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مقدمة
يف مقابلة هاتفية مع صحيفة الوطن العريب يف عام  ،2007سئل حيىي احلوثي -أحد أبناء عديدين من الزجيات
األربع لبدر الدين احلوثي -السؤال التايل" :ما هي عالقتك إبيران ،وهل [علي] خامنئي هو مرشدك األعلى؟"
فأجاب بقوله:

سيكون يل الشرف وآمل أن تكون هناك صلة مع إيران ،ولكن هناك الكثريون الذين خيشون اإليرانيني.
ولألسف ،فال توجد صلة بيننا وبينهم .أقول لكم إنين آمل حقًا يف صلة من هذا القبيل ،ولكن ومع
ذلك فال توجد أي صلة من حيث املذهب ،وعالوة على ذلك ،سنقاوم أي تدخل يف بالدان ،وسنطهر
بلدان من السلفيني.1
لكن حيىي احلوثي كان يكذب ،وهي كذبة شوهت التحليل حول عالقة إيران ابحلوثيني والصراع احلايل يف اليمن.
تشددا املستعدين إللقاء اللوم على إيران يف أنشطة
املعلومات التقليدية الشائعة ،حىت بني احملللني األكثر
ً
كيال إليران ،بل جمرد "حليف اسرتاتيجي ،"2أقرب إىل عالقة
امليليشيات يف أماكن أخرى ،هي أن احلوثيني ليسوا و ً
شيوعا اليت تغطي طيف التحليل هي أن الشيعة الزيدية يف
إيران مع محاس منه إىل حزب هللا .والعبارة األكثر ً
اليمن -أي الطائفة اليت ينحدر منها احلوثيون -ختتلف إىل حد كبري عن املذهب "االثين عشري" األكثر شيوعاً
الذي ميارس يف إيران وأماكن أخرى ،حبيث إ ن العالقة ابلوكالة القائمة على الطاعة املطلقة للسلطة اإلهلية فوق
الوطنية للمرشد األعلى اإليران 3مستحيلة .4واألمر الذي يضاعف من هذا الفصل يف العالقة بني إيران واحلوثيني
هو رفض أي مزاعم من احلكومة اليمنية حول تدخل إيران ،منذ بدء احلرب مع احلوثيني ألول مرة يف عام
أخريا ،تسبب
 ،2004حيث يتم أتطريها على أهنا حيلة ساخرة للحصول على مساعدات أمريكية وسعودية .و ً
هاجس الديناميات واملظامل احمللية ،القبلية والسياسية على حد سواء ،يف إغفال احملللني رؤية "الغابة" اإليرانية
والرتكيز على "األشجار" اليمنية ،يف إشارة إىل أن االهتمام بتفاصيل املشهد اليمين جعلهم يغفلون الصورة الكبى
للتدخل اإليران األهم.
واحلقيقة هي أن األدبيات التحليلية الكاملة للعالقة بني احلوثيني وإيران ،والتاريخ العام للحركة ،تستند إىل مثل
تقليدي ،ال
هذه املعلومات اجملزأة وغري املؤكدة اليت تسمح بدقة ابلتوصل إىل نتيجة معاكسة لتلك اليت أعطيت
ً
سيما يف ضوء سلوك إيران التارخيي واحلايل الذي يؤسس وكالء يف مجيع أحناء املنطقة .فاحلوثيون ،وفق هذا
Abdullah Lux (2009) Yemen’s last Zaydī Imām: the shabāb al‐muʾmin, the Malāzim, and ‘ḥizb allāh’ in the thought of Ḥusayn Badr al‐Dīn
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al‐Ḥūthī, Contemporary Arab Affairs, 2:3, 369-434, p. 398
Golkar, S., & Aarabi, K. (2021). The View From Tehran: Iran’s Militia Doctrine. Tony Blair Institute for Global Change, p.45
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 3والية الفقيه؛ املفهوم الذي نشره آية هللا اخلميين ،وشكِّل أساس اجلمهورية اإلسالمية ،وعالقات إيران السابقة واملعاصرة مع وكالئها ،جعل اخلميين وخلفائه ملوك هللا على مجيع
املسلمني.
4
أيضا املتمردون الشيوعيون
من الواضح أن هؤالء احملللني قد نسوا أنه ليس اجلماعات السنية هي من حتالفت مع إيران (بل وخضعت لسيطرهتا) فحسب ،بل حتالف مع إيران ً

ومجاعات مثل اجليش اجلمهوري األيرلندي ،انهيك عن نظام بشار األسد يف سوري.
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املفهوم ،ليسوا من الزيديني ،بل هم يف الواقع نواة اثنا عشرية جديدة ،اشتقت من رحم حركة اإلحياء الزيدية،5
اليت زرعت منذ عام  ،1979وتعمل ابلكامل حتت قيادة إيران وسيطرهتا.
ويف حني أنه ال ميكن إثبات أي شيء بشكل قاطع ،فإن التسلسل الزمين لألحداث اليت نعرفها ،إىل جانب ما
ميكن احلكم عليه بعد حدوثه على أنه مزاعم جوهرية من قبل احلكومة اليمنية السابقة عن التدخل اإليران ،يشري
وبدال من رد فعل إيران على األحداث يف اليمن ،وتشكيل حتالف
إىل احلاجة إىل إعادة صياغة السرد أبكملهً .
ردا على التدخل العلين للمملكة العربية السعودية ،هناك أكثر من أدلة كافية
ببطء مع احلوثيني بعد عام ً 2009
وثغرات يف األدلة -للتوصل إىل أن إيران تسيطر على الصراع منذ أوائل العقد الثان من القرن احلادي والعشرين،وتنخرط يف األمناط نفسها ابلضبط اليت تشمل استغالل املظامل احمللية ،وخلق وكالء ،وتدبري انقسامات كما
شهدان يف لبنان ،سوري والعراق وأفغانستان ،ويف أماكن أخرى.
رغم أن الثورة اإليرانية اليت حدثت يف عام  1979أهلمت العامل اإلسالمي أبسره ،بغض النظر عن الطائفة؛ فإن
وبعيدا عن كوهنا حترك جانب وتكتيكي من إيران لتقويض اململكة العربية
العالقة مع احلوثيني تتجاوز جمرد اإلهلامً .
السعودية ،كرد فعل على التدخل السعودي ،كما يصوره احملللون يف الغالب ،فإن العالقة اإليرانية مع احلوثيني هي
يف الواقع الفرصة األوىل إليران منذ الثورة عام  1979لفرض نسخة طبق األصل من نظام احلكم الديين اخلاص
هبا -وهو أمر فشلت يف هناية املطاف يف القيام به يف العراق ولبنان -ما جيعل اليمن أهم جبهة قتال ضد
حماوالت إيران تصدير ثورهتا اليوم.

5

مت تشكيل الكثري من وكالء إيرا ن اللبنانيني والعراقيني من رحم حركات إحياء شيعية أكب يف فرتيت السبعينيات والثمانينيات ،مثل حركة احملرومني اليت يتزعمها موسى الصدر

وجناحها املسلح أمل يف لبنان ،وكذلك حزب الدعوة اإلسالمية ،حزب ثوري شيعي ثيوقراطي أتسس بني عامي  1957و 1968يف العراق ،فضالً عن فروعه يف لبنان ودول
اخلليج.
5

مرحلة غرس البذور1989-1979 :
عراب احلركة ،بدر الدين احلوثي ،من أبرز السلطات
تعرض ِّ
وف ًقا لسرية احلوثي الصادرة يف  2007وِّ ،2008
الدينية الزيدية ،حملاولة اغتيال يف اليمن وهرب إىل إيران يف عام  ،1979حيث زعم أنه ظل وفيًا ملعتقداته وقاوم
ببطولة حماوالت حتويله إىل األيديولوجية "االثنا عشرية" اإليرانية.6
عضوا يف الوفد الزيدي الذي
هذا السرد هو على األرجح جمرد خرافة .ففي الواقع ،كان بدر الدين على األرجح ً
ذهب إىل إيران يف عام  ،1979مث استمر يف العودة والدراسة هناك طوال الثمانينيات:

تعود العالقة بني حركة احلوثيني (أنصار هللا) واحلرس الثوري اإليران إىل عام  ،1979عندما زار قادة
الشيعة اليمنيني من احلوثيني إيران لتهنئة اخلميين على إقامة دولة إسالمية .خالل الثمانينيات ،درس بعض
قادة احلوثيني الفكر الشيعي اإليران املتطرف يف معهد قم على أمل أن يتمكنوا من حماكاة األساليب
املستخدمة يف الثورة اإلسالمية اإليرانية يف الداخل اليمين.7
يف عام  ،1982العام الذي اعرتف فيه حبزب هللا رمسيًا ألول مرة كمنظمة يف لبنان ،أتسست أول حركة ثورية
إيرانية يف اليمن من قبل الباحث الزيدي صالح أمحد فليته .تطورت هذه احلركة إىل "احتاد الشباب املؤمن" يف عام
 ،1986ويف هذه املرحلة يعود بدر الدين من املنفى -يفرتض من إيران -8وينخرط بقوة يف احلركة.9
يف هذا الصدد ،ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يف عام  1983أن "عمالء إيرانيني يساعدون املخططني
املنشقني يف اليمن الشمايل ،وقد استخدم املنفيون اليمنيون يف السعودية الدبلوماسيني اإليرانيني يف اليمن الشمايل
لتهريب املسلحني والتعليمات" .10يف عام  ،1984سرد تقرير لوكالة املخابرات املركزية األمريكية قائمة
ابجلماعات األصولية اإلسالمية املعروفة الناشطة يف مشال اليمن ،من بينها "أنصار اخلميين :مجاعة صغرية ولكن
نشطة جتذب الشيعة اليمنيني الذين يرون أن الثورة يف إيران هي انتصار على النظام األجنب املوايل للغرب".

The International Institute for Strategic Studies (IISS). (2020). Iran’s Networks of Influence in the Middle East. Taylor & Francis Group, p.

6

161.
7
Golkar & Aarabi, p. 45.
8
Lux claims from Saudi Arabia, p. 376.

 9وفقاً لريض الغيلي ،أعلن بدر الدين نفسه يف الواقع النظري احمللي للخميين ،الويل الفقيه ،يف الثمانينيات.
Anderson, J. (1983, October 16). Khomeini’s Agents Abound. Washington Post, B7.
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وتشري هذ ه التقارير بوضوح إىل بدر الدين احلوثي وغريه من العمالء الزيديني إليران .بدأ عبد هللا روكان ،أحد
كبار شيوخ منطقة خوالن يف اليمن ،ابلتحذير من أنشطة بدر الدين مبجرد عودته يف الثمانينيات .11ويف وقت
الحق ،عندما انطلقت حروب التوسع احلوثية ،قال شيخ آخر:

يف أواخر الثمانينيات ذهب عبد هللا روكان ،وبعض الشيوخ اآلخرين ،إىل احملافظ حيىي الشامي وحذروه من
بدر الدين احلوثي وأنشطته يف مران وضحيان ...لكن حيىي الشامي أجاب أبن [بدر الدين] يدرس القرآن
فقط ،وأنه رجل طيب .وبسبب حديث حيىي الشامي ،احندر اليمن إىل الفوضى واحملنة.12

Brandt, M. (2017). Tribes and politics in Yemen: A History of the Houthi conflict. Oxford University Press, p. 122.

11

Brandt, p. 195.
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حركة الشباب املؤمن وحسني بدر احلوثي2000-1990 :
اعتمادا على البيئة السياسية يف أي بلد معني ،وحتركهم حنو املشاركة السياسية
تسيطر إيران عمليًا على وكالئها
ً
عندما تبدو املشاركة أكثر فائدة من السعي إىل غزو عسكري حمض .وكان هذا هو احلال يف لبنان وأفغانستان يف
التسعيني ات ،ويف هناية املطاف يف العراق يف القرن احلادي والعشرين .وما حدث يف اليمن يتسق مع هذا النمط
متاما.
ً
أدى توحيد اليمن يف التسعينيات ،وما تاله من إضفاء الشرعية على املنظمات السياسية ،إىل حتويل حركة
الشباب املؤمن إىل مجعية الشباب املؤمن ،وإنشاء جناحها السياسي حزب احلق .سيصبح قائدان من قادة التمرد
يف املستقبل ،حسني بدر الدين احلوثي -الذي اعتبه حزب احلق" 13رمز احلزب" -ابإلضافة إىل أحد أفضل
أصدقائه واملوالني له ،وهو عبد هللا الرزامي ،ممثلني 14له يف عام .1993

مقيما ابستمرار أو
خالل احلرب األهلية اليمنية بعد الوحدة ،عاد والد حسني ،بدر الدين احلوثي ،إىل إيران ،إما ً
وإياب إىل اليمن ،كما كان يفعل خالل الثمانينيات .وخالل التسعينيات ،رافق حسني وشقيقه عبد
ً
ذهااب ً
متنقال ً
امللك -الزعيم احلايل حلركة احلوثيني -والدمها إىل إيران.
فضال عن تشكيل
وقد مشلت هذه الرحالت ،حسب ما أشيع ،جولة يف مدينة قم ،ودراسة الثورة اإلسالميةً ،
حزب هللا يف لبنان .ووف ًقا للحكومة اليمنية:

مل يكن جلب [حسني] احلوثي للمعتقدات الدينية والسياسية للشيعة االثين عشرية إىل حركته غريبًا ،على
أساس التقاء آراء املذهب االثين عشري مع مجاعة الزيدية اجلارودية ،اليت كان والده بدر الدين احلوثي
مرجعاً هلا يف اليمن.15
وإىل جانب الرحالت العائلية إىل إيران ،بدأ شيعة لبنانيون وعراقيون جمهولون السفر إىل اليمن للدراسة يف مراكز
تعليم احلوثيني وأتسيس حسينية اثين عشرية.16
وخالل هذه الرحالت إىل إيران يف فرتة التسعينيات ،حبسب الدكتور عصام العماد ،قام حسني بتطوير "عالقات
عميقة وودية مع آية هللا علي خامنئي" واستوعب كل أفكار روح هللا اخلميين وخامنئي واألمني العام حلزب هللا
حسن نصر هللا .واستقر كل من حسني وشقيقه عبد امللك يف املركز الديين اإليران ،قم ،حيث دعا حسني إىل أن
تكون اجلمهورية اإلسالمية وحزب هللا منوذجني لليمن ،وكتب كتاابً بعنوان "إيران يف فلسفة حسني احلوثي" .ووف ًقا

Salmoni, B. A., Loidolt, B., & Wells, M. (2010). Regime and periphery in northern Yemen: the Huthi phenomenon. Rand Corporation., p.
115.
14
Brandt, p.124.
15
Salmoni, Loidolt, and Wells, p. 173-174.
16
Ibid
13
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للباحث والكاتب أراش عزيزي ،سافر حسني إىل سوري وإيران يف فرتة التسعينيات سعيًا لتأسيس حزب هللا يف
اليمن ،رغم أن اإليرانيني مل يكونوا يعتقدون بعد أن الوقت قد حان .17سنشرح هذا الح ًقا.
ويف غضون ذلك ،خالل فرتة التسعينيات ،بدأت حركة اإلحياء الزيدية ،كرد فعل على انتشار خمتلف
األيديولوجيات السنية بتواطؤ حكومي يف التوسع .وحتولت حركة الشباب املؤمن ،اليت اشتد عودها مبساعدة أخ
آخر للحوثي ،هو حممد ،وكذلك أحد املقربني من احلوثيني ،حممد عزان ،إىل تنظيم الشباب املؤمن يف عام
 ،1992مع ما رافق ذلك من إنشاء "معسكرات صيفية" للتلقني ،اليت كانت تستوعب حبلول عام  1994أكثر
18
عجل ابلفعل حبدوث انشقاق يف حركة
من  15ألف طالب  .وحبسب ريض الغيلي ،فإن احلوثي األكب قد ِّ
اإلحياء الزيدية ،من خالل الدعوة الصرحية لنهج اخلميين:

مع إعادة الوحدة بني جزأي اليمن ،الشمايل واجلنويب ،يف عام  ،1990أصدر بدر الدين احلوثي تعليماته
البنه األكب (حممد) إبنشاء منتدى الشباب املؤمن مع أحد طالبه (حممد سامل عزان) ...وقد متكن التنظيم
اجلديد من تعميم املذهب االثين عشري -الذي كان احلوثي األكب (بدر الدين احلوثي) حيلم برتوجيه يف
املناطق الزيدية منذ فرتة طويلة -يف غضون سبع سنوات من عام  1990إىل عام  .1997متكنت حركة
احلوثيني من إقامة أول معسكر ثقايف هلا يف مدينة صعدة ،احملافظة األكثر محاسًا للمذهب الزيدي ،ومعقله
الثقايف والفكري .وأاثرت هذه اخلطوة غضب اهلامشية السياسية 19اليت رأت يف هذا التنظيم خطراً على
وجودها ألنه يستند إىل نظرية اخلميين املسماة "والية الفقيه".20
اجلدير ابلذكر أن تنظيم الشباب املؤمن صمم بشكل صريح على غرار منظمات متطابقة يف لبنان وإيران ،اليت
أصبحت العنصر األساسي يف حزب هللا .21ووف ًقا حلسن زيد -زعيم حزب احلق الذي سيصبح وز ًيرا للشباب
والريضة للحوثيني حىت اغتياله يف ظروف مريبة يف عام  -2020فقد مت أتسيس اجلماعة من قبل حممد عزان
الذي سبق ذكره وشريك آخر للحوثيني ،هو عبد الكرمي جدابن .وكان لكل منهما صالت عميقة مع "زعماء
22
"حمررا
كثريا إىل بريوت خالل التسعينيات ،بزعم أنه كان ً
شيعة ابرزين يف إيران ولبنان"  .كان عزان يسافر يف ً
ومشرتي للكتب الزيدية ،"23ومن شبه املؤكد أن حزب هللا قاده لغرس منوذجه يف اليمن.
ً

Azizi, A. (2020). The Shadow Commander: Soleimani, The U.S., and Iran’s Global Ambitions. OneWorld Publications, p. 218
Brandt, pp. 116-117.

17

18

مأسسة احلكم اهلامشي .لكن ذلك هو على األرجح نتيجة
 19يشري مصطلح اهلامشية ،أو السيد ،إىل سليل الن ب حممد عب علي وفاطمة .يؤطر بعض احملللني نظام أنصار هللا على أنه
َ

اثنوية حلقيقة أن احلوثيني هم هامشيني وليس هدفًا يف حد ذاهتما .واهلدف األكثر جوهرية هو إقامة نظام ديين ،الذي يصادف أن العديد من أعضائه من اهلامشيني واملوالني واخلاضعني
إليران.
Salmoni, Loidolt, and Wells, p. 97.

20

Lux, p. 374, p. 430.

21

& 22 Freeman, J. (2009). The al Houthi insurgency in the North of Yemen: An analysis of the Shabab al Moumineen. Studies in Conflict

Terrorism, 32(11), pp. 1008-1019., pp. 1008-1009.
Salmoni, Loidolt, and Wells, p. 97.

9

23

على أقل تقدير ،وف ًقا حلسن زيد:

قدم الزعيمان [عزان وجدابن] مواد ،ال سيما مقاطع فيديو ،للمعسكرات الدينية الصيفية يف صعدة.
وتضمنت املواد حماضرات ألقاها حممد حسني فضل هللا [الذي يعتب العرِّاب الروحي حلزب هللا] وحسن
نصر هللا [األمني العام حلزب هللا].
ويف هناية املطاف ،ستعتقل احلكومة اليمنية عزان بعد عودته من رحلة إىل لبنان وإيران ،وتبعده عن املشهد قبل أن
تنشط إيران اجلناح املسلح للشباب املؤمن ،بقيادة حسني احلوثي ،يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين.24
ِّ
ظاهري ،وأنه مت اختطافه على
من الواضح أن كل شيء مل يكن كما بدا عندما يتعلق األمر حبركة النهضة الزيدية
ً
الفور تقريبًا من قبل عمالء إيران املزروعني بني عائلة احلوثيني وشركائهم ،الذين أرسوا قاعدة متعددة األوجه
للتحضري للثورة اإلسالمية ،مع األجنحة االجتماعية والسياسية والعسكرية ،وظل هؤالء اآلخرون خاملني حىت
العقد األول من القرن األول والعشرين.

Lux, p. 377.

10

24

االنقسام الذي دبرته إيران بني حركة الشباب املؤمن وحسني بدر احلوثي2003-2000 :
وإياب بني إيران والسودان يف فرتة التسعينيات ،بزعم تعزيز تعليمه الديين ،25ويقال
ذهااب ً
بدأ حسني احلوثي السفر ً
إنه درس للحصول على درجة املاجستري يف العلوم القرآنية يف اخلرطوم من عام  1999إىل عام  .262000األمر
املدهش أن هذه احلقائق تذكر كأمور جانبية فقط من قبل معظم احملللني .وسواء كان حسني يدرس فعالً
للحصول على درجة املاجستري يف اخلرطوم أم ال ،انهيك عن تلقيه شهادته من عدمه هو أمر غري مهم ،فإن املهم
حقا أن السودان  ،يف هذا الوقت ،كان قاعدة العمليات األمامية للحرس الثوري اإلسالمي .ذلك أن مئات من
عمالء احلرس الثوري اإليران وحزب هللا ،فضالً عن عمالء من وزارة االستخبارات اإليرانية ،مل يدربوا اجليش
أيضا ،من اجلهاد
السودان و"قوات الدفاع الشعب" فحسب ،بل اجلماعات اإلسالمية املسلحة ابلكامل ً
اإلسالمي الفلسطيين ومحاس إىل تنظيم القاعدة.
وابلتايل ،فإن فرص عدم تلقي حسني األوامر والتدريب من النشطاء اإليرانيني يف السودان وإيران نفسها ،تكاد
تكون منعدمة .كونه مندجماً يف العالقة بني الوكالء واحللفاء اإليرانيني ،وال سيما ابلنظر إىل ما سيحدث بعد
ذلك.
وفور عودته إىل اليمن ،شرع حسني ،إبيعاز شبه مؤكد من إيران ،يف تدبري انقسام رمسي بني الفصائل ،وهي مهمة
كان قد بدأ العمل فيها منذ عام  ،1996يف حركة الشباب املؤمن .27وبناء عليه ،أخذ فصيل حسني اسم
موسعة من إيران" :هللا أكب! املوت
"أصحاب الشعار" .الشعار املذكور -شعار احلوثيني اليوم -هو نسخة ِّ
ألمريكا! املوت إلسرائيل! اللعنة على اليهود! النصر لإلسالم!"
إن فحص حماضرات حسني بعد عودته يف عام  2000يكشف عن هوس مطلق ابملرشد األعلى األول يف إيران،
آية هللا روح هللا اخلميين ،وكذلك خليفته علي خامنئي ونصر هللا يف حزب هللا ،وكل ما يهمه ح ًقا هو حماربة
الواليت املتحدة وإسرائيل .ويف حني أن الباحث عبد هللا لوكس يبذل جهداً كبرياً ليؤكد أنه ال يوجد أي مؤشر
على الرتويج أليديولوجية إيرانية اثين عشرية حبتة ،حىت أنه جيد صعوبة يف حتديد ما يعتقده حسني ابلضبط ،حيث
قال "يف حني ظل حسني بدر الدين احلوثي جارودي زيدي املذهب ،فإنه كان -بطرق أخرى خمتلفة" -يتجاوز"
املذهب -أو رمبا أي مذهب".28
يف هذا الصدد ،تشري برقية من السفارة األمريكية يف اليمن يف عام  2005إىل أيديولوجية حسني أبهنا شيعة اثنا
عشرية "حملية الصنع":
Johnston, T. et al (2020). Could the Houthis Be the Next Hizballah Iranian Proxy Development in Yemen and the Future of the Houthi
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Movement. RAND Corporation Santa Monica United States., p. 54.
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Brandt, p. 131.

26

Lux, p. 377

27

Ibid.

28

ميكن وصف تعاليم احلوثي أبهنا شيعية اثنا عشرية "حملية الصنع" ،املذهب الشيعي السائد يف إيران ،ويف
مجيع أحناء الشرق األوسط .درس احلوثي يف مركز بدر الديين ،الذي أتسس مبوافقة ضمنية من [الرئيس
اليمين علي عبد هللا] على يد رجل الدين اليمين احلطوري يف عام  .1997علِّم احلطوري املذهب االثين
عشري ،الذي نقل بعضًا منه احلوثي إىل أتباعه يف صعدة.
وابملناسبة ،يشري "احلط وري" يف البقية األمريكية بشكل شبه مؤكد إىل املرتضى بن زيد احملطوري ،الذي قتل يف
هجوم لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) عام  2015على مسجد بدر ،حيث كان يؤم الصالة .وكان احلطوري
أحد النشطاء الرئيسيني فيما يسمى إبحياء الزيدية يف التسعينيات إىل جانب عزان.29
منزعجا للغاية من خطب حسني يف العقد
كان عزان ،الذي واصل إدارة الفصيل اآلخر من الشباب املؤمن،
ً
األول من القرن احلادي والعشرين:

ألقينا نظرة على هذه املالزم [ملخصات احملاضرات] ووجدان فيها الكثري الذي مل نقرأه أب ًدا ومل نتفق معه،
األمر الذي دفعنا إىل إصدار بيان وحماولة منعه وعزله ألنه مل ميثلنا ومل ندعمه أو نتحمل املسؤولية عنه أو
عن أتباعه.30
مل جيد عزان أن حسني يدمج املفاهيم اجلعفرية (االثنا عشرية) فحسب ،31بل إنه كان حيِّرف املفاهيم الزيدية.32
وأيًكانت املفاهيم اليت يدعو إليها حسني ،مل تكن إحياءً للزيدية.

ما كان يفعله حسني هو خلق مساحة لألفكار اإليرانية من خالل الرتويج أليديولوجية إسالمية جامعة ،اليت
تضمنت عناصر من مذهب الشيعة الزيدية واالثين عشرية .وتشري الباحثة ماريكا براندت إىل أن "املرجع الديين
يدي صرفًا ،بدا للوهلة األوىل أنه إسالمي عام" .33ويوافق
الشامل الذي كان يؤمن به حسنيً ،
بعيدا عن كونه ز ً
لوكس حيث كتب قائالً:

على مستوى معني ،ال ميثل احلوثي الشيعية أو حىت الزيدية ،ويبدو أنه يف بعض األحيان كان يف املراحل
األوىل من بناء خطاب إسالمي يتجاوز االنقسامات السنية الشيعية ،وكذلك حدود الفكر الزيدي
التقليدي .هناك ،يف املالزم ،على الرغم من دوافعها املختلفة ،نداء إىل نسخة عاملية من اإلسالم.34
كان هناك رد فعل زيدي واسع ضد صعود فصيل "أصحاب الشعار" من الشباب املؤمن .حىت جنل حسني
األكب ،عبد هللا ،انتقد اجلماعة ،داعيًا إيها إىل "إلقاء السالح والكف عن هتديد الوحدة اليمنية واحلرية الدينية،

Salmoni, Loidolt, and Wells, p. 97.

29

Lux, p. 377.

30

مناهضا للزيدية ،من واحد من أهم علماء الزيدية اليوم ،ماجد الدين املؤيدي ،الذي حاول تكفري
31صدرت حبق عزان نفسه فتوى لكونه
ً

12

الشباب املؤمن ،انظر Brandt, p. 118
Brandt, p. 132.

