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وقىد حروب جمهىلة األسباب والنتائج : احلىثيىن
صاحل بن بكر الطيار  . د

  
يكتنف الغموض ابعاد احلرب اليت خيوضها احلوثيون يف اليمن اليوم ، وأسباب انزالقهم اىل مواجهة مع السعودية ،كما 

من ورائها سوى تدمري بلدىم الذي تكثر حوذلم التساؤالت فيما اذا كانوا قد حتولوا اىل وقود يف حروب اقليمية لن جينوا 
يعاين من خطر اإلنقسام رلدداً بني الشمال واجلنوب ، وسوى زايدة حدة األزمة اإلقتصادية اليت تعصف ابليمن بشكل 

وادلعلوم ان احلوثيني ىم من اتباع ادلذىب الزيدي الذي يعود إىل زيد بن علي زين العابدين بن احلسني بن  .كبري وخطري 
، وقد قاد ثورة شيعية يف العراق ضد األمويني أايم ىشام بن عبد ادللك بعد ان ( م 740-698/ىـ122-80) علي 

فارس حيث  500دفعو أىل الكوفة ذلذا اخلروج مث ما لبثوا أن ختلوا عنو فاضطر دلقابلة جيش األمويني وما معو سوى 
 . ىـ 122أصيب بسهم يف جبهتو أدى إىل وفاتو عام 

يف سواحل بالد اخلزر وبالد الديلم وطربستان وجيالن شرقاً وامتدت إىل احلجاز ومصر غرابً وتركزت يف  وانتشرت الزيدية
واستطاعت الزيدية يف اليمن اسًتداد السلطة من األتراك إذ قاد اإلمام حيىي بن منصور بن محيد الدين ثورة  ،أرض اليمن 

م حيث قامت الثورة اليمنية 1962ايلول عام /بتمربىـ وأسس دولة زيدية استمرت حىت س1322ضد األتراك عام 
 . وانتهى بذلك حكم الزيود ولكن ال زال اليمن معقل الزيود ومركز ثقلهم

%  30تقريباً من سكان اليمن الشمايل و %  50ومعظم أتباع ادلذىب الزيدي موجودين حالياً يف اليمن وديثلون حنو 
ويشار تعبري الزيود على . قبائل مهدان وخوالن وبعض قبائل مذحج الشماليـّة واغلب الزيود ينتمون ل. من اليمن ادلوحد 

أساس رلموعة بشرية وليس مذىب يف اليمن، ويعيش أغلب الزيود يف مرتفعات اليمن وعلى ارتفاع ألف وستمائة إىل 
الذي أنشأ " درالدين احلوثيحسني ب"وظهرت احلوثية يف هناية التسعينيات بقيادة .. مًت فوق سطح البحر ةوذتامنائألفني 

" احلوثي"بعد أن انشق عن حزب احلق الذي كان من القيادات البارزة فيو، وكان  1997تنظيم الشباب ادلؤمن يف عام 
، وعلى الرغم من أن والده كان من أبرز ادلرجعيات 1993عضًوا سابًقا يف رللس النواب بعد فوزه يف انتخاابت عام 

فإن حركتو دتثل خروًجا عن ادلذىب الزيدي  -وىو أقرب مذاىب الشيعة إىل السنة  -يف اليمن الشيعية للمذىب الزيدي 
وقد ظلت تلك احلركة سنوات طويلة حركة ثقافية فكرية دعوية بعيدة عن . من سكان البالد% 30الذي يتبعو حنو 

واجهة النفوذ الديين حلزب التجمع اليمين السياسة، بل إهنا تلقت دعماً من حزب ادلؤدتر الشعيب العام احلاكم يف سعيو مل
بدأت احلركة تتجو إىل السياسة، وأتخذ خط ادلعارضة ضد  2002لإلصالح اإلسالمي ادلعارض، إال أنو بدًءا من عام 
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احلكومة حبجة اهتامها ابلتعاون مع الوالايت ادلتحدة يف احلملة الدولية ضد اإلرىاب اليت بدأت بعد أحداث احلادي عشر 
 . بتمربمن س

/ ، فعلى مدى األشهر الثالثة ادلمتدة من يونيو 2004ومن ىنا بدأت أوىل مراحل الصراع بني احلوثيني والسلطة يف عام 
، وأشارت "احلوثي"اب من ذلك العام، دارت معارك عنيفة بني قوات اجليش اليمين وقوات / حزيران حىت أغسطس

