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  1تقدمي بقلم: عادل األمحدي
عاماً على اندالع شرارة احلروب    17رغم مرور  

املتواصلة اليت أشعلتها مجاعة احلوثيي يف اليمن، أو  
الصورة   أن  إال  "أنصار هللا"،  أنفسهم  يسمون  من 
لدى الكثريين يف اخلارج ما يزال يعتورها غبُش جراء 
عملية التضليل اليت متارسها هذه اجلماعة ومعها حمور  

التوظيف  وكذلك  يف    إيران،  اليمن  ملأساة  الكيدي 
اليت   القمع  حالة  إىل  إضافة  أخرى،  إعالم  وسائل 

 
 رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات واإلعالم  - 1
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لدى  الذهين  الكسل  حالة  وكذا  اجلماعة  متارسها 
العديد من اإلعالميي الذين يعتمدون على املتوفر  
الصياغة   يف  يتمثل  مهم  سبب  وهناك  أمامهم، 
الرمادية اليت تعتمدها التقارير املنظماتية حيث تشري  

 ساة دون حتديد املتسبب!  اىل املأ
من هنا كان لزاماً على املختصي تصحيح الصورة 
وإزالة الغبش، انطالقاً من أن وضوح الصورة سيكون  
عامالً مهماً وحامساً يف إهناء احلرب وإعادة السالم 

 عاماً.    17هلذا البلد املنكوب الذي يتأمل وحده منذ  
وقبل أشهر اقرتحت الدكتورة وسام ابسندوة على  

للد احلمريي  نشوان  إعداد مركز  واإلعالم،  راسات 
مقت نظرة  يعطي  بدون  كتيب  وواقعية  وشاملة  ضبة 

أمال يف  احلية  للغات  ترمجته  يتم  هتوين،  وال  هتويل 
 توضيح الصورة وإزالة الغبش.
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وبناء عليه مت عقد ورشة عمل متواصلة جملموعة  
الذي أنمل أن   الكتيب  الباحثي للخروج هبذا  من 

ريد التعمق يف فهم  يكون دليالً مفتاحياً لكل من ي
 هذه احلركة )احلوثيي(، وفهم ما جيري يف اليمن.  

 *** 
بي   تدور  اليمن  يف  احلرب  أن  صحيحاً  ليس 
بل بي   اليمن وجريانه،  بي  متصارعة، وال  أطراف 
شعب مسنود حبكومته الشرعية وجواره العريب وبي 
وحلفائها  إيران  من  مسنودة  مؤدجلة  إرهابية  حركة 

رد على عجالة خالصة ما توصلت  ابملنطقة. وسأس
بيوم،   يوماً  املرحلة  إليه، كوين عشت أحداث هذه 

، اتريخ أول  2004منذ األسبوع األول صيف العام  
الشمال   أقصى  يف  احلوثيي  مجاعة  أشعلتها  حرب 
اليمن.. وأحاول يف هذه العجالة تفكيك اإلشكال  
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فهم ما  الذي عادًة ما يصادف حماوالت  املنهجي 
ا ذلك  التايل:  حدث،  السؤال  يف  املتمثل  إلشكال 

كيف استطاعت مجاعة إرهابية عنصرية متخلفة أن  
يف   سنوات  وتصمد  البالد  عاصمة  على  تستويل 
تؤيدها كافة   دولياً  هبا  معرتف  حكومة  مواجهة 
حتالف   ويدعمها  واجملتمعية،  السياسية  األطياف 
مثل   واقتصادايً  وعسكرايً  سياسياً  قوي  بلد  بقيادة 

لعربية السعودية؟!.. تساؤل وجيه ومدخل  اململكة ا
من   الراهنة  اليمنية  اللحظة  عن  للحديث  مناسب 

 كافة األبعاد والزوااي. 
 *** 

عقائدية   ساللية  عنصرية  ابطنية  حركة  احلوثيون 
يف  دامية  ماضوية  سوابق  لديها  مسلحة،  إرهابية 
لإلمامة   متقطعة  حكٍم  بدورات  متمثلة  اليمن، 
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)الزيدية(، وي  رافعة ساللية من اهلادوية  ركها بشرايً 
النبوة،   بيت  نسل  إهنا من  تقول  اليت  األسر  بعض 
اهلادوي"،   "املذهب  يسمى  ما  فكرايً  يركها  بينما 
أحد مذاهب التشيع اليت تقول إن حصر احلكم يف 
اثر   وقد  السماء.  من  إهلي  حق  هو  األسر  هذه 
تلك  حكام  آخر  على  البالد  مشال  يف  اليمنيون 

يف   النظام  1962سبتمرب    26اإلمامة  معلني   ،
 اجلمهوري.  

ارتبط هذا التيار يف مراحل اترخيية عدة إبيران،  
ثورة مخيين   قيام  بعد  الروح جمدداً  فيه  أذكت  واليت 

إيران  1979 لصاحل  احتالل  أداة  مبثابة  وصار   ،
معتمدة   التوسع  أجندته يف  تنفذ  وبندقية مستأجرة 

 األمتي  خطه اخلطايب التحريضي املزايد على قضااي
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العربية واإلسالمية وأسلوبه الباطين املراوغ يف التغلغل 
 واهلدم من الداخل. 

مشاركة كافة  اليمن  يف  اجلمهوري  النظام  كفل 
اإلمامي   التيار  فيهم  مبا  احلكم  يف  اجملتمع  أطياف 
الذي تغلغل يف كافة أطياف اجملتمع يف احلكم ويف  

مل مشدوداً  واملنظمات،  واألحزاب  اضيه  املعارضة 
رأس حربة    2004التسلطي، وكان مترد احلوثيي يف  

لعودهتم إىل السطح بعد أن مت نسيان اخلطر اإلمامي  
واهنماك   العقود  تتابع  بسبب  اجلمعي،  الوعي  يف 
اجملموع اليمين يف متطلبات التنمية ومعارك التافس  

العام    1990احلزيب وهواجس احلفاظ على وحدة 
 بي شطري البالد.  

احل يونيو  أشعل  يف  متردهم  وفق    2004وثيون 
بعد كل   أقوايء  اخلروج  هلم  تضمن  تصاعدية  خطة 
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يعلنون  إذ كانوا  احلكومة،  مع  مواجهات  جولة 
االستسالم قبل اهلزمية وجينحون لصلٍح يقومون بنكثه 
مراراً ما جعل احلرب تتكرر ست مرات، آخرها بي  

. )وهي ست حروب من 2010و  2009عامي  
كومة أما احلوثيي فهم يشنون حرابً  زاوية اشرتاك احل

من   ومتصلة  ومنذ   2004واحدة  اليوم(.  وحىت 
اختذ التوسع احلوثي طابعاً أحادايً ودراماتيكاً    2011

 سنأيت عليه عليه الحقاً. 
طالت   اليت  السخط  حالة  احلوثية  قادة  استغل 
عموم املسلمي ابستثناء الشيعة وابلتايل تفردوا برفع  

الدينية العوام،    الشعارات  لعواطف  املدغدغة 
مستفيدين من حالة الوفاق بي إيران وأمريكا خالل  

 غزو أفغانستان مث العراق.  



12 
 

خالل احلروب الست لعبت االمتدادات الباطنية  
احلوثية يف الدولة واألحزاب دوراً تضليلياً ساعد يف  
تفويت اإلمجاع الوطين الالزم إلمخاد التمرد.. وعاماً  

ا صارت  آخر،  حمط  بعد  املسلحة  احلوثية  حلركة 
يريدهم أن   إيران، بعضها  اهتمام قوى إضافية غري 
يكونوا أداة إليذاء السعودية وبعضها يريد منهم أن  
يكونوا أداة لكسر شوكة النظام وحتجيم قوى سياسية  

 واجتماعية حملية.  
احتجاجات   اليمن خالل  ما    2011شهد  أو 

رأسياً  انقساماً  العريب"،  "الربيع  يف    يسمى  وأفقياً 
جسد الدولة واجملتمع، وقدمت احلركة احلوثية نفسها  
لألطراف السياسية املتنازعة كفرس رهان ترتجح به  
كفة طرف على آخر، وابتلع اجلميع الطعم بسبب  
والثقة   االسرتاتيجية  املخاطر  مع  الكيدي  التعامل 
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تركل  سوف  أهنا  األطراف  هذه  عند كافة  الزائدة 
االستفادة منهم ضد اخلصوم..    احلوثيي بسهولة بعد

تلك   أنفسهم ضحااي  اجلميع  وجد  أن  إىل  وهكذا 
احلساابت الضيقة، واستولت املليشيا على العاصمة  

، أبطقم قليلة وسط 2014سبتمرب    21صنعاء يف  
ذهول وصدمة السكان ويف ظل حالة ختدير وتواطؤ  

 جنم عنها حتييد مؤسسات اجليش واألمن. 
احلوثيون مارس  ذلك  سياسة    2004منذ    قبل 

اغتيال  بعمليات  قاموا  إذ  متصاعدة،  ترهيب 
اآلالف،  ملئات  وهتجري  ملنازهلم  وتفجري  للمناوئي 
يف   اليمين حىت  اجملتمع  يعهدها  مل  وحشية  وأظهروا 
والنساء  األطفال  قتلوا  املسلحة..  النزاعات  فرتات 
واملواثيق  األعراف  وجتاوزوا كل  والصغار  والكبار 

م يتوسعون  حلواجز  وظلوا  يرسلوهنا  طمأانت  قابل 
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الصد احملتملة، هبدف تعطيل فاعليتها واالنفراد بكل 
طرف على حدة. وليس آخرهم الرئيس السابق علي  
الرابع من ديسمرب   اغتالوه يف  الذي  عبدهللا صاحل، 

2017 . 
اخلبث   ابلغة  إيرانية  حطة  وفق  املليشيا  مضت 

عد  واستكملت حلقاهتا ابلتحرش ابجلار السعودي، ب
لريفعوا 2014سبتمرب   احلرب  إدخاهلا يف  ، هبدف 

"العدوان"   أمسوه  ما  مواجهة  شعار  ابلتايل  هم 
فيحكموا مناطق سيطرهتم ابحلديد والنار ويقِدمون  
على تصفيات لكوادر وشخصيات وقيادات مدنية  
حترشه   أثناء  اخلميين  فعل  متاماً كما  وعسكرية، 

العام   يف  امل1980ابلعراق  خصوم  لتصفية  اليل ، 
 ابلداخل!
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سبتمرب   صنعاء  سقوط  مارس 2014بعد   ،
بنعمر،   مجال  اليمن،  إىل  األسبق  األممي  املبعوث 
السياسية واحلكومية على  ليّوطن األطراف  ضغوطاً 
"السلم  مسي  اتفاق  توقيع  ومت  اجلديد،  الوضع 
بعض  خالله  من  احلوثيون  ابتلع  والشراكة"، 
فرضو  حىت  قليلة  شهور  إال  هي  وما  ا  املؤسسات 

هادي   منصور  عبدربه  الرئيس  على  اجلربية  اإلقامة 
وقاموا إبعالن خيوهلم إبدارة البالد وجتميد الدستور  

 وأمسوه "االعالن الدستوري"!!  
إىل  وانتقل  اإلفالت  من  هادي  الرئيس  متكن 
مارس   يف  تواجده  مقر  ابلطريان  فقصفوا  عدن، 

، وبدأوا ابقتحام العاصمة املؤقتة عدن، ما  2015
لرئيس على اخلروج إىل السعودية طالبا جندة أجرب ا
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الشرعية"،   إلعادة  احلزم  "عاصفة  لتبدأ  اجلوار 
 . 2015وإسقاط االنقالب يف أواخر مارس 

متكنت القوات احلكومية مسنودة ابلتحالف من  
وخالل   البالد،  مساحة  ثلثي  على  السيطرة  بسط 
ذلك متت إدارة املعركة حتت قاعدة "حقن الكثري من  

إبنفاق الكثري من الوقت"، وبطريقة هتدف  الدماء  
سالم.   لتسوية  وجذهبم  احلوثيي  على  الضغط  إىل 

 ومتت عدة جوالت تفاوض ولكن دون جدوى. 
وخالل هذه السنوات احندر الوضع اإلنساين إىل  
حال   إىل  املليشيا  سيطرة  مناطق  وارتكست  القاع 
مناطق  قاموا يف  الوسطى، حيث  القرون  من  أسوأ 

 يلي:   سيطرهتم مبا
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وتسريح   - الدولة  ملؤسسات  ممنهج  جتريف 
مئات  رواتب  وهنب  ساليل  وإحالل كارد  إدارييها 
اإليرادات  على  واالستيالء  املوظفي  من  اآلالف 
من كافة   والتنصل  واجلمارك  الضرائب  ومضاعفة 

 املهام اخلدمية واملشاريع التنموية.  
الدائم   - االفتعال  طريق  عن  السكان  تعذيب 

وألواانً  األزمات ال تموينية، وفرض اإلاتوات أشكاالً 
ابسم اجملهود احلريب ومقاومة ما يسمونه "العدوان"،  
يف ظل وضع مأساوي يعيشه أغلب املواطني. ومل 
يتوقف األمر عند ذلك، بل امتد لنهب املساعدات 
عرب  تصرف  واليت  املاحني  من  املقدمة  اإلغاثية 

اطن يف مناطق  املنظمات الدولية، وابلتايل حتمل املو 
سيطرة املليشيا وغريها كلفة احلرب يف ظل حالة إثراء 
ثالثة   حنو  عائدات  ولوال  املليشيا،  ملشريف  متناٍم 
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لكانت  السعودية،  يف  أغلبهم  ميين  مغرتب  ماليي 
 املأساة أكرب. 

