدیة"، وقیل "اإلمامة"وبدأ الحدیث إعالمیًا عن ادعاء الحوثي 

صحف المؤتمر ووسائل اإلعالم الرسمیة التي كالت علیھ أوصاف التمرد والخروج على 
  ) .٢٢! (الشرعیة

واضطرت الحكومة ألن تلجأ إلى العلماء لتحتمي برأیھم العلمي من ھذا التمرد الذي بدأ یطل 
حرمة االعتراف بأي فكر أو منھج أو مذھب یخالف الكتاب (علیھا ، فأصدروا بیانا أعلنوا فیھ 

) والسنة ویصطدم مع ثوابت األمة ومع المذاھب المعترف بھا التي تلقتھا األمة بالقبول
تمرد مسلح خرج فیھ مجموعة من المواطنین بالسالح على الدولة (األحداث بأنھا ووصفوا 

متجاوزین كل الثوابت الدینیة والوطنیة ومعززین تمردھم بأفكار غریبة على مجتمعنا الیمني 
المسلم، تخالف الكتاب والسنة وإجماع األمة، وتعادي أصحاب رسول اهللا علیھ الصالة والسالم 

أجمعین، الذین أوصلوا إلینا ھذا الدین، وأناروا لنا السبیل، ویجعلون والیة ورضي اهللا عنھم 
المسلمین حكرًا على ساللة معینة، وفي ذلك تعطیل لمبدأ الشورى في اإلسالم، كما أن في 

  ). ٢٣) (دعوتھم إثارة للنعرات الطائفیة والمذھبیة
  

ا یبدو في حسبانھ بدأ في فلما أحس حسین الحوثي باقتراب ساعة الصفر التي كانت على م
تحصین نفسھ في جبال مران، حیث مسقط رأسھ ومعقد الوالء المذھبي لھ، فأقام تحصینات 
إنشائیة وزود أتباعھ بالسالح والذخیرة، وبدأ بالتعبئة ضد أي ھجمات مرتقبة، وأحاط نفسھ 

، ولیست بإجراءات أمنیة صارمة؛ وبدا األمر وكأنھ استعداد لخوض مواجھة عسكریة مؤكدة
  !.محتملة

وقد اختار مناطق مدیریة حیدان في مران والرازمات ووادي نشور وشافعة منطلقًا لعملیاتھم 
ضد الحكومة، نظرًا لما تتمیز بھ تلك المناطق من تضاریس وعرة یصعب على القوات البریة 

  .الوصول إلیھا، كما یصعب على القوات الجویة اختراق تحصیناتھا

                                                             

أنور قاسم تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التحالف الشیعي األمریكي في المنطقة  ـ : من مقال بعنوان  -  ٢٢
   .ـ منشور بموقع مداد االلكتروني  الخضري

  .١٣٢٣العدد  ٢٠٠٧مایو  ١٨سبتمبر الیمنیة یوم الجمعة ٢٦صحیفة : نشر البیان بصحیفة  - ٢٣
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 ٣٠

 -كم  ٢٠٤لتي تقع في شمال الیمن، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالي ا -فمحافظة صعدة 
منطقة مرتفعة ذات جبال وعرة، وھي منطقة حدودیة مع المملكة العربیة السعودیة، وأغلبیة 
. سكانھا ینتمون للمذھب الزیدي، وفیھا نشاط واسع ومتغلغل لالثني عشریة منذ الثمانینات

)٢٤ . (  
تكوین : قانونیة نحو حسین الحوثي ، ووجھت لھ عدة تھم تتمثل فيثم اتخذت الدولة إجراءات 

المیلیشیات والتحصینات الدفاعیة، واقتناء أسلحة، وتوزیع أموال، وفي نفس الوقت أرسلت 
 –فیما یبدو  –وعندھا ! الوسطاء إلقناعھ بتسلیم نفسھ لكنھم فشلوا في إقناعھ بتسلیم نفسھ

ففرضت ! رة، وبوجود مؤامرة مدبرة من حلیف األمسشعرت الدولة بخروج األمر عن السیط

  . قوات األمن والجیش طوقًا على المنطقة وحاصرتھا 

وكان رد الحوثي على الوسطاء أقرب للمناورة، فقد رفض االستسالم للدولة إال وفق شروط 
ومطالب خاصة،  من أبرزھا سحب الدولة لقواتھا من المنطقة، واإلفراج غیر المشروط ألتباع 

  ! .إلى آخر ما ھنالك من المطالب!! التنظیم

وكان ذلك یوم في ( ألف جندي ٣٠وعندھا أمرت الحكومة بشنِّ حرٍب ضده ُحشد لھا حوالي 

واستخدمت فیھا الطائرات والسالح الصاروخي والمدفعیة الثقیلة، ) حزیران یونیو ١٨

 بعد قتال دام ثالثة شھوروأسفرت الحرب عن مقتل حسین بدر الدین الحوثي، وكثیر من أتباعھ 
.  
  

شخص وجرح  ٤٠٠الیمن خبر مقتلھ وقتل ما یزید عن  وأذاعت  وزارتا الدفاع والداخلیة في

  . مئات آخرین في جبل سلمان في منطقة مران بمدیریة حیدان في محافظة صعدة
ا العدد ، ولكنھا لم تعلن عن عدد الذین قتلوا من القوات الحكومیة الذین ربما كانوا یقاربون ھذ

قتیل  ١٣٠٠وقد قدر بعض المتابعین لألحداث عدد من قتل في المعركة من الجانبین بـأكثر من 

  .من المدنیین ، بینھم الكثیر من النساء واألطفال ٢٠٠من الطرفین منھم 

                                                             

المنطقة ـ منشور بمركز  من دراسة بعنوان تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التحالف الشیعي األمریكي في - ٢٤
 .الجزیرة العربیة  للدراسات والبحوث  
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 ٣١

انتھت بانتھاء  أن العملیات العسكریة«وبعد نھایة أشھر الصدام الثالثة أعلنت السلطات الیمنیة 

وأن قوات األمن  والقضاء على رأس الفتنة الحوثي وعدد من أتباعھ كانوا بجانبھ، التمرد
یوجدون فیھا في  سیطرت بصورة تامة على كافة الكھوف واألماكن التي كان أنصار الحوثي

  . منطقة شعب سلمان في جبال مران في مدیریة حیدان في محافظة صعدة
  

وخالل تلك الشھور كانت الحكومة الیمنیة تدعم حملتھا العسكریة بحملة إعالمیة ، وصار 
اللبنانیة " السفیر"رئیس الجمھوریة نفسھ یعلن عن خطر الحوثي وتمرده ، ففي حدیثھ لصحیفة 

إن الحوثي تمرد على الدولة، وأنھ لم یتجاوب في التواصل مع : م قال ١٩/٨/٢٠٠٤في 

ب لمطالب الدولة في معرفة األنشطة التي یقوم بھا في المنطقة، وكان السلطة، ولم یستج
رفضھ إلى جانب المعلومات المتوفرة لدى القیادة السیاسیة سببًا في إیجاد قناعة بأن عنده شیئًا 

وأضاف بأن السلطة عملت ! وأن ھناك خطورة منھ إن لم تكن الیوم فربما في المستقبل! یخفیھ

عھ إلقناعھ مدة سنة ونصف تقریبًا لیسلم نفسھ مع إعطائھ األمان، لكن على متابعة الحوار م
  !. دون جدوى
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 ٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  تأزم الموقف بالنسبة للحكومة الیمنیة بعد مقتل حسین الحوثي
   

ورغم أن القوات الحكومیة قد استطاعت أن تقتل حسین الحوثي وأكثر أصحابھ وتمكنت من 
سحق وإخماد التمرد إال أنھ اتضح لھا بعد طول فترة المقاومة أن قوة الحوثي واستعداداتھ 
كانت أكثر مما تتصور ، وصارت األوساط المطلعة في صنعاء وصعدة تتحدث عن أن قضیة 

ھي أخطر بكثیر مما قیل وأعلن، وأن الخفي منھا أخطر ، وثمة أبعاد غیر یمنیة " الحوثیین"

  .  االبن   الحوثيتجعل من الصعب حسم المسألة بوفاة 
  

كما أنھ لم یمر إال قلیل على التمرد الذي حسبت الدولة أنھا قد قضت علیھ حتى عاود ظھوره 
مما جعلت األخبار تتردد بأن بدر " بدر الدین الحوثي " على الساحة مرة أخرى تحت قیادة األب 

ن إال الذي قتل لم یك" االبن" الدین الحوثي لم یكن إال الزعیم الفعلي للتنظیم وأن حسین الحوثي 

  .قائد الجناح المسلح فقط 
  

وانضمت إلیھ كثیر من القبائل التي لم تكن تؤیده في آرائھ من قبل، ألن الجیش أثناء قیامھ 
بتمشیط المنطقة وتطھیرھا نجم عن تحركاتھ قذف وتدمیر القرى القریبة من ساحة الصراع؛ 

 وتدمیر للبنیة التحتیةالمدنیین من غیر الحوثیین،  فضال عن سقوط كثیر من الضحایا من
والمؤسسات، فأدى ذلك إلى استعداء أھالي المنطقة للحكومة، ومنھم من لم یكن من 

الحوثیین، مما دفعھم إلى حمل السالح والدخول في مواجھات مسلحة ضد  المتعاطفین مع
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 ٣٣

انتقاما لضحایاھم، واحتجاجا على ما أحدثتھ الحكومة الیمنیة وجیشھا من  الجیش الیمني،
  . المنطقة وإقصائھم من خطط التنمیة الخاصة بالدولة اب ودمار فيخر
  

خسارتھم البشریة والمادیة ساعد  كما أن عدم تصفیة المظالم، وتعویض أھالي المحافظة عن
ویتخطى محافظة صعدة إلى كافة محافظات  على استمرار الصراع واتساعھ لیشمل أطرافا أكثر،

  .للتھدئة وض أي فرصویق) الجوف وعمران وحاجة(الشمال 
  

 حرب في تدخل ـ منھا إرادة غیر على ـ نفسھا وجدت التي الحكومة على الموقف وتأزم
 رغم فیستنكف مفاوضات في معھا لیدخل الحوثي تساوم فصارت ، القبائل تلك ضد ثأریة
 مقابل أنصاره من المئات عن باإلفراج المفاوضات تلك وانتھت. علیھ المتغلبة كانت أنھا

  . السلطة على التمرد واستئناف الثأر نداءات دعم أو تبني بعدم التزامھ

رضي الحوثي إذن بالمفاوضات مع الحكومة أخیرا ، ولكن یبدو أن موافقتھ لم تكن إال من أجل 
أن یتیح لنفسھ الفرصة الستجماع قواه مرة أخرى ، بعد أن تفرج لھ الدولة عن المعتقلین من 
أفراده ، وبعد أن یكسب إلیھ أفرادا جددا ، ویتمكن من جلب المساعدات من الجھات التي تمولھ 

  . خزن بھا السالح الالزم لی

" الثأر"وأنصاره وأتباعھ مازالوا یعملون على  الحوثيوظلت الشائعات تتواتر عن أن أقارب 
  ..وتحریك القضیة ویخططون لزعزعة االستقرار واألمن في البالد وتحدي السلطة 

  
في " للشباب المؤمن"رات الیمنیة تعد تقاریر دوریة عن تحركات مشبوھة كما كانت المخاب

مناطق صعدة وتعز وأب وذمار، وأن مجموعات حوثیة غالبا ما تلجأ إلى إثارة اضطرابات 
  .وعملیات تعكر األمن خصوصا في محافظة صعدة

  
باتت تشكل خطرًا أكبر حجمًا  الحوثيوتضیف المعلومات أن التقاریر الیمنیة اعتبرت أن جماعة 

مشیرة إلى ارتباطات خارجیة مشبوھة تضمن وصول مبالغ مالیة خیالیة لھا " القاعدة"من خطر 

تستخدمھا في شراء األسلحة الثقیلة وبناء التحصینات في شكل مریب، وتجنید مقاتلین تتراوح 
دوالرًا ومائتي دوالر، وھي أرقام مرتفعة جدًا قیاسا لألجور في  ٥٠مرتباتھم الشھریة بین 

  . بدر الدین الحوثية المعروفة للشیخ الیمن، وللقدرات المالی
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ورغم تلك المعلومات إال أن الحكومة الیمنیة اختارت طریق الصفح واإلحسان واستدعي 
ولـ الحوثي األب إلى صنعاء، وھناك استقبلھ الرئیس علي بحفاوة، وجعل لھ راتبا شھریا مجزیا 

  . من مرافقیھ، وما أن عاد إلى صعدة حتى تجدد القتال من جدید ٢٠٠
  

بعد أن " الحوثي األب"م أعلن الحوثیون التمرد مرة ثانیة بقیادة  ٢٠٠٥وفي فبرایر من العام 

عبأ أتباعھ وزودھم باألسلحة وحصنھم بالجبال، فلجأت الحكومة إلى خیار الحسم العسكري كما 
قواتھا في حرب طاحنة استخدمت فیھا الدبابات والطائرات الحربیة، فعلت من قبل، ودخلت 

 الحوثیینوقادت إلى معارك دمویة جدا أدت واحدة منھا فقط إلى سقوط أكثر من مائتي قتیل من 
  . وثالثین من القوات النظامیة في یوم واحد

اختفاء بدر الحوثي عن الساحة الیمنیة، لیتولى قیادة التمرد بعده ابناه عب د المل ك    وأسفرت عن
ویحیى، وقد أشارت بعض التقاریر حینھا إلى أنھ قتل خالل المعارك، لكنھ ظھر بع د ذل ك، وع اد    
إل ى ال بالد بع د االتف اق ال ذي ت م التوص ل إلی ھ الحق ا ب ین الح وثیین والحكوم ة الیمنی ة ف ي الع ام                

٢٠٠٧.   

