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ي 
تنظيم حو�ث

ي الجامعات اليمنية: 
رّسي �ف

إرهاب الطلبة 
ف كاديمي�ي وترويع الأ

ي ظــّل التطــورات السياســية والميدانيــة 
�ف

الحوثيــة  الميليشــيات  بهــا  تقــوم  ي 
الــىت

ي 
ــو�ث ــم رّسي ح ــاف تنظي ــاء اكتش ــن، ج باليم

اليمنيــة،  بالجامعــات  الطــاب  أوســاط  ي 
�ف

أّن  ليؤكــد  والتجنيــد،  التجســس  بهــدف 
ــات  ــا المجموع ي تنفذه

ــىت ــة ال الأدوار الوظيفي
المدعومــة مــن إيــران إنّمــا تســعى لجملــة 
أهــداف، تتجــاوز الحــرب إىل تحقيــق أهــداف 
اتيجية، سياســية وأيديولوجيــة وإقليميــة.  إســرت

ــة؛  ــة الأكاديمي ــادر اليمني ــق المص ووف
ف  ي الــذي ينشــط بــ�ي

فــإّن التنظيــم الحــو�ث
»ملتقــى  بـــ  ويعــرف   ، ف الجامعيــ�ي الطلبــة 
الطالــب الجامعــي«، يبلــغ قوامــه، حــىت 
الآن، قرابــة 794 طالبــاً، وتابعــت: »هــذا 
ي تجنيــد الطــاب 

التنظيــم الــّري متــورط �ف
وحشــدهم للفعاليــات الطائفيــة، كمــا أّن 
ي صنعاء، 

فــرع إحــدى الجامعــات الخاصــة، �ف
جّنــد أكــرث مــن 100 طالــب، خــال العــام 

الكاتب المرصي  
كريم شفيق 



، ووقــف وراء اختطــاف أكــرث مــن 200  الحــاىلي
آخريــن«.

موقــع  ي 
الــىت المعلومــات،  وتشــري 

»العربيــة. نــت« إنــه انفــرد بهــا، إىل أّن الملتقى 
ي الجامعــات 

، �ف ــري ي ينشــطن بشــكل كب
الحــو�ث

عليهــا  اســتولت  ي 
الــىت تحديــداً  الخاصــة، 

قيــادات التنظيــم المدعــوم مــن طهــران، 
عيــة  الرث ي 

�ف ف  لمســؤول�ي ملكيتهــا  وتعــود 
ومســتثمرين، مضيفــة أّن »الملتقــى يعمــل 
قراراتهــا  ويســاند  الميليشــيات،  جانــب  إىل 
الباهظــة،  والرســوم  الغرامــات  فــرض  ي 

�ف
ــارس  ــا، ويم ــا وجرائمه ويغطــي عــى انتهاكاته
ف  از ضــّد الطــاب والأكاديميــ�ي ف التهديــد والبــرت

.» ف داريــ�ي والإ

ــة  ــة اليمني ــادر الأكاديمي ــّددت المص وش
ــن  ــلوكه ع ي س

ــف �ف ــى ل يختل ــى أّن »الملتق ع
ــىت  ــق ح ــدة؛ إذ ياح ــش والقاع ــي داع تنظيم
احتفــالت  ويمنــع  ومابســهّن  الطالبــات 

التخــرج«.

الــذي  الــّري،  التقريــر  وبحســب 
ــه  ــه، ورفع ــخة من ــى نس ــع ع ــت الموق اطلع

ي ومســؤوله 
مســؤولو الملتقــى للحــارس القضا�أ

ــد  ــى، رائ ــى الملتق ــى ع ف أع ــرث ف كم ــ�ي المع
ف وجــود  الشــاعر، ونائبــه محمــد الوادعــي، تبــ�ي
ف أوســاط  ــ�ي ــة ب عي ــح الرث ــارص تعمــل لصال عن
فضحــوا  هــؤلء  وأّن   ، ف الجامعيــ�ي الطــاب 
ــات  ــه مــن فعالي ــا يقيمون ــوا م تحركاتهــم ونقل
ي قاعــات 

يرانيــة �ف طائفيــة وعــرض لاأســلحة الإ
ف  عــام، مســتعرض�ي الجامعــات إىل وســائل الإ
ف  الناشــط�ي وتغريــدات  الأخبــار  مــن  عــدداً 

. ف ــ�ي اليمني

الطلبــة  تجنيــد  مســألة  تعــدو  ول 
والتجســس عليهــم كونهــا أمــراً جديــداً أو 
مباغتــاً؛ فثمــة ســوابق عديــدة لممارســات 
طلبــة  ي 

الحــو�ث يســتهدف  حيــث  مماثلــة، 
ــم  ــن بينه ــة، م ــل مختلف ي مراح

ــدارس �ف الم
الأطفــال. ومــن خــال مــا تُعــرف بـــ »اللجنــة 
الصيفيــة«،  والــدورات  لاأنشــطة  العليــا 
ف برامــج  ــة ســنوية، يجــري تدشــ�ي وهــي حمل
ومبــادئ  القتــال  عــى  تدريبيــة  ودورات 
»الجهــاد«، بواســطة مقــررات أيديولوجيــة 
الفكريــة  التعبئــة  مــن  تنطلــق  طائفيــة، 
ف إىل حمــل  ف والمســتهدف�ي وتــؤول بالمنتســب�ي

الســاح.

ي المنطقة، 
ف وكالء إيران �ف ي الحرب اليمنية ب�ي

»ما يحدث �ف
ف  يراني�ي وقوات التحالف، من جهة أخرى، فضح رغبات الإ
يرانية،  قليمي، ولم تعد خافية التكتيكات الإ ي التوسع الإ

�ف
اتيجية« س�ت ومصالحهم الإ



ي الرسية والعلنية
أهداف الحو�ث

ي 
اليمــىف الأكاديمــي  يــرى  ولذلــك، 

اليمنيــة،  بالرئاســة  عامــي  الإ والســكرتري 
الدكتــور ثابــت الأحمــدي، أنـّـه قبــل الحديث 
 ، ف عــن التنظيــم الــّري التابــع للحوثيــ�ي
ي الجامعــات 

ف الطلبــة �ف والــذي يعمــل بــ�ي
اليمنيــة، ل ينبغــي تجاهــل حقيقــة مفادهــا 
أّن »هــذه الجماعــة ذاتهــا كانــت تنظيمــاً 
ــت  ف انقلب ــ�ي ــام، وح ــن الأي ــوم م ي ي

ــاً �ف رسي
ــة فرخــت منهــا تنظيمــات رّسيــة  عــى الدول
ــار أّن  ي العتب

أخــرى جديــدة، مــع الوضــع �ف
ــة متشــّددة وإرهابيــة،  ــة عصاب ي أيّ

كّل فــرد �ف
ي الجماعــة، 

هــو بمثابــة رجــل مخابــرات �ف
ة، ل ينفــك  ي الماكينــة الكبــري

س �ف وهــو كالــرت
ــا«. عنه

وأبلــغ الأحمــدي »حفريــات«: »تــّم 
ة موثقــة، مؤخــراً، تؤكــد  ــري ــار كث ــداول أخب ت
ي الــّر تتبــع 

عــى وجــود عصابــات تعمــل �ف
از والضغــط عــى بعــض  ف ، لابــرت ي

الحــو�ث
ــار  ــذه الأخب ــارت ه ــىت ص ــخصيات، ح الش
ي حكــم المؤّكــد بعــد أن أثبتهــا شــهود 

�ف
تعرضــوا لهــذه الممارســات الإجراميــة بشــكل 

.» مبــارسث

ي 
�ف الباحــث  ذاتــه،  والــرأي  يتفــق 

ــع  ــد ربي ــور محم ــة، الدكت ــات الدولي العاق
أّن تكويــن خليــة  الديهــي، والــذي يؤكــد 
رّسيــة أو مجموعــات غــري علنيــة، تعــد ســمة 
ي 

ــة �ف رهابي ــات الإ ــب التنظيم ــد أغل ــة عن غالب
ــباب،  ــد الش ــدف لتجني ــث ته ــم، حي العال
ــادي  ــم الم ــن أجــل الدع ــال، م وكســب الم
الــازم لســتمرار تلــك الجماعــات، وكــذا 
ــول  ــة ح ــورة زائف ــق ص ــم وخل ــرث أفكاره ن
ي 

ــا �ف ــدى فاعليته ــات وم ــك التنظيم ــدرة تل ق
المجتمــع، الأمــر الــذي يتــم عــن طريــق 
خلــق صــورة ذهنيــة تمجيديــة عــن التنظيم، 
والأيديولوجيــة،  الحركيــة  ف  الناحيتــ�ي مــن 
ــاً  ، موضح ف ــ�ي ــب المواطن ــن ترهي ــك ع ناهي
لـــ »حفريــات«؛ أّن فكــرة إنشــاء مجموعــات 
داخــل  الطــاب  ف  بــ�ي للتجســس  رّسيــة 
الجامعــات، يحّقــق الهــدف الأخــري الخــاص 
، هــو أمر،  ف بـــ »ترهيــب الطــاب والأكاديميــ�ي
ــاً عــى ذلــك التنظيــم  ربمــا، لــم يكــن غريب
الــذي بــات يفقــد شــعبيته لــدى الشــارع 
الفــراغ  مــلء  يحــاول   ، بالتــاىلي  ، ي

اليمــىف
بالتجنيــد القــري«.

كاديمي محمد الديهي لـ»حفريات«: إنشاء مجموعات  »الأ
ف الطالب داخل الجامعات، يحّقق الهدف  رّسية للتجسس ب�ي
، هو أمر، ربما،  ف كاديمي�ي هيب الطالب والأ الأخ�ي الخاص بـ�ت

» ف لم يكن غريباً عل الحوثي�ي



هل تصطف القوى الدولية 
؟ ي

لتجريم الحو�ث
ي العاقات 

والافــت، بحســب الباحــث �ف
ــوا  ــن انضم ــدد الطــاب الذي ــة، هــو ع الدولي
لذلــك التنظيــم، والــذي أطلــق عليــه »ملتقــى 
الطالــب الجامعــي«، حيــث وصــل إىل 794 
ي 

ي عــدد مــن الجامعــات الخاصــة �ف
طالبــاً �ف

، ممــا  ي
ي تقــع تحــت ســيطرة الحــو�ث

اليمــن، الــىت
ــم  ــول حج ــاؤلت ح ــن التس ــد م ــري العدي يث
ي تتحقــق للجامعــات، وممّوليهــا 

المصالــح الــىت
رهابية. ويــج لاأفــكار الإ ، عــرب الرت ف مــن الحوثي�ي

ــة  ورة مراجع ــى رصف ــي ع ــّدد الديه ويش
اليمــن، لجهــة غلــق  ي 

التعليمــي �ف النظــام 
ي مــن الممكــن النفــاذ أو التســلل 

الجيــوب الــىت
ف الأهــداف  بواســطتها للمجتمــع. ومــن بــ�ي
هيــب  ــه »الرت الحوثيــة بحســب المصــدر ذات
، الأمــر الــذي قــد يضــع  ف ــد الأكاديميــ�ي وتهدي
ي مــأزق 

الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس �ف
ــم  ــة لحمايته ــل الدول ــم تتدخ ــي إذا ل حقيق
مــن تلــك العصابــات الإجراميــة والمجموعــات 
رهابيــة. فمــن المؤّكد أّن التنظيم المكتشــف  الإ
ي الــذي يعمــل 

ليــس الوحيــد أو الأخــري والنهــا�أ
، ثمــة حاجــة  ي اليمــن، بالتــاىلي

ي �ف
لصالــح الحــو�ث

ي أممــي 
يــع قانــو�ف ملّحــة لمواجهــة دوليــة وترث

ــك«. ــم ذل لتجري

ف يشتكون من الوحدة وعدم  »»جنسن«:العديد من المراهق�ي
وجود أصدقاء وانشغال الوالدين عنهم فيلجؤون إىل غوغل 

ثبات ذواتهم« لإ

ــياسي  ــل الس ــح المحل ــك، يوض وإىل ذل
ي 

، أّن مــا يحــدث �ف ي
�ف ، محمــد الــرث ي

اليمــىف
ي المنطقــة، 

ف وكاء إيــران �ف الحــرب اليمنيــة بــ�ي
وقــوات التحالــف، مــن جهــة أخــرى، فضــح، 
ي التوســع 

ف �ف يراني�ي ، رغبــات الإ عــى نحو مبــارسث
قليمــي، بينمــا لــم تعــد خافيــة التكتيــكات  الإ

اتيجية. ــرت س ــم الإ ــة، ومصالحه يراني الإ

ي لـ »حفريــات«: »تبعث 
�ف ويضيــف الــرث

)وإرهابيــة(  خشــنة  رســائل  بعــدة  طهــران 
، ونشــاطها  ي

مــن خــال تصعيدهــا الميــدا�ف
والمعلــن،  الخفــي  المحمــوم،  العســكري 
ــة  ــلحة ممارس ــا المس ــماح لأذرعه ــدف الس به
المحليــة  القــوى  عــى  از  ف والبــرت الضغــط 
امــن مــع  ف ة، وبالرت ة الأخــري ي الفــرت

الخارجيــة. و�ف
ي فيينــا بشــأن الملــف 

تحســن مفاوضاتهــا �ف
ــّد  ، لم ــران، بشــكل خطــري ــادت إي ــووي، ع الن
ســوى  ر  مــرب أّي  دون  بالأســلحة  ف  الحوثيــ�ي
ــدات  ــاوزت تهدي ــد تج ــوة. وق ــتعراض الق اس
إيــران الحــدود القصــوى، حــىت أصبحــت تهّدد 

ي بحــر العــرب«.
الماحــة الدوليــة �ف



ما عالقة إخوان اليمن 
بدعم السلفية الرسورية 

؟ ف للحوثي�ي

ــوان  ــع بدقــة لأل ــاً لغــري المتاب ــدو غريب يب
الطيــف الســلفي اللقــاء الــذي جمــع عضــو 
ي اليمــن، محمد عىي 

المجلــس الســياسي الأعــى �ف
ي 

، بوفــد مــن مشــايخ الدعــوة الســلفية �ف ي
الحــو�ث

 ) ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ف إب وتعــز، مطلــع شــهر ترث

ــة عــن التشــدد  الجــاري، نظــراً للصــورة الذهني
والحــركات  الشــيعي،  الفكــر  تجــاه  الســلفي 
ف  ــران، مثــل الحوثيــ�ي ي تجمعهــا عاقــات بإي

الــىت
ي يــرى مراقبــون أنّهــا 

»جماعــة أنصــار هللا«، الــىت
يــة مــن  ي عرث

ثــىف باتــت أقــرب إىل الشــيعة الإ

ي 
ــو�ث ــت الح ــب بي ي ينتس

ــىت ــة، ال ــيعة الزيدي الش
ــا. ــن إليه ي اليم

ــة �ف مامي ــوت الإ والبي

الجتمــاع  اقتــرص  إذا  الغرابــة  وتــزول 
ي 

الحــو�ث مــع  الســلفية  قيــادات  لقــاء  عــى 
بصفتــه ممثــل الســلطة، بحكــم الأمــر الواقــع، 
ــات  ــمية وترصيح ــع الرس ــة المواق ــن متابع لك
عاقــة  هنــاك  أّن  تكشــف  القيــادات  هــذه 
تؤيــد  إذ  ؛  ف الحوثيــ�ي مــع  تجمعهــم  قويــة 
ي عــى 

بعــض هــذه القيــادات العــدوان الحــو�ث

الكاتب المرصي  
حامد فتحي 



ي  ي الســعودية، وتصــف التحالــف العــر�ب
الأرا�ف

ــتخدمها  ي يس
ــىت ــها ال ــات نفس ــة بالكلم عي والرث

ي لقاءاتهــم 
، فضــاً عــن إشــادتهم �ف ي

الحــو�ث
الصحفيــة بالســلطة الحوثيــة.

