
 
 
 
 
 
 
 

 عرض كتاب

 مراجع ومواجع"–إيران والحوثيون  –"بعد الثورة الشعبية اليمنية 

 

 

 المؤلف: أحمد أمين الشجاع 

 دار النشر: مجلة البيان 

  3102سنة النشر: 

  352عدد الصفحات: 

الكاتب أحمد أمين الشجاع من الكَتاب الذين لم يتوانوا في نقدد مدا يجدرن مدن أحددا  لدور الثدورة الشدعبية اليمنيدة 

، لإلطاحة بنظام صدال.   ومدن لدور مقا تدت التدي سدبقف تداليف تدذا الكتداب سدنوح  إندت 3100التي بدأت في عام 

ينهدا الديمن مشدبها محاولدة إيدران للهيمندة علدى الديمن يحذر من مخططات إيران للهيمنة على الدور المجداورة ومدن ب

المقالدة تحدف عندوان التددلل انيراندي فدي الديمن  بانها تحاور استعادة عرش كسرى وسدلطان مدا لبدل القادسدية " 

 حقائقت وأتدافت ووسائلت " 

 

الخطدر الدداتم علدى  في كتابت إيران والحوثيون فهو بمثابة توجيت رسالة لألطدرا  التدي   تد ار ت مدن عينيهدا عدن

 نسيج المجتمع اليمني وما يتبعت من جرائم ترتكب باسم المذتبية 

ولد جاء الكتاب في أربعة محاور رئيسية وتي نشاة التيدار الحدوثي وتطدورا، الجاندب العقائددن والفكدرن لهدذا الحركدة، 

 ذا التدلل تطور الحركة الحوثية بعد الثورة الشعبية، ومظاتر تدلل إيران باليمن ونتائج ت

لد بدأ الكاتب باستعراض نشاة الحركدة ال يديدة باعتبارتدا كمدا يدرى الكاتدب مشدابهة تمامدا للحركدة الحوثيدة علدى 

الرغم من محاولة زعماء تذا الحركدات إلفداء تدذا التشدابت، ولدد نكدر إن الحركدة ال يديدة بددأت بعدد نجدا  الثدورة 

ة للخميندي تجدوب ادوارع صدعدة فدي الديمن ممدا أدى إلدى اسدتف از ، حيث كانف المظاترات المؤيد0191ا يرانية عام 

الحكومة وعلى إثرتا لامف بحملة اعتقا ت كما جاء في مقالدة فدي صدحيفة الجمهوريدة للكاتدب سدمير راداد اليوسدفي 

  3119عام 



 
 
 
 
 
 
 

عدام  يبين الكاتب إن تناك عوامل ساعدت الحركة ال يديدة فدي تثبيدف لددمها فدي الديمن، والتدي جعلدف مدن الديمن

تتخلى عن مولفها السلبي ضد إيران بوصدفها أنهدا ولفدف فدي صدف العدرال فدي تلد  الحدرب، ووفداة الخميندي  0111

ومجديء الدرئيا انيراندي تاادمي رفسدنجاني، الدذن حداور ليدادة إيدران بطريقدة سدلمية علدى  0191المتشدد سنة 

ندف لصدال. الحركدة ال يديدة حيدث الوحددة   كدل تدذا العوامدل كا0111عكا سياسة الخميني، والوحدة اليمنيدة عدام 

 اليمنية أدت الى حرية التعددية السياسية والفكرية وتاسيا ا ح اب 

 

وفي التباس للكاتب لتصري. من عضو الهيئة اندارية لمنتددى الشدباب المدؤمن محمدد بددر الددين الحدوثي يبدين فيدت 

الهوية ال يديدة وفدي  دل نلد  الوضدع لدم يكدن أحدد أن الحركة ال يدية تعرضف لبل الوحدة للقمع في محاولة لطما 

 يفكر في توجهات سياسية بل كانف فقط لضية تدارك الفكر ال يدن 

مدن لدور  كدان لهدا ارثدر القدون فدي تقويدة الحركدة ال يديدة، 0111من لور رؤية الكاتب فإن الوحدة اليمنيدة عدام 

السما  لهم بتاسيا ارح اب حيث لاموا بتاسيا ح ب الحق برئاسدة السديد مجدد الددين المؤيددن والدذن بددأ نشداطت 