32

Brandt, p. 134.

33

Lux, p. 426.

34

وحياة الزيِّديني" .35تقتبس براندت من أحد شيوخ الزيدية ،الذي يصف هذه األيديولوجية اجلديدة ابسم
"احلوثية" ،ويرفض صلتها ابلشيعة الزيدية:

حنن يف صعدة مل نكن نعرف شيئًا عن االختالفات بني الطوائف حىت ظهر احلوثي .ويزعم احلوثيون أن
احلكومة متنعهم من ممارسة مذهبهم الزيدي ،لكن هذا غري صحيح ...كلنا زيديون ،مل مينعنا أحد من
ممارسة مذهبنا الزيدي .احلوثيون أنفسهم هم الذين يشكلون هتديداً للمذهب الزيدي.36
هناك وجه شبه مثري لالهتمام مع مفهوم خلق فضاء اجتماعي ألفكار إيران وقيادهتا يف هناية املطاف ،يتمثل يف
حركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية ،وزعيمها فتحي الشقاقي .وقد استلهم الشقاقي ،وهو عضو يف مجاعة
كتااب يف ذلك العام بعنوان
"اإلخوان املسلمون" ،مثل مجيع املسلمني ،من الثورة اإليرانية عام  ،1979وألف ً
«اخلميين :احلل اإلسالمي والبديل» .مل يستطع الشقاقي أن يدعو أتباعه من السنِّة إىل املذهب الشيعي اجلعفري،
ولكن كان إبمكانه الرتويج لفكر اخلميين اإلسالمي الذي من شأنه أن يزيل االختالفات .37ومبا أن السودان كان
أحد املالذات اآلمنة الرئيسية للجهاد اإلسالمي يف هذا الوقت ،فليس من املستبعد على اإلطالق أن يلتقي
حسني ابلشقاقي ،وغريه من نشطاء اجلهاد اإلسالمي.38
كتااب يدمج أيديولوجية اخلميين يف فكره اخلاص ،مدرًكا أن السبيل الوحيد
وعلى غرار الشقاقي ،ألِّف حسني ً
أيضا ً
لنشر األيديولوجية اإليرانية هو من خالل الدفاع عن أيديولوجية إسالمية تدور حول القضية الفلسطينية ،والقضاء
متكن حزب هللا من جتنيد السنِّة وغريهم لقضيته ،األمر
على إسرائيل ،ومهامجة الواليت املتحدة .هكذا أيضاً ِّ
الذي قلص اخلالفات العقائدية ،واستفاد من الكراهية التآمرية الواسعة النطاق إلسرائيل وأمريكا كعنصر موحد
للسنة والشيعة.39
ورغم أن الشوفينية الشيعية ال ختفى على أحد ،فقد وصفت ثورة اخلميين أبهنا متثل الطوائف اإلسالمية كافة،
وذات طابع إسالمي جامع 40من أجل تصدير الثورة ،وأتكيد السيطرة أو النفوذ على العامل اإلسالمي أبسره،
وليس الشيعة فقط .41وقد أكدت مقابلة مع حفيد اخلميين ،حسني ،يف عام  1979على هذه النقطة:

Salmoni, Loidolt, and Wells, p. 173.
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Brandt, p. 145.
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See Hatina, M. (2001). Islam and salvation in Palestine: the Islamic Jihad movement (Vol. 127). Moshe Dayan Center for Middle Eastern

37

and African Studies.

38حدث االجتماع الرمسي األول بني احلوثيني وحركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية يف عام  2014عندما سعت إيران إىل ضم احلوثيني رمسيا إىل شبكتها العامة من الوكالء
اإلقليميني.
 39لقد كانت األيديولوجية التأسيسية حلزب هللا ،كنسخة ومكون من احلرس الثوري اإليران التابع للخميين ،ذات توجهات إسالمية عاملية وتوسعية .انظر Ranstorp, M. (1996).

Hizb’allah in Lebanon: the politics of the western hostage crisis. Springer, pp. 49-58

 40دفع ا ملمثل الشخصي للخميين يف ابكستان عارف حسني احلسيين ،الذي صادقه يف النجف يف منتصف السبعينيات ،حنو تبين اإلسالموية اجلامعة لكافة الطوائف" :نقول ،دعوان
معا .جيب أن يتعرفوا على بعضهم البعض ،وحيبوا بعضهم بعضاً ،وال ينبغي أن يكونوا
السنة وكذلك الشيعة يعيشون يف ابكستان ،دعوا أهل احلديث والديوبندية ،مجيعهم ،يعيشون ً
) Lodhi, M. (1988و Third World Quarterly, 10(2), 806-817, p. 807

ضيقي األفق .أحد أهداف حركتنا هو السعي إىل إسالم يتجاوز الطائفية" .انظر
 41حىت أن مثل هؤالء اإلسالمويني السنة مثل قلب الدين حكمتيار يف أفغانستان ظلوا موالني إليران.
13

املشكالت الطائفية خيتلقها االستعمار إلضعافنا .ال ميكن للثورة اإلسالمية أن متنح اآلخرين حرية كاملة
يف تطبيق أي من املذاهب ،فيما يتعلق ابلقانون والصالة واحلالة املدنية ،وفقاً لألغلبية العددية يف أي
جمال من اجملاالت .والنقاش حول املذهب اجلعفري يعود إىل حقيقة أن معظم اإليرانيني هم من اجلعفرية.
ولكن هذا ال يعين أي إكراه عقائدي.42
شكل عقبة أمام
وهكذا ،حىت لو كان تنظيم الشباب املؤمن جزءًا من حركة إحياء زيدية حقيقية ،فإن ذلك لن ي ِّ
إخضاع نفسه للمرشد األعلى اإليران .ولكن ،كما هو موضح أعاله ،مل تكن ابلتأكيد تلك حركة إحياء زيدية.

(November 5-11, 1979). Khomeyni’s Grandson Speaks Out on Arab Issues. Al-Dustur, p. 23; included in JPRS 74767 (December 13,
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1979), p. 8.
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إيران تطلق العنان حلركة الشباب املؤمن2010-2004 :
السياسة اإليرانية على خلفية أحداث  11سبتمرب
شكلت هجمات  11سبتمب  2001وما تالها من اإلطاحة بطالبان والديكتاتور العراقي صدام حسني نقطة
ِّ
حتول ابلنسبة إليران ،وقد تداخلت مع االنتفاضة الثانية يف إسرائيل .لقد مت تفعيل مجيع وكالء احلرس الثوري
اإلسالمي وحلفائه يف املنطقة يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،من املنظمات اإلرهابية الفلسطينية
وحزب هللا إىل امليليشيات الشيعية العراقية املوالية ضد قوات التحالف.
استنادا إىل شراكة إيران
مل يعتمد اإليرانيون على القوات الشيعية فقط لزعزعة استقرار املشروع األمريكي يف العراق.
ً
الطويلة األمد مع تنظيم القاعدة ،ودعمها له منذ أوائل التسعينيات ،حرضت طهران أنشطة أبو مصعب
الزرقاوي - 43الذي تطورت مجاعته اليت كانت تعرف ابسم "القاعدة يف بالد الرافدين" فيما بعد إىل تنظيم "الدولة
اإلسالمية" -ووفرت املأوى لقيادات القاعدة الفارين من األمريكيني يف أفغانستان ،حىت يف الوقت الذي واصلت
فيه مجاعة أسامة بن الدن هجماهتا ضد أهداف وحلفاء غربيني.44
بعد إعالن الواليت املتحدة احلرب ضد اجلهاديني العابرين للحدود الوطنية وأي دولة تدعمهم ،زرع حاكم
اليمن ،علي عبد هللا صاحل ،نفسه بقوة يف املعسكر األمريكي ،وبدأ يتعاون ضد فرع القاعدة يف اليمن ،تنظيم
فعلت إيران تنظيم الشباب املؤمن لتقويض احلملة ضد تنظيم القاعدة يف
القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية .لذلكِّ ،
شبه اجلزيرة العربية ،والضغط على حليف للواليت املتحدة ،ويف الوقت ذاته أثرت من صاحل ،املؤيد القوي
وامل َقَّرب من خصم إيران اللدود صدام حسني.
وقال صاحل نفسه لصحيفة "نيويورك اتميز" يف عام :2008

إهنم [أي اإليرانيون] يدعموهنم [أي احلوثيني] ...كما يدعمون حسن نصر هللا ...لتصفية احلساابت مع
الواليت املتحدة األمريكية .ابلطبع ال ميكن إليران الوصول إىل الواليت املتحدة األمريكية ،لذلك
يقومون بتصفية احلساابت مع الواليت املتحدة األمريكية يف دول أخرى ،سواء يف الدول العربية مثل
اليمن ،أو غري ذلك.

 43كان الزرقاوي قد اعتقل لفرتة وجيزة أثناء عبوره إيران من أفغانستان إىل العراق يف منتصف عام 2002؛ عندما أطلق سراحه ،كان لديه "هاتف سويسري يعمل ابألقمار
الصناعية (قدمه له فيلق القدس) وأرقام إيرانية مسجلة يف أصفهان" لطلب املساعدة .انظر:

Levy, A. & Scott-Clark, C. (2018). The Exile: The Flight of Osama bin Laden. Bloomsbury Publishing, p. 219.

 44ومن بني أمور أخرى ،دبر تنظيم القاعدة تفجريات عام  2003يف الدار البيضاء والريض انطالقاً من إيران .ومل يكن الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة اإليران ،سيف العدل ،يف أي
أيضا".
شك بشأن املوقف اإليران[" :قائد فيلق القدس] اجلنرال [قاسم] سليمان أوضح يف أكثر من مناسبة أن إيران مستعدة للمساعدة إذا استفادت هي ً

Clark, p. 457.
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انظرLevy & Scott- :

وف ًقا للحكومة اليمنية ،ما أن عاد حسني احلوثي من رحالته إىل إيران والسودان ،حىت بدأ أصحاب الشعار يف
التدريب والتسلح وختزين األسلحة .كما أصبحت أنشطة فصيل حسني أكثر خبثًا بدءًا من عام  ،1999اليت
مشلت:

اجتماعات ليلية جملموعات من الشباب حتت إشراف حسني وزمالئه ،اليت من شأهنا أن "تتبع أسلوب
كربالئي يف طابعهم" .ومشلت هذه املمارسات مشاهدة أفالم إيرانية عن فيلم متخيل اترخييًا عن علي
واحلسني ،وأفالم من الثورة اإليرانية وحزب هللا ،وتفضيل املوت كقيمة أعلى من احلياة اخلرية.45
ويف هذا اإلطار ،تشري براندت إىل أن "األدلة القصصية على مثل هذه األنشطة [ختزين األسلحة وإعداد
التحصينات] كانت وفرية يف منطقة صعدة" .واستشهدت بقول أحد الشيوخ ما يلي:

يف السنوات اليت سبقت احلرب ،كان احلوثيون قد حفروا خنادق يف مران وضحيان ،وكذلك يف مناطق
أخرى .وعندما سألنا عما يفعلونه هناك ،قالوا إهنم سيبحثون عن "كنوز قدمية" .كما سألناهم عن هذا
عندما كانوا حيفرون يف جبال احلكمي يف مران ،ألنه مل تكن هناك كنوز .فأجابوا أبهنم كانوا حيفرون
خزاانت للسكان يف مران ،ملياه الشرب .لكنها مل تستخدم أبداًكخزاانت .وأصبح هذا واضحًا لنا من
احلرب األوىل إىل احلرب الثالثة .وكانت هذه "اخلزاانت" خمابئهم الرئيسة وخمازن لألسلحة.46
كما ذكرت براندت أن حمافظ صعدة ،الذي كان يتجول يف املناطق ،الحظ أن احلكومة فقدت السيطرة فعليًا،
حيث سيطر تنظيم الشباب املؤمن على نقاط التفتيش والعديد من املدارس واملساجد ،وكان حسني قد أمر أتباعه
بعدم دفع الزكاة للسلطات احمللية.47
وكان حسني ،الذي اسرتشد خطوة خبطوة إبيران وحزب هللا يف تنفيذ منوذجهما الثوري طوال التسعينيات ،قد بىن
قاعدة للمتمردين من خالل أنشطة الرعاية االجتماعية والسياسية .وبعد بناء التحصينات وتسليح وتدريب طائفة
مستعدا وينتظر األوامر فقط.
أصحاب الشعار من  1999إىل  ،2004أضحى حسني
ً
أمر حسني أتباعه برتديد الشعار يف املزيد من املساجد واملناطق هبدف حمدد هو إاثرة حوادث أمنية لتبير شن
حربه ،وبلغت ذروهتا مبضايقة صاحل نفسه خالل زيرة ألحد املساجد يف صعدة .وكان صاحل قد توسل حلسني
وأتباعه وهددهم ابلتوقف عن ترديد الشعار.48
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Salmoni, Loidolt, and Wells, pp. 173-174.

45

Brandt, p. 156.

46

Ibid.