الرسورية والحوثيون
أوجــدت الســيطرة الحوثيــة عــى معظــم 
ي اليمــن، بعــد انقــاب 

المناطــق الشــمالية �ف
ذلــك؛  ومــن  جديــداً،  واقعــاً   ،2014 عــام 
ســام  ــا الإ وجــود ســلطة تنتمــي إىل أيديولوجي
الســياسي الشــيعي تحكــم كتلــة ســكانية ســّنية 
ة، بمــا تحملــه مــن تيــارات فكريــة دينيــة،  كبــري
ــا  ف والســلفية بتنوعاته ــل الإخــوان المســلم�ي مث

ــك. ــري ذل ــة وغ كاف

ف  الحوثيــ�ي ف  بــ�ي العاقــة  واتخــذت 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاً، ع ــى تصادمي ــوان منح والإخ
ف للوصــول  ف الطرفــ�ي وجــود اتصــالت ســابقة بــ�ي

ــا أدى إىل هــروب  ــاق حــول الســلطة، م إىل اتف
ي مــن مناطــق 

صــاح الإخــوا�ف قيــادات حــزب الإ
الســيطرة الحوثيــة، وتعــرض بعضهــم لاعتقال 
ومصــادرة الممتلــكات، بينمــا كان التوافــق هــو 
ف وعــدد كبــري مــن قيــادات  ف الحوثيــ�ي الســائد بــ�ي
التيــار  إىل  ف  المنتمــ�ي ورموزهــم،  الســلفية 
ــلفي  ــر الس ف الفك ــ�ي ــع ب ــذي يجم ــروري، ال ال

. ي
التقليــدي والإخــوا�ف

ي عســكرياً عــى 
ومنــذ ســيطرة الحــو�ث

ي محافظــات إب وتعــز، 
صنعــاء والتوســع �ف

ــلفية  ــل الس ــن معاق ــد م ــق تع ــت مناط وقع
ولــم   ، ي

الحــو�ث الحتــال  تحــت  الروريــة 
ــن  ــا م ، وتمكن ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــدام ب ــدث ص يح
إيجــاد توافــق بينهمــا، عــى الرغــم من اشــتهار 
ــيعة،  ــح للش ــه الرصي ــروري بعدائ ــار ال التي
ف إىل المذهــب  وربمــا خّفــف انتســاب الحوثيــ�ي
الشــيعي الزيــدي مــن حــدة العــداء، وإن كان 

قيادات سلفية من إب وتعز يف اجتامع مع قيادات حوثية



ي الوقــت نفســه، 
هنــاك تقــارب غــري خــاٍف، �ف

يــة،  عرث ي 
ثــىف الإ والشــيعة  ف  الحوثيــ�ي ف  بــ�ي

ي تجمعهــم 
الــىت القويــة  العاقــات  بحكــم 

ــام  ــة ع يراني ــورة الإ ــذ الث ي من
ــرا�ف ي ــام الإ بالنظ

.1979
ف  بــ�ي عديــدة  اجتماعــات  وُعقــدت 
ّ عــن  ي تعــرب

القيــادات الســلفية الروريــة والــىت
يــة  تيــارات وجمعيــات خري عــّدة  ي 

�ف نفســها 
وأحــزاب سياســية، منهــا: جمعيــة الحكمــة، 
ــن،  ــو الحس ــاب أب ــان، وأصح ــة الإحس وجمعي
أصحــاب الحجــوري، وجمعيــة التآلــف، ومركــز 
، وحــزب الرشــاد، وحــزب  ي

بــن الأمــري الصنعــا�ف
الســلم والتنميــة، وفــق تقرير لموقــع »المنهاج 

. ي
الســلفي« اليمــىف

ف جمــع عضو  ف الطرفــ�ي وكان آخــر لقــاء بــ�ي
مجلــس الشــورى، بقيــادات جمعيــة الإحســان، 
الشــيخ محمــد الوادعــي، والشــيخ عبــد الخالــق 
حنــش، مــع عضــو المكتــب الســياسي لأنصــار 
ي 17 من الشــهر 

ي صنعــاء، �ف
هللا، حــزام الأســد، �ف

ــوم  ي الي
ــان؛ �ف ــاءان متتالي ــبقه لق ــاري، وس الج

وقيــادات  الحوثيــة  القيــادات  ف  بــ�ي التاســع، 
ســلفية رسوريــة مــن عــدن، وقبلــه بيــوم لقــاء 
ف وفــد من جمعيــة الحكمــة اليمانية الســلفية  بــ�ي
ي 

ــا�ف ــري الصنع ــن الأم ــز ب ــف ومرك ــة التآل وجمعي

ــس  ــو المجل ــع عض ــز، م ي إب وتع َ
ــىت ي محافظ

�ف
، وعضــو  ي

الســياسي الأعــى، محمــد عــىي الحــو�ث
المكتــب الســياسي لأنصــار هللا، حــزام الأســد، 

ي الثامــن مــن الشــهر الجــاري.
�ف

ــن اتخــاذ حــزب الســلم  وعــى الرغــم م
عيــة بقيــادة رئيــس  والتنميــة موقفــاً مؤيــداً للرث
ــه منصــور هــادي، إل أّن  ــد رب ــة، عب الجمهوري
ت نــدوة مؤيــدة  قيــادات مــن الحــزب حــرصف
حزيــران  ي 

�ف صنعــاء،  ي 
�ف ي 

الحــو�ث للعــدوان 
، بمشــاركة قيــادات حوثيــة  ي

)يونيــو( المــا�ف
ــلفية. وس

براجماتية أم تحالف
ي ترصيــح لـــ »حفريــات«، قــال صحفي 

و�ف
ــل  ــامية، فض س ــركات الإ ي الح

ي �ف
ــىف ــث يم وباح

عــدم الكشــف عــن اســمه، عــن القيــادات 
: »هــؤلء تيــار  ف الســلفية الداعمــة للحوثيــ�ي
ــة السياســية،  ي العملي

ف المشــاركة �ف حــركي يجــري
ويشــارك فيهــا، وهــم أقــرب إىل الروريــة، 
وبحكــم الواقــع ل خيــار أمامهــم غــري التعامــل 
ــر  ــلطة أم ــا س ، واعتباره ي

ــو�ث ــة الح ــع جماع م
ــم«. ي مناطقه

ــم �ف ــة، لأنه ــع ُمتغلب واق

حــزب  عــى  »المحســوبون  وأضــاف: 
لهــم  ف  الحوثيــ�ي مناطــق ســيطرة  ي 

�ف الرشــاد 

»العديد من القيادات السلفية الرسورية تتعامل مع 
ي بحكم كونه سلطة الأمر الواقع، لكّن بعض هذه 

الحو�ث
، والتماهي  ف القيادات ذهبت بعيداً إىل حّد تأييد الحوثي�ي

وعهم« مع مرسث



القيادي السلفي محمد طاهر أنعم يف لقاء مع القيادي الحويث الراحل، مهدي املشاط

موقــف مــن الجماعــة يختلــف عــن موقــف 
ف عــى الحــزب ممــن يتواجــدون  المحســوب�ي
خــارج هــذه المناطــق، ويمكــن تلخيــص الأمــر 
ــت إىل أّن »الشــيخ الســلفي  ورة«. ولف ــه رصف بأن
ي مدينــة معــرب بمحافظــة 

مــام، �ف محمــد الإ
ف  ذمــار، وهــو مدخــىي جامــد، هاجــم الحوثيــ�ي
ــات  ــاً ضدهــم، وب ــف كتب ــل، وأّل اً مــن قب ــري كث
ــذ  ــتطيع أن يتخ ــه ل يس نّ

ــم الآن، لأ ــيد به يش
ــر«. ــاً آخ موقف

ــي  عام ــكرتري الإ ــال الس ــه، ق ــن جانب وم
برئاســة الجمهوريــة اليمنيــة، الكاتــب والباحث، 
ثابــت الأحمــدي: »لــم يحصــل أّي ثنــاء أو 
ي 

ف بالحــو�ث ف اليمنيــ�ي ترحيــب مــن قبــل الســلفي�ي
ــذي حصــل  خــال الســنوات الســابقة، وكّل ال
ف  نــوع مــن الستســام لاأمــر الواقــع، وفــّرق ب�ي
ــام أو  ــة، والستس ــن جه ــب م حي ــاء والرت الثن
الســتكانة لمــا هــو مفــروض مــن جهــة ثانيــة«.

وتابــع لـــ »حفريــات«: »اللقــاء الــذي تــّم 
ف مــع قيــادة  جــاء بطلــب مــن الإخــوة الســلفي�ي
ي الأوىل بصنعــاء، جــاؤوا إليــه مــن تعــز 

الحــو�ث
وإب، لطــرح بعــض القضايــا عــى الحاكــم 
ــىي  ــد ع ــاء، محم ــلطة صنع ــىي الأول لس الفع
، منهــا تعرضهــم لكثري مــن المضايقات  ي

الحــو�ث
، ومصــادرة  ف ف المحليــ�ي فــ�ي مــن بعــض المرث
ــون  ــم، ويأمل ــز عليه ــاجد والمراك ــض المس بع
المضايقــات،  هــذه  مــن  عليهــم  التخفيــف 
ادة، كمــا عرفــت مــن  ف بأيــو اســرت ل الطمــع 

ــم«. ــة منه ــرى مقرب ــلفية أخ ــخصيات س ش

وأوضــح الأحمــدي؛ أّن الــوّد الــذي يبديــه 
 ، مرحــىي »تكتيــك  هــو  ف  للســلفي�ي ي 

الحــو�ث
ي 

ي لم يقبــل ببىف
؛ فالحــو�ث ف ســينقضونه بعــد حــ�ي

ــق  ــن يُطل ــه، الذي ــب نفس ــن المذه ــه م عمومت
 ، ف الصنعانيــ�ي مانــات«  الطري »أهــل  عليهــم 
. ومــا  ف مقابــل أهــل »الكهــف« الصعداويــ�ي



ي د. ثابت الأحمدي لـ«حفريات«: 
»الباحث اليم�ف

 ، ف هو تكتيك مرحلي ي للسلفي�ي
الوّد الذي يبديه الحو�ث

ي عمومته من 
ي لم يقبل بب�ف

؛ فالحو�ث ف سينقضونه بعد ح�ي
المذهب نفسه«

السكرتري اإلعالمي برئاسة الجمهورية اليمنية، د. ثابت األحمدي

ف  يتظاهــر بــه اليــوم مــن القبــول بالســلفي�ي
ي 

ف �ف رســائل يبعــث بهــا إىل خصومــه السياســي�ي
عيــة  الداخــل والخــارج، محــاولً إضفــاء الرث
ــخصيات  ــك الش ــا تل . أم ــرث ــه ل أك ــى حكم ع
ــم  ــاء، فه ــك اللق ي ذل

ــرت �ف ي ظه
ــىت ــلفية ال الس

ــل ســلفية أخــرى، ول  ــدة فصائ ــن ع ــل م فصي
ــد«. ــكل تأكي ــكل ب ــون ال يمثل

ويمكــن القــول إّن العديــد مــن القيــادات 
ي 

الحــو�ث مــع  تتعامــل  الروريــة  الســلفية 
لكــّن  الواقــع،  الأمــر  ســلطة  كونــه  بحكــم 
بعــض هــذه القيــادات ذهبــت بعيــداً إىل حــّد 
ــم،  وعه ــع مرث ــي م ، والتماه ف ــ�ي ــد الحوثي تأيي
خصوصــاً أّن الجانــب الحــركي لــدى هــؤلء، 
 ، ف والمســتمد مــن أيديولوجيــا الإخوان المســلم�ي
ي طرحهــم 

ومنــه مركزيــة القضيــة الفلســطينية �ف
 ، ف ، يجمعهــم مــع الحوثي�ي عامــي والســياسي الإ

. ي
ــوا�ف ــرح الإخ ــون الط ــن يرفع الذي

ما عالقة الإخوان؟
جمعيــة  لرئيــس  صحفــي  حــوار  ي 

و�ف
الحكمــة اليمانيــة، الشــيخ محمــد المهــدي، 
: »المجــال مفتــوح لنــا  ف قــال عــن الحوثيــ�ي
ــرث  ــن أن نن ــا م ــم يمنعون ــم إىل الآن، فل وله
ــا، وبالنســبة إىل الإخــوان عــى  ــا ومنهجن دعوتن

إب،  ي 
�ف عشــناها  ي 

الــىت المــدة  ي 
�ف العكــس؛ 

ف عامــاً، كانــوا يأخــذون مســاجدنا  قرابــة أربعــ�ي
ــا  ــا، ربم ــون بن ــوا ينكل ــوة، وكان ــا بالق ــن أيدين م
ــا،  يذائن ــة لإ ــات الأمني ــا بعــض الجه أبلغــوا عن
ــدي، وأســتطيع أن أذّكرهــم  وهــذا مســجل عن

بحــوادث معينــة«.

الصحفــي  قــال  ذاتــه،  الســياق  ي 
و�ف

»الحملــة  »حفريــات«:  لـــ  ي 
اليمــىف والباحــث 

ي قامــت ضــّد محمــد المهــدي، بعــد لقائــه 
الــىت

حســابات  لهــا  كان   ، ي
الحــو�ث عــىي  بمحمــد 



ندوة يف صنعاء شاركت فيها قيادات سلفية من جنوب اليمن

الإخــوان،  أو  صــاح،  والإ قديمــة.  ومواقــف 
حربــاً  هنــاك  لأّن  اً،  كثــري المهــدي  هاجمــوا 
.» ي

ــه التقــى الحــو�ث نّ
قديمــة بينهــم، وليــس لأ

وأفــاد المصــدر، الــذي فضــل عــدم 
صــاح ســعى  الكشــف عــن اســمه، بــأّن »الإ
ف  حــ�ي ي 

الحــو�ث مــع  جديــدة  صفحــة  لفتــح 
ســيطر عــى العاصمــة صنعــاء، وأمينــه العــام 
زار صعــدة والتقــى بزعيــم الجماعــة، ولــو لــم 
ــكان  ــكرية، ل ــة العس ــعودية العملي ــن الس تعل
.» ي

عــن ســلطة الحــو�ث صــاح أول مــن يرث الإ

وبحســب مــا ســبق، فالقمــع الذي مارســه 
ي 

يــكاً �ف ف كان رسث ي حــ�ي
ــوا�ف ــاح الإخ ص حــزب الإ

ي 
ي العــام، �ف الســلطة، مــع المؤتمــر الشــعىب

عهــد الرئيــس الســابق، عــىي عبــد هللا صالــح، 
وخصوصــاً  عــام،  بشــكل  الســلفية  بحــّق 
الســلفية القريبــة مــن التيــار الــروري، كان لــه 
ف  ف الســلفي�ي ــ�ي ــات ب ــع العاق ي تطبي

ــري �ف دور كب
التطبيــع  هــذا  كان  وإّن  حــىت   ، ف والحوثيــ�ي
ي عقدتهــا 

ــاً. ويدعــم ذلــك اللقــاءات الــىت مؤقت
تابعــة  مناطــق  ي 

�ف جنوبيــة  ســلفية  قيــادات 
ي 

عيــة مــع قيــادات حوثيــة وأخــرى ســلفية �ف للرث
ي 

مناطــق شــمالية، والتباحــث حــول الأحــوال �ف
ــام. ــكل ع ــن بش اليم



استهداف مدارس 
ومساجد... 