من لور إنشاء العديد من المراك  العلميدة الصديفية التدي تددرس العلدوم الدينيدة والشدرعية للمدذتب ال يددن وكمدا 

 وليا لت عولت بان توجت سياسي أو عسكرن  نكر في بيان التاسيا بانت مجرد منتدى ديني وثقافي

 ويوض. الكاتب أن تناك أسباب ساعدت في انتشار الحركة ال يدية في أنحاء اليمن وتي:

 وجود اخصيات اثني عشرية من إيران والعرال في الو ائف التعليمية والصحية   -

 انتشار ا ثني عشرية في المكتبات ال يدية   -

 عارات في صفو  ا ثني عشرية  بروز المرئيات والش  -

 إحياء ا حتفا ت والمراسيم التي لم تعرفها اليمن في عهود ال يدية  -

 

إن الحركة الحوثية  كما يراتا الكاتب بناًء على تذا التطورات نشدات وفدق معطيدات دالليدة فدي إطدار المدذتب ال يددن 

الثدورة انيرانيدة ونجاحهدا فدي تاسديا دولدة  ومعطيات بيئية في نطال الديمن ومعطيدات إلليميدة تمثلدف بقيدام

 ايعية اثني عشرية وإن التقلبات وا نتماءات الح بية ساعدت على تقوية اوكتها مما جعل لها كيان مستقل  



 
 
 
 
 
 
 

وض. الشجاع أن التفريق بين الحركة ال يدية والحوثية يدتم عدن طريدق الفكدر والمدنهج ولديا عدن طريدق النسدب أو 

  يجد التوفا بين الحركتين وحتى لو وجدنا تنداك تقاربداف فدي الفكدر الحدوثي مدع المدذتب ا ثندي ا نتماء الفكرن وتو 

 عشر 

وفي بعن ا لتباسات التي لام الكاتب في التباسها لمسؤولين في الديمن فدي محاولدة ن هدار عددم وجدود فدرل بدين  

وانراداد يحيدى النجدار فدي رد علدى سدؤار حدور الحركة الحوثية وال يدية فقد لام بالتبداس رد لوكيدل وزارة ارولدا  

الفكر الذن يحملت الحوثيون فكدان ردا: " إن الحدوثيين اعتنقدوا المدذتب الشديعي ا ثندي عشدر الصدفون وإن الديمن   

 تعر  تذا المذتب " 

ب الروحدي في المقابل فإن الحركة الحوثية تنفي تماما أن تحور مذتبي لهدا عدن ال يديدة مدن لدور الحدوار الشدهير لدأل

للحركة بدر الدين الحوثي مع أسبوعية الوسدط ولدد توالدف التصدريحات الحوثيدة التدي تنفدي تمامدا مدا تدم تناللدت إن 

 الحركة ال يدية ابيهة بالحركة الحوثية 

ويؤكد الكاتب أنت   وجود لخو  حقيقي بين حركدة الحدوثي وأصدور المدذتب ال يددن فدي مسدالة انمامدة وإن الحركدة 

فضا للموالف المتنازلة وأندت علدى الدرغم مدن وجدود لدو  بدين الحدركتين وعددم مشداركة التيدار السياسدي تمثل ر

للحركة ال يدية فدي حركدة الحدوثي المسدلحة إ  أن الوالدع العملدي يظهدر مددى التقداء بدين الحدركتين وإن التلفدف 

 نصف على: الوسيلة، وتذا ا لتقاء يظهر من لور مطالب حركة الحوثي المسلحة والتي

 أو ف: صدور موافقة رسمية بتاسيا ح ب سياسي مدني في  ل الدستور 

ثانياف: صدور لرار بإنشاء جامعدة معتمددة رتدالي المنطقدة وضدمان حدق أبنداء المدذتب ال يددن فدي تعلدم المدذتب 

 بحرية في الكليات الشرعية 

 ثالثاف: إنشاء لجنة ن يهة لحصر ارولا  ال يدية واستعادتها 

 عاف: إعادة اعتماد المذتب ال يدن والشافعي مذتبين رئيسيين للدولة راب

 لامساف: ضمان الحرية الفكرية وعدم التضييق على اننتاج الفكرن 

سداعدت تدذا الحركدة بتوسديع -معروفة للمتمدرس فدي الجواندب السياسدية-ولد أكد الشجاع أن تناك أسباب لفية 

