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أخطر من كورونا

إذا

كان العامل قد احتشد بكل إمكانياته ملواجهة وباء كورونا (كوفيد ،)19فإن
علينا كيمنيني أن نحشد ملواجهة وباءين يف آن واحد ،وباء كورونا الجديد،
ووباء الحويث القديم الذي جلب معه كل العلل واألوبئة.
يف لحظة تيه وتغافل من الجميع قضم الحوثيون نصف اليمن ،وحاولوا تحويله إىل والية إيرانية ،وحشدوا
الجامهري امللطخة باأللوان الخرضاء ،ويف امليدان سفكوا الدماء الحمراء ،وحرشوا يف املعتقالت كل من خالفهم
بالرأي والفكر ،ومن حالفه الحظ نجا منهم بأعجوبة إىل نزوح مجهول.

ما إن متكّنت ميليشيا الحويث من السيطرة عىل أجزاء من اليمن حتى عادت األوبئة
التي انتهت منذ سنوات ،عاد الكولريا ،والضنك ،والديفرتيا ،ومات آالف الضحايا بهذه
األوبئة ،واتسعت رقعة الفقر والجوع ،ومثّلت تلك املصائب موارد جديدة للحوثيني يف
نهب املساعدات ،واستغاللها ورقة سياسية ضد خصومها ،وضد اإلقليم والعامل.
وعىل خطى إيران ،تتعامل ميليشيا الحويث مع وباء كورونا بطريقة تضعنا أمام كارثة ال مناص منها ،فال
شفافية يف إعالن الحاالت ،وال إجراءات احرتازية ووقائية ،واألسوأ أنها تعاملت مع الوباء كتهمة ،واملصاب
باملرض كمجرم مدان ،وكأنها ال متلك إال لغة السالح يف مواجهة كل املشاكل ومنها األوبئة ،وتلك لغة العصابات
وامليليشيا.

مشكلة اليمنيني مع الحوثية أنها غري قابلة للتعايش ،وال تؤمن باالختالف والحرية،
وال تتناسب مع طبيعة اليمن املتنوع .وأقرب توصيف لها أنها حركة موت ،وقهر،
وسجون ،وشعارات ،وعنرصية ،وداء رسطاين ينخر يف جسد املجتمع اليمني.
املامرسات التي قامت بها هذه العصابة منذ سيطرتها عىل العاصمة صنعاء يف  21سبتمرب  2014فاقت كل
أنواع الوحشية التي ميكن تصورها ،وجسدت العنرصية يف أبشع صورها ،وهتكت الحرمات ،وانتهكت األعراف
اليمنية األصيلة يف إطار حرب امليليشيا عىل هوية اليمن ،إضافة إىل انقالبها عىل كل االتفاقيات واملواثيق،
واألخطر من ذلك محاولة طمس التاريخ ،وتجريف الهوية ،وغسل األدمغة ،وفرض املعتقد الفاريس ،وسلب
الناس حرياتهم يف االختيار.

كانت املرأة يف اليمن من املقدسات التي يتوقف عندها املتحاربون ،ويتفق حولها
املتخاصمون ،ولكرامتها قيمة توضع يف حسبان كل قوم وقبيلة ،وعندما جاءت هذه
العصابة انتعلت كل تلك القيم ،فقتلت ،واعتقلت ،وهتكت حرمة البيوت ،واعتدت
عىل حرائر اليمن ،ومل يسلم من جرامئها رجل أو امرأة طفل أو شيخ ،بل وصلت
جرامئها إىل الحيوانات ،وص ّوبت رصاصتني ،رصاصة البندقية التي تستهدف بها األجساد،
ورصاصة الفكر املنطلق من الدورات واملالزم التي تستهدف بها هوية اليمن.

أحمد الصباحي
رئيس التحرير

إن أخطر ما تحاول فرضه ميليشيا الحويث هو سياسة عسكرة الشعب وتجنيده يف حروبها الخاصة ،وتحويل كل
مقدرات البلد إىل موازنة معركة ،وتحشيد الشباب واألطفال والكبار والنساء إىل بوابة املوت بشكل ال نهاية
له ،وكأننا أمام النموذج اإليراين يف لحظة تفيش فريوس اسمه «الخميني».

واألخطر من ذلك أنها تسعى بكل ما متلك من سطوة سالح ،ومال منهوب ،إىل تدجني
الجيل القادم ،وتفخيخه بثقافة املوت ،وأولوية العسكرة وإهامل التعليم ،وفوق هذا
تقديس زعيم العصابة ،وتأليهه ،وتحويله إىل صنم يعبد من دون الله ،وعندها سيفعل
ما يؤمر به ،لكونه أداة إيرانية ال أكرث ،يتحرك بال عقل ،وبال ضمري ،إال ما أرشب من
توجيهات لنرش الفوىض والدمار يف اليمن واملنطقة.
إن وباء الحويث فتك باألبرياء ،ويرتبص بكل الفئات العمرية ،وهو بذلك أشد فتكًا وأخطر من كورونا ،وتجاوز
كل األوبئة من حيث حصد األبرياء ،ورفد القبور باملوىت .لقد هجم الوباء عىل كل قطاعات اليمن فدمرها،
وعىل كل فئاته فسحقها ،واملطلوب وقفة صادقة من كل القوى الفاعلة إلنقاذ اليمن من هذه الجائحة.
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ولد

األستاذ الدكتور سعيد عبد الخير النوبان في مدينة الشحر بحضرموت في عام
1935م ،وفيها نشأ وتلقي تعليمه االبتدائي والمتوسط ،ومنها رحل إلى مدينة
منطلقا لطموحه وإبداعه ،قام بترجمة ستة كتب تاريخية وتربوية
ً
عدن التي أحبها وأحبته ،فكانت
من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية ،وأسهم في وضع اللبنات األولــى للصرح التربوي في
أستاذا للتربية المقارنة بجامعة عدن ،ورئيس تحرير مجلة
ً
المحافظات الجنوبية من اليمن ،وعمل
واحدا ممن لهم اليد الطولى في وضع األساسات الراسخة
العلوم االجتماعية واإلنسانية ،وكان
ً
والمتينة للتعليم في مختلف مراحله ،فلم تشغله المناصب التي كلّ ف بها في هرم وزارة التربية
ظل متمسكً ا
وزير لها لسنوات عدة ،ولم تصرفه عن قيمه ومبادئه التي َّ
والتعليم من
وكيل إلى ٍ
ٍ
بها ،مع رفضه االنصياع لكثير من المزايدات والهتافات واإلجراءات الحزبية والسياسية.

النوبان قصة في ِس ْفر النسيان
دأب األستاذ الدكتور /سعيد عبد الخير النوبان على كتابة
األبحاث العلمية في مجالي التربية والتعليم العالي ،وشارك
في تأليف كتابي «التربية والمجتمع» و»تطور التعليم العالي
في اليمن» ،وله جهود كبيرة في مجال الترجمة.
عاد إىل إطار التعليم األكادميي ليعطيه
عصارة فكره وخربته وجهده ،فشهدت جامعة
عدن خالل سنوات رئاسته لها تطو ًرا كب ًريا يف
مختلف املستويات اإلدارية والعلمية والبحثية،
ومنها وضــع الهياكل اإلداريـــة للجامعة،
ولوائحها ،ونظمها األكادميية التي ساعدتها
عىل اكتساب شهرة طيبة عىل املستويني العريب
والعاملي منذ مطلع الثامنينات رغم قساوة
الظروف وشحة اإلمكانات.
ودأب األستاذ الدكتور سعيد عبد
الخري النوبان عىل كتابة األبحاث العلمية
يف مجايل الرتبية والتعليم العايل ،وشارك
يف تأليف كتايب «الرتبية واملجتمع»
و»تطور التعليم العايل يف اليمن»ً ،
فضل
عن جهوده يف مجال الرتجمة ،ومن ذلك
قيامه بنقل عدد من النصوص الرتبوية
والتاريخية املرتبطة باليمن من اللغة
اإلنجليزية إىل اللغة العربية .وأسهم
–رحمه الله -يف رفد املكتبة اليمنية
والعربية بكتاب تاريخي مرجعي يف
غاية األهمية ،يتضمن أ ّول ترجمة عربية
ملجموعة من «الوثائق واملعاهدات
الربيطانية اليمنية ،وصدرت له يف مطلع

الثامنينات كتاب «حول مصادر التاريخ
الحرضمي» يحتوي عىل ترجمة قام بها
النوبان لخمس دراسات مهمة للباحث
املستعرب الربيطاين روبريت سريجانت
ليطلع الباحث العريب عىل الكم الكبري
من الدراسات والنصوص املختلفة التي
كتبها األجانب عن بالدنا.
ويف عام  1999أصدرت دار جامعة عدن
للطباعة والنرش ترجمة قــام بها النوبان
باالشرتاك مع أحد زمالئه لكتاب (تاريخ العربية

السعيدة :اليمن) الذي ألفه يف منتصف القرن
التاسع عرش الضابط الربيطاين باليفري.
ويف عــام  2001نرش ترجمة كتاب
وتنظيم) من اللغة
(املــدرســة :إدار ًة
ً
اإلنجليزية ،ويعدُّ من أهــم املراجع
يف مــادة اإلدارة الرتبوية يف كثري من
الجامعات يف العامل .ويف السنة نفسها
أصـــدرت دار جامعة عــدن للطباعة
والنرش كتاب (حرضموت ،)1934-1935
وهو كذلك ترجمة قام بها النوبان لـ
(تقرير حول الحالة يف حرضموت سياس ًيا
واجتامع ًيا واقتصاديًا) ،أعدَّ ه املستشار
الربيطاين ويليام هــارولــد انجرامس
لإلدارة الربيطانية؛ متهيدً ا لفرض معاهديت
االستشارة الربيطانية عىل السلطنتني
القعيطية والكثريية يف نهاية الثالثينات
من القرن العرشين.
نال النوبان العديد من األوسمة وامليداليات
يف مسريته الحياتية ،وأهمها :وسام األدب
والفنون ،ووسام االستقالل ،وميدالية اليونسكو
وغريها.
تويف –رحمه الله يف العاصمة صنعاء يف يوم
الخميس 24/6/2004م ،ودفن يف مدينة عدن.

د/محمد أبوبكر شوبان
أستاذ األدب العربي جامعة
عدن كلية اآلداب

في عام 2001
نشر ترجمة كتاب
إدارة
ً
(المدرسة:
وتنظيما) من
ً
اللغة اإلنجليزية،
ويعد من أهم
ُّ
المراجع في مادة
اإلدارة التربوية
في كثير من
الجامعات في
العالم
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تقرير

في

انتهاك حوثي لقيم المجتمع والقبيلة
 27أبريل  2020داهمت ميليشيا الحوثي
قرية أصبح في مديرية «الطفة» بالبيضاء،

وقتلت امرأة بعد اقتحام منزلها.

الشهيدة جهاد األصبحي تلقّت رصاص الحوثيني من
مسافة قريبة ،بعد أن اقتحم الحوثيون منزلها وقتلوها
مبارشة ،وارتكبوا عي ًبا أسود استفز قبائل البيضاء؛ كون
الجرمية تجاوزت أعراف اليمنيني وتقاليدهم وأخالقهم،
مساسا برشف وكرامة القبيلة
ومثّلت تلك الجرمية
ً
خاصا ومتنع املساس
ًا
ق
حقو
للمرأة
اليمنية التي تجعل
ً
بها.
يثبت الحوثيون املرة بعد األخرى أنهم يتحركون خارج
النسق االجتامعي اليمني ،وخارج منظومته العرفية
واألخالقية ،يخمشون سالمة املجتمع ،ويهينون أعرافه،
ويدوسون املروءة وتقاليد املجتمع اليمني ،ويرتكبون
العيب ،ويسيئون إىل قيم القبيلة.
هزت هذه الجرمية قبائل البيضاء ،وه ّبت استجابت
لداعي النكف القبيل ،وسجلت موقفًا موحدًا ضد
الغطرسة الحوثية املستقوية بإمكانات الدولة التي
استولت عليها وتستخدمها ضد كل انتفاضة رافضة
لجرامئها املتتالية.
مسرية الحويث نفسها مل تتغري منذ هدموا الدولة

تقرير خاص

واحتلوا مؤسساتها ،وتوزعت
قطعان عصاباته املحافظات
املنكوبة بهم ،فنال املــرأة
نصيب وافر من جرائم الحويث
قتل ،واختطافًا
وعــدوانــه؛ ً
وتعذيبًا يف السجون ،وترشيدًا،
وتفجري منازلها ،وغريها من
االنتهاكات.
سلسلة جــرائــم ارتكبها
الحوثيون يف رمــضــان ،فقد
سفكوا الدم الحرام يف أحد مساجد عتمة ،وقتلوا
خطيب املسجد أمــام املصلني ،واستهدفوا منازل
املواطنني يف قانية بالبيضاء وتعز بالقصف املتع ّمد،
وسقط بسبب ذلك قتىل من النساء واألطفال.
آالف الجرائم الحويث توزعت عىل محافظات اليمن
التي ال تزال ترزح تحت وطأة امليليشيا الحوثية ،منها
ما تم رصده ونرش تفاصيله ،ومنها مازال مطويًا تحت
أجنحة اإلرهاب الحويث وآلته القمعية.

مل يكن رمضان مختلفًا هذا العام عن سنوات االنقالب
السابقة إال مبزيد من الجرائم التي قدم من خاللها
الحويث دالئل إضافية عىل استهتاره بقيم الدين وحرمة
الشهر الكريم ،ومنها نهب أموال الناس ،وسفك الدم
الحرام يف املسجد ،وقتل النساء يف منازلهن ،وتدمري
وفجر املنازل ،والغدر ،وخرق التزامه بالهدنة ،وبات
اليمنيون اليوم أكرث يقي ًنا بحتمية زوال امليليشيا
التي ح َّولت اليمن إىل أكرث دولة يف العامل استوطنتها
املجاعات والفقر واألوبئة والخراب والدمار.

الحوثي وكورونا على خطى إيران
تقرير خاص

ن َّوهت مصادر طبية يف صنعاء إىل انتشار
مخيف لفايروس كورونا املستجد ،وذكرت
مصادر إعالمية أن عرشة إيرانيني نقلوا إىل
مستشفى  48يف صنعاء ،كانوا مخالطني
مجاميع حوثية ،وغن طريقهم انترشت
العدوى يف صنعاء ،وأرجع مراقبون التكتم
الحويث عن حاالت اإلصابة ،وعدم اإلعالن
عنها إىل تسرتها عن اإليرانيني الذين نقلوا
العدوى إىل كثري ممن خالطوهم ،وحتى
ال عــرف الشعب أنهم أدخــلــوا املرض
إىل اليمن بسامحهم بدخول اإليرانيني
املصابني.
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ودعت مؤسسات طبية ومنظامت دولية
ميليشيا الحويث إىل انتهاج مبدأ الشفافية
يف التعامل مع الوباء الذي يفتك باليمنيني،

وإعالن الحقيقة للرأي العام وللمؤسسات
الدولية.
وكانت إيران عمدت إىل إخفاء الحقائق
املتعلّقة باإلصابات ،ومل فصح عن حقيقة
ضحايا فريوس كورونا يف إيران ،وأدى ذلك
إىل كارثة إنسانية عاشتها إيران وال زالت
نتيجة استهتارها باإلنسان.
ومتــي ميليشيا الــحــويث يف صنعاء
واملحافظات التي تحت سيطرتها عىل
خطى إيــران ،فكام تقتدي بالخمينية
اإليرانية فكريًا وسياس ًيا وثقاف ًيا ،ها هي
تتعامل مع الوباء املتفيش بالتكتم الشديد،
كام فعلت إيران ،وسيؤدي تعاملها مع
الوباء بطريقة التكتم إىل حدوث كارثة
صحية يف اليمن؛ بعد أن دمرت القطاع
الصحي ،وأصبحت مناطق سيطرتها إىل
أبسط مقومات مواجهة الوباء.

ملف العدد

الحوثيون..

حرب على الهوية
أخطر

ما يهدد حاضر اليمن ومستقبله هو استهداف هويته ،الثقافية ،والتاريخية،
والدينية ،وقطع الصلة بين األجيال وحضارة أجدادهم وتاريخهم العريق.
ومنذ استولت أدوات إيران (ميليشيا الحوثي) على مؤسسات الدولة إثر انقالب قامت به،
سعت وبشكل ممنهج إلى تغيير وجه اليمن المنتمي إلى عروبته ،وتاريخه ،وعقيدته السمحة،
بدعم إيراني ومساندة فارسية أمــدت هــذه الميليشيا بخبرات وخطط وبرامج تستهدف
التجريف الطائفي للشخصية اليمنية ،ومسخ هوية الدولة ،وتحويلها إلى خادم للمشروع
الفارسي في المنطقة.