ف  آخر جرائم الحوثي�ي
ف بحق اليمني�ي

وأحياؤهــا  مــأرب  مدينــة  تعرضــت 

لقصــف  ف  والنازحــ�ي بالســكان  المكتظــة 

اليوم.وأطلقــت  صبــاح  عنيــف  صاروخــي 

رهابيــة المدعومــة مــن  ي الإ
ميليشــيا الحــو�ث

ف  ــخ باليســتية خــال ســاعت�ي ــران )7( صواري إي

فجــر اليــوم، اســتهدفت الأحيــاء الســكنية 

وح بمحافظــة مــأرب، وفــق  ف وتجمعــات الــرف

مــأرب. محافظــة  موقــع 

قتــى  ســقوط  عــن  الموقــع  ونقــل 

القصــف،  خــال  ف  المدنيــ�ي مــن  وجرحــى 

الكاتب المرصي  
رساج الدين الصعيدي  



ــة مــن الهلــع جــراء  ضافــة إىل إحــداث حال بالإ

العنيــف. القصــف 

ي عقــب تلقــي 
ي القصــف الحــو�ث

ويــأ�ت

عنارصهــا  ي 
�ف ة  كبــري خســائر  الميليشــيات 

الجنوبيــة  الجبهــة  ي 
�ف العســكري  وعتادهــا 

مــأرب. لمحافظــة 

قــد  ي 
الوطــىف الجيــش  قــوات  وكانــت 

ــاً مســتحدثاً لاأســلحة  اســتهدفت أمــس مخزن

جبــال  سلســلة  ف  بــ�ي الميليشــيات  اتخذتــه 

الردهــة وعقبــة ملعــاء.

ي 
�ف وجنينهــا  امــرأة  وقتلــت  هــذا، 

لً  ف ي اســتهدف مــرف
هجــوم لميليشــيات الحــو�ث

اليمــن، وأصيــب  ي  ي تعــز، جنــو�ب
�ف ســكنياً 

ي هجــوم جــوي للميليشــيات 
)3( أطفــال �ف

مــأرب. بمحافظــة 

واســتهدفت طائــرة بــدون طيــار حوثيــة 

ي 
مفخخــة أمس مدرســة »الوحــدة« الحكومية �ف

ي مأرب،  بلــدة »جــراذا« بمديريــة حريــب جنــو�ب

ــدى خــروج الطــاب مــن حصصهــم  وذلــك ل

.» ي التعليميــة، وفــق موقــع »اليمــن العــر�ب

ــرة  ــإّن طائ ــة رســمية، ف وبحســب حصيل

ي اســتهدفت 
ة أطلقتهــا ميليشــيات الحو�ث ّ مســري

ــة  ــا إىل إصاب ــدة، وأدى انفجاره ــة الوح مدرس

ــم  اوح أعماره ــرت ــال ت ــاب الأطف ــن الط )3( م

ف الـــ)11 والـــ21( عاماً. بــ�ي

ي الســياق، اســتهدف هجــوم غــادر 
�ف

ي 
ي بصــاروخ باليســىت

ــه ميليشــيات الحــو�ث نفذت

ي 
�ف العلــم  معســكر  ي 

�ف ف  للمصلــ�ي مســجداً 

ق محافظــة شــبوة،  مديريــة جــردان شــماىلي رسث

ــن. ي اليم ــو�ب جن

ــع الســاحل  ــال مصــدر محــىي لموق وق

أطلقتــه  باليســتياً  صاروخــاً  إّن   : ي الغــر�ب

ب أمــس مســجداً حينما  ي رصف
ميليشــيات الحــو�ث

ــرب،  ــاة المغ ــؤدون ص ــود ي ــض الجن كان بع

ــّم  ــا، وت وقــد أســفر عــن ســقوط عــدة ضحاي

ف إىل مستشــفى عتــق بالمحافظة  نقــل المصابــ�ي

ــرب. ــر الع ــى بح ــاحلية ع الس

ي جريمــة ثالثــة ارتكبتهــا ميليشــيات 
و�ف

ــرأي  ــام وال ع ــار الإ ــن أنظ ــداً ع ي بعي
ــو�ث الح

يمنيــة  حقوقيــة  منظمــة  كشــفت  العــام، 

ي 
�ف أخــرى  وإصابــة  وجنينهــا  امــرأة  مقتــل 

رهابية تطلق )7( صواريخ باليستية  ي الإ
»ميليشيا الحو�ث

وح  ف ف عل الأحياء السكنية وتجمعات ال�ف خالل ساعت�ي
بمحافظة مأرب«



ف  ي لانقابيــ�ي
هجــوم مســلح نفــذه قيــادي أمــىف

ــات، الميليشــيات  ــوف الزينبي ي صف
ــة �ف وقيادي

إيرانيــاً،  ف  المدعومــ�ي ف  لانقابيــ�ي النســائية 

ي تعــز.
�ت لً رسث ف واســتهدف مــرف

للحقــوق  »ســام  منظمــة  وقالــت   

مســلحة  دوريــات   )5( إّن  والحريــات«: 

 ،» ي ف بقيــادة المدعــو »طــه الطالــىب للحوثيــ�ي

عــب  ــة رسث ــن مديري ــر أم ويشــغل منصــب مدي

ي الزينبيــات »نســيم 
الســام ومعــه القياديــة �ف

ي الميليشــيات النســائية 
ي تعمــل �ف

الشــماخ« الــىت

ببلــدة  ســكنياً  لً  ف مــرف هاجمــوا   ، ف لانقابيــ�ي

ي تعــز، 
�ت ي المديريــة الواقعــة رسث

»الأكــرف« �ف

ي اليمــن. جنــو�ب

ي 
عــام اليمىف ّ وزيــر الإ مــن جهته، عــرب

ي عــن إدانتــه واســتنكاره بأشــد 
ريــا�ف معمــر الإ

العبــارات جريمــة اســتهداف ميليشــيات 

ي منطقة 
رهابيــة أحــد المســاجد �ف ي الإ

الحــو�ث

العلــم بمحافظــة شــبوة، أثنــاء أداء صــاة 

ي الصنــع.
ي إيــرا�ف

المغــرب بصــاروخ باليســىت

ي سلســلة تغريــدات عى 
ي �ف

ريــا�ف وقــال الإ

ي 
ي تويــرت أمــس: إّن ميليشــيات الحــو�ث

حســابه �ف

ــاجد  ــتهداف المس ــاً باس ــجاً حاف ــك س تمتل

ــبوة  ــاء وش ــأرب والبيض ي م
ف �ف ــ�ي ــل المصل وقت

هــا مــن مناطــق اليمــن، بالصواريــخ  وتعــز وغري

ة. ّ ــرات المســري الباليســتية والطائ

ي 
رهابيــة الــىت ووصــف هــذه الجرائــم بالإ

 ، ي
تكشــف دمويــة وهمجيــة ميليشــيات الحــو�ث

ي عمليــات 
مضيفــاً: »تواصــل ميليشــيات الحــو�ث

ي مختلــف المناطق 
ف �ف القتــل الممنهــج للمدنيــ�ي

ــذي  ــدوىلي ال ــع ال ــرص المجتم ــمع وب ــت س تح

يتقاعــس عــن مجــرد إدانــة هــذه الأعمــال 

رهابيــة، فضــاً عــن القيــام بمســؤولياته  الإ

ي حمايــة 
نســانية والأخاقيــة �ف القانونيــة والإ

ف  ، وضمــان عــدم إفــات المســؤول�ي ف المدنيــ�ي

ــم المروعــة مــن العقــاب«. ــك الجرائ عــن تل

كذلــك طالــب المجتمــع الــدوىلي والأمــم 

والأمريــ�ي  الأممــي  ف  والمبعوثــ�ي المتحــدة 

ــة  ــان بإدان نس ــوق الإ ــات حق ــات وهيئ ومنظم

ي 
الــىت القتــل  جرائــم  وكل  الجريمــة  هــذه 

 ، ف ي بحــق المدنيــ�ي
تمارســها ميليشــيات الحــو�ث

رهاب،  والعمــل عــى إدراجهــا ضمــن قوائــم الإ

باعتبارهــم  قياداتهــا  ومحاكمــة  وماحقــة 

»مجرمــي حــرب«.

ي 
ي هجوم لميليشيات الحو�ث

»قتلت امرأة وجنينها �ف
ي 

ي تعز، وأصيب )3( أطفال �ف
لً سكنياً �ف ف استهدف م�ف

هجوم جوي للميليشيات بمحافظة مأرب«



ودعــت المنظمــة الحقوقيــة الجهــات 

ورة فتــح تحقيــق  القضائيــة اليمنيــة إىل رصف

ي 
ي تداعيــات الهجــوم الحــو�ث

عاجــل وحيــادي �ف

ي البلــدة، مطالبــة المجتمــع الــدوىلي للتدخــل 
�ف

ف والعمــل  الفــوري لوقــف جرائــم الحوثيــ�ي

. ف ــ�ي ــة المدني ــى حماي ع

إدانة حقوقية وحكومية
 وشــددت منظمــة ســام عــى أهميــة 

ميليشــيات  ضــد  عاجلــة  خطــوات  اتخــاذ 

النتقاميــة،  ممارســاتها  ووقــف   ، ي
الحــو�ث

ســامة  ضمــان  ي 
�ف مســؤوليتهم  وتحمــل 

الســكان والممتلــكات، وفقــاً لمــا نصــت عليــه 

لهــاي. وقواعــد  جنيــف  اتفاقيــات 

ي  الســلىب الــدور  أّن  إىل  البيــان  وأشــار 

ــوء  ف الض ــ�ي ــى النقابي ــة أعط ــات الأممي للجه

ي النتهــاكات والجرائــم 
الأخــرصف لاســتمرار �ف

دون أي خــوف مــن الماحقــة الجنائيــة.

بمواصلــة  اليمنيــة  الحكومــة  ونــددت 

اليومــي  القتــل  أعمــال  ي 
الحــو�ث ميليشــيات 

ونســاء  رجــال  ف  بــ�ي تفريــق  دون  ف  للمدنيــ�ي

مدرســة  عــى  الهجــوم  أحدثهــا  وأطفــال، 

ــا أطفــال. ي حريــب وســقوط ضحاي
ــة �ف تعليمي

: إّن  ي
ريــا�ف عــام معمــر الإ وقــال وزيــر الإ

رهابيــة تواصــل جرائمهــا  ي الإ
ميليشــيات الحــو�ث

ر،  مــرب وغــري  مخــٍز  دوىلي  صمــت  ظــل  ي 
�ف

نســان  وتقاعــس منظمــات وهيئــات حقــوق الإ

ــم  ــك الجرائ ــة تل ــن إدان ــة ع ــة الطفول وحماي

ي وقفهــا، وماحقــة 
والقيــام بمســؤولياتها �ف

ــبة. ــم للمحاس ــا وتقديمه ف عنه ــؤول�ي المس

المجتمــع  ي 
اليمــىف المســؤول  وطالــب 

ف الأممــي والأمريــ�ي بإدانــة  الــدوىلي والمبعوثــ�ي

ف مــن الأطفــال  ي للمدنيــ�ي
جرائــم القتــل الحــو�ث

الميليشــيات  لتصنيــف  والتحــرك  والنســاء، 

منظمــة إرهابيــة، وماحقــة ومحاكمــة قياداتهــا 

باعتبارهــم »مجرمــي  الدوليــة  المحاكــم  ي 
�ف

ــرب«. ح

ي تمتلك سجالً حافالً باستهداف 
: ميليشيات الحو�ث ي

ريا�ف »الإ
ي مأرب والبيضاء وشبوة وتعز 

ف �ف المساجد وقتل المصل�ي
ة« ّ ها بالصواريخ الباليستية والطائرات المس�ي وغ�ي



انتحار طالب 
وإغالق مكتبة... 

هكذا يفسد الحوثيون 
ي اليمن

قطاع الثقافة والتعليم �ف

ــة  رهابي ي الإ
ــو�ث ــيات الح ــل ميليش تواص

ف عــى  جرائمهــا وانتهاكاتهــا بحــّق المدنيــ�ي

يحــة  اختــاف أطيافهــم، وتركــز عــى رسث

ي الأســاسي  ي تُعتــرب المــزود البرث
الطلبــة الــىت

الكثــري  ي 
�ف الدائــرة  المعــارك  ي 

�ف لصفوفهــا 

ــكل  ــب بش ــات، وتراق ــدن والمحافظ ــن الم م

ــن  ــم م ــا له ، لم ف ــ�ي ف والمثقف ــ�ي خــاص الفنان

ــور  ــباً لظه ــات، وتحس ــى المجتمع ــري ع تأث

الميليشــيات  ضــد  تحريضيــة  حــركات  أّي 

ــران. ي ــة لإ الموالي

ــك  ــة لتل ــد كان ضحي ي جدي
ــىف ــب يم طال

أقــدم عــى  الإجراميــة، فقــد  الميليشــيات 

ي محافظــة ريمــة، غــرب البــاد، 
النتحــار �ف

الكاتب المرصي  
رساج الدين الصعيدي  



رهابيــة  ي الإ
بســبب جبايــات ميليشــيا الحــو�ث

التاميــذ. المفروضــة عــى 

ــع »2  ــا موق ــل عنه ــادر نق ــاً لمص ووفق

ســبتبمر«، فــإّن الطالــب زكريــا الســعيدي 

أقــدم عــى النتحــار شــنقاً، بعــد رفــض 

ي طــرد 
الــىت الميليشــيا عودتــه إىل المدرســة 

يُســمى  مــا  منهــا، بســبب عــدم تســديده 

اك الشــهري، والمقــّدر بنحــو )0002(  بالشــرت

ريــال.

عــى  التغطيــة  حاولــت  الميليشــيا 

جريمتهــا بزعــم أّن الطفــل انتحــر بعــد أن 

رفــض والــداه ذهابــه معهمــا إىل صنعــاء، 

بـ«التأثــر  ســّمته  مــا  إىل  ذلــك  مرجعــًة 

ــة غــري المناســبة مــع  بالمسلســات التلفزيوني

ومحتواهــا«. الأطفــال  أعمــار 

ــد  ــو واح ــعيدي ه ــا الس ــر أّن زكري يُذك

ــى  وا ع ــرب ــن أج ــذ الذي ف آلف التامي ــ�ي ــن ب م

ــات  عــدم اللتحــاق بالمــدارس بســبب الجباي

أرس  عــى  ي 
الحــو�ث ميليشــيا  تفرضهــا  ي 

الــىت

الأطفــال تحــت ذرائــع مختلفــة.