47

Brandt, pp. 137-138.
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حرب احلوثيني :ليست مسألة حملية
رغم التكرار اململ للرواية اليت مفادها أن الشباب املؤمن (احلوثيني) قد دفعوا إىل احلرب يف يونيو  2004بسبب
املظامل احمللية ،ال سيما الدفاع عن املمارسات الزيدية يف مواجهة التعديت السلفية ،فإن األدلة املتاحة جتعل من
السهل رفض تلك الرواية .وال حيتاج املرء إال إىل االستشهاد حبسني احلوثي نفسه ،الذي كتب رسالة قبل بدء
ردا على طلب صاحل أبن أييت حسني إىل العاصمة ،وأن يوقف استعداداته للتمرد،
األعمال العدائية مباشرةً ،
حيث قال حسني:

أان ال أعمل ضدك ،أقدرك وأقدر ما تقوم به ج ًدا ،ولكن ما أفعله هو واجب الوطين الرمسي ضد عدو
اإلسالم .أمريكا وإسرائيل .أان أقف إىل جانبكم ،لذا ال تستمعوا إىل املنافقني واحملرضني ،وكن على ثقة
يف أنين أكثر صدقًا ونزاهة معكم منهم.49
األمر اآلخر الذي يكشف بطريقة غري مقصودة أن الصراع مل يكن له أي عالقة على اإلطالق ابملظامل احمللية هي
التطهري العرقي الذي قام به الشباب املؤمن للطائفة اليهودية الصغرية يف مناطق سيطرهتم يف عام  .2007إن
التآمر والكراهية الدينية لليهود هي جزء أساسي من أيديولوجية الشباب املؤمن لدرجة دفعت ،يف عام ،2020
أحد املسؤولني احلوثيني للقول:

جيب أن نرتفع فوق انقساماتنا الدينية ،وأن نوحِّد صفوفنا ضد أعدائنا ،اليهود ...الطريق الوحيد هو
الطريق إىل القدس ،طريق اجلهاد ضد اليهود .هذا هو املسار الذي سيفرز كل احلركات األخرى ويوجهها
يف اجتاه واحد ،اجتاه العداء ضد اليهود .العداء جتاههم هو املعيار األول للمؤمنني [املسلمني] .أخبن
من هو عدوك وسأخبك من أنت إذا كان اليهود هم عدوك األول ،فأنت [مسلم] مؤمن ...ذلك
الفريوس الذي انتشر يف مجيع أحناء العامل  -يقف اليهود وراءه.
كثريا ما تناقش
احلروب الست بني حركة الشباب املؤمن واحلكومة اليمنية من عام  2004إىل عام  ،2010اليت ً
احدا على مراحل للضغط على حليف للواليت املتحدة،
متردا و ً
على أهنا حروب منفصلة ،كانت يف الواقع ً
وتقويض "احلرب العاملية على اإلرهاب" ،ويف هناية املطاف غزو اليمن وضمه إىل اجملال الذي ال حدود له من
الوالية اإلهلية للمرشد األعلى اإليران .50ويف حني أن هناك العديد من الروايت املمتازة بشأن اجلوانب العسكرية
Brandt, p. 138
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 50ميكن النظر إىل احلوثيني على أهنم مبثابة حركة طالبان يف اليمن .وأوجه التشابه هائلة من حيث غزواهتم وأهدافهم ،فضالً عن كوهنا مجاعات حملية من الناحية الفنية ،يف حني أن
متردا مرحليًا مشل حتالفات تكتيكية مؤقتة
أجهزة االستخبارات األجنبية تديرها .ويف أفغانستان ،شنت حركة طالبان ،اليت تسيطر عليها وعاونتها االستخبارات الباكستانية املشرتكةً ،

استغلت االنقسامات الشخصية والعرقية والقبلية ،فضالً عن تسليح وحشية احلكومة وعدم كفاءهتا وحلفاءها اخلارجيني وعدم كفاءهتا ،ما جعل جهادهم لتأسيس ثيوقراطية وحشية
جهادا ،إلقامة دولة
ً
شن احلوثيون ،الذين يسيطر عليهم احلرس الثوري اإليران ويساعدهم ،متردهم ،الذي يعتبونه ً
أيضا ً
مقبوال لدى السكان احملليني الذين سئموا من الفوضى .فقد ِّ
إسالمية ،وانوروا بذكاء بني القبائل والعشائر والشخصيات اليمنية ،ما أدى إىل اكتساب حلفاء تكتيكيني مائعني ،ويرجع ذلك جزئيًا إىل عدم كفاءة احلكومة اليمنية ووحشيتها .وقد

أساسا إىل العواصم اليت احتلوها ابستخدام هذه التحالفات التكتيكية القصرية األجل مع عناصر مسلحة داخل املدينة ،على الرغم من أن هذه العالقات
دعي احلوثيون وطالبان ً
دائما إىل خيانة من جانب واحد أو كال الطرفني .ومبجرد أن يثبتوا نفسهم يف منطقة ما ،ينخرط احلوثيون ،مثل طالبان ،يف أبشع عمليات السيطرة القسرية على السكان .وكما
تنتهي ً

يوضح مايكل انيتس" :كثريًا ما استخدمت حركة احلوثيني قسوة ووحشية غري عاديتني ملعاقبة القبائل املوالية للحكومة ،ال سيما إعدام الشيوخ ،وقطع رؤوس األسرى ،وعرض اجلثث
يف األماكن العامة ،وإعدام األطفال من األسر املخالفة ،والتقاليد القدمية ألخذ الرهائن لضمان االمتثال".
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هلذه احلرب ،فإن التحليل العسكري خارج عن نطاق هذه الورقة ،اليت تتناول على وجه التحديد التورط اإليران
يف خلق حالة التمرد والتحكم فيها.
متكنت إيران من تنسيق التمرد عب
كان لدى إيران وسائل عدة للسيطرة عن بعد على التمرد .يف املقام األولِّ ،
سفارهتا يف صنعاء .ويف هذا الصدد ،وصف ماثيو ليفيت ،اخلبري يف اإلرهاب اإليران يف معهد واشنطن لسياسة
الشرق األدىن ،كيف أن "الدبلوماسيني القاتلني" اإليرانيني قادرون على تنسيق اهلجمات اإلرهابية واالغتياالت يف
مجيع أحناء العامل ،وكان آخرها هجوم حمبط يف فرنسا ضد مؤمتر جماهدي خلق ابلقرب من ابريس يف عام
عميال لوزارة الداخلية حتت غطاء دبلوماسي يف السفارة
 .2018وكان أحد املشرفني الرئيسيني على العملية ً
اإليرانية يف النمسا.
مهما يف توجيه مترد الشباب املؤمن .على سبيل املثال ،يف عام
ال شك أن السفارة اإليرانية يف اليمن لعبت ً
دورا ً
 ،2013اضطر السفري اإليران حممود حسن علي زاده إىل نفي غري مقنع للتقارير اليت تفيد أبن إيران تدير
عصابة جتسس ضخمة يف اليمن منذ أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين.
ويف الواقع ،يف عام  ،2005حكم على حيىي حسني الدليمي ابإلعدام هلذا األمر ابلضبط .وأشار القاضي إىل
أن:

الدليمي كان يتصل ابلسفري اإليران وطلب منه دعم "منظمة شباب صنعاء" وسافر إىل إيران واتصل
ابلدولة اإليرانية لدعم شقيقه يف اليمن للقيام بثورة إسالمية ،وأخذ جمموعة لتدريبهم وتزويدهم ابلكتب
واملراجع ورسم سياسة لتنظيمهم.51
إضافة إىل استخدام إيران لسفارهتا يف اليمن ،ذكرت الواليت املتحدة يف عام  2009أن احلكومة اليمنية
اعتادت إصدار أتشريات دخول إىل اإليرانيني ألداء فريضة احلج إىل مكة املكرمة ،لكنها أوقفت هذه املمارسة
"منذ بعض الوقت ألن حكومة اجلمهورية اليمنية مل تكن مراتحة بشأن سفر اإليرانيني عب صعدة إىل اململكة
العربية السعودية" .وال شك أن أولئك الذين كانوا يسافرون عب أراضي احلوثيني يف القرن احلادي والعشرين ،كانوا
عمالء للحرس الثوري اإليران ووزارة الداخلية يساعدون يف اإلشراف على التمرد ،ونقل التعليمات واخلبات
واألموال واملتفجرات.
أيضا عن سيطرة إيران على مستشفى يف صنعاء .وال ميكن للمرء إال
وعالوة على ذلك ،أبلغت السفارة األمريكية ً
جيدا الستخدام كواب القسري ملوظفيها الطبيني يف اخلارج ،فمن املرجح أن
نظرا للسابقة املوثقة ً
أن يتكهن ،ولكن ً
أيضا .وقد انتاب احلكومة اليمنية قلق شديد من ذلك
تكون هذه املستشفيات مبثابة مقر إيران ونقاط نفوذ ً
لدرجة أهنا أغلقت املستشفى يف عام .2009

 51وورد أن ً
مداان ،هو حممد أمحد مفتاح ،قد مت العفو عنهما وأطلق سراحهما كجزء من ابدرة عفو أوسع وغري مثمرة يف هناية املطاف من قبل صاحل
كال من الدليمي وشيخ آخرً ،
للحوثيني يف مايو .2005
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العالقة ابلقذايف
أحد السبل األخرى للنفوذ والسيطرة رمبا كان يتمثل يف ليبيا .يف عام  ،2007استدعت اليمن سفرييها من كل
من ليبيا وإيران بسبب دعم ا حلوثيني .ومرة أخرى ،من الصعب التحقق من هذا االدعاء يف حد ذاته ،انهيك عن
أن الديكتاتور الليب غريب األطوار معمر القذايف كان ينسق هذا الدعم مع إيران .ومع ذلك ،فمن املستبعد
نظرا للتعاون السابق بني اجلمهورية اإلسالمية والقذايف ،مبا يف ذلك خالل الثورة اإليرانية نفسها ،أن الدعم
للغايةً ،
مل يكن منس ًقا.52
ما هو معروف هو أن سيف اإلسالم ،جنل القذايف ،استكشف إمكانيات الوساطة يف عام  .2006ويف الوقت
نفسه ،سافر حيىي احلوثي إىل ليبيا للتشاور مع القذايف ،ورئيس خمابراته العسكرية عبد هللا السنوسي .وطالب صاحل
القذايف بتسليم حيىي ملواجهة العدالة بسبب التمرد ،لكن األخري رفض ،بل وأرسل السفري الليب إىل أراضي
قدم عشرات املاليني من الدوالرات للحوثيني وشركائهم،
احلوثيني يف أوائل عام  .2007ويبدو أن القذايف كان ي ِّ
مبن فيهم اتجر األسلحة اليمين الشهري فارس مناع ،الذي زعم أنه ِّزود احلوثيني ابملال واألسلحة.

أيضا،
ويف هذا الصدد ،قال مصدر دبلوماسي استشهدت به براندت" :أان متأكد من أن حيىي احلوثي تلقى هدية ً
لكنه مل يكن ينوي تقدمي أي خدمات للقذايف ،لكن احلوثيني كانوا يبحثون عن التمويل يف أي مكان يستطيعون.
يف ذلك الوقت ،مل تكن إيران راعية بعد" .53بل على العكس من ذلك ،كان القذايف قناة إيرانية ،كما هو احلال
يف أوقات طويلة .أما حيىي احلوثي ،فكان حياكم غيابيًا يف عام  2009بتهمة التجسس لصاحل دولة أجنبية ،أي
إيران.
الغرب يرفض الوجود اإليران يف اليمن
يف أبريل  ،2005التقى وزير اخلارجية اليمين أبو بكر القريب ابلسفري األمريكي وتوسل إليه للحصول على دعم
الواليت املتحدة الحتواء احلوثيني:

طلب القريب من السفري األمريكي دعمًا قو ًي [من احلكومة األمريكية] للحكومة اليمنية يف معركتها مع
احلوثيني .وعلى الصعيد السياسي ،قال القريب "ال شك" يف أن الشباب املؤمن منظمة إرهابية " -لقد
استخدموا تكتيكات إرهابية ،ولديهم دعم مايل خارجي (إيران وحزب هللا اللبنان)" .القريب ...شدد على
ضرورة أن تعزز الواليت املتحدة الدعم العسكري والسياسي للحكومة اليمنية يف هذه املعركة بسرعة ،قبل
أن "يستغل اآلخرون حقيقة أن قواتنا األمنية جمهدة يف صعدة" .كما طلب القريب مساعدة أمريكية
52
وشن عمليات إرهابية عابرة للحدود الوطنية ضد
منذ ثورة  ،1979عمل القذايف واخلميين معًا كجزء من "احملور املتطرف" لزعزعة االستقرار يف الشرق األوسط ومشال أفريقياِّ ،
الواليت املتحدة وإسرائيل .حىت أن إيران تعاقدت مع القذايف على القيام بعمليات ،مبا يف ذلك القبض على اإلمام موسى الصدر وقتله .وقد وصلت هذه العالقة الرومانسية إىل

هناية مأساوية يف عام  ،2011حيث احتفلت إيران يف هناية املطاف ابإلطاحة ابلقذايف.