نتناول

ف ــي هــــذا الــعــدد
ونـــــــؤرخ لــأجــيــال
ّ
جانبا من ذلك
ومستقبل-
ً
حاضراً
ً
كل
التجريف الــحــوثــي ال ــذي طــال َّ
وشـــوه معالم
شــيء فــي الــيــمــن،
َّ
الــشــخــصــيــة الــيــمــنــيــة الــتــي َّ
مثلت
للعروبة األصل والمنبت ،ونسهم
في تكوين وعــي جمعي بخطورة
استهداف هويتنا اليمنية ،وصناعة
ـري يــســتــعــصــي عــلــى
حـ ــاجـ ـ ٍـز فـ ــكـ ـ ٍّ
االختراق اإليراني الطائفي ،ويأخذ
على عاتقه مقاومته والدفاع عن
بكل ما يتضمنه من تفاصيل
الوطن ِّ
تشكِّ ل شخصيته المتميزة..
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ملف العدد

اإلمامة الهادوية..
الخمينية األولى!

في عام

ـامــا
1979م نـ ّـصــب رجــل الــديــن الشيعي الخميني نفسه إمـ ً
وقائدا لما أسماه الجمهورية اإلسالمية ،عقب ثورة أسقطت
ً
متخذا من إيران موطنً ا لدولته وإمامته العابرة للحدود
ً
نظام الشاه .الخميني انطلق
واألقطار ،ومنذ ذلك التاريخ برزت فكرة (تصدير الثورة) في أدبيات وقــرارات القيادة
مسمى تصدير الثورة أشعلت
اإليرانية وسياساتها تجاه بلدان المنطقة والعالم .وتحت
ّ
الثورة الخمينية الحرائق والفتن في أغلب بلدان المنطقة وال تزال.
إخفاء اإلمام وتصدير الخراب

الخميني رجل الدين واملرجع الكبري لدى
أتباع املذهب الجعفري ،يقوم مذهبه عىل
فكرة جوهرية تزعم بالنص وجود األمئة
االثني عرش ،وتعتقد باختفاء الثاين عرش
منذ قرون تحت ما يسمى الغيبة الكربى،
وأنه البد من انتظار خروجه من الرسداب
ليستمر حكم من يسمونهم آل البيت،
فال إمامة ،وال جمعة ،وال جامعة ،يصح
انعقادها دون عودة اإلمام.
لكن الخميني خرج عن ثوابت مذهبه
املتفق عليها منذ قــرون ،مبتك ًرا حيلة
وذريعة جديدة اسمها نائب اإلمام ،وهو
الويل الفقيه الذي ينوب عن اإلمام القابع
وه ًْم يف الرسداب ،وقد كان الخميني هو
أ ّول نواب اإلمام املزعوم.
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الخميني يف تربيره وتنظريه للفكرة التي
تخالف إجامع وثوابت مذهبه ،وتشذ عنها
بعد أكرث من ألف عام من التقديس ،قدّ م
تربيرات عدة وتفسريات مختلفة ،من ضمنها
ترصيحاته املتكررة عن إعجابه بنظرية
اإلمامة يف املذهب الهادوي الزيدي ،حيث
مل تحتكرها يف املنصوص عليهم ،بل أتاحت
لكل من قدر عىل حمل السالح
الفرصة ِّ
والتمرد مادام ينتمي نسبه إىل «البطنني»،
كمعيار ثابت وما سواه تفاصيل.
والهادوية نسبة إىل يحيى الريس الذي أطلق
عىل نفسه اسم الهادي ،وهو متمرد علوي،
انشق عن الدولة العباسية ،وتنقل باحثًا عن
السلطة يف أماكن عدة بينها طربستان جنوب
بحر قزوين ،ثم انتهى به املطاف متمردًا
يقتطع مناطق من شامل صعدة وجنوب
نجران.
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يحيى الثاليا

رئيس الهيئة العامة للكتاب

فكرة تصدير الثورة وعاها الغالم
الــحــوثــي ج ــي ـ ًـدا ع ــن أشــيــاخــه في
ُقــم وطــهــران ،وتحت ستارها ينثر
صواريخه وكوارثه!!.

حــضــر الــتــأثــيــر الــطــاغــي
لــلــثــورة الــخــمــيــنــيــة في
التجربة الحوثية واالنبهار
ب ـ ــن ـ ــم ـ ــوذج ال ــخ ــم ــي ــن ــي
وخــامــنــئــي وحــســن نصر
الله ،إضافة إلى إعجاب
الــحــوثــي الــكــبــيــر بصفة
«ســيــد ال ــج ــزي ــرة» على
غرار «سيد المقاومة»،
وتقليده المتكرر لحسن
نصر الله في خطاباته.

الرسي..سيرة من الخراب
ّ

يف سرية الريس التي كتبها ابن عمه عيل بن
محمد العلوي ،ومراسالته التي تم توثيقها
وتناقلها بني أتباعه ،مفاهيم وأحكام سار
استحل دماء
َّ
عليها تكشف عن طاغية
خصومه ومخالفيه ورقابهم ،وأموالهم،
وأباح حرق األشجار ،وخراب البيوت ،وردم
اآلبار التي ميلكها مخالفوه ،كل ذلك يف
سبيل تحقيق نزعته وشهوته يف السلطة
والحكم الذي يرى أنه محتكر يف ساللة
البطنني ،أي ذرية اإلمام عيل بن أيب طالب
ريض الله عنه.-باستعراض سرية الريس ومن جاؤوا بعده
حاملني مذهبه وفكره ،يجد الباحث نفسه
أمــام عصابات وعامئم أباحت لنفسها
كل املحظورات واملحاذير ،وج ّندت كل
َّ
اإلمكانات واألدوات املباحة واملح ّرمة
لتحقيق أطامعها ونزواتها يف أن تكون
حاكم مطلقًا فوق الشعب والحكم والدين،
ً
زاعم ًة أنها اختيار السامء ،وأن الشعب
قطيع ملزم بعبادتها ،والعمل لسعادتها.
مهام عصابة

طيلة وجودهم -يف اليمن منذ نهاية القرن
الثالث الهجري -كانت اإلمامة الهادوية
كنظرية وأف ـراد -مجرد جامعات نهب،وكهنوت إجرامية ،تتنقل متم ّردة بني
الجبال ،ورغم تتايل العقود فإنها عجزت عن
تحقيق أبرز نقطتني يفرتض أن ينجزها أي
حامل مرشوع سيايس.

النقطة األوىل :مل تصبح الزيدية الهادوية
دولة طيلة وجودها يف البالد ،بل خ ّربت
كل مؤسسات البالد وآثارها ،وأحرقت إرثها
املعريف ،ودمرت معامل نهوضها الحضاري؛
حقدًا وعبثًا .كان املتمرد منهم يطلق
عىل نفسه صفة إمام ،ثم يطالب القرية
أو القبيلة التي أخضعها بطاعته ،ويجرب
مقاتليها عىل االشرتاك يف غاراته وحروبه،
وباستثناء عقود بسيطة امتلك فيها
القاسميون  -يف القرن الحادي عرش الهجري
 وبيت حميد الدين يف القرن الثالثعرش  -صفة الدولة ،واعرتاف من حولهم،
فقد ظلوا مجرد عصابات مهمتها الهدم
والغنيمة والفيد ،وتسليط بعض اليمنيني
عىل بعضهم.
النقطة الثانية :طيلة فرتة تواجدهم عجز
األمئة وذراريهم وأحفادهم عن االندماج
يف املجتمع اليمني ،أو التح ّول إىل مينيني،
وسبب هذا العجز رفضهم هم لفكرة أن
يصبحوا مواطنني كغريهم ،وراقت لهم فكرة
السيادة واالمتياز مبوجب النسب ،وأقنعوا
القبائل والفالحني أن أنسابهم متنحهم
حقوقًا مادية واجتامعية دون بذل جهد
عليها أو استحقاق ،فك ّرسوا الفكرة ،وحاولوا
تجذيرها وفلسفتها مبــررات ونصوص
وفتاوى دينية ،وشبكات مصالح ،وتجذير
طبقي ،رغم تداعياتها الخطرية وتبعاتها عىل
التعايش االجتامعي.
الغالم الجديد ونثر الكوارث

رضا
يظهر اليوم عبدامللك الحويث مستح ً
الصورة النمطية عن أسالفه الذين يصنفهم
اليمنيون غزاة وأجانب ،فهو اإلمام امللهم
والغامض ،والسيد العلم ،وقائم أهل البيت؛
وهذه املصطلحات ذاتها التي كررها أسالفه،
وفوق ذلك حرض التأثري الطاغي للثورة
الخمينية يف التجربة الحوثية ،واالنبهار
بنموذج الخميني وخامنئي وحسن

نرصالله ،إضافة إىل إعجاب الحويث الكبري
بصفة «سيد الجزيرة» عىل غـرار «سيد
املقاومة» ،وتقليده املتكرر لحسن نرص الله
يف خطاباته ،وأصبح رسميًا يطلق عىل نفسه
لقب :قائد الثورة ،كام هو حال الخميني
وخلَ ِفه ،وتحت هذا امل ُس ّمى يوجه الحويث
خطابه ملؤسسات الدولة التي يزعمها ،رغم
أن ال صفة يحملها ،وال دستور مينحه هذا
الحق ،فقط باعتباره خميني جزيرة العرب.
وبالتأكيد ففكرة تصدير الثورة وعاها الغالم
الحويث جيدًا عن أشياخه يف قُم وطهران،
وتحت ستارها ينرث صواريخه وكوارثه!!.
الذي مل يتنبه له غلامن اإلمامة الجدد ،أن
اليمن أكرب منهم ،يدركون جيدًا ويعرتفون
أنهم أجنب من أسالفهم ،ال يجرؤ -رغم
سنوات -أن يطلق عىل نفسه رسم ًيا صفة
إمام ،وهو أيضً ا مل يخرج مطلقًا يف مناسبة
عامة؛ ألنه يشعر أنه منبوذ ،ويف املقابل
مل يدركوا أن اليمن التي استعصت عىل
أسالفهم هي اليوم أوسع وأوعى وأقدر عىل
نبذهم.
عمرا من اللصوص
الشعوب أطول
ً

بديل
كان الريس مجنونًا يطمع أن يكون ً
للدولة العباسية ،ثم تو ّهم نفسه قاد ًرا
معزول بني
ً
عىل اجتزاء اليمن ،لكنه مات
مدينة صعدة ونجران ،تواجهه انتفاضات
مــن انخدعوا بــه ،ومــات أغلب األمئــة
الطامعني من بعده بسيوف ورصاصات
اليمن ،وهاهم اليوم يجربون مجددًا
خوض معركتهم التي يواجهون فيها اليمن
والعروبة جمعاء.

في سيرة الرسي
التي كتبها ابن عمه
عـ ــلـ ــي بـ ـ ــن مــحــمــد
العلوي ،ومراسالته
ال ــت ــي ت ــم تــوثــيــقــهــا
وتناقلها بين أتباعه،
مفاهيم وأحكام سار
عــلــيــهــا تــكــشــف عن
استحل دماء
َّ
طاغية
خصومه ومخالفيه،
ورقابهم ،وأموالهم،
وأباح حرق األشجار،
وخ ـ ـ ـ ــراب ال ــب ــي ــوت،
وردم اآلبــــــار الــتــي
يملكها مخالفوه

ما ألحقوه بالبالد وبجريانها منذ فتنة َم ّران
سهل وال بسيطًا ،لكنهم فعلوه دون
مل يكن ً
أي وازع من ضمري ،فالسيد ال َعلَم وقائم
أهل البيت ،يحق له ما ال يحق لغريه من
دماء وحقوق ،لكن الشعوب أطول عم ًرا
من األشخاص والطغاة واللصوص.

خرج الخميني عن ثوابت
مذهبه المتفق عليها
مبتكرا حيلة
منذ قرون،
ً
وذريــعــة جــديــدة اسمها
نائب اإلمام ،وهو الولي
الفقيه الــذي ينوب عن
وه ًما في
اإلمام القابع ْ
السرداب.
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ملف العدد

سابقا ،استقطبه الحوثيون إلى ما يسمى
ً
قبل  3أعوام ،تناقشت مع ضابط في “الحرس الجمهوري”
بـ”بالدورات الثقافية” في مكان ما غير معروف بالعاصمة صنعاء ،وتحدث عن البرنامج اليومي الذي
عرضوه عليهم ،وعن ذلك المكان المجهول ،يقول :بدأ الحوثيون بعرض أفالم وثائقية عن الحرب في
اليمن ،ثم عن أمريكا وإسرائيل ،وحقيقة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعالقته بأمريكا ،وهي
أفالم من صنع مخيلتهم الغارقة في عقيدة المؤامرة؛ لغرض فكفكة العقيدة الوطنية لدى ضباط
الجيش ،وسلخهم من هويتهم اليمنية ،وإحالل هويتهم الساللية الوافدة من إيران.
أمجد األحمد
كاتب صحفي

الدورات الحوثية الطائفية..

غسيل األدمغة

ل ــت ــن ــف ــي ــذ الــــــــــدورات
ال ــط ــائ ــف ــي ــة يــعــزلــون
الــشــبــاب ف ــي أمــاكــن
ـزل
غ ــي ــر م ــع ــروف ــة عـ ـ ً
تاما ،ويــأخــذون منهم
ً
هــواتــفــهــم الــنــقــالــة،
ويبدأ برنامج الدورات،
وهذه البرامج تختلف
بـــــاخـــــتـــــاف ن ــوع ــي ــة
المستهدفين.
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رشعوا يف هذه الربامج بعرض مكانة زعيم
الحوثيني وعالقته بنظرية “اإلمام املجدد”
لكل قــرن ،وهي نظرية تعتقد امليليشيا
أن لكل قرن يأيت مجدد لإلسالم من ساللة
الهاشميني الفاطميني ،غري أن الضابط اعرتض
حديث مرشف الدورة ،وقال له :إذا كنتم
تقولون إن حسني الحويث هو املجدد ،فكيف
تقولون إن عبدامللك هو أيضً ا مجدد؛ ألن
املجدد ال يخرج إال كل  100عام؟
مل يجد املــرف الحويث إجابة ،كام قال
الضابط ،ولكن وجد أن ال فائدة من شخص
يناقش ويعرتض ،فخرج الضابط وهو معتقد
أن ما يجري يف هذه الــدورات هو غسيل
لعقول الشباب ،وترسيخ هوية اإلمامة
بديل عن الهوية اليمنية.
الخمينية ً
تلك الهوية اليمنية التي أقامت حضارة قبل
اإلسالم عىل مبدأ التسامح الديني ،فكانت يف
عهد الدولة املعينية ملجأ للطائفة اليهودية
من اضطهاد املسيحيني ،الرومان ،بل وملجأ
للمسيحية فيام بعد ،وبعد اإلسالم كانت
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حاضنة علمية للمذاهب واألفكار املتعددة،
حتى كانت تلك البيئة أحد أسباب قدوم
يحيى الريس 284هـــ ،غري أنه انقلب عىل
هــذا البيئة املتسامحة بتجذير الـراع
السيايس الدموي بعدما أعلن أن السلطة
إلهي محصو ٌر يف ساللتهم.
ٌّ
حق ٌّ
استراتيجية االستقطاب

يبدأ الحوثيون باستقطاب الشباب إىل
هذا الدورات الطائفية من الحارات ،وهي
نقطة االنطالق ،فيقوم املرشف الثقايف يف
كل حــارة بتسجيل األســاء حتى تكتمل
ِّ
القامئة املحددة ،ويجمعونهم يف يوم محدد،
ويحملونهم يف أحد الباصات ،وينقلونهم إىل
أماكن ال يعرفونها نتيجة لوجود ملصقات
ســوداء محاطة بزجاج الباص ،فيجدون
أنفسهم يف املكان املخصص إلقامة الدورة.
يعزلون الشباب يف هذه األماكن عن أهاليهم
متا ًما ،ويأخذون منهم هواتفهم النقالة،
ويبدأ برنامج الـــدورات ،وهــذه الربامج

تختلف باختالف نوعية املستهدفني ،فإذا
كان املستهدفون ضباطًا يف الجيش يقومون
بعرض أفالم حول ما يس ّمونه “خيانة النظام
السابق وعالقة الحكومة الحالية بأمريكا
وارسائــيــل» ،وإذا كانوا خطباء مساجد
يحرضوهم عىل حثّ املواطنني عىل “الجهاد
يف سبيل لله ومجاهدة الكفار واملنافقني»،
وتصوير أن هــذه الــحــرب هــي مقدمة
لتحرير فلسطني من اليهود ،وإذا كانوا شبابًا
يعطونهم ملحات عن الرصاع التاريخي بني
املسلمني ومظلومية الحسني ،وأن ما يجري
حال ًيا من حرب ما هي إال امتداد لتلك
املعركة.
ومهام كان اختالف املواضيع إال أنهم يف
األخري يعملون عىل توصيل هدفهم األسايس،
وهو ترسيخ دولة الحويث القامئة عىل الوالية
الهاشمية الفاطمية التي سعت إىل إقامتها
الساللة منذ قدوم يحيى الريس إىل اليمن،
حتى متكّنوا من إعالن الدولة القاسمية -أول
دولة ساللية قامئة عىل “اإلمامة” -وهي

أخـــــــطـــــــر مــــــــا ف ــي
ال ـ ــدورات الطائفية
الــحــوثــيــة أنــهــا تنزع
م ــن المستهدفين
هــويــتــهــم الــيــمــنــيــة
ال ــم ــؤم ــن ــة بــديــنــهــا
ال ــص ــح ــي ــح ،وإح ـ ــال
هوية بأفكار إيرانية،
إضافة إلى استخدام
ال ــح ــوث ــي ــي ــن ل ــه ــذه
الــــــــــدورات وســيــلــة
لتفكيك المجتمع
الـــيـــمـــنـــي ،وضـــــرب
تماسكه ووحدته.