وحسب رؤیة المتابعین لألحداث فإن تلك المعركة التي لم تتجاوز مدتھا الخمسة والعشرین یوما 
وازدادت األعباء على الدولة  ..كانت أضرارھا جسیمة في األرواح واألموال وسائر الممتلكات

  ..مرة أخرى بسبب ھذه الحروب الداخلیة التي أرغمت علیھا

والمعركة السابقة لم نلحظ أي بوادر من الجامعة العربی ة وال   ومن العجب أنھ خالل تلك المعركة
م  ن ال  دول المج  اورة للس  عي لح  ل تل  ك األزم  ة، واتب  ع معھ  ا أس  لوب التعت  یم اإلعالم  ي م  ن قب  ل      
الحكومة الیمنیة التي ربما حرصت وقتھا عل ى أال یطل ع الع الم الخ ارجي عل ى األح وال المزری ة        

المناطق، أو أنھا خشیت أن یظھر للن اس حج م ال دمار ال ذي      التي یعیشھا عامة الیمنیین في تلك
لحق بالبالد خالل ھاتین المعركتین، وربما قصدت أن تخفي عن األنظار حج م المتم ردین ومبل غ    

  . القوة التي یتمتعون بھا

أقر في ھذا " وقد كتب الكاتب الشھیر والمحلل السیاسي فھمي ھویدي حینھا مقاال جاء فیھ 

معلومات شحیحة للغایة عن الحاصل في شمال الیمن، وھو ما یستلفت االنتباه، الصدد بأن ال
حتى لیبدو معھ أن ثمة تعتیما عما جرى ویجري، وأن األزمة لیست مقصورة على الصدى 
العربي المفترض للحدث، ولكنھا أیضا قائمة فیما یخص المعرفة بالحدث، حیث ال بد أن 

الحاصلة، وفي أجواء الحدیث عن الشفافیة والتأكید على یستغرب المرء في ظل ثورة االتصال 
حق الناس في المعرفة، باعتباره من حقوق اإلنسان التي یتسابق الجمیع في العالم العربي على 
التمسح فیھا والتعلق بھا، أن یحدث قتال شرس لمدة عام في بلد عربي مجاور ـ لیس في 

نھ إال النزر الیسیر من المعلومات التي تصدر عن جواتیماال وال بوركینا فاسو ـ ثم ال نعرف ع
المصادر الرسمیة دون غیرھا، وھي المصادر التي ال تقول لنا سوى أن ثمة متمردین 
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 ٣٥

ومخربین في الشمال رفعوا السالح في وجھ السلطة، التي اضطرت إلى قمعھم وتأدیبھم حفاظا 
  )٢٥(كل شيء؟ ھل ھذا .. على األمن وحرصا على استقرار الجبھة الداخلیة

   
وبعد انتھاء ھذا الصراع خرج الرئیس الیمني مرة أخرى، وبالتحدید في الخامس عشر من 

م لیعلن انتھاء جمیع المعارك في جمیع جبھات القتال في صعدة، وھو یحسب ٢٠٠٥أبریل عام 

أن الھجمة الشرسة التي نفذتھا قواتھ قد قضت على الحوثیین قضاء مبرما، وھي في الحقیقة 
كانت تضر بالمدنیین العزل أكثر من الحوثیین الذین كانوا متترسین في الجبال، ومخندقین في 

م ٢٠٠٥ الخنادق، فلم تمض إال أشھر قلیلة وبالتحدید في الثامن والعشرین من نوفمبر عام

  .حتى اشتعلت الحرب مرة أخرى
  

ئة الموقف، وأرسلت ومع قرب االنتخابات الرئاسیة حینھا حرصت الحكومة الیمنیة على تھد
وھو ینتمي آلل البیت للوساطة، وھو الشخص الذي عین بعدھا محافظًا » یحیى الشامي«العمید 

   .» یحیى العمري«للمحافظة خلفًا لسلفھ 
  

أن الحكومة المركزیة : ونجح بالفعل یحیى الشامي في تھدئة األمور، مما جعل البعض یردد
فین، وأن ھناك قنوات اتصال بینھما، فالحرب تشتعل عقدت عدة اتفاقات غیر معلنة بین الطر

فجأة، وتتوقف أیضًا بطریقة فجائیة، وأن بینھما نوعًا من التوافق، حیث توقف الطرفان عن 
 .(القتال في أثناء الحملة االنتخابیة التي جاءت بحزب المؤتمر الشعبي الحاكم للسلطة مجددًا

رءوا في یحیى الشامي رجال مقربا إلیھم فسكنوا وقد یكون ھذا صحیحا أو أن الحوثیین   )٢٦

  . لھ
( وھدأت األمور إلى الحد الذي قد دفع بالرئیس الیمني علي عبد اهللا إلى أن یصدر في ھذا العام 

عفوا عاما وشامال عن الحوثیین مقابل إلقاء أسلحتھم والنزول من الجبال،  ) م ٢٠٠٥أي عام 

ودفع تعویضات للمتضررین الذین دمرت بیوتھم بسبب  كما جرى اإلفراج عن مئات المعتقلین،
  .الحرب

                                                             

 ١٣دارفور أخرى ـ منشور بجریدة الشرق األوسط ـ األربعاء ـ » صعدة«قبل أن تصبح : من مقال بعنوان  - ٢٥
  ٢٠٠٥أبریل سنة 

ظافر محمد العجمي ـ منشور بجریدة اآلن الكویتیة .جمھوریة الحوثیین اإلسالمیة ـ د: من مقال بعنوان  - ٢٦
   ١٢/٠٨/٢٠٠٩االلكترونیة  
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 ٣٦

وصار االعتقاد السائد لدى الناس أن األزمة قد انتھت وطویت دون رجعة، إال أن الصراع عاد 
ملیون دوالر  ٦٠٠من جدید وأكثر فظاعة من ذي قبل، إذ أسفر عن خسائر قدرت بأكثر من 

أنھ كان ثمة أطرافا أخرى تقنع أو ربما  ، مما یرجح)٢٧. (حسب تصریح قائد عسكري یمني

  .تجبر الحوثیین على مقابلة صفح الدولة عنھم بالتمادي في تمردھم

وقد حاولت الحكومة اللیبیة وقتھا التدخل إلنھاء الصراع، وتمت المفاوضات بین الطرفین مع 
حیى م، والتي كان من ضمن بنودھا تغییر محافظ  صعدة یحیى العمري بی٢٠٠٦بدایة عام 

الشامي، وھدأت األمور قلیال، وفجأة وجدنا بعض الصحف الیمنیة تردد أن الحكومة اللیبیة على 
عالقة بالحوثیین وتقوم بدعمھم، وقد علل بعض المتھمین للیبیا بالتدخل بأن ذلك نكایة في 
الحكومة السعودیة التي كانت على خالف دائم بھا، وأنھا وجدت في تلك الجماعة الحوثیة 

  . لة إلثارة القالقل على حدود بالدھاوسی

إال أن الحكومة اللیبیة حرصت بعدھا على نفي تلك التھمة عنھا، ففي مقابلة للرئیس القذافي 
م نفى ھذه التھمة عن بالده، ٢٠٠٧مارس عام / من شھر آذار ٢٧مع قناة الجزیرة بتاریخ 

عدة، وطلب منھ دعوة یحیى إن الرئیس الیمني ھو من طلب منھ التوسط في حل قضیة ص: وقال

  .الحوثي إلى لیبیا

إن الذي اتھم لیبیا بعالقتھا بالحوثي ھي الصحف المأجورة في الیمن، ولیس الحكومیة : وقال

  .أو الرئیس الیمني

والراجح أنھ كان ثمة من یسعى إلفشال المفاوضات اللیبیة، وأن المعلومات التي أشارت إلى 
أجھزة االستخبارات الغربیة ـ المتابعة : "غیر صحیحة ألنتورط لیبیا في دعم الحوثیین 

لألحداث ـ لم ترصد أدلة على تورط لیبي في دعم التمرد، غیر أنھا رصدت تورًطا إیرانیا على 
نحو غیر مباشر، الفتة إلى أن أنصار إیران في الكویت والبحرین یقدمون دعما مالیا للحوثیین، 

فالحوثیون یعتنقون المذھب الزیدي، بینما شیعة إیران على الرغم من اختالفھم المذھبي، 

  ) . ٢٨(والخلیج ھم من الشیعة االثني عشریة

                                                             

ـ منشور بموقع   مریم أم الخیر دلومين ـ الحوثیین واللعبة الكبیرة بین طھران وواشنط: من مقال بعنوان  - ٢٧
   .مأرب برس

   .م ٢٠٠٥/  ٥/ ١الخبر منشور في موقع إیالف االلكتروني بتاریخ  - ٢٨
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 ٣٧

وقد حاول العمید یحیى الشامي الذي صار محافظا لصعدة ـ حسب ما تردد وقتھا ـ أن یسلك مع 
الحوثیین مسلك اللین لیثنیھم عن التمرد العسكري؛ لكن سیاستھ تلك تعارضت مع توجھ 
العسكریین الذین كانوا یرون أن الحسم العسكري ھو الكفیل الوحید ببقاء ھیبة الدولة، وأشیع 

مع الحوثیین مؤید لھم في الخفاء، وانتھى األمر إلى عزلھ في أبریل سنة  أنھ متعاطف
  .م٢٠٠٧

وبینما كانت األخبار تتردد عن اتفاق المراقبین العسكریین على أن المواجھات العسكریة لن 
إنھ على : تكون الحل الحاسم لھذا التمرد، وأن وزیر الدفاع الیمني في آخر تصریح لھ قال

، غیر أن ذلك )عصابة الحوثي(الرغم من تصدي الجیش ألعمال القتل والتخریب التي تقوم بھا 

 ).٢٩.( لیس كافیا، مؤكدا أنھ یجب مقارعة الفكر بالفكر

أقول بینما كانت تلك األنباء تظھ ر أن اإلدارة العس كریة ب دأت تفك ر ف ي خی ار غی ر خی ار الحس م          
حوالي خمسین یھودیا یمنیا من منطقة آل سالم على الھجرة من العسكري قام الحوثیون بإجبار 

دی  ارھم ووط  نھم ال  ذي أق  اموا فی  ھ م  ن مئ  ات الس  نین، األم  ر ال  ذي تس  بب ف  ي إح  راج الحكوم  ة     
الیمنیة أمام الرأي الع ام الع المي؛ مم ا تس بب ف ي ت أزم الوض ع، وس اعد ف ي إش عال الح رب م ن             

  .جدید 

م أنھ علیھم أن یرحلوا خ الل األی ام الت ي ح ددوھا لھ م وم ن       وقد حدث ذلك بعد إنذار وجھوه إلیھ
  .وجد بعدھا قتل، وأنھ لن یستطیع أن یتدخل أحد لنجدتھم

رئیس دائرة اإلعالم  -وقد جاء حادث یھود بني سالم بعد أن تم ـ كما یقول طارق الشامي 

اجین، وتم منح بحزب المؤتمر الشعبي ـ طي ھذا الملف، وتم إغالقھ نھائیا، وتم إطالق المس
   )..٣٠(التعویضات للمتضررین ولمن تضررت منازلھم بسبب ھذه الفتنة 

لماذا قام الحوثیون بتلك الفعلة في ھذا التوقیت بالذات، واألمور : والسؤال الذي یطرح نفسھ

  تسیر تجاه المصالحة على ما یرام؟ 

أن ھؤالء قد ثبت اتھامھم  قد تكون اإلجابة العاجلة ھي ما ردده زعیم الحوثیین عبد الملك من
  .بنشر الفساد في المنطقة، وخدمة الحركة الصھیونیة

                                                             

   .م ٢٠٠٥/  ٥/ ١مصادر غربیة تكشف خلفیات تمرد الحوثیین في الیمن بتاریخ : من مقال بعنوان  - ٢٩

  ١/٢/٢٠٠٧الصراع بین جماعة الحوثي والحكومة الیمنیة ـ : من حوار لھ مع الجزیرة الفضائیة بعنوان  - ٣٠
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ولكن اإلجابة في تصورنا أن الیھود أو فسادھم أو ارتباطھم بالصھیونیة العالمیة لیس ھو 
السبب، ألن مھاجمة الیھود لیست من أیدلوجیات الحوثیین، وإن حرصوا على أن یرددوا في 

  .كا ـ الموت إلسرائیلالموت ألمری: شعاراتھم

وأن أمریكا أو إسرائیل لم تكن في یوم من األیام عدوًا للحوثي، كما لم یكن الحوثي وأتباعھ 
أعداء لھما، وھذا ما أكده یحیى بدر الدین الحوثي في حوار مع قناة العربیة من محل إقامتھ 

ضرورة تسلیم إن مأزق السلطة الیمنیة المتمثل ب: م، حیث قال٢٦/٤/٢٠٠٥بالسوید في 

إرھابیین یمنیین إلى الوالیات المتحدة دفعھا إلى اختالق عدو وھمي ألمریكا لذر الرماد في 
عاشوا طوال تاریخھم في "، وأنھم "ال یعادون أحدًا"العیون، وشدد على أن الزیدیین في الیمن 

  .الیمن وبین ظھرانیھم مسیحیون ویھود من دون أن یلحقوا أذى بھم

ن یحیى الحوثي یعیش وینعم بالحریة التامة في السوید، وقد صرح في حدیثھ مع ویؤكده أیضا أ
بحصانة دولیة حالیا، بعد حصولھ على لجوء سیاسي، وبحوزتھ  بعض الفضائیات أنھ یتمتع
معرض لالضطھاد، وتعلیقا على طلب الحكومة الیمنیة من الشرطة  وثائق أوروبیة تثبت أنھ

ھذا الكالم یأتي أیضا في إطار الحرب : تسلیمھ لھا، قال الحوثيمالحقتھ و الدولیة االنتربول

  .ولكن الدول األوروبیة تعرف وضعي جیدا، وال تؤثر علینا مثل ھذه األقاویل النفسیة،

ولو كان ثمة أدنى خطورة منھ على أمن أمریكا أو إسرائیل لسلمتھ السوید لھما أو على األقل 
رأینا ما ُفعل بالشیخ المؤید بمجرد شك الوالیات المتحدة لما سمحت بإقامتھ على ترابھا، وقد 

