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 حنو بناء اسرتاتيجيَّة للتعامل مع امللف اإليراين يف املنطقة

 "احلوثيون يف اليمن أمنوذًجا"

  

 ؟ما هي االسرتاتيجيَّة

يرجع أصل كلمة "اسرتاتيجيَّة" إىل اليواننية، وتعين "فن إدارة وقيادة احلروب"، ألن أصلها يعود 
جلانب العسكري. مث انتقلت لتصبح تشمل مجيع جوانب احلياة ولتعين اخلطة الشاملة يف إىل ا

ميدان ما. مث أصبحت علًما وفًنا للتخطيط والتكتيك والعمليات. فاالسرتاتيجيَّة هي ختطيط 
حمددة ُمسبقاً، يضمن لإلنسان حتقيق هدف معني على املدى البعيد  عال املستوى، وفق رؤية 

 كاانت املتاحة أو اليت ميكن احلصول عليها.يف ضوء اإلم

 هنا: أهنا ختطيط للمستقبل ينطلق من الدراسة الواعية -بكل بساطة  -وميكن يل أن أعرفها 
للماضي وُمعطيات احلاضر مستندة  إىل رؤية واضحة. ودراسة املاضي واحلاضر فيما خيص 

سبًقا، مث ا  العلمية املتوفرة مُ تقوم أواًل على الدراسات واألحب -امللف احلوثي–قضيتنا هنا 
يتبعها دراسة ميدانية خاصة تستوعب العالقات املتشابكة هلذا امللف دون إمهال أي جانب 
مهم يتعلق هبا أو حيوي يُؤثر فيه سلًبا أو إجياًًب. فامللف احلوثي جيب أن ُيستوعب ًبلدراسة 

قال فاحلكم على ور  دقيق، كما يُ امليدانية ليكون التخطيط التفصيلي مبنيًا على تص-العلمية
الشيء فرع عن تصوره. وامللف احلوثي ملف مركب من جوانب عديدة: فكري عقائدي، 
وسياسي ثوري، وعسكري واقتصادي، وطبيعة الزمان واملكان، وكل جانب من هذه اجلوانب 

ة يمتشابك بشكل معقد مع اآلخر، واألهم هنا هو فهم املفتاح األساس الذي يُؤثر يف بق
 اجلوانب.



  

 

 

 

 ؟على ماذا تُبىن االسرتاتيجيَّة

من املهم جًدا أن يُفهم أننا ال نتعامل يف امللف احلوثي مع جمموعة مينية مسلحة  أو اثئرة  ألجل 
مطالب حمدودة  مُيكن معاجلتها مبا يتناسب مع هذا الفهم. بل يف احلقيقة إننا أمام مظهر ميين 

جيب أن  ًيا إيرانيًا يف املنطقة، وللتعامل معه بشكل انجعمسلح وقوي يبطن ختطيطًا اسرتاتيج
 يُتعامل مع امللف على أساس هذه احلقيقة.

املعركة هنا هي ًبلدرجة األوىل معركة فكر  أنتَج حركًة مسلحًة مؤدجلًة، والفكر يُواجه ًبلدرجة 
ضحة وحمددة ااألوىل ًبلفكر، ومن الطبيعي أن تكون معركة الفكر ختطيطًا انبًعا من رؤية و 

 وعلى املدى البعيد، وليست عالجات مسكنة مؤقتة أو ردود فعل سريعة وجمتزأة.

  

 ؟هل الفكر هو حجر الزاوية يف امللف احلوثي

كما نوهُت سابًقا فإنَّ املعركة هنا هي ًبلدرجة األوىل معركة فكر مث يلحق به بقية اجلوانب، 
و أخطر ما ميكن أن خيرتق يف أي نظام  أ فالفكر هو املفتاح األساس يف قضيتنا هذه. إن

منطقة ، هو نطاقه وأمنه الفكري الذي ميثل حجر الزاوية وعنصر التماسك والرتابط يف منظومته 
 القيمية، ألنه حينئذ  يفقد قوته الناعمة اليت تغذي كيانه.

هم تلك أ" قواعَد مهمًة يف السياسة والقوة، ومن رامسفيلدوقد وضع وزير الدفاع األمريكي "
القواعد قوله: "إن الضعف حيرض عليك اآلخرين". وأخطر أنواع الضعف هو الضعف العقدي 
والفكري، والذي سوف حُيرض مجيع أشكال وأنواع األفكار األخرى املعادية الخرتاق نطاقك 

 الفكري ومنظومتك األمنية، لتفقد املنظومة متاسكها وجوهريتها، وجاذبيتها وقوهتا.



مدير جملس املخابرات الوطين األمريكي، ومؤلف كتاب "القوة الناعمة" -" انيجوزيف ذكر ",
أن جدار برلني كان قد مت اخرتاقه ًبلتلفاز واألفالم السينمائية، قبل زمن طويل من سقوطه  -

م؛ ألن مطارق الثقافة اخرتقته قبل أن يسقط! ويؤكد أيًضا "أن قوتنا الناعمة 9191يف عام 
على حتويل الكتلة السوفييتية من الداخل". يقول: "برغم أن االحتاد  قُيض هلا أن تساعد

د السوفيييت قد فرض قيوًدا ورقابة على األفالم الغربية، فإن األفالم اليت نفذت عرب مصفاة القيو 
والرقابة، كانت مع ذلك قادرة على أن حُتِد  آاثرًا سياسية مدمرة، وكانت بعض اآلاثر 

 ، ولو غ ر مقصودة".السياسية مباشرة أحياانً 

عتمد القيادة " بقوله: "تتشاك هاغلويؤيده السناتور األمريكي السابق ووزير الدفاع احلايل "
األمريكية على قدرتنا على اإلقناع واالجتذاب، إن قوة أمريكا الناعمة؛ أي قوة ثقافتنا وقيمنا 

ميكن تبديد القوة  نا..الوجاذبيتنا، جيب أن تنعكس بوضوح يف سياستنا اخلارجية ودبلوماسيت
 الناعمة، و إال فقْد نفقُد اجليل القادم".

لقد أدركت القوى الكربى قَبلنا خطورَة وأتث ر األفكار، فُسلطاهُنا غ ر حمدود مبكان أو زمان أو 
فكار بسيادة األ" حمذرًا من مغبة االستخفاف هاينهأشخاص، ولذلك قال املفكر األملاين "

وأتث رها: "إن األفكار الفلسفية اليت يطرحها أستاذ من مكتبه اهلادئ قادرة على إًبدة حضارة 
 بكاملها"!