ويُــصــادف هــذا الحشد من
املفاهيم ،مع إحاطتها بهالة
مــن الــقــدســيــة والــتــأث ـرات
الرتاجيدية يف أقبية الدورات
أقل
الطائفية ،عقول شباب ّ
تعليم ،ال سيام يف مناطق
ً
أقىص الشامل ،فيعتقدون أن
الحرب الجارية ما هي إال رصاع
بني حق وباطل ،وتسلب منه
حرية التفكري والنقد ،والنقاش
واالعــــراض ،وحــريــة امتالكه
نفسه ،فيندفع للحرب ضد
إخوانه اليمنيني يف املحافظات يف
سبيل مرشوع هذه الساللة.

لزعيمهم حسني ،بـ “قرين القرآن” ،أي إنه
مرتجم للقرآن ،والسبيل الوحيد يف هداية
الناس إليه.
مفاهيم تكفيرية

اليوم امتداد للمرشوع اإليراين يف املنطقة.
وقد ظهرت هذه األهــداف جليًا يف تكرس
مرشوع الفكر والهوية اإليرانية ،والسخرية
من الهوية اليمنية يف مالزم حسني الحويث
ومحارضاته ،والتي يتم عرضها يف الدورات
الثقافية.
وإىل جانب ترسيخ فكرهم املستمد من
إيران ،يعــــــززون مفهـــوم «ال َعـلَم وقرين
القرآن» ،يقول محمد عزان مؤسس الشباب
املؤمن ،وصديق حسني الحويث -قبل أن
يختلف معه ويفارقه«:-إن األعالم يف نظر
الحويث هم أشخاص ُمعيّنون بأمر السامء
ليكونوا قدوة املجتمع وحاميل راية الهداية
يلتف الناس حولهم ،وال
فيه؛ لذلك يجب أن ّ
يأخذوا العلم والهداية إلّ عنهم ،وال يلتفتوا
إىل أحد سواهم مهام بلغ من العلم واملكانة.
وهم نوعان:
 - 1األنبياء ،الذين يعينهم الله لحمل رساالته.
 - 2أعالم يعينهم النبي لهداية األمة وقيادتها،
وهــذه املهمة محصورة يف ساللة الحسن
والحسني.
و ُمهمة هؤالء األعالم -وفقًا لتصورهم -هداية
الناس وتعليمهم أمور دينهم ،ومهام بلغ
اإلنسان من علم ودراية يف أمور دينه فال
ميكن له معرفة اإلســام الحقيقي وتفسري
الــقــرآن الكريم ومقاصده إال من خالل
«ال َعلَم» ،وهو ما يؤكّد تسمية الحوثيني

ويعزز الحوثيون يف هذه الــدورات إطالق
صفة «املنافقني» عىل اليمنيني املناهضني
ملرشوعهم ،وهي صفة أطلقوها منذ اندالع
الحرب 2015م ،وجعلوها صفة رسمية يف
وسائلهم اإلعالمية وخطاباتهم الرسمية ،وال
تعني صفة «منافق» إال أنها عملية تجريد
اليمنيني من إميانهم باإلسالم ،وهي أعىل
درجات املامرسات اإلرهاب ضد املواطنني؛
إذ يرتتب عىل هذه الصفة إجراء حريب يف
استباحة الدم واملال تحت (جاهد الكفار
واملنافقني واغلظ عليهم).

وأخطر ما يف هــذه الــدورات
أنــهــا تــنــزع مــن املستهدفني
الشباب هويتهم اليمنية املؤمنة
بدينها الصحيح ،وإحالل هوية
ساللية بأفكار إيرانية ،إضافة إىل
استخدام الحوثيني لهذه الدورات
وسيلة لتفكيك املجتمع اليمني،
واســتــهــداف متاسكه ووحــدتــه؛
من خالل تعزيز الخالفات املذهبية ،وإثارة
الرصاعات التاريخية بني املسلمني ،والتهكّم
عىل الرموز اإلسالمية كعمر بن الخطاب
مقدسا
ريض الله عنه ،-الذي يُع ُّد رمـ ًزاً
لدى عامة اليمنيني ،وهو ما يزرع حالة من
التشظي يف صدور املواطنني.
والخالصة ،فإن ما يسعى إليه الحوثيون من
وراء هذه الــدورات الطائفية هو إعطاب
الهوية اليمنية يف صدور الشباب ،وتحويلهم
إىل حالة من التيه يف مسألة الهوية ،وذخرية
يف سبيل تكريس مرشوع الوالية كبديل عن
مرشوع الدولة الجامعة ،واالستمرار يف القتال
بهم يف الجبهات؛ ملعرفة الحوثيني أنهم إذا مل
يكونوا يف حالة حرب مستمرة فسيكونون يف
تراجع مستمر.

تـــعـــمـــل الـــــــــــدورات

الـ ــطـ ــائـ ــفـ ــيـ ــة عــلــى
تـــعـــزيـــز الـــخـــافـــات
الــمــذهــبــيــة ،وإث ـ ــارة

الــصــراعــات التاريخية
بـــيـــن الــمــســلــمــيــن،

والتهكم على الرموز
اإلسـ ــامـ ــيـ ــة كــعــمــر
ب ــن الــخــطــاب -رض ــي
الـــلـــه عــــنــــه ،-األمــــر
ال ــذي ي ــزرع حــالــة من

التشظي في صدور

المواطنين.

11
رمضان 1441هـ  -مايو 2020م

ملف العدد

عادة

ما يقتصر ضرر االنقالبات على المستوى السياسي واالقتصادي وجوانب محدودة في المستويات
االجتماعية والثقافية ،باعتبارها -أي االنقالبات -تقوم بها جهات محلية حتى وإن كانت مدعومة
ولوجستيا وبالغطاء السياسي الدولي ،إال أن غاية الداعم األجنبي ال تتعدى المصالح الخاصة
وعسكريا
وإعالميا
ماديا
ً
ً
ً
ً
غالبا ما تكون منصبة حول االستحواذ على الثروة واالستغالل للجغرافيا والتبعية لقرارها
لدولها وأنظمتها التي ً
السيادي من قبل المنقلبين على أنظمة الحكم في بلدانهم ،إال أن المنقلبين -كما أسلفنا -هم في نهاية المطاف
أيضا جزء من شعوبهم ،وإن كانوا الجزء الفاسد فيهم ،وهم
أبناء مجتمعاتهم ،وإن كانوا األسوأ في كل مجتمع ،وهم ً
أيضا مكون من مكونات النسيج االجتماعي ،لكن مصالحهم تلك وعمالتهم ال تكون موجهة بالدرجة األساس نحو
ً
فغالبا ما يتسترون بسواتر وطنية وقيمية ودينية.
الهويات الوطنية ،وقيم مجتمعاتهم وإرثها الحضاري ،بل العكس،
ً

عروبة اليمن

ميليشيا الحوثي
بــــــــــذرة إفــــســــاد
م ـ ــوج ـ ــه ـ ــة ل ــك ــل
مقومات وثوابت
المجتمع اليمني،
وتــعــويــذة مسخ
لـ ــهـ ــويـ ــة ال ــي ــم ــن
في كل ما تمثله
الهوية اليمنية.
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فواد الوجيه
تقريرٔ /

في مرمى االستهداف اإليراني
الحالة الحوثية

الحوثية واحدة من تلك األدوات املنفّذة
واملدعومة إيران ًيا ،والتابعة لها تبعية علنية
ال تحتاج إىل إثبات أو دالئل ،لكن ميليشيا
الحويث بذرة إفساد موجهة لكل مقومات
وثوابت املجتمع اليمني ،وتعويذة مسخ
كل ما متثّله الهوية اليمنية،
لهوية اليمن يف ِّ
وكل ما عرفت به ووجدت عليه ،باعتبار أن
املمول لهذه امليليشيا حامل ملرشوع يعادي
الهوية اليمنية العرقية والعقدية والفكرية،
عداء ميت ّد من جذوره اليعربية وحتى واقعه
وموقعه املعارص ،مبا يف ذلك مكانة اليمن

العدد « »23المنبر اليمني  -مجلة شهرية

ومستقبل
ً
الحضارية ،ومقوماته البرشية حال ًيا
للمنطقة العربية ،وخاصة للجزيرة العربية
كدرع برشي يف مواجهة مرشوعه الفاريس.
وال يقترص دور إيران فيام متارسه ومارسته
جامعة الحويث يف اليمن منذ  2006وحتى
اليوم عىل التمويل والدعم؛ بل تقوم بكافة
رسا وعل ًنا ،بينام
املهام ،وتتكفّل ّ
بكل األدوار ً
تكتفي جامعة الحويث يف التنفيذ الحريف ،مام
يجعلها يف حالة انقياد تام لكل رغبات النظام
اإليراين ،ومن هنا تأيت خطورة االنقالب الحويث
الذي يتعدى أخطار أي انقالبات شهدتها
بلدان العامل ،ويتجاوز حتى أخطر أنواع

االحتالل الذي عرفته الشعوب عىل مدى
التاريخ ،فكل ما يعني الشخصية اليمنية
ومييزها تستهدفه امليليشيا الحوثية؛ بد ًءا من
عقيدته -والتي تع ُّد أهم خصوصياته وأصل
مقدساته -وحتى أمناط تفكريه وتوجهاته
وجذوره اليعربية ،وهذا ما سنحاول التفصيل
فيه يف هذه القراءة املقتضبة.
مالمح مسخ الهوية العربية
للشخصية اليمنية

عملت الحوثية منذ بداية انقالبها عىل
استهداف تدريجي لعروبية اليمن أرضً ا

يعمل الحوثيون على
ربـ ــط ذهــنــيــة الــيــمــنــي
ب ــإي ــران مــكــانً ــا ورمــــوزً ا
وتشويه صورة العروبة
وال ــع ــرب مستفيدين
من واقع وحال العرب،
م ــت ــخ ــذي ــن مــــن ســتــار
الــمــقــاومــة للمشروع
الصهيوني واالحــتــال
األم ـ ــري ـ ــك ـ ــي ش ـ ــع ـ ـ ًـارا
ونـــافـــذة إلبـ ـ ــراز إيـ ــران
للممانعة الزائفة.

وإنسانًا ألسباب كثرية ،منها :العداء والحقد
التاريخي للعرب من عهد سقوط مملكتهم
عىل أيدي العرب املسلمني وخاصة من أبناء
اليمن آنذاك ،وشهد التاريخ اإلسالمي العديد
من محاوالت االخرتاق للدول اإلسالمية من
أجل تغيري صبغتها التي ال تؤمن بالعرقية
وجعلها فارسية الهوية إسالمية الشكل .ومن
األسباب ما يعود لإلسالم نفسه ،فإن عروبية
املنشأ لإلسالم جعله عد ًوا للفرس ،فعملوا
عىل تبني التشيع الذي هو يف الحقيقة
وسيلة لتفريس العامل العريب واإلسالمي من
خالل فكرة األمئة االثني عرش ،وأدى غياب
إمامهم األخري إىل إحالة الحكم وتحويله إىل
يد الويل الفاريس حتى يظهر اإلمام املختفي
بزعمهم ،ولن يظهر؛ ليس ألنه ال حقيقة
له فقط ،ولكن ألنهم أخفوه لكيال يظهر،
ويظل أمر الوصاية الفارسية هو القائم،
وبهذا تتحقق لهم السيادة عىل املنطقة
العربية بكل مقوماتها العسكرية والدينية
والثقافية ،ومبرجعية تاريخية سبق تزييفها
من ِقبلهم.
إن استهداف العربية لغة وأرضً ا وإنسانًا
وثقاف ًة أمر رضوري ملاليل فارس ألسباب
جغرافية ،وهي أن بالد العرب هي املتاح
الجغرايف األقرب للتوسع منذ القدم ،وزاد
األمر أهمية وجود ثــروات هائلة تجعل
من إعــادة بناء اإلمرباطورية الفارسية
أمـ ًرا ميسو ًرا كام يهيأ لهم .وتع ّد اليمن
املنبع األصيل للعروبة ،والبوابة الجنوبية
والغربية للعرب ،والقوة البرشية يف خليج
العرب مطمع إيران األول ،والذي ال زالت
تطلق عليه الخليج الفاريس حتى اللحظة.
وتفريس اليمن خطره يتعدّى اليمن
والخليج؛ فهو طمس ألصل العروبة ،وإخامد
وتغييب للهوية العربية من منبعها.
وسائل مسخ الهوية العربية لليمن

وسائل كثرية تنتهجها إيران ملسخ الهوية

العروبية لليمن ،وتجريد الشخصية اليمنية
من مقوماتها العروبية ،أهمها:
ربط ذهنية اليمني بإيران مكانًا ورموزًا،
وباملقابل تشويه صورة العروبة والعرب،
مستفيدين من واقع وحال العرب ،متخذين
من ستار املقاومة للمرشوع الصهيوين
واالحتالل األمرييك شعا ًرا ونافذة إلبراز
إيــران قائدًا ومــاذًا ومــصــد ًرا للمامنعة
واملقاومة ،مستغلني الوضع العريب الراهن.
ترسيخ الثقافة الفارسية يف الــدروس،
واملـــحـــارضات ،والــلــقــاءات ،وال ـرامــج
التلفزيونية ،واملناهج الدراسية ،والتي
ستلحقها خطوات كثرية عىل مستوى
تــدريــس اللغة الفارسية يف املـــدارس
والجامعات اليمنية بشكل إلزامي مع
إهامل للغة العربية تدريجيًا ،فقد نرشت
صحيفة الثورة الرسمية التي يسيطر عليها
الحوثيون يف 13-04-2016م خ ًربا مفاده أن
رئيس جامعة صنعاء املعني من الحوثيني
التقى القائم بأعامل السفارة اإليرانية
ملناقشة إجراءات فتح قسم اللغة الفارسية
يف كلية اللغات ،وأشارت إىل أن الدبلومايس
اإليــراين أبــدى استعداد جامعة «اإلمــام
الصادق» اإليرانية لتوقيع اتفاق تعاون
علمي وأكادميي مع جامعة صنعاء.
تغيري أســاء األماكن واملباين الحكومية
مبختلف مجاالتها بأسامء لرموز فارسية
إيرانية تاريخية ومعارصة ،يف الوقت الذي
يتم إتالف وإخفاء وتزوير وتحريف موروث
اليمن الفكري والثقايف والتاريخي ،عن
طريق إحراق املكتبات التاريخية بدعوى
أنها مكتبات وهابية ،كام فعلوا مبكتبة
الجامع الكبري ببني بهلول بصنعاء يف فرباير
2019م ،فقد أقدموا عىل إحراق املكتبة
التابعة للجامع الكبري ،وأضاف الحوثيون
بعض الكتب والكتيبات الطائفية التي متجد
الشعارات الخمينية وإي ـران وحزب الله
والثقافة الفارسية إىل دار الكتب الوطنية
-وهي مكتبة عامة حكومية افتتحت عام