  .في أنھ یمول الحركات اإلسالمیة إذ خطفوه من المستشفى التي ذھب لتلقي العالج بھا

العكس تماما من یتأمل في موقف أمریكا یرى أنھا تظھر التعاطف مع الحوثیین وإن لم بل على 
من : "بصنعاء نبیل الخوري لصحیفة األیام قال تصرح بھ، ففي تصریح لنائب السفیر األمریكي

المؤسف أن تضطر الدولة الیمنیة إلى مواجھة تمرد جدید في منطقة صعدة في ظروف ھي 
بأمس الحاجة فیھ للتركیز على اإلصالح االقتصادي والحوار الوطني، والبدء باإلعداد النتخابات 

  ).٣١ .(م٢٠٠٦عام 

أرى ـ واهللا أعلم ـ !! داء الحوثیین على یھود بني سالم؟إذن فمن وراء ذلكم الحادث حادث اعت
أنھ باإلضافة إلى األطراف الخارجیة ثمة أفراد من الحزب الحاكم ومن داخل الحكومة نفسھا 
تعمل بین الحوثیین، أو ھم أفراد من الحوثیین تسربوا إلى أماكن صنع القرار بالحزب الحاكم، 

القضاء على  یؤكد ذلك ما أورده وزیر الداخلیة الیمني في خطابھ أمام مجلس النواب عقب

                                                             

ـ موقع مأرب برس ـ منشور  احمد عائض  الحوثیون والحوزات العلمیة ونشر المذھب ـ من مقال بعنوان  - ٣١
   .٢٠٠٨حزیران - یونیو ٠١بتاریخ األحد 
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الحوثي وبعد مقتلھ؛ من أن وثائق ضبطت تمثل توجیھات ومحاضرات ) فتنة(الجولة األولى من 
خاصة بأتباعھ تدعوھم لالنخراط في عضویة الحزب الحكم بھدف السیطرة علیھ، وقد تال نّصھا 

  . على أعضاء المجلس

أجل مكاسب معینة، قد تكون وتلك الفئة تعمل على إشعال الموقف كلما اقترب من اإلطفاء من 
في بیع السالح، وقد تكون في شغل الرأي العام الیمني عن قضایا الفساد، وقد تكون من أجل أن 
تحس الدولة بدورھم، وقد تكون من أجل ابتزاز دول الجوار مثل السعودیة التي قد ُترغم على 

ثیرھا ھؤالء على حدودھم، دفع األموال الجسیمة لھم في مقابل حمایتھم من القالقل التي قد ی
وھذه األطراف مجتمعة لما رأت األمور تسیر إلى سالم أوعزت إلى الحوثیین باإلقدام على فكرة 
طرد الیھود، وھم یعلمون أن الحكومة الیمنیة لن تقف مكتوفة األیدي أمام ھذا الموقف المحرج 

  . لھا عالمیا

السالح للحوثیین، وقد اعترفت وھذه الجھات من المرجح أیضا أنھا تقف وراء تسریب 
إلى صعدة عبر  السلطات األمنیة في أكثر من مرة بتدفق السالح الثقیل والمتوسط والذخائر

إلى  فضال عن ضبطھا العدید من الشحنات التي كانت في طریقھا... سماسرة وتجار سالح

 مناطق صعدة في الحوثیین أو في مخازن السالح التي عثر علیھا بعد مداھمة معاقل المتمردین
) . ٣٢. (  

بل وصل الحال ببعض التقاریر الصحفیة إلى الذھاب إلى أن اإلمدادات الجویة كانت تصل إلى 
  ).  ٣٣(..!! الحوثیین، وُحرمت منھا قوات الجیش التي حوصرت ودمرت في أكثر من معركة

الحوثي بأن وال یستبعد أن تكون تلك الجھات التي أشرت إلیھا آنفا قد أوعزت لعبد الملك 
خروجھ على الدولة ھذه المرة سیحقق لھ مكاسب كثیرة بفضل الدعم الذي سیقدم لھ، لذلك بدا 
أكثر ثقة بنفسھ، ولما وجھ إلیھ رئیس الجمھوریة وأتباعھ إنذارا بتسلیم أنفسھم وأسلحتھم 

جمھوري بأنھ ملتزم بالنظام ال: فورًا رد علیھ عبد الملك برسالة تحمل شیئا من البرود، فقال

  . والقوانین النافذة، ولكنھ رفض تسلیم نفسھ وأتباعھ

ونش  بت الح  رب الت  ي س  میت ب  الحرب الرابع  ة، ودام  ت أكث  ر م  ن أربع  ة أش  ھر، وتوس  عت حت  ى   
شملت أغلب مدیریات المحافظة، ودخلت المملكة العربی ة الس عودیة وألول م رة عل ى الخ ط، إذ      

                                                             

ـ  التركـة الثـقیلة للحروب..  ٩٤دوالر تكبدتھا الیمن منذ حرب صیف ملیار ١٢: مقتبس من تقریر بعنوان  -  ٣٢
  ٠٢/٠٦/٢٠٠٩نیوز یمن ـ بتاریخ : منشور بموقع 

منشور  !!والى أین ستتجھ؟.. السعودیة في حرب صعده ھل سُیغیر وجھتھا اشتراك: من تقریر بعنوان  - ٣٣
   .٠٤/٠٨/٢٠٠٩: بصحیفة إیالف االلكترونیة بتاریخ 
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ف مواقع الحوثیین، وأص در مجل س ال وزراء    سمحت للطیران الیمني باستخدام أجوائھا في قص
  ) .٣٤(السعودي بیانًا ُیھاجم الحوثیین ویصفھم بالفئة الضالة والباغیة، ویحذر من شرھم 

  

ورغم ذلك خرج الحوثي محققا مكاسب عظمى، إذ استطاع السیطرة على عدة مدیریات سیطرة 
  . »رازح وغمر و قطابر«كاملة، ومنھا مدیریات 

ولكن مكاسبھ الكبرى كانت تتمثل في الدمار الذي حل بالمنطقة، والذي بالطبع تتحمل الدولة 
مسئولیتھ أمام الرأي العام في الداخل والخارج، فبحسب بعض التقاریر والصحف بلغ عدد 

قتیل من الجنود والمسلحین والمدنیین، إضافة إلى عملیات  ٢٠٠٠القتلى في تلك الحرب 

فإن » الصلیب األحمر«للسكان المتضررین، وبحسب إحصائیة قدمھا مندوب النزوح الواسعة 

  .حوالي أكثر من خمسة آالف عائلة صارت مشردة بال مأوى وتعاني من ظروف إنسانیة خطیرة

في حین تحدثت بعض التقاریر الصادرة عن منظمات یمنیة عن وصول أعداد النازحین إلى أكثر 
  ) .٣٥. (من مئة ألف نازح ومشرد

  

وفي أثناء ذلك قامت دولة قطر بمبادرة لعلھا تستطیع القضاء على ذلك الصراع الدائم بالیمن، 
عالقتھ  وجاءت تلك الوساطة إثر االتھامات التي وجھتھا الحكومة لنظام طھران بشأن

 . المشبوھة بجماعة الحوثي المتمردة في صعدة

ى اتفاق عن طریق الوساطة م من التوصل إل٢٠٠٧وبالفعل تمكن الطرفان في منتصف عام 
   .القطریة

  
 ، وقع الطرفان اتفاقیة سالم في الدوحة، یلتزم الحوثیون بمقتضاھا٢٠٠٨ومع بدایة عام 

وعدد  بإسقاط خیار العنف وتسلیم أسلحتھم للسلطات الیمنیة، كما یلتزم عبد الملك الحوثي
  . اختیاريمن القیادات بالخروج من الیمن واالنتقال إلي قطر كمنفي 

  
                                                             

والى أین ستتجھ؟ منشور .. السعودیة في حرب صعده ھل سُیغیر وجھتھا اشتراك:  من تقریر بعنوان  - ٣٤
   .٤/٠٨/٢٠٠٩بموقع إیالف بتاریخ   

وقائع وأرقام ـ للكاتب محمد النعماني ـ منشور بموقع الحوار . في الیمن.أحداث صعدة : من مقال بعنوان  - ٣٥
   .المتمدن الیمني 
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تقوم الحكومة الیمنیة باإلفراج عن المعتقلین وتأسیس لجان إلعادة اإلعمار،  وفي المقابل
  . )٣٦. (التعویضات بدعم قطري وتقدیم

وجاءت تصریحات الرئیس الیمني وقتھا لتعلن أن الحكومة الیمنیة ملتزمة بنتائج الوساطة إذا 
إذا التزم فلن تعود : الجزیرة الفضائیة قالما التزم بھا الحوثیون، ففي حوار لھ مع قناة 

فإن شاء ... ھو ینفذ ما تم االتفاق بیننا وبین اإلخوان في قطر... العملیات العسكریة تستأنف

اهللا المساعي القطریة تثمر، ونحن ال نرید حرب مع ھذا المتمرد الحوثي، وإحنا ما نجري 
  . تفاق مع دولة قطر، نحن متفقینالعملیات العسكریة إذا نفذ االتفاقیة التي تم اال

وبعد أیام أعلن مسئول یمني في العاصمة صنعاء انتھاء التمرد الشیعي الحوثي في محافظة 
صعدة منوھًا بدور دولة قطر الوسیط في انتھاء المعارك الدائرة منذ ما یقرب من شھرین بین 

  .الحوثیین والجیش الیمني 

في ھذا االتفاق تخلیصا لھم من نار الحرب التي صاروا واستبشر الیمنیون بھذا الخبر، ورأوا 
  . یكتوون بنارھا دون أن یكون لھم فیھا ناقة وال جمل

  
لمتابعة تنفیذھا من جھة، وسعي  غیر أن ھذه االتفاقیة لم تصمد طویال، نتیجة عدم وجود آلیة

  . أطراف خارجیة إلفشالھا من جھة أخرى 

الناطق   یتبادلون االتھامات بشأن إفشال االتفاق، فاتھم)  الحكومة والمتمردون( وبدأ الطرفان 

بالبند السابع القاضي ببسط  جماعة الحوثي بعدم االلتزام عبده الجندي باسم اللجنة الرئاسیة

سلطات الدولة على كامل مناطق صعدة، وإجالء المتمردین من الجبال والمواقع التي یتمركزون 
األربعاء (منین، وقال في تصریح للجزیرة نت بھا وعودتھم إلى قراھم وبیوتھم آ

إن أتباع الحوثي لم ینسحبوا من أي ): م ٢٣/٤/٢٠٠٨الموافق -ھـ١٦/٤/١٤٢٩

یوجدون فیھ، في الوقت الذي انسحب الجیش من مناطق كثیرة، وخاصة من جبل  موقع

  .شھران

                                                             

ـ مجلة  المعز مخاوف من نشوب حرب جدیدة ـ سالي عبد.. الحوثیون في الیمن : من دراسة بعنوان  - ٣٦
   .ـ مركز األھرام ٢٠٠٩ ، یولیو ١٧٦السیاسة الدولیة ـ العدد
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طبیق البند وأضاف أن اللجنة الرئاسیة استمرت لثالثة أشھر وھي تقوم بمحاولة تنفیذ وت
السابع لكن جماعة الحوثي رفضوا النزول من جبل عزان، وتمسكوا بالبقاء في منطقتي النقعة 

  .ومطرة

الجیش انسحب من مدیریتي كتاف والصفراء بحضور أعضاء اللجنة   المقابل أشار إلى أن وفي

  .الرئاسیة وأعضاء الوفد القطري، وبما یزید عن لواءین عسكریین

عدم التزام جماعة الحوثي بتسلیم أسلحتھم كما ینص االتفاق، واعتبر أن كل   كما تحدث عن

بنود اتفاق الدوحة مرتبطة بالبند السابع الذي ینص على بسط سلطة الدولة، وفي مقابل ذلك 
معتقال من  ٣٢٣تصدر الدولة عفوا عاما عن المتمردین، ولفت إلى أن اللجنة فعال أفرجت عن 

  .ینأتباع الحوثي على دفعت

أن الدولة لیس لھا نیة لسحب "في المقابل رد ممثل جماعة الحوثي الشیخ صالح ھبرة  بـ   

الجیش وأن الجنود یوجدون في بیوت ومزارع الناس، وحّولوا بعضھا لمخازن للسالح 
  ".ولمقرات عسكریة

ولما كانت قطر قد أقدمت على الوساطة بدافع ذاتي ولیس بتكلیف من جھة دولیة كاألمم 
المتحدة أو الجامعة العربیة لم تشأ أن تنشر أسباب فشل وساطتھا وال أن تعلن عن الطرف الذي 
كان سببا في إفشالھا؛ حتى ال یجلب لھا ذلك عداوة مع أي من الطرفین، وكان یجب على 
الجامعة العربیة أن یكون لھا حضور في مثل تلك المصالحة لیستطیع محاسبة الطرف الناقض 

  .لھا

األخب  ار تت  داول ع  ن اعت  راض المملك  ة العربی  ة الس  عودیة عل  ى دور الوس  اطة القطری  ة،  وب  دأت 
إن ذلك بسبب المنافسة بین قطر والمملكة السعودیة، فمنذ تولي حمد بن خلیفة الحكم في : وقیل

ومستقلة، وعمل على الوساطة في عدد من األزم ات   قطر بدأ في صیاغة سیاسة خارجیة نشطة
كل من إیران وإسرائیل، وقام بتوجیھ االنتقادات بصورة  عالقات اقتصادیة معاإلقلیمیة، وأسس 

مما أثار غضب األخیرة التي تدخلت إلعاقة اتفاقیة السالم الت ي   علنیة إلى السیاسات السعودیة،
المتاخم  ة للح  دود الس  عودیة ع  ن طری  ق دع  م الج  یش وبع  ض القبائ  ل    دعمتھ  ا قط  ر ف  ي ص  عدة

   ) .٣٧ (.الیمنیة
  

                                                             

