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الحوثيون والتعددية: 
صعوبة الحكم 

والتعايش واالحتواء 
عبدالناصر المودع 

التي  ال�سفات  من  ال�سيا�سية  احلركات  بع�ض  تحمل 
جتعلها �سيغة مل�سروع فو�سى يف الدولة التي تظهر فيها؛ ويحدث ذلك 
نتيجة لأيديولوجيتها، وبنيتها ال�سيا�سية والتنظيمية، واآلية عملها، 
حتول  التي  الأمور  من  وغريها  الأخرى،  ال�سيا�سية  بالقوى  وعالقتها 
دون اأن تكون قادرة على العمل �سمن نظام تعددي دميقراطي، وعدم 
موؤ�س�سات  و�سعف  باحلكم،  لال�ستفراد  الكافية  الإمكانات  امتالكها 

الدولة وخ�سومها يف احتوائها �سيا�سياً اأو ع�سكرياً. 

( كاتب وحملِّل �سيا�سي ميني.  (
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تعد احلركة احلوثية اأمنوذجًا �سارخًا لهذا النوع من احلركات؛ فاأيديولوجيتها، 
وعالقاتها  ال�سلطة،  على  ح�سولها  وطريقة  ن�ساأتها،  وظروف  الع�سكري،  و�سلوكها 
متنعها  الأمور؛  من  وغريها  املجتمع،  مكونات  بقية  مع  تعاملها  وطريقة  اخلارجية، 
من اأن تت�سارك مع غريها العمل ال�سيا�سي �سمن نظام تعددي دميقراطي، كما اأنها 
ل متلك من الإمكانات التي متكنها من حكم كامل اليمن اأو جزء رئي�ٍس منه، و�سعب 
املحليني  وخ�سومها  الدولة  موؤ�س�سات  قبل  من  احتواوؤها  الورقة-  هذه  كتابة  -حتى 
واخلارجيني. وقد اأدى كل ذلك اإلى اأن ت�سبح احلركة م�سروع فو�سى لتفكيك الدولة 

اليمنية �سيا�سيًا واجتماعيًا وفكريًا. 

مع�سلة،  مبثابة  احلوثية  احلركة  اعتبار  اإلى  تقودنا  ذلك  كل  من  واخلال�سة 
حتجيمها،  اأو  اإنهائها  على  قادرة  وخارجية  حملية  ظروف  تتخلق  حتى  �ست�ستمر 

واإ�سعاف تاأثريها املدمر على الأقل. 

العوامل  بالتف�سيل  �سيناق�س  الذي  البحث،  هذا  جوهر  هي  املع�سلة  هذه 
الورقة  �ستتطرق  ال�ساأن،  هذا  ويف  فو�سى.  م�سروع  احلوثية  احلركة  من  جتعل  التي 
ن�ساأتها  وظروف  الجتماعية،  وخلفيتها  ال�سيا�سية،  وبنيتها  احلركة  لأيديولوجية 
وو�سائل ح�سولها على ال�سلطة، والعوامل التي اأ�سهمت يف �سعودها ال�سريع، وعالقتها 
بالقوى املحلية والإقليمية والدولية، وما العوامل التي �ساعدت، وت�ساعد احلركة على 

البقاء. 

اأو  اليمن  حكم  من  احلركة  متنع  التي  العوائق  اإلى  التطرق  �سيتم  ذلك  وبعد 
اأن تكون جزءًا من نظام تعددي دميقراطي. ويف الأخري �ستناق�س الورقة  اأو  بع�سه، 

العوامل التي حالت -حتى الآن- دون احتواء احلركة اأو الق�ساء عليها.

المنطلقات الفكرية للحوثيين

احلركة احلوثية حركة لإحياء املذهب الزيدي، وهو املذهب الذي ي�سرتك مع 
املذاهب ال�سيعية يف اأحقية �ساللة الإمام علي باحلكم. ووفقًا للزيدية، فاإن الإمامة 
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اأو الولية العامة للم�سلمني، تنح�سر يف الذكور البالغني املنحدرين من »البطنني«))( 
لأي  ميكن  جميعهم  فهوؤلء  طالب(  اأبي  بن  علي  ابني  اأواحل�سني  احل�سن  )�ساللة 
�شخ�ص منهم االدعاء باالإمامة؛ اإذا ما توافرت فيه ال�شروط االأربعة ع�شر للوالية))(. 

ويجيز املذهب الدعاء بوجود اإمام زيدي اأو غري زيدي.

ال�سيعية  املذاهب  لكل  معار�سة  حركة  الزيدي  املذهب  ي�سبح  لذلك؛  ووفقا 
وال�سنية على ال�سواء، فكونه مينح احلكم للبطنني، فاإنه بذلك يخالف املذهبني ال�سيعيني 
الرئي�سني )الثنا ع�سري والإ�سماعيلي( اللذين ح�سرا الإمامة يف عدد حمدود من 
االأ�شخا�ص ينتهي باإمام غائب كما يقول االثنا ع�شري وبع�ص االإ�شماعيلية))(. كما اأنه 
يتعار�ص مع معظم املذاهب ال�شنية التي و�شعت �شروط احلاكم )اخلليفة( وح�شرتها 
ال�سيا�سية الإ�سالمية يف  اأو عامة امل�سلمني كما هو حال معظم احلركات  يف قري�س، 

الوقت احلايل.

االإ�شارة-  �شبقت  -كما  الزيدي  للمذهب  اإحيائية  حركة  احلوثية  اأن  ومع 
الإمامي  النظام  عودة  اإلى  تدعو  ل  الأقل-  -على  العلنية  وخطاباتها  اأدبياتها  فاإن 
عبدامللك،  اأخيه  وخطابات  احلوثي،  ح�سني  »مالزم«))(  فكل  و�سريح،  وا�سح  ب�سكل 
الإمامي،  النظام  لعودة  ت�سري  ل  ومنظريها  احلركة  قادة  مع  الإعالمية  واحلوارات 
ب�سكل �سريح))(، بل اإن الكثري من خطابات احلركة اأ�شارت اإلى اأنها ال ترغب بعودة 

الإمامة، واأنها اأ�سبحت جزءًا من التاريخ))(. 

))( يق�سد بالبطنني ذرية احل�سن واحل�سني ابني علي بن اأبي طالب.

))( يحدد املذهب الزيدي �شروط االإمامة يف )))( �شرطًا، اأهمها �شرط االنت�شاب للبطنني، ويعترب هذا ال�شرط هو اأ�شا�ص املذهب الزيدي. 

))( هناك طائفة من الإ�سماعيلية توؤمن بغيبة الإمام.

))( ن�سخ لأحاديث ح�سني احلوثي التي األقى معظمها خالل الأعوام ))00)-)00)(، وقد متت طباعتها على �شكل املالزم التي توزع على 
طالب اجلامعات يف اليمن، وقد اأ�شبحت هذه املالزم مبثابة االإطار النظري للحركة احلوثية. 

))( يف مقابلة �شهرية لبدر الدين احلوثي مع �شحيفة الو�شط اليمنية اأجريت يف 8/9/)00) اأنكر فيها اأن يكون ابنه قد ادعى الإمامة، 
وجتنب احلديث عن احتكار احلكم للبطنني وقال بجواز اأن يحكم غريهم. ن�س املقابلة يف موقع الو�سط، على الرابط التايل:

 http://www.alwasat-ye.net/?ac=3&no=32290 

))( ر�سالة عبدامللك احلوثي للرئي�س ال�سابق �سالح، التي قال فيها: »نكتب اإلى فخامتكم هذه الر�سالة للتاأكيد على ما اأكدنا عليه مرارًا 
من اأنا ل�سنا �سد النظام اجلمهوري ول �سدك، واأنا ل ن�سعى اأبدًا اإلى فر�س الإمامة كما ي�سيعونه عنا« موقع �سحيفة الو�سط، على الرابط 

التايل:
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بالغمو�س  يت�سم  الأقل–  على  الآن  -حتى  امل�ساألة  هذه  من  احلركة  وموقف 
املتعمد، الذي رمبا ميكن اإرجاعه اإلى فكرة التقية، املعتمدة يف املذاهب ال�سيعية))(، 
والتي جتعلها تتجنب الت�سريح بفكرة توؤمن بها، حتى تت�سنى لها الظروف لإعالنها. 
وقد جتنب ح�سني احلوثي احلديث عن احلكم يف اليمن لرغبته يف تفادي ال�سدام مع 
ال�شلطة، وكان كل حديثه عن عموم االأمة االإ�شالمية، ومن له حق الوالية، وما مربرات 
ح�سر الولية يف البطنني، وفوائدها وخماطر تويل غريهم للحكم. وقد ركز ح�سني 

احلوثي على فكرة »العلم« الذي يختاره اهلل من ذرية النبي يف بع�س الفرتات.

