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جهود الحوثيين لالستفراد بمكامن القوة تحسبًا ألي تحول يجدون فيه أنفسهم هدفًا مستباحًا لكافة األطراف (غيتي)

مقدمة
ال يزال كثيرون ينكرون وجود خالف بين أنصار هللا (الحوثيين) ،والرئيس السابق ،علي عبد هللا صالح ،الذي يمثِّل حزب
المؤتمر الشعبي العام ،فصالح -برأيهم -هو الحوثي ،أو إن الحوثي ليس سوى واجهة لصالح وحزبه .والحقيقة أن في هذا
ً
تجاوزا للواقع وللتاريخ ،إال أنه ينبغي األخذ في الحسبان ،الخبرة والعالقات الكبيرة ،التي يتمتع بها صالح ،وقدرته
الطرح
الفائقة على توظيف التناقضات داخل المكونات السياسية والقبلية والمذهبية ،واختراقها والتالعب بها بما يخدم أجندته الخاصة،
وهذا ما لم تسلم منه حركة أنصار هللا ،التي شتَّت شملها في كل اتجاه ،ودفع الجميع لمواجهتها ،ثم أعاد أجزاء من أشتاتها -
وليس كلها -فيما يسمى "المجلس السياسي األعلى" ،الذي يُعدُّ الكيان األوضح للتحالف القائم بينهما ،واألداة الرسمية ،التي
يتحرك من خاللها هو وحزبه ،مع ما يواجهه من أجنحة متمردة داخل حركة أنصار هللا -وليس المجلس -وهذه األجنحة -في
األغلب -تخوض صراعًا ضد صالح ،ويخوض صالح صراعًا ضدها ،ال تزال نتائجه غير قابلة للتحديد بشكل دقيق.
لالقتراب مما يدور بين الجانبين من تناوش سياسي -وأحيانًا عسكري -ولتف ُّهم طبيعة الشراكة القائمة بينهما ،والخالفات ،التي
تعصف بها ،وآفاقها المستقبلية ،سنناقش ذلك من خالل مجموعة من المحاور الرئيسة والفرعية ،التي تكتمل بها رؤية ما
يجري وما يُتوقَّع.