Brandt, pp.208-210.
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لتمويل مكافحة اإلرهاب لعزل املصدر ووقف تدفق األموال إىل أتباع احلوثيني من اخلارج [اخلط
الغامق هنا مضاف للتأكيد].
يف عام  ، 2007ضغط صاحل ومسؤولوه مرة أخرى بشدة على املسؤولني األمريكيني ملساعدة احلكومة ضد
الشباب املؤمن ،وشرحوا ،دون جدوى ،مدى ارتباط إيران الوثيق ابلصراع:

أوضح مدير جهاز األمن السياسي علي القامش ذلك بقوله " :نعتقد أن مشكلة احلوثي أتيت مباشرة من
إيران" .وقال إن النظام اإليران يريد نفوذاً يف املنطقة من خالل العمل من خالل جمموعات متعاطفة
أيديولوجيًا يف لبنان والعراق واليمن .بدأت إيران إعداد اليمنيني ثقافيًا يف صعدة يف التسعينيات ،وأتمل
اآلن أن حتل حمل احلكومة يف صعدة ،ورمبا يف كل اليمن ...واتبع القامش أن احلوثيني يعتمدون على
فضال عن أفراد من البحرين وقطر وأماكن أخرى ممن
إيران ابعتبارها "مصدر متويلهم الرئيس"ً ،
"يشاركوهنم إمياهنم ابملذهب االثين عشري" [التأكيد مضاف].
وأكد الوزير العليمي أن احلوثيني "لديهم خطط لضرب منشآت نفطية سعودية" ...وقال العليمي" :لقد
يتشكل يف الصومال [يف ظل احتاد احملاكم
حذرانكم قبل عامني ونصف العام من أن نظامًا يشبه طالبان ِّ
اإلسالمية الذي أفسح اجملال يف هناية املطاف حلركة الشباب التابعة للقاعدة] ،لكنكم مل تستمعوا إلينا".
"حنن حنذركم مرة أخرى من احلوثيني ،وجيب أن تتصرفوا"...
وابلنسبة للرئيس صاحل وفريقه األمين الرفيع املستوى ،يبدو أن صالت احلوثيني التعليمية والدينية إبيران وتدخل
يدا إيرانية تقف وراء املرحلة احلالية من عصيان احلوثيني
طهران يف دول أخرى يف املنطقة كافية إلقناعهم أبن ً
استنادا إىل املعلومات اليت قدمها اليمنيون حىت اآلن ،فإن السفارة
املستمر منذ ثالث سنوات .ومع ذلك ،و ً
ليست مستعدة لتصديق األمر.
توسلت احلكومة اليمنية ابستمرار إىل الواليت املتحدة للحصول على املساعدة مع تصاعد التمرد ،وأخبت أي
مسؤول أمريكي من شأنه أن يستمع إىل تورط إيران .ويف عام  ،2008عاد رشاد العليمي ،وهو مسؤول ميين
كبري ،مرة أخرى ،وا ِّدعى أن" :الشباب املؤمن تلقوا دورات تدريبية ختريبية يف إيران وأتوا لتنفيذ ذلك يف اليمن"،
مضي ًفا أهنم "شكلوا ،بدعم إيران ،لتنفيذ أعمال إرهابية" .54لكن ذلك مل حيدث أي فرق .وكانت شكوك
األمريكيني يف وجود صلة إيرانية بتمرد الشباب املؤمنني مكتملة ،وإن كان لديهم شيء أقل من أساس متني لوجهة
النظر هذه.

Freeman, p. 1014.
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على سبيل املثال ،تعرتف برقية دبلوماسية من عام  2009بوجود "ثغرات كبرية" يف معرفة الواليت املتحدة
ابألنشطة اإليرانية يف اليمن ،لكنها مع ذلك متضي يف جتاهل مجيع املعلومات اليت تشري إىل وجود يد إيرانية كبرية
يف ثورة احلوثيني:
قال الرئيس صاحل للجنرال برتايوس يف اجتماع عقد يف  26يوليو إن مكتب األمن القومي لديه قرص
فيديو رقمي ( )DVDيظهر املتمردين احلوثيني يتدربون بزي حزب هللا وتكتيكاته( .مالحظة :يف حمادثة
متابعة ،ادعى انئب مدير جهاز األمن القومي عمار صاحل أنه ال علم له ابلـ  .DVDهناية املالحظة).
 ...وادعى مدير جهاز األمن القومي علي حممد األنسي أن احلكومة اليمنية اعتقلت "شبكتني" منفصلتني
إليرانيني يف اليمن بتهمة التجسس على احلوثيني ،وأن أحد املتهمني اعرتف بتقدمي  100ألف دوالر
شهريً للحوثيني نيابة عن احلكومة اإليرانية...
ذكرت تقارير إعالمية يف  22أغسطس أن مسؤولني يف احلكومة اليمنية زعموا أهنم اكتشفوا ستة خمازن لألسلحة
اإليرانية الصنع اململوكة للحوثيني (مبا يف ذلك مدافع رشاشة وصواريخ قصرية املدى وذخائر) ابلقرب من مدينة
صعدة .لكن يف اجتماع عقد يف  25أغسطس ،قال رئيس أركان وزارة الدفاع اللواء أمحد األشول لرئيس مكتب
التعاون العسكري أنه مت العثور على عدد حمدود من األسلحة "املصنعة اإليرانية" يف املنطقة...
تؤكد التقارير رفض احلكومة اليمنية السماح للسفن اإليرانية ابلوصول إىل ميناء عدن ،حسبما ورد بسبب
خماوف احلكومة اليمنية من أن إيران كانت تستخدم إريرتاي لشحن األسلحة إىل احلوثيني ...وكان اإلمجاع
العام بني اجملتمع املدن هو أن نفوذ احلكومة اإليرانية يف صعدة ضئيل ،لكن احلوثيني قد يتلقون بعض الدعم
املايل من اجلماعات أو األفراد اإليرانيني ...وتكهن انئب املدير القطري للمعهد الوطين الدميقراطي مراد ظافر
أبن اجلماعات اإليرانية من املرجح أن تقدم أمو ًاال للحوثيني ،لكنه ال يعرف إىل أي مدى .وهبذه األموال ،يشرتي
احلوثيون األسلحة من عناصر فاسدة يف القوات املسلحة اليمنية اليت تبيع األسلحة والذخائر ...لكن السفري
راضي قال لنائب رئيس البعثة األمريكية يف اليمن يف  23أغسطس إنه يعتقد أن هناك الكثري من "التنسيق
ضا
بشأن اليمن" بني قم والنجف ،حيث يدرس  50-40مينيًا اإلسالم يف النجف ،وبعضهم يدرس يف قم أي ً
[التأكيد مضاف].
وهناك برقية أخرى تنم عن جهل مذهل من السفارة األمريكية ،أرسلت بعد شهرين وجانبها الصواب يف توصيف
الشباب املؤمن ،وكل جانب آخر من جوانب النزاع ،حتتوي على املزاعم التالية من املسؤولني اليمنيني:

قال رئيس أركان وزارة الدفاع اللواء أمحد األشول للمكتب السياسي يف  14سبتمب إن احلوثيني "هم
إيران نفسها ،مثل حزب هللا .فهم يشرتكون يف العقيدة واأليديولوجية" .وقال وزير اخلارجية أبو بكر
القريب للسفري يف  7سبتمب إن من الواضح أن احلوثيني ال يقاتلون من أجل املظامل السياسية ألهنم فشلوا
بدال من ذلك من أجل أيديولوجية غامضة
يف حتديد ما يريدونه من احلكومة اليمنية ،بل كانوا يقاتلون ً
ومتطرفة ...يف  6أكتوبر ،قال فارس السقاف ،مدير مركز األحباث احمللي للدراسات املستقبلية واملقرب
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من أمحد علي ،جنل الرئيس صاحل ،للمكتب السياسي" :من السهل على اليمنيني السفر إىل دمشق.
ال حيتاجون حىت إىل أتشرية دخول .ومن هناك ،يذهب احلوثيون إىل لبنان للتدريب على يد حزب
هللا ،وهذا مؤكد .بل رمبا يذهبون إىل إيران ،ولكن إىل لبنان بشكل مؤكد"[55التأكيد مضاف].
يف أكتوبر  ،562009اعرتضت احلكومة اليمنية شحنتني كبريتني من األسلحة ،إحدامها على منت السفينة
اإليرانية "ماهان  "1اليت كانت موجهة بال شك إىل احلوثيني .57أما األخرى ،وهي شحنة كبرية من األسلحة إىل
فارس مناع  ،فقد أفيد أهنا كانت موجهة للحوثيني .ومن شأن تقرير سري لألمم املتحدة أن يؤكد من أن إيران
كانت تسلح احلوثيني "منذ عام  2009على األقل" .وقد أكد تقرير آخر لألمم املتحدة لعام  2014خماوف
احلكومة اليمنية السابقة من استخدام إيران للجزر قبالة إريرتي يف تدريب احلوثيني وتسليحهم على حد سواء .ويف
جزرا إليران هلذه األغراض ،مدعيًا أن
عام  ،2011أكد الباحث الكوييت عبد هللا النفيسي أن إريرتي استأجرت ً
"احلرس الثوري اإليران يستخدمها كمعسكرات تدريب للحوثيني ولشباب الشيعة من دول اخلليج .وللحرس
أيضا سفينة جلمع
الثوري اإليران ثالثة مكاتب يف أمسرة من أجل إدارة هذه الشؤون" .كما وضعت إيران ً
املعلومات االستخباراتية قبالة ساحل هذه اجلزر يف عام .2009
بعيدا
جدا أن إيرانً ،
يف حني أنه ال ميكن التحقق من كل تقرير عن الدعم اإليران يف تفاصيله ،فإنه من الواضح ً
عن الرد على التدخل السعودي الـعلين يف عام  ،2009كانت قد اخنرطت على كل املستويت منذ عقود سابقة،
وأن السعوديني كانوا يردون على حصان طروادة اإليران الذي يتسلل إىل األراضي ،مبا يف ذلك يف اململكة العربية
السعودية نفسها .كما حاولت البحرية السعودية فرض حصار 58على السفن اليت هترب األسلحة ليس فقط من
قائال:
إريرتي ،بل من الصومال .وقد علق أحد مصادر االستخبارات الغربية ً

السعوديون ليس لديهم القوات أو القدرات الالزمة لوقف الشيعة اليمنيني ...وقد قامت القوات اجلوية
السعودية بقصف القرى داخل اليمن بكثافة ،لكن ذلك مل يؤثر على قدرات املتمردين الشيعة .وقد
مشاال يف اململكة العربية السعودية.
تدربوا تدريبًا جي ًدا من قبل إيران وحزب هللا ،وحتركوا بثبات ً

متاما .حىت أن أحد
ومع ذلك ،ظل احملللون والدبلوماسيون ،حىت أولئك الذين اعرتفوا ابلتورط اإليران ،متشككني ً
احملللني كتب يف عام :2010
55

يشار إىل اليمنيني على وجه التحديد كمجموعة الطالب يف معهد رقية يف سوري ،الذي متوله إيران وحزب هللا ويستخدم لتجنيد املقاتلني من بني  5000طالب شيعي أجنب أو

أكثر .انظر:
Alrifai, O. A. (2021). In the Service of Ideology: Iran’s Religious and Socioeconomic Activities in Syria (No. 100),
Washington Institute For Near East Policy, p. 12
كما يشار إىل اليمنيني أبهنم من بني املقاتلني الذين اخنرطوا يف التطهري العرقي للسنة من مناطق يف سوري يف وقت مبكر من عام  2012من أجل تغيري الرتكيبة السكانية من خالل
توطني العائالت الشيعية واملقاتلني بدالً منها .انظر :املرجع نفسه ،ص .6

 56يف سبتمب  ، 2009أفادت التقارير أن رجل الدين العراقي املاكر مقتدى الصدر حاول أن يتدخل نفسه يف النزاع كوسيط .انظر براندت ،ص  .319ومن شبه املؤكد أن هذه
نظرا ألن الصدر كان يف الغالب يف إيران خالل هذه الفرتة خيضع ملراقبتها وسيطرهتا.
كانت حيلة إيرانيةً ،
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See also Brandt, pp. 309-311
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See also Brandt, pp. 309-311
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احلكومة اإليرانية ووسائل اإلعالم احلكومية كانت داعمة للحوثيني ،ومن املرجح أن بعض اإليرانيني قد
موِّلوا التمرد بشكل غري رمسي  ...ورمبا كان بعض املمثلني من ذوي الرتب الدنيا من وزارة االستخبارات
واألمن أو احلرس الثوري قد تدخلوا يف صعدة؛ ومع ذلك ،فإن هذا التدخل ليس رمسيًا وال مستدامًا.59

لقد ذهب املراقبون إىل مدى غري عادي وغري مقبول جلعل احلقائق تتناسب مع نظرية احلد األدىن من التدخل
اإليران مع احلوثيني .وهكذا ،نظر إىل دعم إيران الصريح للحوثيني ،كما ورد يف وسائل اإلعالم الرمسية املذكورة
جدا يف قضية من ترعاهم ،حىت أهنا ستدافع عنها علنًا ،بل قيل إن
أعاله ،ليس على أنه يظهر أن طهران واثقة ً
هذا أظهر أن دعم إيران كان خطابيًا فقط .وابملثل ،يف عام  ،2004بعد بدء التمرد مباشرة تقريبًا ،ميكن قتل
حسني بدر الدين احلوثي ،وميكن تسمية شارع ابمسه يف طهران ،وميكن للمحللني الذين كلفوا أنفسهم عناء
اإلشارة إىل هذه احلقيقة أن يتالعبوا هبا كمجرد مناورة خطابية ،بدالً من اإلشارة إىل شيء ملموس.