تي إما وجدود جهدات كبدرى ممولدة دالليدا ولارجيدا، أو وجدود دعدم ادعبي  رلعتها وحسب الكاتب فإن من أتم ارسباب

كبير دالليا في المناطق التي يداون إليهدا الحوثيدون ولارجيدا  وإن تلد  الفرضديتين بنظدر الشدجاع منطقيتدين حيدث 

يا بنى نتائجت من لور: أن الحوثيين يملكون روابط لويدة مدع اديعة المنطقدة فدي الخلديج وحتدى فدي لبندان وسدور

 وإيران، وكما أنهم يملكون مددا اعبيا في أواسط القبائل نات ا نتماء ال يدن 



 
 
 
 
 
 
 

كما وصف الكاتب محاولة بعن الناس ت طية موم. الحركدة المذتبيدة والطائفيدة فدي سدبيل تحسدين صدورتها باندت 

 عمل دعائي وسانج أو عمل مدفوع الثمن 

ى الحكومدة وتدي تبندي بعدن الشدعارات مدن لبدل الحركدة ومن بين المعطيات التي تسببف فدي إثدارة المخداو  لدد

الحوثية ولد كان الشعار " الموت رمريكا ونسدرائيل" سدبب إحدراج للديمن ولاصدة إن الديمن عضدو فدي التحدالف ضدد 

علدى لسدان السدفير  39انرتاب وإن تذا الشعار مستورد من إيدران علدى حسدب مدا نكدر فدي صدحيفة الهويدة العددد 

 ء محمود زادا بان تذا الشعار مشترك بين إيران والحوثيين انيراني في صنعا

في الكتاب يظهر أن الحوثيين كانوا يتعمدون التصعيد لهدد  أكبدر مدن إثبدات الوجدود عنددما وصدفوا النظدام السدابق 

 وإنهدم كدانوا ينتظدرون نلد  اليدوم للمواجهدة 3112بانت نو وجهين على إثر ولوع لتلى وجرحدى أثنداء المظداترة عدام 

مع الدولة، وعندما أ هر الحوثيون ال ضب بسبب تحالف اليمن مدع أمريكدا ضدد انرتداب لدم يكدن إ  غطداء نلفداء مدا 

يخططون لت ولد  هر نل  من لور اعور النظام السابق بخطدر الحدوثيين وإندت لجدا إلدى الحدل السدلمي لكدن الحدوثي 

 لنظام ليا إ  رفن نل  وتذا دليل على أنهم كانوا يهدفون إلى انطاحة با

إثدر مناوادات بدين أتبداع حسدين الحدوثي ولدوة  3112الحرب الحوثية مرت بعدة جو ت فكانف الجولة ارولدى فدي عدام  

حكومية عسكرية، ولد تم إلقاء القبن على حسين الحدوثي مدع سديارتين محملدة بارسدلحة والدذلائر وارلدرى حاميدة 

امدف الحكومدة بإرسدار طدائرات حربيدة لقصدف بعدن موالدع الحدوثي لها وإن تذا السيارتين تابعة للحركدة، ولدد ل

حيث حسب رأن الشجاع إن الحكومة لم تكن موفقة على سير معاركهدا العسدكرية والسدبب بدان الدولدة لدم تقددر حجدم 

 ولوة الحوثي الحقيقية وإن الحوثي من لور الحرب ارولى أبرز صوبة التيار الحوثي المتمرد وتماسكت 

ب أنت من الصدعب تحديدد أسدباب تدذا المواجهدات رسدباب متعلقدة باتددا  الطدرفين وسياسدتهما فهدو يرى الكات

يعتبر تصريحات الطرفين سواء من التيار الحوثي أومدن الحكومدة بانهدا حجدج غيدر مقنعدة وأن تنداك أسدباب لفيدة   

 يمكن معرفتها 

الملد  الحدوثي والعميدد  كاندف أطرافدت عبدد 3110ولد أسفرت الجولة الثالثة بتوليع اتفدال صدل. فدي فبرايدر عدام 

يحيى الشامي حيث تولفف جميع ارنشطة العسكرية إ  أنت وحسب مدا نكدرا الكاتدب فدإن تدذا ا تفدال لدم يكدن علدى 