احلكم  حق  عن  التخلي  الزيدي  للمذهب  اإحيائية  حلركة  ميكن  ل  ذلك  ومع 
اآخر، مثلها  الزيدي وبدونها ي�شبح �شيئًا  الفكرة هي جوهر املذهب  للبطنني، فهذه 
املذهب  تخيل  ميكن  ل  التي  ع�سرية،  الثني  ال�سيعة  لدى  الغائب  الإمام  فكرة  مثل 

ال�سيعي بدونها. 

ووفقًا ملا �سبق؛ تتحدث احلركة يف كل اأدبياتها، عن ح�سر احلق يف الولية العامة 
ل�ساللة احل�سن واحل�سني )البطنني( ففيما ي�سمى »الوثيقة الفكرية والثقافية«، التي 
حررت عام ))0) جند الوثيقة تلخ�س هذه امل�ساألة يف ثالث ق�سايا هي: ال�سطفاء 
وم�سمونها يقوم على اأن اهلل ا�سطفى اآل حممد ليتولوا امل�سوؤولية الكاملة عن الدين، 
حيث تقول الوثيقة »ونعتقد اأن اهلل �سبحانه ا�سطفى اأهل بيت ر�سوله )�سلى اهلل عليه 
واآله و�شلم( فجعلهم هداة لالأمة وورثة للكتاب بعد ر�شول اهلل اإلى اأن تقوم ال�شاعة«)8(. 
وي�سرتك احلوثيون يف هذه الق�سية مع بقية املذاهب ال�سيعية، فيما يختلفون يف من 

يحق له احلكم من اآل النبي.

 http://www.alwasat-ye.net/?ac=3&no=33490

))( مبداأ �شيعي يقول بجواز اإظهار �شيء وا�شتبطان �شيء اآخر يف حال اال�شطرار، وتفاديًا لقمع ال�شلطات. 

)8( الوثيقة الفكرية والثقافية، ال�سفحة الرابعة، متوافرة على الرابط  التايل:
 https://dl.dropboxusercontent.com/u/24926962/zaidi.pdf
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والق�سية  واحل�سني)9(،  احل�سن  من  وذريته  علي  يف  احلكم  الثانية،  والق�سية 
الثالثة هي ق�سية العلم التي كان يكررها ح�سني احلوثي يف مالزمه، وذكرتها الوثيقة 
»اإن  التايل:  النحو  الوثيقة على  املنارة ت�سوغها  العلم/  املنارة. وفكرة  حتت م�سمى 
اهلل يهيئ يف كل ع�سر من يكون منارًا لعباده وقادرًا على القيام باأمر الأمة والنهو�س 
بها يف كل جمالتها«)0)(. واإذا �سمحنا لأنف�سنا بتاأويل اأحاديث ح�سني احلوثي الكثرية 
حول »العلم« -والتي تظهر كفكرة مركزية يف مالزمه- فاإننا نتو�سل ل�ستنتاج مفاده: 
اإنه كان يرى يف نف�سه هذا العلم، والذي �سيتم الإعالن عنه حني تن�سج الظروف. وهو 
بذلك االأ�شلوب يكون قد حتا�شى املواجهة مع ال�شلطة اليمنية، كونه مل يكن يتحدث 
الإتيان  نف�سه  الوقت  ويف  الإمامة،  لعودة  �سريحة  ودعوة  بديلة،  �سيا�سية  �سلطة  عن 
ب�شيغة جديدة لالإعالن عن االإمامة، بدال من ال�شيغة التقليدية، التي كانت تتم عرب 

ادعاء االإمامة ممن يعتقد باأنه قد حاز على �شروط االإمامة وفق املذهب الزيدي. 

ترافق �شعود احلركة احلوثية مع اأحداث كبرية �شهدتها املنطقة العربية والعامل 
الفل�سطينية  النتفا�سة  اندلع  الأحداث  هذه  ومن   )(00(-(00(( احلني  ذلك  يف 
الثانية )انتفا�سة الأق�سى( عام 000) وهجمات )) �شبتمرب )اأيلول( وما تبعها من 
لت�سويق  الأحداث  ا�ستغل ح�سني احلوثي تلك  والعراق. وقد  اأفغان�ستان  غزو لكل من 
وموؤامرات  الأمة،  �سعف  حلالة  كاأمنوذج  اإظهارها  خالل  من  ال�سيا�سي،  م�سروعه 
وا�ستنها�س  الأعداء،  القادر على مواجهة  للعلم  ي�ستوجب احلاجة  ما  وهو  اأعدائها، 

الأمة وغريها من ال�سعارات التي تعج بها مالزم احلوثي وخطابات احلركة.

وميكن اخت�سار امل�سروع احلوثي يف الفكرة التالية: اإن جميع م�ساكل امل�سلمني 
التاريخيني  »اأعدائهم  اأمام  وهزائمهم  وف�سلهم  والفكرية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
واالأبديني« ترجع اإلى عدم تنفيذ و�شية النبي بح�شر الوالية يف ذريته، والذي يعترب 
انحرافًا عن العقيدة، وت�سويب هذا النحراف، يتم بعودة الولية لذرية النبي، وهو 

الأمر الكفيل بحل كل م�ساكل امل�سلمني.

)9( ال�سفحة الثانية من الوثيقة )املرجع ال�سابق(.

)0)( ال�سفحة الرابعة من الوثيقة )املرجع ال�سابق(.
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–تقريبًا- عن احلديث  اأن احلركة احلوثية وقادتها توقفوا  الرغم من  وعلى 
عن ق�شية الوالية بال�شكل املكتوب يف مالزم ح�شني احلوثي من بعد دخولهم �شنعاء، 
الإطار  باعتبارها  لها  والرتويج  طباعتها  يتم  املالزم  فاإن  الق�سية،  هذه  حل�سا�سية 
الفكري للحركة. فيما مو�سوع ال�سراع احل�ساري مع الآخر ما زال هو امل�سروع الكبري 

الذي تدعيه احلركة وتردده يف خطابها العام.

استغالل الخالفات السياسية

اأجادت احلركة توظيف اخلالفات ال�سيا�سية بني النخبة ال�سيا�سية ل�ساحلها، 
املطالبة برحيل �سالح عام  اندلع الحتجاجات  بعد  وا�سح  ب�سكل  الأمر  وظهر هذا 
وتاأمتر  معهم  تذوب  اأن  دون  للمحتجني  باالن�شمام  احلركة  بادرت  حيث   ،(0((
باأمرهم)))(، ويف الوقت نف�شه؛ بداأت احلركة مبد خطوط ات�شال وتن�شيق مع �شالح 
وفريقه. وخالل تلك الفرتة �سيطرت احلركة على مدينة �سعدة، بالتفاهم مع اجلرنال 
الأحمر وما �سمي بقوى الثورة، وعينت احلركة اأحد املوالني لها يف من�سب حمافظ 

�سعدة)))(.

وبعد خروج الرئي�س �سالح من احلكم يف بداية ))0) مار�ست احلركة ن�ساطاتها 
ب�شكل علني يف جميع مناطق اليمن وحتديدًا يف العا�شمة، وقامت با�شتقطاب الكثري 
من القوى واالأ�شخا�ص املح�شوبني على الرئي�ص �شالح وكذلك املعار�شني له. وقامت 
اأيديولوجي و�شيا�شي حلزب االإ�شالح وحلفائه، والذي برز  بتن�شيب نف�شها كخ�شم 

كقوة رئي�سة يف ال�سلطة التي خلفت �ساحلًا. 