مدير إذاعة صوت أمريكا، والذي ظهر ألول مرة يف صحيفة "واشنطن  -" روبرت رايليوكتب "
ا جاء يف ذلك مقااًل بعنوان: "كسب حرب األفكار" ومم -م 8008/  89/9اتميز" بتاريخ 

املقال، قولُه: "الطبيعة احلقيقية للصراع، صراع املشروعية الفكريّة يف قلوب وعقول الناس، وليس 
القوة العسكرية. إن احلروب ختاض ويتم فيها حتقيق النصر أو اهلزمية يف عقول الناس، قبل وقت 

 طويل من بلوغها هنايتها يف ميدان قتال بعيد".

ياسية يف مفكر بريطاين، وأستاذ النظرية االجتماعية والس-" إيزااي برلني"ويقول الباحث الغريب 
حمذرًا من ترك األفكار املخالفة دون تصدّ  هلا: "إن إمهال األفكار من ِقَبل  -جامعة أكسفورد

قد  - أي من ِقَبل َمن تدربوا على تبين نظرة انقدة لألفكار عموًما -الذين ينبغي أن يعتنوا هبا 



ااًن إىل اكتساهبا قوة كاسحة، ال ميكن مقاومتها أو كبحها، تفرض على أعداد هائلة يؤدي أحي
 من البشر".

ار، مل تعد حباجة ملثل هذه املقوالت اآلتية من هؤالء اخلرباء الكب -يف منطقتنا–هذه احلقيقة 
 من خالل تسلل قوهتا الناعمة مع مرور الوقت -مثالً –حيث يشهد الواقع كيف متددت إيران 

وتراكم التواصل الفكري يف مناطق مل يكن هلا وللتشيع أي وجود إطالقًا كما هو حال إفريقيا 
وشرق أسيا، وكيف حولت إيران بعض البؤر الشيعية الصغ رة املنعزلة أو ذات امليول الشيعية 

 إىل قوة إقليمية تصل ملستوى قريب من الدولة كما هو احلال يف جنوب لبنان ومشال اليمن. 

جزء ال يتجزأ من املشروع اإليراين، وال مُيكن حل هذا امللف  -ومن املهم فهم ذلك–وثيون احل
إذا عزل عن سياقه، والوسيلة األهم اليت استخدمتها إيران وتستخدمها يف مشروعها التوسعي 

 هي الفكرة. 

اتيجيتنا من املهم جًدا بل هو قطب الرحى وحجر الزاوية للتصدي للمشروع اإليراين أن نبين اسرت 
على أساس الفكر ًبلدرجة األوىل، وما بعد ذلك فإنه أييت اتلًيا يف األمهية ويندرج أكثره يف 

 الوسائل وآليات التنفيذ.

" يف كتابه )القيادة والتغي ر(: "راقب أفكارك جيًدا، فإهنا تصبح كلمات، فرانك أنلوقال "
هنا صبح عادات، وراقب عاداتك ألراقب كلماتك فإهنا تصبح أفعااًل، راقب أفعالك ألهنا ت

 تصبح شخصيتك، وراقب شخصيتك ألهنا تصبح مص رك".

  

 اليمن قبل الثورة وبعدها!

مع أنَّ القضية احلوثية بدأت قبل الثورة اليمنية فيما ُيسمى ًبلربيع العريب، فإن من املهم إدراك 
ن إيران أصبحت ومراعاته، وكيف أأنَّ القضية أخذت بُعًدا متسارًعا بعد الثورة حيسن االنتباه له 

فكراًي وسياسًيا –ترى يف اليمن البديل األمثل عن سوراي. فاليمن مير حالًيا مبرحلة معقدة جًدا 
م حتوالت جذرية يف املشهد اليمين 8099حيث أفرزْت ثورة فرباير  -واقتصاداًي واجتماعًيا وأمنًيا



مث  ياسية بني أعداء وأصدقاء األمس،من خالل سقوط الرئيس السابق وتغ ر التحالفات الس
أخ رًا وهو األهم انفتاح األبواب على مصراعيها، بل اخنالعها، أمام التدخالت األجنبية؛ 

 اإلقليمية والعاملية.

فاحلوثيون انضموا إىل الثورة الشعبية وكانت أول مظاهرة هلم يف حمافظة صعدة يوم 
أبنصارهم إلسقاط النظام )املوقع اليمين: الصحوة نت م، ودفعوا 89/8/8099
ومع قيام الثورة يف اليمن مل تعد خطورة القضية احلوثية مقصورة على معاقلها  م(.89/8/8099

ائف شبل أصبحت متتد إىل كافة أحناء اليمن بل قد تتجاوز ذلك. ويُؤكد " -بصعدة–الرئيسة 
)أخبار  -افظات صنعاء وذمار، مث انشق عنهمقائد ومنظر سابق للحوثيني يف حم -"العميسي

أنَّه حصل تغ ر نوعي للحركة احلوثية بعد الثورة الشعبية، حيث دفعت  م( 99/3/8098اليوم 
وإنشاء  -وهذا ما مل يكن حيد  سابًقا خوفًا من النظام-بكوادرها يف صنعاء للظهور يف العلن 

العامل الل قنوات اتبعة إليران كقناة املنار و " بدعم  إيراين وتغطية إعالمية من خالصمودمجاعة "
 واالجتاه وبرس يت يف وغ رها، واالخنراط يف ساحة التغي ر.

رق األوسط )صحيفة الش -أستاذ العلوم السياسية جبامعة صنعاء-" عبدهللا الفقيهويؤكد الدكتور "
ي واألمين ياسم( أنه بعد الثورة اليمنية مل تعد مساعي التغلغل اإليراين الس98/90/8098

تستغل االختالل الكب ر يف النظام خالل هذه املرحلة   خفية، بل واضحة وأصبحت إيران
خاصة حالة انقسام القوات املسلحة واألمن، وتردي األوضاع االقتصادية بشكل رهيب، وزايدة 
 ِحدة الصراعات واخلالفات السياسية بني اليمنيني. يقول ما نصه: "إيران تسعى خللق منطقة

 نفوذ يف هذا اجلزء املهم من العامل أبي مثن".