مخاوف من نشوب حرب جدیدةـ سالي عبد المعز ـ مجلة السیاسة .. الحوثیون في الیمن : من دراسة بعنوان  -  ٣٧
   .٢٠٠٩ ، یولیو ١٧٦العدد) مركز األھرام( الدولیة 
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وظھ  رت بع  ض التص  ریحات الت  ي تش  یر إل  ى ممارس  ة المملك  ة العربی  ة الس  عودیة الض  غط عل  ى    
الش  یخ عب  د اهللا األحم  ر، رئ  یس البرلم  ان  الحكوم  ة الیمنی  ة إلفش  ال المفاوض  ات، وأنھ  ا أع  ادت  

إن : وقی ل . الذي كان وقتھا یتلقى الع الج بالعربی ة الس عودیة لیبل غ حكومت ھ بھ ذا الش أن        الیمني
عربیة السعودیة رأت في تلك الوساطة اعترافا بالحوثیین وجعلھم ن دا للدول ة الیمنی ة؛    المملكة ال

  .مما یضفي على تحركاتھم الشرعیة مستقبال
  

ویبدو أن ھذه التصریحات كانت بعی دة ع ن الواق ع؛ ألن الس عودیین م ا ك انوا لیرفض وا وس اطة         
ن افس لھ م عل ى الس احة، وإال     تجلب لھم االستقرار على حدود بلدھم من أجل أنھ ا ج اءت م ن م   
  . كانت رؤیتھم تتسم بقصر الناظر وعدم التفكر في عواقب األمور

  
أش ارت أن الح وثیین ھ م ال ذین      عب ده الجن دي   كما أن تصریحات الناطق باسم اللجن ة الرئاس یة  

تلكئ  وا ف  ي تنفی  ذ االتف  اق ول  یس الحكوم  ة الیمنی  ة، اللھ  م إال إن ك  ان ھن  اك جھ  ات م  ن داخ  ل          
  .أوعزت للحوثیین بالتلكؤ في تنفیذ البند السابع إرضاء للمملكة العربیة السعودیة الحكومة

  
وكان بإمكان المملكة العربیة السعودیة أن تبعد الشكوك حولھا بإصدار تصریحات رس میة تعب ر   
بھ عن موقفھا أمام المأل، لكن یبدو أن الذي منعھا من ذلك أن األطراف والقوى المختلف ة داخ ل   

الحكوم   ة والمؤسس   ات الدینی   ة والمؤسس   ة األمنی   ة والقبائ   ل وجماع   ات    (ة الس   عودیة المملك   
مصالح متضاربة ف ي ال یمن، مم ا ی ؤدي إل ى تن اقض أفعالھ ا،         لدیھا) المعارضة ورجال األعمال

الحكومة الیمنیة، وإفش ال س یطرتھا عل ى الدول ة، بینم ا ی دعم        بعضھم مصلحة في إضعاففیجد 
مواجھة أعمال التمرد والعنف واإلرھاب، ویخشون انھیار استقرار  في آخرون الحكومة الیمنیة

یؤثر عل ى ع دم االس تقرار وعج ز الدول ة ع ن حف ظ األم ن، وف رض س یادتھا            الیمن بما یمكن أن
   ) .٣٨. (علي أراضیھا

وبعد فشل المفاوضات ترددت األقوال في الیمن بین األوساط الحكومیة بأن ھذه الوساطة 
فشلت قد أنقذت الحوثیین عند البدء فیھا من الھزیمة المحققة أمام القوات القطریة التي 

لمصلحة الجیش الیمني،  الحكومیة، بعد أن  كانت األمور تتجھ إلى الحسم العسكري الكامل
عدم إیقاع  وصرح الرئیس الیمني نفسھ وقتھا بأن تلك الوساطة جاءت من جھات حریصة على

  .ھزیمة كاملة بالتمرد الحوثي
  

ولع  ل الس  ر یكم  ن إذن ف  ي أن الح  وثیین رض  وا بالوس  اطة القطری  ة أو طلبوھ  ا لیض  یعوا عل  ى       
الحكومة الیمنیة فرصة الحسم العسكري، فلم ا تیقن وا أنھ م ق د أض اعوا عل ى الج یش الفرص ة،         
وأنھ م اس تعادوا ق وتھم تم اطلوا ف  ي الوف اء بش روط االتفاقی ة الت  ي نص ت علیھ ا وس اطة قط  ر،           

  . وتملصوا منھا
  

                                                             

( مخاوف من نشوب حرب جدیدة، سالي عبد المعز، مجلة السیاسة الدولیة .. الحوثیون في الیمن: من دراسة بعنوان - ٣٨
   .٢٠٠٩، یولیو ١٧٦العدد) مركز األھرام
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ولیب  رئ الحوثی  ون س  احتھم ویلق  وا بالالئم  ة عل  ى الحكوم  ة الیمنی  ة أص  در زع  یمھم المق  یم ف  ي  
مبادرة جدیدة ووجھھا إلى علماء الیمن، لوقف المواجھات بین أنصاره " یحیى الحوثي " أوربا 

  .بنود ٣والقوات الحكومیة تضمنت 
  

لطرفین واإلعالن الرس مي ع ن   إعالن رسمي لوقف فوري إلطالق النار من ا"تضمن البند األول 
الدخول في مفاوضات، والموافقة على الوساطة القطریة لتقری ب وجھ ات النظ ر وض مان تنفی ذ      
الحكومة لما تلتزم بھ، وتوجیھ رس مي بوق ف الحم الت اإلعالمی ة الت ي تخ ل باالتفاقی ة وتس تفز         

ل اإلع  الم الیمن  ي المش  اعر، مث  ل الق  ذف والش  تم للتی  ارات الفكری  ة الیمنی  ة ورموزھ  ا ف  ي وس  ائ 
  .الخاص والعام

  
وتكوین لجنة من الضمناء من مشایخ وأعیان القبائل وعلماء الشافعیة والزیدیة لإلشراف على 

أسماء عن كل ط رف، وع ودة الج یش     ٥: تطبیق البنود، ویتم تعیین أعضائھا من قبل الطرفین
ای   ة ال   وطن م   ن إل   ى مواقع   ھ قب   ل نش   وب الح   رب األول   ى باعتب   ار أن دوره محص   ور ف   ي حم 

  .، حسب تعبیره"االعتداءات الخارجیة
  

 ٢٠٠٣صدور عفو بقرار رئاسي یشمل كل مخالف من الطرفین منذ عام "وطالب البند الثاني بـ 
سواء المحكوم علیھم، ومن ھم تحت التحقیق والمحاكمة عل ى خلفی ة األح داث، أو م ن ھ م م ن       

ین، وتس  لیم جث  امین الط  رفین ب  دون  عناص  ر الج  یش، وإط  الق األس  رى والمعتقل  ین م  ن الط  رف  
  ". استثناء بما في ذلك إیضاح مصیر حسین الحوثي وتسلیمھ لذویھ حیا أو میتًا

  
ص دور موافق ة رس میة بتأس یس ح زب سیاس ي       : "ونص البند الثالث من مبادرة الح وثیین عل ى  

دور مدني في ظل الدستور والقانون على أن ینتھ ي التأس یس ف ي م دة أقص اھا ش ھرین م ن ص         
  .الموافقة، على أال یتم وضع شروط تعجیزیة لذلك

  
كما ینص ذل ك البن د أیض ا عل ي ص دور ق رار بإنش اء جامع ة معتم دة ألھ الي المنطق ة ف ي ش تى              
المجاالت المعرفیة مع ض مان ح ق أبن اء الم ذھب الزی دي ف ي تعل م الم ذھب بحری ة ف ي الكلی ات            

ة األوق  اف الزیدی   ة وبإش  راف لجن   ة   الش  رعیة، وإنش   اء لجن  ة نزیھ   ة لحص  ر واس   تعادة وإدار   
الضمناء، وإعادة اعتماد المذھبین الشافعي والزیدي كمذھبین رئیسین للدولة واحترام فكریھما 

المول د النب وي، اإلس راء    (وفقھیھما والمناسبات المتعارف علیھ ا تاریخی ًا ف ي ت راث ك ل منھم ا       

  )..إلخ... والمعراج، النبي ھود، الغدیر
  

ي خرج فیھ ھذا البیان وقعت العملیة اإلجرامیة التي فجرت الحرب من جدید، وفي التوقیت الذ
بصعدة دراجة أو سیارة مفخخة أدى انفجارھا إلى » جامع بن سلمان«فقد وضعت بالقرب من 
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جریح بعد أن لقي  ٦٠قتیل و ١٨مقتل وإصابة العشرات من األبریاء، قدرت عند البعض بـ 

  .تشفىكثیر من الجرحى مصرعھم في المس

وبعد تراشق لالتھامات بین الحكومة الیمنیة والحوثیین تجددت المواجھات المسلحة فیما 
بالحرب الخامسة، وحاولت الحكومة القطریة التدخل إلعادة المفاوضات والصلح مرة  عرف

أخرى ولكن دون جدوى، وظلت الحرب مستعرة إلى أن أعلن الرئیس الیمني وقف إطالق 
. ، قام بعدھا بتأسیس لجنة صعدة للسالم وإعادة اإلعمار٢٠٠٨في یولیو  الجانبالنار أحادي 
مشروعات التنمیة وإعادة اإلعمار أصبح یشكل عقبة أمام الحكومة الیمنیة،  إال أن تمویل
   .أسعار النفط واألزمة االقتصادیة العالمیة نتیجة تراجع

  
  .مرة حتى كتابھ ھذه السطورولكن القتال لم یلبث أن عاود اشتعالھ، وما زال مست

  

  

  الصدام خسائر
ال یوجد إحصاء كامل للخسائر التي تكبدتھا الیمن جراء ھذا الصدام الذي وقع بین الحوثیین 
والحكومة الیمنیة، وذلك ألن اإلحصاء غالبا ما یقتصر على ما تفقده الحكومة فقط، أما أموال 
وممتلكات الرعیة فیكون تقدیرھا جزافا، وبحسب تقریر قدمتھ وزارة الداخلیة للبرلمان بعد 

ملیار ریال  ٥٢٥اث تلك المعركة فإن الخسائر المادیة خالل الحربین األولى والثانیة بلغت أحد

أي ما یعادل تقریبًا ملیارین ونصف الملیار دوالر كخسائر مباشرة بخالف الخسائر المادیة غیر 
  ) .. ٣٩. (المباشرة

أعدتھا لجنة شكلھا وجاء في خبر نشر بجریدة الشرق األوسط اللندنیة حسب إحصائیة أولیة 
منزال تضررت كلیا أو جزئیا من جراء الحرب التي دارت  ٤١٤١الیمني فإن  مجلس الوزراء

 . رحاھا في بعض المدیریات بمحافظة صعدة شمال الیمن

جاء ذلك في إحصائیة أولیة عن اآلثار التي تركتھا تلك الحرب على مدى أكثر من أربعة أعوام 
  . على فترات متقطعة

                                                             

   .وقائع وأرقام  لـ محمد النعماني ـ منشور بموقع التمدن الیمني . أحداث صعدة في الیمن: من مقال بعنوان  - ٣٩
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 ٦٤إن : اللجنة التي شكلھا مجلس الوزراء الیمني إلعادة إعمار المدیریات في المحافظةوقالت 
  . أخرى إلنتاج الدواجن قد تضررت بسبب تلك الحرب ٢٤مزرعة إلنتاج الفاكھة و

إن ھذه اإلحصائیة مؤشرات أولیة لما خلفھ الصراع المسلح ) سبأ(وقالت وكالة األنباء الیمنیة 

وقال بیان عن ھذه . والحوثیین من آثار على مزارع المواطنین وممتلكات الدولةبین الحكومة 

منشأة حكومیة تضررت بصورة كلیة أو متوسطة ویتصدر ھذه اآلثار قطاع  ٢٠١اللجنة إن 

منشأة، فیما  ٣٦مدرسة، یأتي بعده في حجم األضرار قطاع الصحة بـ  ١١٦التربیة والتعلیم بـ 
اف في الدرجة الرابعة من حیث آثار تلك الحروب، حیث سجلت اللجنة جاءت أمالك وزارة األوق

منشأة ومسجدا تضررت من حرب صعدة، فیما لم تتطرق اللجنة إلى الخسائر البشریة التي  ٢٦

على ھذه المحافظة أو القوات الحكومیة والقوات الشعبیة التي ساندتھا  ٥خلفتھا الحروب الـ 

  ).٤٠. (ینفي تلك المواجھات أو من الحوثی

أغسطس  ٢٥الندوة التي عقدتھا الخارجیة األمریكیة عن الیمن في واشنطن في الـ  وفي

موجھة في األساس ضد الخزینة « اعتبر مسئول الصلیب األحمر أن حرب صعدة  ،٢٠٠٨

، وفي تلك الندوة »الغذاء والتنمیة في الیمن، وإنفاق متزاید على شراء األسلحة  العامة وضد
مندوب البنك الدولي إلى أن الیمن تعیش مستوى دول إفریقیا، وتنفق على شراء  أیضا أشار

%  ٨بمستوى دول الخلیج العربي، وقدر نسبة ما تنفقھ الیمن على شراء األسلحة بـ  األسلحة
« من الموازنة، وطبقًا لتقریر نشره موقع % )  ٣- ٢( بالمعدل الطبیعي للدول وھو مقارنة
وتم تسریبھ أثناء الجولة الثالثة ( ونسبھ لألمن القومي  ٢٠٠٧و یونی ١١في » برس  مأرب

 ٣ ألكثر من) ملیارا ومائتي ملیون ریال یومیًا(فإن التكلفة الیومیة بلغت ) حرب صعدة  من

  .أشھر
  

واالقتصادیة جراء  إن التكلفة البشریة«: ٢٠٠٨یونیو  ٢٠وفي تصریح للسفارة الیمنیة یوم

الجولة الرابعة والخامسة،  وإذا ما أضیف إلیھا. »!!صعده باھظةالصراع الدائر في محافظة 

  ).٤١( ملیارات دوالر على األقل ٣فإن مراقبین یرون بأن تكلفة الخمس الحروب ال تقل عن 

                                                             