الإ�سالح  خ�سوم  جميع  مع  باآخر،  اأو  ب�سكل  حتالفها،  اإلى  ذلك  اأدى  وقد 

اأ�س�س احلوثيون ما ميكن اعتباره جناحًا خا�سًا بهم داخل هذه  )))( خالل العت�سام ال�سهري فيما �سمي بـ»�ساحة التغيري يف �سنعاء«، 
املناوئون حلزب  وبالذات  املحتجني،  ال�شاحة جزءًا من  ا�شتقطبوا من خالل وجودهم يف  وقد  ال�شمود«،  �شباب  بـ»�شاحة  �شمي  ال�شاحة، 
اأن�سار احلوثيني يف  وجود  ا�ستمر  وقد  الأحمر،  بال�سيخ حميد  املمثل  والقبائل  الأحمر،  بعلي حم�سن  املمثل  الع�سكري  بجناحيه  الإ�سالح 

ال�ساحة حتى بعد اأن غادرتها القوى الأخرى. 

)))( مت تعيني فار�س مناع، اأحد كبار جّتار الأ�سلحة يف اليمن، حمافظا ل�سعدة، يف مار�س )اآذار( ))0)، باإيعاز من احلوثيني وموافقة من 
القوى الثائرة على الرئي�س ال�سابق �سالح. انظر: موقع امل�سدر اأونالين، على الرابط التايل:

 http://almasdaronline.com/article/17844 
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ال�سعبي  املوؤمتر  وحزبه  ال�سابق  الرئي�س  هوؤلء  ومن  وال�سيا�سيني،  الأيديولوجيني 
والقوى الي�شارية، كاحلزب اال�شرتاكي والكثري من القوى املح�شوبة على الليرباليني. 
وحلفائه  الإ�سالح  اإ�سعاف  من  اخلا�س  هدفه  الأطراف  هذه  من  طرف  لكل  وكان 

الع�سكريني والقبليني. 

فراغ السلطة

اأدى تفكك نظام الرئي�س �سالح واإجباره على ترك ال�سلطة اإلى تقوية احلوثيني؛ 
الفاعلة  املوؤ�س�سات  وخ�سو�سًا  الدولة،  اأجهزة  اإ�سعاف  يف  التفكك  ذلك  اأ�سهم  فقد 
منها كاجلي�س والأمن، وهو ما �سهل للحوثيني التمدد والنت�سار ال�سيا�سي والع�سكري. 
واأخطر مظاهر تفكك نظام �سالح تويل عبد ربه من�سور ال�سلطة خلفًا ل�سالح، فهذا 
وال�سيا�سية  القيادية  فقدراته  للحكم،  واملو�سوعية  الذاتية  للموؤهالت  يفتقد  الأخري 
حمدودة جدًا، ولي�ص له من حزب �شيا�شي اأو قوة قبلية اأو اجتماعية اأو جغرافية فاعلة. 
واأخطر ما يف الأمر اأنه حاول اأن يقلد �سيا�سات �سالح اخلطرية، التي كانت تقوم على 
اللعب على التناق�سات ال�سيا�سية واجلهوية والقبلية، بهدف اإ�سعاف اجلميع وتقوية 

مركزه ال�سيا�سي. 

وبتحييد موؤ�س�سات الدولة واإ�سعافها؛ متكن احلوثيون من التمدد بكل �سهولة 
وي�سر من معقلهم يف �سعدة حتى بقية اليمن، ومل يقف يف طريقهم اإل مقاومة �سعيفة 
وحمدودة قام بها بع�س خ�سومهم، اأما قوات اجلي�س والأمن فقد كانت الأوامر لها 
من هادي ووزير دفاعه باأن يبقوا على احلياد، ويف بع�س احلالت الت�سليم للحوثيني 

دون قتال)))(. 

)))( هناك الكثري من ال�شهادات ل�شباط يف القوات امل�شلحة، اأفادت باأنهم اأبلغوا من قبل وزير دفاع هادي، باأن ال يقاتلوا احلوثيني، واأن 
�سل�سلة  الكثري منها يف  الغفوري  الكاتب مروان  واملعدات. وقد ذكر  الأ�سلحة  لهم، ونهب  التابعة  املع�سكرات  بال�سيطرة على  لهم  ي�سمحوا 

كتاباته »ليلة �شقوط اجلمهورية«، للمزيد انظر: موقع امل�شدر اأون الين، على الرابط التايل:
http://almasdaronline1.com/article/63729
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السيطرة على مؤسسات الدولة

اأن  بعد  الأخرى،  الأطراف  جميع  على  كبرية  ن�سبية  مبيزة  احلوثيون  يتمتع 
متت  وقد  ل�ساحلهم.  و�سخروها  –تقريبًا-  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  على  �سيطروا 
ال�سيطرة يف البداية من خالل ما اأ�سموها »اللجان الثورية«، التي اأ�سبحت –عمليًا- 
هي املتحكمة ب�سوؤون املوؤ�س�سات احلكومية، ويف مرحلة لحقة قاموا بتعيني عنا�سرهم 
يف الوظائف الرئي�شة، دون اأي اعتبار للموؤهالت اأو اخلربات اأو القوانني املنظمة للعمل 
يف هذه املوؤ�س�سات، فعلى �سبيل املثال، مت ترفيع بع�س عنا�سرهم يف وزارة الداخلية 
من رتبة جندي اإلى رتبة لواء، وهي اأعلى رتبة يف هذه الوزارة)))(. يف الوقت نف�سه؛ 
مت ف�شل الكثري من املوظفني الذين �شكوا يف معار�شتهم، وكانت النتيجة اأن اأ�شبحت 
جميع موؤ�ش�شات الدولة يف �شنعاء واملناطق التي يحكمونها حتت �شيطرتهم املبا�شرة.

جميع  على  ا�شتحوذت  التي  الها�شمية،  االأقلية  عرب  ال�شيطرة  هذه  متت  وقد 
واأ�سبحت -عمليًا- مبثابة  الو�سطى،  الوظائف  ومعظم  واحل�سا�سة،  العليا  الوظائف 
الأقلية املختارة �ساحبة المتيازات واحلظوة. وبهذه الإجراءات تكون احلركة احلوثية 
التنظيم  اأع�ساء  التي ي�سيطر  ال�سمولية،  قد جمعت يف �سلوكها هذا ما بني الأنظمة 
املنا�سب  التي حت�سر  التقليدية  ال�ستبدادية  والأنظمة  الدولة،  موؤ�س�سات  على  فيها 

الرئي�سة يف �ساللة معينة. 

وعملت هذه ال�سيطرة على زيادة نفوذهم ب�سكل وا�سح، حيث اأظهر الكثري من 
املوظفني ولءهم للحوثيني رغبة يف احل�سول على منافع اأو خوفا منهم، اأما من مل 

يرغب يف القبول بهم فقد ان�سحب من موقع عمله.

)))( يف قرارات من قبل اللجنة الثورية العليا مت ترقية عدد كبري من احلوثيني من رتب دنيا اإلى اأعلى رتبة يف وزارة الداخلية، ميكن 
الطالع على هذه الرتقيات على هذا الرابط:

 http://sjl-news.info/n/1171581/ 
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تمثيل الحركة

مبا اأن احلركة قد قامت من اأجل اإحياء املذهب الزيدي، الذي يح�سر احلكم 
الطبيعيون  االأن�شار  هم  هوؤالء  فاإن  االإ�شارة-  �شبقت  -كما  الها�شميني  ال�شادة  يف 
للحركة؛ لكونها �ستمنحهم حق احلكم واملكانة العليا يف املجتمع، وهو ما يجعلهم اأقلية 
ذات امتيازات خا�سة؛ ت�سمل التمتع بالوظائف العليا يف الدولة، واملكانة الجتماعية 

املرموقة، وغريهما من المتيازات القت�سادية والثقافية والجتماعية. 