م أنَّ إيران 8/98/8098وكذلك كشف مصدر حكومي لصحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 
تستغل األزمة واألوضاع املرتدية اليت متر هبا اليمن لضخ مبالغ ضخمة لتشجيع احلراك اجلنويب 

عز، حيث صعدة وصنعاء وعدن وتلالنفصال، ويف الوقت نفسه استهداف الشباب فكراًي يف 
شاب من تلك املناطق، لينتقل بعضهم للدراسة يف مدينة قم  9800جنحت يف استقطاب 

اإليرانية والبعض اآلخر للتدريب يف معسكرات حزب هللا بلبنان. وحبسب )صحيفة الشرق 



م( فإن ابتعا  اليمنيني سنة وزيدية على أشده حاليًا، حيث يتم 90/90/8098األوسط 
 رساهلم للدراسة الدينية وغ رها يف إيران.إ

م( نقاًل عن مسؤولني يف وزارة الدفاع 93/9/8093وحتدثت تقارير أم ركية )اجلزيرة نت 
)البنتاغون( ووكالة االستخبارات املركزية )سي آي أي(، عن قيام طهران بنقل ثقلها من سوراي 

كل  البحر األرمر، وهو ما يشإىل اليمن، وسعيها إىل السيطرة على مضيق ًبب املندب يف
هتديد ا لألمن ًبملنطقة وخطوط املالحة النفطية العاملية. ورأى حمللون أن التوتر املتصاعد بني 
طهران وصنعاء ذلك الوقت يرتبط بتطورات املشهد الثوري يف سوراي، وبدء اهنيار نظام بشار 

سلحة تدعمها عرب مجاعات م- األسد، احلليف اإلسرتاتيجي إليران، يف وقت تسعى فيه طهران
 إىل إجياد موطئ قدم هلا ًبليمن.  -مثل احلوثيني واالنفصاليني

ات " إن "التدخل اإليراين يف اليمن له أبعاد سبقت الثور حممد الغابريوقال احمللل السياسي "
 ةالعربية غ ر أن الثورة السورية أضافت بعدا جديدا". وأضاف أن اإلسرتاتيجية اإليرانية قائم

على السيطرة على املمرات املائية ًبملنطقة وبينها اليمن، مش را إىل أن مالمح ما مساه بـ)املخطط 
اإليراين( على مستوى اجلغرافيا اليمنية اتضحت بتقسيم البالد إىل أربع مناطق األوىل، تبدأ 

لغل فيها غمبحافظة صعدة وتتجه إىل ميناء ميدي على البحر األرمر. واملنطقة الثانية اليت تت
هي حمافظة تعز، مرورا جبزيرة ميون ومضيق ًبب املندب، واملنطقة  -حبسب الغابري-إيران 

الثالثة هي مدينة عدن والبحر العريب وخليج عدن، فيما الرابعة هي حمافظتا حضرموت واملهرة 
رك حوتتجه جلزيرة سقطرى ًبحمليط اهلندي. واعترب الغابري أن ما مساه املخطط اجلغرايف للت

، اإليراين يفسر استقطاب احلوثيني وشخصيات يسارية يف تعز، وقوى ًبحلراك اجلنويب االنفصايل
" انئب الرئيس اليمين األسبق الذي اجته لطهران للحصول على الدعم علي سامل البيضو"

 واملايل، ويتخذ من ب روت مقرًا إلقامته ومنطلًقا لفضائيته االنفصالية. يقول الغابري "اهلدف ه
القرب من املمرات املائية يف البحر األرمر، إضافة إىل أن اليمن تعد احلديقة اخللفية 

 م(.93/9/8093)اجلزيرة نت   للسعودية".

وإذا تذكران أن إيران متتلك وجودًا فعليًا على اجلانب الغريب من البحر األرمر، يف جزر اتبعة 
 -أيضاً –ا جح يف أتسيس قوة موالية هلإلرت راي، فسوف ندرك طبيعة اإلشكال الضخم، حني تن



على اجلانب الشرقي من مضيق ًبب املندب يف البحر األرمر، يف الوقت الذي مل تزل تستعرض 
 .حركة املالحة يف مضيق هرمز يف اخلليج العريب -أو على األقل إرًبك–قدراهتا على هتديد 

  

 خصوصيَّة اليمن!

ح هلدف األهم للمشروع اإليراين. لعل أهم مالملليمن خصوصيَّة تؤهله بشكل أكرب ليكون ا
نظام الدولة فيه  : ضعفاثنًيا: موقعه االسرتاتيجي احليوي واهلام. أوالً هذه اخلصوصية ما يلي: 

اخلط رة على  : حالة الفقر املزمنة وتبعاهتااثلثًامنذ عقود مث ازداد هذا الضعف بشدة بعد الثورة. 
بغة : خصوبة أرض اليمن وقابليتها لقيام دولة ذات صرابًعاية. احلالة الفكرية والسياسية واألمن

طائفية شيعيَّة، فباستقراء التاريخ جند أنه بواسطة تسرب جمموعات قليلة جًدا من األفراد من 
العراق وغ ره مت بثُّ أفكار شيعية يف األوساط السنية والزيدية، لينشأ بعد سنوات  قليلة  جداً 

يعية دخلت يف حروب طاحنة ضد السنة والزيدية، داخل اليمن إثر تلك الدعوات دول ش
: خصوبة األرض اليمنية للبذور الفكرية والسياسية ًبختالفها وتناقضاهتا، خامًساوخارجه. 

: ادًساسفاليمن يكاد يكون صدى لألفكار اليت تظهر يف األقطار العربية أو اإلسالمية املؤثرة. 
القبلي احلاد: احلراك اجلنويب، تنظيم اإلخوان املسلمني، حالة االنقسام السياسي والفكري و 

كري لليمن : اإلمهال الفسابًعامجاعة القاعدة، احلركة احلوثية، صراعات القبائل على النفوذ. 
من ِقَبل أصدقاء اليمن وج رانه ملواجهة املشروع الفكري اإليراين. حيث عادًة ما يصبُّ الدعُم 

 يمن وج رانه يف صاحل قوى سياسية  أو زعامات  قبلية  معينة ، دوناملايل والسياسي ألصدقاء ال
مدُّد عناية  مبراقبة أداء تلك القوى وتقييم قدرهتا أو حىت رغبتها فيما يتعلق ًبملواجهة الفكرية للت

.  اإليراين يف الداخل اليمينِّ

رعت إيران ز هذا الوضع أنتج معركًة خاسرًة ، حيث سقطت اليمن يف يد احلوثيني، بعد أن 
، مستفيدًة من كل اختالل  يقع هناك. بل إن جزءاً واسعاً  أفكاراً تنمو وتتوسع يف الداخل اليمينِّ
من القوى القبيلة اليت كانت تستفيد من املال اخلليجي، انقلبت وحتالفت مع املشروع اإليراين، 

 راً وال رؤيًة.ك فكحني رأته أكثر نفعاً هلا. وتلك طبيعة األطراف الوصولية اليت ال متتل



  

 

 

 

 الفكر احلوثي، هل حتول احلوثيون عن الزيدية!