 59من غري الواضح على أي أساس تستمر نظرية "احلرس الثوري املارق" ،لكنها أفسدت حتليل أنشطة إيران وعالقتها بوكالئها منذ الثمانينيات .وإذا كان عناصر احلرس الثوري
مستداما.
اإلسالمي ووزارة االستخبارات حاضرين ،فإن هذا التدخل كان رمسيًا إىل حد كبري ،وابلتأكيد
ً
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تطور مجاعة أنصار هللا2014-2011 :
قال أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري ألراش عزيزي 60إن "احلاج قاسم [سليمان] كان يعرف الكثري
دائما عن كل ما ميكننا فعله هناك أعين حىت قبل عام  ."2011كان سليمان،
عن اليمن .لقد كان يتحدث ً
حىت قتل بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار يف بغداد يف يناير  ،2020قائد "فيلق القدس" ،وحدة احلرس الثوري
اإليران امل ِّكلفة ابلعمليات اخلارجية لتصدير الثورة اإلسالمية".
تسببت احتجاجات ما يسمى "الربيع العريب" اليت اجتاحت الشرق األوسط يف اضطراابت إقليمية أخرى شبيهة
هبجمات  11سبتمب والغزو األمريكي للعراق وأفغانستان ،واحلرب العاملية األوسع نطاقًا على اإلرهاب .وابلتزامن
مع االنسحاب األمريكي الكامل من العراق يف عام  2011واإلمياءات املتعاطفة للغاية من إدارة أوابما ،قررت
أخريا لتأسيس حزب هللا رمسيًا يف اليمن ،61كما أراد حسني بدر الدين احلوثي القيام به
إيران أن الوقت قد حان ً
يف التسعينيات.
لألسف ،كان ابلفعل قد استخدم اسم "حزب هللا" ،لذا فإن الشباب املؤمن وأسيادهم من احلرس الثوري اإليران
قد قاموا أبفضل شيء بعد ذلك :أخذوا اسم "اجملموعة الفرعية السرية حلزب هللا" اليت أتسست يف عام 1982
واستخدمت يف إعالن املسؤولية عن اهلجمات املشرتكة بني احلرس الثوري ،وحزب هللا ،ضد اليهود يف أمريكا
اجلنوبية :62أنصار هللا.63
خطوة خبطوة ،تطور حزب هللا يف لبنان ،أجنح عملية زرع لنموذج الثورة اإليرانية ،مبا يف ذلك استخدام األمساء
نفسها ابلضبط يف كل مرحلة تطورية من التنظيم ،يوجهها يف مجيع املراحل حزب هللا نفسه .ويف هذا السياق،
أنشئت حمطة "املسرية" التلفزيونية الرمسية يف بريوت يف يناير " ،2012وتقع جبوار قناة املنار التابعة حلزب هللا مع
استوديوهات احتياطية يف مقر حزب هللا".
بدأت التقارير عن تدخل احلرس الثوري اإليران وحزب هللا يف التدفق بني عامي  2011و ،2014عندما
زحفت مجاعة أنصار هللا إىل العاصمة اليمنية مبساعدة صاحل -الذي تنحى من الناحية الفنية عن السلطة يف عام
 2011بسبب االحتجاجات -واملوالني له يف اجليش .ويف يناير  ،2013مت اعرتاض السفينة جيهان ،1سفينة
سرا إىل اليمن بعد
إيرانية ال حتمل أسلحة ومتفجرات إيرانية متطورة فحسب ،بل ً
أيضا احلوثيني الذين يعودون ً
تدريبهم يف إيران وأماكن أخرى ،قبالة الساحل اليمين .وكان أول عمل تقوم به مجاعة أنصار هللا عند دخوهلا

Azizi, p. 218
61
أيضا وكالءَها يف البحرين يف ذلك الوقت.
كشف ً

 62بدأت إحدى جمموعات الشباب املؤمن تسمية نفسها "أنصار هللا يف اجلوف" يف مطلع عام  .2006انظر براندت .ص.188 .
 63على سبيل املثال تفجري مبىن اجلمعية التعاضدية اليهودية األرجنتينية وأالس شرييكاانس رحلة  901يف أجواء بنما عام .1994
24

60

العاصمة اليمنية يف سبتمب  2014هو إطالق سراح مجيع املتورطني يف احلادث" ،مبن فيهم مثانية من أفراد الطاقم
اليمين ،واثنني من أعضاء حزب هللا ،وثالثة من أفراد احلرس الثوري".64
يف مارس  ،2013زعم النائب اللبنان خالد ضاهر ما يلي:

يتمتع احلراك اجلنويب 65يف اليمن بدعم إيران وحزب هللا ،ويتدربون يف لبنان .وقناهتم التلفزيونية احليِّة تبث
من شقة يف [معقل حزب هللا] يف الضاحية اجلنوبية لبريوت ...أعضاء احلراك اجلنويب أيتون بشكل غري
قانون إىل لبنان .يدخلون الدولة يف سيارات ذات نوافذ معتمة .احلوثيون يتدربون هنا[ .الشيعة]
البحري نيون يتدربون هنا ،وكذلك املعارضة املدعومة من إيران يف اململكة العربية السعودية [التأكيد
مضاف].
أشارت تقارير يف صحيفة الشرق األوسط يف عام  2013أن مئات من مقاتلي أنصار هللا قد أرسلوا للقتال يف
سوري حتت قيادة حزب هللا وإيران مبجرد بدء الثورة تقريبًا ،معتبة أن الدفاع عن نظام بشار األسد هو "جهاد".
وسوف يسافر مقاتلو أنصار هللا إىل معسكرات تدريب حزب هللا يف لبنان ،ومن مث إىل سوري ،حيث أكد أحد
املسؤولني اليمنيني" :تزامن وصول املقاتلني احلوثيني إىل سوري مع اإلعالن عن تورط حزب هللا يف القتال إىل
جانب النظام السوري [يف القصري]".
جوا إىل إيران للتدريب ،يف
ومن املؤكد أنه حبلول أواخر عام  ،2014كان مئات من مقاتلي أنصار هللا ينقلون ً
حني نقلت وكالة "رويرتز" عن مسؤولني إيرانيني كبار قوهلم إن هناك ابلفعل مئات من مستشاري احلرس الثوري
أيضا .وعندما سقطت صنعاء على يد أنصار هللا ،هنبت ملفات
اإليران يف اليمن يدربون أنصار هللا حمليًا ً
االستخبارات األمريكية و"سلِّمت مباشرة إىل مستشارين إيرانيني" .رفع عشرات اآلالف من أنصار هللا الذين
كانوا حيتجون ضد احلكومة يف األشهر القليلة األخرية من عام - 2014يف وقت كانت فيه مجاعة أنصار هللا
ابلفعل حتت سيطرة الدولة حبكم األمر الواقع ،لكنها مل تقم بعد ابنقالهبا الرمسي -صور "حزب هللا" حسن نصر
هللا ،والديكتاتور السوري بشار األسد ،وآية هللا اخلميين ،واحلسني ،وعبد امللك احلوثي ،من بني عناصر أخرى يف
الثورة اإليرانية.

S/2015/125. Final report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council Committee resolution 2140 (2014), p.

64

38.

 65استمرت الشائعات واالدعاءات حول وجود صالت إيرانية ابحلراك وفرعها السياسي املعروف على نطاق أوسع ،اجمللس االنتقايل اجلنويب ،ألكثر من عقد من الزمن ،وإذا مل تكن
صحيحة قبل  ،2012-2011فإهنا كانت ابلتأكيد بعد ذلك .وكما هو احلال يف كل مكان تصدر فيه إيران ثورهتا ،فإهنا حتتفظ بعالقات مع مجيع األطراف تقريبًا؛ ويف اليمن،
دعمت حركة مترد الشباب املؤمن حىت مع احتفاظها بعالقات مع احلكومة الرمسية واالنفصاليني اجلنوبيني طوال التسعينيات ،والعقد األول من القرن العشرين ،بل إهنا جنحت يف
جذب أعضاء حزب اإلصالح ،احلزب السياسي التابع جلماعة اإلخوان املسلمني الذي يقاتل احلوثيني إىل جانب التحالف الذي تقوده السعودية ،لالنضمام إىل مجاعة أنصار هللا.
واهتم اجمللس االنتقايل اجلنويب حزب اإلصالح ابلتواطؤ يف الضرابت الصاروخية احلوثية ضده.
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إيران منتصرة2020-2015 :
استيالء احلوثيني على السلطة ،منوذج حزب هللا
ذكران انقالب أنصار هللا يف اليمن ابستيالء حزب هللا على بريوت يف عام  2008لدرجة أنه حىت ماريكي
ي ِّ
ترانسفيلد ،اليت تقلل من النفوذ اإليران على احلوثيني ،تقول " :إن أوجه التشابه يف استيالء حزب هللا على بريوت
أيضا إىل بعض التنسيق بشأن
الغربية يف عام  2008واالستيالء احلوثي على السلطة يف عام  2014تشري ً
االسرتاتيجية العسكرية".
كانت هناك شائعة مؤسفة نشرها مسؤولون جمهولون يف إدارة أوابما أبن مجاعة أنصار هللا عصت إيران فيما يتعلق
ابالستيالء رمسيًا على صنعاء ،اليت غالبًا ما يستشهد هبا حمللون متشككون كدليل على أن إيران ال تسيطر على
االدعاء ليس ذا مصداقية عن بعد ،ال سيما ابلنظر إىل السياق :فقد كانت اإلدارة األمريكية
اجلماعة .وهذا ِّ
حتاول عزل إيران عن االنتقادات بسبب املفاوضات حول البانمج النووي للدولة .66ويف الواقع ،وف ًقا ألراش
متاما :فقد كان خامنئي هو الذي أمر عبد امللك احلوثي بتخريب عملية احلكومة
عزيزي ،كان الوضع عكس ذلك ً
67
ونظرا لكل ما حدث قبل
االنتقالية واالستيالء على الدولة  .هذه الشائعات جيب حتليلها يف ضوء ذلك ً
االستيالء على صنعاء وبعدها مباشرة.
جوي
جسرا ً
وما أن اعتقلت مجاعة أنصار هللا بعض أعضاء احلكومة الرمسية أو نفتهم أو استمالتهم ،حىت فتحت ً
مع إيران ،مستخدمة خدمة مرتني يوميًا تديرها شركة ماهان اإليرانية ،اليت فرضت عليها الواليت املتحدة وعدة
دول أوروبية عقوابت ،وحظرهتا لتقدميها الدعم املايل واملادي والتكنولوجي إىل فيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإلسالمي.
حبلول مايو  ،2015أي بعد ثالثة أشهر من استيالء أنصار هللا رمسيًا على العاصمة ،وبدء التوسع إىل خارجها،
أفادت التقارير أن إيران لديها ما ال يقل عن  5,000من عناصر احلرس الثوري اإليران يف الدولة ،مبن فيهم
عشرات من قادة امليليشيات الشيعية العراقية ،68وعدد غري معروف من مستشاري حزب هللا .ويف العامني
وفدا إىل العراق للتشاور مع وكالء إيران هناك ،الذين بدأوا بدورهم
 2015و ،2016أرسلت مجاعة أنصار هللا ً
يف جتنيد املقاتلني املذكورين أعاله للذهاب إىل اليمن.69

 66حىت أن اإلدارة األمريكية غضت الطرف عن عصابة اجلرمية العاملية التابعة حلزب هللا للسبب نفسه ،وزعمت أهنا رفضت التحرك ضد بشار األسد جزئيًا على األقل بسبب
األنشطة الدبلوماسية اليت تشارك فيها إيران.
 67كان احلوثيون سعداء يف البداية خبوض املرحلة االنتقالية اليت صممتها الريض ،وإجياد دور هلم يف البملان اليمين املقبل ...وقد اختذ قرار آخر يف طهران ،بدعم كامل من عبد امللك
الطموح .سوف يقاوم احلوثيون ويواصلون حتركهم" .انظرAzizi, p. 218 :
Ibid.
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هناك سلسة من االقتباسات من كبار املسؤولني اإليرانيني 70خالل أوائل عام  2015مجعها معهد حبوث إعالم
الشرق األوسط ( ،)MEMRIاليت رفضها املتشككون ابعتبارها جمرد كالم خطايب ،اليت تظهر ابلضبط كيف
نظرت إيران إىل هذا النصر.
على سبيل املثال ،أعلن انئب قائد فيلق القدس آنذاك (القائد احلايل) إمساعيل قان يف عام  2015أن:

حتدها احلدود
مجهورية إيران اإلسالمية تنتشر يف هذه األراضي من يوم إىل آخر ،ألن الثورة اإلسالمية ال ِّ
اجلغرافية ...أفغانستان والعراق ولبنان وسوري وفلسطني واليمن هي من بني الدول اليت غزهتا مجهورية
إيران اإلسالمية.
قائال:
وقد تفاخر علي شريازي ،املمثل الشخصي خلامنئي يف فيلق القدسً ،

سواء أحب أعداؤان أم ال ،فإن الثورة اإلسالمية تتقدم منذ بدايتها ،واليوم لدينا قوة يف العراق وأفغانستان
وابكستان والبحرين واليمن وحىت اململكة العربية السعودية ،اليت مل تكن لدينا من  1978إىل ...1991
ويف املستقبل غري البعيد ،سنرى بداية أفول أمريكا وإسرائيل  -وهذا ليس شعارًا ...اليوم حنن يف إيران،
وحزب هللا يف لبنان ،وأنصار هللا يف اليمن ،وقوات الدفاع الوطين يف سوري[ ،و] قوات احلشد الشعب يف
العراق أصبحت أقوى بكثري ...اجليش الشعب العظيم يبدأ يف التشكل يف العامل .كونوا على يقني أن هذا
التحرك ال ميكن دحضه.
وفقاً ملعهد حبوث إعالم الشرق األوسط:

اعرتف انئب قائد فيلق القدس ،قان ،أبن فيلق القدس كان يعمل يف اليمن عندما قال إهنا أَجلَت 52
شخصًا أصيبوا يف تفجريات مساجد صنعاء يف  20مارس  2015إىل طهران لتلقي العالج .وتويف يف
مسؤوال عن االتصال بني احلوثيني
وقت الحق أحد اجلرحى ،وهو حممد عبد امللك الشامي ،الذي كان
ً
وإيران .وقد دفنه حزب هللا يف الضاحية ،بريوت ،إىل جانب القائد السابق يف حزب هللا عماد مغنية.
وقال قاسم سليمان نفسه" :اليوم نرى بوادر تصدير الثورة اإلسالمية عب املنطقة ،من البحرين والعراق إىل سوري
واليمن ومشال إفريقيا" ،يف حني قال عضو جملس اخلباء وخطيب اجلمعة يف أحد مساجد طهران أمحد خامتي:
"أنصار هللا يف اليمن ،وحزب هللا يف لبنان ،وسوري والعراق وإيران جبهة واحدة ضد أمريكا".
والالفت للنظر أن شريازي أعلن يف يناير  2015أن "أنصار هللا نسخة من حزب هللا اللبنان .والباسيج الشعب
أيضا نسخ من حزب هللا وأنصار هللا" .واتبع قائالً" :مت تشكيل حزب هللا يف لبنان كقوة
يف العراق وسوري هو ً
أيضا قوات شعبية يف سوري والعراق ،وحنن اليوم نراقب تشكيل مجاعة
شعبية مثل الباسيج" .وابملثل ،تشكلت ً
أنصار هللا يف اليمن".