خالفات تعصف باالتفاق السياسي
بعد مرور عام على االتفاق السياسي بين حركة أنصار هللا ،وحزب المؤتمر الشعبي ،ظهر الخالف بينهما على نحو توقع
معه الكثير ،أنه سيؤول إلى مواجهة مسلحة عنيفة ،يُقصي بها أحدهما اآلخر ،إال أن ذلك لم يحدث ،بل اختفت حدة التوتر،
مع انقضاء احتفالية جماهيرية أقامها الحزب في  24أغسطس/آب  ،2017احتفاء بذكرى تأسيسه الخامسة والثالثين ،وذلك
ال يعني انتهاء الخالف ،بدليل ما يصدر عن وسائل إعالم الجانبين.
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جذور الخالف وأسبابه ومنعطفاته التصعيدية
يشكل االحتقان القائم بين الحوثيين وحزب المؤتمر ،جز ًءا من االحتقان السائد في البالد كلها؛ نتيجة استفراد أنصار هللا
ِّ
بالسلطة ،وما أحدثوه ،أو يحاولون إحداثه ،من تغييرات في األبعاد المختلفة لكيان الدولة ،وعزلها عن محيطها ،في سياق
صراع تاريخي ،تحركه معتقدات أيديولوجية وسياسية متناقضة ،تتداخل معها مصالح ذاتية متعارضة مع مكونات المجتمع
اليمني ،ممثلة بالتنظيمات السياسية(.)1
تعبر عن هذا االحتقان حروب صعدة الستة ( ،)2010-2004التي مثَّل فيها أنصار هللا الطرف المتمرد على النظام الحاكم،
ِّ
وكان رأس النظام آنذاك ،الرئيس السابق علي عبد هللا صالح ،الذي يتحالفون معه حاليًّا ،لكن تلك الحروب الست لم تكن حربًا
لمجرد تحقيق مكاسب سياسية صرفة ،بل حربًا أيديولوجية سياسية ،جوهرها فكرة األحقية بالحكم ،التي يؤمن بها الحوثيون
وأضرابهم ممن يدَّعون االنتساب إلى الحسن والحسين ،ابني علي بن أبي طالب -رضي هللا عنهم جميعًا -اعتقادًا بأن "اإلمامة
شورى بين األفاضل من ولد الحسن والحسين ،فمن شهر منهم سيفه ،ودعا إلى سبيل ربه ،وباين الظالمين ،وكان صحيح
النسب من هذين البطنين ،وكان عال ًما ،زاهدًا ،شجاعًا ،فهو اإلمام"(.)2
أبرز األسباب الراهنة ،التي تقف خلف تدهور العالقة بين الطرفين ،انكشاف نوايا كل منهما تجاه اآلخر ،وما تحمله تلك
النوايا من تهديد وجودي سياسي ،رغم تعاونهما ،قبليًّا ،وحزبيًّا ،وعسكريًّا ،وإعالميًّا ،على إسقاط صنعاء في  21سبتمبر/أيلول
 ،2014وما تال ذلك من أحداث أفضت إلى حصار الرئيس ،عبد ربه منصور هادي ،حتى اضطر إلى الهروب إلى عدن في
 25مارس/آذار )3(2015؛ إذ في الوقت ،الذي كان فيه صالح يخطط لالستيالء على السلطة دستوريًّا ،سبقه أنصار هللا إلى
ذلك ،بعرقلة قبول مجلس النواب (البرلمان) استقالة الرئيس هادي؛ حيث احتلوا مبنى البرلمان( ،)4وأصدروا بيانًا دستوريًّا
قضى على مراكز نفوذ حزب المؤتمر ،كخطوة مكملة لالنقالب ،قطعت الطريق أمام صالح ،ونسفت آمال عودته إلى الحكم،
أو الترتيب لنجله أحمد.
إلى ذلك ،يعترض أنصار هللا على جملة من ممارسات حزب المؤتمر ،التي يعدونها ً
شكال من أشكال التصعيد أو بابًا للخالف
معه ،ويتصدر هذه الممارسات ما يلي(:)5


إثارة مشكلة تأخر صرف رواتب وأجور الموظفين المتوقفة منذ عام  ،2016لالبتزاز السياسي.



تكوين معسكرات تجنيد وتدريب للمقاتلين خارج سيطرة وزارة الدفاع.



تعطيل إجراء حركة تنقالت في السلك القضائي.



فتح قنوات اتصال سرية مع بعض دول التحالف.

فيما يعترض حزب المؤتمر على جملة من ممارسات أنصار هللا ،التي ت ُصنَّف على أنها تخل بالشراكة القائمة بينهما ،وت ُبقي
الخالف قائ ًما ،ومن ذلك ما يلي(:)6


التعيين في مناصب سيادية مدنية وعسكرية ،دون توافق.



بقاء اللجان الشعبية كقوة مستقلة موازية للجيش والشرطة ،خارج األطر الرسمية للدولة.



تدخل اللجنة الثورية (الحوثية) والمجلس السياسي ألنصار هللا في قرارات المجلس السياسي األعلى ،وفي أعمال
موظفي سلطات الدولة.



قيادة العملية التربوية والتعليمية وفق رؤى أحادية الجانب.
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تسخير اإلعالم الرسمي للتعبير عن أنصار هللا دون حلفائهم.



توجيه العائدات المالية للدولة إلى غير أوعيتها الرسمية.