إذا أردان تشخيص احلالة الفكرية للجماعة احلوثية، فسوف يثور تساؤٌل أساٌس ههنا: فهل 
، أو هم امتداٌد للمذهب الزيديِّ ذي اجلذور  احلوثيون من الناحية الفكرية اتبعون للخطِّ اإليرايّنِ

 اليمن؟!التارخيية يف أرض 

ول  يف معتقدهم فإهنم يُنكرون أي حت -مع وجود تصرحيات علنيَّة وأدلة ميدانية تُدينهم–احلوثيون 
جتاه املعتقد اجلعفري أو وجود عالقة عقائدية مع إيران. فاألب بدر الدين احلوثي )صحيفة 

، يم( يؤكد أن ابنه حسني مل يتجاوز معتقد املذهب الزيد91/3/8002الوسط األسبوعية 
وأنَّ موقف علماء الزيدية من ابنه موقف انبع من الضاللة واتباع وجماملة الدولة. وكذلك أكد 

 حيىي احلوثي شقيق حسني، ممثل احلركة يف اخلارج، أبن أفكارهم مل تتجاوز املذهب الزيدي.

ها يومع ذلك، فإنَّ املتابع ملا كان يصدرُه املقتول حسني احلوثي من َمالزم متثل فكره جيد ف
خروًجا عن املذهب الزيدي بل اهتام املصادر والكتب واملراجع الزيدية أبهنا ضالل كلها وأهنا 
سبب الذلة والقعود اليت ُضرَِبْت على الزيدية. هذا املوقف من املذهب الزيدي التقليدي دفع 

زب حلاألمني السابق –علماء املذهب من أمثال: رمود بن عباس املؤيد وأرمد بن حممد الشامي 
وحممد بن حممد املنصور وصالح بن أرمد فليتة وحسن حممد زيد األمني العام حلزب  -احلق

احلق، إىل إصدار بيان منشور جاء فيه التحذير من حسني احلوثي واصفني آراءه ًبلضالالت 
 والبدع، مؤكدين أن "أقواله وأفعاله ال متت إىل أهل البيت وإىل املذهب الزيدي بصلة".

  

 

 



 

 

 

 احلوثيون وإيران والتعاطف املتبادل: جديد أم قدمي؟

اإليرانية وتطورها خالل -لسُت بصدد سرد اترخيي موثق ًبلتفاصيل لرصد وتوثيق العالقة احلوثية
العقود األربعة املاضية. ولكين بصدد إعطاء إضاءات وإملاحات ضرورية لتسليط الضوء على 

ى ي يربط بني االثنني منذ البداية، والذي أخذ منحالعالقة غ ر اجلديدة والتعاطف القدمي الذ
 التعاطف الثوري والديين مًعا.

م كانت هناك مظاهرات مؤيدة للخميين جتوب 9191فبعد إعالن جناح الثورة اإليرانية عام 
شوارع صعدة إىل درجة استفزت احلكومة فقامت حبملة اعتقاالت إلمخادها )صحيفة اجلمهورية 

 (.م30/6/8009الرمسية 

م كان من ضمن ما يدرسه 9196" احتاد الشباب عام أمحد فليتةوحينما أنشأ العامل الزيدي "
 مادة عن الثورة اإليرانية توىل تدريسها حممد بن بدر الدين احلوثي شقيق حسني األكرب.

" زعامة تنظيم "الشباب املؤمن" أخذ التغلغل اإليراين العقائدي حسني احلوثيومنذ أن توىل "
أكثر نشاطًا، فظهر مع الفعاليات واألنشطة العلمية والثقافية اليت يقيمها التنظيم يف  منًحا

األوساط الزيدية شخصيات اثنا عشرية من إيران والعراق للمسامهة يف التعليم رافقها انتشار 
الكتب واملنشورات الشيعية واليت أصبحت بعض املكتبات الزيدية تقدمها للبيع، مث رافق ذلك 

 احتفاالت ومناسبات مل تكن موجودة بشكلها اجلديد من قبل يف أوساط الزيدية! إحياء

ايل " )مقابلة مع صحيفة األهحممد عبدالعظيم احلوثيوقد اهتم العالمة واملرجع الزيدي "
م( حسني احلوثي وأتباعه ًبخلروج على الزيدية، واهتمهم ًبستغالل املذهب 9/98/8090

 الزيدي ألجل أطماعهم.



)صحيفة الشرق األوسط  -وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد اليمين-" حيىي النجار" وحبسب
ذ عام إىل أدبياهتا وَمالزمها من  م( فإنه من خالل متابعته هلذه احلركة واستناًدا8/3/8009

وزير -" تارالقاضي محود اهلم وجد أن هناك اعتناقًا لألفكار الشيعية اجلعفرية. ويؤكد "8002

م( أنَّ بدرالدين احلوثي وولده حسني 80/2/8002)صحيفة الوسط  -ين السابقاألوقاف اليم
يسعيان الستنساخ جتربة اخلميين وهنجه، مؤكًدا أن أفكارمها الواردة يف َمالزمهم ال متت بصلة 

 إىل الزيدية.

م(، املتعاطف مع 9/8/8009" )صحيفة الوسط مرتضى احملطوريويؤكد املرجع الزيدي "
ة، أنَّ بدرالدين احلوثي ذهب إىل إيران ومكث فيها، وأن القادة يف إيران بذلوا احلركة احلوثي

 جهوًدا جبارة من أجل أن جيعفروه.

م(، القيادي يف حركة احلوثي، 88/9/8099" )صحيفة الشرق األوسط علي العمادويؤكد "
عمل الثوري. ومن لأنَّ التوافق بني احلوثيني وإيران توافق ثوري ويف الرؤية السياسية الفكرية ل

م( أبن 3/90/8001"، أمني عام حزب احلق، )جملة الكفاح العريب حسن زيدجانبه يؤكد "
 مجاعة احلوثيني منبهرة بتجربة حزب هللا والتجربة اإلسالمية يف إيران.

م(: "حنن ننظر إىل األخوة 2/9/8009" )صحية األخبار اللبنانية عبدامللك احلوثييقول "
ب هللا بعني اإلكبار واإلجالل، ونكن هلم كل املودة والتقدير، ونعدهم شرفًا اجملاهدين يف حز 

لألمة اإلسالمية وسادًة للمجاهدين يف العامل، وأنسف للموقف السليب من بعض األنظمة 
 العربية تتجاههم".