وقد تاأكد هذا الأمر يف كل املناطق واملواقع التي �سيطر عليها احلوثيون، فجميع 
املنا�شب املهمة واحل�شا�شة داخل احلركة ي�شغلها اأ�شخا�ص ينتمون لل�شادة الها�شميني، 
وجميع التعيينات الر�سمية يف املواقع احل�سا�سة يف الدولة، والتي �سدرت عن احلوثيني 
الوظائف يف  نف�شها. ومعظم  الفئة  ُمنحت الأ�شخا�ص من هذه  بعد دخولهم �شنعاء، 
امل�شتويات الو�شطى اأعطيت لهم اأي�شًا. وقد مت ذلك دون اأي اعتبار للكفاءة اأو اخلربة 

اأو ال�سهادة العلمية. 

موؤ�س�سات  يف  احلوثيني  قبل  من  متت  التي  التعيينات  جلميع  �سريعة  وبنظرة 
الدولة، جند اأن اأكرث من )0)%( -على اأقل تقدير- قد متت لها�شميني، وهو ما يوؤكد 
الدولة، و�ساحبة المتيازات  املهيمنة على  الأقلية  توجه احلركة جلعل هوؤلء مبثابة 
واحلركة  والثقافية.  والجتماعية  واملالية  الع�سكرية  ال�سيطرة  واأداة  بها،  اخلا�سة 
احلوثية تعيد ا�شتن�شاخ اأمنوذج احلكم االإمامي، الذي كان مينح ال�شادة الها�شميني 

معظم املنا�سب ال�سيا�سية والإدارية والق�سائية والع�سكرية يف الدولة. 

الهاشميون: اختالف المذاهب

ينتمون  �شادة  فهناك  الها�شميني؛  ال�شادة  من  عدة  فئات  اليمن  يف  ويوجد 
ينتمون  ل  �سادة  هوؤلء  وبني  ال�سافعي،  للمذهب  ينتمون  و�سادة  الزيدي،  للمذهب 
للبطنني. وخالل حكم الأئمة اقت�سر احلكم على ال�سادة الزيود من »البطنني« فيما 
اأنهم  مبعنى  الزيدية،  ال�شلطة  عن  كلي  �شبه  ب�شكل  منف�شلني  ال�شنيون  ال�شادة  كان 
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خ�سو�سًا  الزيود،  كاأقرانهم  الإمامي  احلكم  من  امل�ستفيدة  الفئات  من  يكونوا  مل 
الذي  الزيدي،  واملذهب  فكرها  يتعار�ص  �شوفية  لطرق  �شيوخًا  كانوا  معظمهم  واأن 
كان يعادي الطرق ال�شوفية ويعتربها خروجًا على الدين، ونوعًا من اأنواع ال�شعوذة 
والدجل، وخالل تاريخ الأئمة كان يتم نهب وتدمري مقرات الأولياء التابعني لل�سوفية. 

مشروع الحركة

ب�سكل  ال�سيا�سي  م�سروعها  تبيان  على  تقدم احلركة  الوقت احلايل، مل  حتى 
وا�شح وحمدد، وكل ما هنالك لي�ص اإال �شعارات عن العداء الأمريكا واإ�شرائيل، ونهو�ص 
اإرجاع  للحكم. وميكن  �سيا�سيًا  م�سروعًا  تقدم  ل  التي  الأمة وغريها من اخلطابات 
النظام  بعودة  املتمثل  احلقيقي  م�سروعها  اإظهار  على  قدرة احلركة  اإلى عدم  ذلك 
االإمامي، الذي هو جوهر املذهب الزيدي، كما �شبق واأ�شرنا. فالنظام االإمامي اأ�شبح 
لدى �شريحة وا�شعة من اليمنيني جزءًا من املا�شي، وال ميكن القبول بعودته اإال لدى 
احلركة  اأدبيات  فكل  ذلك،  ومع  الزيدي،  للمذهب  املتع�سبني  من  جدًا  �سغرية  فئة 
احلوثية، وحتديدًا »مالزم« ح�سني احلوثي، تتحدث عن حق احتكار احلكم ل�ساللة 

احل�سن واحل�سني، وهو الأمر الذي مل تبلور احلركة و�سائل تطبيقه حتى الآن. 

ويف الوقت احلايل متار�س احلركة ال�سلطة بغمو�س مق�سود اقت�سته ال�سرورة، 
اأطلق  الو�سف الذي  ت�سبه  الثورة« وهي �سفة  له بو�سف »قائد  ي�سار  فزعيم احلركة 
على اخلميني وخليفته خامنئي يف اإيران، ومعمر القذايف يف ليبيا. ولقب قائد الثورة 
اأو  اأو قانوين  اأ�سل ر�سمي  يحمل الكثري من الدللت، فهو من جهة من�سب لي�س له 
املنا�شب  من  اأعلى  يعترب  كونه  مطاطًا  من�شبًا  يعد  اأخرى  جهة  ومن  تاريخي،  حتى 

الر�سمية يف الدولة حاليًا. 

اإلى جانب ذلك؛ مار�ص احلوثيون ال�شلطة عرب ما �شمى باللجنة الثورية العليا، 
وكان  )اآذار( ))0)،  اأعلنوه يف ) مار�س  الذي  الد�ستوري  الإعالن  انبثقت من  التي 
من املفرت�س وفقًا لذلك الإعالن، اإن�ساء جمل�س وطني، يكون مبثابة برملان، ينتخب 
وميكن  العليا.  الثورية  اللجنة  قبل  من  مراقبًا  املجل�س  هذا  ويكون  رئا�سة،  جمل�س 
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التخمني باأن احلوثيني كانوا يخططون لأن تكون ال�سلطة على ال�سكل التايل: ت�سكيل 
اللجنة الثورية العليا التي تقوم بت�شكيل املجل�ص االنتقايل، الذي يقوم بانتخاب جمل�ص 
رئا�سة، تكون اللجنة الثورية هي ال�سلطة العليا على هذا املجل�س، ثم تاأتي �سلطة عليا 
وهي �سلطة قائد الثورة عبدامللك احلوثي. وهذا النظام ميكن اعتباره ن�سخة معدلة 
من النظام االإيراين، الذي يدار من قبل �شلطة ما فوق د�شتورية، وهي �شلطة مر�شد 
تنفيذ  ا�شتكمال  يتمكن احلوثيون من  والأ�شباب كثرية مل  ولكن  الفقيه.  الويل  الثورة 
هذا النموذج)))(. ويف الفرتة الأخرية اتفقوا مع الرئي�س ال�سابق على ت�سكيل ما �سمي 
بـ»املجل�س ال�سيا�سي« منا�سفة، وهو الأمر الذي مل تت�سح معامله حتى كتابة هذه الورقة. 

ونتيجة لغياب امل�شروع ال�شيا�شي الوا�شح للحركة فاإنها تعاين من نقطة �شعف 
جوهرية، حيث ل ميكن للحركة اأن ت�ستمر باحلكم لفرتة طويلة، يف ظل حالة الغمو�س 
والفو�شى التي تدير بها الدولة يف الوقت احلايل، وا�شتن�شاخ منوذج ماليل اإيران اأو 

قذايف ليبيا وحزب اهلل لبنان، ال ميكن تطبيقه يف اليمن. 

صعوبة الحكم 

من خالل معرفة الطبيعة العامة للحركة احلوثية، يت�سح اأنها ل ميكن اأن حتكم 
اليمن اإال ب�شكل منفرد وباآلية قمعية �شمولية، وحتى لو متكنت من التحالف مع بع�ص 
القوى الأخرى؛ فاإن هذا التحالف يبقى ه�سًا ول ميكن ا�ستمراره. وما يجعل احلركة 
متار�ص ال�شلطة عن طريق القمع واال�شتبداد �شعُف �شرعيتها ال�شيا�شية. وهذا ال�شعف 
ناجت عن م�شروع احلركة الركيك، الذي ال يحظى بدعم �شريحة وا�شعة من ال�شكان، 
فكما ذكرنا مرارًا، فاإن م�سروع احلركة ل يخدم –عمليًا- اإال فئة الها�شميني، وهي 
اأفرادها ))%( من ال�شكان)))(، وقلة �سغرية من ال�سكان  الفئة التي ل يتجاوز عدد 
واأ�سبحوا مقتنعني بها وموؤمنني مبنطلقاتها  اأدجلتهم من قبل احلركة،  الذين متت 

الفكرية/ الدينية. 