يخططدون  ارسدلحة وكدانهماررض موافقا لما على الورل فقد لدوح  أن تنداك نشداف طفيدف للحدوثيين فدي تخد ين 

  3110ولة على إثر نل  باعتقا ت وااتباكات في أواسط لجولة ألرى حيث لامف الد

ونوح  أن الشجاع اعتمد كثيرا على ألبار الصحف لسرد ما حصدل فدي تدذا الحدرب ومدن بدين تدذا الصدحف صدحيفة 

 البوغ وصحيفة ألبار اليوم وصحيفة الوسط ووكالة ارنباء اليمنية سبا وغيرتا من الصحف السياسية 

 



 
 
 
 
 
 
 

ظدر انعومدي والمحلدل السياسدي سدعيد ثابدف فدإن الحدرب السادسدة ادكلف فرصدة تاريخيدة وفي التباس لوجهة ن

 مطدراللحكومة اليمنية نغول ملف تمرد الحوثيين في صدعدة لكونهدا وجهدف ضدربات جويدة لمعالدل الحدوثيين فدي 

 (92والنقعة وضحيان  )صفحة 

بدين الطدرفين وإنهدا ادهدت تقددما  ا دمويدةوأكثرتدولد كانف الجولة السادسة في تذا الحرب أطدور جدو ت الحدرب 

 ملموسا لدى الحوثيين في وسائلهم انعومية 

تناك أتمية كبيرة للديمن بالنسدبة للشديعة باعتبارتدا اررض التدي سدتحد  بهدا الثدورات الممهددة لخدروج المهددن 

التباس لعلي الكوراني فدي كتابدت عصدر الظهدور: فهنداك أحاديدث كثيدرة رتدل البيدف تؤكدد علدى  عليت السوم ففي

حتمية حدو  تذا الثورة وتؤكد علدى وجدوب نصدرتها وأن ولتهدا مقدارب لخدروج السدفياني فدي ادهر رجدب أن لبدل 

 (   90 هور المهدن ببضعة اهور  )صفحة 

إيدران وزيارتدت للبندان حفد ت فيدت الرغبدة فدي أن يكدون تدو  حسب الكاتب فإن تواصل حسين بدر الدين الحوثي مدع

المذكور في الروايات الشديعية عنددما لدام بتوزيدع كتداب الكدوراني بدين أتباعدت ومناصدريت وإن حسدين بددر الددين 

الحوثي كان متاثرا جدا بمنهج الخميني الثدورن مدن لدور ترديدد ادعارا دائمدا وتدو المدوت رمريكدا ونسدرائيل ومدن 

 إعجابت بالخميني في لطاباتت لور 

دليدل واضد.  تصدريحت يظهدروفي التباس للكاتب لقيادن سابق في الحركدة وتدو ادائف العميسدي حيدث مدن لدور 

على تبعية الحوثي  يران يقور في تصدريحت: " أعتقدد أن الحدوثي عبدارة عدن كدرت تداتف دفدع مسدبقا وسدينتهي " 

 ( 92 )صفحة 

وإن السدبب فدي تبعيدة الحدوثيين نيدران تدو بدان  تخطدط لدتاة في يد إيران لتنفيذ ما ولد رأى الكاتب أن الحوثيين أد

الحوثيين يظنون بإيران  نا حسنا وإنها تدعمهم لوجت اهلل وحسدب الكاتدب تدذا لطدا مدن ألطداء الحدوثيين القاتلدة 

 إيران ي يد ولاصة إن ايعة إيران يكفرون ال يدية وتذا الود لن يدوم بمعنى آلر إن الحوثيين أداة ف

 

 الشديعي،إن دعم إيران للحوثيين ليا نلامدة دولدة زيديدة بدل نلامدة دولدة تدي امتدداد طبيعدي لمخطدط الهدور 

فالنشاف الشيعي في أوساف ال يدية ليا نشاطا سياسديا داعمدا فقدط بدل تدو نشداف تبشديرن يهدد  إلدى تحويدل 

 الكاتب المذتب ال يدن إلى إمامية اثني عشرية كما يرى 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

صدال. التدي انطلقدف فدي  عبدد اهللحد  الكاتب عن نشاف الحوثيين بعد الثورة الشعبية ضد النظدام السدابق لعلدي ت

وكيف أن الحوثيين لاموا باست ور تدذا الحدد  لتثبيدف ألددامهم مدن لدور انضدمامهم إلدى الثدورة ولدد  3100فبراير 