 . ١٠٨٤٤العدد  ٢٠٠٨أغسطس  ٦ھـ  ١٤٢٩شعبـان  ٤جریدة الشرق األوسط ـ األربعاء  - ٤٠

  

 ـ منشور بموقع مأرب برس محمد الحكیمي ـ  من مقال بعنوان التركة الثقیلة للحروب -  ٤١
   . ٢٠٠٩حزیران  - یونیو ٨االثنین 
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" النداء " وقد كشف مدیر عام مكتب الزراعة والري بمحافظة صعدة في حدیث لھ مع صحیفة 

فّروا إلى مناطق أخرى بسبب األوضاع األمنیة، ھجروا مزارعھم و أن غالبیة المزارعین
األكبر من المزارعین انتقلوا إلى محافظاتھم، في حین لجأ مزارعو صعدة إلى  مضیفًا أن النسبة

خیمة نصبت في باحة مكتب الزراعة  ٤٠٠النازحین، مشیرًا إلى أن أكثر من  مخیمات
  .وتقطنھا أسر مزارعین بالمحافظة

الفرسك، الرمان، التفاح، الخیار، والعنب، ستشھد ارتفاعًا كبیرًا : الزراعیة وأكد أن المحاصیل

 ٪ من احتیاجات بقیة المحافظات من ھذه٨٥أسعارھا، موضحًا أن صعدة كانت تغطي  في
  .المحاصیل

 ٪ من المزارع مھجورة لعدم قدرة المزارعین على زراعتھا جراء األوضاع٨٠وإن ما نسبتھ 

... وأسمدة بذور(ل النقل في الطرقات؛ ما أعاق نقل الدیزل والمدخالت األمنیة، وانقطاع سب
  ) .إلخ 

: وأما القطاع الصحي فمثلھ مثل بقیة القطاعات تأثر بالوضع الراھن، وقد وصفھ الرجل بقولھ
اإلمداد الدوائي للمدیریات نظرًا للظروف األمنیة، وتقطع الطرقات  ونحن نعاني من مشكلة في

األدویة من مخازن مكتب الصحة إلى الوحدات والمراكز الصحیة في  لالذي أعاق توصی
تسببت ھذه األوضاع في إعاقة الكثیر من المرضى عن الوصول إلى  المدیریات، أیضًا

بالمحافظة، خاصة أولئك الذین یحتاجون إلى فحوصات تخصصیة ال  المستشفیات الرئیسیة
تطلب منا تكثیف الجھود والخدمات في المراكز في المدیریات، وھذا ی توجد في المرافق الصحیة

  .والعمل على مدار الساعة الصحیة بالمدیریات

 إن مخازن األدویة لدینا تشھد تناقصًا مستمرًا، وتحدیدًا األدویة المتعلقة باإلسعافات: وقال

المسلحة  األولیة والطوارئ الخاصة بالجرحى والمصابین، فقد زاد استھالكھا خالل المواجھات
لعدم  عن األوضاع الطبیعیة، خاصة أن دور القطاع الخاص طفیف جدًا%) ٢٠٠(ضعفین 

  .قدرتھ على توفیر االحتیاجات
ھذا فضال عن انتعاش تجارة السالح من أجل توصیلھ للحوثیین؛ ألن ھذه التجارة تبدو من أكبر 

الفقر حتى اآلن، فتدھور الریال  أسباب نسف بنیة االقتصاد الیمني الذي لم یتحرر من تھمة
، ومع ٩٤تطور منذ حرب االنفصال سنة  كانا في) ارتفاع األسعار ( واالستمرار في التضخم 
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المناخ المالئم لجذب االستثمارات، وتم  اندالع حرب صعدة واستمرار جوالتھا خسرت البلد
   ) .٤٢. (تصنیفھا منذ ذاك ضمن االقتصادات غیر اآلمنة

في األنفس فقد وصلت إلى آالف القتلى وعشرات اآلالف من الجرحى، وما زالت وأما الخسائر 
األعداد تتزاید حتى ساعة كتابة ھذه األسطر، إذ ال تفتأ القنوات الفضائیة والصحف تعلن عن 

  .سقوط المزید من الضحایا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   .المصدر السابق  - ٤٢
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  قیامھم بعملیة تطھیر عرقي وتھجیر للقبائل السنیة في المنطقة
كان الحوثیون في البدایة یحرصون على أن تكون مواجھتھم ضد قوات الجیش التي تتصدى 
لھم فقط، متجنبین الصدام مع األھالي كي ال ینقلبوا علیھم، ولكن یبدو أن خطتھم انتقلت اآلن 
من دور مواجھة القوات الحكومیة إلى مواجھة األھالي وأبناء القبائل األخرى التي ال تدین 

كي یجبروھم على الھجرة وتخلیة الدیار لھم، ویؤكد ذلك األرقام الخیالیة التي تتحدث  بمذھبھم؛
 -ھـ  ٢٢/٨/١٤٣٠عن النزوح كل یوم، وفي خبر منشور بالجزیرة نت یوم الخمیس 

ألف  ١٣٠م جاء أن عدد النازحین من مدیریات صعدة قد وصل إلى ١٣/٨/٢٠٠٩الموافق

  .نازح فقط خالل األسبوعین األخیرین
  

  .وبالطبع جل ھؤالء من أھل السنة أو ممن رفضوا اإلیمان بمعتقد الحوثیین
  

وقد أعلنت منظمات األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانیة العاملة في الیمن أن عدد النازحین 
بسبب النزاع الدائر في صعدة شمال البالد بین الجیش والحوثیین ارتفع بشكل مخیف، ما یعني 

  ) . ٤٣. (یغ للمنطقة لصالح الحوثیینأن ھناك عملیة تفر

وغدا الحوثیون یقاتلون على الجبھتین معا، یقاتلون القوات الحكومیة من جھة، وأبناء القبائل 
 .من جھة أخرى

أن حدة المعارك والمواجھات ازدادت ضراوة  ٩/٠٧/٢٠٠٩ففي خبر بموقع نیوز یمن بتاریخ 

" وبین قبائل عدة بقیادة آل الضمین في مدیریة "صعدة " في  للحوثیین بین عناصر تابعة

                                                             

المدیر التنفیذي  -ظافر محمد العجمي .د   ٠٨/٢٠٠٩/جمھوریة الحوثیین اإلسالمیة ـ : من مقال بعنوان  - ٤٣
 .ـ منشور بجریدة اآلن االلكترونیة   لمجموعة مراقبة الخلیج

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٠

وذلك بعد مواجھات استخدمت فیھا " صعدة " شمال الیمن وشرق " الجوف " بمحافظة "الزاھر
 الخفیفة والثقیلة مخلفة قتیلین من أفراد القبائل وسقوط أعداد من أتباع الحوثي بین األسلحة

  .قتیل وجریح

استولوا على منازل تابعة آلل  الحوثیین الیمني لإلصالح أنوفي خبر آخر بموقع حزب التجمع 
اللجنة الیمنیة العلیا لالنتخابات بعد  الضمین في معبد في مقدمتھا منزل خالد الشریف رئیس

  ...طرد والدتھ ونسفھ بعد ذلك

بدءوا باستھداف النساء  الحوثیین أن  ٢٨/٠٧/٢٠٠٩  بتاریخ وفي خبر بموقع نشوان نیوز
علي قرذان ملتحقة باثنین من أخویھا وثالثة من أبناء عمومتھا  استشھدت أمس فرحانحیث 

 إلى ذلك استشھد صباح الثالثاء الشیخ الشاب فایز. في أوقات سابقة الحوثیین قتلوا على ید
إصابتھ في  دون إسعافھ إثر الحوثیون علي ظافر ھادي متأثرًا بجراحھ بعد أن حال المتمردون

صعدة أقصى  من المواطنین في منطقة جداع بمدیریة غمر محافظة ٦قتل فیھا  مواجھات معھم

  ...شمال الیمن، ولم یعرف عدد ضحایا العناصر التابعة للحوثي
  

  
  محاولة أحزاب المعارضة النأي بنفسھا عن  المعركة

  
 رغم خطورة ما تدعو إلیھ جماعة الحوثیین على وحدة وكیان المجتمع الیمني، ورغم الخسائر
التي لحقت بالبالد الیمنیة جراء دخولھا في صدام مع الحكومة الیمنیة، إال أن أحزاب المعارضة 
الیمنیة حرصت على أن تنأى بنفسھا عن الصراع، وتجعلھ كائنا بین الحكومة وبین الحوثیین، 
فحزب اإلصالح مثال الذي یمثل أقوى األحزاب المعارضة آثر أن یظل على الحیاد ورفض أن 

  .نفسھ طرفا في الصراع یجعل

وما شجع اإلصالح على تبني ھذا الموقف ھو خوفھ من دخولھ في صراع ال یعرف أبعاده، وقد 
بأنھ من الصعب معرفة ما یدور ]: ٤٤٥١األیام [جاء في حدیث لألمین العام المساعد لصحیفة 

تھج نھج في صعدة، ومن الصعب الحصول على تفصیالتھ، مرجعًا السبب إلى أن الحكومة تن
إذا كانت : "التعتیم في القضایا األمنیة، وال تسرب من المعلومات إال ما تقتنع بھ، لكنھ أضاف

الحكومة تنتھج نھجًا خطأ في تعاملھا مع القضایا األمنیة؛ فإن الضرورة تقتضي أن تطرح 
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عقادًا قضیة صعدة على مجلس النواب، وبالذات على ھیئة الرئاسة، وإذا رأت الھیئة أن تطلب ان
  ) .٤٤". (استثنائیًا للمجلس؛ ھذا سیكون مطلوبًا، ومعناه أنھا استجابت في الوقت المناسب

واقتصر الحزب على إصدار بیاناتھ وتصریحاتھ التي یدین فیھا أفعال الحوثیین، والتحذیر من 
عبد الرحمن بافضل مع قناة / مغبة استمرار الصراع على وحدة الیمن، ففي تصریح للدكتور

إنھ یتخوف مما یجري في محافظة صعدة من نزوع : م قال٣٠/٦/٢٠٠٩سعیدة الیمنیة یوم ال
نحو االستقاللیة، محذرًا في الوقت ذاتھ الحكومة والمجتمع الیمني في السلطة والمعارضة من 
أنھ إذا ما استمرت األمور في محافظة صعدة والیمن عمومًا على ھذا النحو فسوف تصبح 

وھذا ما یعني بدء تصدع كیان الدولة الیمنیة في حالة تداعت وانتشرت  صعدة دولة مستقلة،
  . ھذه النزعة ولم تقابل بإصالحات حقیقیة من قبل السلطة

 
ولكن الموقف كان وما زال یتطلب من حزب اإلصالح أكثر من تلك التصریحات ـ خاصة إذا 
علمنا أن أھل السنة الذین یمثلھم ھذا الحزب ھم المعنیون في أیدلوجیات الحوثیین، وما بینھم 

] ٢٧٩الشموع [وبین الحزب الحاكم قد یكون اختالفا في المصالح فقط، وقد  نشرت صحیفة 
اف وثیقة كتبھا رئیس أحد فروع المؤتمر الشعبي العام في محافظة عمران خبرا عن اكتش

موجھة إلى األمین العام لحزب الحق أوضح فیھا أنھم یعملون جاھدین ] ممن یوالون الحوثي[

لتمزیق القبائل، وبث ونشر الخالف بین اإلصالح والمؤتمر، والضغط على بعض المدرسین 
م في تحقیق ھذا الھدف، وختم رسالتھ بالتأكید على أنھ لن المتخرجین على أیدیھم للسعي معھ

  "!.إنما الملكیة"ینفعھم المؤتمر أو اإلصالح، و

ولذلك أناشد قادة الحزب اإلصالح أال یقتصروا على ھذا الموقف الحیادي وأال ینظروا على 
ن لھم مصلحتھم الخاصة وإنما یقدموا مصلحة الیمن ومصلحة اإلسالم على مصالحھم، وأن یكو

دور أكثر إیجابیة في مناصرة الحكومة ضد ھذه الفئة الخارجة علیھا، وأن ینسوا ما بینھم وبین 
  .حزب المؤتمر من صراع في مثل ھذه األوقات 

وأما باقي األحزاب فدورھا ربما زاد في السلبیة عن دور حزب اإلصالح، وكل ما یفعلونھ ھو 
عالمیة، مع توجیھ اللوم للحكومة، ففي برنامج بال تندیدات تخرج من زعمائھم في األحادیث اإل

األمین العام لحزب التنظیم ( حدود الذي یذاع بالجزیرة الفضائیة قال سلطان حزام العتواني 

نحن لنا موقف محدد وواضح، منذ البدایات حذرنا الحوثیین وحذرنا ): الوحدوي الشعبي 

 ...السلطة

                                                             

منشورة بمركز  !المنطقة تمرد الحوثي في الیمن وأبعاد التحالف الشیعي األمریكي في: من دراسة بعنوان  - ٤٤
   .الجزیرة العربیة للدراسات والبحوث 
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د الحرب، وضد أي مطالب یرفع من أجلھا السالح، ال من البدایة كان لنا موقف واضح بأننا ض
  ..بد من أن یحتكم الناس للدستور، وطالبنا بإیقاف الحرب

وتعلیالتھم أیضا تتمثل في أن السلطة لم تشركھم في معالجة القضیة من البدایة، وترفض حتى 
إطالعھم على المفاوضات الكاملة التي تتم بینھا وبین الحوثیین، حتى من اختارتھم لیكونوا 

إنھم ": عیدروس النقیب " أعضاء في لجان الصلح، وقد قال رئیس كتلة االشتراكي بالبرلمان 

مشاركتھم في اللجنة لم یكونوا یعرفون بالنص الحقیقي التفاق إنھاء التمرد بصعدة، خالل 
  .فالحوثي یتحدث عن نصوص والسلطة تتحدث عن بیان مجلس الدفاع الوطني