ليت تلعب دورًا فكراًي ايُعترب من الشخصيات الشيعية اللبنانية املقيمة يف إيران و و-" علي الكوراينويقول آية هللا "
يف غاية اخلطورة يف اليمن، بتنبؤاته الغيبية اخلرافية من خالل كتابه )عصر الظهور( يصنع الواقع املمهد لسيطرة إيران على 

م(: "احلوثيون جزء من طرق متددان". لذلك جتد أن 9/8/8009)صحيفة الوسط   -املنطقة
وت ألمريكا فعتها وترفعها إيران من قبل، مثل: املاحلركة احلوثية ترفع الشعارات نفسها اليت ر 

م( أنه شعار 81/9/8098" )صحيفة اهلوية حممود زادهوإلسرائيل. وقد أكد السف ر اإليراين "
 مشرتك بني اإليرانيني واحلوثيني.



م( بيااًن 80/2/8002ويف تدخل صريح وعلين أصدر آية هللا منظري )صحيفة أخبار اليوم 
ية واصًفا إايها أبهنا تقوم حبمالت إًبدة ضد الشيعة يف اليمن، ومهدًدا ضد احلكومة اليمن

الرئيس اليمين مبا حد  لنظام صدام حسني على يد القوات األمريكية، مؤكًدا أن الرئيس 
 اليمين وغ ره من الديكتاتوريني سيتم طردهم من السلطة عاجالً أم آجالً.

صر ععت بشكل جاد وحثيث على نشر كتاب )وتذكر معلومات حمليَّة مينية أنَّ إيران س
( يف اليمن بني الزيدية واملتشيعة، والذي يتنبأ بقرب ظهور حسني اليماين املمهد لدولة الظهور

 املهدي املنتظر، وحاولت حتفيز رغبة احلوثي ألن يكون هو املوصوف يف رواايت أهل البيت! 

م(، متشيع وأحد أبرز 91/3/8090" )صحيفة الشرق األوسط علي أمحد األكوعويعرتف "
املؤسسني لرابطة اإلثين عشرية يف اليمن، بتقدمي إيران الدعم حلركة احلوثيني إىل جانب إشراف 

ل يف مدينة " أنه قاباألكوعحزب هللا على التدريب العسكري ألفراد وعناصر احلركة. ويذكر "
وثية يف اإليرانية تدعم احلركة احل " الذي أكد له أن القيادةعلي الكوراينقم اإليرانية آية هللا "

 اليمن كما تدعم حزب هللا يف جنوب لبنان.

 "علي حسن األمحديوأكد املسؤول اليمين ورئيس جهاز األمن القومي اليمين الدكتور "
اًي ماد-م( أن دعًما إيرانًيا رمسًيا وآخر من قبل احلوزات العلمية 93/9/8093)اجلزيرة نت 

جلماعة احلوثي يف صعدة، وأضاف أن إيران تدخلت يف صعدة من  قدم وما زال -ومعنوايً 
 الناحية املذهبية، رغم أن الصراع ليس مذهبًيا بل سياسًيا. 

  

 ما هي االسرتاتيجيَّة اإليرانية وطبيعتها يف املنطقة؟

تقوم اسرتاتيجية إيران يف املنطقة على نقطة جوهرية اثبتة وهي تصدير الثورة واالستحواذ على 
 واقع احلساسة واإلسرتاتيجية عرب االستحواذ على األقليات الشيعية وتنميتها وتشييع حميطها،امل

وختتلف وسائل وآليات تنفيذها من مرحلة إىل أخرى ومن ظروف  إىل ظروف، فلكل زمن  آلياته 
 املناسبة لتصدير الثورة.



عمة للجمهورية. وإيران النا " كانت تنتهج التصدير العنيف للثورة لرتسيخ القوةاخلميينفإيران "
" كانت تنتهج التصدير الناعم للثورة لرتسيخ القوة العنيفة الكامنة وقت احلاجة رفسنجاين"

للجمهورية، واخلميين ورفسنجاين يسعيان لتحقيق اهلدف نفسه بوسائل خمتلفة وأحيااًن تظهر 
" وإيران جناد أمحديإيران "" و خامتيلبعض املتابعني أهنا متناقضة. وهكذا هو احلال يف إيران "

 ".روحاين"

ومن يتابع املشروع اإليراين طوال العقود األربعة يف العامل اإلسالمي؛ جيد أن املشروع يس ر حنو 
حتقيق أهدافه وأنه مل يتوقف حلظة واحدة مع مرور واجهات خمتلفة للجمهورية اإلسالمية، بني 

لنظر عمن ملشروع يس ر خبطوات اثبتة بغض امن ُيصف ًبحملافظني واإلصالحيني، مما يدل أن ا
 يقف يف الواجهة، وأنَّ الفاعل الرئيس يف إيران هو املرشد األعلى للثورة اإليرانية.

  

 املظلومية احلوثية على خطى املظلومية اإليرانية: احلشد والتمدد!

بني و  يسكن الوجدان الشيعي اجلعفري بعمق اإلحساس ًبملظلومية، هذا اإلحساس جعل بينه
اآلخر سًدا منيًعا ويف الوقت نفسه كان عامل جذب داخل الدائرة الشيعة تستقطب فيها 
النقاط املعتدلة حنو نقطة املركز واليت غالًبا ما تكون متثل التشدد. وبعد قيام اجلمهورية اإلسالمية 

ن إىل أبعد اإبيران أصبحت املظلومية جبانب بُعدها العقدي مُتثل بُعًدا سياسًيا استثمرته طهر 
حد، جلمع الشيعة حوهلا ضد خصوم إيران، مزاوجة بني أعداء املذهب وأعداء اجلمهورية، بني 

 أعداء اإلمام وأعداء املرشد. 

انتقلت إىل احلوثيني، حيث أطلقت احلركة  -كما هي الشعارات–ويبدو أن النهج نفسه 
جمة اليت يتعرض املخالفني، لتصوير أن اهلاحلوثية نداء املظلومية بني أبناء الزيدية املوافقني هلا و 

هلا احلوثيون ليست إال هجمة على مذهب آل البيت مذهب الزيدية. واستطاعت أن تكسب 
 إىل صفها العديد من أبناء ومراجع الزيدية. 