ت ــف ــري ــس الــيــمــن
خــــــطــــــره يـ ــتـ ــعـ ــدى
ال ــي ــم ــن وال ــخ ــل ــي ــج؛
فهو طمس ألصل
الـــعـــروبـــة وإخ ــم ــاد
وت ــغ ــي ــي ــب لــلــهــويــة
العربية من منبعها.
1970م ،-إضافة إىل عمليات نهب وبيع
املخطوطات اليمنية التاريخية وتهريبها إىل
الخارج؛ وللحوثيني يف ذلك غرضان خبيثان؛
أحدهام :إخفاء وتغييب كل ما يبني إسالمية
اليمن وعروبته األصيلة ،واآلخر :إخفاء كل
ما يتعارض مع فكرة الحوثيني ومنهجهم
الدخيل عىل اليمن ،عن طريق السطو عىل
كل من
الكتب واملخطوطات التاريخية يف ٍّ
صنعاء ،واملحويت ،وصعدة ،وزبيد ،وإب،
وتعز ،وذمار ،وحجة.
الجدير بالذكر أن اليمن تحوي مخزونًا
ضخم من املخطوطات والكتب النادرة
ً
التي تعود إىل قرون ماضية ،واستهداف
ذلك املخزون يهدد ت ـراث أمة بأكملها
بالضياع عىل أيدي قطاع طرق ،وأدوات
تفريس ،ومعاول هدم لوطنهم ،ومطارق
تهشيم لسامحة عقيدته ،وخناجر غدر يف
خرص عروبتهم ،مل يسلم منهم ٍ
ماض بعظمة
ما تركه تاريخه ،وال مستقبل بأهميته
لألجيال القادمة التي لن تغفر لنا إن فرطنا
بحقها يف وطن تسكنه ،وتاري ٍخ تفاخر به،
وهوي ٍة عربية تنتمي إليها.
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حوار

»:

الباحث في التاريخ اليمني حارث الشوكاني في حوار خاص لمجلة «

العدوان الحقيقي هو العدوان الحوثي

اإليراني على الشعب اليمني

(عاما من عمر الثورة السبتمبرية) تنبعث قوى الهدم التاريخية
«اليوم وبعد مرور 29
ً
من جديد ،تنبعث اإلمامة بتلك النفسية وبتلك الخصائص وبتلك النزعة التي تغلّ ب
الدم على القيم ،وأواصر الطين على أواصر الدين في شكل أحزاب متعددة الوجوه
موحدة الوجهة والهدف ،وفي شكل نشاط علمي يكرس الفكر اإلمامي،
استشرافيا كتبه
مقال
ً
ويعمق التعصب المذهبي» النص السابق كان
ً
ّ
ضيفنا الباحث األستاذ حارث الشوكاني عام 1991م..
عاما من كتابة ذلك المقال االستشرافي وما حدث
بعد قرابة ً 30
من تطورات في المشهد اليمني نلتقي الكاتب الشوكاني في حوار
جانبا من آرائه في القضايا واألحــداث على
مقتضب لنستجلي معه ً
الساحة اليمنية.
حوار خاص

يحرص الحوثيون
على تمجيد الزعامات
اإليرانية؛ ألنهم قدموا
إلى اليمن من طبرستان
والديلم ،منتحلين
كذبا
النسب العلوي ً
وزورا
ً
عالقة الحوثيين بإيران
عالقة دم ومصير
مشترك ،وطموح
إلقامة اإلمبراطورية
مجددا
الفارسية
ً
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•نبدأ من آخــر األحـــداث أستاذ
حــارث مــن البيضاء ..وسبقتها
مناطق ومحافظات كثرية انتفضت
ضد الغازي الساليل الخميني ،عىل
ما ُّ
تدل هذه االنتقاضات الشعبية
املتتالية؟
االنتفاضــات الشــعبية املتتاليــة -مبــا فيهــا مــا
يحصــل يف البيضــاء اليــوم -تـ ُّ
ـدل عــى حالــة
تذمــر وســخط شــعبي بســبب مامرســات
وجرائــم الحوثيــن التــي اســتحلت دمــاء
اليمنيــن ،ونهبــت أموالهــم ،وهدمــت
منازلهــم ،وأشــاعت الفقــر والجــوع واملــرض،
فالشــعب اليمنــي شــعب مســلح ،ومهيــأ
لثــورة شــعبية مســلحة لــو وجــد قيــادة
تســنده وتنســق بــن مشــائخه وقبائلــه.
حذرت مبك ًرا من الخطر اإلمامي
• َ
املرتبط بإيران ..قــرأت لك ً
مقال
يف ذلك نرش يف عام 1993م..كيف
أمكنك استرشاف املستقبل وكأنه
أمامك رأي العني؟
حــذرتُ مبكــ ًرا مــن خطــر اإلمامــة يف عــدة
مقــاالت ،منهــا مقــال كتــب يف عــام 1991م،
أمــا كيــف أمكننــي اســترشاف املســتقبل
فألننــي درســت اإلمامــة تاريخًــا وفكــ ًرا
حتــى ســهل عــي تقمــص شــخصياتهم،
ومعرفــة طريقــة تفكريهــم وأســاليبهم،
وبالتــايل اكتشــاف خططهــم قبــل متكنهــم
مــن تنفيذهــا ،فح ـذَّرت مــن خطرهــم قبــل
وقوعــه؛ ألن إدراك املخاطــر قبــل وقوعهــا
يُ ِعــن عــى تجنبهــا ،لكــن النخبــة السياســية

العدد « »23المنبر اليمني  -مجلة شهرية

الجمهوريــة انشــغلت بالــراع فيــا بينهــا،
ومل تســتفد مــن تلــك الرؤيــة االســترشافية،
بســبب عــدم إدراكهــا تاريــخ اإلمامــة يف اليمــن
كعامــل هــدم عــى مــدار ألــف ومائتــي عــام؛
لذلــك عدّتهــا نو ًعــا مــن املبالغــة والتهويــل
حتــى وقــع الفــأس يف الــرأس.

•يحرص الحوثيون عــى متجيد
زعامات إيرانية ،وفرض تبجيلها يف
واقع يصنعون رموزًا له بخطة إحالل
طائفية ،كيف ميكن مقاومة هذا
التوجه؟
يحــرص اإلماميــون الحوثيــون عــى متجيــد
الزعامــات اإليرانيــة؛ ألنهــم قدمــوا إىل اليمــن
مــن طربســتان والديلــم منتحلــن النســب
العلــوي كذبًــا وزو ًرا ،وقــد ورد يف كتــب
اإلماميــن اعرتافهــم بــأن الهــادي ِ
قــدم إىل
اليمــن بجيــش مــن طربســتان ،فأين اختفــى
أولئــك الطربيــون؟! لقــد انتحلــوا النســب
العلــوي؛ ولذلــك نجــد أن عالقتهــم بإيــران
عالقــة دم ومصــر مشــرك ،وطمــوح إلقامــة
اإلمرباطوريــة الفارســية مجــددًا ،ومقاومــة
هــذا التوجــه يكــون بقطــع أذرع إيــران يف
اليمــن والبــاد العربيــة.
•ما العوامل الضامنة لتحقيق ذلك؟
العوامــل الضامنــة لالنتصــار النهــايئ عــى
الحوثيــن تتمثــل يف:
أ _ مامرســات الحوثيــن نفســها تحمــل
عوامــل فنائهــا معهــا؛ ألنهــم ميارســون الظلــم
واالســتبداد عــى الشــعب اليمنــي يف أبشــع

وتقســيم
صــوره؛ احتــكا ًرا للســلطة والــروة،
ً
طبقيًــا بشــ ًعا للمجتمــع (ســادة عبيــد)،
وإشــاع ًة للفقــر والجهــل واملــرض ،وإشــعالً
للحــروب الدامئــة ،واســتحاللً لدمــاء اليمنيــن
وأموالهــم؛ فالــدول تقــوم بالعــدل وتســقط
بالظلــم؛ ســنة إلهيــة ال تتبــدل.
ب_ إنشــاء تكتــل جمهــوري يضــم كافــة
القــوى السياســية الجمهوريــة ،مــن كل
األحــزاب واملكونــات اليمنيــة.
ج_ خطــة الســتقطاب مشــايخ القبائــل مــع
قبائلهــم الذيــن هــم محـ ّـل رهــان الحوثيــن.
د_ حســن اإلعــداد للقــوة الضاربــة مــن
وتأهيــا ،وحســن
ً
الجيــش الوطنــي تدريبًــا
اختيــار القيــادات العســكرية صاحبــة التجربــة
يف الحــروب ،والتخلّــص مــن األســاء الوهميــة.
ه_ الحــرص عــى العالقــة مــع دول التحالــف
التــي توفّــر الدعــم واملســاندة؛ ألن أمــن
اليمــن هــو أمــن الســعودية ،وأمــن الســعودية
أمــن اليمــن.
•عىل الرغم من أن ميليشيا الحويث
منبوذة شعب ًيا إال أنها متارس القمع
واإلرهــاب عىل املجتمع ،ومتارس
الفساد املايل واإلداري بدل كسب
الناس وإصالح أوضاعهم ،مباذا تفرس
ذلك؟
الحوثيــون ومــن قبلهــم األمئــة -يف تعاملهــم
مــع الشــعب اليمنــي -يســتخدمون سياســة
الرتهيــب ال الرتغيــب؛ ألنهــم ال يشــعرون
باالنتــاء إىل الشــعب اليمنــي ،وألن مطامعهــم
يف الســلطة والــروة الحــدود لهــا .إنهــم

ال ــس ــع ــودي ــة دولـ ــة

شـــقـــيـــقـــة ،ت ــرب ــط ــن ــا

بــهــا رواب ـ ــط الــعــروبــة
واإلســـــــام ،وأمــنــهــا
يــرتــبــط بــأمــن الــيــمــن،

ولــــــــــــــــوال الـــــــدعـــــــم
الـــــــســـــــعـــــــودي ل ــم ــا

اتــجــهــت بــنــدقــيــة ضد

عدوان الحوثيين على

الشعب اليمني

باختصــار عصابــة وليســوا دولــة ،ومجموعــة
مــن القتلــة واللصــوص.
•إضافة ملا تبذله السعودية وما
تقدمه من دعم ومساندة لليمن
عملت من خالل اتفاق الرياض
عىل توحيد الجهود وردم الخالفات؛
لتتفرغ الحكومة لخدمة الشعب
اليمني ،ومواجهة األخطار ،كيف
ينظر الشعب اليمني إىل الدور
السعودي يف اليمن؟
الســعودية دولــة شــقيقة تربطنــا بهــا روابــط
العروبــة واإلســام ،وأمنهــا يرتبــط بأمــن
اليمــن ،ولــوال الدعــم الســعودي ملــا اتجهــت
بندقيــة ضــد عــدوان الحوثيــن عــى الشــعب
اليمنــي ،واتفــاق الريــاض مهـ ٌّم لــرأب الصــدع
بــن الرشعيــة واالنتقــايل؛ للتفــرغ ملــا هــو
أهــم ،وهــو تحريــر اليمــن مــن قبضــة
الحوثيــن والنفــوذ اإليـراين ،والشــعب اليمنــي
يــدرك أهميــة الســعودية كحليــف إلنقــاذه
مــن عــودة اإلمامــة مجــددًا ،وعــودة الفقــر،
والجــوع ،واملــرض ،والجهــل ،املصاحــب
للحكــم اإلمامــي عــر ألــف عــام.

•يــدعــي الــحــوثــيــون أن تدخل
التحالف عدوان عليهم ،ملاذا برأيك
يلجؤون إىل هذه األساليب؟
اإلماميــون الحوثيــون عــى الــدوام يســ ّمون
األشــياء بغــر أســائها ،ويرفعــون شــعارات
مضللــة ،والحقيقــة أن العــدوان الحقيقــي
هــو العــدوان الحــويث اإلي ـراين عــى الشــعب
اســتحل دماءهــم ،ونهــب
َّ
اليمنــي ،الــذي
أموالهــم ،وهــدم منازلهــم ،وأشــاع الفقــر
والجهــل واملــرض ،وأشــعل الحــروب والفــن،
أمــا الســعودية فقــد مــدَّت يــد العــون إىل
الشــعب اليمنــي للخــاص مــن الحوثيــن،
ولحاميــة أمنهــا بتأســيس الجيــش الوطنــي
ومــدّه بــكل إمكانــات الجيــوش الحديثــة.
•يستهدف الحوثيون هوية الشعب
اليمني بربامج مكثفة مدعومة
بخربات إيرانية ولبنانية ،ما خطورة
هذا االستهداف عىل حارض اليمن
ومستقبله؟
اســتهداف الحوثيــن لهويــة الشــعب يش ـكِّل
خطــ ًرا عــى الطــاب وصغــار الســن بعــد
ســيطرتهم عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم،
والعبــث باملناهــج الدراســية ،أمــا بقيــة
الشــعب اليمنــي فقــد اكتشــف خطــورة
الحوثيــن مــن خــال مامرســاتهم اإلجراميــة
يف حقّــه ،وحصــل عنــد الشــعب اليمنــي
وعــي غــر مســبوق بخطــر اإلمامــة عليهــم،
وأهميــة ثــورة الســادس والعرشيــن مــن
ســبتمرب الخالــدة ،وأهميــة اســتعادة دولتهــم
ونظامهــم الجمهــوري للخــاص مــن هــذه
العصابــة اإلجراميــة.
•هل ميكن أن يتح ّول الحويث إىل
حزب أو مكون سيايس؟
ال ميكــن أن يتحــ َّول الحوثيــون إىل تنظيــم
ســيايس؛ ألن الحــويث وأتباعــه مــن أبنــاء
القبائــل ميثّلــون الجنــاح العســكري للتنظيــم
اإلمامــي ،وهــذا التنظيــم اإلمامــي يخــى
عــى أبنــاء القبائــل إذا تح ّولــوا إىل تنظيــم
ســيايس أن يرتفــع وعيهــم بحقوقهم السياســية
واالجتامعيــة فينقلبــوا عليــه .فاإلمامــة ال
تعيــش إال يف أجــواء الجهــل ،أمــا التنظيــم
الســيايس لإلماميــن فهــو تنظيــم رسي خــاص
بأدعيــاء النســب الهاشــمي ،وال يســمحون
ألبنــاء القبائــل االنخـراط فيــه ،ويعــدون أبنــاء
القبائــل خــط الحاميــة للتنظيــم العنــري

اإلمامي.
•ملاذا يتعامل مجلس األمن واألمم
املتحدة مع الحويث بأسلوب اللني،
ورمبا الرشعنة النقالبهم مع أنه هو
من أصدر القرار 2216؟
األمــم املتحــدة أصــدرت الق ـرار  ،٢٢١٦وهــو
قــرار لصالــح الرشعيــة ،لكــن الرشعيــة مل
تحســن توظيــف هــذا القــرار لصالحهــا يف
املفاوضــات ،فاملفاوضــات اليــوم ،وأهــم
مــا ينبغــي القيــام بــه أثنــاء التفــاوض
هــو التمســك بالقضايــا الرئيســية ،وعــدم
االنخــراط يف مفاوضــات جزئيــة ،ولنأخــذ
العــرة مــن املفــاوض الفلســطيني الــذي قبــل
مبفاوضــات جزئيــة تتعلــق بالحكــم الــذايت يف
الضفــة والقطــاع ،وتــرك قضايــاه الرئيســية
للمفاوضــات النهائيــة (إقامــة الدولــة،
وعــودة الالجئــن ،والقــدس ..إلــخ) ،ويف
النهايــة اكتشــفت السلطة الفلســطينية عــر
املباحثــات الجزئيــة أنهــا تح َّولــت إىل قســم
رشطــة لحاميــة أمــن إرسائيــل.
ونحــن يف تعاملنــا مــع املبعــوث األممــي كان
ينبغــي أن نقــول لــه إن متثيــل األمــم املتحــدة
ومســؤوليتك تتمثــل يف تطبيــق القـرار ()٢٢١٦
فنتمســك بــه ،وال نحيــد عنــه وندخــل يف
مباحثــات جزئيــة كــا حصــل يف مفاوضــات
الحديــدة والجيــش الوطنــي قــاب قوســن أو
أدين مــن تحريرهــا ،فيــا يعــرف مبفاوضــات
ســتوكهومل ،فخرسنــا الحديــدة ،وخرسنــا
قضايانــا الرئيســية.
•تقييمك لدور مارتن جريفيت؟
املبعــوث األممــي تحـ َّول مــن مبعــوث أممــي
إىل مبعــوث حويث ،يتدخــل يف اللحظــة
املناســبة إلنقــاذ الحوثيــن كــا فعــل يف
الحديــدة ،وقــد كانــت قــاب قوســن أو أدىن
عــر مباحثــات ســتوكهومل.