إىل   - األطفال  آبالف  والزج  املدارس  عسكرة 
اجلبهات ابلرتغيب والرتهيب وسط خطاب تكفريي  

ين يستغل مؤسسات الدولة يف صنعاء إلرهاب وختوي
املواطني ليل هنار، حبيث صار املواطن متهماً حىت  

 لو ثبتت براءته..  
االمعان يف قهر اجملتمع والزج آبالف األبرايء    -

أشكال  فيها  مُتارس  اليت  االعتقال  زانزن  إىل 
واغتياالت  بتصفيات  املليشيا  قيام  مع  التعذيب، 

املناوئي من  من   للعديد  للعديد  وحىت  بل  هلا، 
 حلفائها وقادهتا من غري السالليي. 
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والتعبري    - االحتجاج  أشكال  مصادرة كافة 
وإغالق مئات الصحف واملواقع الكرتونية غري املوالية  
للجماعة وخنق احلرايت العامة واخلاصة، و"دعشنة"  

 احلياة اليومية.  
شنت املليشيا حرب اجتثاث ضد مستندات   -

وآاثر   وفنون  واتريخ  تراث  من  الوطين  االعتزاز 
 .  ومسميات شوارع ومرافق عامة

املناطقية    - النعرات  وإحياء  اجملتمع  تطييف 
للداخل  الكراهية  خطاب  وبث  والطبقية  واملذهبية 
واخلارج، حبيث ابتت األسر اهلادوية نفسها متضررة 
 من هذا املشروع الذي أيقظ اثرات القرون املاضية. 

الرموز    - بصور  وإغراقها  العاصمة،  "خيمنة" 
اإلع وسائل  خيمنة  وحماولة  ومناهج  اإليرانية  الم 
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التعليم، لينتهي األمر بتسليم مقاليد األمور يف تلك 
لطهران   سفريا  بوصفه  يتحرك  ايراين  جلنرال  املناطق 

 لدى املليشيا! 
تقطيع أواصر اجملتمع وقطع العديد من الطرق  -

ما   احملافظات،  وبقية  سيطرهتا  مناطق  بي  الرئيسية 
يطال   مجاعي  التنقل كبرية كعقاب  جعل كلفة 

طني يف اجلانبي، ابإلضافة ألهداف أخرى منها  املوا
املقاتلي من مناطق سيطرهتا إىل  احلد من انضمام 

 صفوف القوات الشرعية. 
الشرعية   - مناطق  يف  السكنية  األحياء  إمطار 

وبعض املدن السعودية ابلصواريخ البالستية وقذائف  
ماليي   وزرع  وغريها.  واملدفعية  املسرية  الطائرات 

لرتاب اليمين األمر الذي ينتج عنه تلقائيا  األلغام اب
 ضحااي جدد كل يوم.
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كل ذلك، ابإلضافة إىل فضائع وانتهاكات عدة  
 ستجدون جانباً منها يف تالفيف هذا الكتيب. 

اجلماعة   هذه  ارتكتبها  اليت  اجملازر  آخر  ولعل 
الجئاً   350قصف مطار عدن الدويل وإحراق حنو 

ز بصنعاء بعد رفضهم  إثيوبياً يف أحد أماكن االحتجا
 القتال يف صفوف املليشيا احلوثية.  

من جهته، وبعد ست سنوات من سيطرة املليشيا  
مناطق   يف  اجملتمع  دخل  صنعاء،  العاصمة  على 
يف   وفرقائه،  وأحزابه  فئاته  بكل  وخارجها،  املليشيا 
غمرة مراجعات كبرية وهامة وشجاعة للوقوف أمام 

السابقة اليت مكنت مجاع ة يعتربها أحرار  األخطاء 
قبور   من  العودة  من  التارخيي،  اليمن  عدو  البالد 
املستقبل.  تفخيخ  وحتاول  احلاضر  لتفسد  التاريخ 
لكل   تثمي  حالة  اليمين  اجملموع  لدى  وتعاظمت 
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احلرية   طريق  يف  قبل،  من  قطعها  مت  اليت  املراحل 
والتفاعل  والتسامح  والتعايش  والتنمية  والدميقراطية 

 .اإلنساين اخلالق
مثة اليوم حالة وعي متنامية أن احلوثي مل يسيطر  
بذكائه بل خبالفات اليمنيي، وأنه مل يصمد بسبب 
قوته أو شجاعته بل بسبب إرهابه وحرص احلكومة  
والتحالف على حقن الدماء، وأنه مل جيند اآلالف  
بسبب قوة حجته بل بسبب التضليل والتجهيل من  

 رى.  جهة، واإلفقار والتجويع من جهة أخ
اليت  الضغوط  بعض  أن  وعي  مثة  ذلك،  وفوق 
متارسها املؤسسة األممية وأطراف أخرى على الشرعية  
والتحالف، مبا خيدم احلوثي ابحملصلة ويطيل احلرب 
ابليمن، سببها أن العامل مل يفهم جيداً طبيعة املأساة  
اليمنية وابلتايل كان قرار إدارة ابيدن خطأ واضحاً  
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اجلما تصنيف  عقب  إبلغاء  إذ  إرهابية،  منظمة  عة 
الداخل   جتاه  املليشيا  إرهاب  ازداد  القرار  ذلك 
واخلارج، ومن هنا أييت هذا الكتيب لتوضيح الصورة  

 قدر االمكان.  
كل ما نطلبه من العامل اليوم أن يبذل جهداً أكرب  
يف فهم ما يدث يف اليمن، وأال يتعامل مع معاانة  

تصفية حساابت    الشعب اليمين تعامالً كيدايً هبدف
مع دولة ما يف التحالف، أو كورقة مساومة يف امللف  

 اإليراين النووي.  
اليمنيون شعٌب يقّدر احلياة ويرتم األحياء وجيب  
شعٌب  للجمال،  ويغين  السالم  ويعشق  اإلنتاج 
يستحق أن يعيش حياة حرة وكرمية، ال أن ميوت يف  

 مقابر العنصرية البائدة.  
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م هلذه األرض ولقد صار  لقد آن أن يعود السال
واضحاً للداخل واخلارج أن درب السالم يبدأ بنزع 
الشعب  بعودة دولة  مسببات احلرب وال سالم إال 
للشعب، وعودة سالح الشعب لدولة الشعب. عدا 

 ذلك فهو خذالن وإطالة للحرب ال أكثر. 
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  1دافيد روبرت بقلم: 
اليمن أكرب   ميثل  املتحدة  األمم  تقارير  حبسب 
أزمة إنسانية يف العامل. وابلتأكيد فإن األرقام خميفة، 
اليمنيي   املدنيي  من  اآلالف  عشرات  قتل  حيث 
وشرد أكثر من مليوين شخص منذ أكثر من عام 

 مليواًن حباجة إىل مساعدات غذائية. 22و
اإلعالم   وسائل  يف  اليمين  الصراع   - تغطية 

غري متوازنة. بدالً من ذلك،  تلقي   -لعربية والدولية  ا
اللوم على بدء الصراع وإدارة احلرب فقط ابلتدخل 

 
 محلل سياسي مستشار سابق في وزارة الخارجية األمريكية  - 1
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العسكري لقوات التحالف بقيادة السعودية يف عام 
أبن  2015 انطباًعا  واملشاهدون  القراء  ويرتك   .

اجلوية   اهلجمات  فقط  سببها  اليمنيي  معاانة 
الط أفعال  إن  العريب..  اآلخر، والتحالف  رف 

املتمردون احلوثيون املدعومون من إيران والذين محلوا  
دولًيا   هبا  املعرتف  الشرعية  احلكومة  ضد  السالح 
التغطية   يف  بروزًا  أقل  كانت  هادي،  للرئيس 
املادي   الدعم  اعتبار  يتم  ما  وغالًبا  اإلعالمية. 
والعسكري للحوثيي من إيران غري مثبت رمبا كان  

خاص   بشكل  مربرا  احلوثيون  هذا  يبدأ  أن  قبل 
إبطالق صواريخ متطورة بشكل متزايد على أهداف 
يعد   السعودية، وهي صواريخ مل  العربية  اململكة  يف 

 من املمكن اعتبارها حملية الصنع.
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اليت   املدنية  اخلسائر  على  التسرت  أعتزم  ال 
تسببت فيها احلملة العسكرية للتحالف. وقد أدى 

املدنيي امر طبيعي    ذلك بال شك إىل مقتل  وهو 
نزعة   عن  هنا  احلديث  لكن  احلروب  يف  يدث  
للمشاركي   املعاانة  حتميل كل  إىل  اإلعالم  وسائل 

السعودية    -الرئيسيي يف احلملة العسكرية للتحالف  
 يشوه الصورة احلقيقية. -واإلمارات 

 اإلعالم العريب : أوال
اليوم فجوة واضحة   نواجه  العريب،  يف اإلعالم 

القطرية    -ت اإلعالمية الرئيسية الثالث  بي املؤسسا
للحملة  األوىل  األايم  يف  واإلماراتية.  والسعودية 
اإلقليمية   املنافذ  أن  املالحظ  من  العسكرية، كان 
الرئيسية جلميع هذه البلدان الثالثة: اجلزيرة والعربية  

التوايل   على  عربية  نيوز  داعمة    -وسكاي  كانت 
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جذري مبجرد بشكل عام للحملة تغري هذا بشكل  
تطور أزمة اخلليج فبدأت اجلزيرة يف اتباع هنج خمتلف  
آاثر  على  الضوء  سلطت  حيث  للحملة،  جذراًي 
القصف برواايت مروعة  مدعاة يف كثري من األحيان  
عن معاانة املدنيي. حافظت القناة ووسائل اإلعالم 
تؤكد   اجلزيرة  الرواية:  هذه  على  األخرى  القطرية 

تشري إىل "حرب السعودية على انتصارات احلوثي و 
 اليمن".  

يف   واإلماراتية  للسعودية  املعادية  التغطية  هذه 
بقطر،   املرتبطة  تلك  سيما  ال  العربية،  الصحافة 
البلدين  هذين  أن  مفادها  برواية  أيًضا  مدفوعة 
والتغيري. يف ظل هذه احلجة،  للدميقراطية  معاداين 
إىل  يقف  العريب  التحالف  أن  حقيقة  جتاهل    يتم 

جانب احلكومة املعرتف هبا دولًيا ويتم تصويره على 
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ومن  مستقبلهم.  تقرير  من  اليمنيي  ملنع  يقاتل  أنه 
املفارقات أن إيران، الداعمة للحوثيي، ال تتسامح 
من   املئات  قتلت  وقد  داخلية،  معارضة  أي  مع 
مواطنيها الذين جترأوا على االخنراط يف احتجاجات  

بد أيديهم  وملطخة  من الشوارع،  العراقيي،  ماء 
 خالل امليليشيات اليت تعمل ابلوكالة عنها العراق. 

 وسائل اإلعالم الغربية
ولنتذكر أن جذور الصراع يف اليمن تعود إىل ما  
قبل احلملة العسكرية للتحالف العريب، على الرغم  
من أن وسائل اإلعالم الغربية متيل إىل تصوير ذلك  

 اهنيار البالد. على أنه نقطة انطالق احلرب وسبب 
حتالف   اختذه  الذي  القرار  الواقع، كان  يف 

للتقدم يف مسرية إىل العاصمة صنعاء  احلوثيي آنذاك  
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هو الذي أشعل فتيل الصراع. عندما   2014يف عام  
ساروا إىل العاصمة اجلنوبية عدن، مما أجرب الرئيس  

الفرار، تدخل التح الف العريب إلعادة  هادي على 
 احلكومة املعرتف هبا دولًيا إىل السلطة.

أصدر جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار 
صفر    14أبغلبية    2216رقم   مقابل    - صواًت 

التصويت   عن  روسيا  هادي   -امتنعت  لتأكيد 
على  دويل  حظر  وفرض  لليمن  شرعي  كرئيس 

ًيا  األسلحة على احلوثيي. كان يُنظر إىل هادي دول
على  احلوثيي  واستيالء  الشرعي  الزعيم  أنه  على 
السلطة، والذي يسمونه "ثورهتم"، ابنقالب تدعمه  

 إيران.
مع   املاضي،  العام  يف  تعقيًدا  الوضع  ازداد 
التحالف  أعضاء  وبي  داخل  انقسامات  حدوث 
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الصاروخية   اهلجمات  وزايدة  اليمنية،  واحلكومة 
السعودي العربية  اململكة  على  املبدأ  احلوثية  لكن  ة. 

األساسي القائل أبن الشرعية الدولية تقع على عاتق  
احلكومة اليمنية ضد انقالب املتمردين املدعومي من  
عبارة   ابنتظام  نسمع  لكننا  قائماً.  يزال  ال  إيران 
"حرب بقيادة السعودية" يف وسائل اإلعالم الغربية،  
 وكأن الرايض سبب أساسي للحرب.                

ما ُتظهر وسائل اإلعالم الغربية، وخاصًة    غالًبا
بشكل  للسعودية  الليربايل، عداًء عميًقا  اليسار  يف 
عام. ويف تقاريرهم عن اليمن، غالًبا ما أيخذون زمام  
ُتظهر  اليت  احلكومية  غري  املنظمات  من  املبادرة 
بنفسها عداًء للمملكة العربية السعودية واإلمارات 

هما بشكل عام، وليس  العربية املتحدة بشأن سلوك
فقط يف اليمن. عند اإلبالغ عن اخلسائر يف صفوف  



32 
 

املدنيي، فإن أولئك الذين قتلوا يف غارات التحالف 
ابرز،   بشكل  عنها  اإلبالغ  يتم  الذين  هم  اجلوية 
للقيود   نتيجة  جوًعا  يتضورون  الذين  أولئك  وليس 
احلوثية على توصيل الطعام يف املناطق اليت يسيطرون  

او نتيجة قصفهم العشوائي والتعذيب وزراعة  عليها  
 االلغام. 