تلميــذ  كّل  عــى  فرضــت  فالميليشــيا 

ــت  ــال تح ــا )0002( ري ــوماً شــهرية مقداره رس

ُمســّمى »المشــاركة المجتمعيــة«، بينمــا تذهب 

ــيا،  ــادة الميليش ــوب ق ــات إىل جي ــذه الجباي ه

ف عــى  والبعــض منهــا لتمويــل حــرب الحوثيــ�ي

. ي
ــىف ــعب اليم الش

ســيطرة  مناطــق  ي 
�ف المعلمــون  أّمــا 

، فإنّهــم ل يتلقــون رواتــب منــذ  ف الحوثيــ�ي

( 6102، إضافــة إىل فصــل آلف  أيلــول )ســبتمرب

ي 
ف الذيــن يخالفــون ميليشــيات الحــو�ث المعلمــ�ي

ي أفكارهــا.
�ف

ــن  ــرث م ــإّن أك ــة، ف ــر أممي ــاً لتقاري ووفق

ي ُحرمــوا مــن التعليــم 
ي طفــل يمــىف

مليــو�ف

ــة  ــيا الحوثي ــل الميليش ــرب وتحوي ــبب الح بس

ثكنــات  أو  معتقــات  إىل  المــدارس  بعــض 

وتدمــري  اســتهداف  عــن  فضــاً  عســكرية، 

المــدارس. ات  عــرث

ي 
ــية �ف ــاع المعيش ــور الأوض ــا أّن تده كم

، وارتفــاع معــدلت  ف مناطــق ســيطرة الحوثيــ�ي

أوليــاء  جعلــت   ،%06 مــن  لأكــرث  البطالــة 

ي 
الأمــور غــري قادريــن عــى دفــع الجبايــات الــىت

»الطالب زكريا السعيدي أقدم عل النتحار شنقاً، 
بعد رفض الميليشيا الحوثية عودته إىل المدرسة، 

اك الشهري« بسبب عدم تسديده الش�ت



ي أّن الأطفــال 
تفرضهــا الميليشــيات، مّمــا يعــىف

ي اليمــن أُضيــف إليهــم ســبب آخــر للحرمــان 
�ف

اً منهــم إىل  مــن التعليــم، وهــو مــا يدفــع كثــري

ي ســّن مبكــرة.
العمــل �ف

ــة إىل أّن الميليشــيا  ــر محلي وتشــري تقاري

ي 
�ف ســّيما  ل  التعليــم،  تســتخدم  الحوثيــة 

لمســاومة  والجامعيــة،  الثانويــة  المرحلــة 

الأرس عــى الدفــع ببعــض أبنائهــا الأطفــال إىل 

ــم  ــل تعلي ي صفوفهــا مقاب
ــال �ف الجبهــات للقت

ــم. ــة أبنائه بقي

 ، ف ــ�ي ــاب الحوثي ــل بإره ــياق متص ي س
و�ف

ي جديــد إىل أّن ميليشــيا 
أشــار تقريــر بحــىث

ي 
ي تعتقــل كّل مــن يــروج للســام �ف

الحــو�ث

ي 
مناطــق ســيطرتها، مؤكــداً أّن غالبيــة فّنــا�ف

الرســم توقفــوا عــن ممارســة أعمالهــم خوفــاً 

مــن العتقــال ومصــادرة أعمالهــم.

بنــاء  ي 
�ف الفنــون  »دور  تقريــر  وأكــد 

ســبأ  وكالــة  تــه  نرث اليمــن«  ي 
�ف الســام 

الرســم  ي 
فنــا�ف معظــم  أّن  الرســمية، 

وا عــن خوفهــم مــن  ّ ي صنعــاء عــرب
ي �ف التعبــري

الســتجواب أو مصــادرة أعمالهــم، ول ســّيما 

ي تشــري إىل الســام 
ــىت العمــل أو المشــاريع ال

التعايــش. أو 

ف ل يتبادلون  وأضــاف التقريــر أّن الفنانــ�ي

اً  هيب، مشــري اتهــم خوفــاً مــن التعــرض للرت خرب

ف الذيــن يتمتعــون  اً مــن الفنانــ�ي إىل أّن كثــري

ة ولديهــم الأدوات والمعــدات  ــري ــات كب بإمكان

ي 
خائفــون للغايــة ومرعوبــون مــن العمــل �ف

. ي
مناطــق ســيطرة ميليشــيا الحــو�ث

وذكــر التقريــر، الممــّول مــن الوكالــة 

، أّن عــدداً مــن  الــدوىلي الألمانيــة للتعــاون 

ــد  ــم، وق اته ــون كامري ــوا يحمل ــن كان المصوري

ــا مــن  ــا بالقــوة ومصادرته ــّم الســتياء عليه ت

قبــل الميليشــيا الحوثيــة.

ي 
�ف الفنــون  مســاحات  أّن  إىل  وأشــار 

ي تتعــرض 
مناطــق ســيطرة ميليشــيا الحــو�ث

ي 
ــىت ــواع الأنشــطة ال ــود عــى أن ــد والقي للتهدي

يمكــن القيــام بهــا.

ف  وحســب التقرير، فــإّن »عقليــة الحوثي�ي

الشــخصية،  الحريــات  كّل  ضــد  انقلبــت 

كاشــفة صورتهــم الحقيقيــة، مؤكــداً أّن قــادة 

ي 
»الميليشيا الحوثية تستخدم التعليم، ل سّيما �ف

المرحلة الثانوية والجامعية، لمساومة الأرس عل 
الدفع ببعض أبنائها الأطفال إىل الجبهات للقتال«



ــا  ــيقى أنّه ــون والموس ــون الفن ف يصف ــ�ي الحوثي

ات ل  »أشــكال غــري نقيــة وفاســدة مــن التعبــري

ــجيعها«. ــي تش ينبغ

ــد  ف عن ــ�ي ــاكات الحوثي ــم تتوقــف انته ول

هــذا الحــد، بــل وصــل الأمــر إىل الســطو عــى 

ف  الحقــوق الملكيــة والفكريــة لاأدبــاء والمثقفــ�ي

ــخ  ــة والتاري ــة الثقاف ــهد عاصم ، لتش ف ــ�ي اليمني

ف  ف كّل أعمــال المثقفــ�ي والأدب رسقــة الحوثيــ�ي

، ونســب تلــك الأعمــال  ف والأدبــاء والفنانــ�ي

ي قــام بهــا الفنانــون عــى أرض 
التاريخيــة، الــىت

ــط  ــق، فق ــه ح ــم دون أّي وج ــم، إليه وطنه

. ف ــ�ي ــاب أصحابهــا ومّاكهــا الأصلي لمجــرد غي

ــان  يم ــم »الإ ــم مجس ــك المعال ــن تل م

يمــان والحكمــة يمانيــة«، أحــد معالــم صنعــاء 

الــذي يزيــد عمــره عــى )03( عامــاً، والــذي 

ي 
يُعتــرب مــن أهــم وأبــرز أعمــال الفنــان اليمــىف

عــىي الحامــدي.

ــليمان  ي س
ــىف ــب اليم ــة للكات ــق مقال ووف

العســكر، عــرب صحيفــة »الوطــن«، فقــد ارتبط 

يمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة« ارتباطــاً  »الإ

زمنيــاً طويــاً بالمــكان، وقــد قــىف الحامــدي 

اف عليــه، حــىت  رسث ه والإ ف ي تجهــري
وقتــاً طويــاً �ف

أصبــح منــارة مــن معالــم العاصمــة صنعــاء، 

ي العاصمــة ســاعدت 
إّل أّن الأوضــاع الراهنــة �ف

البعــض عــى النهــب والرقــة والختــاس 

ــك  ــُج تل ــم تن ــة، ول امــات حقوقي دون أّي احرت

عبــث  مــن  هــا  كغري الجماليــة  المجّســمات 

، ومنتحــىي جهــود وملكيــات الآخرين،  ف العابثــ�ي

ي العاصمــة عــى 
ف �ف فقــد ســطا أحــد الحوثيــ�ي

ــّل  ي ظ
ــه، �ف ــبها إىل نفس ــم ونس ــة المجّس ملكي

خــارج  الموجــود  الحقيقــي  المالــك  غيــاب 

وا عن  ّ ي صنعاء ع�ب
ي �ف ي الرسم التعب�ي

»معظم فّنا�ف
خوفهم من الستجواب أو مصادرة أعمالهم، ول 
ي تش�ي إىل السالم أو 

سّيما الأعمال والمشاريع ال�ت
التعايش«

ي ذر الغفاري«  ف تأمر بإغالق مكتبة »أ�ب »محكمة تابعة للحوثي�ي
ي وإفراغها من محتوياتها«

ة بشكل نها�أ الشه�ي



ــان  ــع الفن ــت »الوطــن« م ــذا تواصل اليمــن، ل

ــدي،  ــىي الحام ــم، ع ــة المجّس ــب ملكي صاح

ي كينيــا، والــذي قــال إنـّـه فوجــئ 
الــذي يقيــم �ف

 ، ي
ــىف ــل الف ــول العم ــة ح ــات المضلل بالمعلوم

خاصــة أّن المّدعــي يعــرف أنّــه هــو مــن نّفــذ 

ــان«. ــان يم يم ــم »الإ مجّس

ف الــذي  هــذا، وكان العديــد مــن الفنانــ�ي

ف  للحوثيــ�ي التابعــة  الثقافــة  وزارة  منعتهــم 

مــن إقامــة فعاليــات ومعــارض قــد أعلنــوا 

توجههــم لحــرق أعمالهــم احتجاجــاً عــى 

الميليشــيات  قبــل  مــن  الممارســات  تلــك 

الممارســات  تلــك  أّن  يــن  معترب رهابيــة،  الإ

ــاد  ــذّواق، وبالب ي ال
ــىف ــعب اليم ــق بالش ل تلي

الغائــرة بالفــن، وفــق مــا نقــل موقــع »الخليــج 

. ي
أون ليــن« نهايــة العــام المــا�ف

طــار ذاتــه، أمــرت محكمــة تابعــة  ي الإ
و�ف

ذر  ي  »أ�ب مكتبــة  بإغــاق  ي 
الحــو�ث لميليشــيا 

ي 
ــا�أ ــكل نه ــاء بش ي صنع

ة �ف ــهري ــاري« الش الغف

وإفراغهــا، بعــد أن كانــت تبيــع الكتــب الفكرية 

ــاً. ــذ نحــو )04( عام والسياســية والفلســفية من

وأكــدت مصــادر محليــة، نقــل عنهــا 

أحــد  أّن  ليــن«،  أون  »العاصمــة  موقــع 

»الحوثيون يسطون عل الحقوق الملكية والفكرية لالأدباء 
، وينسبون تلك الأعمال إليهم دون أّي  ف ف اليمني�ي والمثقف�ي

وجه حق«

ف للميليشــيا الحوثيــة أمــر  القضــاة التابعــ�ي

بعــد )3( أعــوام مــن إغــاق المكتبــة وعمليــات 

مــن محتواهــا،  المكتبــة  بإفــراغ   ، ي
التقــا�ف

يجــارات  ــن ســداد الإ ــا ع بعــد أن عجــز مالكه

كّل  الميليشــيات  إغــاق  جــّراء  اكمــة،  المرت

ومنــع  والمعارضــة،  المســتقلة  الصحــف 

والسياســية«. الفكريــة  الكتــب  اد  اســتري

ف  ي ذر« مقصــد المثقف�ي وكانــت مكتبــة »أ�ب

ف  العاديــ�ي الأشــخاص  وحــىت   ، ف والسياســي�ي

اليوميــة  الصحــف  يقتنــون  كانــوا  الذيــن 

ي تصــدر داخــل اليمــن أو 
والأســبوعية الــىت

ــم  ــت معظ ــات، وكان ــك المج ــه، وكذل خارج

صــدارات  اء كّل الإ الســفارات تقصدهــا لــرث

المحليــة، مــن صحــف حكوميــة أو معارضــة أو 

مســتقلة.

وبــدأت معانــاة المكتبــة بعــد النقــاب 

صــدور  الحوثيــون  منــع  ف  حــ�ي ة،  مبــارسث

اد  الصحــف الحزبيــة والأهليــة، وكذلــك اســتري

الكتــب الفكريــة والفلســفية، وهــي الكتــب 

ف بهــا المكتبــة، وكان لهــا  ي كانــت تتمــري
الــىت

 ، ي
ي خدمــة الوســط الثقــا�ف

الفضــل الكبــري �ف

ي المجتمــع.
ودعــم التجــاه التنويــري �ف



اد  ومــع وقــف الرواتــب، ووقــف اســتري

تراكمــت  المبيعــات،  وتراجــع  الكتــب، 

يجــارات عــى مالكهــا، فلجــأ مالــك المبــىف  الإ

إىل المحاكــم، وعقــب ذلــك قامت ميليشــيات 

ــاك  ــة أّن هن ــة، بحج ــاق المكتب ي بإغ
ــو�ث الح

ــد  ــص أح ــا تخ ــا، وأنّه ــق ملكيته ــاً بوثائ تاعب

وهــذا  لانقــاب،  ف  المناهضــ�ي ف  لمانيــ�ي الرب

ــك  ــل المال ــائر، وجع ــن الخس ــف م ــا ضاع م

يجــارات، وهــو مــا ســّهل  يعجــز عــن دفــع الإ

لصاحــب المبــىف اســتصدار حكــم بإخــاء 

. ــىف المب

ــي  عام ــر الإ ــّدد وزي ــة، ن ــول الواقع وح

ي أمــس بقيــام ميليشــيا 
ــا�ف ري ي معمــر الإ

اليمــىف

ــهر  ــاق أش ــران بإغ ــن إي ــة م ي المدعوم
ــو�ث الح

ــن. ي اليم
ــة �ف مكتب

ي سلســلة تغريــدات 
، �ف ي

ريــا�ف وقــال الإ

ــام ميليشــيا  «: »إّن قي ــرت ي »توي
عــرب حســابه �ف

يران بإغــاق مكتبة  رهابيــة التابعــة لإ ي الإ
الحــو�ث

ي العاصمــة المختطفــة 
ي ذر الغفــاري« �ف »أ�ب

صنعــاء، وبيــع محتوياتهــا مــن الكتــب، امتداد 

لسياســة التضييــق عــى المؤسســات الثقافيــة 

لتجهيــل  ومســاعيها  بداعيــة،  والإ والفكريــة 

ــكار  ــه بالأف ــه، وإغراق المجتمــع، ومســخ هويت

ــران«. ــن طه ــة المســتوردة م المتطرف

ذر  ي  أ�ب مكتبــة  أّن  ي 
ريــا�ف الإ وأضــاف 

ي اليمن، 
الغفــاري تُعــّد أحد أشــهر المكتبــات �ف

ف  للمثقفــ�ي قبلــة  )4( عقــود،  وظلــت طيلــة 

ف  عاميــ�ي ف والإ والأدبــاء والكتــاب والسياســي�ي

ف وعاّمــة القــّراء مــن مختلــف مكونات  والباحثــ�ي

المجتمــع وأطيافــه السياســية والجتماعيــة، 

ــف  ــن مختل ــب م ات آلف الكت ــرث ــت ع وضّم

الثقافــات واللغــات.

ف الذين منعتهم وزارة الثقافة التابعة  »العديد من الفنان�ي
ف من إقامة فعاليات ومعارض يقومون بحرق أعمالهم  للحوثي�ي

احتجاجاً عل تلك الممارسات«



ي 
ي �ف

خوا�ف صالح الإ حزب الإ
اف اليمن ينكل بقبائل الأرسث

ويجند الأطفال لهذه الغايات

صــاح  ــاكات حــزب الإ ــف انته ــم تتوق ل

الســنوات  طيلــة  اليمــن،  ي 
�ف ي 

الإخــوا�ف

ي مناطــق القبائــل، حيــث تعــددت 
الماضيــة �ف

ي ظــل 
اف، �ف العتــداءات عــى قبائــل الأرسث

تصعيــد ميليشــيات الإخــوان مــن أعمالهــا 

ــا أّدى  ــأرب، م ــل م ــة قبائ ي منطق
ــة �ف العدواني

ف قبائل  إىل انــدلع مواجهــات عنيفــة بينهــا وبــ�ي

اف، عنــد مدخــل مدينــة حريــب، وســط  الأرسث

الكاتب المرصي  
حسن خليل 



ــاء  ف أبن ــ�ي ــى ب ــى وجرح ــقوط قت ــن س ــاء ع أنب

القبائــل.