اســتــهــداف الحوثيين
لهوية الشعب يشكّ ل
خـ ــطـ ـ ًـرا ع ــل ــى ال ــط ــاب
وصـــــغـــــار الــــســــن بــعــد
سيطرتهم على وزارة
الـــتـــربـــيـــة وال ــت ــع ــل ــي ــم،
والـ ــعـ ــبـ ــث بــالــمــنــاهــج
الدراسية

•مــا الــواجــب عــى الرشعية يف
مواجهة املــروع اإليــراين وإنهاء
التمرد الحويث؟
الواجــب عــى الرشعيــة أن تتخلَّــص مــن
عوامــل الضعــف التــي تعــاين منهــا التــي
تطيــل أمــد الــراع مــع الحوثيــن.
•كلمة توجهها للقوى واألحـزاب
السياسية يك تقوم بدورها الوطني
وترتك خالفاتها التي ال يستفيد منها
سوى الحويث؟
الكلمــة التــي أوجههــا إىل األحــزاب والقــوي
السياســية هــي رضورة تــرك الخالفــات التــي
ــر املــروع
بينهــم ،والتــي مــن خاللهــا َع َ
اإلمامــي الحــويث ،وعليهــم املســارعة إىل
تشــكيل تكتــل جمهــوري يضــم كل القــوى؛
مؤمتــر ،وإصــاح ،واشـرايك ،ونــارصي ،وبعثــي،
وبقيــة القــوى الوطنيــة.
•عــى الــرغــم مــا يــتــع ـ ّرض له
اإلعالميون املناهضون للمرشوع
الساليل من قتل وترشيد وقمع إال
أن التشتت والرصاع البيني ال يزال
يحتل صدارة الخطاب اإلعالمي ...
ُّ
ما األسباب وما الحل من وجهة
نظرك؟
الخــاف بــن اإلعالميــن هــو انعــكاس لتقصــر
قــادة األحــزاب السياســية يف مــ ّد كوادرهــم
مبوجهــات إعالميــة تتناســب مــع متطلبــات
املرحلــة ،كــا أن اللــويب اإلمامــي داخــل
الرشعيــة واألحــزاب يســتغل هــذا الفــراغ،
ويعمــل عــى تأجيــج الــراع بــن األحــزاب
الجمهوريــة فيــا بينهــا ،وبــن الرشعيــة ودول
التحالــف مــن جهــة أخــرى.
•هل سيطول الرصاع اليمني مع
ميليشيا الحويث؟
طــول ال ـراع وقــره مــع الحوثيــن مرهــون
بالرشعيــة ،فالحــويث يســتم ُّد قوتــه مــن ضعف
الرشعيــة ال مــن قوتــه الذاتية ،فالشــعب
اليمنــي يكــره الحوثيــن ،وينتظــر لحظــة
الخــاص ،والقاعــدة العقائديــة املقاتلــة مــع
الحوثيــن قــد أكلتهــا الحــروب ،فالحــويث
ضعيــف إذا قويــت الرشعيــة ،وهــو قــوي
بضعــف الرشعيــة.
•كلمة أخرية تو ُّد إيصالها عرب هذا
الحوار؟
كلمتــي األخــرة هــي أن عــى الرشعيــة
والقــادة الجمهوريــن استشــعار أهميــة
املرحلــة التاريخيــة التــي منــ ُّر بهــا؛ مرحلــة
الخــاص مــن الحكــم اإلمامــي الحــويث
اإليـراين ،واســتعادة النظــام الجمهــوري وثــورة
الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب ،فليتقــوا
اللــه ،ويرتكــوا الرصاعــات البينيــة ،والحســابات
واملصالــح الشــخصية ،ويرتقــوا بأنفســهم إىل
مســتوى أهــم معركــة يخوضهــا الشــعب
اليمنــي يف تاريخيــة املعــارص ،والتاريــخ لــن
كل متهــاون.
يرحــم َّ
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ملف العدد

قدم الحوثيون
ّ
المرأة بطريقة
وشوهوها،
فجة،
ّ
ّ
ومن صور ذلك
يسمى
أن ما
ّ
الزينبيات – وهو
الجناح النسائي
الحوثي العسكري-
يقمن بالمشي
والسالح فوق
أكتافهن ،وامتطاء
ظهور األطقم
و(الشاصات)،
والهجوم على
البيوت

التجريف الطائفي
لم

لهوية المرأة اليمنية

يقتصر الحوثيون في تجريفهم الطائفي على عقيدة وثقافة الشباب والرجال،

بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ،ووجهوا برامج غسيل أدمغة إلى النساء بجميع

كل المحافظات والمناطق التي يسيطرون عليها.
فئاتهن العمرية والتعليمية ،وشمل ذلك َّ

هدف الحوثيين من الذهاب نحو المرأة بتلك البرامج الطائفية هو إيجاد حاضنة شعبية
ألفكارهم الدخيلة على مجتمعنا ،والغريبة على فكرنا وعقيدتنا ،وممارسة الشحن الطائفي
السني المعتدل بفكر ساللي طائفي صفوي ،وغزو البيوت ،واستهداف منطلق
لتغيير الفكر ّ

التربية وهي المرأة ،فهي األم والمدرسة األولى.
دورات طائفية للنساء
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نال املرأة اليمنية نصيبها من االستهداف
الحويث املمنهج ،وخصصت لها امليليشيا
كث ًريا من األنشطة الطائفية املنحرفة
املغلفة بالعاطفة واملظلومية ،ومحاولة
ربطها بحب فاطمة ريض الله عنها ،وهو
مدخل لالستغالل واملتاجرة والتأثري وال
يتعدى ذلك .وتقوم امليليشيا بإعداد فريق
نسوي ساليل طائفي تضمن والءه وتنفيذ
أجندتها؛ الستخدامهن يف نــر الفكر
الحويث املتصل بإيران والضاحية اللبنانية،

والنزول امليداين إىل املحافظات واملناطق،
والعمل وفق خطط مرسومة ،تستهدف
بها قيادات املجتمع النسوية ،من مديرات
مدارس ،وأكادمييات ،ومدرسات ،وغريهن،
واستدراجهن إىل دورات مضمونها شحن
طائفي محض ،لكنهم يحتالون عىل الناس
بعناوين براقة لتلك الربامج ،مثل :الحرب
الناعمة ،أو غريه من العناوين املضللة ،أما
املضامني فإنها تنرش وترسخ الفكر الحويث
ومرشوعه وتصوره عىل أنه املنقذ ،وأنه
الحق الــذي ال يعلوه شــك ،ويتم حشو

تيسير البعداني

أكاديمية تربوية

حــــــشــــــو الـــــــــــــــــدورات
الطائفية بالهمز واللمز
بــالــبــخــاري -رضـ ــى الله
عــنــه -وض ــد المملكة
الــعــربــيــة الــســعــوديــة،
ك ــم ــادة أســاســيــة في
المنهج المقدم للنساء

املحارضات بالهمز واللمز بالبخاري -رىض
الله عنه -والتعبئة ضد اململكة العربية
السعودية ،كامدة أساسية يف املنهج املقدّم
للنساء يف كل املحارضات والربامج املقدمة
لهن .وتستمر فرق املرشدات الحوثيات
بالنزول إىل كل مدرسة ومنشأة نزولً شبه
يومي للتوعية (املزعومة) يف اإلذاعــات
املدرسية واالجتامعات ،وتعيني مسؤوالت
يف املراكز التعليمية يقمن مبتابعة جوانب
التوعية يوميًا ،ومتابعة اإلذاعــات ،ومدى
االلتزام بإحياء املناسبات الطائفية ،كيوم
الشهيد ،ويوم الوالية ،ويوم ميالد فاطمة
وزينب -رىض الله عنهام -إلخ .كام يقمن
بزيارة شبه يومية إىل األحياء والبيوت بغرض
ما يس ّمى التوعية ،إضافة إىل أنشطتهن
ومحارضاتهن الطائفية يف مركز املحافظة.
الالفت يف أنشطة هذه الفرق الحوثية أنها
تستغل وبشكل مستمر أي حدث لنرش
الفكر الطائفي والساليل ،وغال ًبا ما تكون
محشو ًة بتحريض عىل الدفع بفلذات األكباد
إىل الجبهات ملحاربة إرسائيل وأمريكا ،ودحر
العدوان -ح َّد مزاعمهم -ليعودوا يف توابيت،
ومتتلئ البيوت بالعويل حني ال ينفع بكاء وال
ندم.

شوهوا رسالة المرأة في الحياة
ّ

قدم الحوثيون املرأة بطريقة فجة وقبيحة،
وش ّوهوا صورتها ،ومن صور ذلك أن ما
يس ّمى بالزينبيات – وهو الجناح النسايئ
الحويث العسكري -يقمن بامليش والسالح
فــوق أكتافهن ،وامتطاء ظهور األطقم
و(الــشــاصــات) ،والهجوم عــى البيوت،
واالشرتاك يف عملية نهب ورسقة البيوت بعد
اقتحامها وانتهاك حرمتها.
الزينبيات يف محافظة إب -عىل سبيل املثال-
يقمن بالهجوم عىل املحالت ،ويقمن بأعامل
عسكرية واستخباراتية ،ولديهن شبكة
لإلرشاد الطائفي واالستقطاب للقيادات،
ومن ثم يرسلنهن إىل ذمار وغريها لتلقي
الدورات الطائفية والتدريب العسكري.
الحوثيون يسريون بخطة خطرية الستهداف
كل رشائح املجتمع ،ويستغلون طول وقت
سيطرتهم ،ويستغلون إمكانية الدولة
ومؤسساتها املغتصبة لكسب أكرب عدد،
ولصنع حاضنة شعبية ،وخازنة مالية تضمن
لهم االستمرار.
يعمل االستقطاب الطائفي الحويث بوترية
عالية ،معززًا بعمليات نهب ورسقة للامل
العام والخاص كذلك .فالحوثيون ال يهمهم
أمر اليمن؛ ألنهم عبيد ألسيادهم يف إيران،
ويسعون بكل قوة إىل تغيري هوية اليمن
وإلحاقها بإيران عن طريق برامج وأنشطة
وانتهاج ساسة القوة والقمع ،ومن ذلك
قيامهم بتغيري املناهج ،وإلزامهم املدارس
بتدريس مالزم الهالك حسني الحويث.
تستخدم ميليشيا الحويث النسائية أسلوب
الرتغيب والرتهيب لتجنيد مديرات املدارس
يف خطة التجريف الطائفي الــحــويث،
وتسخريهن للعمل مع امليليشيا ،واستقطاب
الطالبات وأولياء األمور ،واستدعائهن لحضور
أنشطة طائفية ودورات عقائدية تعبوية
موبوءة بفكر الحويث الخميني املنحرف،

ويتم إعداد فرق خاصة بذلك ،بحيث تُكافأ
تقص ،وهكذا يف كل
من تنفّذ ،وتُستبدَل من ّ
املواقع واإلدارات.
قصصا مرعبة عن خطف الحوثيني
سمعنا
ً
ألطفال صغار والزج بهم يف محرقة الجبهات،
وأن بعض األمهات يلحقن بأوالدهن ويدفعن
مبالغ طائلة قبل نقلهم إىل الجبهة ،إحدى
األمهات يف محافظة إب لحقت بالطقم،
وتعلقت به ،وامتطت سيارة املسلحني يك
تسحب ابنها الطفل ،وهي تبيك وترصخ،
وتناقلت وسائل التواصل االجتامعي هذه
الحادثة ،وصارت حديث الناس بشكل واسع.
تحيك أم مبرارة ودموع غزيرة كيف غسلوا
دماغ ولدها ،وتح َّول إىل عدو كارس ،يرفع
السالح بوجهه أمه وأخواته .وهناك ٍ
مآس
كثرية تعانيها املرأة األم واألخت والزوجة،
عىل سبيل املثال تقوم امليليشيا النسائية مبنع
من تفقد ولدها أو قريبها من التعبري عن
وجعها حني يعيدونه من الجبهة جثة هامدة،
أو يعيدونه صورة مكتوب عليها شهيد ،كام
يطلقون عىل قتالهم ،ورمبــا عمدت من
يعملن يف صفوف امليليشيا إىل رفع الزغاريد
يف انتهاك صارخ ملشاعر األم أو األخت أو
الزوجة .يف إحدى الحارات جــاؤوا بطفل
قُ ِتل يف الجبهة ،فرصخت األم ،وارتفع صوتها
بالبكاء والنحيب ،فقامت إحدى الحوثيات
بإعطائها حبة دواء ورشبة ماء فقدتْ عىل
إثرها وعيها ،ومل تفق من غيبوبتها إال بعد
ما أقاموا الجنازة وصوروها يف قناتهم؛ ألجل
ذلك تعيش النساء حاالت قلق دائم عىل
أوالدهن وذويهن.
الواقع مؤمل ومرير ،فالحويث يحمل فك ًرا خبيثًا
ودخيل عىل مجتمعنا وديننا ،واستمراره خطر
ً
عىل اليمن واملنطقة برمتها ،واملرأة جزء من
املجتمع ،وطالتها أنواع االنتهاكات الحوثية
ظل هذه
وأبشعها ،لكنها ورغم ما تعانيه يف ِّ
امليليشيا ستبقى مدافعة عن هويتها اليمنية،
وستقاوم هذا الوباء بكل ما متلك.

تجبر ميليشيا
الزينبيات مديرات
المدارس على
استقطاب
الطالبات
وأولياء األمور،
واستدعائهن
لحضور أنشطة
طائفية ودورات
عقائدية تعبوية
موبوءة بفكر
الحوثي الخميني
المنحرف.
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مقال

أطروحات

وعناوين كثيرة تتعلق بالحوثي وإيران تتكرر من حين
إلى آخر ،ومنها مسألة إمكانية الفصل بين ميليشيا
الحوثي وبين نظام الماللي الداعم لها في إيران ،وتعد هذه المسألة واحدة من
أبرز الجدليات الجديرة بالوقوف معها ودراسة إمكانية حصولها ،ذلك أنها تترافق
مخرجا يمكن أن يدفع
يروجونها
ً
ً
عادة مع الحديث عن السالم ،وتبدو في نظر من ّ
حل للحرب التي أشعلتها منذ سنوات.
أي ٍّ
الجماعة للتجاوب مع مقتضيات ّ

هل يمكن
فصل الحوثي عن مشروع إيران؟

عادل األحمدي

رئيس مركز نشوان الحميري
للدراسات واإلعالم

الحوثي بناء ثقافي

وفكري واستخباراتي
إيراني ،وابتعاده عن

أمر
رأسه في طهران ٌ

غير ممكن.
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وبادئ ذي بدء ،من املهم اإلشارة إىل أن
الطرح الذي تردد عىل لسان دبلوماسيني
أو سياسيني -كام هو حال الترصيح الشهري
للسفري الربيطاين مايكل آرون منذ شهور-
ينطلق من زوايــا عــدة ،تــرى أن جملة
خصائص ترتبط بالحويث ،ومنها عىل سبيل
املثال :موقع اليمن غري الحدودي مع إيران،
واالختالفات املفرتضة بني الزيدية التي
ممثل لها وبني االثني
يعترب الحويث نفسه ً
عرشية التي ميثلها النظام اإليراين ،وغريها
من العوامل التي ميكن أن تجعل من مهمة
فصل الــرأس (يف طهران) عن الــذراع يف
صنعاء أم ًرا ليس بعيد املنال.
وعىل الرغم من أن الدعوات أو األسئلة
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تطور يتصل بإيران
ال يكاد يمر موقف أو
ّ
وأذرعها إال ويبادر الحوثيون للتأكيد على
أن فرضية االنفصال عن مشروع النظام
أمر أبعد من الخيال.
اإليراني التخريبي ٌ
املثارة حول املسألة أثــرت يف السنوات
األخرية -مع أخذ الحرب مدى أطول -إال
أن املتتبع واملدقق يف تاريخ الحركة ومت ّردها
اعتبا ًرا من العام 2004م ،وما سبقه من
تهيئة سياسية وثقافية لسنوات غري قليلة،
يجد أن من يت ّبنى مثل هذه الدعوة أو

حل ،هم قيادات حوثية
يقدِّمها باعتبارها ًّ
تحاول أن تبدو أكرث ذكا ًء من تلك التي
ال تنفك عن تأكيد والئها لطهران ،وأخرى
من املحسوبة عليها بشكل مبارش وغري
مبارش ،مام ميكن أن يُطلق عليها بـ«الطابور
الخامس» الــذي يعمل لصالح امليليشيا