لصعوبة الشديدة بسبب الطبيعة اجلبلية الوعرة، وكانت معاانة القوات التحليالت إىل أن مسرح ادلواجهة كان يتميز اب
كبرية؛ ألهنا كانت تواجو مسلحني حيتمون ابجلبال، إضافة إىل معرفتهم التامة ابألرض ودتتعهم بدعم السكان  احلكومية

نفسو ومل يكد دير عام إال " حسني بدرالدين احلوثي"قتيل كان من بينهم  1000احملليني، وقد بلغ عدد القتلى زىاء 
عقب  2008، ومن مث عام  2007ومن مث عام  ،2005واندلعت مرحلة اثنية من ادلواجهات بني الطرفني عام 

من ادلصلني، لتبدأ ادلواجهة بني الطرفني  55وجرح  15انفجار استهدف الشيعة يف أحد مساجد صعدة أدى إىل مقتل 
حزيران من ذات العام إبعالن الرئيس اليمين وقف / يف الثاين عشر من الشهر ذاتو، وتستمر حىت السابع عشر من يونيو

 . ات القتاليةالعملي
، لتنفجر األوضاع جبولة جديدة من الصراع يف احلادي عشر من 2009حزيران / وجتددت ادلواجهات يف يونيو

وفيما عدا اجلولة اجلديدة اليت ال زالت مستمرة كان . ، وتستمر إىل اليوم(2009)اب من العام نفسو / أغسطس
:  والسلطة على اهنا هتدف اىل حتقيق الغاايت التالية  ادلراقبون ينظرون اىل تصاعد ادلواجهات بني احلوثيني

هللا صاحل ألنو قام بواسطة انقالب عسكري بعيد كل البعد عن معتقدات احلوثيني  اسقاط نظام الرئيس علي عبد  –1
.  وفق الفقو الزيدي  اإلمامةالداعية اىل اقامة نظام 

.  طرة على اليمن وإستغالل طاقاتو النفطية من السي 2002ايلول  11منع األمريكيني بعد احداث   –2
من سكان % 35ادلتفاقمة يف البالد حيث كشف العديد من التقارير عن أن حنو  االقتصاديةاجياد حلول لألزمة   –3

مليون نسمة يعيشون يف حاالت من الفقر والتدىور، وتزايدت األوضاع سوًءا مع األزمة  23اليمن البالغ عددىم 
، انىيك 2008-2007يف عام % 60عادلية، اليت كانت من أبرز تداعياهتا ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة االقتصادية ال

.  2008خالل عام % 16،6عن ارتفاع معدالت البطالة يف أوساط الشباب لتصل إىل 
 . جة يف صفوفهم نوع من التنمية يف مناطق احلوثيني الذين يتهمون الدولة أبهنا امهلتهم ونشرت الفقر واحلا إحداث  –4

يونيو من العام اجلاري بدا ان للصراع الدائر بني احلوثيني والسلطة / ولكن بعد نشوب األحداث األخرية بدءاً من حزيران 
تتجو اىل ايران وتتساءل عن دورىا يف تسليح احلوثيني ويف  االهتاماخرى ذات خلفيات اقليمية حيث اخذت اصابع  أبعاد

ويرى .. ة للسعودية مناطق زلاد الحتاللواألعتدة ، كما تتساءل عن اذلدف من وراء دفع احلوثيني تدريبهم ومدىم ابدلال 
ادلراقبون ان اذلدف من وراء ذلك وضع السعودية ضمن فكي كماشة حبيث سعت طهران اىل زلاصرة السعودية عن طريق 
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حلوثيني ، وزلاصرة السعودية حبراً وذلك كلو هبدف العراق عرب حلفائها العراقيني ، وزلاصرة السعودية عرب اليمن بواسطة ا
 . اعًتاف الرايض بدور اقليمي اساسي إليران يف امن اخلليج وإشراكها يف ادارة كل ادللفات اإلقليمية 

وإذا ما تكشفت يف ادلستقبل القريب حقيقة ىذه النوااي فإن احلوثيني يكونون قد دفعوا ذتن ىيمنة ايران على ادلنطقة دون 
وإذا ما دتت تسوية ما فإن .. حيققوا ألنفسهم أي مكسب سياسي او اقتصادي ألهنم يقاتلون ابلوكالة وليس ابألصالة  أن

.  اإليراين ىو الذي سيفاوض من وراء الستار ، وىو الذي سيقدر حجم ادلكاسب وكيفية اهناء ىذه األزمة 
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