ــة، داهمــت عنــارص  ــة العبدي ي مديري
و�ف

تابعــة لاإصــاح، منطقــة قبائــل آل الخاســع، 

، مــا تســبب  ف بداعــي البحــث عــن مطلوبــ�ي

ي 
�ف الشــديد  التوتــر  مــن  حالــة  حــدوث  ي 

�ف

ــذي يعكــس غضــب  المنطقــة، وهــو الأمــر ال

الإخــوان مــن انــرصاف شــيوخ القبائــل عنهــم، 

ــم. ــف معه ــدم التحال وع

كيبة  مخطط لتغي�ي ال�ت
الديموغرافية

ــن  ــر ب ــيخ لحم ــف الش ــه، كش ــن جهت م

عــىي لســود، أحــد أبــرز زعمــاء قبائــل شــبوة، 

ي 
عــن خطــط الإخــوان لإحــداث تغيــري ديموغرا�ف

صفــاً  الوقــوف  »إىل  داعيــاً  المحافظــة،  ي 
�ف

ــش،  ــاء والتهمي قص ــة الإ ــد سياس ــداً، ض واح

ــا  ــة، وم ــبوة الإخواني ــلطة ش ــها س ي تمارس
ــىت ال

ــث بالمــال العــام،  تمارســه مــن سياســة العب

 ،» وتكميــم الأفــواه، وتقييــد حريــة التعبــري

ولفــت الشــيخ إىل قيــام الميليشــيات الإخوانية 

ي 
ف ســكان محافظــات اليمــن الشــمالية �ف بتوطــ�ي

كيبــة الديموغرافية  شــبوة، مــن أجل »تغيــري الرت

ــع مخططــات  ي المحافظــة، مــن خــال توزي
�ف

ي بعــض مناطــق المحافظــة«، كاشــفاً 
ســكنية، �ف

ي الوقــت نفســه، »مــا تنتهجــه ســلطة شــبوة 
�ف

ــوق  ــم وحق ــع القي ــا�ف م ــات، تتن ــن ممارس م

وقمــع  الجتماعــات،  منــع  مــن  نســان،  الإ

المظاهــرات الســلمية، والماحقــات، والفســاد 

ــة  ــة العام ــييس الوظيف داري، وتس ــاىلي والإ الم

ــكرية«. ــة والعس المدني

ي 
ــرصي �ف ــث الم ــرى الباح ــه ي ــن جانب م

، الدكتــور ســامح مهــدي،  الفكــر الســياسي

ــل  ــة القبائ ي منطق
ــة �ف ــاكات الإخواني أّن النته

ليســت جديــدة، حيــث ســبق وأن ارتكبــت 

ي تعــز 
صــاح جرائــم حــرب �ف مليشــيات الإ

ــاك  ي إنه
ــية �ف ــة سياس ــة برغب ــأرب، مدفوع وم

ــأرب،  ــل م ــوص قبائ ــل، وبالخص ــذه القبائ ه

ــة  ــا والممانع ــدى قوته ــداً م ــدرك جي ــث ت حي

للجماعــة،  النصيــاع  تجــاه  تبديهــا  ي 
الــىت

فأقدمــت عــى ارتــكاب سلســلة مــن الجرائــم 

وحــرق  البيــوت،  باســتهداف  الوحشــية، 

ــرب  ــياق الح ي س
ــزل، �ف ــف الع ، وخط ي

الأرا�ف

النفســية، مــن أجــل الســيطرة عــى المنطقــة، 

خوانية تقوم  »لحمر بن علي لسود: الميليشيات الإ
ي شبوة من 

ف سكان محافظات اليمن الشمالية �ف بتوط�ي
ي المحافظة«

كيبة الديموغرافية �ف أجل تغي�ي ال�ت



ــدة  ي عبي
ــىت ــة قبيل ــل، وخاّص ــاع القبائ وإخض

ي مــأرب.
ومــراد �ف

ي 
ــىت ــه ال ي ترصيحات

ــدي �ف ــف مه ويضي

ي العــام 9102، 
خــّص بهــا »حفريــات«، أنـّـه �ف

نشــب رصاع عنيــف إثــر اجتيــاح ميليشــيات 

ي منطقــة 
اف �ف حــزب الإصــاح لمنــازل الأرسث

، إثــر خــاف عــى قطعــة أرض،  ف المنــ�ي

ي حــزب الإصــاح، محمــد 
حــاول القيــادي �ف

ــى  ــل ع ــا، واعتق ــتياء عليه ــي، الس الحزم

وهــو  اف،  الأرسث أبنــاء  مــن  عــدداً  إثرهــا 

الأمــر الــذي يتكــرر باســتمرار، لكــن انفجــار 

ي ظــل تنامــي 
القبائــل قــادم ل محالــة، �ف

ــاوزات  ــدي للتج ــة والتص ــوات المواجه دع

الإخوانيــة.

أّن  كذلــك،  أّكــد  المــرصي  الباحــث 

ي مناطــق 
فــه ميليشــيات الإصــاح �ف مــا تقرت

القبائــل، يعكــس مــدى تخــوف الإخــوان مــن 

ثــورة مقبلــة، تنتفــض فيهــا قبائــل اليمــن 

ــدور المشــبوه  ضدهــم، بعــد أن انكشــف ال

الــذي لعبــوه طيلــة ســنوات، وتواطؤهــم مــع 

، الــذي ســبق للقبائــل أن تصــدت لــه  ي
الحــو�ث

ي العــام 4102، وســطر أبنــاء 
بصــدور عاريــة، �ف

ي الدفــاع عــن 
قبيلــة عبيــدة، ملحمــة رائعــة �ف

ي 
ــو�ث ــن الح ــوان م ــذ الإخ ــة، والآن يتخ عي الرث

ــم،  ــيطرة عليه ــل، والس ــر القبائ ــة لقه ذريع

يعــرف  فيمــا  وإفقارهــم،  وحصارهــم 

نهــاك المســتمر، وهــو أمــر  اتيجية الإ بإســرت

ــوح. ــديد الوض ــدو ش يب

اتيجية  تجنيد الأطفال إس�ت
إخوانية

ــا إىل  ــع حاجته ــرى، وم ــة أخ ــن جه  م

ي ظــل مقاطعــة أبنــاء 
ي، �ف الدعــم البــرث

جماعــة  عــت  رسث لهــا،  الرئيســية  القبائــل 

ي اتبــاع سياســة جديــدة للتجنيــد، 
الإخــوان �ف

باســتهداف الطــاب الفقــراء، عــن طريــق 

ــم الدعــم  اق مســاكن الطــاب، وتقدي اخــرت

إىل  حاجتهــم  واســتغال  لهــم،  المــاىلي 

ــكن،  ــات الس ــع نفق ــأكل، ودف ــس والم الملب

عنــارصه  صــاح  الإ حــزب  وضــع  حيــث 

ي 
ــوا�ف ــمى الإخ ــة، ويس ــاكن الطلب ــل مس داخ

ــري  ــد، بأم ــة التجني ــه بمهم ــد إلي ــذي يعه ال

ــم  ــث يكــون مســؤولً عــن تقدي الســكن، حي

ي 
�ف ي 

الإخــوا�ف المنهــج  ونــرث  المســاعدات، 

ــاب  ــد الط ــم تجني ــن ث ــه، وم ــت نفس الوق

بعــد عمليــة غســيل الدمــاغ.

ي مناطق 
فه ميليشيات الإصالح �ف »سامح مهدي: ما تق�ت

القبائل، يعكس مدى تخوف الإخوان من ثورة مقبلة، 
تنتفض فيها قبائل اليمن ضدهم«



ــر متعــددة لفتــت أيضــاً إىل قيــام  تقاري

يــة  خري مســاكن  بإنشــاء  الإصــاح،  حــزب 

، كمرحلــة أوىل  ف لســتقبال الطــاب الكادحــ�ي

التثقيــف  دورات  خــال  مــن  لتجنيدهــم، 

إرســالهم  يجــري  ذلــك  وبعــد  المكثفــة، 

ي صفــوف 
الــرصاع، لانخــراط �ف إىل مناطــق 

الإخوانيــة. الميليشــيات 

ي 
�ف أحــد هــذه التقاريــر أوضــح أّن »مــرث

الإخــوان،  الطابيــة مــن جماعــة  المســاكن 

ــدوات  ــور الن ــاب لحض ــوة الط ــون بدع يقوم

ــيئاً  ــم ش ــه، وإعطائه ات التحريضي والمحــارصف

مــن المــال، ومــن ثــم يتــم أخــذ الشــباب 

الريــة«،  البيعــة  لحضــور  المتحمــس 

كمــا لفــت التقريــر إىل أنّــه »يتــم تشــكيل 

 ، مجموعــات متدرجــة، وكل مجموعــه لهــا أمــري

وهنــاك اجتماعــات منعقــدة ومغلقــة، مــع 

يــة للعنــرص الــذي يقــوم  ف إعطــاء مكافــأة تحفري

ــدة«. ــارص جدي ــب عن بجل

غــىف  التجنيــد ل  عمليــات  أّن  ويبــدو 

ي ظــل الضغــط 
عنهــا لفصائــل الإصــاح، �ف

مــأرب،  ي 
�ف لــه  تتعــرض  الــذي  العســكري 

تحتــاج  حيــث   ، النتقــاىلي قــوات  وتقــدم 

ي مجال تجنيد 
صالح تنشط �ف »أحمد الصالح: ميليشيات الإ

 ، ف ي معارك شبوة وأب�ي
ف أطفال �ف القرص، وقامت بالزج بمقاتل�ي

ضمن محاولتها المستمرة للسيطرة عل الجنوب«

ي؛ يدعــم  ميليشــيات الإصــاح إىل خــزان بــرث

تحركاتهــا العســكرية، خاّصــة عنــد خطــوط 

ــد تخــوم  ي منطقــة العرقــوب، وعن
التمــاس �ف

هــا مــن بــؤر القتــال، ومــن  مدينــة زنجبــار، وغري

ي عمليــات التجنيــد، بــل وتدفــع 
ثــم تنشــط �ف

ــال،  بالطــاب صغــار الســن إىل ســاحات القت

دون تدريــب أو عتــاد جيــد.

وكان أحمــد الصالــح، مديــر مركــز عــدن 

ي واشــنطن، قد كشــف أّن ميليشــيات 
لاأبحاث �ف

ي مجــال تجنيــد القــرص، 
صــاح تنشــط �ف الإ

ف أطفــال  وأنّهــا بالفعــل قامــت بالــزج بمقاتلــ�ي

، ضمــن محاولتهــا  ف ي معــارك شــبوة وأبــ�ي
�ف

المســتمرة للســيطرة عــى الجنــوب، وذلــك 

ي 
ي �ف

 عــى غــرار مــا تفعلــه ميليشــيا الحــو�ث

ــد  ــة تقــوم بتجني ــداً أّن الجماع الشــمال، مؤّك

ي محرقــة المعــارك 
القــرص، »وتــزج بهــم �ف

جنوبــاً، دون أّي اعتبــارات«.

 ، ي
ــىف ــياسي اليم ــف الس ــه، كش ــن جهت م

ف  بــ�ي »التنســيق  أّن  عــن  الفقيــه،  محمــد 

، وجماعــة الإخــوان، يتــم  ي
ميليشــيا الحــو�ث

ــاء  ــم بن ــو قائ ــن، وه ي اليم
ــق �ف ــدة مناط ي ع

�ف

ــدى  ــة ل كة والمتقاطع ــرت ــح المش ــى المصال ع



ــد  ي تمدي
ــا �ف ــن تلخيصه ي يمك

ــىت ، وال ف ــ�ي الطرف

عمــر الــرصاع لأكــرب وقــت، بهــدف حصــد 

.» ف أعــى مكاســب للطرفــ�ي

الســياسي  عليــه  أّكــد  نفســه  الأمــر 

، والــذي اتهــم الإخــوان  ي
، نبيــل الصــو�ف ي

اليمــىف

ي بدأوهــا 
ة التخريــب، الــىت بمواصلــة مســري

ي اليمــن، بســبب 
ي ســوريا، وكرســوا لهــا �ف

�ف

ورغبتهــم  الســلطة،  ي 
�ف المفــرط  طمعهــم 

الجميــع. إقصــاء  ي 
�ف العارمــة 



الحوثيون إذ ينافسون 
ي التوحش

النازية �ف
ف والستهانة بدماء اليمني�ي

اً منــذ  تشــهد الأزمــة اليمنيــة حــراكاً كبــري

عــام، للضغــط نحــو الوصــول لوقــف إطــاق 

ــانية  نس ــة الإ ــن الكارث ــف م ــاّم، للتخفي ــار ع ن

 ، ي
ــىف ــعب اليم ــم الش ــا معظ ي منه

ــا�ف ي يع
ــىت ال

بســبب الحــرب الدائــرة منــذ عــام 4102، عقــب 

ــة. عي ف عــى الرث ــ�ي انقــاب الحوثي

اجــع  ترت الضغــوط  هــذه  ي خضــّم 
و�ف

ي المقــام 
ي أّدت �ف

إىل الخلــف الأســباب الــىت

ــّد  ي ح
ــة �ف ز الكارث ــرب ــة، وت ــوع الكارث الأول لوق

ذاتهــا، ومنهــا تنبــع ضغــوط المجتمــع الــدوىلي 

ف أطرافهــا، وهــي  لحــّل الأزمــة، بالمســاواة بــ�ي

مكاســب  الأول  المقــام  ي 
�ف تحقــق  معادلــة 

الكاتب المرصي  
حامد فتحي 



، الذيــن بــدؤوا العــدوان،  ف ة للحوثيــ�ي كبــري

الميدانيــة،  بمكاســبهم  اف  بالعــرت وذلــك 

ومنحهــم فســحة مــن الوقــت لزيــادة قوتهــم 

لخــوض جولــة جديــدة مــن الــرصاع، بعــد أن 

تكــون الجهــود الدوليــة حيــدت، بقصــد أو 

ــم  ي دع
ي �ف ــر�ب ــف الع ــد، دور التحال ــري قص بغ

عيــة، بينمــا ل تســتطيع هــذه الجهــود  الرث

. ف ــ�ي ــن الحوثي ي ع
ــرا�ف ي ــم الإ ــع الدع قط

مبادرات منقوصة
ي اليــوم قبــل 

خــال زيارتــه إىل صنعــاء �ف

، ألمــح المبعــوث  ي
الأخــري مــن الشــهر المــا�ف

الأممــي إىل اليمــن، مارتــن غريفيــث، إىل وجــود 

ــرصاع  ــاء ال نه ــوي لإ ــاسي دوىلي ق ــم دبلوم زخ

ي اليمــن، وذلــك عقــب لقائــه مــع زعيــم 
�ف

، وجــاءت  ي
الحــو�ث الملــك  ، عبــد  ف الحوثيــ�ي

زيــارة غريفيــث لصنعــاء بعــد عــام مــن رفــض 

 ، ف ــري ــه بالتح ــبب اتهام ــتقباله بس ف اس ــ�ي الحوثي

ــه  ــن منصب ــث ع ــل غريفي ــر رحي ــن المنتظ وم

الســكرتري  نائــب  منصــب  ي 
�ف تعيينــه  بعــد 

نســانية. العــام لاأمــم المتحــدة للشــؤون الإ

ــوث  ــة المبع ــث، بصحب ــاض غريفي وخ

ــة  ــج، جول ي ليندركين
ــو�ث ــن، تيم ــ�ي لليم الأمري

ــث  ــقط، حي ــاض ومس ي الري
ــات �ف ــن المباحث م

ــدان  ــّدة بل ــك ع ــة، وكذل ــادات حوثي ــم قي تقي

ي 
ي �ف

ــة، والتقــى غريفيــث الوفــد الحــو�ث خليجي

ــاء. ــه إىل صنع ــل زيارت ــقط قبي مس

وقبيــل أشــهر مــن انتهــاء وليــة الرئيــس 

ي 02 كانــون 
الأمريــ�ي الســابق، دونالــد ترامــب �ف

المبعــوث  ســعى   ، ي
المــا�ف )ينايــر(  ي 

الثــا�ف

الرئيس اليمني مستقبالً املبعوث األمرييك لليمن



ي  ــادرة تحظــى بدعــم أورو�ب الأممــي لطــرح مب

ك« للحــّل  عــان المشــرت ُعرفــت باســم »الإ

ي نّصــت عــى وقــف 
ــىت ي اليمــن، وال

الســلمّي �ف

ة  ي مفاوضــات مبــارسث
وع �ف إطــاق النــار، والــرث

. ف ــ�ي ــة والحوثي عي ــة الرث ف الحكوم ــ�ي ب

ــى  ــك ع ــه تل ي مبادرت
ــث �ف ــز غريفي وقف

المبــادرة  وهــي؛  اليمــن،  ي 
�ف الحــّل  ثوابــت 

 ، ي
الوطــىف الحــوار  ومخرجــات  الخليجيــة، 

وقــرارات مجلــس الأمــن، وقــدم بنــوداً جــاءت 

؛ بالنــّص عــى  ف ي صالــح الحوثيــ�ي
جميعهــا �ف

 ، ي وقــف العمليــات العســكرية للتحالــف العر�ب

ام  ف يــة والبحريــة، مــع الــرت ســواء الجويــة والرب

ف بوقــف الأنشــطة العدائيــة تجــاه  الحوثيــ�ي

الســعودية.