وأضاف أن السلطة تتعامل مع المعارضة على أنھم مجموعة من الموظفین لدیھا، وعلى أنھا 
تحتاج لھا، على غرار أحزاب المجلس الوطني التي تدور أحزاب تابعة لھا فتستدعیھا عندما 

  .في فلك الحزب الحاكم والسلطة

وأكد رئیس كتلة االشتراكي البرلمانیة أنھم كأحزاب معارضة یحترمون أنفسھم ویعملون وفقا 
  .ألجندة سیاسیة واضحة، وال یمكن أن یكونوا مجرد ملحق للسلطة

وا على السلطة والحوثیین منذ بدایة الحرب الجلوس وأشار إلى أنھم في المعارضة كانوا تمن
فاستكبر المسئولون في السلطة وقالوا كیف نتحاور مع متمردین، والیوم "على مائدة الحوار 

  ".ذھبوا للحوار معھم ووقعوا اتفاقا معھم برعایة قطریة

  

  

  

  

  

  

  

  حرص الحوثیین على استفزاز الحكومة الیمنیة وإھانتھا
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شعروا بأن الحكومة الیمنیة بدأت تمل من طول أمد الصراع معھم فبدءوا ھم یبدو أن الحوثیین 
بین الحین والحین یحرصون على استفزازھا كلما رأوھا مالت للسلم، ومن صور تلك 

فبرایر  ١٥االستفزازات قیام مجموعة منھم باختطاف أحد األشخاص وإعدامھ شنقا بتاریخ 

  .ة عن حمایتھمم لیظھروا للناس أن الحكومة عاجز ٢٠٠٧

كما قامت مجموعة أخرى باغتیال األمین عام للمجلس المحلي بصعدة طھ عبد اهللا الصعدي 
  . رمیا بالرصاص أمام أفراد أسرتھ بمدینة ضحیان بصعدة

وقاموا بحرمان آالف الطالب والطالبات من التقدم ألداء اختبارات الشھادة األساسیة والثانویة 
م بالقوة، وطردوا لجان االختبارات، وأغلقوا المراكز االمتحانیة، ٢٠٠٨م ـ ٢٠٠٩العامة لعام 

وقبل ھذا قاموا بإغالق عدد كبیر من المدارس في مناطق عدة من مدیریات المحافظة التي 
  ..یتواجدون فیھا طیلة أیام السنة الدراسیة

لمصدر وصاروا یقومون بإجراء مناورات عسكریة بین الحین والحین، فقد نشر خبر بموقع ا
م أن مناورات عسكریة مكثفة شھدتھا مناطق خاصة بھم، ٢٠٠٩/  ٧/  ٣١االلكتروني بتاریخ 

وسمع المواطنون في أغلب مناطق صعدة دوي االنفجارات، وإطالق القذائف الثقیلة 
  . والرشاشات المتنوعة

عن  وفوق ذلك یحاولون أن یظھروا أمام الرأي العالمي أن الحكومة الیمنیة ھي المسئولة
االنفالت األمني في مناطقھم، فبعد حادث مقتل ثالثة من أطباء مستشفى الجمھوریة بصعدة، 
والذي یرجح أنھم كانوا وراءه ھم ومن جّندوھم لصالحھم من تنظیم القاعدة دعا عبد الملك 

إن التظاھرة التي أقیمت في : الحوثي إلى تظاھرة یندد فیھا بمقتلھم، قال عنھا شھود عیان
آل الصیفي تحولت إلى مسیرة جماعیة انطلقت فیھا جموع المشاركین من منطقة آل  منطقة

الصیفي إلى مدینة ضحیان، وصوال إلى مصلى ضحیان، حیث احتشد المتظاھرون ھناك للسماع 
إضافة إلى توجیھ ، للبیان الصادر عن التظاھرة بعد سماعھم لقصیدة شعریة نددت بالجریمة

  ..میقة ألسر وأھالي الضحایا، والشعب األلماني والكوريالمتظاھرین مواساتھم الع

ألسر الضحایا والشعبین  –عقب التظاھرة  -وفي برقیة عزاء أرسلھا عبد الملك الحوثي 

إننا نؤكد مواساتنا وتعازینا للجمیع وألسر الضحایا واستنكارنا : قال فیھا –األلماني والكوري 
لى أیدي بعض المجرمین الذین تجردوا من كل للجریمة التي ارتكبت بحق مجموعة منكم ع

  . القیم اإلنسانیة والدینیة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٤

وإننا نحمل مسؤولیة ما حدث أجھزة األمن والقوات المسلحة ومن معھم من المشایخ : مضیفا

  ).٤٥(كون الجریمة وقعت في المنطقة الجغرافیة التي یسیطرون علیھا

  

  التصریح بأھدافھم الخفیة
وبع د أن ك  ان الحوثی ون یس  تخدمون ش عار الم  وت ألمریك ا ویتحرك  ون وف ق أھ  داف غی ر معلن  ة       
صاروا یصرحون بأن ھدفھم ھو إقامة دولة لھم في ص عدة ، فق د ج اء ف ي ص حیفة أخب ار الی وم        

م أن حرك  ة التم  رد الح  وثي ب  دأت قیاداتھ  ا تتح  دث  ٢٠٠٩أبری  ل  ٢١، الیمنی  ة بت  اریخ الثالث  اء 

  . إرجاع الحق ألصحابھ إلقامة دویلة صعدة صراحة عما تسمیھ

م  كش  فت ٢٠٠٩أبری  ل  ٢١، ووفق  ا لم  ا نش  رتھ ص  حیفة أخب  ار الی  وم الیمنی  ة بت  اریخ الثالث  اء   
مص  ادر وثیق  ة اإلط  الع ب  أن حرك  ة التم  رد الح  وثي ب  دأت قیاداتھ  ا تتح  دث ص  راحة عم  ا تس  میھ    

مقرب ة م ن قی ادات محس وبة     ال"إرجاع الحق ألصحابھ إلقامة دویل ة ص عدة، وأوض حت المص ادر     

أن القیادة ف ي الص فوف األول ى للتم رد ب دأت تط رح عل ى قی ادات         " على القیادة السیاسیة للتمرد

" جی  زان"الص  فوف الوس  طیة ف  ي التم  رد أحقی  ة أبن  اء ص  عدة ف  ي اس  تعادة جب  ل الع  رو وإم  ارات    
س  عودیة بحس  ب ك  ون ھ  ذه المن  اطق التابع  ة للملك  ة العربی  ة ال  " الظھ  ران"و" نج  ران"و" عس  یر"و

التقسیم الحدودي األخیر تعد بنظر قیادة التمرد فروعًا یجب أن تعود إل ى األص ل؛ فجب ل الع رض     
ش رقًا ت رى فی ھ قی ادة التم رد بأن ھ ت م        " أبھ ا "الذي یمتد في مساحة واسعة من منطقة عسیر إل ى  

دة التم رد تط رح   التنازل عنھ من قبل اإلمام یحیى جبرًا عقب اتفاقیة الطائف، مشیرة إل ى أن قی ا  
  .أیضًا أنھ ال بد على مؤیدي التمرد أن یستعیدوا ما فرط فیھ أجدادھم

وذكرت المصادر أن تلك القیادات أفادت بأن حركة التمرد وضعت في حساباتھا منذ نشوء حركة 
التم  رد فك  رة اس  تعادة المن  اطق الس  عودیة المج  اورة لمن  اطق محافظ  ة ص  عدة حی  ث أن جنوبھ  ا      

وجبل ین جمیعھ ا تط ل عل ى إم ارة      " العارضة والخوبة"ًا كبیرًا منھ سیما مناطق الغربي یظل جزء

الذي یج ب أن تمت د ح دوده باتج اه     " لواء صعدة"جیزان التي ترى فیھا قیادة التمرد إحدى فروع 

التي یمتد جزء كبی ر منھ ا باتج اه الش مال لیح د      " الظھران"الشمال لمحافظة صعدة البتالع إمارة 

  ".أبھا"إمارة 

وكشفت المصادر أیضًا أن قی ادة التم رد ت رى ف ي إم ارة نج ران االثن ي عش ریة ـ بحس ب وص ف            
قیادة التمرد ـ منطقة زیدیة جعفریة المولد والمنشأ وال بد من أن یمت د الج زء الش مالي الش رقي      

                                                             

  ٢٠٠٩حزیران - یونیو ١٧األربعاء  من  خبر منشور بموقع مأرب برس یوم - ٤٥
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إلیھ ا، كم  ا أن عل ى أتب  اع حرك ة التم  رد أن یس تكملوا س  یطرتھم عل ى الح  دود      " دویل ة ص  عدة "ل ـ  
ح رف س فیان وتم ر بعم ران وحاش د لتص ل إل ى        الجنوبیة بمحافظة صعدة التي تب دأ م ن مدیری ة    

   ).٤٦. (صنعاء لتكتمل حدود دائرة طموح حركة التمرد لتكوین دویلة صعدة

  

  

  

  

  الجھات الخارجیة التي تقف وراء الحوثیین
ترددت األقوال، وأثیرت األسئلة حول الجھات التي تقف وراء جماعة الحوثیین، واألھداف الت ي  
تسعى تلك الجھات من وراء وقوفھ ا معھ ا وتأیی دھا، وم ا زال ت تل ك األس ئلة مث ارة، وم ا زال ت           

  .األحادیث تتكرر بین الحین والحین

اس تطاعوا أن یص مدوا تل ك الفت رة     وھذه الجھات أكد المراقبون وجودھا خلف الحوثیین وإال م ا  
الطویلة أمام الجیش النظامي، وأن یتمكن وا م ن بس ط نف وذھم عل ى مس احة واس عة م ن مدیری ة          

  . صعدة وما حولھا

  : وھذه الجھات التي یوجھ إلیھا أصابع االتھام ھي

 إنھا الداعم األساسي لھم، وقد اعتبر رئیس تحری ر أس بوعیة الش موع عب د    : إیران التي یقال  •
الباسط الشمیري أن ما یحص ل ف ي ص عدة ی أتي ف ي إط ار مش روع واح د یمت د م ن إی ران إل ى             

  .لبنان حتى الخلیج العربي مرورا بالعراق

الض غط ال دولي واألمیرك ي عل ى إی ران ربم ا       "وأوضح في تصریح لھ م ع موق ع الجزی رة ن ت أن     

  .نھاجعلھا تعمل على تصدیر األزمة لدول المنطقة ولفت األنظار بعیدا ع

وھذا ما صرح بھ أیضا عضو مجلس النواب الیمن ي وعض و لجن ة الوس اطة ف ي قض یة الح وثي        
الشیخ عثم ان مجل ي، وھ و م ن مش ایخ ص عدة، فف ي حدیث ھ م ع ص حفیة الوس ط الیمنی ة أك د أن              

                                                             

   .٢٠٠٩أبریل  ٢١، صحیفة أخبار الیوم الیمنیة ـ الثالثاء  - ٤٦
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ھناك دعمًا إیرانیًا ألنص ار الح وثي، وخاص ة أن ع ددًا م ن أنص ار الح وثي ق د زاروا إی ران غی ر           
ن السفراء اإلیرانیین طوال فترة التسعینیات وإلى م ا قب ل ان دالع الموجھ ات ك انوا      مرة، مؤكدًا أ

  ) .٤٧. (یقومون بزیارات دوریة لھذه المنطقة

إل ى أبع د م ن ذل ك، إذ ص رح ف ي       ) رئیس مؤسسة الشموع الصحفیة(بل وذھب سیف الحاضري 

  .یون بل تمتلكھ طھرانحوار لھ مع الجزیرة الفضائیة أن قرار السلم والحرب ال یمتلكھ الحوث

، ق  د كش  ف ع  ن اعتق  ال عناص  ر إیرانی  ة ف  ي ص  عدة     ) وزی  ر الداخلی  ة الیمن  ي   ( وك  ان العلیم  ي  
مرجح  ا أن تك  ون لھ  ا عالق  ات   ، متورط  ة ف  ي م  ا وص  فھ بأعم  ال إجرامی  ة وتھری  ب المخ  درات     

  .بجماعة الحوثي المتمردة

طھ ران وقن اة الع الم ل  دعم     إن إی ران س خرت أجھزتھ ا اإلعالمی ة الرس میة ومنھ ا إذاع ة       : "وق ال 

اس تقبلت العدی د م ن ق ادة     ) إیران(، مضیفا أنھا "معلنة تضامنھا معھم والترویج لھم، المتمردین

  ) . ٤٨ .(التمرد ودعمتھم مالیا

ولكن بعض المحللین ینكرون أن تكون إیران وراء الحوثیین، ومن ھؤالء المحلل السیاسي عب د  
للجزیرة نت أن حدیث البعض ع ن ت ورط إی ران بم ا یح دث       الكریم الخیواني الذي ذكر في حدیث

ف ي ص عدة یس تند إل ى أن ھن اك احتجاج ات ص درت ف ي وق ت س ابق م ن مرجعی ة ق م ف ي إی ران،                
  ".نحن ال نستطیع أن نلوم أي طرف على التعاطف مع جماعة الحوثي: "وقال

إن الحوثیین : ذي قالحزب اهللا اللبناني، وقد وجھت االتھامات إلیھ من رئیس الدولة نفسھ ال  •

  .حصلوا على دعم وخبرات من عناصر في حزب اهللا اللبناني

ال دعم ربم ا ال   "، أن ٢٠٠٩-٣-٢٨اللندنی ة الس بت   " الحی اة "وأوضح في تقریر نشرتھ صحیفة 

  ".یقدم من حزب اهللا كحزب أو قیادة، ولكن من عناصر تنتمي إلى ھذا الحزب

وا خبرات في صنع القنابل واأللغام والذخائر من بعض الذي أفھمھ ھو أن الحوثیین تلق"وأضاف 
الخبراء وبعض العناصر الذین ینتم ون إل ى ح زب اهللا، وأن بع ض العناص ر الحوثی ة ی ذھب إل ى         

  ".لبنان

                                                             