تصاعد الخالف واتساع فجوته
مع كل منعطف مرت به األزمة اليمنية ،كانت فجوة الخالف بين أنصار هللا وحزب المؤتمر ،تزداد عمقًا واتساعًا ،خاصة
مع سعي الحوثيين لالستفراد بكل مكامن القوة ،تحسبًا ألي تحول يجدون فيه أنفسهم هدفًا مستبا ًحا لكافة األطراف ،الداخلية
والخارجية .وفيما يبدو أنه قطع للطريق على أية تسوية تتعلق بما أثاره مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ،
في مبادرته حول تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث ،مقابل حل مشكلة انقطاع رواتب الموظفين ،وما أثير من شكوك حول
موقف حزب المؤتمر منها ،فقد عمل أنصار هللا ،على فرض وجودهم العسكري على مناطق الساحل الغربي للبالد ،لمراكمة
مزيد من القوة أمام وحدات الجيش ،التي تدين بالوالء للرئيس السابق ،علي صالح ،وتخضع للحوثيين بحكم األمر الواقع(،)7
سالليًّا ،كما
إلى جانب وحدات عسكرية ،سبق أن أُسندت قيادتها إلى مجموعة من الضباط المنتمين إلى الحوثيين أيديولوجيًّا و ُ
عززوا هذا التوجه بنشر تشكيالت ميليشياوية حوثية ،تتناوب على القتال في هذه المناطق بين الحين واآلخر(.)8
ومما زاد من تصاعد الخالف واتساع فجوته بين الجانبين ،تعرض قياديين مؤتمريين في حكومة صنعاء ،لالعتداء من قبل
مسلحي اللجان الشعبية (الحوثية) ،وطرد ومنع آخرين من مزاولة أعمالهم في أجهزة الدولة ،التي يقومون على إدارتها(،)9
وتكرر ذلك أثناء توافد جماهير حزب المؤتمر إلى العاصمة ،للمشاركة في مهرجان ذكرى تأسيسه الخامسة والثالثين،
المعبرة عن المناسبة ،واالحتشاد المسلح عند مداخل العاصمة .وقد فُسِّر بعض هذه
واإلقدام على تمزيق الالفتات والصور
ِّ
التصرفات ،بأنه ردة فعل على الخطاب الناري ،الذي ألقاه الرئيس السابق ،علي صالح ،قبل أربعة أيام من المهرجان ،والذي
سخر فيه من أد بيات حركة أنصار هللا ،ووصف اللجان الشعبية (الحوثية) بالميليشيات ،وتحذيره مثيري الفوضى بالمالحقة
وسوء المصير(.)10
في ظل الشحن والتراشق اإلعالمي المتبادل ،وتركيز وسائل اإلعالم الدولية على الحدث ،أوشك الوضع بين الجانبين على
االنفجار ،في أواخر أغسطس/آب  ،2017أثناء نشوب مواجهة مسلحة بينهما في أحد أحياء العاصمة ،أدت إلى مصرع واحد
من القادة المؤتمريين الشباب ،وفردين من اللجان الشعبية (الحوثية) ،لوال تدارك األزمة على مستوى القيادة العليا
للجانبين( .)11وفيما يمكن توصيفه بأنه اتساع لفجوة الخالف ،اندالع مواجهات مسلحة عنيفة في إحدى مديريات محافظة
البيضاء ،مسقط رأس أحد قادة الصف األول في حزب المؤتمر ،وقد تم احتواء ذلك بصلح قبلي( .)12وبين هاتين الحادثتين
واألمور على أشدها -أصدر رئيس المجلس السياسي األعلى في  9سبتمبر/أيلول  ،2017عدد ًا من قرارات التعيين المختلَفبشأنها؛ األمر الذي ع َّمق الفجوة أكثر ،ولم يعترف حزب المؤتمر بها ،بوصفها مخالفة لالتفاق السياسي ،تضاف إلى قرارات
أخرى كانت مدعاة للخالف القائم.
توقيت الخالف ودالالته
ف أنصار هللا توجسهم من الجلبة الكبيرة ،التي رافقت قيام حزب المؤتمر بالتحضير -في نحو شهرين -لمهرجان
لم ي ُْخ ِّ
جماهيري ،احتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيسه عام 1982؛ حيث أثاروا حوله الكثير من الشبهات ،في مشهد ذ َّكرهم
بتجربتهم االنقالبية ،التي أوصلتهم إلى السلطة عام  ،2014التي كان فيها حليفهم باألمس ،مبعث توجسهم اليوم؛ حيث أُشيع
أن المهرجان خطوة على طريق االنقالب ،الذي يعده صالح بالتنسيق مع دول التحالف ،وأجنحة في السلطة الشرعية(.)13
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وقد َّ
عزز هذه الشكوك ،توقيت النشاط الحزبي للمؤتمر ،الذي بدا كما لو أنه غطاء النقالب وشيك ،السيما تقدم الجيش الوطني
الموالي للسلطة الشرعية ،في منطقة نهم الواقعة على الحدود مع صنعاء ،وتقدمه في جبهات أخرى ،كصعدة وحجة ،في
الوقت ،الذي كان مجلس النواب ،الذي أغلبيته من حزب المؤتمر ،قد أعلن في أواخر يوليو/تموز  ،2017عن مبادرة سالم
لحل األزمة ،دعا فيها كافة األطراف إلى "حوار بنَّاء وشامل ،دون شروط مسبقة ،وبإشراف دولي"( .)14وقد أثار ذلك لغ ً
طا
كبيرا؛ حيث وصفها أنصار هللا ،بأنها استسالم ،رغم أن المؤتمر أكد أن المجلس السياسي وافق عليها قبل عرضها على
ً
البرلمان ،وذلك ما أنكرته حركة أنصار هللا (الحوثيين)(.)15
كما ساءت ظنون أنصار هللا حول توقيت هذه التحركات( ،)16مع ما تناقلته وسائل إعالمية عربية ودولية ،أوائل يوليو/تموز
 ،2017حول مسعى إماراتي إلقناع قيادة المملكة السعودية بالتخلي عن الرئيس هادي ،والتعامل مجددًا مع صالح؛ بحيث
تُسلَّم السلطة إلى نجله األكبر ،أحمد ،الذي يقيم مع عدد من أفراد عائلته في أبوظبي( .)17وقد َّ
عزز هذه الظنون -رغم نفيها-
قيام اإلمار ات برفع اإلقامة الجبرية عن نجل صالح ،في وقت أثير فيه اجتماعه بأحد أعضاء البرلمان عن حزب المؤتمر،
مكلَّف بهذا الملف(.)18
تأثير الخالف في مجاالت التعاون بين الجانبين
كشفت الخالفات الحادة بين أنصار هللا وحزب المؤتمر ،أن التعاون القائم بينهما ،ليس بمستوى المطامح ،التي أثارها االتفاق
السياسي المبرم بينهما في يوليو/تموز  ،2016سواء كان ذلك التعاون -بحسب ما يُف َهم من االتفاق -في إدارة المناطق الخاضعة
لهما ،أو المواجهة العسكرية والسياسية مع التحالف وسلطة الرئيس هادي( ،)19وما يمثله ذلك من ٍّ
تحد إلى جانب تحديات
الحصار ،والحرب ،والعزلة الدولية .وتتلخص مجاالت التعاون ،وتأثير الخالفات فيها ،فيما يلي:


إدارة مناطق سلطة األمر الواقع

رغم تقاسم الحقائب الوزارية مناصفة فيما يوصف بـ"حكومة اإلنقاذ" ،إال أن أغلبية األجهزة التنفيذية ،يديرها كوادر من
حزب المؤتمر واألحزاب المناوئة للحوثيين .وقد كان من وسائل الحوثيين للحد من هذه السيطرة ،فرض عناصر موالية لهم،
يُطلَق عليهم "المشرفون" ،يتولون اإلشراف على مجريات األعمال ،بما في ذلك دواوين كافة المحافظات والوزارات ،ومنها
الواقعة ضمن حصة حزب المؤتمر ،في ظل حالة من عدم االنسجام والتعاون بين المشرفين والعاملين الرسميين ،فاتسم األداء
الوظيفي بالتباطؤ ،والتحيز الحزبي ،وشيوع الفساد المالي واإلداري ،الذي أنتج أعباء مختلفة أثقلت كاهل المجتمع .ومع
تعاظم حدة الخالف ،يستغل المؤتمر ذلك سياسيًّا ،بمؤازرة قوى أخرى تندرج فيما يمكن أن يوصف بـ"الدولة العميقة" ،التي
يهيمن عليها نافذون مؤتمريون وغير مؤتمريين ،يتبنون موقفًا واحدًا تجاه الحوثيين ،بهدف أن يتحمل الحوثيون -وحدهم-
مسؤولية الفشل ،بوصفهم سلطة األمر الواقع(.)20
ً
بارزا في إثارة
دورا
في مجال تأثير اإلعالم -بوصفه أبرز مجاالت التأثير الملموس -لعب إعالميو وناشطو حزب المؤتمرً ،
السخط الشعبي تجاه الحوثيين ،في إطار الحمالت اإلعالمية المتبادلة ،وقد يكون من نتائجها المواجهات المسلحة ،التي نشبت
بين الطرفين ،وحصول تحركات استفزازية لتشكيالت حوثية مسلحة استهدفت حزب المؤتمر برمته ،ورئيسه على وجه
الخصوص( .)21عالوة على لجوء الحوثيين من أجل كبح هذا التأثير اإلعالمي ،إلى أساليب قمعية إلسكات بعض اإلعالميين
والناشطين ،باالعتقال القسري واالعتداء الجسدي .على الجانب اآلخر ،تبرأ حزب المؤتمر من ممارسات ناشطيه ،التزا ًما
باتفاق الطرفين على وحدة الصف ،لكنهما مع ذلك استمر كل منهما في وصف اآلخر بالطابور الخامس(.)22
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إدارة الحرب وقيادة المعارك