 70وكذلك تقارير إعالمية يف الفرتة ما بني عامي  2015-2014حول مدى الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري اإليران جلماعة أنصار هللا.
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احلوثيون يتبنون هياكل احلكم اإليرانية
سرعان ما حتركت إيران ،اليت كانت منتشية بفرصة أتسيس نظام ثيوقراطي ثوري يف اخلارج ،لزرع نظم حكمها يف
إحكاما على حنو يكاد يوازي ابلضبط
اليمن ابجلملة تقريبًا ،مع سيطرة مجاعة أنصار هللا على الدولة بشكل أكثر
ً
كيف توطدت اجلمهورية اإلسالمية يف إيران بعد الثورة.
تنظيما ،دولة ظل موازية بعد انقالهبا يف عام
أنشأت مجاعة أنصار هللا ،اليت أعلنت نفسها "حركة" وليس
ً
فضال عن مفوضني سياسيني (مشرفني) وحلفاء حمليني من خارج
 ،2014تتكون من جلان "شعبية" و"ثورية"ً ،
صميم اجلماعة (متحوثني) لإلشراف على اهلياكل احلكومية الرمسية اليت استولت عليها مجاعة أنصار هللا بداية من
احملافظات وصوًال إىل مستوى األحياء ،ويف كل جمال ،من التعليم إىل األمن .71وهذا مماثل للجان الثورية
اإلسالمية اليت تعرف يف إيران ابسم ( )komitehsوغريها من األدوات اليت أنشأها الثوار اإلسالميون يف إيران
لسحب السلطة العملية من الدولة الرمسية يف إيران ،خالل املرحلة االنتقالية يف عام .1979
وف ًقا هلذا القياس ،بدأت احلكومتان الرمسية وحكومة الظل يف اليمن يف االندماج منذ عام  2017يف عدة
فضال عن أداء أدوار إشرافية على اإلدارات احلكومية .وهؤالء
مناطق ،مع تويل احلوثيني مقاليد األمور مباشرةً ،
املشرفون السياسيون واحللفاء يتبعون مباشرة عبد امللك احلوثي ،الذي يشار إليه ابسم "قائد املسرية القرآنية"،
مصطلح يستخدمه أنصار هللا لوصف معاركهم التوسعية وغزواهتم ،ما يشري مرة أخرى إىل أن خماوفهم ومظاملهم
متاما
ليست حملية .ليس لعبد امللك أي منصب رمسي يف احلكومة ،على الرغم من كونه السلطة التنفيذية الوحيدةً ،
كما كان اخلميين يسيطر على إيران من وراء الكواليس ملا يقرب من عام بعد الثورة حىت مت تعيينه املرشد األعلى.
وكما هو احلال يف إيران خالل املرحلة االنتقالية ،فإن هياكل الدولة الرمسية يف اليمن الذي يسيطر عليه احلوثيون
هي جمرد واجهة للقوى الدينية املتطرفة -املكرسة للثورة فوق الوطنية اآلخذة يف التوسع -اليت تسيطر فعليًا على
كل جانب من جوانب احلكومة واجملتمع.72
وحىت حممد احملفلي وجيمس روت ،ومها من بني أولئك الذين يقللون من شأن النفوذ اإليران على احلوثيني ،قد
اندهشا من هذا التشابه:

فمنذ اإلطاحة ابحلكومة اليمنية املعرتف هبا دوليًا ،بدأ احلوثيون يف بناء نظام يتوافق مع تطلعهم إىل
حماكاة النظام الثوري اإليران  ...ومع ذلك ،فإن النظام مشابه للنظام السياسي اإليران ،وإن مل يكن مرآة
دقيقة له .كما هو احلال يف النظام اإليران ،فإن "قائد الثورة" (على غرار املرشد األعلى) هو السلطة
ACAPS (2020). The Houthi Supervisory System: The Interplay of Formal State Institutions and Informal Political Structures.
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" 72تتمثل الوظيفة الرئيسة لنظام اإلشراف يف توفري صلة مباشرة بني القيادة الوطنية للحوثيني ،ونظام احلكم احمللي ،لضمان تنفيذ التوجيهات املركزية حملياً .ويوازى النظام هيكل
مؤسسات الدولة على كل مستوى رمسي ،ويقيم املشرفون عالقة تكافلية مع الوزراء واحملافظني ومديري املناطق ورؤساء األحياء ومديري املدارس وضباط أقسام الشرطة وقادة األلوية
العسكرية ومديري مرافق االحتجاز وقادة نقاط التفتيش األمنية وما إىل ذلك ،ليحلوا حمل هؤالء الضباط فعليًا يف قدرهتم على اختاذ القرارات والقدرات التنفيذية .وعلى الرغم من أن
بدال من ذلك ،هناك أدلة على
املشرفني غالبًا ما يشار إليهم على أهنم "مشرفو أنصار هللا" ،فإهنم ال يتم انتخاهبم رمسيًا أو تعيينهم بشفافية من قبل الدائرة السياسية يف أنصار هللاً .
أهنم يعينون من قبل اللجنة الثورية العليا ،ويتبعون مباشرة عبد امللك احلوثي" ...انظر:
ACAPS (2020) The Houthi Supervisory System: The Interplay of Formal State Institutions and Informal Political
:Structures, pp. 4-5
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البارزة ،ويتمتع بنفوذ حاسم على القرارات السياسية .وميكن مقارنة اجمللس السياسي األعلى ،من خالل
سيطرته على خمتلف اإلدارات احلكومية ،ومراقبتها ،مبجلس تشخيص مصلحة النظام اإليران .تبدو
اللجنة الثورية العليا مشاهبة جمللس صيانة الدستور ،من حيث إهنا تسعى إىل ضمان استمرار الثورة كما
يتضح من إقالة البملان ،وأتسيس حكومة مؤقتة .ومياثل اجلناح العسكري حلركة احلوثيني احلرس الثوري،
املسؤول عن األمن والدفاع عن الثورة يف خضم احلرب األهلية الدائرة.
فضال عن تقدمي جمموعة من
ومنذ عام  ،2015أنشأت إيران ووكالؤها قوة ابليستية وصاروخية هجوميةً ،
الطائرات اهلجومية بدون طيار لصاحل مجاعة أنصار هللا ،ووسعوا قدراهتا من أجل مهامجة اململكة العربية السعودية
ومضايقة القوات البحرية ،وعمليات الشحن قبالة الساحل اليمين .وكما أشار فابيان هينز ،اخلبري يف برامج
الصواريخ اإليرانية ووكالئها ،فإن حزب هللا واحلرس الثوري يساعدون مجاعة أنصار هللا يف إنشاء منشآت حتت
متاما كما فعل حزب هللا يف
األرضً ،
فضال عن اإلنتاج احمللي للصواريخ اليت تستخدم أجزاء ومعدات إيرانيةً ،
لبنان.
احلوثيون ينضمون علنًا إىل "حمور املقاومة"
ومع ذلك ،فإن اندماج أنصار هللا الكامل يف "حمور املقاومة" اإليران من الوكالء واحللفاء يف مجيع أحناء املنطقة مل
حيدث إال بعد مقتل صاحل ،حىت ديسمب  ،2017على يد احلوثيني بعد أن أعلنوا أنه انقلب عليهم .وحول
موضوع القيادة والسيطرة اإليرانية ،كتب عزيزي" :قتل على يد قناص حوثي ،بناء على أوامر مباشرة من قاسم
سليمان" .73كما يؤكد حمامي صاحل أن احلرس الثوري اإليران كان وراء اغتيال صاحل.
شن هجمات عنيفة على
عندها فقط سقطت كل األقنعة يف عام  ،2018وبدأ الزعيم احلوثي عبد امللك يف ِّ
أتباع الدينة البهائية يف اليمن بلغة متطابقة يستخدمها اخلميين وخلفاؤه ،الذين جعلوا القضاء على البهائيني
إحدى أولويهتم ،ألسباب دينية ال ختتلف عن تلك اليت دفعت داعش إىل تطهري اإليزيديني من املناطق اليت
استولوا عليها .شهد عام  2018أيضاً ظهور التقارير األوىل عن لواء "فاطميون"؛ امليليشيا األفغانية التابعة
فضال عن أول اجتماع رمسي حيظى بتغطية إعالمية واسعة بني مجاعة أنصار هللا
للحرس الثوري اإليران ،يف اليمنً ،
وتنظيمها األم ،حزب هللا ،يف بريوت .وبطبيعة احلال ،كان هذا أبعد ما يكون عن التفاعل األول بني استنساخ
احلرس الثوري اإليران ،اللذين كاان على اتصال منذ الثمانينيات .ويشري التقرير بشأن االجتماع الذي ورد يف جملة
العرب األسبوعية إىل ما يلي:

سافر مندوبون من احلوثيني يف السنوات األخرية بشكل متكرر إىل بريوت ،حيث يتلقون األموال اليت
ترسلها طهران .ويقال إن اثنني من كبار احلوثيني -جبيل احلوثي ،جنل الزعيم احلوثي عبد امللك احلوثي،

Azizi, p. 219.
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وحممد علي احلوثي ،رئيس اجمللس الثوري جلماعة أنصار هللا -يعيشان يف جنوب بريوت ،ابستخدام
جوازات سفر مزورة.
أخريا ،يف أغسطس  ،2019أعلن احلوثيون وإيران أول اجتماع رمسي بني وفد حوثي وخامنئي يف طهران ،مبا يف
و ً
ذلك رسالة من ع بد امللك إىل املرشد األعلى .وليس من قبيل الصدفة ،أنه بعد هذا االجتماع مباشرة بدأت
مجاعة أنصار هللا هتدد إسرائيل مباشرة ،على الرغم من أن عبد امللك كان قد أعلن ابلفعل يف عام ،2017
أي
خماطبا نصر هللا شخصيًا" ،رهانك على اليمنيني صحيح .جيب على إسرائيل أن حتذر من مشاركة اليمن يف ِّ
من مواجهاهتا العسكرية مع حزب هللا أو املقاومة الفلسطينية".
بدأت مجاعة أنصار هللا يف مجع تبعات حلزب هللا يف عام  ،2019حيث مجعت حوايل  300ألف دوالر .وكما
ذكر كيلب فايس يف جملة "لونج وور جورانل":

أعلنت إذاعة "سام إف إم" ،حمطة إذاعية يديرها احلوثيون يف صنعاء ،يوم اجلمعة أهنا بدأت محلة تناشد
التبع أبموال حلزب هللا اللبنان .وقالت اإلذاعة عب قناهتا على تطبيق تلجرام أن هدف احلملة هو "دعم
سادة اجملاهدين يف هذا العامل ،أنقى الناس ،حزب هللا" .كما أعادت قناة تلجرام التابعة إلذاعة "سام إف
إم" نشر مقابلة أجراها مديرها محود حممد شرف مع وكالة أنباء سبأ اليت يديرها احلوثيون .وقال شرف
إن اهلدف من هذه احلملة هو "تعزيز حمور املقاومة" ،وأهنا "متثل ضربة مفاجئة ومؤملة للكيان الصهيون
عدو األمة العربية واإلسالمية".
يف منتصف عام  ،2017أعلن رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ،آنذاك ،اللواء هرتزل هاليفي أن "إيران
تعمل منذ عام على إنشاء بىن حتتية حملية إلنتاج ذخائر دقيقة يف كل من لبنان واليمن .ال ميكننا جتاهل ذلك،
ولن نفعل ذلك" .يف سبتمب  ،2019نشرت مجاعة أنصار هللا فيديو دعائيًا مع ترمجة عبية هتدد بشن هجمات
بصواريخ كروز على إسرائيل .ويف أكتوبر ،اهتم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إيران مبحاولة ضرب
إسرائيل من اليمن .ويف ديسمب ،اهتم وزير دفاع مجاعة أنصار هللا إسرائيل ابلتورط يف التدخل الذي تقوده
السعودية منذ البداية ،74وقال إهنم ميتلكون بن ًكا من األراضي اإلسرائيلية واألهداف البحرية اليت ميكن ضرهبا
انتقاما لذلك.
ً

وقد أظهرت مجاعة أنصار هللا مدى تشابكها مع احملور اإليران ،بعد اهلجمات املدمرة ابلطائرات بدون طيار
والصواريخ على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية يف سبتمب  ،2019مدعية إبخالص أن اهلجمات
كانت خللط األوراق ،وتعقيد املوقف ،على الرغم من أهنا شنت من قبل أحد وكالء احلرس الثوري اإليران
العراقيني أو مباشرة من إيران نفسها .مث رددت إيران ِّادعاء احلوثيني .75وتواصل إيران تنسيق الضرابت من اليمن
 74زعم تقرير صدر يف أغسطس  2019يف اجلريدة أن إسرائيل تدرس توجيه ضرابت ضد مواقع صواريخ أنصار هللا وحزب هللا يف اليمن ،وأن إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية عن
عمليات نقل األسلحة إىل دول اخلليج.
 75هذا النمط مستمر حىت مارس .2021
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والعراق ضد اململكة العربية السعودية ،عب خمتلف وكالء احلرس الثوري اإليران ،اليت مل يعد هناك أي متييز مهم
ابستثناء االنتماء العرقي ،ومجيعهم من أبناء الثورة اإلسالمية ،ويتصرفون بناء على أوامر طهران.
وجاء يف ملخص أحد خطاابت عبد امللك احلوثي يف يونيو  2019ما يلي:

انتقد احلوثي بعض وسائل اإلعالم العربية لتشويه صورة املقاومة الفلسطينية وحزب هللا ،مؤك ًدا أن مجاعة
أنصار هللا ال تشعر ابحلرج من العالقة مع إيران والعراق وسوري ولبنان الذين وصفهم أبهنم "اثبتون على
موقفهم جتاه فلسطني" .وأشاد حبزب هللا بقوله إن حركة املقاومة اللبنانية "مصدر فخر ألمتنا" .وألقى زعيم
امليليشيات احلوثية املدعومة من إيران يف اليمن ،عبد امللك بدر الدين احلوثي ،يوم اجلمعة  28يونيو
 ،2019خطاابً حيض على الكراهية يف جتمع مبناسبة تبنيهم "دعوة اخلميين" .وأكد احلوثي جمددًا أن ثقافة
اخلميين اإليرانية ستظل "حجر الزاوية يف حرب مجاعة احلوثيني ضد العامل" .كما ادِّعى زعيم امليليشيا
قائال إن أي هنج يف الصراع املستمر منذ عقود خارج أجندة طهران يعتب
احتكار القضية الفلسطينيةً ،
ابطال ويتعارض مع "اإلسالم واملسلمني".
ً
وبعد ذلك بوقت قصري ،يف أغسطس  ،2019زعم أن عبد امللك أعلن والءه ملرشد إيران األعلى علي خامنئي.
يف أعقاب اغتيال قاسم سليمان وانئبه العراقي أبو مهدي املهندس يف يناير  ،762020عقد قائد القوة
مترا صحفيًا ظهر خلفه بشكل ابرز علم
اجلوفضائية التابعة للحرس الثوري اإليران العميد أمري علي حاجي زاده مؤ ً
املقاومة 77جلماعة أنصار هللا إىل جانب علم وكالء إيران اإلقليميني اآلخرين.
أوردت جملة "العرب األسبوعية" تقر ًيرا عن مراسم احلداد يف اليمن:

احتفاال إلحياء
يف اليمن ،أقامت سفارة إيران يف العاصمة صنعاء اليت يسيطر عليها املتمردون [احلوثيون]
ً
ذكرى مقتل سليمان واملهندس .وأشاد السفري اإليران حسن إيرلو ابلعالقات بني طهران واملتمردين
احلوثيني.