)))( رف�س املوؤمتر ال�سعبي حليف احلوثيني العرتاف بالإعالن الد�ستوري، وهو الأمر الذي حال دون ا�ستكمال احلوثيني تنفيذ ما ورد 
يف الإعالن.

)))( ال يعرف بال�شبط حجم الها�شميني يف اليمن، غري اأن االنطباع العام يوحي باأنهم ال يتجاوزون مئات االآالف. 
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للحركة  طبيعيني  اأن�شارًا  لي�شوا  الها�شميني  غري  من  الزيدية  االأقلية  وحتى 
احلوثية، فكما �سبق وذكرنا،فهم على املذهب ال�سني، ومن تبقى منهم على املذهب 
متار�س  احلركة  كون  احلوثية،  للحركة  تلقائيني  حلفاء  اعتبارهم  ميكن  ل  الزيدي 
اأن  راأيي  للحركة يف  �شيقدمه هوؤالء  ما  واأف�شل  الها�شميني.  ل�شالح  التمييز �شدهم 
يكونوا حلفاء مرحليني، واأدوات خ�سنة يف اأيديها، كون الزيود ينتمون ملنطقة القبائل 

اليمنية املحاربة.

للم�سروع  معار�سة  جمملها  يف  تبقى  فاإنها  ال�سكان،  من  ال�سنية  الأغلبية  اأما 
احلوثي، واإن كانت هذه املعار�سة غري كاملة يف الوقت احلايل نتيجة الخرتاقات التي 
قام بها احلوثيون لدى بع�س املح�سوبني على ال�سنة، وحتديدًا اأن�سار املوؤمتر ال�سعبي، 
وبع�ص القوى التي هي يف حتالف موقت معهم نتيجة �شيطرتهم على الدولة، وغياب 

اأي طرف اآخر قادر على ا�ستيعابهم. 

ولكون هذا التحالف ل يحمل �سفة الدميومة ومعر�سًا لالنهيار؛ فاإن من املمكن 
للم�سروع  بالطبيعة  اليمن هم معار�سون  ال�سنة يف  العظمى من  الغالبية  باأن  اجلزم 
احلوثي. وهذا الأمر يوؤكد �سعف التاأييد ال�سعبي للحوثيني، والذي يتخذ اأكرث من طابع 
)�سيا�سي، مناطقي، مذهبي، قبلي( وهو ما يجعل احلركة تخو�س حربًا و�سراعًا على 

اأكرث من جبهة، و�سد اأكرث من طرف.

وكل ذلك يعني اأن احلركة ال تتمكن من احلكم اإال عرب نظام �شمويل قمعي، 
فاال�شتبداد التقليدي ال ينفع معها، حيث اإن هذا النمط من اال�شتبداد يتم عرب حكومة 
ملكية متتلك قدرًا معقوًل من ال�سرعية وتتحكم بجهاز الدولة، اأو من خالل حكومة 

ع�سكرية ت�ستخدم اجلي�س وقوات الأمن اأدواٍت لل�سيطرة. 

وما يجعلنا جنزم بالطابع ال�شمويل للحركة، اآلية ممار�شتها للحكم يف املناطق 
التي حتت �سيطرتها، وفكرها وبنيتها التنظيمية ال�سيا�سية والع�سكرية، واآلية و�سولها 

للحكم.
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واال�شتمرارية  النجاح  له  ت�شمن  معينة  �شروط  اإلى  يحتاج  ال�شمويل  والنظام 
لفرتة زمنية معقولة. ومن هذه ال�شروط ميكننا اأن ن�شري اإلى:

• مناطق 	 جميع  يف  ومنت�شرة  وا�شعة  �شعبية  بقاعدة  الفاعل  ال�شيا�شي  التنظيم   
الدولة، وهذا غري متوافر للحركة ب�سبب طبيعتها ال�ساللية/ املذهبية/ اجلهوية، 

فاالأقلية الها�شمية املنت�شرة يف جميع مناطق اليمن ال تكفي احلركة.

• اأجهزة قمع فاعلة )جي�س، اأمن( وهذه متوافرة ن�سبيًا يف بع�س مناطق �سيطرة 	
احلركة، اإال اأنها يف حالة تراجع ب�شبب احلرب الدائرة.

• خدمات 	 وتقدمي  وال�سيطرة،  القمع  اأجهزة  تغذية  على  القادرة  ال�سخمة  املوارد 
ال  كاليمن  فقري  بلد  متوافرة يف  وهذه غري  بها حكمهم،  تربر  لل�شكان  �شرورية 
الذي  الأ�سا�س  وهي  طبيعية(  موارد  )حمروقات،  �سخمة  ريعية  موارد  ميتلك 
تعتمد عليه النظم اال�شتبدادية. فكل موارد البلد املتاحة قبل احلرب االأخرية مل 

تكن قادرة على تغطية النفقات العامة للدولة. 

ويف الوقت احلايل ل ت�سيطر احلركة على املناطق التي بها نفط وغاز، ومن ثم 
فاإنها ل متتلك اإل موارد حمدودة جدا ل متكنها من دفع الرواتب الأ�سا�سية ملوظفي 
الدولة، ناهيك عن تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية اأو ال�ستثمار ال�سرتاتيجي، اأو تطوير 
اأجهزة القمع والإكراه. ولن يعو�س نق�س املوارد املحلية الدعم اخلارجي املتوقع من 
�شكانها  دولة  �شموليًا يف  نظامًا  يقيم  الذي  اإلى احلد  ي�شل  لن  الدعم  فهذا  اإيران، 

يقرتبون من )0)( مليون ن�سمة.

• الدعم اخلارجي الكبري وهذا غري متوافر، فكل الدعم اخلارجي الذي حتظى به 	
احلركة ياأتيها من اإيران والدول واجلماعات الدائرة يف فلكها، وهوؤلء ل ميكن 
واأن هناك عدم  االعتماد عليهم يف دعم نظام �شمويل لفرتة طويلة، خ�شو�شًا 
توا�سل جغرايف بني اليمن وهذه الدول، الأمر الذي ي�سعب عليهم تقدمي الدعم 

الب�سري والقت�سادي والع�سكري للحركة. 
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يف مقابل ذلك، تعاين احلركة من رف�س يف حميطها اجلغرايف، وحتديدًا من 
اململكة ال�سعودية التي تعد الدولة الأكرث نفوذًا وتاأثريًا يف اليمن، �سيا�سيًا واقت�ساديًا 
حرب  �شكل  على  احلايل  الوقت  يف  ُيرتجم  الذي  الرف�ص  وهو  وثقافيًا،  واجتماعيًا 
تخو�شها ال�شعودية وبع�ص دول اخلليج ب�شكل مبا�شر، واأخرى حرب غري مبا�شرة من 

خالل دعم القوى املعار�سة للحوثيني. 

وقد تاأكدت �سعوبة حكم احلوثيني خالل املرحلة املا�سية؛ فلم تقدر احلركة اأن 
ترتجم اإعالنها الد�شتوري اإلى واقع حقيقي، نتيجة ممانعة حليفها املرحلي )املوؤمتر 
ال�سعبي(. وعدم متكن احلركة من تنفيذ الإعالن، ومن ثم احلكم وفق الطريقة التي 
ترغب بها ي�شري اإلى ه�شا�شة ال�شيطرة احلوثية و�شعفها، الذي يتاأكد مع ا�شتمرارها 

يف احلكم. 