أو اعتباره بني جملة األصدقاء ،وإن اقتضت
بعض الرتتيبات السياسية استثناءات مؤقتة.
الحويث بناء ثقايف وفكري واستخبارايت
إيراين ،حتى مع فرضية أن تكون مصلحته
يف االبتعاد عن رأسه يف طهران ،مبا تعانيه
األخرية من عزلة دولية وعقوبات ،إال أن ذلك
أمر غري ممكن إال يف حالة واحدة فقط؛ أن
كل ما ميثِّله اآلن ،مبا يف
يتح َّول عىل الضد من ِّ
التخل عن الفكرة السياسية العنرصية
ذلك ِّ
التي تقوم عليها معتقداته املنحرفة ،وال
كل ما تنتهجه
يحتاج األمر إىل أدِّلة تثبت أن َّ
الجامعة هو العكس.
يف تيارات أو منظامت متعددة ،تؤدي يف
حقيقة األمر دو ًرا يحاول حرف األضواء عن
الحقائق واملسلامت.
ومن غري الدخول يف جدلية االختالفات
تغي يف نهاية
املذهبية الهشة -التي ال ّ
املــطــاف شيئًا عــن الحقائق السياسية
والتاريخية -ال يدَّخر بعض من ينظرون
لهذه الفكرة جهدًا يف التعلق بأحداث
مؤقتة ،ومنها عىل سبيل املثال :الحديث عن
موقف الجارة السعودية أثناء الثورة اليمنية
الخالدة  26سبتمرب 1962م ،وبكونها مدَّت
خيوط عالقة مع شخصيات بنظام الحكم
اإلمامي البائد ،لكن حتى لو تم الخوض يف
هذا كمثال ،فقد كان يف حقيقة األمر مرتبطًا
ببعض الخطاب الثوري العريب الذي أخطأ
باستعداء اململكة ،وليس هناك يف الواقع ما
يربط بني نظام اإلمامة العنرصي الذي يقدِّم
نفسه باعتباره صاحب الحق يف الحكم يف
أي األقطار ،وال يعرتف بجوهره يف أي دولة
إسالمية أخرى إال كتكتيك مؤقت؛ وهو ما
يعني أن الفكرة التي تقوم عليها اإلمامة
متثل تهديدًا لألمن واالستقرار يف أي دولة،
حتى بدون نظام املاليل وسياساته وأهدافه
التدمريية يف املنطقة .مع العلم أن اإلمامة
خاضت حربًا مع اململكة يف العام 1934م،
ومعروف أيضً ا أن اإلمام يحيى حميد الدين
ج ّند شخصني الغتيال امللك عبدالعزيز ،وكان
الفشل حليفهام ،إضافة إىل الحقائق التي
يعرفها الجميع ،وتتمثل بكون الحوثية أو
رشبت مبادئها،
اإلمامة -بصورتها الجديدة -ت ّ
وأهدافها ،ومختلف أساليبها من نظام املاليل،
الذي لوال دعمه وارتباط اسرتاتيجيته مببدأ
فضل عن أن رموز
«تصدير الثورة اإليراين»ً ،
الجامعة تتلمذت عىل يد إي ـران وحزب
الله ،ما تحولت اإلمامة من فكرة عنرصية
يف قاممة التاريخ إىل حركة مترد وميليشيا
مسلحة ،أتاحت لها الظروف وعوامل محلية
فضل
(بالرصاع بني القوى السياسية الفاعلة)ً ،
عن العوامل الخارجية ،أن تتحول من تهديد
عىل الهامش إىل رسطان تفىش وألحق باليمن
وجريانه ما ألحق من دمار وخراب ودماء
تنزف يف مختلف الجبهات حتى اليوم.

ال ــف ــك ــرة ال ــت ــي تــقــوم
عــــلــــيــــهــــا اإلم ـ ـ ــام ـ ـ ــة
تــمـ ِّـثــل تــهــديـ ًـدا لألمن
واالسـ ــتـ ــقـ ــرار ف ــي أي
دولة

ولنا أن نتصور كيف أن الحوثية التي تجرأت
عىل ما مل يتجرأ عليه أي كيان معا ٍد وقامت
باستهداف أمــن ج ـران اليمن ،وبكونها
ذراع النظام اإلي ـراين اإلرهــايب الــذي و َّجه
عربها عرشات اآلالف من القذائف باتجاه
بالد الحرمني ،مبا متثله من أهمية لليمن،
وللمنطقة ،والعامل ككل .ولعل من يحاولون
ابتداع عوامل تتحدَّث عن إمكانية التعايش
مع الحويث -انطالقًا من خصوصيات واهية-
يجهلون أنه قدَّم نفسه عىل مدى أكرث من 16
عا ًما من التم ُّرد كعدو بال هوادة ،يستهدف
جريان اليمن كام يستهدف اليمنيني ،وأن
الحويث بــات ميلك رصــيـدًا عدوانيًا عىل
اململكة ،يجعله آخر من ميكن التعايش معه

ميكن االستشهاد يف هذا السياق مبواقف
قريبة؛ ومنها أن بعض الدبلوماسني كانوا
يناقشون فرضية الفصل بني الحويث وإيران،
فجاءت حادثة مقتل قائد فيلق القدس
اإليراين السابق قاسم سليامين ،تحمل الرد
عىل تلك الفرضية عىل لسان زعيم امليليشيا،
بكونهم جز ًءا ال يتجزأ من املنظومة اإليرانية
يف املنطقة ،وأقامت الجامعة ع ـزاءات يف
صنعاء ،ورفعت صور سليامين يف مناطق
سيطرتها بصورة مل تحدث حتى يف إيران
التي م َّزق فيها املتظاهرون الغاضبون صورة
«القاتل سليامين» ،وجاء خليفة سليامين ورفع
علم الحوثيني إىل جانب حزب الله وغريهام،
باعتبارها تشكيالت إيرانية خالصة تنترش يف
املنطقة .وال يكاد مير موقف أو تط ّور يتَّصل
بإيران وأذرعها إال ويبادر الحوثيون إىل
التأكيد عىل أن فرضية االنفصال عن مرشوع
النظام اإليراين التخريبي أمر أبعد من الخيال،
يف ظل وضعها الحايل عىل األقل ،والذي ترى
فيه أن ما تحقق لها ووصلت إليه من عوامل
قوة وسيطرة عىل العديد من املدن اليمنية
مبا فيها مركز الدولة -ما كان ليكون دوندعم إيران .واألهم من ذلك أن دعم هذا
النظام ما جاء إال لتكون بؤرة إرهابية تهدد
املنطقة ،ومع ذلك فإن الفرضية قد تكون
محل دراسة يف حالة وحيدة :إذا ما كُرست
شوكة الجامعة ،وأجربت عىل الرتاجع عن
متردها ،والرضوخ ملقتضيات السالم التي
تعيد اليمن إىل وضعه الطبيعي قبل ،2014
عىل األقل.

الحوثية تشربت
مبادئها وأهدافها
من نظام
الماللي ،وارتبطت
باستراتيجيته
القائمة على مبدأ
«تصدير الثورة
فضل
ً
اإليرانية»،
عن أن رموز الحوثية
تتلمذت لدى إيران
وحزب الله.
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المخالف في الفكر الحوثي

قراءة في

األلقاب المشحونة
بالفكر الطائفي

من إيران والعراق ولبنان يستنسخ الحوثيون أدبياتهم الطائفية ،وزعزعة
النسيج االجتماعي ،واستهداف المخالفين بالهوية المذهبية.
الحوثية -كأي تيار طائفي -تنتهج إنتاج األلقاب ذات
القداسة التي تضفيها عىل الحركة ،واأللقاب العدوانية
التي تطلقها عىل املخالفني؛ ألن حالة االنفصام الديني
خلقت لديهم مسلكًا دين ًيا مثال ًيا عىل جفاف املضمون
والقيم الدينية ،مع التدجني العقدي آلرائهم ،وتبنيها ضمن
ثقافة «املسرية» كدين صحيح ،ويلصقونها بثقافة القرآن
بغاية من التجهيل .هذا هو املوروث التاريخي والفكري
ألمئتهم عندما كانوا يطلقون عىل القبائل واملناطق
«كفار التأويل ،وإخوان النصارى ،واملجسمة ،واملجربة،
والنواصب» ،وإذا ما أجملوا األلقاب قالوا «أرض كفرية»،

ويكفي أن تفتح أي كتاب فقهي عىل (كتاب الردة) لتقرأ
فيه صنوف األلقاب.

يضلونا ،اليهود والنصارى يريدون أن يضلونا)( ،)3وهذه
قسمة ثالثية يف مثلث األعداء بنظرهم.

وأما مالزم حسني الحويث فتسري يف املسار نفسه يف مضامينها
ومصطلحاتها وألقابها ،فنجده يستهرت بألقاب (الصحايب،
والتابعي) ،ويخلع عن أهل السنة ألقاب( :العامل ،والعالمة،
وشيخ اإلسالم) ،وعندما يفرس معاين (املغضوب عليهم،
والضالني) يوظفها بأنها املسارات التي تخالف مذهبه(،)1
ويصف الدول بالطاغوتية( ،)2وباختصار فهو يرى أن كل
من خالفه عىل ضالل ،كام قال( :الوهابيون يريدون أن

رصح يف كتبه (تحرير
أما والده بدر الدين الحويث فقد ّ
األفكار ،والردود عىل الوهابية) بأحكام (النفاق ،والكفر،
والفسق) وأطلقها عىل بعض الصحابة ،وعدَّ من يسميهم
الوهابية بأنهم امتداد للمنافقني واملرتدين.

كان أئمتهم يطلقون على القبائل
والــمــنــاطــق ألــقــاب« :كــفــار الــتــأويــل،
وإخــــــــوان الـ ــنـ ــصـ ــارى ،والــمــجــســمــة،
والمجبرة ،والنواصب» ،وإذا ما أجملوا
األلقاب قالوا «أرض كفرية»
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تقرير خاص

فهذه العقلية املتخمة بوهم االصطفاء والحق من السهل
أن تتعاىل عىل مخالفيها ،وتطلق عليهم ألقاب الضالل
والعداء.

ال ــخ ــط ــاب الــحــوثــي
ال ــم ــت ــأزم والــمــحــتــقــن
ب ــال ــع ــن ــف ال ـ ــدم ـ ــوي،
ً
مـــبـــدأ للتصفية
صــــار
والتنكيل بالمخالفين،
واقتحام المناطق.

المقَّدس
مسيرة حول ُ

التعريف بالرموز الحوثية تسبقه فنون
األلقاب الحرصية( :السيد ،قائد األمة ،قرناء
القرآن ،األعالم ،الشباب املؤمن ،ويل الله،
املجاهد) ،وغريها من املوروث التاريخي
الــذي تطور إىل مفاهيم عقدية توازي
مفهوم اإلميان .وحولها تقوم البيعة بالوالية،
والقداسة للهاشمية ،الذين ما نزل املصحف
إال لينرصهم ويؤيدهم .ونجدها متأل
الشوارع بالفتات عريضة عند أي مناسبة
مذهبية ..ناهيك عن القصائد والزوامل
الشعبية ..التي تضفي هذه األلقاب عىل
قتالهم وهلكاهم .وتضفي عىل أنفسهم
وهم العظمة ،واملعجزات ،وبعثوا منظومة
من النصوص املقدسة لديهم بأن (الحق مع
عيل ،وعيل مع الحق).
ونكتفي بهذه الجملة التي تكشف تقديس
عبد امللك الحويث ،يقول عنه الكاتب
حمود األهنومي :إنه «يقدم اإلســام يف
صورته املحمدية القرآنية ،يتصور اإلسالم
لحل مشاكل
بصورته العاملية التي جاء بها ّ
البرشية»(.)4
شيك بالقتل المفتوح

بدأ عبد امللك الحويث يف أوىل خطاباته
املشحونة بالحرب التي أطلقها عىل
(املنافقني ،واملستكربين ،وتطهري الخونة
املوالني للعدوان ،املرتزقة ،وداعش ،بني
أمية ،عمالء األمريكان ،عمالء صهيون) منذ
أول خطاب بعد االنقالب .ويرصح باستمرار
أن هــذه الــحــرب (مواجهة مــع العدو
األمرييك واإلرسائييل) ،بهذا الخطاب املتأزم
واملحتقن بالعنف الدموي ،والــذي صار
مبدأً للتصفية والتنكيل باملخالفني ،واقتحام
املناطق .واملــخــزون اللفظي يف خطاب
«الــحــويث» األخــر نجد مثة مصطلحات
موغلة يف الته ّرب من مسؤولية القتل،
والهزائم ،والدفع بأبناء الناس إىل املوت
والهالك ،وتعمده تكرار ٍ
ألفاظ بح ِّد ذاتها

يف خطابه ،مؤكدًا عربها بأنه يقوم بتنفيذ
التعليامت اإللهية فقط»(.)5
وهــذا الخطاب هو نفسه املــتــداول يف
نسق األخبار ،وبرامج القنوات ،وكتابات
الصحفيني ،وخطب الجمعة ،واملحارضات،
والدورات ،والكلامت التي يلقيها املرشفون
يف أي مناسبة .فلم تع ْد زلة أو فلتة لسان،
منظم بهذا التط ّرف
بل صــارت منه ًجا
ً
الدموي.
ومــارســوا التعبئة العقدية بني النساء
واألطفال بنفس الخطاب املصنوع ،كنامذج
للفدائيات والفدائيني الذي أوهموهم
أنهم يخوضون معارك كربالئية وحيدرية
وحسينية؛ كام هو متداول يف كثري من
برامج قناة املسرية.
وحتى األدبــيــات الرسمية داخــل سلطة
تخل مــن استعامل هذه
االنــقــاب مل ُ
األلقاب داخل اإلدارات املحلية ،وتعميامت
األوقاف ،ومراكز الرتبية والتعليم ،وإدارات
األمن والرشطة ،ويهددون الناس يف الوسط
الشعبي ،ويعكرون املناسبات االجتامعية
بتداول هذه األلقاب يف املجالس ،حتى
صــارت شامعة ملن يريد أن يــويش بأي
شخص بأنه منافق ،أو داعيش ،أو عميل
وخائن.
شبكات تصنيف المخالفين

فرض الحوثيون سياسة أمنية تجسسية
عميقة ،ليعاملوا املخالفني ملجرد الشبهة،
واتهام النوايا ،وتحريف الكالم ..واقتنصوا
بهذه الشبكة كث ًريا من املعتقلني ،بالوشاية
أو منشورات عفوية يف وسائل التواصل،
أو حديث عابر يف مناسبات ومجالس ،أو
تشكيك بخطب الجمعة ،وينطلقون من

مــــــارس ال ــح ــوث ــي ــون
التعبئة العقدية بين
ال ــن ــس ــاء واألطــــفــــال،
ك ــن ــم ــاذج لــلــفــدائــيــات
والفدائيين إلقناعهم
أنهم يخوضون معارك
ك ــرب ــائ ــي ــة وح ــي ــدري ــة
وحسينية.

خالل قيم تجسسية يصنفون ضحاياها
أنهم دواعش ،ومنافقون ،وعمالء ،ومنها:
1ـ حيادية شيخ القبيلة ،وخطيب املسجد،
وعاقل القرية ،وأي شخصية اجتامعية؛ ألن
التعبري عن الحياد تفتح دائرة التشكيك،
ومن ثم اإلدانة بأي كالم يصدر منه.
2ـ تبادل التعازي والتهاين االجتامعية
متهم بعالقاته
املحضة مع أي شخص يرونه ً
مع الرشعية.
3ـ املنشورات والتعليقات التي يرون أنها
تعرتض الحمالت اإلعالمية التي يسوقونها.
4ـ التفاعل االجتامعي مع قضايا املظلومية
للمواطنني من الحوثيني؛ إذ يرونه تطاولً
عىل مسؤولياتهم.
5ـ خطب الجمعة ،ملــن ال يدعو عىل
الرشعية والسعودية ،أو مل يتفاعل مع
التعميم يف الوقفات واالحتجاجات،
فيعاتبونه ،ويوجهون إليه رسالة تهمة بأي
شكل.
هذه وغريها من املجاالت التي هي أشبه
بشبكة اصطياد ،يرون فيها أن الدواعش
واملنافقني والعمالء املزعومني يظهرون عىل
حقيقتهم ،فيطاردونهم ويؤذنوهم.
------------

 - 1ملزمة :الثقافة القرآنية :ص  ،6وما بعدها.