م(، عضو 3/1/8009" )موقع املنرب التابع حلركة احلوثيني حممد بدر الدين احلوثيويصور "
اهليئة اإلدارية ملنتدى الشباب املؤمن، هذه املنهجية يف إظهار املظلومية بوضوح، فيؤكد أنَّ 
املذهب الزيدي وأتباعه تعرضوا للقمع الرهيب واحملاولة اجلادة لطمس اهلوية الزيدية من قبل 

طماع الطامعني، انته من أالسلطة، وأنَّ قيام احلركة احلوثية ليست إال لتدارك الفكر الزيدي وصي
 م. 9163وأنه وقع عليهم االضطهاد واحلرمان والتمييز العنصري والطائفي منذ عام 

بيًنا أن قيامهم إاما كان مُ  -جمرتًا اخلطاب اجلعفري التعبوي نفسه–" حديثه حممد احلوثيويُتابع "
تجرار لتاريخ اما هو اسبسبب العنصرية ضد اهلامشيني والزيدية، وأن هذا النهج املوجه ضدهم "إ

قمعي وإر  لرتكة غنية ًبألحقاد والظلم واالضطهاد خلفها أئمة اجلور من األمويني والعباسيني 
الذين لطخوا صفحات التاريخ جبرائمهم ضد أهل البيت وشيعتهم عرب مئات السنني، وهذا ما 

 نلمسه واقًعا معاًشا قوالً وعماًل".

م(، الناطق السابق ًبسم 99/6/8001الشرق األوسط " )صحيفة صاحل هربةويف حوار مع "
احلوثيني ورئيس املكتب السياسي للحركة، أكد أهنم يف حرهبم ضد احلكومة إاما يقومون بواجب 

 الدفاع عن أنفسهم إزاء السلطة اليت حتاول قتلهم والقضاء عليهم!

يث أصدر اليمن، ح بل إن مراجع إيران دخلوا أبنفسهم يف خط مظلومية الزيدية املزعومة يف
م( بيااًن ضد احلكومة اليمنية واصًفا إايها 80/2/8002آية هللا منتظري )صحيفة أخبار اليوم 

أبهنا تقوم حبمالت إًبدة ضد الشيعة يف اليمن، وموجًها هتديده للرئيس اليمين وغ ره من رؤساء 
 أم آجالً. املنطقة، مؤكًدا أن مجيع الديكتاتوريني سيتم طردهم من السلطة عاجالً 

  

 هل احلل العسكري هو احلل األمنوذجي يف اليمن؟

 ": "العدو املهزوم ال ينهزم بشكل كامل ما مل خيتم فمه".إدواردو غاليانوريقول "

لقد أثبتت احلروب اليمنية املتعددة مع حركة احلوثيني عدم جدوى احلل العسكري منفرًدا يف 
ف دية. فمع كون األصل يف احلروب أهنا ُتْضعِ القضاء على حركة مسلحة تنطلق من رؤى عقائ



وال تقوي إال أن هذا األصل له استثناءات ومنها إذا توفرت بعض العوامل اليت مُيكن أن جتعل 
من احلروب عامل قوة وانتشار، ومن تلك العوامل: قيام احلركة على الُبعد العقدي، ووجود 

رسيخ وب ًبلنسبة هلا أداة انتعاش وانتشار، وتالدعم اإلقليمي أو الدويل هلا. ومن مث تكون احلر 
 خلدعة املظلومية.

إن احلروب اليت خاضها احلوثيون حولتهم إىل قوة مذهبية سياسية مسلحة، تستنسخ جتربة 
حزب هللا اللبناين. وكما قيل: "فإن العدو املهزوم عسكراًي ال ينهزم بشكل كامل ما مل خيتم 

–يه. فما من حرب خاضها احلوثيون ضد النظام اليمين فمه"، أي يُهزم اجلانب الفكري لد
إال وقد خرج منها منتصرًا فكراًي ودعائًيا، وكسب املزيد من  -وإن خرج خبسائر مادية فادحة

األنصار، ويعود السبب ألن النظام مل يدرك بشكل عميق أن معركته مع احلوثيني هي معركة 
 فكر قبل كل شيء.

اليمن أكسبت احلوثيني املزيد من األنصار وبدأت شخصيات  فاحلروب اليت دارت رحاها يف
ومرجعيات زيدية علمية ودينية تتعاطف مع احلركة وتتحد  عن مظلومية وحرب إًبدة ضد 
اهلامشيني والزيود. ومن أهم ما ساعد احلوثيني أهنم أداروا املعركة اإلعالمية بنجاح على وتر 

 العقيدة والفكر.

  

 الفكرة تسبق العسكرة!

": "إن أشخاًصا قادرين على وضع أنفسهم ًبلكامل يف خدمة نظرية وتطبيق ايزااي برلنييقول "
زائف سيكونون أشخاًصا خطرين ببساطة، وكلما كانوا أكثر صدقًا كلما كانوا أكثر خطورًة 

 أكثر جنواًن".

ل إىل و كشأن األفكار يف خطورهتا فإهنا تبدأ بسيطة وساذجة مث تنتشر بسرعة مث تتطور لتتح
دين يعتقده اإلنسان ويكون ُمستعًدا ألن ميوت من أجله وألن يُدمر بلًدا كاماًل إذا تطلب 
األمر ذلك. والشأن نفسه حد  مع امللف احلوثي، حيث بدأت القضية بنقل وتسرب أفكار 



جديدة داخل البيئة اليمنية الزيدية وما لبثت أن حتولت إىل مؤسسات وأحزاب مث إىل مذهب 
يتبع توجهات  جديدة دخل مع دولته يف حروب  خسرت فيها اليمن خسائر فادحة يف  ُمركب  

 األرواح واألموال واألمن، إىل أن استحوذ احلوثيون أخ رًا على اليمن!

م(، األمني العام السابق لتنظيم الشباب 90/2/8009" )اجلزيرة نت حممد عزانفكما يؤكد "
ط ثقافية فكرية بني الشباب الزيدي من خالل املؤمن، فإن القضية بدأت من خالل مناش

حلقات املساجد يف اهِلَجر، واليت استطاعت أن جتذب الشباب إليها. يقول: "بدأان ًبلفعل يف 
ترتيب هذه املدرسة واستنهضنا بعض الطالب من خارج احملافظة، وكانت تقريًبا فرتة النشأة من 

 األفكار وجتمع الكوادر حوهلا حبيث م". مث أعقب ذلك مرحلة ازدهار يف9112م إىل 9110
 حتول األمر ليشكل حزًًب سياسًيا.