واالأمنوذج الذي حتاول احلركة احلكم من خالله هو اأقرب لالأمنوذج ال�شمويل 
عمل  كما  �شيا�شي،  اأو  فكري  تربير  الأي  احلوثية  املمار�شة  افتقار  اأن  غري  االإيراين، 

اخلميني وماليل اإيران يف نظامهم، يجعل هذا الأمنوذج غري قابل للتطبيق.

اأ�شبه  لها مالمح وا�شحة، وهي  لي�ص  لنظام حكم احلوثي  وال�شيغة احلالية   
ما تكون مبمار�سة اأمر واقع باآليات غري ر�سمية، لتكون النتيجة نظامًا م�سخًا لي�س له 

مالمح ثابتة اأو تربيرات فكرية.

واخلال�شة مما ذكرنا؛ اأن احلركة احلوثية ال ميكنها اأن حتكم اليمن اأو حتى 
يف  وال�شراع  احلرب  معادلة  يف  رئي�شة  قوة  البقاء  هو  ميكنها  ما  واأكرث  منه،  جزءًا 

اليمن. 

صعوبة المشاركة

هناك مناذج عدة مل�ساركة احلركة احلوثية يف ال�سلطة، اأهمها: اأن تكون جزءًا 
من نظام تعددي دميقراطي، اأو اأن تكون جزءًا من نظام حما�س�سة طائفي/ جهوي، 
اأو اأن ي�سبح لها منطقة جغرافية حمددة تديرها �سمن نظام حكم ذاتي/ فدرايل. 
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وفيما يلي مناق�سة لإمكانية م�ساركة احلركة يف النماذج املذكورة من عدمها:

تعددية  عملية  من  جزءًا  ت�سبح  اأن  احلركة  على  ي�سعب  الأول  النمط  يف 
فالنظام  ذكرناها؛  التي  العامة  وطبيعتها  تتنا�سب  ل  العملية  هذه  لأن  دميقراطية؛ 
التعددي يقوم على فكرة جوهرية تتلخ�س يف قبول اأطراف العملية ال�سيا�سية بقواعد 
النافذة،  الد�ساتري والقوانني  القواعد يتم ذكرها يف  لعبة ملزمة لهم، ومعظم هذه 
فيما البع�س الآخر تكون م�ستبطنة يف احل�س العام للمجتمع �سمن الثقافة ال�سيا�سية 
وال�ستقواء  به،  التهديد  اأو  العنف  ا�ستخدام  اللعبة عدم  قواعد  اأهم  ومن  ال�سائدة. 
بطرف خارجي، وتكافوؤ الفر�س جلميع الالعبني، ي�ساف اإلى ذلك؛ ان�سجام عقائد 

وبرامج اأطراف اللعبة مع هذه القواعد. 

ووفقًا ملا ذكر؛ جند اأن هذا الأمر ل ينطبق على حركة احلوثي، فاحلركة مثلها 
مثل احلركات واالأحزاب ال�شمولية املتطرفة من اأق�شى اليمني واأق�شى الي�شار، والتي 
ل ميكنها اأن تعمل �سمن نظام تعددي؛ لأن اأيديولوجياتها واأهدافها و�سلوكياتها، ل 
تن�شجم وقواعد اللعبة يف النظام التعددي. فاأيديولوجية هذه االأحزاب تقوم على تبني 
ذلك؛  وي�شمل  والعامل.  املجتمع،  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  بها،  �شمويل خا�ص  اأمنوذج 
النظام ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف، وميتد اإلى اأدق تفا�سيل احلياة 
ال�سخ�سية من هيئة، ولبا�س وغريهما من الأمور اخلا�سة، وهذا النموذج يتناق�س 
والد�ساتري الدميقراطية والتعددية، واحلقوق الأ�سا�سية للفرد، والتي هي يف جمملها 

حقوق عاملية ومت�سابهة يف جميع الأنظمة الدميقراطية.

اإلى ذلك؛ تعتمد الكثري من االأحزاب ال�شمولية على العنف، وو�شائل  اإ�شافة   
ال�سغط والتاأثري غري ال�سرعية يف احل�سول على ال�سلطة.

االأحزاب؛  من  النوع  هذا  قيام  القانون  مينع  الدميقراطية  الدول  معظم  ويف 
النازية  فاالأحزاب  املجتمع.  �شالمة  وعلى  الدميقراطية،  العملية  على  خلطورتها 
تقريبًا،  الدميقراطية،  الدول  جميع  يف  حمظورة  والفو�شوية  والعن�شرية  والفا�شية 
اأن هذه  اإال  بالعمل،  املتطرفة  االأحزاب  لبع�ص  ال�شماح  يتم  الدول  واإن كان يف بع�ص 
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االأحزاب ال متار�ص العنف اأو حتر�ص على ا�شتخدامه، كما اأنها ال تعلن ب�شكل مبا�شر 
عن رف�سها لقواعد الدميقراطية.

وبالنظر اإلى طبيعة و�شلوك احلركة احلوثية وتاريخها ال�شيا�شي، وممار�شتها 
اأن  اأنها متثل ال�شيغة املتطرفة من االأحزاب واحلركات التي ال ميكن  للحكم؛ جند 
مع  وا�سح  تناق�س  يف  جتعلها  للحركة  العامة  فال�سفات  تعددي.  نظام  �سمن  تعمل 
النظام الدميقراطي؛ فهي يف االأ�شا�ص م�شروع حكم الأ�شرة احلوثي، ولالأ�شر الها�شمية، 
وهذه الأ�سر هي اأقلية �سغرية من ال�سكان، وت�ستمد وجودها الجتماعي من املذهب 
الزيدي، والذي هو مذهب لأقلية �سغرية يف اليمن. كما اأن الأ�سا�س الفكري للحركة 

لي�س له عالقة بالنظام التعددي. 

�سيا�سي  نظام  من  جزءًا  تكون  اأن  ميكنها  ل  الكيفية  بهذه  حركة  فاإن  ولهذا، 
تعددي؛ لأنها يف الأ�سا�س ل تعرتف بالتعددية، التي تقوم على مبداأ املواطنة املت�ساوية، 

وحق النا�ص يف انتخاب حكامهم عرب التفوي�ص احلر. 

ل تقت�سر �سعوبة عمل احلركة يف نظام تعددي ب�سبب طابعها الفكري فقط، 
اإذ اإن تاريخ احلركة العنيف يجعلها يف حالة �سراع وجودي مع عدد كبري من القوى 
اأن  بد  ل  التي  –تقريبًا-  ال�سيا�سية  القوى  وجميع  معها،  ت�سارعت  التي  ال�سيا�سية 

تت�سارع معها نتيجة طابعها العنيف وفكرها الإق�سائي.

اأن تكون عن�سرًا طبيعيًا وفاعاًل �سمن نظام  اأن احلركة ل ميكن  واخلال�سة 
دميقراطي تعددي.

اأما اأمنوذج املحا�س�سة ال�سيا�سية/ اجلهوية/ املذهبية، فاإنه هو الآخر ل ميلك 
اأي فر�شة للنجاح يف اليمن وفق الظروف احلالية؛ واالأ�شباب املانعة لنظام كهذا تتمثل 
يف �سعوبة املحا�س�سة ال�سيا�سية بعد ال�سراع العنيف على ال�سلطة، و�سيطرة احلوثيني 
على الدولة، والتدخل اخلارجي الكثيف يف اليمن، ومتلُّك الأطراف الرئي�سة لالأ�سلحة. 
وكل تلك العوامل متنع قيام حما�س�سة �سيا�سية، لأن نظامًا كهذا يحتاج حلد اأدنى 
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كما  وخ�سومهم،  احلوثيني  بني  مفقود  الأمر  وهذا  ال�سيا�سية،  القوى  بني  الثقة  من 
اأنه يحتاج اإلى وجود موؤ�س�سات دولة �سامنة وحمايدة واإن باحلدود الدنيا، من قبيل 
القريب  وامل�ستقبل  الوقت احلايل  والق�ساء وغريها؛ ويف  والأمنية  الع�سكرية  القوات 

-على الأقل- لن يكون هناك موؤ�س�سات دولة حمايدة.