كثير من السجاالت ،التي تدور بين الحوثيين والمؤتمر ،هي حول :من يقاتل؟ ومن يقود المعركة؟ ومن يضحي أكثر؟ عادة
ما يكون موقف حزب المؤتمر ضعيفًا؛ ألنه لم يسلك مسلك الحوثيين في االحتفاء الكبير بكل من يسقط من صفوفه في مختلف
يقللون من دوره وتأثيره كحليف للحوثيين
الميادين وباالستهدافات والتعقب خارج ميادين القتال ،ليحتج بهم في مواجهة من ِّ
ً
ومستقبال،
أخيرا( .)23لكن من جانب آخر ،فإن خسائر المؤتمر أثَّرت فيما يمكن أن يلعبه ،راهنًا
في الحرب ،وذلك ما فطن له
ً
كم ا اتضح ذلك في استهداف طيران التحالف صالة عزاء بصنعاء ،في أكتوبر/تشرين األول  ،2016ذهب ضحيته عدد من
كبار القادة والسياسيين المنتمين لحزب المؤتمر( ،)24وغيرهم ممن قضوا في غارات أخرى في ميادين المواجهة.
واقعيًّا ،لم يعد للرئيس السابق ،علي صالح ،من النفوذ المباشر في وحدات الجيش ،ما يُبنى عليه تأثير يمكن أن يُحسب لحزبه
في إدارة الحرب وقيادة المعارك ،ضمن شراكته مع الحوثيين ،باستثناء ما يمثِّله منصب وزير الدفاع ،الذي يالقي مصاعب
كثيرة؛ نتيجة هيمنة رئيس هيئة األركان المنتمي للحوثيين ،لكن تظل هناك زوايا صغيرة يحضر فيها نفوذه المباشر ،مثل
"معسكر الشهيد الملصي" ،الذي يشرف عليه أحد أنجال إخوته ،مع خضوعه -شكليًّا -لوزارة الدفاع؛ حيث يجري فيه إعداد
المقاتلين ،والدفع بهم إلى الجبهات( ،)25أما تأثيره غير المباشر على بعض الوحدات ،فال يزال قائ ًما من خالل والءات
شخصية وحزبية استعادت حيويتها بعد انقالب  21سبتمبر/أيلول  ،2014وازدادت قوة بعد تدخل التحالف في مارس/آذار
2015؛ حيث تقاتل هذه الوحدات بشكل مستقل في بعض الجبهات ،دون اختالط أو تكامل مع تشكيالت الحوثيين ،ومن أبرزها
وحدات الحرس الجمهوري(.)26


إدارة المفاوضات السياسية

قد تؤثر الخالفات بين الحوثيين وحزب المؤتمر ،على موقفهما الموحد في أية مفاوضات سياسية قادمة ،أو على موقف
أحدهما ،ولعل مخاوف الحوثيين من ذلك ،بدت واضحة مع إعالن مجلس النواب مبادرته للحل السلمي لألزمة ،التي قيل:
إنها جاءت بناء على توافق أعضاء المجلس السياسي ،في يوليو/تموز  ،2017رغم أن الحوثيين نفوا موافقتهم ،بل وصفها
زعيم الحوثيين بـ"المبادرات االستسالمية"( .)27ومما يزيد مخاوف الحوثيين تزايد الحراك الحزبي للمؤتمر ،ونشاط قادته،
لخلق موقف شعبي مؤيد أو رافض لما تتبناه القيادة العليا للحزب تجاه أية مفاوضات أو مبادرات.