 حافظات ارلرى مخيمات ساحات ا عتصام في العاصمة صنعاء والم حضورتم في هر 

 

 

الحوثيدون أن تدذا سديهدد مصدالحهم عملدوا  وبعددما ادعردور الحوثيين منذ بداية الثورة كان بمثابة عامل تاييد لهدا 

على أن يكونوا عامل إفشار للثورة من لور رفضهم لونتخابدات الرئاسدية المبكدرة وسدعوا إلدى إفشدالها ولدم يعترفدوا 

ور تدادن، وحتدى بعدد المبدادرة الخليجيدة لحدل الند اع لدام الحوثيدون بدرفن بشرعية الرئيا الجديد عبد ربت منصد

 التحديد مؤامرة لارجية وسعودية على وجت  بحجة أنهاتل  المبادرة 

 

 

وفي التباس لصدحيفة ارتدالي لدبعن المتدابعين فهدم يدرون أن رفدن الحدوثيين للمبدادرة لكونهدا سدتفوت علدى 

كما أن المبادرة سدتجهن لطدة الحدوثي المتفدق عليهدا مدع النظدام السدابق الحوثيين فرصة نتبية في بسط النفون و

 (011 للحوثي  )صفحةوالتي يتم بموجبها تسليم محافظات الشمار 

 

 

ويكشف الكاتب مدى التنالن في سياسة الحوثيين فدي التعامدل مدع مدا يجدرن، فهدم يرفضدون التسدوية السياسدية 

أيددن علدي صدال. ونجلدت أحمدد نفشدار المرحلدة ا نتقاليدة وإلدول  يدتم في نل  يضعونمع النظام السابق وبعد 

 الصحف ارمن ولد وصف ما يقومون بت بانت بلطجة وإجرام باتف تمأل عناوين 

 

 

حاور الكاتب أن يؤكد دائما على فكرة واحددة   مفدر منهدا وتدي إن الحدوثيين دائمدا كدانوا عامدل إفشدار رن مصدالحة 

 علني يمكن أن يقوموا بانعون عنها بشكل  وغامضة  الحوثيين مصال. لفية وطنية وتذا يؤكد أن لدى 



 
 
 
 
 
 
 

ويشير الكتاب أن ما يصدر عن الحركة من تصريحات وموالدف سياسدية غيدر كدافي لبنداء تصدور واضد. عدن مشدروعها 

فريدق مدنهم السياسي وتذا يعود إلى عدة أسباب: السبب ارور: تو وجدود التنالضدات فدي التصدريحات بحيدث إنا أعلدن 

عن مولف سياسي يقوم فريدق آلدر بنقضدت، أمدا السدبب الثداني فهدو أا وعلدى الدرغم مدن انتمداء الحركدة الحوثيدة 

للمذتب ال يدن إ  أنها لم تعلن بشكل رسمي تبنيهدا لمشدروع سياسدي علدى أسداس الفكدر ال يددن، أمدا السدبب الثالدث 

ل ومعلدن، أمدا السدبب ارليدر فديكمن فدي أن الحركدة الحوثيدة فهو أن الحركة الحوثية تفتقر إلى برنامج سياسي متكام

 تنتمي نيران وليا لليمن وغيرتا من ارسباب  

 

ولد نبت الكاتب إلى لضية مهمة وتي أن ما يسعى إليدت الحوثيدون لديا محاولدة نعدادة إحيداء الفكدر ال يددن ونشدرا 

 الطائفية والسياسية مصنوع على الطريقة انيرانية بابعادتا  إنشاء فكرتجينوإنما 

فدي نلد  والسدبب أن تدذا ارزمدة  تنداك صدعوبةلدم الكاتب مجموعة من التوصيات على الرغم من أندت يدرى أن  كما

 أعمق مما تي عليت فهي ترتبط بعدة أزمات وكل تذا ارزمات تتحد مع بعضها لتشكل والعا لاسيا 

 

ُيعاب على الكاتب إنت لم يتطرل الدى دور دور التعداون الخليجدي فدي تدذا الحدرب سدواء كدان أثنداء الحدرب أم بعددتا 

 الحرب ولاصة فيما عر  بعملية إعادة ارمل التي تتضمن بحث دور الخليج في مرحلة ما بعد 
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