ويف كل الأحوال، فاإن جتربة اليمن مع نظام املحا�س�سة ال�سيا�سية كانت �سيئة، 
ففي الفرتة التي تلت الوحدة، ات�سف هذا النظام بال�سراع والأزمات بني اأطرافه، 

وانتهى بحرب طاحنة.

مقومات  متلك  ل  فاإنها  الديني؛  املذهب  اأو  للجغرافيا  وفقًا  املحا�س�سة  اأما 
حقيقية للتحقق، وهناك �سعوبة كبرية يف التنفيذ، واأهم م�سكلة تواجهها تتعلق بحجم 
ح�س�س كل طرف واجلهة التي ميثلها، فاليمن وعلى الرغم من اخلالفات اجلهوية 
والتعدد املذهبي، يبقى متجان�سًا -اإلى حد كبري- خ�سو�سًا يف اجلانب الجتماعي، 
احلزبية،  الروابط  )الزواج،  الجتماعية  والعالقات  متداخلة  العامة  فالثقافة 
وال�شداقات( قوية، وهناك ان�شهار وا�شح لليمنيني يف املدن الكربى ك�شنعاء وعدن 
وتعز. وهذا التجان�ص يعني غياب احلدود الفا�شلة اجلغرافية واملذهبية، التي يقوم 
عليها نظام املحا�س�سة الدينية كما هو حال لبنان مثاًل. اإلى جانب ذلك، لي�س هناك 
من زعامات وا�سحة ومقبولة لأي جماعة دينية اأو جغرافية، ميكنها اأن تدعي متثيل 
هذه املنطقة اأو املذهب، فاحلوثيون لي�شوا ممثلني للمناطق الزيدية اأو للزيود كمكون 
�شكاين، كما يتم االإيحاء اأو االإ�شارة حني يقال باأن احلوثيني ميثلون جزءًا من املكونات 
الجتماعية اليمنية؛ فلي�س كل الزيود، باملعنى املذهبي اأو ال�سكاين، يرون يف احلوثيني 
ممثلني عنهم، وبالتايل ي�شمح لهم باأن يتولوا ال�شلطة نيابة عنهم، كما هو حال حزب 

اهلل بالن�سبة ل�سيعة لبنان مثاًل.

ميار�شون  جغرافية  منطقة  منحهم  عرب  احلوثيني  مل�شاركة  الثالث  واالأمنوذج 
فيها �شكاًل من اأ�شكال احلكم الذاتي يبدو اأكرث النماذج �شهولة، قيا�شًا باالأمنوذجني 
�سيكتفون  النهاية  يف  احلوثيني  باأن  البع�س  اعتقاد  من  ال�سهولة  وتنبع  ال�سابقني، 
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باحل�سول على املنطقة الزيدية ليحكموها. وهذا الت�سور جنده لدى الكثري من دعاة 
انف�شال اجلنوب، وبع�ص االأطراف اخلارجية، وجزء معترب من احلوثيني، واإن كانوا 
ل ي�سرحون به ب�سكل وا�سح. وهناك اأفكار تطرح يف هذا ال�ساأن مفادها تق�سيم اليمن 
والثانية:  الوحدة،  قبل  ما  بحدود  اجلنوبية  املناطق  هي  الأولى:  مناطق،  ثالث  اإلى 

منطقة جنوب اليمن ال�شمايل ال�شني، والثالثة: املنطقة الزيدية.

اأقاليم �شمن احتاد  �شكل  اأكان على  التق�شيم،  النظر عن طبيعة هذا  وبغ�ص 
فدرايل، اأم كونفدرايل اأم انف�شال للجنوب وتق�شيم ال�شمال؛ فاإن هذا االأمنوذج اأمامه 
�شعاب كثرية جتعله غري قابل للتنفيذ، اأهمها: حتديد احلدود الوا�شحة للمنطقتني 
الزيدية وال�سنية يف ال�سمال؛ فاحلوثيون لن يكتفوا بح�سرهم �سمن املناطق الزيدية 
الفقرية واخلالية من املوارد النفطية، والتي لي�س لها منفذ بحري، وهم لن يقبلوا بهذا 
التق�شيم اإال يف حال �شموا اإلى منطقتهم حمافظات ماأرب واجلوف، وحجة واملحويت 
املحافظات  وهذه  البحر،  على  ومنفذ  موارد  املنطقة  لهذه  يكون  كي  الأقل-  -على 
لي�ست حمافظات زيدية خال�سة. واإلى جانب ذلك؛ لن يقبل �سكان املناطق الزيدية 
بهذا التق�سيم، واأن يكونوا حتت حكم احلوثيني، فالقبول باحلوثيني لدى هوؤلء غري 

م�سمون، خ�سو�سًا واأن معظمهم قد حتولوا اإلى املذهب ال�سني كما �سبق وذكرنا. 

وهناك معار�سة خارجية �ستاأتي من ال�سعودية، التي لن تقبل بوجود كيان زيدي 
بزعامة احلوثيني على حدودها اجلنوبية، وهو الكيان الذي �سريتبط باإيران ب�سكل اأو 

باآخر، والرف�س ال�سعودي يعد اأمرًا حيويًا بالنظر اإلى نفوذها الكبري يف اليمن.

ال�شيغ  وفق  احلوثيني  اإ�شراك  ب�شعوبة  اجلزم  ن�شتطيع  ذكر  ما  كل  ومن 
الظروف  وفق  ممكنة  وغري  عملية  غري  امل�شاركة  فكرة  يجعل  الذي  االأمر  املذكورة، 

احلالية على الأقل.

اإن انعدام وجود �سيغ واقعية للتعاي�س مع احلركة احلوثية، يجعل احلل الوحيد 
املمكن هو اإ�سعاف احلركة من خالل احتوائها ع�سكريًا و�سيا�سيًا، وهي املهمة التي 
اأن املعطيات  اأن تتم يومًا ما، لأجل ا�ستقرار اليمن وعودته دولة طبيعية. غري  ل بد 
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ال�سفحات  يف  بتو�سع  لها  �سن�سري  والتي  ال�سيغة،  هذه  �سعوبة  اإلى  ت�سري  احلالية 
القادمة.

صعوبة االحتواء

اأو جعل تاأثريها  اإنهاء تاأثري احلركة احلوثية،  الحتواء الذي نق�سده هنا هو 
حمدودًا جدًا وثانويًا. وهذا الفعل �سيتم من خالل الهزمية الع�سكرية، اأو التفاهمات 
الأمر  يتطلب  الحتواء،  عملية  ولإجناح  الع�سكري.  بال�سغط  املدعومة  ال�سيا�سية 
الأ�سلحة  وم�سادرة  الع�سكري  اجلهاز  حل  يعني  والذي  الع�سكرية،  البنية  تفكيك 
الثقيلة واملتو�سطة. وقد ت�سل مرحلة الحتواء اإلى حد اإلغاء احلركة وحظر ن�ساطها، 
ومالحقة اأع�سائها واأن�سارها وحماكمتهم، وغريها من الإجراءات التي تطال بع�س 

احلركات العنيفة.