المنطقة؟ ـ نبیل البكیري ـ ھل یشكلون امتدادًا للھالل الشیعي في .. الحوثیون في الیمن : من مقال بعنوان  - ٤٧
  .ھـ ١٩/٢/١٤٢٨/ منشور بموقع  اإلسالم الیوم

ھل یشكلون امتدادًا للھالل الشیعي في المنطقة؟ ـ نبیل البكیري ـ .. الحوثیون في الیمن : من مقال بعنوان  - ٤٨
   .ھـ ١٩/٢/١٤٢٨/ منشور بموقع  اإلسالم الیوم
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وأن ھذا ال یقتصر على األسلحة فقط، وإنما تعداھا إلى الكتب التي تساھم في نش ر الفك ر االثن ي    
هللا ص  الح ف  ي مقابل  ة ص  حفیة أجرتھ  ا مع  ھ ص  حیفة      عش  ري، فق  د ص  رح ال  رئیس عل  ي عب  د ا    

م بأنھ قد ُوجد مع الحوثي وأتباعھ بعض الكتب والمطبوعات ٨/٧/٢٠٠٤المستقبل اللبنانیة في 

  .. الفاخرة التي طبعت في بیروت عن الشیعة واالثنى عشریة

ح زب اهللا  كما أن الحوثیین قد ح اولوا ف ي أكث ر م ن موق ف التأكی د عل ى أن العالق ة بی نھم وب ین           
اللبن اني، ل یس ف ي حرب ھ     " ح زب اهللا "اللبناني وثیقة وقویة، وقد أظھر حس ین الح وثي تأیی ده  ل ـ    

ضد إسرائیل فقط، فھذا أمر شاركھ فیھ كل المسلمین تقریبا، فال یوجد مسلم إال وتمنى أن تھ زم  
ع أعالم ھ ف ي   إسرائیل في معركتھا األخیرة مع حزب اهللا، وإنما وصل بھ األمر إلى درجة أنھ رف  

  . بعض المراكز، وھذا أمر یعد إساءة لسلطة الیمن وانتھاكا لسیادتھا

الطوائف الشیعیة المنتشرة في دول الخلیج، فقد أشارت أجھ زة االس تخبارات الغربی ة إل ى أن      •
  ) . ٤٩. (أنصار إیران في الكویت والبحرین یقدمون دعًما مالًیا للحوثیین

أن حس ین الح وثي أك د    ): ١٩/٢/٢٠٠٧( وجاء في دراس ة منش ورة بموق ع إی الف االلكترون ي      

أن حس ین  : وأض اف . أنھ تلقى مساعدات مالیة كبیرة من أغنی اء الش یعة ف ي الكوی ت والبح رین     
الحوثي تحول م ن مذھب ھ الزی دي المعت دل والمنتش ر ف ي المن اطق الش مالیة لل یمن إل ى الم ذھب            

ش ري وم د خیوط ھ إل ى إی ران الت ي دعمت ھ مالی ًا ومعنوی ًا ل دى التج ار ال ذین             الجعفري االثن ي ع 
یتبعونھا عقائدیًا في كل من مملكة البح رین، ودول ة الكوی ت ال ذین م دوه بالم ال الك افي لتش كیل         
تنظیم مسلح خ اض فی ھ أكث ر م ن معرك ة مس لحة ض د الحكوم ة الیمنی ة المركزی ة من ذ منتص ف             

  ) . ٥٠. (م٢٠٠٤العام 

: أن  ھ] م١٧/٩/٢٠٠٤ال  وطن القطری  ة [أف  اد مص  در مق  رب م  ن الحكوم  ة الیمنی  ة لص  حیفة  كم  ا 
جرى تبادل رسائل بین الحكومتین الیمنیة والسعودیة بش أن وج ود دع م م ن قب ل بع ض التج ار        "

  ".ورجال األعمال الشیعة السعودیین للحوثي أثناء التمرد وقبل التمرد

لح   وثي وال   ذین توجھ   وا خ   الل ش   ھر رمض   ان   كم   ا كش   فت المص   ادر أن العدی   د م   ن أنص   ار ا  
، إلى المملكة العربیة السعودیة ألداء مناسك الحج قد التقوا أثناء تواجدھم ف ي  )٢٠٠٦(المبارك

مكة بالعدید من القیادات والعناصر من الشیعة االثني عشریة المتواج دین ف ي المنطق ة الش رقیة     

                                                             

ھل یشكلون امتدادًا للھالل الشیعي في المنطقة؟ ـ نبیل البكیري ـ .. الحوثیون في الیمن : من مقال بعنوان  - ٤٩
   .ھـ ١٩/٢/١٤٢٨/ منشور بموقع  اإلسالم الیوم

الطموحات التمددیة  الدراسة للدكتور محمد سعید شلح الباحث في الشؤون المذھبیة والمتخصص في دراسة - ٥٠
   .للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة في الوطن العربي 
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 ٥٨

وقاموا بتردید الشعارات التي عرف عن أتباع  في المملكة العربیة السعودیة أثناء تأدیة العمرة،
  . الحوثي تردیدھا، كما ھتفوا خالل تلك التجمعات بحیاة الصریع حسین الحوثي

العالقة الوثیقة بین الحركة التخریبیة الشیعیة في «وكشف كتاب جدید صدر مؤخرًا تحت عنوان 

مرش د ومنظ ر    -س ن الص فار  إن ح: »المملكة العربیة السعودیة وبین جماعة الحوثي ف ي ال یمن  

كان تلمیذًا لبدر الدین الحوثي وحصل منھ على شھادة وإجازة،  -الثورة الخمینیة في السعودیة 
وھ ذا األم  ر ك ان مثبت  ًا ف ي الس  یرة الذاتی ة لحس  ن الص فار ف  ي موقع ھ عل  ى االنترن ت قب  ل قیام  ھ         

 -»ما یقول المؤل ف  من باب التقیة حسب -بحذف ھذه المعلومة إبان تطور األحداث في صعدة 
وھو األمر الذي یثبت كذلك الجذر االثني عشري الجعفري الواحد لكل من الحركتین التخ ریبیتین  
اإلرھابیتین في الیمن والمملكة وعالقتھا بإیران، وھذا كما ج اء ف ي تقری ر لجری دة أخب ار الی وم       

  ).  ١٧/٢/٢٠٠٧( الیمنیة 

ذك  ر أن ] ٤١٣[الیمنی  ة ف  ي ع  ددھا  " الی  ومأخب  ار "الحكوم  ة العراقی  ة، فف  ي خب  ر بص  حیفة    •
للسفیر العراقي وعناصر أخرى استقدمھا معھ دورا مباشر ف ي إع ادة بن اء التنظیم ات الموالی ة      

، وأن الس  فیر اس  تقبل خ  الل الفت  رة الماض  یة   "الش  باب الم  ؤمن"إلی  ران ف  ي ال  یمن ف  ي مق  دمتھا   
عناصر متورطة في تمرد الحوثي بما فیھا قیادات ناش طة ض من ملیش یات تنظیم ھ المس لح، ب ل       

ف  ي أح  د أع  دادھا أن ع  ددًا م  ن أتب  اع ب  در ال  دین الح  وثي ال  ذین      " أخب  ار الی  وم "ذك  رت ص  حیفة  
ي معسكرات تابع ة للح رس الث وري    استسلموا أثناء المواجھات األخیرة أكدوا قیامھم بالتدرب ف

اإلیران  ي م  ع عناص  ر فیل  ق ب  در الت  ابع للمجل  س األعل  ى للث  ورة اإلس  المیة ب  العراق بع  د س  قوط    
  ).٥١. (م٢٠٠٣بغداد، وكذلك في معسكرات یتخذھا الفیلق في العراق منذ منتصف العام 

، وأن تل  ك وم ع إن تل  ك المؤش  رات ت دل ب  ل تؤك  د عل  ى ت دخل جھ  ات خارجی  ة فیم ا ی  دور ب  الیمن     
الجھات وراء الحوثیین إال أن الحكومة الیمنیة لم تكن حازمة في مواجھتھا، ول ن تك ون حازم ة    
ألسباب ال نعلمھا، وإال لكان بمكنتھ ا أن تق دم م ا ل دیھا م ن أدل ة ت دین تل ك األط راف الخارجی ة،           

كم ة م ن   وكان علیھا أن تقدم شكواھا لمجل س األم ن، وك ان علیھ ا أن تتش دد ف ي محاس بة ومحا       
یثبت علیھ تھمة العامل مع قوى خارجیة، وتنص ب لھ م المح اكم العلنی ة، ك ان بمكنتھ ا أن تش تد        
في محاكمة ھؤالء كما اشتدت في محاكمة األفراد المنتمین للقاعدة ال ذین ك ان خط رھم ال یق اس     

بحی ث  بالنسبة لھذا الخطر ال ذي یھ دد بت دمیر ال یمن بأكملھ ا، ب دال م ن التالع ب بالتص ریحات ،          
  .تؤكدھا مرة وتنفیھا أخرى

  

  
                                                             

   .المذھب ـ أحمد عوض ـ منشور بموقع أسرار برس  الحوثیون والحوزات العلمیة ونشر: من مقال بعنوان  - ٥١
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  موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من الحوثیین
رغم أن الشعار الذي یتحرك وراءه الحوثیون ھو الموت ألمریك ا الم وت إلس رائیل، ورغ م وم ا       

یرددونھ على مسامع العوام من الناس أنھم یكدسون األس لحة لح رب إس رائیل ومحارب ة أمریك ا      
التي ھیمنت كما یقول ون عل ى ال بالد، ورغ م م ا یش یعونھ عب ر وس ائل اإلع الم م ن أن الحكوم ة            

ضطھدھم وتوجھ أسلحتھم نحوھم ألنھم أع داء ألمریك ا إال أنن ا ل م نلح ظ أي موق ف م ن        الیمنیة ت
الوالیات المتحدة تجاھھم، ولم نسمع أنھا صنفتھم ب ین اإلرھ ابیین ووض عت ق ادتھم عل ى قائم ة       

  .. المطلوبین كما فعلت بأعضاء القاعدة

التعبی ر ـ فف ي تص ریح     بل على العكس جاءت تص ریحات المس ئولین األمریك ان باھت ة ـ إن ص ح       
من المؤس ف أن تض طر الدول ة الیمنی ة إل ى      : "لنائب السفیر األمریكي بصنعاء نبیل الخوري قال

مواجھة تمرد جدید في منطقة صعدة في ظروف ھ ي ب أمس الحاج ة فی ھ للتركی ز عل ى اإلص الح        
ب التمرد،  " ندد"، وفي حین "م٢٠٠٦االقتصادي والحوار الوطني، والبدء باإلعداد النتخابات عام 

  ).٥٢" (إلى الھدوء والحوار، واالبتعاد عن التحدیات واللجوء إلى العنف"دعا 

أن الس  لطات الیمنی  ة تف  رض ش  روطا عل  ى الش  یعة،   :" وج  اء تقری  ر الخارجی  ة األمریكی  ة لیق  ول 

  ) ٥٣". (وذلك لمنعھم من ممارسة شعائرھم الدینیة واضطھادھم

تحدة األمریكیة ومن خالل سفارتھا في الیمن عملت على بل وأكثر من ذلك أشیع أن الوالیات الم
تح ت ذریع ة إنھ اء    ] وف ي ص عدة بال ذات   [شراء األسلحة من القبائل، وأسواق السالح المنتش رة  

معالم التسلح في البالد، دون أن توضح مصیر تلك األسلحة، ویذھب البعض إلى أنھا قدمت عبر 
تط  ورة، وكمی  ات م  ن ال  ذخیرة معھ  م، ب  ل ت  م    وس  طاء للح  وثي وأتباع  ھ، ب  دلیل وج  ود أس  لحة م  

وھو ما نفتھ سفارة الوالی ات المتح دة   ! اكتشاف مخازن لھا في صعدة حیث ینتشر أتباع الحوثي

  ).  ٥٤(م٢٠٠٤األمریكیة بصنعاء في یونیو 

وقد یقوي من خبر وقوف أمریكا وراء األسلحة التي تصل للحوثیین ما ج اء ف ي تعلی ق الح وثي     
فیر األمیركي ف ي ص نعاء ثوم اس كرایجس كي المؤی دة للحكوم ة الیمنی ة ف ي         على تصریحات الس

مواجھة التمرد، إذ لم یأخذ تلك التصریحات على محمل الجد، ولم یعدھا تحیزا م ن جھ ة أمریك ا    
ھ ذا التص ریح إذا ك ان ص حیحا، ال     «: مع الحكومة، ولم یندد بھا في خطبھ وشعاراتھ، وإنما ق ال 

، ألن مس اعدة أمیرك ا تتمث ل ف ي تزوی د النظ ام ب بعض األس لحة، وكثی ر          یفید السلطة في المی دان 

                                                             

   .٤٤٥٠صحیفة األیام الیمنیة ـ العدد رقم  - ٥٢

اإلیراني في أحداث الیمن؟ ـ محمد بن خمیس العجمي ـ منشور  - أبعاد الدور األمیركي: من مقال بعنوان  - ٥٣
  . ٢٠٠٨یونیو  ٥، االلكترونیة ـ الخمیسبـصحیفة الرؤیة 

   .المذھب ـ أحمد عوض ـ منشور بموقع أسرار برس  الحوثیون والحوزات العلمیة ونشر: من مقال بعنوان  - ٥٤
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منھا أصبح بأیدي إخواننا، فحیث لم یكون وا یملك ون أس لحة ثقیل ة وال متوس طة، فھ ا ھ م ل دیھم         
  ).٥٥!!( اآلن الكثیر منھا

وبب  دو م  ن تل  ك األخب  ار أن اإلدارة األمریكی  ة كان  ت تلع  ب ب  االثنین، تظ  اھر الحكوم  ة م  ن جان  ب    
  . دعم ھؤالء المتمردین من جانب آخر، وفي كل إھالك للبلد واستنزاف لمواردھا وطاقتھاوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   .١٠٣١٦العدد  ٢٠٠٧فبرایر  ٢٥ھـ  ١٤٢٨صفـر  ٨من حوار لھ مع صحیفة الشرق األوسط ـ األحد  - ٥٥
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  تحرش الحوثیین بالمملكة العربیة السعودیة
إن فك ر الح  وثیین كم  ا ذك  ر التقری  ر م  ن قب  ل یق وم عل  ى ع  داوة الس  لف الص  الح ومحارب  ة الفك  ر    