رئيسيتي   قضيتي  على  الغريب  االعالم  يستند 
تتعلقان ابململكة العربية السعودية يف التحشيد ضد 

هذا هو   -وكالمها ال عالقة هلما ابليمن    -الرايض  
قبل  خاشقجي  مجال  السعودي  الصحفي  مقتل 

إبسطنبول السعودية  القنصلية  يف  وسجن عامي   .
إىل   جنًبا  هذا،  سعودايت.  حقوقيات  انشطات 
العربية  اململكة  من  أن كالً  حقيقة  مع  جنب 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة حليفان مقرابن  
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اإلعالم  وسائل  قبل  من  املكروه  ترامب،  إلدارة 
الليربالية يف مجيع أحناء أورواب، أدى فقط إىل جعل 

 وم اإلعالمي. هذه الدول أهدافًا منتظمة للهج
على النقيض من ذلك، فإن إيران، على الرغم 
من رعايتها لإلرهاب وامليليشيات اإلقليمية، هي أقل  
تركيزًا للهجوم يف وسائل اإلعالم الغربية. ومع قرار 
إدارة ترامب االنسحاب من االتفاق النووي، غالًبا  
ما يتم تصوير إيران على أهنا الطرف الربيء، امللتزم  

قيات الدولية اليت يتجاهلها الرئيس األمريكي ابالتفا
 )السابق( املكروه. 

الصحافة  يف  واسعة  تغطية  هناك  كانت 
لفرض  احلكومية  غري  املنظمات  حلملة  الربيطانية 
حظر قانوين على بريطانيا لبيع األسلحة إىل اململكة  
أربع سنوات، كانت منظمة   السعودية. منذ  العربية 
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املثال، تناضل من أجل  العفو الدولية، على   سبيل 
الذي  التحالف  إىل  األسلحة  نقل  عمليات  تعليق 
اململكة   حكومة  قرار  واإلمارات.  السعودية  تقوده 
السعودية   العربية  اململكة  خروقات  أبن  املتحدة 
املسموح هبا لألسلحة كانت "معزولة" على نطاق  
إعالمي  اهتمام  هناك  بينما  الصحافة.  يف  واسع 

بت  نسبًيا  اجلانب ضئيل  إىل  اإليرانية  األسلحة  وريد 
الرغم من   الدويل، على  انتهاك للحظر  احلوثي، يف 

 النتائج اليت توصلت إليها اهليئات الدولية. 
أفادت جلنة اخلرباء التابعة جمللس األمن الدويل  

عام   من    2018يف  احلظر  انتهكت  قد  إيران  أن 
ة املدى  بصواريخ ابليستية قصري   احلوثيخالل تزويد  

وطائرات بدون طيار. ووجدت أن احلوثيي نشروا 
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ألغاًما حبرية بدائية يف البحر األمحر، واليت متثل خطرًا  
 طويل األمد للشحن التجاري. 

أفادت جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ  
شحنات  من  العديد  اعرتاض  "مت  أنه  األمريكي 

احلوثيي   املتمردين  إىل  اإليرانية  خليج  األسلحة  يف 
املفروض   السعودي  البحري  احلصار  بسبب  عدن 

. ورداً على ذلك، أرسلت إيران  2015منذ أبريل  
قافلة حبرية خاصة هبا، مما يزيد من املخاطر تصعيد 

 عسكري بي البلدين ".
، قالت يب يب سي على 2020يف يونيو العام  

ملاذا هناك حرب"    -اإلنرتنت يف تقريرها "أزمة اليمن  
اخلليج العربية اهتمت إيران بدعم احلوثيي أن "دول  

نفت  إيران  أن  من  الرغم  على  وعسكراًي،  مالًيا 
ذلك". يبدو أن يب يب سي تعتقد أهنا قامت بواجبها  
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الصحفي يف موازنة مزاعم دول اخلليج وإنكار إيران،  
لكنها فشلت يف اإلشارة إىل أن إنكار إيران كذبة،  

لس األمن وجلنة  كما هو موضح يف تقارير كل من جم
 العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ. 

املسؤولية عن نقص الغذاء يف اليمن هي أيًضا  
اإلعالم   وسائل  فيها  متيل  اليت  املسؤوليات  إحدى 
من   بدالً  التحالف  على  اللوم  إلقاء  إىل  الغربية 

 احلوثيي.
، بعد اهلجمات  2017وقرر التحالف يف عام  

تشديد السعودية،  على  على   الصاروخية  الرقابة 
هتريب هذه الصواريخ من إيران إىل احلوثيي. أفادت 
يب يب سي أن إيران تنفي تورطها يف التهريب وأن  
"دفع  على  ساعدت  التحالف  فرضها  اليت  القيود 

 املزيد من الناس إىل انعدام األمن الغذائي".
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ومع ذلك، ألقى تقرير فريق خرباء جملس األمن 
لوم على احلوثيي يف نقص  التابع لألمم املتحدة ابل

وصول   روتيين  بشكل  "عرقلوا  ألهنم  الغذاء 
 املساعدات اإلنسانية وتوزيع املساعدات".

التحالف   أعاد  أن  بعد  أنه  اللجنة  ووجدت 
بسرعة فتح احلدود واملوانئ واملطارات "ظلت تلك 
مغلقة  احلديدة  مثل  احلوثيي  لسيطرة  اخلاضعة 

التهديد ابجملاعة    ألسابيع. كان هلذا أتثري استخدام
 كأداة حرب. " 

حىت منظمة هيومن رايتس ووتش غري احلكومية 
ذكرت أن قوات احلوثيي زرعت ألغاًما أرضية حمظورة 
نريان   وأطلقت  أطفااًل،  وجندت  لألفراد،  مضادة 
املدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز وعدن،  
مما أسفر عن مقتل وجرح مدنيي، وإطالق صواريخ  
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واليت قالت إهنا قد تصل   -على السعودية  عشوائية
 إىل حد جرائم حرب. 

الصراع جيد   اجلانب من  القليل من هذا  لكن 
طريقه إىل وسائل اإلعالم الغربية أو العربية املناهضة  
للسعودية / اإلمارات العربية املتحدة. لألسف، فإن  
وخاصة   الدولتي،  هلاتي  السياسية  الكراهية 

التغطية اإلعالمية حلرب اليمن على  السعودية، تلطخ  
 حساب الفهم احلقيقي للعوامل املعنية وطرق حلها. 
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يقع اليمن جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية، أقصى 
جنوب غريب آسيا وهو أحد أقدم البلدان يف املنطقة 
حضارية   دورات  وشهد  األوسط،  والشرق  العربية 
منذ   اآلاثر  وثقتها  التاريخ  من  فرتات  يف  متعددة 
سبأ،   معي،  )حضارات  امليالد  قبل  الثانية  األلفية 

 مْحري، قتبان، حضرموت(.  
مهورية اليمنية )التسمية الرمسية للدولة(،  وتعد اجل

واحدة من البلدان العربية املعتربة من حيث السكان، 
بنحو   عددهم  يقدر  ويف   30الذين  نسمة  مليون 

ألف كيلومرت مربع. ويتمتع اليمن    555مساحة حنو  
 بتنوع بيئي خالب وفلكلور شعيب ثري.  
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املوقع  وأتيت األمهية االسرتاتيجية لليمن انطالقاً من  
على  يشرف  والذي  قارات  ثالث  بي  االستثنائي 
املائية   املمرات  أهم  أحد  املندب،  ابب  مضيق 
طويل،   ساحلي  بشريط  البالد  تتمتع  الدولية، كما 
وخليج   األمحر  والبحر  العريب  البحر  على  يشرف 
مع  حدودي  شريط  أبطول  اليمن  ويرتبط  عدن. 

دين، مبا  اململكة العربية السعودية، ابلنسبة لكال البل 
هي قوة اقتصادية وإقليمية حمورية وكواحدة من أكرب 
 الدول املنتجة للنفط يف العامل خالل العقود املاضية. 

العامان   حمطتي 1963و   1962وميثل  أبرز   ،
حموريتي يف اتريخ اليمن احلديث، ففي األوىل جرت 
اإلطاحة ابلنظام اإلمامي الثيوقراطي يف مشال البالد،  

عن قيام نظام مجهوري خاض صراعاً    وجرى اإلعالن
مريراً مع فلول اإلماميي، أما يف الثانية، فقد تفجرت  
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الثورة جنوابً ضد االستعمار وصوالً إىل االستقالل  
العام   كال  1967يف  يف  مجهوريتان  وقامت   ،

العام   يف  توحدات  لتزول  1990الشطرين،   ،
 شخصيتهما لصاحل الدولة اليمنية بصيغتها احلالية.  

منذ  ا اليمن  الدميقراطي  1990عتمد  النهج   ،
للتعددية  السماح  ومت  السلطة،  لتداول  كطريقة 
احلزبية وحرية الصحافة. وابلرغم من حداثة التجربة  

يف   اليمن  شهد  انتخاابت    22فقد  ثالث  عاما، 
ودوريت   نيابية  انتخاابت  دورات  وثالث  رائسية 
  انتخاابت جمالس حملية )بلدية(، وكلها راكمت وعياً 

يعيش    1962دميقراطياً يف بلد كان إىل ما قبل العام  
 يف القرون الوسطى.

العام   أربعة  2011يف  من  واحدا  اليمن  ، كان 
املطالبة   االحتجاجات  فيها  تفجرت  عربية  بلدان 
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بـ"الربيع   عرف  ما  أو  النظام"،  و"إسقاط  ابلتغيري 
العريب"، وحصلت على أتييد ودعم أحزاب املعارضة  
نظام   من  جزءاً  اليت كانت  الشخصيات  وبعض 
جترب  أن  قبل  صاحل،  عبدهللا  علي  السابق  الرئيس 
املبادرة   اتفاق  وفق  التنحي  على  األخري  االحداث 

الثاين   نوفمرب/تشرين  يف  املوقع  ، 2011اخلليجية 
ابلسعودية، وقضت بنقل السلطة إىل انئب الرئيس 
هادي،  منصور  عبدربه  احلايل  الرئيس    سابقاً، 

وتشكيل حكومة ابملناصفة بي حزب املؤمتر الشعيب  
 العام )احلاكم سابقاً(، وأحزاب املعارضة.  

وحىت ذلك احلي، كان احلوثيون ما يزالون حركة  
ابملقارنة   "اهلامش"،  يف  ُتذكر  متمردة،  مسلحة 
لكن   األخرى.  اليمنية  والقوى  االحزاب  حبضور 

اشراك  اخلالفات بي املكوانت السياسية قادت اىل  
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انعقد   الذي  الشامل  الوطين  احلركة يف مؤمتر احلوار 
وحىت   2013برعاية األمم املتحدة بي مارس/آذار  

الثاين   يناير/كانون  حماولة 2014منتصف  يف   ،
فاشلة لتحويلها اىل مكون سياسي وحثها على ترك  

 السالح. 
الوطين مبسودة دستور جديد،   خرج مؤمتر احلوار 

بشك األحداث سارت  بتوسع  لكن  دراماتيكي،  ل 
صعدة  من  احلوار،  مؤمتر  أثناء  احلوثيي  املتمردين 
يف   صنعاء  العاصمة  إىل  وصوال  البالد،  مشايل 

بي   2014سبتمرب/أيلول   الصراع  من  ابالستفادة 
قوى   ومراكز  )أحزاب  البالد  يف  الرئيسية  القوى 
متعددة(، وقامت ابختطاف أمي عام مؤمتر احلوار  

جية احلايل أمحد عوض بن مبارك(  الوطين )وزير اخلار 
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ومعه مسودة الدستور اليت كانت يف طريقها جمللس  
 النواب.
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يف  للمتمردين  اإلعالمية  التسمية  احلوثيون،  يعد 
أقصى مشال اليمن، حركة مسلحة إيديولوجية تنطلق 
من أفكار عنصرية، حيث يزعم قادهتا أهنم ينتسبون  
إىل أسرة نيب اإلسالم حممد، من ابنته اليت تزوجت  
أحد أبناء عمومته، ويدعّي قادة اجلماعة ومرجعياهتا  

ابحل مميزون  أهنم  الذي  الدينية  العرق  بسبب  قوق 
ينتسبون إليه، وأن احلكم يعد حقاً حصرايً هبم، بناء  
على ادعاءات جتعل "السلطة" حقاً إهلياً خاصاً هبم،  
أبهنم   الساللة  أو  القبيلة  هلذه  املنتسبي  وتصف 

 "سادة".  
ويعود أصل تواجد هذا املشروع العنصري إىل ما 

بة إىل  يزيد عن ألف عام، متثلت يف "اهلادوية"، نس 
اهلادي يىي   ولُقب  اليمن  إىل  الذي وفد  مؤسسها 



50 
 

بـ"املذهب   يعرف  ما  "اهلادوية"  ومتثل  احلسي،  بن 
من  ينطلقون  الذين  األئمة  حكم  وقد  الزيدي"، 
بفرتات  اليمن  من  حمدودة  أجزاء  عنصرية  أفكار 
متقطعة، اتسمت بكوهنا حقباً من الصراع الدموية  

وصوالً   الكهنوتية،  دويلة  واالستبدادية  أخر  إىل 
ثورة   لعقود قبل  اليمن  سبتمرب    26حكمت مشايل 

، واليت كان على رأس أهدافها "إزالة الفوارق 1962
 واالمتيازات بي الطبقات". 