ام بالمبــادرة تضمنــت  ف ولضمــان اللــرت

أمميــة،  عســكرية  تنســيق  لجنــة  تشــكيل 

 ، ف عيــة والحوثي�ي ف الرث بمشــاركة طــرف ثالث بــ�ي

ي عمليــاً،  ي إنهــاء دور التحالــف العــر�ب
مــا يعــىف

وقــرص الــدور الســعودي عــى الدفــاع داخــل 

ي 
الــىت الحوثيــة  العتــداءات  ضــّد  أراضيــه 

ي 
ــان المدنيــة، والمــدن والقــرى �ف طالــت الأعي

ــوب. الجن

ــن أوراق  ــف م ــد التحال ــب تجري إىل جان

ــح  ــادة فت ــك بإع ، وذل ي
ــو�ث ــى الح ــط ع الضغ

عليهــا  يســيطر  ي 
الــىت أ  والمــوا�ف المطــارات 

ي دون وجــود آليــة لمراقبــة تهريــب 
الحــو�ث

الســاح، فضــاً عــن منــح البنــك المركــزي 

الدولــة  إيــرادات  جمــع  ســلطة  صنعــاء  ي 
�ف

وتوزيعهــا.

ف  وجــاء قــرار إدارة بايــدن برفــع الحوثيــ�ي

ي 61 شــباط 
رهابيــة، �ف مــن قائمــة المنظمــات الإ

، بعــد أن ســبق وأدرجتهــم  ي
ــر( المــا�ف اي )فرب

إدارة ترامــب، قبيــل مغادرتــه البيــت الأبيــض، 

ليعكــس توجهــاً جديــداً لــدى إدارة بايــدن 

عــادة  اع، ارتباطــاً بخطواتهــا لإ ف لتســوية الــرف

ــران. ــووي مــع إي ــاء التفــاق الن إحي

جــرى  واشــنطن،  لجهــود  ودعمــاً 

ويبــدو  لليمــن،  أمريــ�ي  مبعــوث  ف  تعيــ�ي

آذار  ي 
�ف الســعودية،  المبــادرة  طــرح  أّن 

ي بالمعاناة 
اث الحو�ث »الهجوم عل مأرب يؤّكد عدم اك�ت

ي نزوح ومقتل 
، حيث تسّبب هجومه �ف ي

نسانية للشعب اليم�ف الإ
ات الآلف، رغم الترصيحات الأمريكية والدولية المطالبة  عرسث

بوقف الهجوم«



، جــاء ليقطــع الطريــق  ي
)مــارس( المــا�ف

ي تحقــق 
عــى تســويات الأمــم المتحــدة الــىت

حســاب  عــى  ف  للحوثيــ�ي ى  كــرب مكاســب 

الدائــم. الســتقرار 

وتضّمنــت مبــادرة المملكــة وقــف إطاق 

ــدة،  ــم المتح ــة الأم ــت مراقب ــامل تح ــار ش ن

يــرادات الجمركيــة لســفن  ائــب والإ وإيــداع الرصف

ي 
ــدة �ف ــاء الحدي ــن مين ــة م ــتقات النفطي المش

ي 
ــىف ــزي اليم ــك المرك ك بالبن ــرت ــاب المش الحس

بالحديــدة، وفــق اتفــاق ســتوكهولم بشــأن 

الحديــدة، وفتــح مطــار صنعــاء الــدوىلي لعــدد 

ــة،  ــة والدولي قليمي ة الإ ــارسث ــات المب ــن الرح م

اليمنيــة  الأطــراف  ف  بــ�ي المشــاورات  وبــدء 

اليمنيــة  للتوصــل إىل حــّل ســياسي لاأزمــة 

برعايــة الأمــم المتحــدة بنــاء عــى مرجعيــات 

ــادرة  ــدوىلي 6122، والمب قــرار مجلــس الأمــن ال

ومخرجــات  التنفيذيــة،  وآليتهــا  الخليجيــة 

ــامل. ي الش
ــىف ي اليم

ــىف ــوار الوط الح

اليمنيــة  الحكومــة  أّن  المرّجــح  ومــن 

ــوا  ــة، رفض ــادة المملك ، بقي ي ــر�ب ــف الع والتحال

ــبب  ــل؛ بس ــن قب ك م ــرت ــان المش ع ــادرة الإ مب

ي 
، وكان الرفــض قــرار الحــو�ث ف انحيازهــا للحوثيــ�ي

ي وصفهــا بأنّهــا 
بشــأن مبــادرة المملكــة الــىت

ــح  ــة بفت ــت الجماع ــد«، وطالب ــدم جدي »ل تق

وط، وهــي مطالــب  أ دون رسث المطــارات والمــوا�ف

ي الوقــت الــذي تواصــل 
تتمســك بهــا الجماعــة �ف

ــق  ــأرب والعم ــى م ــوم ع ــا بالهج ــه عدوانه في

ــر. ــر الأحم ــن البح ــدد أم ــعودي وته الس

نسانية استغالل الأزمة الإ
اتيجية فــرض الأمــر  ي إســرت

ويتبــع الحــو�ث

الواقــع، غــري آبــه بالضغــوط الدوليــة؛ بســبب 

مل يتوقف هجوم الحويث عىل مأرب



ارتباطــه بمحــور إيــران الــذي يواجــه عقوبــات 

ــة  ــات دولي ة، وعــدم وجــود عاق ــري ــة كب دولي

ــا،  ــن خاله ــه م ــط علي ــن الضغ ي يمك
ــو�ث للح

ي ترتبــط بمحــور إيــران، وقــوى 
عــدا تلــك الــىت

جــوار إقليمــي ربمــا تريــد بقــاءه ليصبــح أداة 

ضغــط عــى الســعودية.

ي عــى مــأرب ليؤّكــد 
وجــاء هجــوم الحــو�ث

نســانية للشــعب  اثه بالمعاناة الإ عــى عــدم اكرت

ي نــزوح ومقتل 
، حيــث تســّبب هجومــه �ف ي

اليمــىف

ات الآلف، ورغــم الترصيحــات الأمريكيــة  عــرث

والدوليــة المطالبــة بوقــف الهجــوم عــى مأرب 

ــه  ــا تمّثل ــا، لم ــتجب له ــم يس ي ل
ــو�ث إل أّن الح

اتيجية لــه، وهــو  المحافظــة مــن أهــداف إســرت

ام بأيــة  ف ي بعــدم اللــرت
أمــر يكشــف نوايــا الحــو�ث

مبــادرات تحــّد مــن خططــه للســيطرة عــى 

. ي
كامــل الشــمال اليمــىف

ــانية  ــة إنس ــوأ أزم ــاد أس ــش الب وتعي

 %08 نحــو  اعتمــاد  ظــّل  ي 
�ف العالــم،  ي 

�ف

ــون  ــم 92 ملي ــغ عدده ــكان، البال ــن الس م

 31 ويواجــه  المســاعدات،  عــى  نســمة، 

ي خطــر المجاعــة، وفاقمــت 
مليــون يمــىف

ــة مــن  ــح الدولي ــا وتقلــص المن أزمــة كورون

الأزمــة.

 ، ي
اليمــىف والكاتــب  الباحــث  ويناقــش 

ــة  ــن زاوي ــة م ــان الجهــود الدولي ــي النعم لطف

نســانية، ويــرى أّن ضغــط المجتمــع  الأزمــة الإ

الــدوىلي ينبــع مــن إدراك أّن حــّل المشــاكل 

زّر  بضغطــة  يتــأ�ت  ل  المعقــدة  والأزمــات 

واحــد؛ وخطــوة واســعة تحــرق المراحــل، 

ــة  بــل مــن خــال الســري عــى خطــوط متوازي

أو عــرب مراحــل تتوزعهــا الأطــراف المعنيــة 

قليميــة باليمــن. الدوليــة والإ

ــات«، أّن  ــان، لـــ »حفري ــاف النعم وأض

ي أمــر 
ف التحالــف والحــو�ث بحــث وقــف النــار بــ�ي

ــع،  ــى الجمي ــوط ع ــف الضغ ي تخفي
ــهم �ف يس

ي إىل ســام ويمّهــد 
وأّن التفــاوض إذ يفــىف

ســبيله فــإّن المســتفيد الأول والرئيــس هــو 

ي 
ــىت ــرب ال ــه الح ــذي أنهكت ي ال

ــىف ــعب اليم الش

بمــا  والمخطئــون،  الخــارسون  فيهــا  كــرث 

ي بقــدر مــا تربــح 
فيهــم الجماعــة الحوثيــة الــىت

مقــرون  فهــو  الســياسي  الــدور  اســتمرارية 

باســتمرارية الرتيــاب العــام فيمــا تتخــذ مــن 

ــالك. ــن مس ــلك م ــف وتس مواق

الباحث والكاتب اليمني، لطفي النعامن



ويؤكــد النعمــان عــى أّن »لــكّل أزمــة 

ف وغــري  عيــ�ي أطرافهــا، كيفمــا كانــوا وجــاؤوا، رسث

ــاوين  ــري متس ــاوين أو غ ــواء متس ، س ف ــ�ي عي رسث

قانونيــاً وواقعيــاً، ول بــّد مــن أن يتــم التعامــل 

ف هــذه  ي مســتواه المنظــور بــ�ي
والتفــاوض �ف

ــذه  ــات ه ــت غاي ــاً كان ة، أي ــارسث ــراف المب الأط

الأطــراف«.

ي
رهان الحو�ث

ــة  ــي بالرئاس عام ــكرتري الإ ــف الس ويختل

ــت  ، ثاب ــياسي ــث الس ــب والباح ــة، الكات اليمني

الأحمــدي، مــع طــرح النعمــان، ويــرى أّن 

ف للســلم درب مــن  ي جنــوح الحوثيــ�ي
التفكــري �ف

العبــث، لأّن الأيديولوجيــة الحوثيــة ترتكــز عى 

ــة كهنوتيــة صلبــة، مثلهــا مثــل الفاشــية  نظري

ــّدها  ــا أش ــي ربم ــة، وه ــة أو الخميني أو النازي

ــة،  ــا الديني ــك أدبياته ــّرر ذل ــا تق ــاً، كم جميع

ــة. ــك ترصفاتهــم الحالي ــد عــى ذل ــا تؤّك وكم

وأشــار الأحمــدي، لـــ »حفريــات«، إىل أّن 

ــة  ــذه الجماع ــع ه ي م
ــىف ــعب اليم ــة الش تجرب

تكشــف أنّهــا تتمــّدد كّلمــا ضعفــت الدولــة 

ف تقوى  وتتنفــس خــارج بيئتهــا التاريخية، وحــ�ي

ــها،  ــى نفس ــل ع ــا تتحوص ــان م ــة رسع الدول

عالمي بالرئاسة اليمنية د. ثابت الأحمدي لـ  »السكرت�ي الإ
»حفريات«: الأيديولوجية الحوثية ترتكز عل نظرية كهنوتية 

صلبة، مثلها مثل الفاشية أو النازية أو الخمينية«

ــع  ــش م ــة بالتعاي ــري قابل ــا، غ ــة بذاته محتمي

بــص بــه والكيــد لــه. الآخــر، إل مــن قبيــل الرت

جميــع  نكــث  ي 
الحــو�ث أّن  وأضــاف 

ي وّقــع عليهــا، 
التفاقيــات والمبــادرات الــىت

ــوة  ــاور بالدع ــه »ين ــداً أنّ ــام 1102، مؤّك ــذ ع من

ي 
إىل الســام منــاورة فقــط كّلمــا وجــد نفســه �ف

حالــة ضعــف، ليســتعيد أنفاســه مــن جديــد، 

ــة تقــارب أو  ــة عملي ــم ينقــّض عــى أي ومــن ث

ي كــر شــوكته 
دعــوة للســام، والحــّل يكمــن �ف

عســكرياً، بغــري ذلــك ســنخدع أنفســنا وندفــن 

.» ــرث ــاد، ل أك ــت الرم ــار تح الن

ي ســياق الجهــود الدوليــة، طالبــت 
و�ف

بوقــف  ي 
الحــو�ث الأمريكيــة  الخارجيــة 

ي 
ف فــوراً، وذلــك �ف النتهــاكات بحــّق اليمنيــ�ي

ي 
، ويــأ�ت ي

ترصيــح بتاريــخ 13 مــن الشــهر المــا�ف

ي 
ــي �ف ــوث الأمم ــة المبع ــع جول ــاً م ــذا تزامن ه

نهــاء  ي إطــار الحــراك الــدوىلي لإ
صنعــاء، و�ف

عيــة  الأزمــة. ومــن غــري المرجــح قبــول الرث

ي 
عــن مكاســب الحــو�ث والمملكــة بمبــادرات ترث

عيــة،  العســكرية، وانقابــه عــى الســلطة الرث

ــتعداد  ــت لاس ــات والوق مكاني ــه الإ ــا يمنح بم

ــرصاع. ــن ال ــة م ــولت المقبل للج



كيف غ�ي الحوثيون ثوبهم 
ي سبيل السلطة؟

الطائفي �ف

ــة  ــش الزيدي ــابقة تعاي ــرون س ــوال ق ط

ــن،  ي اليم
ــيان �ف ــان الرئيس ــافعية، المذهب والش

ي 
ل بــدر الديــن الحــو�ث بســام، إل أّن تحــوُّ

ــة  ــدل إىل الجارودي ــدّي المعت ــر الزي ــن الفك م

تصاعــد  إىل  وأدى  المعادلــة،  بهــذه  أخــّل 

 ، ي
الفتنــة الطائفيــة وظهــور جماعــة الحــو�ث

ــاد إىل وضــع غــري مســبوق  ــت الب ي أوصل
ــىت ال

ي تاريخهــا.
�ف

لقــد فــّر الحوثيــون مــن الطائفــة الزيدية 

يــة،  عرث ي 
الثــىف إىل  ومنهــا  الجاروديــة  إىل 

ف أقــام علمــاء الزيديــة نقاشــات  والبدايــة حــ�ي

واســعة، وعــى رأســهم المرجــع مجــد الديــن 

الهاشــمّي  النســب  ط  رسث حــول  المؤيــدي، 

ــوم، وأّن  ــول الي ــه صــار غــري مقب ــة وأنّ مام لاإ

ــة، والشــعب يمكــن  هــذا كان لظــروف تاريخي

لــه أن يختــار َمــن هــو جديــٌر لحكمــه دون 

الكاتب المرصي  

ماهر فرغىي



 ، ف ط أن يكــون مــن نســل الحســن أو الحســ�ي رسث

ة؛ بــل  ض بشــدَّ ي اعــرت
إل أّن بــدر الديــن الحــو�ث

ي اليمن«، 
إنـّـه أصــدر كتابــاً بعنــوان »الزيديــة �ف

ــة، وأوجــه التقــارب  ــكار الجارودي ــه أف ح في رسث

ــر إىل  ــم اضط ــة؛ ث ي ي عرث
ــىف ف الث ــ�ي ــا وب بينه

الهجــرة إىل طهــران، واصطحــب معــه ابنــه 

ي فيمــا 
، الــذي سيؤســس جماعــة الحــو�ث ف حســ�ي

ي منطقــة صعــدة والمناطــق المحيطــة 
بعــد �ف

حــزب  عــن  انشــق  أن  بعــد   ،7991 العــام 

ي 
ــت �ف ــه، وكان ن جماعــة خاصــة ب ــوَّ الحــق، وك

ــة. ــة فكري ــة ديني ــة ثقافي ــة جماع البداي

ف العــام الســابق  ووفــق مــا كتبــه، الأمــ�ي

لمنتــدى الشــباب المؤمــن، محمــد يحىي ســالم 

ي مع 
ي كتابــه »الخافــات الجليــة للحــو�ث

عــزان، �ف

مذهــب الزيديــة«، فــإّن هذه الفرقة تُنســب إىل 

ي الأعمــى 
ي الجــارود زيــاد بــن المنــذر الهمــدا�ف أ�ب

ي )المتــو�ف العــام 051هـــ(، الــذي كان يرى 
الكــو�ف

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

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

لمخالفتهــم النــص الــوارد عليــه، كمــا يــرى 

مــام ل يكــون إل مــن هللا تعــاىل،  ف الإ أّن تعيــ�ي

ــر إل  ــاف ل تتوف ــن بأوص ــمية ولك ــس بالتس لي

فيــه، وعــى الأمــة أن تبحــث عمــن تتوافــر فيــه 

ي 
تلــك الأوصــاف وتتخــذه وىلي أمــر مطاعــاً �ف

شــؤون الديــن والدنيــا.