ومن خالل التعليم واستقطاب إيران لبعض الكوادر الزيدية إىل إيران استطاعت أن تنفذ هلذه 
املناشط الثقافية، فوجد يف ذلك الوقت أساتذًة من املذهب الشيعي اجلعفري يقومون مبهام 

ن ية. وقد متدد النشاط احلوثي لتتجاوز عدد مراكزه التعليمية أكثر متعليمية وسط أبناء الزيد
ستني مركزًا هبا أكثر من مخسة عشر ألف طالًبا. مث حتول النشاط من تعليمي لزرع األفكار إىل 

 نشاط تدرييب على السالح وحفر اخلنادق.

وان: )الدالالت ن" يف حبث كتبه بعجالل فقريةويؤكد أستاذ العلوم السياسية جبامعة صنعاء "
السياسية لتطور احلركة احلوثية من االرتباط ًبخلارج إىل التمرد يف الداخل(، أنَّ احلركة حظيت 
بدعم  مايل  كب ر  من إيران لدعم نشاطاهتا الفكرية والتعليمية، مؤكًدا أن السفارة اإليرانية بصنعاء 

( ألف دوالر لدعم املراكز 620يف إحدى املرات قدمت لتنظيم الشباب املؤمن مبلغ وقدره )
 م(.1/9/8090م )اجلزيرة نت 8008-م8009الصيفية خالل عامي 

وملا تضخمت قوة احلوثي بدأت حتصل مناوشات بني كوادره وبني رجال األمن اليمين، فبدأت 
م، حيث أعلنت وزارة 8002ما ُيسمى ًبحلرب األوىل بني احلوثيني والسلطات اليمنية عام 

ية أن من األسباب اليت دعتها إىل الدخول يف حرب مع احلوثي ما يلي: اعتداء الداخلية اليمن



احلوثيني على أفراد القوات املسلحة، الرتويج ألفكار مضللة ومتطرفة، إنزال العلم اليمين ورفع 
 م(.83/9/8002سبتمرب  86أعالم جلهات  أجنبية )صحيفة 

وقوة متردهم،  أبرزت صالبتهم ومتسكهم -مع تكبد احلوثيني بعض اخلسائر–لكن احلرب األوىل 
وحسن تنظيمهم وإعدادهم ملثل تلك احلرب، مع وجود والء فكري ملرجعية احلركة، منع من 
تفتُّتها ومتزُّقها. وما لبثت بعد ذلك أن اندلعت احلرب الثانية بني الطرفني مرة أخرى عام 

( مليون دوالر 600سائر املادية )م خملفًة أعداًدا كب رة من القتلى واجلرحى، وبلغت اخل8002
م عن املركز اليمين للدراسات االسرتاتيجية، ص 8009أمريكي )التقرير االسرتاتيجي اليمين 

969.) 

م(، يف 91/3/8090" )صحيفة الشرق األوسط علي أمحد األكوعويؤكد املتشيع اليمين "
 على ب إشراف حزب هللام أنه قامت إيران بتقدمي الدعم حلركة احلوثيني إىل جان8002عام 

التدريب العسكري ألفراد وعناصر احلركة. ويؤكد كذلك املعلومات نفسها أستاذ العلوم 
ذا " أنَّ احلركة حظيت بدعم  كب ر  من إيران وأنه لوال هجالل فقريةالسياسية جبامعة صنعاء "

لنظام اليمين د االدعم ملا استطاعت حركة التمرد احلوثي أن تصمد بقوة أمام حروب  متتالية ض
 م(.1/9/8090ومن معه )اجلزيرة نت 

وكذلك أشارت تقارير دولية إىل قيام إيران إبنشاء قاعدة هلا يف أرت راي ملد احلوثيني ًبلسالح 
عرب البحر إىل املناطق القريبة من سواحل مينائي ميدي واللحية القريبني من صعدة، ًبإلضافة 

ل ية بتهريب األسلحة عرب قوارب الصيد اليمنية إىل الداخإىل مشاركة السفن اإليرانية التجار 
م(. وذكرت مصادر أخرى أن إيران جنحت يف تزويد 89/99/8001اليمين )صحيفة اجلزيرة 

احلوثيني أبسلحة متطورة قبيل نشوب احلرب السادسة ضد احلكومة اليمينية )صحيفة الشرق 
 م(.99/90/8001األوسط 

م( أن احلركة متتلك  2/2/8009)يف اتصال له مع قناة العربية " عبدامللك احلوثيوقد أكد "
كميات كافية من السالح ملواجهة الدولة، وأنَّ ما لديهم من التدريبات العسكرية العالية 



واإلمكاانت املتطورة قادرة على قهر أي جيش يواجههم، وأهنم إىل اآلن مل حيتاجون يف حروهبم 
 ت املتطورة اليت ميتلكوهنا بعد. للحكومة إىل استخدام تلك اإلمكاان

مث إىل تدريب  -استطاع اإليرانيون اخرتاقها–لقد بدأت القضية أبفكار بسيطة مث مراكز تعليمية 
عسكري لينتهي املطاف حبروب أهلية أكلت األخضر واليابس يف اليمن، وليبقى احلوثيون بعد  

ية، حىت سكها ووحدهتا الفكر كل ما تعرضوا له من حروب عسكرية قوة أثبتت صالبتها ومتا
 انتهى املطاف ًبليمن إىل أن ابتلعه احلوثيون ومن رائهم إيران.

  

 األوهام الدينية تصنع دواًل!

ل "، تلميذ فولت ر: "إن قدرة الدجال واملشعوذ على تضليكوندرسيهيقول املفكر الفرنسي "
 اجلماه ر أشد من قدرة العبقري على إنقاذها".

على  -سيطةاليت يُعتقد أهنا ساذجة وب–أثبت التاريخ يف اليمن وغ ر اليمن قدرة األفكار لقد 
التحول إىل قوة طاغية تُقيم الدول وتسقطها يف ظل غياب املختصني عن مراقبتها ومتابعتها 

 ومعاجلتها يف وقتها.

قها، ومن تلك اففي إيران مت صنع أفكار يسهل انتشارها عند من لديه القابلية الذاتية العتن
" ليماينا" وقرب ظهور املمهدين له كقرب ظهور "املهدي املنتظراألفكار فكرة قرب ظهور "

 الذي خيرج يف اليمن ملناصرة جند اإلمام املهدي اخللص الذين يتواجدون يف إيران!