 1962بعد سبتمرب 
، مبثابة بوابة  1962كانت الثورة اليمنية سبتمرب  

فكرة   معها  وحتولت  لليمنيي،  الكبري  االنعتاق 
الثيوقراطية من  "اإلمامة  ابئدة  سوداوية  حقبة  إىل   "

حركات  من  وغريها  النازية  تفوق  تكاد  الذكرى، 
عميقة  أضرارا  أحلقت  اليت  والتطرف،  العنصرية 
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واترخيها،   وتراثها  الشعوب  من  ابلعديد  ومدمرة 
ولذلك فقد انتهت تقريباً ككيان أو دعوة معلنة، ومل  
بقيت   لكنها  عنها،  ابلدفاع  هناك، من جياهر  يبق 

لد وعناصر  كفكرة  دينية  مرجعيات  ى شخصيات 
التميز  مبزاعم  متمسكة  ظلت  وعسكرية  سياسية 
دون   احلق  لديهم  وأن  اجملتمع،  ابقي  على  العرقي 

 غريهم بتويل احلكم. 
ظلت هذه  املرجعيات خُتفي معتقداهتا يف احلقيقة، 
وحتاول االستفادة من رقعة الدميقراطية املتاحة، وعلى  

قيا أسست  فقد  األساس،  التيار  هذا  من  دات 
ومليشياوية   وتعليمية  تنظيمية  تشكيالت  اإلمامي 

 متعددة اتبعة هلا.    
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 شظااي ثورة مخيين
إيران   يف  مخيين  ثورة  إبحياء  1979أسهمت   ،

ابملعتقدات  املتمسكة  القيادات  بعض  شهية 
العنصرية اإلمامية يف اليمن بناًء على نظرية "تصدير  

وك مخيين.  عنها  أعلن  اليت  من الثورة"  أبرز  من  ان 
التقط اإلشارة اإليرانية، شخصية مرجعية "هادوية"  
للجماعة،  الروحي  األب  احلوثي،  الدين  بدر  هو 
اجلماعة   مؤسس  احلوثي  حسي  األخوين  ووالد 
وشقيقه عبدامللك احلوثي زعيم اجلماعة احلايل. وقد 
تلقت هذه القيادات اليت كان نفوذها حمصوراً ببعض  

ايل اليمن، دعماً من إيران،  قرى حمافظة صعدة، مش
إىل   بزايرات  املاضي  القرن  تسعينيات  منذ  وقامت 
هذه  وتوجيه  متويل  يف  األخرية  لتسهم  طهران، 
األول   وجهه  بدأ يف  تنظيمي،  عمل  القيادات حنو 
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إحياء   يتبىن  تعبوي  تنظيمي  نشاط  على  حمصوراً 
"الزيدية" حتت مسمى "تنظيم الشباب املؤمن"، قبل  

ه إىل عمل مسلح استهدف نقاط  أن يتحول نشاط 
حمافظة  مديرايت  يف  اجلنود  وقتل  واجليش  األمن 
صعدة وراح ينصب نفسه بديال عن سلطات الدولة 
يف أخذ اإليرادات وكذا منازعة احلكومة يف أدوات 
دعوات   جانب  إىل  والتحاكم.  والسجن  الضبط 
العصيان واالفتاء بعدم شرعية نظام احلكم وأنه أداة  

الغرب.   والتحريض  بيد  الكراهية  تزايد خطاب  مع 
ضد املخالفي وأتباع املذاهب والدايانت األخرى،  

 بل وحىت املعارضي من نفس املذهب.
تكررت حوادث االعتداء على النقاط األمنية من  
قبل مسلحي اجلماعة ما دفع احلكومة المخاد التمرد  
األوىل يف صعدة  احلرب  يسمى  ما  فكان  املسلح، 
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العام  سبتمرب  -)يونيو قامت  2004(  حيث   ،
مبقتل  انتهى  الذي  التمرد  إبمخاد  احلكومية  القوات 

يف   احلوثي  حسي  اجلماعة  سبتمرب    10زعيم 
2004 . 

وما هي اال شهور قليلة حىت اندلع التمرد جمددا  
للمرة   عبدامللك  وابنه  احلوثي  الدين  بدر  يد  على 

 الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة.
ن حتول أصحاب املطلب االمامي العنصري لقد كا

مبثابة   قادته،  نظر  وجهة  من  املسلح،  العمل  إىل 
الطريق األسرع للحركة أو الفكرة اليت متثلها للوصول 
التأثري من  أهنا عاجزة عن  بدا  بعدما  السلطة،  إىل 
خالل العمل السياسي، إذ أن حزب "احلق"، الذي  

مل  احلركة،  إىل  األقرب  التيار  ميثل  يف  كان  يصد   
العام   يف  جرت  اليت  النيابية   1993االنتخاابت 
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معقد يف جملس النواب،    301سوى مقعدين بي  
بينما مل يصد أي مقعد يف الربملان يف االنتخاابت  

، األمر الذي يعد مؤشراً  1997الذي تلتها يف العام  
دفع   ما  وهو  احلركة،  متثلها  اليت  الرقعة  ضآلة  على 

القيادي الشخصيات  املشاركة  بعض  إىل  ة 
سابقاً  احلاكم  احلزب  عن  ابلرتشح  ابالنتخاابت 
)املؤمتر الشعيب العام(، كما هو حال يىي احلوثي،  
شقيق زعيم اجلماعة، والذي جنح بفعل دعم حزب 
انتخاابت  يف  الربملان  يف  له  مقعد  حبجز  املؤمتر 

مذكرات  2003 السلطات  أصدرت  والحقاً   ،
 رج البالد. ملالحقته بينما كان يتواجد خا
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، دخلت 2004بعد أوىل حروب صعدة يف العام  
اليمنية ابتفاقات هتدئة مع احلركة، لكن  السلطات 
املواجهات جتددت خلمس مرات متعاقبة، بي عامي  

وكانت حمصورة يف الغالب ببعض   2010و  2005
وقد  صعدة.  مبحافظة  الوعرة  اجلبلية  املناطق 
استفادت املليشيا من عوامل سياسية حملية وإقليمية،  
احلمالت   رغم  مشتعلة  جذوهتا  ببقاء  أسهمت 

 العسكرية احلكومية.
يف  نفوذهم حمصوراً  بقي  احلوثيي  فإن  ذلك  ومع 
أجزاء من صعدة، وشنوا حرواب متوالية وعنيفة ضد  
قاموا   سيطرهتم، كما  مناطق  يف  احمللية  اجملتمعات 
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للوجاهات االجتماعية املناهضة بسلسلة اغتياالت  
 هلم.  

واستمر هذا النهج الدموي التوسعي بوترية واحدة  
العام   إىل  الصراع 2011وصوالً  انفجر  عندما   ،

السياسي يف صنعاء بي احلزب احلاكم واملعارضة أو  
احلركة   استطاعت  إذ  "الثورة"،  وقوى  احلاكم  بي 
من  وتوسع  السلطات  انشغال  تستغل  أن  احلوثية 

ملناطق جديدة يف صعدة كما سعت إىل  أن شطتها 
ضد   نشأت  اليت  االعتصامات  يف  حمدود  حضور 

 السلطة يف بعض املدن الرئيسية.  
من   تتخذ  مسلحة  مجاعة  أهنا  من  الرغم  وعلى 
اليت  معتقداهتم  وفرض  للسيطرة  وسيلة  السالح 
ان   اال  اجملتمع،  فئات  بقية  حقوق  من  تنتقص 

هادي   بقيادة  اليمنية  إشراك احلكومة  إىل  سعت 
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صهرها  يف  أمال  الوطين  احلوار  مؤمتر  يف  اجلماعة 
 ابلعمل السياسي واقناعها برتك السالح.   

لكن اجلماعة استفادت من حرص احلكومة على 
التوسع   بطريقة عكسية ضاعفت خالهلا  اشراكها، 
احلوار  مؤمتر  يف  املشاركة  أثناء  فقامت  والتسلح، 

السالح، بقوة  التوسع  من  حرص    ابملزيد  مستغلة 
احلكومة اليمنية واجلهات الدولية الراعية للحوار على 
عدم   وعلى  املؤمتر،  يف  مشارك  بقائهم كمكون 
الضحية   وكان  معهم.  جديدة  حبروب  الدخول 
فريسة   تُركت  اليت  املناطق  أبناء  آنذاك،  األوىل، 
 للمتمردين احلوثيي دون أن تقوم احلكومة حبمايتهم. 
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اليمن عقب مؤمتر   أن يذهب  املفرتض  كان من 
احلوار الوطين، إىل تطبيق ما أعلن عنه من مقررات 
أسلفنا،   األحداث كما  اختذت  املؤمتر،  ختام  يف 
ضعف   احلوثيون  استغل  حيث  مغايرا،  منحى 
احلكومة يف ما عرف ب"املرحلة االنتقالية"، واستغلوا 
خالفات األحزاب الرئيسية وبدأوا بتوسيع سيطرهتم 
اجلماعة  معقل  صعدة،  حمافظة  من  السالح  بقوة 
العاصمة   إىل  وصوالً  عمران  حمافظة  ابجتاه  جنوابً 

 2014سبتمرب    21صنعاء، واليت كان سقوطها يوم  
من  املطلقة  العظمى  للغالبية  انتكاسة كربى  مبثابة 

يي بوصفهم حركة  اليمنيي، والذين ينظرون إىل احلوث
عنصرية متثل أقلية مسلحة متمردة تعرب عن كل ما 

 هو نقيض النظام والقانون واملواطنة املتساوية. 
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استفادت املليشيا من بعض القرارات االقتصادية 
اخلاصة برفع الدعم احلكومي عن املشتقات النفطية، 
واستفادت ايضا من رغبة االنتقام لدى حزب املؤمتر  

العام برئيس  الشعيب  اليت صعدت  الثورة  ، من قوى 
ألهداف  اجلديدة  السلطة  فهم  عدم  وكذا  جديد، 
اجلماعة وخلفياهتا ووسائلها، األمر الذي عطل قدرة  
كان   كما  العاصمة،  على  احلفاظ  يف  اجليش 
لالتفاقات اليت رعاها املبعوث األممي مجال بن عمر  
أثر يف ختدير القوى السياسية ليصحو اجلميع على  

االجتياح وجيد قادة األحزاب ملزمي بتوقيع    كارثة
اتفاق جديد برعاية بن عمر، مع اجلماعة مسي اتفاق 

 السلم والشراكة.
وما هي اال شهور قليلة حىت وضعت املليشيا رئيس  
أعضاء  واعتقلت  اجلربية  االقامة  رهن  اجلمهورية 
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الدستوري   اإلعالن  يسمى  مبا  قامت  مث  احلكومة، 
ال مبوجبه  عطلت  ونقلت الذي  والربملان  دستور 

التابعة   الثورية  اللجنة  يسمى  ملا  االدارة  صالحيات 
 هلا. 
أصبح االنقالب املليشياوي   "اإلعالن الدستوريـ"ب

استطاع   اجلمهورية  رئيس  لكن  االركان.  مكتمل 
االفالت من اإلقامة اجلربية وانتقل اىل عدن جنويب  

ب  علنها عاصمة مؤقتة حلي اسقاط االنقالأالبالد، و 
واستعادة صنعاء، لكن املليشيا وبعد سيطرهتا على  
مقدرات دولة، قصفت مقر اقامته مبعاشيق يف عدن  
بقصف جوي جنا منه وانتقل برا اىل عمان ومنها اىل  
ابململكة   األشقاء  دعم  طلب  حيث  السعودية 
الستعادة الدولة واسقاط االنقالب الذي متكن من 
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وصوال الغرب  حمافظات  على  السيطرة  إىل بسط   
 .عدن

هادي   لنداء  أخرى  ودول  السعودية  استجابت 
يف   عمليات  2015مارس    25واعلن  بدء  عن   ،

                          عسكرية جوية ملا مسي عاصفة احلزم بقيادة الرايض. 
عد إيرانية  تصريات  أن  يوم  ومعروف  صدرت  ة 

اعتربهتا   صنعاء،  على  احلوثية  املليشيا  استيالء 
ما  إيران،  بيد  تسقط  اليت  الرابعة  العربية  العاصمة 
لتيار  برهن اكثر على أن احلوثية مثلما هي امتداد 
لنظام  ذراع  أيضا  فهي  ابليمن،  العنصرية  اإلمامة 
إيران، وقد قاد اجتياحها لصنعاء وتوسعها يف املزيد  

ال املدن  اتريخ  من  يف  األطول  احلرب  إىل  يمنية، 
اقتصادية   وكوارث  مآسي  سببت  واليت  البالد، 
يف   وانتكاسة كربى  وتعليمية  وصحية  ومعيشية 
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احلقوق واحلرايت العامة واخلاصة على النحو الذي  
 سيتم توضيحه ابألرقام يف صفحات اتلية.  

ابتداًء    يرتبط احلوثيون ابلنظام اإليراين ارتباطاً حمورايً 
بدعم  احلركة  بتأسيس  مروراً  االيديولوجي  ابجلانب 
وعناصر  اإليرانيي  اخلرباء  قبل  من  وثيق  وإشراف 
يف  اإليرانية  األذرع  من  وغريها  اللبناين  هللا  حزب 
اليت  األسلحة  بشحنات  إمدادها  وكذا  املنطقة، 
أثبتتها العديد من الوقائع رغم انكار اجلانب اإليراين 

االحيان بعض  جيهانيف  األسلحة  )سفن   ،1  
جزء 2وجيهان أهنا  اجلماعة  ختفي  وال  ، كمثال(، 
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حمور   نفسه  يسمي  ما  أو  اإليراين  احملور  من  وثيق 
املقاومة، مثلما أهنا تتبىن أهدافه ومواقفه على خمتلف 

 املستوايت.  
تتخذ شعاراً  احلوثيي حركة مسلحة  فإن  وإمجاال 

ريكا.. املوت  عنصرايً عدوانياً، ابهلتاف بـ"املوت ألم
)اليهود(،   أخرى  داينة  أتباع  لعن  وكذا  إلسرائيل" 
مواقعها  خمتلف  يف  يومي  بشكل  اجلماعة  وترفعه 
واملناطق اخلاضعة هلا، ومعلوم أنه الشعار الذي ابتكر  

 قائد الثورة اإليرانية آية هللا مخيين يف إيران. 
خالاي جتسس لصاحل إيران مت القبض عليها أثناء  

وقياديون ابحلركة مت ادانتهم من قبل احلروب الست،  
القضاء اليمين خالل نفس الفرتة ابلتخابر مع طهران  

 السقاط النظام والسعي الستبداله بوالية الفقيه. 
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السياسية   اللوبيات  تعمل  سبق  ما  جانب  إىل 
تسخر  واحد، كما  احلوثية كفريق  لصاحل  ابخلارج 
وتوابعه  اإليرانية  واالقتصادية  اإلعالمية  ا  اآللة 
 ابملنطقة كافة منابرهم وامكانياهتم لصاحل احلوثي.  