 - 2ملزمة :يف ظالل دعاء مكارم األخالق :ص .7
 - 3ملزمة :معرفة الله وعده ووعيده الدرس
 ،10ص .6
 - 4قراءة يف البعد الديني واإلنساين يف خطابات
عبدامللك بدر الدين الحويث .حمود عبد الله
األهنومي ،ورقة عمل قدمت يف ندوة نقاشية
نظمتها صحيفة صدى املسرية (الحوثية) صباح
األحد 3/4/2016م.
 - 5قراءة نفسية يف خطاب دجال العرص
عبدامللك الحويث ،بقلم أحمد عايض ،السبت 28
يناير-كانون الثاين  08:50 2017م

فرض الحوثيون
سياسة أمنية
تجسسية عميقة،
ليعاملوا المخالفين
لمجرد الشبهة،
واتهام النوايا،
وتحريف الكالم..
واقتنصوا بهذه
كثيرا
الشبكة
ً
من المعتقلين،
بالوشاية أو
منشورات عفوية
في وسائل
التواصل ،أو حديث
عابر في مناسبات
ومجالس
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ملف العدد

يزخر

باعت ميليشيا
الحوثي أقدم
نسخة نادرة للقرآن
الكريم -مكتوبة
على جلد الغزال،
كانت محفوظة
في الجامع الكبير
بصنعاء -لرجل
أعمال إيراني
مقابل  3ماليين
دوالر

اليمن بمعالم وآث ــار تاريخية عريقة ،حيث كــان موطنً ا
لحضارات متعاقبة ،ازدهرت فيها قبل  4آالف عام ،ومن
أشهرها «معين وحمير وحضرموت وقتبان وأوســان» ،إال أن تداعيات
الحرب كارثية بالنسبة إلرث هذا البلد.

الحوثيون..

تقرير خاص

حرب على معالم اليمن وإرثها الحضاري
منذ  5أعــوام ،مل يكن هدف الحوثيني حارض
اليمن فقط ،بل مل تتوان امليليشيا الحوثية ولو
للحظة يف تدمري تاريخ هذا البلد وحضارته
والعبث به.
فتح اجتياح الحوثيني للعاصمة صنعاء ،يف
 21أيلول /سبتمرب ،2014 ،مرحلة جديدة
لتدمري ونهب إرث اليمن التاريخي ،وخاضوا
حربًا ممنهجة أتت عىل معظم املباين واملعامل
التاريخية ،بد ًءا من صنعاء ذاتها ،وصولً إىل
مدينة عدن جنوبًا يف .2015
ففي صنعاء ،قامت عنارص يف امليليشيا الحوثية
بنهب بعض مقتنيات املتحف الحريب الواقع يف
حي التحرير ،قلب العاصمة ،وعبثت بالصور
ّ
التاريخية للرموز النضالية اليمنية ،واستبدلتها
بصور قادتها وشعارات الجامعة.
ومع وصول الحوثيني إىل مدينة عدن يف ،2015
تعرضت محتويات املتحف الوطني بحي
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كريرت -الذي يعود بناؤه إىل 1918م ،وتح ّول
إىل متحف يف 1971م -للنهب ،وهو متحف
عريق يضم نحو خمسة آالف قطعة أثرية
تعود إىل مختلف مراحل التاريخ اليمني القديم
والحديث واملعارص.
كام أن عددًا من املدن والقالع التاريخية -التي
ارتبطت بحقب مختلفة -طالها دمار الحويث،
مثل :مدينة «براقش» ،يف محافظة الجوف
شاملً  ،وقلعة «القاهرة» و»املتحف الوطني»
ومسجد ومدرسة األرشفية ،ويعود عهدها إىل
الدولة الرسولية يف محافظة تعز جنوبًا ،إضافة
إىل مدن أخرى ،ح ّولها الحوثيون إىل مواقع
عسكرية ومخازن للسالح.
يستند الحوثيون يف حربهم عىل املعامل واملواقع
التاريخية عىل إرث تاريخي ،حيث ميثّلون
امتدادًا لنظام اإلمامة الذي كان لديه خصومة
مع التاريخ اليمني.
وش ّنت ميلشيا الحويث حربًا مفتوحة عىل الرتاث
اليمني ،يف محاولة لسلخ اليمني عن روابطه
التاريخية والحضارية؛ حتى ال يعرف شيئًا عن
حضارته القدمية متكّنه من االهتداء بها يف حالة
ضعفه ،وتقيص عوامل ظروف تف ّوقه.
لقد سارت امليليشيا الحوثية وفق اسرتاتيجية
إيرانية تكمن «يف حراثة األرض وزراعتها من
جديد» ،وبــدا هذا األمــر واض ًحا من خالل
تفاصيل الحرب التي تخوضها ضد اليمن،
وهويته ،وقيمه الحضارية والتاريخية.
والحرب عىل الهوية اليمنية مرتسخة يف قادة
امليليشيا الحوثية؛ ولذا نجد أن مؤسس امليليشيا
حسني بدرالدين الحويث ،الذي قتل يف  ،2004قد
هاجم إرث اليمن وتاريخه ،وسخر من األعمدة

عـ ــمـ ــدت الــمــيــلــيــشــيــا
ال ــح ــوث ــي ــة إل ـ ــى تــغــيــيــر
أس ـ ــم ـ ــاء الـ ـ ــمـ ـ ــدارس،
وقاعات التدريس في
الجامعات الحكومية،
والـــــــــــــشـــــــــــــوارع ف ــي
الــمــنــاطــق المسيطرة
عليها ،بــرمــوز طائفية
ذات تاريخ دموي.
املوجودة يف مــأرب ،ورأى أن قيام اليمنيني
مبحاولة قراءة تاريخ حضاراتهم القدمية إمنا هو
مزلق إىل إثبات أحقّية اليهود يف ملك اليمن؛
باعتبار أن جز ًءا من التبابعة الحمرييني كانوا
يعتنقون اليهودية؛ ولذلك كان التو ّجه الحويث
نحو تدمري ونهب املعامل واملواقع واملدن األثرية
يف البالد مبن ًّيا عىل فلسفة وعداء فكري متأصل
فيهم .ويأيت هذا الربط من حسني الحويث يف
إطار أساليب الخداع والتضليل التي ينتهجها
الحوثيون للتغطية عىل حقيقة أفعالهم
وعدائهم لليمن أرضً ا وإنسانًا وتاريخًا وهوية.
ومبا أن املوروث الثقايف والحضاري ألي شعب

ميثّل قيمة حضارية تدفعه لالعتزاز به ،والبحث
عن مكامن ضعفه ،والتنقيب عن عوامل ق ّوته
ليشق من جديد مرحلة أخرى ،وهو ما
وتفوقهّ ،
ال تؤمن به الحوثية التي د ّمرت حارض اليمن،
وعملت عىل قطع طرق العبور نحو املستقبل،
عن طريق حربها املفتوحة والشاملة.
كام أن جهود الحوثيني املستمرة يف الحرب
عىل إرث اليمن التاريخي ،يشكل مس ًعى
خط ًريا لرضب الذات اليمنية ،ومتسكها بذاكرتها
التاريخية وموروثها الثقايف ،وإسقاط الهوية
الحضارية لعموم الشعب؛ ِفدَا ًء لهوية مذهبية
وثنية عنرصية تؤصل حقّها يف العرش.
فضل عن ذلك ،مثّل ال ُبعد التاريخي والحضاري
ً
لليمنيني قلقًا وصدا ًعا للميليشيا الحوثية؛ ولذا
سارعت إىل استهداف ما ميكن أن يشكّل راف ًعا
لالنتفاضة يف وجه طغيانها واستبدادها الذي
يجثم عىل صدر أبناء اليمن.
وتشري تو ّجهات ميليشيا الحويث إزاء ذلك ،إىل
إرثها االستبدادي والعنرصي ،فهي ترى التاريخ
واآلثــار أحد أهم األسباب ملقاومة االستبداد
واملذابح التي ترتكبها بحق اليمنيني.
إن املآثر التاريخية تشعر املجتمع بالتجذّر
والعزة ،وكون الحويث جامعة استبدادية ،فإن
التاريخ والـراث املادي قد يكون أحد روافع
املقاومة واملواجهة؛ ألنها تذكّر اليمنيني بتاريخ
أجدادهم كشعب ،وتبعث فيهم العزة واألنفة.
وتشري التقارير إىل ما قامت به ميليشيا الحويث
من عمليات نهب وتهريب طالت واحــدة
من أقدم نسخ القرآن الكريم ،مكتوبة عىل
جلد الغزال ،كانت محفوظة يف الجامع الكبري
بصنعاء.
وو ّجهت أصابع االتهام إىل قيادات حوثية ،وأنها
هي من باعت النسخة النادرة لرجل أعامل
إيراين مقابل  3ماليني دوالر أمرييك.
ويف مارس  ،2016استقبل رئيس وزراء االحتالل
اإلرسائييل بنيامني نتانياهو ،يف تل أبيب19 ،
يهوديًا قدموا من اليمن ،أحرضوا معهم نسخة
قدمية من التوراة ،وهو ما أثار تساؤالت عدة
تتعلق بدور الحوثيني يف ذلك.
وقــال املتحدث باسم حكومة االحتالل إن
املجموعة التي قدمت من مدينة ريدة تض ّمنت
حاخام الجالية هناك الذي أحرض مخطوطة
للتوراة يعتقد أن عمرها ما بني  500و 600عام.
مل يكن للمجموعة اليهودية التي قدمت من

االســتــهــداف الحوثي
للتراث اليمني المادي
وال ـ ــام ـ ــادي بــالــنــهــب
وال ــس ــرق ــة والــتــهــريــب
وال ــت ــدم ــي ــر يــســتــدعــي
اصــطــفــاف كــل القوى
إلنــهــاء هــذا المشروع
الطائفي التدميري

منطقة ريدة التي تتبع محافظة عمران ،شامل
صنعاء ،أن تقوم بتهريب هذه النسخة النادرة
التي يعود تاريخها إىل خمسامئة سنة ،لوال
حصولها عىل تسهيل قــادة ميليشيا الحويث،
والدخول بصفقة مع الصهاينة؛ لينكشف بذلك
أمام الشعب زيف شعارهم املعادي لليهود،
وأنهم يتاجرون بالشعارات ،ويستخدمونها
لخداع العوام والبسطاء.
االستهداف الحويث للرتاث اليمني املــادي
والــامــادي ،بالنهب ،والــرقــة ،والتهريب،
والتدمري ،عن طريق تجار اآلثار واملخطوطات،
وبواسطة تجار الحروب وامليليشيا املسلحة،
والباحثني عن الرثوة والرثاء الرسيع ،تستدعي
اصطفاف كل القوى يف البالد إلنهاء هذا املرشوع
الطائفي والتدمريي ،والحفاظ عىل املكتسبات
الحضارية لليمن.
إن تراث اليمنيني ليس ملكهم فحسب ،بل هو
ملك اإلنسانية جمعا؛ ولذا فإن عىل املنظامت
الدولية املعنية القيام بدورها وإيقاف عبث
الحوثيني مبا تبقى من اآلثار واملتاحف ،والعمل
عىل استعادة ما هربته هذه امليليشيا.
لقد عمدت اإلمــامــة يف اليمن -التي يع ّد
الحوثيون امتدادًا لها -إىل إلغاء الشخصية
اليمنية بكل متعلقاتها اآلثارية والتاريخية
واملسندية ،وكل ما يذكّر اليمنيني بأمجادهم
وحضارتهم؛ بل وتتعامل مع الـراث اليمني
القديم املــادي والــامــادي وكأنه من مرياث

الجاهلية الــذي ال ينبغي االلتفات إليه ،أو
االعتداد به .ويؤكد هذا أن قرص غمدان جرى
الرس الذي قدم إىل اليمن
هدمه عىل يد الهادي ِّ
 284هجرية ،وليس كام يُشاع يف بعض الكتب
أنه هُدم يف عهد الخليفة عثامن بن عفان.
وعمدت امليليشيا الحوثية إىل تغيري أسامء
املـــدارس وقــاعــات التدريس يف الجامعات
الحكومية والــشــوارع يف املناطق الخاضعة
لسيطرتها ،برموز طائفية ذات تاريخ دموي.
وأجربت امليليشيا املدعومة من إيران مكاتب
الرتبية والتعليم بصنعاء عىل تغيري أسامء عدد
من املــدارس ،وعىل سبيل املثل ال الحرص ،تم
تغيري اسم مدرسة «خالد بن الوليد» بـ«اإلمام
الهادي» ،ومدرسة «عمر املختار» مبدرسة «عىل
بن الحسني» ،ومدرسة «الفاروق» مبدرسة اإلمام
«زيد بن عيل»   .
ويواصل الحوثيون انتهاكاتهم بحـــــق التاريخ
النضايل للرموز اليمنية ،من خالل هكذا تو ّجهات
وتشويه ،حيث جرى العبث بصور املناضلني
املوجودة يف املتاحف الوطنية اليمنية ،إضافة
إىل تغيري أسامء مدارس تحمل أسامءهم بأسامء
قيادات حوثية ،مل تتو ّرع يو ًما عن قتل اليمنيني.
وهذه الحرب الشعواء التي يقودها أرباب
هذا املرشوع عىل رموز اليمن ومآثر اليمنيني،
وعمرانهم ،ومخطوطاتهم ،تهدف إىل طمس
وتشويه كثري من محطّات النضال الوطني.
ومؤخ ًرا ،ح َّول الحوثيون العاصمة صنعاء إىل
تعج بالشعارات الطائفية،
مقاطعة إيرانيةّ ،
وتجرفها املناسبات الخمينية ،وتهشم صورتها،
تلك الصور للقادة العسكريني اإليرانيني
كـ«قاسم سليامين» ،و»أبو مهدي املهندس»،
بلوحات ضخمة يف الــشــوارع الرئيسية يف
العاصمة املحتلة ،يف مشهد يستفز اليمنيني،
ويجعلهم يدركون أبعاد املرشوع الحويث الذي
يسعى إىل سلخهم عن محيطهم العريب.
يأيت ذلك يف سياق الطمس والتشويه الدائم
للهوية الحضارية لليمن ومكتسباته قدميًا
وحديثًا ..ذلك أن الحويث امتداد لتيار اإلمامة؛
ولذا ال يشعر باالنتامء إىل هذه األرض ،بل يشعر
كل ما يربط اليمني بتاريخه .ولقد
بالحقد عىل ِّ
كان جزء كبري من نضال اليمنيني طيلة األلفية
السابقة ضد هذا املــروع اإلمامي العقيم،
وبالتايل فهو ال يريد أن تبقى مس ّميات النضال
ضده متأل ساحات املــدارس والــشــوارع ،يك ال
تذكّر الشعب بالرموز الوطنية التي قارعت هذا
الكابوس.

قصر غمدان تم
هدمه على يد
الرسي الذي
الهادي ِّ
قدم إلى اليمن عام
284هـ ،وليس كما
ُيشاع أنه ُهدم في
عهد الخليفة عثمان
بن عفان
جرى العبث
بصور المناضلين
الموجودة في
متاحف اليمن،
وتغيير أسماء
مدارس تحمل
أسماءهم بأسماء
قيادات حوثية لم
يوما عن قتل
تتورع ً
ّ
اليمنيين
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استطالع

قيادات يمنية للمنبر اليمني:

السعودية هي السند
بعد الله لليمن واليمنيين
بين بلدين جــاريــن كالسعودية والــيــمــن هــي عالقة
العالقة
استراتيجية تتخطى المفاهيم السياسية واالقتصادية؛

ديمغرافيا،
كونها ترتكز على أبعاد أعمق وأعظم وأوثق ،فالبلدان لحمة واحدة
ً
وتاريخا ،وتقاليد حياة مشتركة ،وعالئق مجتمعة ال تنفك.
ً
وثقافيا،
وعقائديا،
ً
ً
الشيخ عبدالخالق ِب ْشر

العالقات اليمنية
السعودية أزلية
وقديمة ،اجتمعت
فيها أقوى
الروابط االجتماعية
والعرفية
ُ
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استطالع /خاص

السعودية بالنسبة لليمنيني بلد الحرمني،
ومهوى األفئدة ،ومأرز اإلسالم ،وهامة األمة،
والسند األكرب لليمنيني بعد الله تعاىل ،ومل
تجل
تكن عاصفة العزم وتداعياتها سوى ٍّ
صــادق ملا للمملكة من مكانة يف قلوب
اليمنيني ،وما تبذله السعودية إلسناد اليمن
يف ظروفه الحالية خري دليل عىل ذلك،
وعبت قيادات مينية ملجلة املنرب اليمني يف
ّ
الذكرى السادسة لعاصفة الحزم عن مشاعر
الوفاء واالمتنان تجاه املوقف السعودي
التاريخي ،ننرش تفاصيل ذلك فيام يأيت:
الربملاين وناطق هيئة علامء اليمن الشيخ
الحزمي تحدّث للمنرب اليمني مع ًربا عن
عظيم الدور السعودي يف قطع الطريق عىل
قائل :لوال
إيران من السيطرة عىل اليمن ً
تسخري الله ،ثم جهود اإلخوة يف اململكة
لكان املرشوع اإليراين اليوم قد ابتلع اليمن
وحولها بكل قبائلها ومحافظاتها إىل دولة
معادية للسعودية واملنطقة العربية .مش ًريا
إىل جهود امليليشيا الحوثية القامئة اآلن يف
غسل عقول الناس صغا ًرا وكبا ًرا ،وأضاف
الحزمي :الكل يجمع أن دور اململكة كان
منطلقًا من األخ ّوة القامئة ،والجوار الدائم،

والروابط املتصلة ،مؤكّدًا أن تلك الروابط لن
تنفك أبدًا؛ ألن مصري اليمن والسعودية هو
مصري مشرتك.