وبالنظر اإلى اخلريطة الع�سكرية/ ال�سيا�سية لليمن يف الوقت احلايل، جند اأن 
عملية الحتواء ما زالت بعيدة من التحقق حتى يف ال�سيغة املخففة منه )نزع الأ�سلحة 
اإلى  نفوذها �سمن منطقة جغرافية �سغرية، وحتويلها  الثقيلة من احلركة، وح�سر 
لليمن،  العام  امل�شهد  يف  املوؤثرة  االأطراف  اأهم  زالت  ما  فاحلركة  �شيا�شي(.  حزب 
وبنيتها الع�شكرية وال�شيا�شية قوية وفاعلة، على الرغم من احلرب التي �ُشـنت عليها 
منذ بدء عملية عا�سفة احلزم، وميكن اإرجاع قوة احلركة اإلى عدد من العوامل التي 
ذكرنا معظمها حني االإ�شارة اإلى عوامل �شعود احلركة، و�شنعيد االإ�شارة لها ب�شكل 

مقت�شب يف النقاط التالية:

• �سعف خ�سومها وت�ستتهم بني اأطراف كثرية ذات اأجندات خمتلفة، فهناك القوى 	
النف�سالية التي يهمها اأن تبعد احلركة عن املحافظات اجلنوبية، ول متانع من 
اأن ت�سيطر احلركة احلوثية على املناطق ال�سمالية، بل اإن بع�سها يتمنى اأن يبقى 
احلوثيون م�سيطرين على ال�سمال؛ ملا يف ذلك من فوائد عليهم، حيث يرى هوؤلء 
اأن احلوثيني �سيكتفون بال�سمال؛ كونه املنطقة التي كان يحكمها الأئمة الزيود، 
وهم يف هذه احلال اأف�شل من القوى ال�شيا�شية االأخرى، كاملوؤمتر ال�شعبي، وحزب 
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الإ�سالح، اللذين ت�سمل اهتماماتهما جميع مناطق اليمن.

• ا�ستمرار حالة فراغ ال�سلطة الر�سمية، فاحلكومة ال�سرعية مل تتمكن حتى الآن 	
ففي  �سنعاء،  يف  احلوثيون  ميتلكها  التي  لتلك  موازية  دولة  موؤ�س�سات  بناء  من 
املناطق اخلا�سعة ا�سميًا للحكومة ال�سرعية، ت�سود حالة من الفو�سى ال�سيا�سية 
يف  النف�سايل  امل�سروع  اإلى  الفو�سى  هذه  من  جزء  ويرجع  والأمنية،  والإدارية 
يف  اليمنية  الدولة  موؤ�س�سات  بناء  تعطيل  على  يعمل  والذي  اجلنوبية،  املناطق 
العا�سمة املوقتة عدن، وبقية املناطق اجلنوبية، حيث يتم الرتكيز يف هذه املناطق 
على اإحياء �سلطات حملية حتت عناوين خمتلفة، بع�سها يتم من اأجل ا�ستعادة 
دولة اجلنوب ال�شابقة، كما هو احلال يف حمافظات عدن وحلج وال�شالع واأبني، 
والبع�س الآخر ل�سالح �سلطات حملية غري وا�سحة، كما هو احلال يف ح�سرموت 
اخلارجة  املحافظات  فاإن  ال�شمالية،  املناطق  يف  اأما  واملهرة.  و�شوقطرة  و�شبوة 
عن �شيطرة احلوثيني تقع -عمليًا- حتت �شيطرة بع�ص القوى ال�شيا�شية، كحزب 
الإ�سالح والقوى ال�سلفية. والنتيجة من كل ذلك اأن ال�سلطة ال�سرعية وموؤ�س�ساتها 
هي احللقة الأ�سعف يف هذه املناطق، ودورها يقت�سر على توفري الغطاء ال�سيا�سي 

والقانوين لهذه القوى.

• احلركة 	 �ساعد  الذي  �سالح،  ال�سابق  الرئي�س  مع  التكتيكي  حتالفها  ا�ستمرار 
ذلك،  اإلى  اإ�سافة  ل�ساحلها.  وجتيريها  اليمنية  الدولة  موؤ�س�سات  اخرتاق  على 
وفر اأن�شار املوؤمتر للحركة حا�شنًا �شيا�شيًا يف املناطق التي غاب فيها احلا�شن 

املذهبي كمحافظة تعز واإب واحلديدة. 

• ا�ستمرار الدعم الإيراين الذي ميد احلركة بالأموال، ورمبا بالأ�سلحة، ويبدو اأن 	
هذا الدعم �سي�ستمر، وقد يت�ساعد يف حال اأ�سبحت احلركة يف و�سع ع�سكري 

و�سيا�سي �سعب. 

• القيادة املركزية ال�سارمة للحركة، وهي ال�سفة التي تنفرد بها احلركة قيا�سًا 	
بالقوى الأخرى. 
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• الدولة 	 موارد  ر  ُت�شخِّ يجعلها  الذي  الدولة،  موؤ�ش�شات  على  �شيطرتها  ا�شتمرار 
واأجهزتها ل�سالح احلركة. 

• امتالك احلركة موارد خا�سة، بعد اأن متكنت من ال�سيطرة على اأهم املوؤ�س�سات 	
الوقود  كتجارة  املربحة،  القت�سادية  والقطاعات  للدخل،  املدرة  احلكومية 
خا�س  اقت�ساد  خلق  من  ذلك  مكنها  وقد  وال�سرافة،  والبنوك  والت�سالت 

باحلركة، وجهاز م�سريف بعيد عن اجلهاز امل�سريف الر�سمي. 

• �سيطرتها على املنطقة الأ�سعب جغرافيًا والأقوى �سكانًا، حيث اإن املناطق التي 	
على  ياأتي  التي  العالية،  اجلبال  ذات  الوعرة  املناطق  هي  �سيطرتها  حتت  تقع 
املناطق  وهي  ال�شمايل،  باليمن  يعرف  كان  مما  العليا،  اله�شبة  مناطق  راأ�شها 
التي كانت معقل الإمامة الزيدية، ويت�سف �سكان هذه املناطق بنزعتهم القبلية 
و�شلوكهم احلربي، وهم بذلك يعتربون املخزون احلربي الرئي�ص لليمن. ومتنح 
واحل�سد  الدفاع،  اأو�ساع  يف  التح�سن  على  كبرية  قدرة  احلوثيني  املناطق  هذه 

والتجيي�س يف اأو�ساع الهجوم. 

• �سراعها الوجودي مع خ�سومها، فاحلركة و�سعت لنف�سها خيارات �سفرية، فاإما 	
الن�سر الكامل اأو الهزمية املاحقة، ولهذا جند اأن احلركة تقاتل حتت �سغط هذا 
اخليار، وهو ما يجعلها يف و�سع حربي واإداري فعال، فالهزمية تعني خ�سارة كل 

�شيء. 

• الوجه الليربايل للحركة، الذي يجعلها قادرة على الت�شويق لدى الكثري من الدول 	
متطرفة  جماعة  لي�شوا  الها�شميون  وهم  ال�شلبة  فنواتها  احلقوقية،  واملنظمات 
العنيفة،  الإ�سالمية  احلركات  حال  هو  كما  وامل�سمون،  املظهر  �سيئة  ن�سخ  ذات 
اليمن،  والثقافية يف  النخبة الجتماعية  اإلى  تنتمي  فهوؤلء جماعة متنوعة جدا 
والكثري من �شكانها املدنيني ميكن و�شفهم باأنهم ليربليون وعلمانيون ب�شكل من 

االأ�شكال، وهم بهذا ال�شكل لديهم قدرة اإقناع عالية للكثريين.
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• تعمل 	 كما  فو�سويًا  عنفًا  ولي�س  وا�سحة،  �سيا�سية  لأغرا�س  للعنف  توظيفها 
التعريف  وفق  االإرهاب  متار�ص  مل  االآن  حتى  فاحلركة  االإرهابية،  اجلماعات 

املتعارف عليه يف الغرب.

• اأو 	 ُتهزم  اأن  من  بعيدة  زالت  ما  احلوثية  احلركة  فاإن  احلالية،  للمعطيات  وفقًا 
كتابة  وحتى  احلزم،  عا�سفة  عملية  اإعالن  فمنذ  خ�سومها،  يتمنى  كما  تنتهي، 
اليمن، مبا يف  رئي�سة يف  زالت احلركة م�سيطرة على مناطق  ال�سطور، ما  هذه 

ذلك العا�سمة �سنعاء واأكرث من )0)%( من �شكان اليمن تقريبًا. 

اإن من املمكن القول: اإن احلركة احلوثية ب�سفتها م�سروع فو�سى مولدة للعنف 
والنق�سامات، ل ميكنها اأن ت�ستمر لفرتة طويلة، واإن حركة التاريخ حتمًا �ستتجاوزها، 

ولكن ال�سوؤال املركزي هنا هو: متى وكيف �سيتم ذلك؟.