وتويل إيران احلركة احلوثية اهتماماً ودعماً خاصاً،  
ليس مبا يهدد اليمن فحسب، بل وكذلك السعودية،  
ودعمت   رئيسياً،  عدواً  اإليراين  النظام  يعتربها  اليت 
الدولة  إلسقاط  األسلحة  مبختلف  احلوثيي  إيران 

والستهداف  املتهم    اليمنية  تعد  السعودية. كما 
املباشر بتنفيذ هجمات بقيق وخريص ضد منشآت 

العام   خالل  سعودية  وتبناها 2019نفطية   ،
احلوثيون، الذين يبقى ارتباطهم إبيران عضوايً وعقدايً  
إمكانية  فكرة  من  جتعل  اليت  الدرجة  إىل  وتنظيمياً 

 فصل احلركة عن طهران مبثابة عملية مستحيلة.  
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الذي يشرف كما أن مو  الدويل  اليمن واملمر  قع 
من  جتعل  اليت  العوامل  أبرز  من  واحداً  ميثل  عليه، 
لتهديد   لإليرانيي  األخطر  الذراع  مبثابة  احلوثيي، 

 األمن اإلقليمي والدويل. 
حبقيقة   السابق  يف  يشكك  من  هناك  ولئن كان 
التبعية احلوثية إليران فقد تراكمت الدالئل   العالقة 
اليت تفيض عن احلاجة الثبات ذلك، لعل من بينها  
بسلطة  املعرتفة  الوحيدة  العاصمة  هي  طهران  ان 
اجلماعة  من  شخصا  واستقبلت  احلوثي  االنقالب 

لثوري  كسفري كما قامت بتهريب أحد قادة احلرس ا
 .اىل صنعاء كسفري هلا لدى سلطات املليشيا
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من   متثله  مبا  احلوثية  احلركة  أن  مؤكدا  ابت  لقد 
معتقدات عنصرية وتوسعت بقوة السالح، ليست 
مكوان معربا عن مطالب شعبية أو مطالب سياسية  
ابستخدام   احلوثيون كان  حققه  ما  وكل  مشروعة، 

الذي   إىل  السالح  سيعودون  بدونه  أهنم  يرون 
خارج   نشأت  حركة  أهنم  إذ  الطبيعي،  حجمهم 
اجتماعية متصاعدة منذ  القانون وواجهت مقاومة 
على  سيطرهتا  وبعد  توسعها  حروب  وأثناء  نشأهتا 
ما   وهذا  صنعاء.  العاصمة  يف  الدولة  مؤسسات 

 جيعلها تتخذ من العنف سبيالً وحيداً.  
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ا   العنصرية  املطالب  أن  قادة  كما  يملها  ليت 
احلوثيي ابدعاء أن احلكم حق خاص هبم ضداً على  
كافة القيم واملبادئ اليت أقرهتا األداين وتوصلت إليها  
خانة   يف  تضعهم  وكلها  طويل،  نضال  بعد  األمم 
وجرح   مبقتل  تسببت  إرهابية  التوصيف كحركة 
وتشريد عشرات اآلالف من األسر، ابإلضافة إىل 

إنسان أزمة  أكرب  وفقاً خلق  العامل،  مستوى  على  ية 
 لوصف منظمات اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة.  
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مارس احلوثيون يف خمتلف مراحل توسعهم صنوف  
ليس  من  ضد  بل  خيالفهم  من  ضد كل  اإلرهاب 
معهم حىت وان مل يناهضهم ومل يسلم حىت حلفاؤهم.  
وقاموا هبدم وتفجري منازل خصومهم من املدنيي يف 
خمتلف املناطق اليت وصلوا إليها، وهو األمر املوثق  

 إلنرتنت. بعشرات أشرطة الفيديو املنتشرة على ا
إجراءات   املتمردون  اختذ  اليمنية،  العاصمة  ويف 
جعلت احلرايت شيئاً من املاضي، إذ أغلقت أكثر  

من الصحف والقنوات التلفزيونية، وفرضت   90من  
اإلعالنية   اللوحات  على  حىت  مشددة  إجراءات 
من  وغريها  النساء  صور  مبنع  التجارية  للمحال 
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احل على  اخلناق  ضيقت  اليت  رايت املمارسات 
األزايء  ومقاسات  الشعر  قص  الشخصية كطريقة 

 ومنع األغاين. 
تعتقل يف ظروف الإنسانية آالفا   كما أن احلركة 
صنوف   حقهم  يف  ومتارس  املدنيي،  اليمنيي  من 
ودون   وبتهم كيدية  هلا،  معارضتهم  جملرد  التعذيب، 

 عرضهم على القضاء.
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املنظمات  وث وخمتلف  املتحدة  األمم  تقارير  قت 
ضد   للحركة  فظيعة  انتهاكات  واإلقليمية،  احمللية 

سن   حتت  األطفال  أن  إذ  سنة   18الطفولة، 
يشكلون نسبة كبرية من املسلحي املغرر هبم من قبل 
اجلماعة، تقتادهم إىل املوت حتت أتثري التعبئة والفاقة  

ات طائفية،  وما يشبه عملية "غسيل دماغ" يف دور 
تزعم انتصارات كبرية، لكن الشق اآلخر الذي ختفيه  
ممن  وغريهم  األطفال   من  أعداداً كبرية  أن  هو 
يقضون   احلرب،  جبهات  إىل  احلركة  تقتادهم 
نريان   أو  للتحالف  اجلوية  ابلضرابت  ابلعشرات 
هلؤالء  احلقيقية  األعداد  وختفي  احلكومية،  القوات 
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توسع املقابر كسمة  الضحااي. األمر الذي أدى إىل  
مرافقة حلكم هذه اجلماعة، حيث صار البقاء على 

 قيد احلياة إجنازا كبريا. 
من   العديد  يف  الوعي  اخنفاض  احلركة  وتستغل 
املناطق الريفية اخلاضعة لسيطرهتا، يف حشد املقاتلي  
من هذه املناطق، كما تستغل احلالة املعيشية الصعبة  

 للسكان. 
تشن حرابً   اإلرهابية  احلركة  هذه  أن  إليه  يضاف 
هنب  غرار  على  والتعليم،  الوعي  تستهدف  موازية 
وفرض  املوظفي(،  )وعموم  املعلمي  مرتبات 
املناهج   وتعديل  املدارس  يف  املتطرفة  معتقداهتا 
الدراسية، علماً أن قادة احلركة جلهم ممن مل يكملوا 

الفق البيئات  وتعد  الدراسية،  واملنخفضة املراحل  رية 
غرار  على  اجلماعة  لعمل  مالئما  مكاان  الوعي 



75 
 

اإلنسانية   األزمة  واستغالل  اإلجباري  التجنيد 
واالقتصادية للغالبية العظمى من األسر إلجبار أفراد 

 منها على االلتحاق بصفوف احلركة.  
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مبا هي    بسبب سيطرة احلركة على العاصمة صنعاء
والعسكرية  األمنية  الدولة  مؤسسات  أبرز  مقر 
وتقنية   االتصاالت  قطاع  ذلك  يف  مبا  والتقنية، 
من  العديد  على  احلركة  استولت  املعلومات، 
إىل   اآلالف  إقصاء  بعملية  وقامت  املؤسسات 
عشرات اآلالف من املوظفي وفرض عناصرها وقطع  

ال مبا أجرب  املوظفي احلكوميي،  عديد  املرتبات عن 
منهم على ترك وظيفته وحتول املوظفون إىل منكوبي 
ومستحقي معوانت، كما أن احلركة تستغل خمتلف  
قمعية   مبمارسات  لسيطرهتا،  اخلاضعة  األجهزة 
وإرهابية وفرض إاتوات على املواطني، مبا جعل البلد 
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يعيش يف كارثة على خمتلف املستوايت، ومبا جعل 
تقت ال  اجلماعة  ممارسات  املناطق  آاثر  على  صر 

 اخلاضعة لسيطرهتا بل متتد لكافة مناطق البالد.  
اجلماعة   منها  تنطلق  اليت  العنصرية  للفكرة  ونظراً 
السلطة،   التعبوي وأسلوهبا يف  ويتفرع منها خطاهبا 
قادرة على إجياد قبول يف خمتلف مناطق   فإهنا غري 
البالد، لكن اجلماعة حترص على التمسك ابلسيطرة 

ة وحميطها من املناطق الشمالية واجلنوبية  على العاصم
ونسيجها   البالد  وحدة  يهدد  حنو  على  الغربية، 
االجتماعي، يف ظل وقوع بقية املناطق حتت سيطرة  
 احلكومة الشرعية وتشكل حنو ثلثي مساحة البالد.  
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خالل األعوام اليت تلت انقالب احلوثيي وانطالق  
م املتحدة العديد من عمليات التحالف، رعت األم

جوالت املفاوضات بي احلكومة اليمنية وبي احلركة  
احلوثية هبدف إحالل السالم، وتوصلت املفاوضات  
إىل ما يشبه عناوين وخطوط عريضة متفق بشأهنا 
كشروط ألي سالم، تنقسم إىل شق أمين إبجراءات  
سياسي   وشق  الغالب،  يف  احلوثيي  من  مطلوبة 

حكومة   تشكيل  يف  يتضمن  البالد  تدير  انتقالية 
احلركة   أن  إال  الالزمة.  األمنية  اخلطوات  أعقاب 
القبول  تنصلت من خمتلف االتفاقات كما رفضت 
مفاوضات   خالل  وأبرزها  بشأهنا،  املتفق  ابلصيغ 

يف   املفاوضات  2016الكويت  استمرت  حيث   ،
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تقدم، كما   حتقيق  دون  وانتهت  أشهر،  لثالثة 
فاق ستوكهومل املربم  تنصلت احلركة من مقتضيات ات

يف   البالد  غريب  الساحلية  احلديدة  حمافظة  بشأن 
األول استغلت 2018ديسمرب/كانون  لقد  بل   ،

وزراعة   اخلنادق  وحفر  مسلحيها  لتعزيز  االتفاق 
املدينة   يف  األرضية  األلغام  من  اآلالف  عشرات 

 الساحلية وغريها من املناطق. 
يظهر  التفاوض،  حمطات  ملختلف  دقيقة  وبقراءة 
السالم   مفاوضات  إىل  ينظرون  احلوثيي  أن  جلياً 
على  الواقع  األمر  لفرض  تكتيكية  مرحلة  بوصفه 
اليمنيي وللحصول على اعرتاف خارجي بسيطرهتم 
احلوثيون   القادة  يسعى  إذ  املسلحة،  وسطوهتم  

لتايل  لتصوير الصراع وكأنه بينهم وبي السعودية، واب
لالعرتاف كتكيتك مرحلي  للتفاوض معها  يسعون 
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ال يمل أي مالمح سالم بقدر ما يمل يف طياته  
يوافق   ابعتباره  احلرب،  من  أعنف  دورات  بذور 
رغبات احلركة واألهداف اإليرانية اليت حتركها وأييت  
على الضد مما ميكن أن يعيد اليمن إىل مرحلة سالم  

 .شامل
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يف  " نفسها  عن  العصابة  هذه  أسفرت  أن  منذ 
، برتديد شعار املوت، مل يزل اليمن  2002نوفمرب  

يومها على وترية حرب واحرتاب تغذيه   يعيش من 
مران  منطقيت  جتاوزت  حالة  وهي  العصابة،  هذه 

 وضحيان لتعم أرجاء البالد بل وتفيض للجوار.   
 2014وال يعد وصوهلم للعاصمة صنعاء سبتمرب  

ه، اال حلقة يف هذا املسلسل الدموي الطويل  وما تال
أرض  الرسي  الغازي  أقدام  وطأت  منذ  بدأ  الذي 

 اليمن هناية القرن الثالث اهلجري. 
العام   تقرير حقوقي صدر عن 2012يف  أورد   ،

ألف حالة انتهاك يف    13منظمة "واثق" أكثر من  
كل من صعدة وحجة ما بي قتل وهتجري وتعذيب 

احمل غري  عامي  للمدنيي  بي   -  2004اربي 
!! علماً ان احلوثيي ال يستهدفون خمالفيهم  2012
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من  حىت  بل  فحسب  معهم  املتمذهبي  غري  من 
داخل الزيدية كما حدث يف استهدافهم مجاعة حممد  
عبد العظيم احلوثي إضافة اىل استهدافهم أهل الذمة 

 من يهود آل سامل.
العقدي والتع بوي وهنا حناول أن نستقرئ اجلذر 

 هلذا العنف الذي ميارسه احلوثيون بدم ابرد. 
 دوافع اإلرهاب املقدس 

معروف أن العنف مبربرات دينية هو أحد أخطر  
أنواع العنف ألنه ميد مرتكبه ابملزيد من الرضا كلما  
مارس املزيد من العنف شاعراً أنه بذلك يتقرب من  
هللا واجلنة، وخيلص العامل من األشرار، وذلك بسبب  

مة متكاملة ومتواصلة من التعبئة اليت تلقاها يف  منظو 
هذا اخلصوص. ويكون األمر أكثر مأساوية حينما  
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يكون منفذو هذا العنف هم فتيان يف أعمار صغرية،  
 ولعل يف منوذج احلوثيي والقاعدة برهان على ذلك. 
خاصة   منهجية  وعوامل  أسباب  مثة  ذلك  إىل 

 العنف منها:   ابحلوثيي دون غريهم يف ما يتعلق ببذور
 العنصرية:   –

تقوم فكرة احتكار اإلمامة على نظرية االصطفاء 
اليت تقسم الناس وفقا هلا إىل أخيار مصطفي وشيعة 
هلم جمندين معهم، وخمالفي هلم حقريين تسري يف 
دمائهم اخلساسة ويستحقون املوت والفناء. ولعل يف 
العام توقيعها  مت  اليت  للحوثيي  الفكرية   الوثيقة 

علماء   2012 وبعض  احلوثيي  زعيم  قبل  من 
املذهب ما يثبت جبالء هذه املسالة اليت كانت من 

 قبل، حمل نفي من ِقبل بعض احلوثيي.
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 حائط املظلومية:   –
ودفعهم  ألنصارهم  التعبئة  حلقة  هؤالء  يستكمل 
ملمارسة العنف بعد ختديرهم أبطروحات متعددة عن 

متكينهم بعدم  املزعومة  احلكم    مظلوميتهم  من 
وحدهم! ويستعيدون قصصاً شىت منها مقتل احلسي 
بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما، وغريها من 
األتباع   يرتكب  املظلومية  ستار  وحتت  األحداث. 