ومحاربة التطرف والغلو واإلرهاب واألفكار
املنحرفة ،لينعم الجميع باألمن واألمــان،
والرخاء واالستقرار.

من جانبه قال تريك بن عبدالله الوادعي
عضو جمعية علامء اليمن وأحد مشايخصعدة :-العالقة التي تربط اليمن باململكة
العربية السعودية عالقة وثيقة وقدمية
وراسخة عرب التاريخ عىل جميع األصعدة
واملستويات ،مؤكدًا أن منهج البلدين واحد
بحمد الله -منبثق من كتاب الله وسنةرسوله -صىل الله عليه وسلم ،-وهذا من
أهم ما يحفظ األخوة ،ويؤكدها ،ويدميها،
كام قال الله تعاىل( :إمنا املؤمنون إخوة)،
ويقول عليه الصالة والسالم( :املؤمن للمؤمن
كالبنيان أو كالبنان يش ّد بعضه بعضً ا وشبَّك
بني أصابعه) ،ودلل الشيخ تريك الوادعي
عىل ذلك باملواقف املرشفة لخادم الحرمني
الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل
سعود -حفظه الله -وويل عهده األمني
وفقه الله -يف هذا الصدد؛ كرعاية العلامءوطلبة العلم ،وبناء املساجد والجامعات،
وطبع الكتب واملناهج الدراسية ،ونرش
الــدعــوة ،وتقرير الوسطية واالعــتــدال،

وأكَّد الشيخ الوادعي أن غالب القبائل يف
البلدين تربطها أوارص النسب ووشائج
القرىب ،فتجد القبيلة الواحدة بعضها يف
اململكة ،وبعضها اآلخر يف اليمن ،وبنفس
العادات والتقاليد؛ كقبائل وادعة ،وقبائل

استنجد به فخامة رئيس الجمهورية عبد
ربه منصور هادي -حفظه الله ،-فكان منه
تلبية النداء ،والدعم السخي لعملية تحرير
اليمن واستعادة الرشعية وقمع االنقالب،
وجمع التحالف العريب لذلك ،وشارك الجيش
السعودي يف عملية تحرير  %٨٠من اليمن.

الشيخ محمد الحزمي

دور المملكة كان
األخوة
منطلقا من
ً
ّ
القائمة ،والجوار
الدائم ،والروابط
المتصلة التي لن
أبدا؛ ألن مصير
تنفك ً
اليمن والسعودية
مصير مشترك.
وائلة ،وقبائل خوالن بن عامر ،وغريها من
القبائل التي يطول تعدادها.
وع ّرج الشيخ إىل الحديث عن املصري املشرتك
بني البلدين ،مؤكدًا أن مصري البلدين واحد،
ومستقبلهام واحد ،وعدوهام واحد ،وأوضح
أن اليمن هي البوابة الجنوبية للجزيرة
العربية ،وال يُستغرب إرصار األعداء وحرصهم
بشتى الوسائل والطرق عىل تحطيم اليمن
وإسقاطه يف مستنقع الفوىض؛ ليتسنى لهم
االنطالق منه وبه إىل ما بعده من معاقل
األمــة ومقدساتها -حامها الله ،-وأشــاد
الشيخ الــوادعــي مبوقف قيادة اململكة
العربية السعودية التي قال إنها ترجمت
األخوة الصادقة ،والرتابط الوثيق عىل أرض
الواقع مبا تقدّمته من دعم سيايس ومادي
ومعنوي وإغــايث ،وأثنى الشيخ الوادعي
بالفزعة الشجاعة النبيلة والنجدة العربية
األصيلة لخادم الحرمني الرشيفني امللك
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود عندما

وختم الشيخ الوادعي ترصيحه للمنرب اليمني
بالقول :اململكة اليوم هي السند بعد الله عز
وجل لليمن واليمنيني؛ ويعرف ذلك ويذكره
كل ميني أصيل شهم ال ينىس املعروف وال
ُّ
ينكر الجميل ،بل يس ّجله يف أنصع الصفحات
لله عزوجل ،ثم للتاريخ واألجيال القادمة.
إمنا يعرف الفضل ألهل الفضل ذووه ،ون ّوه
الشيخ الوادعي إىل أن لجوء اليمنيني إىل
إخوانهم يف السعودية ليس عي ًبا ،بل العيب
هو أن يلقوا بأيديهم لليأس والعجز ،كام قال
العالمة ابن الوزير:
وال عيب أن ينجو كريم بنفسه
ولكن عي ًبا عجزه حني ينرص
فقد هاجر املختار قبيل وصحبه
وف َّر إىل أرض النجايش جعفر

من جهته أكد الشيخ عبد الخالق فايز حمود
ب ِْش -رئيس املجلس األعىل ألبناء محافظة
صعدة -أن العالقات اليمنية السعودية
ليست وليدة اليوم ،ومل تخلق حديثًا لتواجه
حدث ًا سياسيًا يتمثل يف مواجهة خطر ميثله
امل ّد الطائفي املدعوم من إيران ،وميثّل خط ًرا
عىل األمة العربية بشكل عام ،بل إن العالقات
اليمنية السعودية أزلية وقدمية ،اجتمعت
فها أقوى الروابط االجتامعية وال ُعرفية ،مش ًريا
إىل أنها عالقة إخاء ،وعالقه جوار ،وعالقة
وبي الشيخ ب ِْش أن القبائل املتداخلة
مصريَّ ،
يف البلدين تزيد العالقة صلة وقوة بعالقات
النسب واملصاهرة ،كام أن التداخل الجغرايف
للقبائل اليمنية والسعودية يثبت ذلك؛ كون
بعض القبائل الشهرية تتواجد داخل البلدين؛
أشهرها قبيلة خوالن بن عامر التي متثل
٪٧٠من محافظة صعدة ،شاملة  ١٣مديرية
من مديريات املحافظة ،وتشمل عددًا كب ًريا
من محافظات اململكة العربية السعودية
املحاددة ،كفيفا ،والريث ،والعيدايب ،وقيس،
ومحافظات أخرى.
وهــذه القبيلة من أشهر وأكــر القبائل
العربية ،وقبيلة الحرث التي انقسمت يف
الداخل السعودي واليمني .ورشح الشيخ
عبدالخالق ب ِْش رشاكة البلدين يف عادات
وتقاليد القبائل وأعرافها ،مبي ًنا أنها عادات
واحــدة يف معظم قبائل البلدين ،معددًا
مظاهر كثرية من مسرية التعايش واإلخاء
بني قبائل البلدين ،وأوضــح برش عظيم
مسرية الدعم التي قدمتها اململكة لليمن،
مؤكدًا أنها مل تقترص عىل حدث معني أو
زمن محدد؛ فقد واكبت األحداث اليمنية
وفرتاتها الزمنية ،مش ًريا إىل أن اململكة كانت
وال زالت الحاضن األول للمغرتب اليمني،
ومصد ًرا أساس ًيا من مصادر اقتصاد اليمن،

ونــوه الشيخ برش إىل أن اململكة السوق
األوىل للمنتجات اليمنية ،مثم ًنا دخول السلع
اليمنية إىل اململكة بشكل سهل ومرن عرب
ثالثة منافذ رئيسية يف املناطق الحدودية
يف محافظة صعدة وحــجــة ،إضــافــة إىل
عرشات النقاط يف الرشيط الحدودي التي
وضعت لتسهيل مهام التسويق والعالج،
ناهيك عن التبادل االقتصادي بني البلدين
بشكل عام ،كام أشار الشيخ ب ِْش إىل التبادل
الثقايف والعلمي بني البلدين ،وع ـدّه من
وخصوصا يف محاربة
أهم عوامل التنوير،
ً
األفكار املنحرفة املدعوم من إيران ،عززها
الخريجون اليمنيون يف مختلف التخصصات
من الجامعات السعودية .وشملت العالقات
بني البلدين كذلك جميع جوانب الحياة
وتعامالتها عىل املستوى الرسمي الذي متثّله
قيادة اململكة واليمن.
ومث ّن الشيخ برش موقف القيادة السعودية
التي بادرت إىل نجدة اليمن بعد أن أسقطت
امليليشيات الحوثية املدعوم من إيـران
النظام ،وسطت بقوة السالح عىل ممتلكات
ومقدرات البلد ،وسعت إىل حرف هوية البلد
وطمس عروبته ،من مملكة وملك الحزم
والعزم ،بإطالق عاصفة الحزم ،متزامنة مع
فتح األبواب لدخول األرس املترضرة واملهجرة
من تلك امليليشيا ،واستقبال ومتويل الحكومة
بالكامل ،ومبارشة العمل امليداين يف التحرير،
مقد ًرا تقديم اململكة أبناءها وفلذات أكبادها
جنبًا إىل جنب مع أبناء اليمن ليختلط الدم
العريب ويشكل أجمل وأروع لوحات اإلخاء
والتكاتف ،وختم الشيخ ب ِْش حديثه للمجلة
بالقول :خمس سنوات من حرب االسرتجاع
للكرامة والعزة لليمنيني ،حجمها بقدر حجم
اململكة العظيمة وقيادتها الحكيمة ممثل ًة
مبلك الحزم سليامن بن عبدالعزيز وويل
عهده األمني -حفظهام الله ،-وبحجم شعب
جسد األخوة الصادقة
اململكة العظيم الذي َّ
يف التعامل الراقي ،واالستضافة الكرمية
إلخوانهم اليمنيني.
حفظ الله البلدين ،وأعاد لبلدنا الحبيب
أمنه واستقراره.

الشيخ تركي الوادعي

المملكة هي
السند بعد الله
عز وجل لليمن
واليمنيين؛ يعرف
ذلك كل يمني
أصيل شهم الينسى
المعروف والينكر
الجميل
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حتى نلتقي

مكث

جدي في الحبشة سنين
ّ
ط ــوال ،كــان يرتع هناك
مقتفيا أثر الصحابة في بالد
من فضل الله،
ً
ال ُيظلم عندها أحد ،خرج من اليمن المتلظية
وظلما من أحفاد أبي لهب ليسكن قلبه
نارا
ً
ً
أبيض
َ
وسط ُسمرة األرض وطيبة األفئدة،
مغتسل بالبحر
ً
ُم ِش ًّعا مثل قطعة ألماس،
والــطــبــيــعــة ،وحــيــن يــعــود ُمــحــمـ ًـا بالهدايا
وال ــم ــؤن ،يــبــدو مــثــل نــهــر أقــبــل مــن جــوف
الــشــال ُمــداعـ ًـبــا خــصــات قــريــتــه العجفاء
الصماء ،وعند ثكنة قريبة من الدار الشامخة
ّ
في أعلى تلة بالقرية كان متصرف «اإلمام»
حية ،يسلبه مكوس وضرائب
يكمن له مثل ّ
«بيت الــمــال» ،ويــهــرول معه إلــى األسفل،
حيث كانت حقول أجــدادي محدودة الــزرع،
فيرفع فــوق كواهلهم أثــقـ ًـال مــن واجبات
فرضتها أطماع مواله التي ال تشبع.

كلمات كالبندقية !

وكان جدّي وحيدًا يف قرية تكاد تخلو
من ال ِعلم والــقـراءة ،وكــان هو ُمجيدًا
للغتني قراءة وكتابة ،ووالده قارئ جيد
لكتب قدمية كانت تأتيه من مهاجرين
ومسافرين ُحفاة ُعـراة ،طاملا م ّروا عىل
قريتنا لطلب القليل من املاء .أتذكر جديت
الطيبة الجميلة يف شهادتها عىل عرص تلك
بائسا م َّر عىل حقلها الصغري
األيام أن ر ً
اجل ً
يرجوها أن تسقيه من جرابها ،فأعطته،
ورشب حتى ارتوى ،ثم سقط ميتًا كجلمود
صخر ،وبهتت الفتاة ،وف ّرت ملتاعة إىل
أبيها الذي أقبل بطول فارع مثل نخلة
مثقلة بالرطب والحنان ،ووارى الغريب
الرثى باك ًيا عىل حال اليامنيني الذين صار
املوت يخطف سنا أرواحهم ،وهم عىل
نعيم أجدبه سوء اإلمام الغاشم ومرتزقته
الطامعني.
ذات يوم ،بعد تلك األحداث بسنوات ،اقتنى
جدّ ي بندقية بلجيكية كان لها صوتان عند زفرتها
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الغاضبة من الرصاص ،وكان القوم يتج ّمعون حوله
يف دهشة لذلك السالح املذهل ،كانت دهشتهم
تحيط قلبه برسور غامض ،فيميض وسطهم بخيالء
جامح ،مثل خيل بيضاء عانقت غرتها وجه الشمس،
ثم أصابه وباء الجدري ،وزحف عىل جسده ووجهه،
وكــاد يبلغ عينيه .وظل والــده يحرسه بالطب،
واألعشاب ،والعسل ،والدعاء ،حتى قهر الجدري،
لكنه استبقى عالمة صغرية من ذلك العهد البشع
عىل وجهه ،وظلت الزمة له تحت عينه اليرسى.
خرج جدّي من تلك املحنة املميتة أقوى
وأكرث إرصا ًرا عىل إنهاء حياة صاحب الجدري،
وقامت ثورة سبتمرب 1962م ،فحمل الشاب
العنيد بندقيته ،وطفق يرضب بها أرتال مرتزقة
«بوب دينار» ،وكان صوتها َج ِم ًيل يف قلبه،
مرو ًعا ألعدائه الذين باغتهم ذلك الصوت حني
ينشق إىل صوتني ،مثل رعد ساموي ،كانت
تلك حنجرته الغاضبة مام يحدث.
بعد سنوات أخرى عاد إىل قريته التي صارت
أجمل ،مطمئ ًنا إىل أن عهدً ا جديدً ا قد جاء إليه
ً
ُم ً
بهي ،وأن
قبل غري مدبر،
حامل أسفار وطن ّ

الغــباري
ســام ُ
كاتب وصحافي

رشها املكنون يف أعامقها
عائالت ال ُجدري رحلت ب ّ
إىل األبد ،ومات جدّ ي بعد ذلك بعقود ،وقد أفسح
نعيم من البيوت وتجارة األلبسة .أغمض
ألوالده ً
عينيه قبل أن تعود العائالت التي حفرت وباءها يف
وجهه العظيم ،ومل يدر أن جاره الذي اقتسم معه
خبز الجمهورية وأحالم السالم والتعايش قد ارتدَّ
إىل ُساللته ،وأن حفيده اليوم يُكرر مأساة هجرته
القدميةً ،
حامل معه جيشً ا من الكلامت ،وطلقات
من رصاص ُيسمع صداه يف غور أفئدة املعتدين،
تحفر بالوعي واملعنى والهدف رغبة جامحة
الس َللِ َّية العرقية.
الستعادة الهوية اليمنية ،وتجريم ُّ
فام عاد يف مقدورنا أن نعيش ترف االنقالب القادم
بعد سنوات مع عائلة أخرى تلتصق الجرمية باسمها،
ثم تف ّر وحيدة ملعونة ،وما تلبث أختها تلحقها..
وهكذا بال انقطاع ،سلسلة من ويل تتصل بحبل
رسي إىل أيب لهب.
سننترص يا جدّي كام انترصت ..والفاتحة إىل
روحك الثمينة
وإىل لقاء يتجدد،،

الثقب
األســــود بالتريليون
سرقات ميليشيا الحوثي

تنهب ميليشيا الحوثي من اإليرادات خالل العام الواحد

 1ترليون و 292مليار و 500مليون ريال
استولت على  400مؤسسة وشركة تجارية وخيرية وتعليمية

 300مليار ريال زيادة إيرادات كل سنة
(من تقرير لجنة الخبراء الدوليين)

 600مليار ريال
إيرادات غير ضريبية

318مليارا ريال
ً

سوق سوداء (بترول وديزل)

 400مليار ريال
عائدات ضريبية من أمانة العاصمة فقط

 600مليار ريال
عائدات النفط واالتصاالت والجمارك

ميليشيا الحوثي لصوص العصر
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تقبل الله طاعتكم

وأتم بالعيد فرحتكم
َّ

مجيعا بعودة اليمن السعيد
َّ
وأقر أعيننا ً