ــه  ــق علي ــذي يُطَل ــدي ال ــب الزي المذه

مامــة  الإ الشــيعة«،  وســّنة  الســّنة  »شــيعة 

لديهــم ليســت بالنــص، وهــي ليســت وراثيــة 

ــود  ف وج ــري ــل ويج ــة؛ ب ــى البيع ــوم ع ــل تق ب

ــن  ي قطري
ــد �ف ــت واح ي وق

ــام �ف ــن إم ــرث م أك

وعمــر،  بكــر  ي  أ�ب خافــة  ويقــر   ، ف مختلفــ�ي

ي هللا عنهمــا، إل أّن الجاروديــة مختلفــة 
ر�ف

ي زكاة 
يــة �ف ي عرث

نوعــاً مــا، وتتشــابه مــع الثــىف

الخمــس، وجــواز التقيــة، وتفضيــل الأحاديــث 

هــا، لــذا فقــد  الــواردة عــن آل البيــت عــى غري

ل  وكان  عقديــاً،  ف  الحوثيــ�ي إيــران  نــارصت 

ــدى  ي إح
ــة �ف ــة قليل ــتيعاب أّن جماع ــن اس يمك

أن  يمكــن  ة  الصغــري اليمنيــة  المحافظــات 

ي من الفكر الزيدي المعتدل إىل 
»تحوُّل بدر الدين الحو�ث

الجارودية أدى إىل تصاعد الفتنة الطائفية باليمن«

بدر الدين الحويث



ــاعدة  ــة دون مس ة الطويل ــرت ــذه الف ــد ه تصم

الوضــع  تحليــل  وعنــد  مســتمرة،  خارجيــة 

ــاد  ي تســتفيد مــن ازدي
ــىت كانــت طهــران هــي ال

يــة  ، فهــي دولــة اثنــا عرث ي
قــوة التمــرد الحــو�ث

ــا. ــرث مذهبه ــيلة لن ــكل وس ــد ب تجته

التحول إىل إيران
ــة  ــرة »ولي ي فك

ــو�ث ف الح ــ�ي ــد حس ــد وج لق

ي حــّاً مناســباً 
ي أ�ت بهــا الخميــىف

الفقيــه«، الــىت

للصعــود إىل الحكــم حــىت لــو لــم يكــن مــن 

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

ــه  ــا أّن حيات ــدي، كم ــر الزي ي الفك
ــس موجــوداً �ف لي

ي طهــران مّكنتــه مــن طلــب العــون الســياسي 
�ف

والقتصــادي والعســكري، وهــذا مــا يحصــل منــذ 

ف تحــول تنظيــم  العــام 4002 وحــىت الآن، حــ�ي

، إىل مرحلة  ي
الشــباب المؤمــن، الذي أسســه الحــو�ث

ــران  ــهر حزي ــذ ش ، ومن ي
ــىف ــلح العل ــم المس التنظي

)يونيــو( مــن العــام 4002، تحــّول التنظيــم، إىل 

ميليشــيات عســكرية ذات بعــد أيديولوجــي.

ف  ومنــذ تصاعــد نفــوذ جماعــة الحوثي�ي

ــى  ــرث ع ــدأت تنت ــام 1102، ب ــن الع ي اليم
�ف

نحــو محــدود داخل قاعــات مغلقــة مظاهر 

النــدب واللطــم وطقــوس وعــادات شــيعية 

ي 
ي يمارســها أتبــاع المذهــب الثــىف

كتلــك الــىت

ي إيــران والعــراق.
ي )الجعفــري( �ف عــرث

اً مــا تــداول ناشــطون عــى مواقــع  وكثــري

تســجيلية  مشــاهد  الجتماعــي  التواصــل 

تلــك  يمارســون  وأطفــال  لشــباب  مصــورة 

ي اليمــن.
الطقــوس المذهبيــة غــري المألوفــة �ف

الســابقة  الســنوات  مــدى  وعــى 

ف  ــ�ي تصاعــدت مظاهــر احتفــاء جماعــة الحوثي

الدينيــة  بالمناســبات  لفــت  نحــو  عــى 

ي 
ــىف ــيعية الث ــة الش ــا الطائف ــل به ي تحتف

ــىت ال

ــميه  ــذي تس ــر ال ــد الغدي ــل؛ عي ــة، مث ي عرث

الجماعــة يــوم )الوليــة( )81 ذي الحجــة(، 

ــادف  ــذي يص ــرم(، ال ــوراء )01 مح ــوم عاش وي

ي  ف بــن عــىي بــن أ�ب مــام الحســ�ي يــوم مقتــل الإ

ي أ�ت بها 
ي فكرة »ولية الفقيه« ال�ت

ي �ف
ف الحو�ث »وجد حس�ي

ي حاّلً مناسباً للصعود إىل الحكم«
الخمي�ف

حسني الحويث



ي كربــاء، ومناســبة 
ي هللا عنهمــا، �ف

طالــب، ر�ف

ــع الأول(،  ــام )21 ربي ــه الس ي علي ــىب ــد الن مول

والــذي أعلنتــه الجماعــة يــوم إجــازة رســمية.

ــف  ، مؤل ي
ــ�ث غ ــد الدَّ ــد محم ــول أحم يق

كتــاب »الحوثيــون الظاهــرة والتكويــن«، إّن 

ف طلبــوا قبــل ذلــك وســاطة المرجــع  الحوثيــ�ي

، لتأكيــد  ي
ي آيــة هللا السيســتا�ف

الشــيعي العــرا�ت

ــة التمــرد، هــذا إضافــة إىل أّن الحكومــة  مذهبيَّ

اليمنيــة آنــذاك أعلنــت عــن مصادرتها لأســلحة 

إيرانيــة  وهــي   ، ف بالحوثيــ�ي خاصــة  ة  كثــري

ــع. الصن

عــى  اليمنيــة  الحكومــة  دأبــت  وقــد 

 ، ف للحوثيــ�ي إيــران  مســاعدة  عــن  الحديــث 

لعبــة  وهــي  المســاعدة،  الثانيــة  وأنكــرت 

ي ضــوء عقيــدة 
سياســية مفهومــة، خاصــة �ف

يــة. عرث ي 
الثــىف »التقيــة« 

سياسات طائفية
بالشــؤون  المختــص  ي 

الصحــا�ف يقــول 

ي حديثــه لـ«حفريــات«: 
يرانيــة عــىي رجــب، �ف الإ

أصبحــت  الجاروديــة  الحوثيــة  الحركــة  »إّن 

يــة،  ي عرث
قريبــة جــداً مــن الطائفــة الثــىف

ف أتباعهــا  مامــي بــ�ي ودأبــت عــى نــرث الفكــر الإ

ــن  ــّنة م ــل الس ــاط أه ف أوس ــ�ي ــة، وب ــن جه م

جهــة أخــرى، عــرب عــدة وســائل، منهــا: توزيــع 

ــر  ي تزخ
ــىت ه، ال ــري ي وغ

ــو�ث ف الح ــ�ي ــات حس كتاب

الطــاب  عــى  ي 
الخميــىف بالتشــيع وتمجيــد 

بالشــعائر  يســمى  مــا  وإقامــة  والشــباب، 

الحســينية وطقــوس عاشــوراء واحتفــالت يوم 

ــات الشــيعية،  ــث اللطمي هــا، وب ــر وغري الغدي

ي الزيدي 
ي تعتــرب غريبــة عــن الوســط اليمــىف

الــىت

، وإقامــة دورات تعريفيــة ودعويــة  ي
والســىف

ــق  بالتشــيع للشــباب والشــابات، ورفــع وتعلي

ــرص هللا  ي وحســن ن
ي وخامنــىأ

صــور الخميــىف

وبشــار الأســد، وشــعارات التبجيــل والتعظيم 

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

شــحادة،  أســامة  الكاتــب  يؤكــد  كمــا 

ف اســتعملوا  الحوثيــ�ي أّن   ، ي
ي مقــال صحــا�ف

�ف

ي 
ي تشــييع البعــض، خاصــة مــع تفــ�ث

المــال �ف

وا ولء الوجهــاء  حالــة الفقــر والبطالــة، واشــرت

ف  ف مــن المنتفعــ�ي وشــيوخ القبائــل والأكاديميــ�ي

ي 
ــيع �ف ــرث التش ــراً لن ــوا ج ــة، ليكون والمرتزق

ــّنية. ــق الس المناط

ولــم يكتــِف الحوثيــون بذلــك، وفــق 

شــحادة، بــل اســتهدفوا المســاجد ودور القرآن 

اتيجية  ــا سياســة وإســرت ه ــم، وكان تدمري الكري

ف بدأت تنترسث داخل قاعات مغلقة  »منذ تصاعد نفوذ الحوثي�ي
مظاهر الندب واللطم وطقوس وعادات شيعية«



»علي رجب: الحركة الحوثية الجارودية دأبت عل نرسث الفكر 
ف أوساط أهل السّنة« ف أتباعها بل وب�ي مامي ب�ي الإ

ي 
ــىت ــز ال ــاجد والمراك ــل المس ــن أوائ ــة، وم ثابت

ُدمــرت، مســجد ومركــز دّمــاج العــام 4102، 

الــذي أسســه الشــيخ الســلفي مقبــل الوادعــي.

وبحســب إحصائيــات رابطــة علمــاء 

اليمــن قــام الحوثيــون بتفجــري 92 مســجداً، 

ــجداً  ــرض 42 مس ــا تع ــل، فيم ــرت بالكام ُدّم

ة  ــري ار بليغــة جــداً، وتهدمــت أجــزاء كب لأرصف

ــري  ــتهدافها بالتفج ــة اس ــا، نتيج ــن مبانيه م

أو القصــف بالدبابــات والصواريــخ، وبــذات 

الأســلوب فجــر الحوثيــون 61 داراً للقــرآن 

الكريــم ومركــزاً دينيــاً لعلــوم الحديــث، 

وقامــوا  وحــده،   7102 العــام  ي 
�ف وذلــك 

ي اليمــن إىل 
بتحويــل أكــرث مــن 003 مســجد �ف

ثكنــات عســكرية ومســتودعات لاأســلحة، 

ي 
كمــا رصح بذلــك وزيــر الأوقــاف اليمــىف

ــة. ــد عطي أحم

ي 
ووفــق شــبكة »الراصــد« المختصــة �ف

ــم  ي ل
ــإّن النقــاب الحــو�ث شــؤون التشــيع، ف

ــف  ــب الصح ــع مكات ــاق جمي ــن إغ ــواَن ع يت

ــه  ــة ل ــتقلة المخاِلف ــة والمس ــة والأهلي الحزبي

ي الــرأي، بــل أقدمــت المليشــيات التابعــة 
�ف

لــه عــى نهــب مكاتبهــا واعتقــال محرريهــا 

الصحــف:  هــذه  ومــن  فيهــا،  ف  والعاملــ�ي

ــدر،  ــة المص ــوم، صحيف ــار الي ، أخب ــاىلي الأه

الصحــوة، مــأرب بــرس، الميثــاق، كمــا هاجموا 

ــاسث  ي ل تتم
ــىت ــة ال ــوات الفضائي ــرات القن مق

ــباب  ــن ش ــهيل ويم ــوات؛ س ــل قن ــم مث معه

والرشــد واليــر وآزال.

ــز الدراســات  ــن مرك ــل »الراصــد« ع ونق

ف  ي تبديــل الحوثي�ي
عــام القتصــادي اليمــىف والإ

أيديولوجيتهــم  مــع  لتتوافــق  المناهــج 

الطائفيــة، ومــن أمثلــة ذلــك إبــدال اســم عمــر 

ي دروس اللغــة 
ــو كان �ف باســم محمــود حــىت ل

العربيــة، كمــا تــم حــذف اســم صــاح الديــن 

ف  ، وتــم إضافــة صــورة لزعيــم الحوثيــ�ي ي الأيــو�ب

ي كتــب مدرســية، كمــا شــّكلوا 
ي �ف

ف الحــو�ث حســ�ي

ــادرة  ــدارس ومص ــات الم ــش مكتب ــاً لتفتي لجان

تتعــارض  ي 
الــىت ســامية  الإ العقيــدة  كتــب 

ــاب  ــار الط ــة، وإجب ــم الجارودي ــع عقيدته م

ــة،  ــة الحوثي ــد الرصخ ــى تردي ــدارس ع ي الم
�ف

ي أســعد 
ــىف ي ب

ــرص �ف ي مدرســة الن
ــا حــدث �ف كم

ــت. ــة المحوي ــة لمدين التابع

ي تقريــر نقلتــه صحيفــة »الوطــن« 
و�ف

منحــاً  قدمــوا  ف  الحوثيــ�ي فــإّن  المرصيــة، 

ي إيــران والعــراق مــن أجــل 
دراســية للطــاب �ف

ي 
تشــييعهم، وعودتهــم بعقيــدة طائفــة الثــىف



يــة. عرث

الكاتــب  يقــول  الســياق،  هــذا  ي 
�ف

، محمــد شــعت،  ي
يــرا�ف ي الشــأن الإ

المختــص �ف

ي حديثــه لـ«حفريــات«: »إّن إيــران تحتــل 
�ف

ي 
اليمــن، عــن طريــق نــرث عقيــدة »الثــىف

ــة  ــي تســتغل الشــعارات الديني ــة«، وه ي عرث

، وذلــك عقــب  ي حشــد الجماهــري
والسياســية �ف

صلــوات الجمعــة، تحــت شــعار »آل البيــت« 

ونرصتهــم«.