 مظامل ال تنتهي دون ان يشعروا بتأنيب ضمري. و 
 فكر انتحاري:   -

أن   اجملندين  تعبئة  يتم  احلسي  قصة  على  وبناء 
اخل يزعمون،  املوت هو  النصر كما  األول، ألن  يار 

حوم فوق رأس احلسي فرفضه واختار املوت وقال  
 "اي سيوف خذوين"! 

 الطقوس التعبوية:   –
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تكرس   واملظلومية  االصطفاء  نظرييت  على  وبناء 
الطقوس االحتفالية للحوثيي حبيث تصبح نوعا من  
ضد   الكراهية  وخطاب  املظلومية  مشاعر  إهلاب 

ونه مسئولية مظلوميتهم حىت وان  اآلخر الذي يمل 
يبالغون يف  السني وهلذا  كانت مّدعاة قبل مئات 
يف  منهم  تقصرياً  يرونه  ما  بسبب  أنفسهم  تعذيب 
فرتات سابقة على عدم اخذ الثأر األمر الذي يسهل  
معه وينتظر مبوجبه األتباع أدىن فرصة للتكفري عن 
إظهار   يف  يبالغون  العنف، كما  ابرتكاب  ذنوهبم 

هبم  ال اخلاصة  ابملناسبات  احتفاالهتم  سالح خالل 
هذه   بعض  وكانت  وكربالء..  وعاشوراء  كالغدير 
وأدخلها   اليمن  شيعة  لدى  موجودة  غري  الطقوس 

 احلوثي ضمن االرهتان إليران. 
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 أكذوبة احلق اإلهلي:   –
وفق  استحقاقهم،  إىل  االصطفاء  نظرية  تؤدي 

مسلوب   احلكم  يف  اترخيي  حلق  منهم زعمهم، 
للعنف   الذي جيعل من ممارستهم  األمر  )مظلومية( 
جهاداً مقدساً الستعادة هذا احلق املمنوح هلم من 
السماء حسب ظنهم. وهذا جيعل من تقصريهم يف  
احلصول على هذا احلق إمثا شرعياً يستحقون عليه  

 النار والعكس أكيد. 
 هتم العمالة والتخوين:   –

التعبئة السابقة بدوافع فروسية يتم تعزيز مفردات  
أخرى ضد املستعمر اخلارجي القادم الحتالل الوطن  
احلوثيي!!   ماعدا  له  أبنائه  مجيع  عمالة  ظل  يف 
وابلتايل فإن بقاء اجلماعة قابضة ابلسالح هو أمر 

 تفرضه الضرورات.
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خونة   احلوثيي،  نظر  يف  اآلخرين،  فإن  وعليه 
البلد وابلتايل  وأدوات بيد املستعمر تسهل احتالل  

تغدو تصفيتهم ضرورة شرعية ومهمة وطنية!! وقد  
أثبتت السنوات مبا ال يدع جماال للشك، أن احلوثيي  
أشكال  استجلبوا كل  وأهنم  إيرانية،  أداة  جمرد  هم 

 التدخل اخلارجي يف اليمن.
 النبوءات والبشارات:   –

يعترب احلوثيون أنفسهم جنوداً مسخرين من السماء 
حمسومة لصاحلهم مهما كانت التضحيات يف معركة  

“الشائعات”   معزوفة من  الشعور انجم عن  وهذا 
بي   يبثوهنا  اليت  و”الكرامات”  املنام”  و”رؤاي 
جتعل  للواقع  موافقة  قراءات  يقدمون  جمنديهم كما 
سابقاً   عنه  يتحدثون  ملا  مصداقا  نتائجه  بعض 
اللبناين  الكاتب  مبؤلفات  هذه  طروحاهتم  ويعززون 
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اليت   الشيعي االحاديث  وبعض  الكوراين  علي 
املهدي   وعالمة  والصنعاين  السفياين  عن  تتحدث 
الغائب الذي لن يظهر، كما يف تراثهم، إال وقد قتل 
الدم   العرب، وهذا جيعل من مشهد  أعشار  تسعة 
شيئاً مألوفاً يعززهم ابلبشارة ويغريهم ابملزيد من إراقة 

 الدماء.
 نظرية استدرار الدم:   –

بعض  ينطلق   اعتمدها  قدمية  نظرية  من  احلوثيون 
األئمة يف اليمن أثناء سعيهم للسيطرة على احلكم 
ممكن  عدد  أكرب  قتل  من  عدوك  متكي  مفادها 
الدوائر.   أتباعك ليكون لديك شهداء وأثر متسع 

 ويتم ذلك مع إذكاء مهة الثأر الذي يظل يقظاً. 
 شعار املوت:   –
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استنسخ الذي  الشعار  أن  متخصصون  ه  يرى 
احلوثيون من اخلميين ويرددونه ليل هنار، صار جزءاً  
من تكوينهم الذهين والتصوري حبيث ميدهم ابلشعور  
وأدوات  شعارهم  يف  املوجود  املوت  رسل  هم  أهنم 
تنفيذه يف حق من يعتربونه مواليا ألمريكا وإسرائيل 
هللا   مبشيئة  خاصة  تناولة  له  )سنفرد  اليمنيي.  من 

 قريبا(. 
الباحث   يف ويرى  العمراين  حسن  حممد  اليمين 

مقال له بعنوان “ضحااي الصرخة” أنه وفقا للشعار  
“ينشأ اليوم جيل يتم تعبئتهم أيديولوجياً على حنو  
جيعلهم ينسون كل تفاصيل حياهتم من أجل شعار  
حلظة  يف كل  ويستعدون  الثقافة،  ذات  على  يقوم 
للحرب اليت مل يفكروا أبدا من سيكون أطرافها وال  
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هي عواقبها ألهنا يف تصورهم ستجلب “النصر  ما  
 لإلسالم”!”. 

ويضيف: سيكولوجياً وسوسيولوجياً.. ماذا تتوقع  
من شاب ينهك نفسه بشكل كامل يف نشر شعار 
“املوت” وترديده حبماس وبشكل مستمر؟ حىت لو  

 كان هذا املوت صحيحا ومستحقا! 
 السوابق الدامية:  –

وجرأ القتل  مناخ  احلوثيون  من  يستمد  عليه  هتم 
أئمة   هبا  قام  وإابدات  متعددة متجد جمازر  رواايت 
رسيون يف قرون سابقة من مثل إابدة عبدهللا بن محزة  

ألف ميين من فرقة تدعى “املطرفية” بذراريهم    100
التارخيية.   املصادر  من  العديد  حسب  ونسائهم، 
الشمال   مناطق  داخل  نشطت  فرقة  هم  واملطرفية 

 حصر الوالية يف البطني.وطالبت إبلغاء نظرية 
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 نظرية اخلروج:  –
األئمة   اتريخ  أن  عن  التاريخ  مصادر  تتحدث 
أو   للحكم  سعيهم  أثناء  اليمن  يف  الكهنوتيي 
اجملازر حتت الفتة  عليه، هو سلسلة من  حفاظهم 
اخلروج إذ يقولون بضرورة اخلروج ملن رأى نفسه أهال  

عض  والب  للوالية وهو من أبناء احلسن أو احلسي.  
احلكام  اخلروج عن  على  اخلروج حمصوراً  يظن هذا 
الظلمة لكن شواهد التاريخ تؤكد أن اخلروج شرط  
وفاة   بعد  حىت  اإلمامة  الستحقاق  عندهم  واجب 
هلا   أنفسهم أهالً  يرون  إمام ما، إذ خيرج بعده من 
ذاك  أو  الداعي  هذا  عند  جنوداً  اليمنيون  ويصبح 

رب مقربة  للحد الذي أصبحت معه صعدة حتتضن اك
 يف الشرق األوسط وهي مقربة اهلجرين.  
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لذا فإن مناخ القتل والتناحر هو القاعدة املألوفة  
النضال   تعرف  مل  اليت  اهلدامة  النظرية  هذه  عند 
اإلمامة  اتريخ  يشهد  مل  السياسي. كما  أو  الشعيب 
أايم   واحدة  مرة  يف  إال  للسلطة  السلمي  االنتقال 

ر  الشوكاين  علي  بن  حممد  الذي  القاضي  هللا  محه 
اهنارت دولة األئمة القامسيي بعد وفاته بعام واحد،  
 ألهنا عادت لنفس الوترية الصراعية وسقطت إثرها. 

 فرض األمر الواقع:  –
العنف  على  اعتمادهم  لوال  إهنم  احلوثيون  يدرك 
سيطرة   من  إليه  وصلوا  ما  إىل  وصلوا  ملا  والسالح 

 وفرض أمر واقع.
ة شوفينية تغذي عنف  مجلة ما سبق شّكل منظوم 

احلوثيي ليس ضد املخالفي العزل فحسب بل حىت  
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املوالي حىت وان كانوا ممن يملون نفس  ضد غري 
 االفكار املذهبية.  

واخلالصة اخلالصة أنه يستحيل ختيل أية فرصة من  
تكوينها   يقوم  مع مجاعة  السالم  أو  التسوية  فرص 

يل النفسي على أساس العنف واإلرهاب، كما يستح
والعزة   لالستقرار  فرصة  أبي  اليمنيون  ينعم  أن 
والكرامة والتنمية يف ظل مجاعة تشن حرهبا املقدسة  
ممكنات  وعلى كل  وهوية،  إنساان  اليمن  على 

 .1" احلياة
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واحد   نوع  مبمارسة  احلوثي  اإلرهاب  يكتفي  ال 
 أنواع:فحسب من العنصرية، بل مزجيا من سبعة 

عنصرية بيولوجية: ادعاء متيزه العرقي عن بقية    -
البشر. ويتم أتصيل ذلك مبأثورات دينية مكذوبة أو  
مقوالت شعبية متداولة.. وهو ما جيعل قادة اجلماعة  
ومرجعياهتا يشعرون وكأهنم من نطفة مقدسة أو من  
 طينة خمتلفة عن الطينة اليت خلق منها ابقي البشر. 

ية: فرض تقسيم طبقي يضعه  عنصرية اجتماع  -
أعلى اهلرم االجتماعي إضافة إىل التمايز ابلتسميات  
خارج  هم  من  مع  املصاهرة  ورفض  املناداة  وصيغ 
يكدحون   الذي  املهن  ذوي  واحتقار  الساللة، 

 ويكسبون عيشهم من عمل أيديهم. 
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وأتويل    - متثيل  احتكار  ادعاء  دينية:  عنصرية 
نها مصطلحات  الدين، وتكفري اآلخرين. وتنداح م

والعلم  القرآن  وقرانء  واالولياء  واالجتباء  االصطفاء 
 اللدين والعصمة. )اقتباس من الوثيقة الفكرية( 

فرض    - اقتصادية:  املوارد   %20عنصرية  من 
لساللتها، وهو كما يقول أبرز علماء الدين، إنزال 
ابلقرآن   آية  يف  الوارد  "اخلُمس"  ملفهوم  متعسف 

 الكرمي. 
كلورية: ارتداء زي خمصص مييزها عن  عنصرية فلو   -

اهلامشي   هبا  أيتزر  اليت  اجلنبية  مثال شكل  الشعب. 
لبوس   فرض  ويتم  الشعب،  أبناء  بقية  عن  ختتلف 
معينة على بعض الفئات اليت مت احتقارها ووضعها  
التمايز   لغرس  االجتماعي  الطبقي  السلم  أسفل 

 وتكريس العنصرية.
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الفين للشعب  عنصرية فنية: السطو على الرتاث    -
التبجيل والتقديس  اليمين وحتريفه وتلغيمه مبفردات 
 والتمجيد لساللتهم وخصوصا يف جانب املوشحات 

 وقبل ذلك وخالله وبعده: 
عنصرية سياسية وتتمثل يف ادعائها أن احلكم    -

"حق إهلي" خاص ابلساللة، ومن يرفض فهو بنظرها 
 كافر منافق عميل.

هذ مبمارسة  احلوثية  تكتفي  العنصري ال  املزيج  ا 
تستغل  وحاليا  ابالرهاب  لفرضه  تسعى  بل  املدمر 
إمكانيات دولة ومقدرات شعب الستعباد الشعب  

 واذالله وإفقاره.
 