تداعيات الشراكة على الحرب
ال تزال القيادات العليا لكل طرف ،تتعامل بشيء من الحرص -والمراوغة كذلك -للحفاظ على االتفاق السياسي الجامع لهما.
أما ما يحدث من مواجهات مسلحة عرضية ،فإنها ال تعدو أن تكون تصرفات خارجة عن إرادة هذه القيادات ،كما قد يكون
ذلك تحت إمالء الضرورة ،وفي حدود المسموح به ،التي تقتضيها حسابات كل طرف ،وال أدل على ذلك اللقاء غير المباشر،
الذي جمع بين زعيم أنصار هللا ،ورئيس حزب المؤتمر ،في  14سبتمبر/أيلول  ،)28(2017في ظرف اعتقد فيه الكثير أنهما
مقبالن على مواجهة وشيكة ،ومع ذلك لم تنكمش فجوة الخالف ،بل تراجعت ظاهريًّا ،خاصة بعد إصدار المجلس السياسي
في  14نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017مجموعة من قرارات التعيين ،التي ضمت أغلبية مؤتمرية ،وهي -كما يبدو -معادل
توافقي لقرارات سابقة أصدرها المجلس في سبتمبر/أيلول  ، 2017دون توافق مع حزب المؤتمر ،وثمرة لذلك اللقاء ،الذي
جمع بين الحوثي مع صالح.
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في ضوء كل ما أُثير سابقًا ،يمكن تصور مستقبل الشراكة أو االتفاق السياسي بين أنصار هللا ،وحزب المؤتمر ،وانعكاس
ذلك على الحرب الدائرة ،في إطار السيناريوهين التاليين:
السيناريو األول :استمرار الشراكة
يفترض هذا السيناريو بقاء الشراكة بين الجانبين ،انطالقًا من توحدهما حول غاية واحدة ،هي مواجهة التحالف والشرعية،
أو "مواجهة العدوان" ،حسب توصيفهما ،أيًّا كانت دوافع هذه الغاية .وفي ظل هذه الشراكة يلعب عامال التهديد الخارجي،
دورا في تماسكها ،أو ضعفها ،أو -في أسوأ الظروف -انهيارها.
والنفعية من الشراكةً ،
فعلى المدى القريب ،يتضح أن أيًّا من طرفي الشراكة ،غير قادر على االستغناء عن شريكه ،لالستفراد بالقرار داخليًّا ،وغير
قادر -في الوقت ذاته -على مواجهة التهديد الخارجي بمفرده؛ وبالتالي فإن استمرار الشراكة قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب،
في ظل تصلب مواقف كافة األطراف ،وإصرارها على رؤيتها لحل األزمة ،وغموض النهاية ،التي يرسمها التحالف والقوى
الدولية ،التي تقف خلفه.
السيناريو الثاني :انفضاض الشراكة
يفترض هذا السيناريو انفضاض الشراكة بين الجانبين ،في حال حدوث تحول إيجابي في موقف التحالف والشرعية ،تجاه أي
من طرفي الشراكة ،وفق تفاهم حقيقي مشفوع بضمانات ،وفي الوقت ،الذي تكون فيه مكاسب بقاء الشراكة (النفعية) عديمة
الجدوى.
قد تكون طريقة الخروج من هذه الشراكة عنيفة؛ حيث سيلجأ فيها الطرف المنسحب إلى فرض إرادته على اآلخر بالقوة .كما
سا نتيجة تسوية بين الشريكين .وفي هذا السيناريو تزيد فرص المؤتمر -في ظل وجود رئيسه صالح-
قد يكون الخروج سل ً
مقابل الحوثيين؛ وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي -تدريجيًّا -إلى انتهاء الحرب بشكلها الراهن ،وانحصارها في مناطق محدودة،
لكنها لن تكون -على اإلطالق -نهاية للصراع.
ال يبدو في األمد الرقيب ما يؤشر إلى أن السيناريو الثاني أرجح من األول؛ ألن قيادة التحالف أو الشرعية ترغب في التوصل
ُضطران إما إلى الصدام العنيف أو
وتؤجج الخالف بينهما ،في
إلى تسوية سياسية قد تضعضع الشراكة بين الحوثي وصالح،
َّ
ِّ
التوصل إلى تسوية لتقاسم النفوذ ولو إلى حين.
__________________________________