ي عــى نحــو 
يــرا�ف إّن التدخــل الخارجــي الإ

ــة لبعــض  ــح مظل ــن، أصب ــري مســبوق باليم غ

ف إىل طهــران، وأدى إىل أّن الحركــة  المتحّولــ�ي

، أو مــن هــو عــى  ي
ف الحــو�ث ي أسســها حســ�ي

الــىت

ــن  ــرّت الآن م ــه، ف ــد رحيل ــري بع ــه الفك خّط

ــن عــى نحــو مســبوق  ــة، وتســري باليم الزيدي

ــرث  ــب أك أ بعواق ــىب ــا ين ــة، مم ي ي عرث
ــىف إىل الث

ســوداوية عــى مســتقبل بلــد لطالمــا تعايــش 

أهلــه بعيــداً عــن التجاذبــات الطائفيــة الوافدة 

ــة. ــه المجتمعي عــى ثقافت



ي ضد 
صواريخ الحو�ث

مارات...  الإ
السياقات اليمنية والمآلت 

يرانية الإ

يطــرح التصعيــد الــذي تمارســه جماعــة 

مــارات  أنصــار هللا الحوثيــة ضــد دولــة الإ

ي هــذا التوقيــت، عــرب 
العربيــة المتحــدة �ف

ــع  ــة الصن ــخ إيراني ات وصواري ّ ــري ــه مس توجي

ف  ي عمليتــ�ي
ضــد أهــداف مدنيــة إماراتيــة �ف

ــن  ــة م ــن أســبوع، يطــرح جمل ــّل م خــال أق

التســاؤلت حــول أســباب وســياقات هــذا 

ــادة  ــه بالقي ــك ارتباطات ي ذل
ــا �ف ــد، بم التصعي

ــن  ام ف ــد بالرت ــري التصعي ــة تفس ــة وكيفي يراني الإ

ــات  ــهدها العاق ــة تش ــورات إيجابي ــع تط م

ي  
الكاتب الأرد�ف

عمر الرداد 



ماراتيــة مــع إيــران، والتطــورات  الســعودية الإ

الميدانيــة حــول ســري المعــارك والمواجهــات 

ي اليمــن، ومــا ل يتــم الحديــث عنــه، وهــو 
�ف

ي هــذا التصعيــد، 
ي �ف

دور حــزب هللا اللبنــا�ف

وفيمــا يــىي قــراءة لهــذا التصعيــد، وفقــاً 

لســياقاته.

يرانية القيادة الإ
مــارات  ي ضــد الإ

يرتبــط التصعيــد الحــو�ث

ــع  ــران م ــة؛ فطه ــة متضارب ــات إيراني بمرجعي

ــزب  ــيا ح ــة »ميليش ي المنطق
ــا �ف ــض وكائه بع

ــة تابعــة للحشــد  ي ومجاميــع عراقي
ــا�ف هللا اللبن

الرئيــ�ي  الداعــم  هــي   » ي
العــرا�ت ي  الشــعىب

ــلحة  ــم بالأس ــال تزويده ــن خ ، م ف ــ�ي للحوثي

ــوري  ــرس الث ــن الح اء م ــرب ــارين وخ والمستش

الصواريــخ  تجميــع  مجــالت  ي 
�ف  ، ي

يــرا�ف الإ

إعانــات   وتتكــرر  ة،  ّ المســري والطائــرات 

البحريــة الأمريكيــة حــول ضبــط ســفن إيرانيــة 

ي طريقهــا إىل 
محّملــة بالأســلحة والمتفجــرات �ف

ي اليمــن، بمــا فيهــا ضبــط ســفينة 
ف �ف ــ�ي الحوثي

ي خليــج ســلطنة ُعمان 
تابعــة للحــرس الثــوري �ف

ي طريقهــا إىل اليمــن، وهــي 
تحمــل متفجــرات �ف

ي تــم ضبطهــا قبــل أشــهر 
الســفينة ذاتهــا الــىت

. ف ــ�ي ــة للحوثي ــلحة رشاش ــل أس ــي تحم وه

ات  ّ ومســري صواريــخ  إطــاق  أّن  بيــد 

ي 
»حوثيــة« ضــد أهــداف مدنيــة إماراتيــة �ف

ــتئناف  ــياقات اس ــع س ــارض م ي يتع ــىب ــو ظ أب

عاقــات  فيهــا  بمــا  يرانيــة،  الإ العاقــات 

أمنيــة ودبلوماســية، وهــو مــا يرتــب عــى 

ي هــذه 
ــات حــول دورهــا �ف ــم إجاب ــران تقدي إي

ــن  ــدر ع ــان ص ي بي
ــا �ف ــم إعانه ــة، رغ العملي

والســاح  العنــف  أّن  تأكيدهــا  الخارجيــة 

ي إشــارة 
ي المنطقــة، �ف

لــن يحقــق الســام �ف

ــف ضــد  ــات التحال ة لرفــض عملي ــارسث ــري مب غ

مــارات. ي عــى الإ
ف والــرّد الحــو�ث الحوثيــ�ي

يبقــى  ذلــك،  كل  مــع  امــن  ف وبالرت

ي إطــار 
مــارات �ف ي ضــد الإ

التصعيــد الحــو�ث

حســابات إيرانيــة مرتبطــة بمفاوضاتهــا النوويــة 

ي مــن الواضــح أنّهــا تســري وفــق 
ي فيينــا، والــىت

�ف

ــي:  ــة وه يراني ــادة الإ ــا القي اتيجية تنفذه ــرت اس

ي 
ي التصعيــد، ليــس �ف

إطــاق يــد الــوكاء �ف

ي لبنــان وســوريا والعــراق 
اليمــن وحــده، بــل �ف

ي قطــاع غــزة أيضــاً، وباســتخدام الصواريــخ 
و�ف

مارات بمرجعيات إيرانية  ي ضد الإ
»يرتبط التصعيد الحو�ث

ي المنطقة هي 
متضاربة؛ فطهران مع بعض وكالئها �ف

، من خالل تزويدهم بالأسلحة  ف الداعم الرئيسي للحوثي�ي
» ي

يرا�ف اء من الحرس الثوري الإ والمستشارين وخ�ب



يرانيــة، فيمــا تصــدر طهــران  ات الإ ّ والمســري

ــة  ــا ل عاق ــاً، وكأنّه ــياً متوازن ــاً دبلوماس خطاب

ي هــذه الســاحات، ل ســّيما 
ــا يجــري �ف ــا بم له

أّن عاقاتهــا ودعمهــا لهــؤلء الــوكاء أحــد 

أبــرز الملفــات المطروحــة للبحــث والتفــاوض، 

نامــج الصاروخــي والطائــرات  إىل جانــب الرب

ي 
ي لفيلــق القــدس �ف ة، والتدخــل الســلىب ّ المســري

ــة. المنطق

ي اليمن
تطورات الحرب �ف

ــري إىل  ــرب تش ــات الح ــّك أّن مجري ل ش

تحــولت عميقــة عــى الأرض تــدل مخرجاتهــا 

ــد  ي العدي
ف �ف ــ�ي ــة للحوثي عــى خســارات متوالي

فيهــا  بمــا  والمحافظــات،  المناطــق  مــن 

محافظــات جنوبيــة ووســطى، شــملت معاقــل 

ي 
ي صعــدة وعمــران، وأهدافــاً حيويــة �ف

حوثيــة �ف

ــا. ــة به ــات المحيط ــاء والمحافظ صنع

ويــدرك الحوثيــون أّن انخــراط فيالــق 

مــارات إىل جانــب  العمالقــة المدعومــة مــن الإ

ي كان لــه الأثــر الأبــرز 
ي اليمــىف

الجيــش الوطــىف

ــى  ــات ع ي العملي
ــوى �ف ــن الق ــري موازي ي تغي

�ف

الأرض، مــن هنــا فمــن غــري الممكــن عــزل 

ــا  ــن كونه ــة ع ات الحوثي ّ ــري ــخ والمس الصواري

دور  عــى  الفعــل  ردود  إطــار  ي 
�ف جــاءت 

ي 
ي الهزائــم الحوثيــة الجديــدة، والىت

مــارات �ف الإ

عيــة والعمالقــة  ب مــن دخــول قــوات الرث تقــرت

بــات الجويــة  إىل مــأرب، وقــد أضعفــت الرصف

ف داخــل صنعــاء وما  للتحالــف قبضــة الحوثيــ�ي

ــدة  ــاء الحدي حولهــا، ومؤكــد أّن محــارصة مين

ي 
ــو�ث ــان الح ــف وحرم ــوات التحال ــل ق ــن قب م

للدعــم  اســتقبال  نقطــة  اســتخدامه  مــن 

، بمــا فيــه مــن أســلحة وصواريــخ،  ي
يــرا�ف الإ

ــد  ــارك ض ــم المع ــاه حس ــتلعب دوراً باتج س

. ف ــ�ي الحوثي

الأرض  عــى  المعــارك  تطــورات 

 ، ف ي مصلحــة الحوثيــ�ي
تؤكــد أنّهــا ليســت �ف

ي 
ــىف ــش الوط ــدم الجي ــع تق ــم يخض ــا ل وم

ي والعمالقــة لحســابات سياســية، فــإّن 
اليمــىف

الأســابيع القادمــة ســتكون حاســمة بمزيد من 

، تتجــاوز هــدف إجبارهم  ف الهزائــم للحوثيــ�ي

المفاوضــات  طاولــة  إىل  الجلــوس  عــى 

بظــروف وســياقات جديــدة عنوانهــا فقــدان 

إحــدى أهــّم أوراقهــم، وهــي الســيطرة عــى 

الأرض.

»يدرك الحوثيون أّن انخراط فيالق العمالقة المدعومة من 
ي 

ي كان له الأثر الأبرز �ف
ي اليم�ف

مارات إىل جانب الجيش الوط�ف الإ
ي العمليات عل الأرض«

تغي�ي موازين القوى �ف



ي 
ي �ف

دور حزب هللا اللبنا�ف
ة المعارك الأخ�ي

هللا  حــزب  إّن  القــول  جديــداً  ليــس 

ي 
اء �ف ي يشــارك عــرب مستشــارين وخــرب

اللبنــا�ف

اليمــن  ي 
�ف تجــري  ي 

الــىت القتاليــة  العمليــات 

، لكــّن  ي
يــرا�ف بالتنســيق مــع الحــرس الثــوري الإ

ي العمليــات 
حضــور وانكشــاف دور حــزب هللا �ف

فقــط  ليــس  ومعلنــاً،  كان واضحــاً  ة  الأخــري

ــوات  ــل ق ــن قب ــا م ــّم بثه ــات ت ــرب فيديوه ع

ــادات حــزب هللا  التحالــف لجتماعــات مــن قي

مــع قيــادات حوثيــة وإيرانيــة فقــط، بــل أيضــاً 

ــل كــوادر  ــة مــن قب افــات علني مــن خــال اعرت

ــد«. ــد رع ي »محم
ــا�ف ــزب هللا اللبن ح

ي 
لكــّن الجديــد حــول دور حــزب هللا �ف

ــدة، أّن  ــة جدي ــات أمني ــاً لتريب ــن، وفق اليم

حــوا  مستشــاري حــزب هللا هــم الذيــن اقرت

ــأرب، بهــدف  ي عــى م
خطــة الهجــوم الحــو�ث

مــع  يــران  لإ ي 
التفــاو�ف الموقــف  ف  تحســ�ي

وهــو  فيينــا،  مفاوضــات  ي 
و�ف الســعودية، 

ي الســابق لــدى 
يــرا�ف مــا عارضــه الســفري الإ

تؤكــد  والــذي  أيرلــو«،  »حســن  ف  الحوثيــ�ي

ــب  ــل إىل جان ــه ُقت ــة أنّ ــة موثوق ــادر أمني مص

 ، ي
اء مــن حــزب هللا اللبنا�ف قيــادات حوثيــة وخــرب

ــز  أ ومراك ــة لمخــا�ب ــف الجوي ــات التحال ب ي رصف
�ف

تخزيــن وتجميــع أســلحة وصواريــخ إيرانيــة 

ي مطــار صنعــاء عــى 
وأهــداف عســكرية �ف

اقــات أمنيــة واســعة، وهــو مــا  خلفيــة اخرت

ف إيــران وأوســاط مــن الحــرس  وّلــد خافــات بــ�ي

ي مــع حــزب هللا، وهــو مــا يفّر 
يــرا�ف الثــوري الإ

مــارات  ي الــرّد عــى الإ
دور حــزب هللا وإرصاره �ف

ــة. ــذه العملي به

خسائر حوثية جّراء العملية
ــة إطــاق الصواريــخ   لــم تتجــاوز عملي

ــة  ــارات مقارب م ــى الإ ــة ع ات الحوثي ّ ــري والمس

ي العــراق 
يرانيــة �ف ات الإ ّ الصواريــخ والمســري

وســوريا إضافــة إىل لبنــان؛ إذ تنحــرص بمــا 

ــة  ــائل إيراني ــي ورس ــل إعام ــن تفاع ــه م تحقق

بقدراتهــا وصمودهــا،  وقواعدهــا  لحلفائهــا 

ي 
ارتباطــاً بحجــم الخســائر الناتجــة عنهــا، والــىت

ــّداً،  ــدودة ج ــة مح ار مادي ــى »أرصف ــرص ع تقت

.» ف ــ�ي ــوف المدني ي صف
ــدودة �ف وإصابــات مح

العمليــة  قوبلــت  فقــد  وبالمقابــل،   

ــارات،  م ــة واســعة مــع الإ ــة تضامــن دولي بحرك

ي أمريــكا حــول إعــادة 
وأعــادت طــرح جــدالت �ف

ي جماعــة إرهابيــة، وأظهــرت 
تصنيــف الحــو�ث

ــة  ــرى إمكاني ــة كانــت ت ــة أوســاطاً أمريكي العملي

ف بمواقــف أضعــف،  للتفاهــم مــع الحوثيــ�ي

ــة  يراني ــادة الإ ــة القي ــوت رعاي ــد ثب ــّيما بع ل س

ف ودعمهــم، وهــو مــا ســينعكس خال  للحوثيــ�ي

قليميــة. مفاوضــات إيــران النوويــة وأدوارهــا الإ

ي دعــوة الناطــق 
وبمــوازاة ذلــك، كان �ف

كات  ف للــدول والــرث العســكري باســم الحوثيــ�ي

مــارات بوصفها  ي الإ
ى لعــدم الســتثمار �ف الكــرب

منطقــة غــري آمنــة مــا يُذّكــر ببيانــات القاعــدة 



ودعــوة ســكان العمــارات العاليــة والأبــراج 

( عــام 1002،  لمغادرتهــا بعــد 11 أيلــول )ســبتمرب

ب  حقيقــة رصف تكشــف  كونهــا  إىل  ضافــة  بالإ

ــارات. م ي الإ
ــة �ف ــداف مدني أه

قــد  مكاســب  مــن  يبــدو  مــا  ورغــم 

أّن  إّل  العمليــة،  هــذه  ي 
�ف إيــران  تحققهــا 

ــران  ــا إي ــن خاله ــارس م ــة تم ــتهداف دول اس

ي 
ــة، و�ف ــة والمالي ــا التجاري ــن عملياته ــري م الكث

مــارات ضغوطــاً  الوقــت الــذي تواجــه فيــه الإ

أمريكيــة لتشــديد العقوبــات عــى إيــران، فــإّن 

خســائر إيــران تبــدو أكــرث بكثــري مّمــا نتوقــع، 

وربمــا ترســل رســالة إيرانيــة مشــفرة تؤكــد 

ي 
ــا �ف ــخ وكائه ات وصواري ّ ــري ــن مس اً م ــري أّن كث

يرانيــة الصنــع« أصبحــت تخضــع  المنطقــة »الإ

يرانيــة،  الإ القيــادة  ي 
�ف أوســاط  لحســابات 

ــتتبلور  ــة س ــوات عميق ــات وفج ــس خاف تعك

بــت إيــران مــن توقيــع  بشــكل أوضــح كلمــا اقرت

اتفاقهــا مــع أمريــكا، فقــد بــات مؤكــداً أّن 

التفــاق الموعــود ســينعكس عــى تماســك 

يرانيــة. ووحــدة القيــادة الإ