 



99 
 

 
 

 
 
 
 
 



100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 
 
احلوثيي    - بي  حرابً  ليس  اليمن  يف  احلادث 

والسعودية كما يتم تصويره يف بعض وسائل اإلعالم، 
بل هو حرب بي احلوثيي وبي بقية الشعب اليمين، 
الشعب،  عن  املنبثقة  الشرعية  احلكومة  وتسعى 
الستعادة العاصمة واحملافظات الواقعة حتت سيطرة  

 مليشيات احلوثيي مبساعدة التحالف.  
احلوثيون ليسوا حركة وطنية سياسية حتظى بدعم    -

شعيب وإمنا حركة إيديولوجية عنصرية إرهابية قفزت  
مستغلة  العام  الوعي  من  غفلة  على  السلطة  إىل 
العام   بعد  البالد  يف  الرئيسية  القوى  خالفات 

 ، وخالفات املرحلة االنتقالية. 2011
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ذراع احلوثيون ليسوا مشروعاً وطنياً مينياً بل هم  -
من أذرع إيران يف املنطقة العربية. وال يوجد طرف  
ميين إال وفجروا معه حرابً وال يوجد أي منطقة يف 
اليمن وصلوا إليها، إال ودفعت مثناً قاسياً من دماء  

 أبنائها وسكينتها.   
وودائع   - دولة  مقدرات  على  احلوثيون  استوىل 

التنم التابع هلا، وعطلوا مشاريع  املركزي  ية  املصرف 
وضاعفوا  إاتوات  بدفع  السكان  على  وشددوا 
اجلمارك واإلاتوات وفتحوا األسواق السوداء، بينما  
بي   أثرايء  إىل  ومشرفيهم  قادهتم  من  العديد  حتول 
وقاهرة  صعبة  أوضاع  ظل  يف  وضحاها،  عشية 

 يعيشها الغالبية من اليمنيي.  
إذ ليس لدى    - اليمن ليس مذهبياً،  الصراع يف 

مشك لديهم  اليمنيي  وليس  املذهيب  التعدد  يف  لة 
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مشكلة مع األداين األخرى، ولكن املشكلة احلقيقية  
العنصرية   سلطتهم  فرض  يريدون  احلوثيي  أن  هي 
وأفكارهم الطائفية بقوة السالح ويستخدمون التعبئة  
تعمل   بطريقة  الكراهية  والتحريض وخطاب  الدينية 

 على متزيق النسيج االجتماعي للبالد.  
أن حتالف دعم الشرعية وقع يف أخطاء صحيح    -

معدودة، اعرتف هبا وحتمل مسؤوليتها، إال أن هذه  
األخطاء ليست على النحو الذي يصوره احلوثيون  
الذين يشدون حىت صور ضحاايهم وينسبوهنا إىل  
عليه  يطلقون  ما  مواجهة  مسمى  وحتت  التحالف 
"العدوان"، يقومون خبنق احلرايت وملء املعتقالت  

اإلاتوات والتنصل من القيام أبدىن واجبات    وفرض
 املرافق احلكومية اخلاضعة لسيطرهتم جتاه املواطني.  
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تعاين املناطق غري اخلاضعة للحوثيي من بعض   -
اليت   املؤقتة  العاصمة  املشاكل، خصوصاً يف عدن، 
هادي   الرئيس  إليها  ينتقل  أن  يفرتض  كان 
على  سابقة  عديدة  ألسباب  ولكن  واحلكومة، 

يف   احلوثيي  مبضاعفات    2014انقالب  )تتعلق 
بعض  إىل  أدت  الوحدة(،   تلت  اليت  احلرب 
سعى  الذي  األمر  املناطق،  هذه  يف  االضطراابت 
عرب  مللمته  حماولة  إىل  السعودية  بقيادة  التحالف 
االنتقايل  واجمللس  احلكومة  بي  الرايض  اتفاق 
اجلنويب، وهو االتفاق الذي ُوقع يف نوفمرب/تشرين  

، وأفضى لتشكيل حكومة برائسة د.  2019لثاين  ا
معي عبدامللك وما أن عادت احلكومة إىل عدن يوم  

صواريخ    2020ديسمرب    30 ثالثة  حىت كانت 
ما  وخلفت  املليشيا  مناطق  من  انطلقت  ابنتظارها 
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ابألدلة   مثبتة  واجلرمية  وجريح،  قتيل  مئة  عن  يزيد 
لتصنيف  األمريكية  اخلارجية  دوافع  أحد    وكانت 

 .2021احلوثيي منظمة إرهابية، يناير 
يف    - املرتكزة  الدولة  إمكانيات  احلوثي  يستغل 

العاصمة الواقعة حتت سيطرهتم، لتعزيز قبضته وقمع  
اإلنساين  العمل  منظمات  على  والضغط  احلرايت 
وجيرب املوظفي احلكوميي على العمل بظروف صعبة  

رتبات  وبدون عائد، كما خيلق العراقيل دون وصول امل
 من احلكومة الشرعية إليهم. 

اليمنيي    - على  جتويع  حرب  احلوثيون  ميارس 
الواقعي حتت سيطرهتم، ويستغلون األزمة اإلنسانية،  
كما أكدت منظمات دولية يف أكثر من حمطة، أهنم  
ذلك  واعتربت  اإلغاثية  املساعدات  بسرقة  يقومون 

 أبنه سرقة الطعام من أفواه اجلوعى. 
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كومة والتحالف املؤيد هلا، مع األمم اتفقت احل  -
اإلنسانية   املعاانة  لتخفيف  آليات  على  املتحدة 
اإلنسانية،   االستجابة  للحرب عرب خطة  املصاحبة 
واليت جتعل كل مساعدات املاحني خمصصة للجانب  
اإلغاثي، فيما تتوىل منظمات األمم املتحدة مهمة  

اطق  التوزيع. وذلك حىت تصل اإلغاثة إىل كافة املن
 مبا فيها مناطق سيطرة احلوثيي.  

وإرهااب    - شديدة  نفسية  حرابً  احلوثيون  ميارس 
ويصفوهنم  خمالفيهم  على  متواصال  اعالميا 
و"أحفاد   و"الدواعش"  و"املرتزقة"،  بـ"املنافقي"، 
تقتصر   فيما  وأمريكا"،  إسرائيل  و"عمالء  اليهود"، 
احلركة   عناصر  وصف  على  احلكومية  الدعاية 

 البيي" و"عمالء إيران".  بـ"االنق
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يرفض احلوثيون أي شكل من أشكال إشراك    -
قاموا ابالنقالب على  لقد  اآلخرين يف احلكم، بل 
عبدهللا  علي  الراحل  الرئيس  برائسة  املؤمتر  حزب 
داخل   يف  حرب  بتفجري  احلوثيون  قام  إذ  صاحل، 

لعاصمة، انتهت مبقتله  املناطق اآلهلة ابلسكان يف ا
 . 2017يف الرابع من ديسمرب/كانون األول 

العديد    - يف  املدنيي  ابستهداف  احلوثيون  يقوم 
العربية   اململكة  مناطق  وبعض  اليمنية  املناطق  من 
السعودية بقصف الصواريخ البالستيكية والطائرات  
املسرية دون مراعاة قواعد االشتباك أو القانون الدويل 

 والضوابط الدولية املنظمة للحرب.اإلنساين 
األرضية    - األلغام  ماليي  بزرع  احلوثيون  قام 

اليمنية   املناطق  يف  وخطرية  متعددة  أبنواع  والبحرية 
املختلفة وأغلبها بدون خرائط تعي إىل نزعها، األمر  
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من  قتلى وجرحى ابآلالف  عنه سقوط  الذي جنم 
غام هتديداً املدنيي وأفراد فرق نزع األلغام، وتظل األل

 مستمراً للمدنيي مع مرور الوقت.  
أضراراً    - أحلقت  قرارات كارثية،  احلوثيون  اختذ 

يف  اإلنسانية  األزمة  وفاقمت  االقتصاد  يف  عميقة 
الطبعات   تداول  متنع  إجراءات  فيها  مبا  البالد، 
مبا   سيطرهتم  مناطق  يف  احمللية  العملة  من  اجلديدة 
بي   الصرف  سعر  يف  وفارقاً  مصرفية  أزمة  أوجد 

لسيطرهتم، وعلى إثر  املناطق احملررة واملناطق اخلاضعة  
ابملائة من مبالغ    25ذلك، يتم خصم ما يصل إىل  

مناطق  إىل  احمللية  ابلعملة  الداخلية  احلواالت 
سيطرهتم، وهو ما يتحمله املواطن. هذا عالوة على  

مليارات    4هنب احتياطي املصرف الرمسي البالغة حنو  
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دفع   دون  االيرادات  على  واالستيالء  دوالر، 
 الرواتب.

تقني    - إىل  تعديالت هتدف  احلوثيون يف  شرع 
ما كشفت  ومنها  ولوائح،  العنصرية وجعلها شرائع 
الئحة   يسمى  ما  إبقرار  احلركة  عن  واثئق  عنه 

ابملائة من ثروات   20"اخلُمس"، وتشمل ختصيص  
البالد املستخرجة من األرض، مبا فيها النفط، إىل  

دة اجلماعة،  املنتسبي لفئة "اهلامشيي" املنتمي هلا قا
واعتبار أن ذلك حق خاص هبم يفرضه الدين، وفقاً  

 ملعتقداهتم. 
احلوثيون    - أشعلها  اليت  احلرب  آاثر  طالت  لقد 

فئتا   مها  أتثراً  األكثر  لكن  اليمنية،  الفئات  مجيع 
النساء واألطفال، حيث تدفع املرأة اليمنية الفاتورة  
األكرب للحرب عندما ميوت زوجها أو ابنها تتحول  
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إىل عائل أسرة، وحينما ال جيد رب األسرة ما يطعم  
أبناءه، تتحمل املرأة الكثري من التبعات. ولقد لقد  
العديد   على  املسلح  وسطوهم  احلوثيي  مترد  خلف 
والثكاىل،  األرامل  املدن، عشرات اآلالف من  من 
مبا   سواء  فاتورة كبرية،  يدفعون  األطفال  أن  كما 

رمان الكثري منهم  تلتهمه احلرب من أرواحهم أو حب
فرص التعليم والتغذية والصحة يف احلدود الدنيا. كل 
ذلك إىل جانب وقوع العديد منهم حتت أتثري شحن  
  طائفي وإعداد مليشياوي جيعل منهم هتديداً حاضراً 

 ليس على اليمن فحسب، بل على اإلقليم  ومستقبالً 
 والعامل. 

  2004ينبغي التأكيد أن قرار احلرب منذ العام    -
إهناء   قرار  يزال  وما  احلوثيي،  بيد  اليوم كان  وحىت 
للقرارات   استجابوا  ولو  هم.  متناوهلم  يف  احلرب، 
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  2216الدولية املتعلقة ابلشأن اليمين، وأبرزها القرار  
، لكانت هناية احلرب يف نفس  2015الصادر يف  

اللحظة. لكن على العكس من ذلك، فإنه حىت لو  
إيقافاً أحادايً للحرب،   أعلنت احلكومة والتحالف،

فإن احلوثيي لن يتوقفوا إذ يعتربون أنفسهم يف مهمة  
ة مقدسة"، هدفها حترير "القدس" يف فلسطي  "رسال

وهزمية من يسموهنم "قوى اإلستكبار العاملي" وعلى  
 رأسهم الوالايت املتحدة.  

إلحالل    - حثيثة  جهوداً  املتحدة،  األمم  تبذل 
لكنه  البالد،  ملسؤولي حكوميي السالم يف  وفقاً  ا 

على   الكايف  الضغط  متارس  ال  عديدين   ومراقبي 
احلوثيي لتقدمي تنازالت حقيقية، األمر الذي يشجع 
استغلت  احلركة  أن  التمادي، كما  على  احلوثيي 
بعض احملطات كما هو حال اتفاق احلديدة، لتعزيز 
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قواهتا على األرض وزرع كميات إضافية من األلغام،  
ت منها  ومل  املطلوبة  اإلجراءات  من  واحداً  بنداً  نفذ 

 ابالتفاق.  
إرهابية    - منظمة  احلوثيي  تصنيف  أن  شك  ال 

كخطوة يف طريق جتريدها من أدوات الفتك والقمع 
واالكراه، من سالح وسلطة، يبدو أقصر الطرق إىل  
سالم حقيقي يف اليمن، إذ أن البالد ال حتتاج إىل 

طياهت  يف  حتمل  مفخخة  جوالت تسوايت  بذور  ا 
جديدة من احلرب، بل حتتاج إىل عودة مؤسسات  
وإهناء كافة   الشعب  من  املنتخبة  واحلكومة  الدولة 
مظاهر التمرتسات املليشياوية الطائفية أو اجلماعات 
املسلحة خارج إطار الدولة، مبا ميكن احلكومة من  
األمن   بفرض  الكفيلة  الضبط  وسائل  احتكار 

ال لقيم  اجلميع  املتساوية  واحتكام  واملواطنة  تعايش 
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ميارس   مليشياوي  نزٍق  دومنا  والقانون،  والنظام 
اجلوار   دول  ويستعدي  الداخل  على  اإلرهاب 

 ويرض على األمم األخرى.  
آمناً   إن اليمن أحوج ما يكون إىل أن يعود بلداً 
مساملاً يتفاعل بشكل إجيايب مع معطيات احلضارة  

البناء ال   أبناؤه من أجل  من أجل اهلدم،  ويتسابق 
شعار   ترديد  وليس  احلياة  فرص  تعزيز  أجل  ومن 
املوت. وهو يف الظروف احلالية حباجة إىل أن يعرف  
العامل حقيقة معاانته وأن يساعده يف اخلروج من أزمته  
املفعم  البلد  هذا  إىل  واالستقرار  األمن  وإعادة 

حبة لكافة البش 
ُ
 ر. ابجلمال والتنوع والروح امل
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، مل 2020وحىت    2004من    خالل الفرتة الفرتة 

مجاعة   مسلحو  يرتكبها  اليت  االنتهاكات  تتوقف 
خمتلف   اختذت  حيث  املدنيي،  ضد  احلوثي، 
األشكال، ابتداًء أببشع طرق القتل والتنكيل، مروراً 
وتفجري   السجون،  يف  والتعذيب  ابالختطافات 
األسر،  من  اآلالف  عشرات  وهتجري  املنازل 

اجلما معارضي  ابجململ  من  تستهدف  املفرتضية  عة 
وال  القبائل،  ورجال  السياسية  االنتماءات  خمتلف 
استهداف   مشلت  حيث  األقليات،  فئات  تستثين 

ة،  يف حمافظة صعد (،األسر اليهودية )يهود آل سامل
، حيث أجربت احلركة األسر املؤلفة  2007يف العام  

فرداً على مغادرة مساكنهم، وقامت بتفجري   59من  
 قل تعود إليهم.  سبعة منازل على األ