* علي الذهب -باحث يمني في الشؤون االستراتيجية
مراجع
 )1من ذلك ً
مثال :ما أحدثه الحوثيون من تعديالت واسعة في المنهج الدراسي ،متضمنة ما يثير الشقاق المذهبي ،مستغلين اضطالع يحيى الحوثي (أحد إخوة زعيم الحوثيين) بمنصب
وزير التربية والتعليم .وقد عبَّر حزب المؤتمر عن رفضه لذلك ،الرابطhttp://www.almotamar.net/news/139093.htm :
 )2مجموعة من المؤلفين ،الحوثية في اليمن :األطماع المذهبية في ظل التحوالت الدولية( ،مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث بصنعاء ،والمركز العربي للدراسات اإلنسانية
بالقاهرة ،)2008 ،ص .48
ُ
َّ
 )3يكشف جانبًا من ذلك التعاون ،ما تضمنته مكالمة هاتفية مسرَّ بة أجريت بين صالح وأحد القادة الحوثيين ،بعد أيام قليلة من استهداف تجمع للحوثيين بصنعاء ،نفذه انتحاري ،في 9
أكتوبر/تشرين األول  ،2014حسب ما تشي به هذه المكالمة ،الرابطhttp://arabi21.com/story/1045934 :
 )4كشف عن تلك الخطوة ،األمين العام لحزب المؤتمر ،عارف الزوكا ،أثناء لقاء مع قيادات من الحزب ،بتاريخ أغسطس/آب  ،2017الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=xlaZI-DFOdQ
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)5

ورد بعض منها في خطاب

للرئيس

السابق علي صالح ،بتاريخ 20

أغسطس/آب  ،2017وخطاب

األمين

العام لحزب المؤتمر،

الرابط:

 . https://www.toshkanews.net/president-news/12312.htmlكما أشار إليها وإلى مثلها ،زعيم الحوثيين ،في خطاب ألقاء عن بُعد ،في  19أغسطس/آب  ،2017على
"حكماء وعقالء اليمن" ،الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=7NWSxK5KS5M :
 )6تجد ذلك في المرجع السابق.
ً
شماال ،يوسف حسن إسماعيل المداني ،المتزوج بابنة مؤسس الحركة الحوثية ،حسين الحوثي.
 )7يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الخامسة ،التي يقع ضمنها محافظة الحديدة إلى ميدي
)8

مجلس

األمن

(يناير/كانون

الثاني

،)2017

"التقرير

النهائي

لفريق

الخبراء

المعني

باليمن".

رقم:

،/S/201781

الرابط:

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
 )9ورد ذلك في خطاب لألمين العام لحزب المؤتمر ،عارف الزوكا ،بتاريخ  20أغسطس/آب  ،2017مرجع سابق.
 )10خطاب للرئيس السابق ،علي صالح ،بتاريخ  20أغسطس/آب  ،2017مرجع سابق.
 )11تسبب في المواجهة أحد أنجال الرئيس السابق ،علي صالح ،وقد أسفر ذلك عن مقتل نائب رئيس شعبة العالقات الخارجية في حزب المؤتمر ،العقيد خالد أحمد زيد الرضي ،وفردين
من اللجان الشعبية الحوثية ،للمزيد تجده فيhttps://www.khabaragency.net/news87152.html :
 )12يأتي ذلك في سياق سعي الحوثيين -من خالل مواجهات مسلحة مع قبليين موالين لحزب المؤتمر في أكتوبر/تشرين األول  -2017إلى توسيع نفوذهم في محافظة البيضاء ،التي تضم
أغلبية مؤتمرية؛ حيث ينتمي إليها األمين العام المساعد لحزب المؤتمر ،الشيخ ياسر العواضي ،الذي سبق أن اعتذر عن شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي ،في الحكومة
المش َّكلة من الحوثيين والمؤتمر عام .2016
 )13أثيرت هذه المسألة في وسائل إعالم الحوثيين أنفسهم ،على لسان أحد قيادييهم ،على الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=LJcLJvxfgSs :
 )14تجد نص المبادرة فيhttps://khabaragency.net/news84831.html :
 )15ورد ذلك على لسان القيادي الحوثي في المجلس السياسي األعلى ،مهدي المشاط ،تجد ذلك فيhttp://www.ansarollah.com/archives/106385 :
 )16ناقش ذلك زعيم الحوثيين ،عبد الملك الحوثي ،في الخطاب ،الذي ألقاه عن بُعد ،على "حكماء وعقالء اليمن" بتاريخ  19أغسطس/آب  ،2017مرجع سابق.
 )17أثارت هذه التسريبات قناة الجزيرة في حلقة من برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ  9يوليو/تموز ً ،2017
نقال عن دورية "إنتلجنس أونالين" الفرنسية ،على الرابط:
 ، /http://www.aljazeera.net/programs/behindthenewsوتجد أصل المقال في موقع الدورية على الرابطhttps://www.intelligenceonline.com/grey- :
areas/2017/07/05/abu-dhabi-tries-to-convince-riyadh-to-make-up-with-saleh-clan,108252965-art
 )18يعد أحمد الكحالني -وهو عضو البرلمان المشار إليه في المتن -أحد أبرز رجاالت صالح ،ولعل ما يعزز ما أثير ،ورود اسمه في مكالمة مسربة -سبقت اإلشارة إليها -بين صالح
وأحد القادة الحوثيين ،يحثه فيها على االلتقاء بالكحالني وأمين عام حزب المؤتمر ،عارف الزوكا.
 )19للوقوف على االتفاق السياسي ،تجده فيhttps://khabaragency.net/news66975.html :
 )20جادل حول هذه المسألة كل من زعيم الحوثيين ،ورئيس حزب المؤتمر ،في خطابين منفصلين ،مشار إليهما سلفًا ،وحاول كل منهما التنصل من الفساد القائم ،وإلقائه على اآلخر.
مرورا بميدان السبعين ،بعد
 )21تجلى ذلك في استعراض عشرات المركبات اآللية رباعية الدفع ،وعلى متنها مسلحون من اللجان الشعبية الحوثية ،التي جابت بعض شوارع العاصمة،
ً
وقت قصير من انقضاء مهرجان حزب المؤتمر.
 )22تعرض بعض الصحفيين واإلعالميين والناشطين ،من الطرفين ،لالعتقال غير القانوني ،بعد أيام قليلة من لقاء مشترك عقده ،بصنعاء ،قياديون من الحوثيين والمؤتمر ،مع مجموعة
من اإلعالميين والصحفيين ،في سبتمبر/أيلول  ،2017تجده ذلك فيhttps://www.alaraby.co.uk/medianews :
 )23جادل عبد الملك الحوثي في خطابه ،الذي ألقاه على تجمع "حكماء وعقالء اليمن" ،في  19أغسطس/آب  ،2017حول التضحيات الكبيرة في صفوف جماعته ،مقابل تضحيات قليلة
لدى من سواه ،في إشارة إلى حزب المؤتمر ،وقد ردَّ على ذلك أمين عام الحزب عارف الزوكا .مرجع سابق.
 )24لمعرفة ضحايا صالة العزاء ،تجد ذلك فيhttps://yemen-press.com/news84374.html :
 )25يشرف على هذا المعسكر العميد ،طارق محمد عبد هللا صالح ،وقد كان أحد أسباب الخالف بين الحوثيين وصالح ،للمزيد ،انظر الرابط:
https://www.khabaragency.net/news90614.html
 )26مجلس األمن ،مرجع سابق.
 )27راجع خطاب عبد الملك الحوثي ،أمام "حكماء وعقالء اليمن" ،بتاريخ  19أغسطس/آب  ،2017مرجع سابق.
 )28جرى اللقاء عبر دائرة اتصال تليفزيونية ،للمزيد يُن َ
ظر/http://www.alquds.co.uk :

انتهى
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