التي تجاور ص عدة معق ل الح وثیین تق وم عل ى الفك ر الس ني        السني، ولما كانت الدولة السعودیة 
كان من الطبیعي أن یظھر الحوثیون عداوتھم لھا، ویس عون للتح رش بھ ا واس تفزازھا، خاص ة      

  .وھم یعلمون أنھا تقدم الدعم المادي للحكومة الیمنیة من سنین عدیدة

لسنة في الیمن، وتحرص عل ى  وقد بدأ ھذا التحرش باتھام السعودیة أوال بأنھا تقف وراء أھل ا
نش ر الفك ر الوھ ابي ب ین الیمنی ین، وأنھ ا تم د الحكوم ة الیمنی ة بالس الح، ث م تط ور للت دخل ف  ي              
شئون المن اطق الس عودیة القریب ة م نھم، حت ى إنھ م ق اموا بمن ع الس عودیة م ن ش ق طری ق ف ي              

ین أص حاب األرض،  منطقة الظھران، بزعم أنھا أرض یمنیة، وأن الخالف ال زال قائما علیھ ا ب   
  .وبین آل سعود المحتلین بقوة بریطانیا العظمى آنذاك حسب تعبیره

" إن آباءن ا ال ذین أب ادوا ج یش آل س عود الغ ازي ف ي        : وقال یحیى الحوثي وھ و یعل ق عل ى ذل ك    
والمسمى بجیش الحجاز، لیحفظوا لنا وطنا نعیش فیھ في عزة وكرامة، ال یمكن أن نھدر " باقم 

  .دھم، ومعاناتھمدماءھم، وجھو

إن : " ثم لمح في نھایة حدیثھ على أن ھ عل ى اس تعداد للتق وي ب إیران ض د الس عودیة، حی ث ق ال         

أن إخ وتھم  " الحوثیین یحتفظون بحقھم في عرض قضیتھم على عدد من ال دول العربی ة معتب را    
إذا تقاعسوا ورفع الظلم، حتى من العرب ال یزال فیھم الخیر الكثیر، وسیقوم بطلب الدعم منھم، 
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م  ن قبض ة الس  عودیین وعمالئھ  م  " وطنن  ا"ع ن دعمھ  م لھ م ول  م یعین  ونھم ف ي قض  یتھم وتحری ر     

  ).٥٦... (الوھابیین، فقد نضطر إلى عرضھا على إخوتنا المسلمین من إیرانیین وغیرھم

وإضافة إلى تلك التصریحات التي خرج ت م ن ف م الرج ل وكأن ھ أمی ر دول ة قائم ة بالفع ل ول یس           
لتم  رد خ  ارج عل  ى س  لطة الق  انون الیمن  ي ق  ام أتباع  ھ ـ وف  ي محاول  ة عملی  ة الس  تفزاز            قائ  دا 

السعودیین وبعد إجبارھم على وقف شق النفق ـ بحرق طقمین عسكریین سعودیین على الحدود  
  ).٥٧(الیمنیة السعودیة

 أن القی  ادة ف  ي الص  فوف األول  ى للتم  رد ب  دأت تط  رح عل  ى " وق  د ُذك  ر ف  ي ھ  ذا التقری  ر م  ن قب  ل  
قی  ادات الص  فوف الوس  طیة ف  ي التم  رد أحقی  ة أبن  اء ص  عدة ف  ي اس  تعادة جب  ل الع  رو وإم  ارات        

ك ون ھ ذه المن اطق التابع ة للملك ة العربی ة الس  عودیة       " الظھ ران "و" نج ران "و" عس یر "و" جی زان "
بحسب التقسیم الحدودي األخیر تعد بنظ ر قی ادة التم رد فروع ًا یج ب أن تع ود إل ى األص ل فجب ل          

ش رقًا ت رى فی ھ قی ادة التم رد      " أبھ ا "العرض الذي یمتد في مساحة واسعة من منطقة عسیر إل ى  
رًا عقب اتفاقیة الطائف، مشیرة إلى أن قیادة التم رد  بأنھ تم التنازل عنھ من قبل اإلمام یحیى جب

  .تطرح أیضًا أنھ ال بد على مؤیدي التمرد أن یستعیدوا ما فرط فیھ أجدادھم

ورغ  م ذل  ك ل  م نس  مع ع  ن رد حاس  م م   ن المملك  ة العربی  ة الس  عودیة تج  اه تل  ك التص   ریحات            
ب أن الس عودیة توقف ت ع ن      والتصعیدات التي تھدد بالدھم، ب ل أكث ر م ن ذل ك م ا أوردت ھ األنب اء       

بع ض المنش  آت ف  ي الجن وب لم  ا اعت  رض علیھ  ا ھ ؤالء؛ مم  ا یعن  ي أنھ ا ب  دأت تخض  ع لض  غوط      
  .ھؤالء، وھذا سیجرئھم على طلب المزید

  

  

  

  

  

                                                             

   .٢٠٠٧كانون الثاني  -ینایر ٠٩الثالثاء من حوار لھ مع موقع مأرب برس،  - ٥٦

  .المصدر السابق  - ٥٧
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  العربیة السعودیةالمملكة وماذا بعد 
ل ھ كبی را ھ ا ھ و      إن تمرد الحوثیین الذي غذتھ الحكومة الیمنیة صغیرا ثم تقاعست في التصدي

یع  د لنق  ل ع  دواه إل  ى العربی  ة الس  عودیة، وإن حص  ل ذل  ك فل  ن یتوق  ف األم  ر عن  دھا؛ ألن دع  اة     
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 ٦٤

االنشقاق صاروا یطلون برءوسھم في جمیع دول المنطقة ب ال اس تثناء، وس نجد ـ إن ل م یت دارك       
  .المسئولون األمر ـ سیناریو آخر للعراق یتكرر في كل بلد منھا

ر ل ن یقتص ر عل ى طائف ة معین ة أو دول ة معین ة، وإنم ا أبع اده واس عة، فھ و            وأكرر أن ھذا الخط
خط ر عل ى وح دة ال یمن الت ي ص ارت مھ  ددة بالتفك ك، وخط ر عل ى اقتص اده ال ذي أنھكت ھ خ  الل             
الحروب المستمرة على مدار خمس سنوات، وخطر على الدول المجاورة لل یمن، بس بب القالق ل    

ت للحوثیین دول ة، وخط ر عل ى ال دول الت ي توج د بھ ا أقلی ة         التي سیثیرونھا على الحدود لو قام
ش یعیة؛ ألنھ ا س تجرئھم عل ى أن یتأس وا بھ ا، وخط  ر عل ى الفك ر الس ني بس بب الح رب المعلن  ة            
علیھ، بل وخطر على الفكر الشیعي المعتدل مثل الزیدي، بل وخطر على إیران نفسھا التي تق ف  

لمتحمس لن یقف مكتوف األی دي أم ام م ا یج ري ب ل      وراء الشیعة المغالین؛ ألن الشباب السني ا
سیشعل النار في كل من حولھ وفي نفسھ أیضا، وما یحدث ف ي الع راق ل یس بمس تبعد أن ینتق ل      

  .إلیران
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  والحل األمثل للنجاة من ذلك الخطر أرى أنھ یتمثل في
 .الجماعةمساعدة الحكومة الیمنیة مادیا ومعنویا للوقوف ضد تمرد تلك  §
ض  رورة إص  الح الفس  اد السیاس  ي ب  الیمن ال  ذي یتخ  ذه ھ  ؤالء ذریع  ة للخ  روج عل  ى النظ  ام     §

 . بحجة أنھ غیر شرعي

 .أن یقدم المسئولون الیمنیون المصلحة العامة على الخاصة §

 .تتبع الذین یقفون وراء ذلك التمرد داخل الحزب الیمني الحاكم ومعاقبتھم §

 .اعة بالجھات الخارجیة التي تقف وراءھممحاولة قطع كل اتصال لتلك الجم §
اتباع كل الوسائل القانونیة الدولیة ضد كل من یثبت تورطھ في مساندة ھؤالء في تحرضھم  §

من الجھات الخارجیة، وعدم االقتصار على طریقة التلمیح في التص ریحات الت ي تع ودت علیھ ا     
 .الحكومة الیمنیة من قبل

عدة وم ا حولھ ا حت ى ال یج د الحوثی ون فرص ة لتجنی د        حل المشاكل االقتص ادیة لمحافظ ة ص     §
الشباب الفقراء والعاطلون بأموالھم، وحل تلك المشكلة ینبغي أن تشارك  فیھ ك ل دول المنطق ة   

 .دفعا للخطر الذي یتھددھا بجود تلك الجماعة
تنشیط دور العلماء في مواجھة فكر ھؤالء وعدم االقتصار على الندوات والتصریحات التي  §
 .رج منھاتخ
تكثیف الحملة اإلعالمیة في تبصیر الناس بخطر اعتناق فكر ھؤالء عبر كل وس ائل اإلع الم    §

 .المرئیة والمسموعة والمقروءة
التركیز على نشر ال وعي والفك ر الس ني ال ذي اض محل ف ي اآلون ة األخی رة بس بب الض غوط            §

وائ ل م ن تقل یص الجرع ة     الغربیة وعلى رأسھا أمریكا، ولیعلم حكام الع رب أنھ م الخاس رون األ   
الدینیة في المدارس؛ ألن تجفی ف المن ابع الس نیة للط الب س یقابلھ انس یال لتل ك األفك ار الض الة          
والتي تجد من یؤیدھا وینفق علیھا في الخفاء، ومن یتولى حمایتھ ا وال دفاع عم ن یعتنقھ ا م ن      

 .المنظمات التي تسمى بمنظمات حقوق اإلنسان
دروس ة لمواجھ ة تل ك األف راد، وأن ی تم فیھ ا التع اون ب ین كاف ة          وضع الخطط المنظم ة والم  §

 . دول المنطقة، بحیث ال تسیر كل دولة بنفسھا في مواجھتھا بقدراتھا الفردیة
مساعدة ال دول ذات اإلمكانی ات المح دودة الت ي ب دأ ینتش ر فیھ ا الفك ر الرافض ي، وتزوی دھا            §

 . تلك األفكار الضالةبالعلماء والكتب وكافة وسائل اإلعالم في مواجھة 
ترویض الحركات السنیة التي توصف بأنھا متش ددة ب دال م ن القض اء علیھ ا، وبھ ذا تحق ق         §

ھو استیعاب ھؤالء الشباب المسلم السني المتحمس : دول المنطقة مكسبین في آن واحد، األول
اني جعلھم وتوجیھھ التوجیھ الصحیح، وتوفیر الجھد األمني الذي ینفق في القضاء علیھم، والث

 .حصن أمان للمجتمع أمام تلك األفكار الضالة
ضرورة التنسیق بین الحكومات العربیة والحركات اإلسالمیة المعتدلة في المنطقة وإفس اح   §

المجال الحقیقي أمامھا لتتولى مسؤولیاتھا في ھذا األمر، وإن شاء اهللا كما نجحت تلك الحركات 
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المجتمع  ات العربی  ة وحكوماتھ  ا م  نھم س  تكون ق  ادرة عل  ى   ف  ي ص  د خط  ر الش  یوعیین وحمای  ة  
 ..حماتھا أیضا من خطر تلك الحركات الشیعیة المتمردة

السعي الحثیث إلصالح أحوال الناس االقتصادیة وتحسین معیشتھم، ورفع الظلم واالستبداد  §
م ال ذي یجع ل أف راد الرعی ة یھرول  ون وراء ك ل خ ارج،  فم ن ی تمعن ف  ي ح ال ھ ؤالء وم ن انض             

إلیھم وسار تحت لوائھم سیجد أن الكثیر منھم ال یعنیھم أمر تلك الجماعة ف ي ش يء، وإنم ا ھ و     
فقط النقمة على المجتمع، وتخیل كل خارج على الدولة الظالم ة لھ م المقص رة ف ي حق وقھم ھ و       

وكثی  ر م  ن المجتمع  ات العربی  ة ق  د تك  ون ملیئ  ة بأمث  ال ھ  ؤالء         . نص  یر لھ  م، فینض  مون إلی  ھ   
من أبسط حقوقھم، الذین یتربصون بدولتھم الدوائر، وإن خنع وا الی وم تح ت ض غط      المحرومین

 . القبضة األمنیة فقد ینفجرون غدا، كما حدث مع أتباع ھؤالء الحوثیین

اإلغاثة ـ ( الحیطة والحذر من المؤسسات األجنبیة التي تعمل في بالدنا تحت مسمیات شتى  §

في مراقبتھا، فكل أفكار الھدام ة ال تتس رب إل ى مناطقن ا     والتدقیق .... ) العون ـ حقوق اإلنسان 

 . إال عن طریق ھؤالء
تخفی  ف العم  ل العس  كري ف  ي مواجھ  ة أمث  ال ھ  ؤالء المتم  ردین، أو ق  ل تقنین  ھ؛ ألن  ھ یض  ر       §

باألبریاء أكثر من ضرره بالمتمردین، واالستعاضة عن ذلك بتجی یش العلم اء وال دعاة للتص دي     
 .لھؤالء وأفكارھم

تحذر الحكوم ة الیمنی ة وغیرھ ا م ن االس تعانة ب الغرب أو أمریك ا، وإال ك ان مص یر          وأخیرا ل §
بالدھم كمصیر باكستان ومصیر العراق ومصیر أفغانستان، ولن ترض ى اإلدارة األمریكی ة بأق ل    
م ن إغ راق ال  بالد العربی ة ف  ي حم ام م ن ال  دماء ال ینتھ ي عب  ر عق ود م ن الس  نین لتش غلھا ع  ن          

 .إسرائیل
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