118 
 

استهدف   االنتهاكات،  هذه  عن  بعيداً  وليس 
يف   السلفي  التيار  من  مذهبياً  خمالفيهم  احلوثيون 

العامي     2011منطقة دماج وهجروا اآلالف بي 
الزيدية  2014وحىت   رموز  بعض  يسلم  مل  ، كما 

عبدالعظيم  حممد  أتباع  هو  هلم، كما  املخالفي 
وجه التحديد،    احلوثي، ويف السنوات األخرية على

تعرض البهائيون للتنكيل واملالحقة، وجرى اعتقال  
العديد من أفراد الطائفة، قبل أن يتم إطالق سراحهم  

 الحقاً.  
  2004فيما يلي خالصة حصيلة االنتهاكات بي  

أبرزها  ، و 2020وحىت   تقارير حقوقية  تستند على 
انتهاكات  رصد  وحتالف  واثق  مؤسسة  من،  لكل 

 حقوق اإلنسان يف اليمن )رصد(:  
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 - 2004انتهاكات احلوثيي ضد املدنيي يف اليمن 
2020 

 امجايل االنتهاكات  االنتهاك

 40870 االختطاف
 26710 اجلرحى

 9542 القتل
 3649 املنازل املدمرة

احملالت التجارية املنهوبة 
 واملدمرة

2536 

 1177 السيارات املنهوبة واملدمرة
 1896 اإلخفاء القسري
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القصف العشوائي على 
 املناطق السكنية

4722 

 1793 التهديدات من قبل اجلماعة 
االعتداء على األشخاص 

 واملنازل
463 

استهداف املرافق الصحية 
 والطبية

321 

 14411 جتنيد األطفال
 663 املنازل احملتلة

 195 املدارس املنهوبة واملدمرة
 105 املنازل املنهوبة
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التابعة جلماعة السجون 
 احلوثي

789 

 379 املزارع املنهوبة واملدمرة
االنتهاكات حبق املؤسسات 

 اإلعالمية 
350 

 1281 التعذيب
 27 االنتهاكات حبق اإلعالميي

استخدام املواطني دروع 
 بشرية

26 

االنتهاكات حبق منظمات 
 اجملتمع املدين

367 
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اآلابر واملضخات املنهوبة 
 واملدمرة

266 

 120 املساجد املدمرة 
 13 احملاكم اخلاصة

 1970393 املهجرون قسراي 
 94700 احلرمان من التعليم 

 253 املرافق احلكومية املدمرة 
 970 منازل مت تفجريها اباللعام
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ابليمن   املدين  اجملتمع  منظمات  وزارة اتبعت  اعالن 
 2021اخلارجية االمريكية يف احلادي عشر من شهر يناير  

املنظمات  قائمة  ضمن  احلوثي  مليشيا  إبدراج  اجلاري 
اإلرهابية األجنبية، والذي لقي ترحيباً واسعاً من الشعب 
واإلقليمية   احمللية  احلقوقية  املنظمات  من  والعديد  اليمين 

النخ عنه  عربت  ما  أبرزها  واألوساط والدولية، كان  ب 
 السياسية واالجتماعية اليمنية مبختلف توجهاهتا. 

وزارة  اعالن  ابليمن  املدين  اجملتمع  منظمات  اتبعت 
 2021اخلارجية االمريكية يف احلادي عشر من شهر يناير  

املنظمات  قائمة  ضمن  احلوثي  مليشيا  إبدراج  اجلاري 
 

بيان منظمات المجتمع المدني اليمنية بشأن تصنيف جماعة الحوثي في قائمة    -  1

المتحدة في يناير/كانون  المنظمات اإلرهابية الواليات  البيان عقب إعالن  ، صدر 
 ، تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية. 2021الثاني 
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اإلرهابية األجنبية، والذي لقي ترحيباً واسعاً من الشعب 
واإلقليمية   احمللية  احلقوقية  املنظمات  من  والعديد  اليمين 
واألوساط  النخب  عنه  عربت  ما  أبرزها  والدولية، كان 

 السياسية واالجتماعية اليمنية مبختلف توجهاهتا. 
الذي  والضغط  التأثري  أدوات  أحد  التصنيف  هذا  يُعد 
حلقوق  الراعية  والدول  الدويل  اجملتمع  ميارسه  أن  ميكن 

يف  عن االنسان  للتوقف  اجلماعات  هذه  إلجبار  العامل،   
فيهدف  احلوثيون  خيص  وفيما  وانتهاكاهتا  ممارساهتا 
التصنيف للضغط عليها من أجل االنصياع لقرارات اجملتمع 
الدويل، مبا يف ذلك قرارات جملس األمن الدويل خصوصاً 

، وهو إىل جانب ذلك جيرب هذه اجلماعة 2216القرار  
والتفاوض  اجللوس  واخلروج   على  السالم  مسار  اجلاد يف 

 21بتسوية سياسية تعيد األوضاع اىل ما كانت عليه قبل 
صنعاء   2014سبتمرب   للعاصمة  احلوثيي  اجتياح  حي 

وانقالهبا على الشرعية اليمنية والسيطرة املسلحة على كل 
 مؤسسات الدولة املدنية واألمنية العسكرية. 
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على اليمنيي منذ لقد شّنت هذه املليشيا حرابً وحشية  
ما يقارب ست سنوات ومازالت مستمرة، وتسببت أبسوأ 
كارثة إنسانية يف العامل يعيشها اليمنيون، إضافًة إىل اجلرائم 
الصحفيي  فيهم  مبا  املدنيي  ضد  البشعة  واالنتهاكات 
والنشطاء والنساء واالطفال اليت وثقتها منظمات حقوق 

اخل وفريق  احمللية والدولية  األمن االنسان  التابع جمللس  رباء 
الدويل حلقوق  اجمللس  من  املكّلف  البارزين  اخلرباء  وفريق 
املدن  على  املسلحة  اهلجمات  إىل  إضافة  االنسان، 
والسكان، والقتل وزراعة األلغام بشكل عشوائي، والتضييق  
السياسيي  العامة واخلاصة، ضد خصومها  على احلرايت 

خفاء القسري واالعتقال واملدنيي مبا يف ذلك النساء واال
املختطفي  جتاه  الوحشية  واملعاملة  والتعذيب  التعسفي 
واملخفيي واحملتجزين، والقصف املمنهج على املدنيي يف 
أغلب املناطق اليمنية، وغريها من االنتهاكات واجلرائم اليت 

 ترقى إىل جرائم حرب واجلرائم ضد االنسانية. 
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اال   على  فادحة  أبضرار  تسببت  الوطين كما  قتصاد 
االعمال  على  القانونية  غري  الباهظة  الضرائب  وفرضت 
التجارية واجلباايت على املواطني مما أضر مباليي اليمنيي، 
كما هنبت رواتب املوظفي واحتياطي البنك املركزي الذي 
كان يقدر أبربعة مليار دوالر قبل سيطرهتا على العاصمة 

 صنعاء.
املليشيا م العاصمة لقد مارست هذه  نذ سيطرهتا على 

صنعاء وعلى عدد من احملافظات اليمنية كثري من األعمال 
اليت مُتس وهتدد أمن اجملتمع الدويل واإلقليمي مبا يف ذلك 
االمن البحري، حيث استهدفت خطوط املالحة البحرية 
اجلوار،  دول  وهامجت  السفن،  على  ابهلجمات  الدولية 

واال األمنية  املؤسسات  ستخباراتية مهددة وسيطرت على 
واالقليمي  العريب  القومي  واالمن  اليمين  القومي  االمن 

 والدويل. 
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ومؤسسات  وقوة  املليشيا سالح  هذه  استخدمت  لقد 
سنوات  ست  خالل  وارتكبت  اليمنيي  لضرب  الدولة 
اإلنساين  الدويل  القانون  تنتهك  اليت  اخلطرية  اجلرائم 

االنسان ضد واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق  
االجتماعي  والنظام  الدولة  ومؤسسات  املدنيي 
على  املتعمد  والتجويع  احلصار  ومارست  واالقتصادي، 
عملية  أكرب  على  الشاهدة  تعز  مدينة  فيها  مبا  السكان 
حصار للمجتمع، واحدثت شرخاً اجتماعياً ومتييزاً طائفياً 

ي بي فئات اجملتمع اليمين بناء على نظرية االصطفاء العرق
الذي  واالستعالء  املليشيا  هذه  هبا  تؤمن  اليت  والساليل 

 متارسه على بقية اليمنيي. 
ووفقاً ملفهوم اإلرهاب الذي يعتمده عدد من اخلرباء يف 
به خلدمة  التهديد  أو  العنف  العامل أبنه "استخدام  بلدان 
ايدلوجية، واالفعال اليت  أو  أهداف سياسية ، أو دينية، 

الضحااي أكثر  إىل  عدداً تصل  ويستهدف  املستهدفي،   
به مليشيا احلوثي  كبرياً يف اجملتمع" فإن ما قامت وتقوم 
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منذ بداية ظهورها يف صعدة اليمنية وما عممته من أفعال 
تزال  وال  عليها  سيطرت  اليت  احملافظات  يف كل  جرمية 
فهي مجاعة  اإلرهاب،  هو عي  منها،  على كثري  تسيطر 

الّكم اهلائل من اجلرائم بشكل   دينية متطرفة ال وطنية متارس 
يومي ضد املدنيي، مدفوعة بنزعة االستعالء واالصطفاء 
رغبات  ضد  قسراً  أهدافها  لتحقيق  الطائفي  العنصري 
بناء دولة مدنية  اليمنيي وحلمهم يف  املواطني  وتطلعات 
يسودها العدل وتسري شؤونه مؤسسات قانونية انبعة من 

 عمق اجملتمع والشعب. 
لدعوات اليت تنادي إبلغاء قرار تصنيف احلوثيي إن كل ا

اإلنسانية هو  األوضاع  تردي  من  إرهابية خوفاً  كمنظمة 
وهم وحتوير للحقيقة املاثلة امام العامل هبمجية هذه املليشيا 
أن  ميكن  الذي ال  االنساين،  الوضع  تدهور  وتسببها يف 
احلوثي،  مليشيا  سيطرة  حتت  عليه  هو  مما  أكثر  يسوء 

ت الكثري من املنظمات الدولية واألممية العاملة يف بشهادا
 جمال اإلغاثة يف اليمن. 
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إن التظاهرة االلكرتونية اليمنية اليت حدثت مؤخراً املنادية 
هبذا  إرهابية،  احلوثي كمنظمة  مليشيا  مع  ابلتعامل  للعامل 
االحتشاد الذي مل يسبق له مثيل عند اليمنيي، هو أوضح 

ا حاجة  على  يدل  حقوقهم تعبري  محاية  اىل  ليمنيي 
وانسانيتهم وكرامتهم من بطش احلوثيي وارهاهبم ومعاجلة 
علينا  ما حتم  املليشيا، هو  املرتتبة عن جرائم  اآلاثر  كل 
كمنظمات جمتمع مدين حقوقية االصطفاف اىل جانب 
اليمنيي والتعبري عنهم وعن حاجتهم امللحة من العامل احلر 

اهتم بعد ست سنوات من حكم حبمايتهم وابلنظر اىل مأس
 هذه املليشيا وسلوكها املدمر للدولة واجملتمع. 

حتث املنظمات املوقعة على هذا البيان وتلفت نظر العامل 
اىل حتمل مسؤولياته يف محاية اليمنيي من اإلرهاب الذي 
متارسه مليشيا احلوثي، وتناشد كل ضمري حي اىل العمل 

واخضاعها لقرارات األمم اجلاد من اجل عزل هذه املليشيا  
املتحدة وجملس االمن ومعاهدات ومواثيق حقوق االنسان 
إىل  اليمنية  احلكومة  وتدعو  اإلنساين،  الدويل  والقانون 
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التحرك اجلاد للتعامل مع هذه املليشيا كجماعة إرهابية وأن 
 تصنفها وفقاً للتشريعات اليمنية بذات التصنيف. 

ارك املنظمات املوقعة ومن أجل محاية حقوق االنسان تُب
على البيان كافة اجلهود الشعبية اليمنية الرامية اىل تصنيف 
الضحااي  لدماء  انتصاراً  إرهابية  منظمة  احلوثي  مليشيا 

 األبرايء وضمان قيم العدالة ومبدأ احملاسبة واالنصاف. 
 املنظمات املوقعة على البيان: 

 (   التحالف اليمين لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان1
 (   منظمة متكي للتنمية وحقوق اإلنسان2
 (   الشبكة اليمنية للحقوق واحلرايت3
 (   منظمة عدالة للحقوق واحلرايت4
 (   املنظمة اليمنية لألسرى واملعتقلي 5
 (   منظمة شاهد للحقوق االنسان6
 (   املرصد اليمين االمريكي للحقوق واحلرايت 7
 االنسان(   منظمة كرامة حلقوق  8
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 (   مؤسسة صح حلقوق اإلنسان9
 ( مؤسسة خليج عدن لتنمية االجتماعية10
 ( مؤسسة الضالع لإلعالم وحقوق اإلنسان11
وحقوق 12 املدين  اجملتمع  منظمات  تنسيق  جملس   )

 اإلنسان عدن
حقوق 13 ومحاية  واالعالم  للتنمية  املدنية  الشبكة   )

 االنسان
 ( منظمة احلرية حلقوق اإلنسان14
 ( التكتل اجلنويب حلقوق اإلنسان. 15
 ( الرابطة الوطنية لألعالم التنموي وحقوق اإلنسان. 16
 (      مؤسسة عي حلقوق اإلنسان. 17
 ( التحالف اليمين للشفافية.18
 (    مؤسسة أكتوبر لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. 19
 ( املركز القانوين اليمين. 20
 ( منظمة رصد للحقوق واحلرايت21
 منظمة شهود حلقوق اإلنسان(  22
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 ( تنوع للحقوق واحلرايت 29
 ( املنظمة اليمنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 30