وقال "إن هذا االحتفال اليوم يظهر عمق العالقات بني احلكومتني والشعبني اليمين واإليران".
وشوهدت ملصقات لسليمان واملهندس يف شوارع صنعاء ،وخصصت حمطات اإلذاعة ووسائل اإلعالم
اليت يديرها احلوثيون تغطية ملناقشات اجلنرال اإليران ،وزعيم امليليشيات العراقية.
76

أطلقت عملية متزامنة الغتيال عبد الرضا شهالي؛ القائد األعلى لقوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري اإليران على األرض يف اليمن ،وأحد أهم عناصر التنظيم .وكان

ساب ًقا من بني أبرز املسؤولني الذين يديرون التمرد الذي يشرف عليه احلرس الثوري ضد القوات األمريكية يف العراق منذ عام  ،2004وتشكيل النسخ من حزب هللا اإليران يف

احدا من العديد من املؤشرات اليت تدل على مدى أمهية هذه اجلبهة ابلنسبة إليران.
العراق .ويعتب وجوده يف اليمن و ً
مبكرا يرتبط على نطاق واسع ابحلوثيني ،وتستخدمه وسائل اإلعالم اإليرانية واللبنانية خارج
ا
شعار
"أن
روت:
وجيمس
احملفلي
حممد
يوضح
الرمسية.
 77هذه ليست راية أنصار هللا
ً ً

اليمن ،دون اعرتاض اجلماعة على ما يبدو ،وتقاسم عناصر ومسات مشرتكة مع عناصر حزب هللا ،وختم احلرس الثوري اإليران .كما تستخدم اجلماعات شبه العسكرية العراقية
صورا مماثلة يف شعاراهتا".
املدعومة من إيران؛ مثل حركة حزب هللا النجباء ،وكتائب حزب هللاً ،
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جديدا إليران يف اليمن هو مبثابة تتويج لزراعة إيران للحوثيني منذ
سفريا
ً
اجلدير ابلذكر أن تعيني حسن إيرلو ً
عقود .ووف ًقا للمسؤول احلوثي السابق على البخييت ،فإن إيرلو يعتب مبنزلة "حاكم والية" شخصي خلامنئي يف
اليمن ،ومسؤول رفيع املستوى يف احلرس الثوري ،ال عالقة له بوزارة اخلارجية .وعالوة على ذلك ،فقد كان رجل
خامنئي يف اليمن لسنوات ،وهو مسؤول شخصيًا عن تقدمي األموال النقدية لقادة احلوثيني .ويتذكر البخييت لقاء
إيرلو 78عدة مرات يف بريوت ،مبا يف ذلك رحلة واحدة يف عام  2014حيث دعاه إيرلو إىل إيران وأخذه يف
جولة:

رتب للقيام جبولة إىل ضريح اخلميين ومنزله وأماكن أخرى .كما اصطحبين إىل منزل خامنئي حيث أديت
صالة اجلمعة اليت أمِّها خامنئي نفسه ...إن تعيني إيرلو سفرياً لدى حكومة صنعاء اليت يديرها احلوثيون له
تداعيات خطرية نظراً لعالقاته مع معظم قادة احلوثيني ...كان يستضيفهم ،ومينحهم مبالغ من املال يف
بريوت وإيران ...لديه أتثري عليهم  ...إن تعيينه هو خطوة إيرانية ذكية ،ما يسمح لطهران أبن يكون هلا يد
قوية ومسيطرة داخل اليمن .إهنا يد منحت كبار قادة احلوثيني مئات اآلالف من الدوالرات ،عندما مل
يتمكنوا من العثور على آالف الريالت اليمنية اليت مل تكن هلا قيمة تذكر .إهنا يد أخذهتم إىل فنادق يف
طهران ،وبريوت ،وعلى منت اخلطوط اجلوية القطرية ،يف حني أن كل ما كانوا يعرفونه هو جبال ومنحدرات
محري صعدة ...تعيني إيرلو سفرياً هو جمرد غطاء للدور احلقيقي الذي سيلعبه يف اليمن .إنه ،يف الواقع،
الويل الفقيه ،واإلمام علي خامنئي يف اليمن ،وميكنك ختيِّل الدور احملوري الذي أسند إليه.

يستشهد أحدث تقرير عن إيرلو مبصادر سياسية مينية تشكو من أن:

إيرلو ،ال ضابط يف احلرس الثوري اإليران ،الذي ال يزال وصوله إىل اليمن واعتماده من قبل احلوثيني
سفريا للنظام اإليران لدى السلطات احمللية حماطًا ابلغموض ،يتصرف كحاكم عسكري إيران يف صنعاء.
ً

امتدادا للثورة اإلسالمية اليت قام هبا اخلميين عام
يف فباير من هذا العام ،أعلن إيرلو أن غزو أنصار هللا لليمن كان
ً
.1979
وهبذا ،أنشأت إيران ،للمرة األوىل منذ عام  ،1979نسخة طبق األصل تقريبًا من نفسها ،ذات سلطة مطلقة،
عاما يف العراق أو أفغانستان أو حىت
متاما للمرشد األعلى ،وهو أمر مل تتمكن من القيام به منذ أربعني ً
ختضع ً
لبنان.
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يعرف ابالسم احلركي أبو حسن.
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ماذا خيبِّئ املستقبل؟

ماذا حيمل االسم؟ إن حراس الثورة اإليرانية ال يطلق عليهم احلرس الثوري اإليران ،بل احلرس الثوري اإلسالمي.
ويف هذا الصدد ،يظهر التحليل املهم الذي أجراه احمللل السياسي كسرى اعرايب لكتيبات التدريب األيديولوجية
اخلاصة ابحلرس الثوري ،اليت تعتب حيوية لفهم أنشطة النظام اإليران وعالقته بوكالئه ،أن احلرس الثوري يشري إىل
أعضائه ابسم "اجملاهدين" ،وأن املفهوم املستقل "إليران" غري مذكور على اإلطالق يف املواد اخلاصة به.79
من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن احلرس الثوري والثورة اليت أسسته حلراستها يعارضان بشكل أساسي ،ووجودي،
متاما ،ويعتب أ ن إيران جمرد نقطة انطالق للتوسع الدائم لثورة فوق وطنية .احملرك
مفهوم الدول القومية واحلدود ً
الرئيس للحرس الثوري هو "التوسع اإلسالمي احلتمي" الذي يتمحور حول الوالية اإلهلية للويل الفقيه ،املرشد
األعلى اإليران ،لقيادة العامل اإلسالمي أبسره .80أما البقاء والتوسع (ابقية وتتمدد) -شعار تنظيم الدولة
اإلسالمية -فهو ال يقل انطباقًا على احلرس الثوري اإليران ،الذي يقوم جبهاد استباقي ومستمر ال يقل شراسة وال
توسع ا .إيران ليست قوة دفاعية ،وهي ال ترد على األنشطة السعودية أو األمريكية أو اإلسرائيلية .االشرتاكية
أقل ً
اخلضراء اليت يتبناها اخلميين ،اليت تدمج اخلطاب السوفيييت املناهض لإلمبيلية والصهيونية ابجلملة يف إطاره
متاما مثل القوة العظمى
اإلسالمي الفريد ،ال ميكن أن تتوقف ً
أبدا عن استنساخ نفسها ،والتوسع بطبيعتها ،مثلها ً
الشيوعية .وما إن يفهم هذا األمر ،ميكن للمرء أن حيلل تطور مجاعة أنصار هللا ،ومكانتها يف رؤية إيران للعامل.
أول دولة سعت مجاعة أنصار هللا للتواصل معها بعد غزوها صنعاء كانت روسيا .وال شك أن ذلك مت بناء على
أمر من قاسم سليمان ،الذي كلِّفه خامنئي منذ أوائل عام  2015بتنظيم التدخل الروسي-اإليران املشرتك يف
سوري إلنقاذ بشار األسد .ويف حني ال يوجد دليل على أن هذا التواصل قد أتى مثاره ،فمن املؤكد أن روسيا
أصبحت أكثر اخنراطًا ،على األقل دبلوماسيًا ،يف الصراع اليمين ،واهلدف هو مساعدة إيران على تعزيز قوهتا،
وابلتايل تقويض الواليت املتحدة ونفوذها وحتالفاهتا يف املنطقة.
ونظرا للتعهد
لقد عملت روسيا وإيران ً
معا بشكل وثيق ،من فنزويال إىل أفغانستان ،لتحقيق هذه األهدافً .
القصري النظر إلدارة ابيدن ب ـ "إهناء احلرب" يف اليمن من خالل الضغط على اململكة العربية السعودية فقط ،مع
استبعاد أي استخدام للقوة ،فإن هذا من شأنه أن يطلق العنان إليران -ما مل حتدث أشياء غري متوقعة -ملواصلة
احلرب حىت النصر الكامل يف اليمن ،مع توفري روسيا غطاءً دبلوماسيًا على طول اخلط.
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اندرا ما يناقش ل بعد حيوي من األيديولوجية اإليرانية على مفهوم أم القرى .وكما أوضح اعرايب (ص  :)27وف ًقا لنظرية أم القرى" ،بعد انتصار الثورة اإلسالمية،
يستند جزء آخر ً
أصبحت إيران زعيمة األمة اإلسالمية (أو العامل)" ،و"على مجيع املسلمني مسؤولية اعتبار اإلمام اخلميين القائد الوحيد لألمة اإلسالمية".
33

لكن هذه احلرب ال عالقة هلا ابليمن ،على الرغم من املخاوف والشكوك اليت طال أمدها أبن ما يريده بدر الدين
احلوثي ،وأبناؤه ،هو إعادة أتسيس اإلمامة الزيدية اليت دامت  1000عام وحكمت اليمن حىت عام .1962
وكعنصر يصنف بشكل كامل من عناصر احلرس الثوري ،فإن أنصار هللا ال يهتمون ابليمن .بل على العكس من
افضا
ذلك ،فإهنم يعتبون احلدود والدول القومية لعنة .ويف هذا الصدد ،قال مسؤول حوثي رفيع املستوى ،ر ً
احلدود بني السعودية واليمن ،هليئة اإلذاعة البيطانية (يب يب سي) يف عام :2015

احلوثيون جزء من العامل اإلسالمي .ال ميكن حتديدان بطائفة أو حصران ابحلدود .حدودان هي القرآن الكرمي
والعامل اإلسالمي والعريب .سنساعد املضطهدين يف مجيع أحناء العامل ...81إذا تعززت العالقة بني الشعب
اليمين والسعودي ،فإن ذلك سيسهل سقوط آل سعود .نعم ،ستكون عملية جراحية مؤملة ،ولكن يف
النهاية سيكون هناك شفاء من املرض.
أبدا كذلك .لقد كانوا جزءًا أساسيًا من ثورة اخلميين لقرابة
وختاما ،فاحلوثيون ليسوا حركة مينية حملية ،ومل يكونوا ً
ً
أربعة عقود ،ومثل أسالفهم ،حىت لو متكنوا من هزمية احلكومة ،وتعزيز سلطتهم بشكل كامل يف اليمن ،فإهنم لن
يوقفوا محالهتم التوسعية العنيدة ما مل يتم إيقافهم بقوة ساحقة.

 81هذا هو اخلميين حرفيًا ،وال عالقة له أبي شيء خيص الزيدية .وكما قال حفيد اخلميين يف مقابلة معه يف عام " :1979هناك ثورة وهناك حكومة .احلكومة تفكر وتعمل يف إطار
أيضا إىل مجيع دول العامل .لذلك منيز بني الثورة واحلكومة؛ ألن املواقف اليت يتخذها اإلمام اخلميين تدعو
إيران ،لكن الثورة اإلسالمية تتجاوز هذا اإلطار إىل مجيع األمم اإلسالمية ،و ً

إىل مساعدة املضطهدين يف األرض" .انظر:
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