ا الذي ألف هلذ "علي الكوراينوأحد أهم الشخصيات اليت لعبت دورًا حموراًي يف ذلك آية هللا "
ورد يف شأن "، يقول فيه: "اليماين( وبشر بقرب ظهور "عصر الظهورالغرض كتابه املعروف )

ظهوره ًبليمن أحاديث متعددة عن أهل البيت عليهم السالم، منها بضعة أحاديث صحيحة 
هور املهدي هدى متهد لظالسند، وهي تؤكد على حتمية حدو  هذه الثورة وتصفها أبهنا راية 

عليه السالم وتنصره، وتؤكد على وجوب نصرهتا مثل أتكيدها على نصرة راية املشرق اإليرانية.. 
وحتدد األحاديث وقتها وأن عاصمتها صنعاء، أما قائدها املعروف يف الرواايت ًبسم اليماين 



قياس  رواية فصلت علىفتذكر روايُة أن امسه حسن أو حسني وأنه من ذرية زيد". وكأن هذه ال
 حسني احلوثي.

م( عن 91/3/8090" )صحيفة الشرق األوسط علي أمحد األكوعيقول املتشيع اليمين "
منطلقات احلركة احلوثية أهنا مرتكزة على: "منطلق عقائدي حبت، وليس بصورة عشوائية، 

ه قاموا على تملخصها التمهيد لظهور املهدي عرب رجل ُيسمى ًبليماين.. وحركة احلوثي ومجاع
ما جاء يف كتاب علي الكوراين )عصر الظهور(. إن احلوثيني هم أبناء حزب هللا اإليراين والذي 

 ولد وترعرع أبمر من إيران ودعم منها، بعد وضع الكوراين خلطة ظهور تلك اجلماعة".

  

 احلوثيون.. مجهورية شيعية جديدة أم حزب هللا جديد يف اليمن؟

ه ول اجلوهري لوضع امللف احلوثي يف اليمن بعد الثورة على تطور قدراتسبق بيان أمهية التح
 النوعية وتوسع نفوذه ومتدده حىت وصوله إىل مشارف العاصمة صنعاء، مث أخ رًا ابتالعه لليمن!

 -فكري ومادي ومعنوي–وإذا استمر الوضع كما هو عليه، أي بدعم سخي واثبت وحمموم 
اعلة؛ جع الشيعة يف العامل حلركة احلوثيني مع تباطؤ دول اجلوار الفمن قبل إيران وحزب هللا واملرا

فإننا أمام حتدايت كربى ستمر ًبليمن وما حوله أكرب بكث ر مما مرت ًبملنقطة، وحنن أمام 
خيارات قد يراها املراقب بعيدة اليوم، لكنها قد تصبح حقيقًة وقدرًا يف الغد، كقيام خالفة 

رتاتيجية رية إسالمية مينية شيعية يف جنوب اجلزيرة العربية، تكون قاعدة اسشيعية قويَّة أو قل مجهو 
حليفة إليران يف متددها مشااًل يف اجلزيرة العربية ويف العمق األفريقي. أو على أقل تقدير حتول 

طل أي حقيقي حلركة احلوثيني إىل حزب هللا اللبناين ًبحرتافيته وتنظيمه ووالئه املطلق إليران، يُع
جتاه سياسي أو اقتصادي أو ديين يتعارض مع مصاحل إيران يف اليمن أو يف اجلزيرة العربية  ا

 ككل!

موذج حزب هللا ال ختفي إعجاهبا بن -عبد امللك احلوثي–فالقيادة احلاليَّة يف احلركة احلوثية 
إن إنَّ  لاللبناين، والذي قام بتدريب كوادر حركة احلوثيني فعلًيا يف اليمن ويف جنوب لبنان، ب



" يؤكد أن إيران كما صنعت ودعمت حزب هللا اللبناين هي تدعم كذلك علي الكوراينآية هللا "
 م(.91/3/8090احلركة احلوثية يف اليمن. )صحيفة الشرق األوسط 

  

 هل جرت إيران السعودية إىل املستنقع احلوثي!

ا يف املنطقة، إيران وأذرعه عرب سنوات طويلة واحلركة احلوثية تتلقى الدعم والتدريب من قبل
ودخلت يف صراعات صغ رة مث تطورت إىل صراعات كربى من النظام اليمين الختبار قوهتا 
ومدى فاعليتها لتخرج أمام اجلميع إبثبات وجودها كقوة فكرية منظمة ومسلحة يف مشال 

 اليمن.

ا إىل داخل السعودية، همل تكتف احلركة احلوثية بتحرشاهتا ًبلقوات املسلحة اليمنية بل مدت يد
داخل  "جبل الدخانحيث أعلنت الرايض رمسًيا عن رصدها ملسلحني قاموا ًبلتسلل إىل "

أراضيها، وأطلقوا النار على دورايت حرس احلدود فقتلوا وأصابوا )صحيفة الوطن 
 م(. ومل تنكر احلركة احلوثية ذلك بل صرحوا أبهنم هامجوا موقًعا حدوداًي وقتلوا2/99/8001

 م(.2/99/8001آخرين )العربية نت  99جنداًي سعودايً وأصابوا 

وعلى إثر ذلك دخلت السعودية يف حرب مع احلوثيني، يف ذلك الوقت كان احلوثيون يقاتلون 
على جبهتني: السعودية واليمنية!! حىت أعلنت قيادة احلركة توقف إطالق النار مع السعودية 

امل األراضي السعودية )العربية نت م وأهنم سينسحبون من ك82/9/8090يف 
 م(!82/9/8090

الذي كانت  يف الوقت–وقد تساءل كث ر من الباحثني عن السبب الذي جعل احلركة احلوثية 
 ة؟تدخل يف حرب مع دولة قوية وهي السعودي -ختوض فيه حرًًب ضروًسا مع الدولة اليمينة

 مت على ذلك لتوجيه رسالة قويةاقد -ومن ورائها إيران–فقد ذهب البعض إىل أن احلركة 
وواضحة للسعودية إلظهار أنفسهم قوة مسلحة ومنظمة متماسكة ميكن أن هتدد السعودية يف 



أي حلظة، لتكون عبارة عن بطاقة ضغط تلوح هبا إيران مىت ما شاءت مثلها مثل حزب هللا يف 
 جنوب لبنان.

ت " )اجلزيرة نالغابريحممد ويرى بعض الباحثني واحملللني مثل الباحث اليمين "
م( أنه ال يـبعد وجود أصابع طهران يف حتويل احلرب لداخل السعودية. فيقول: 93/9/8093

"نقل احلوثيني للحرب إىل داخل األراضي السعودية يش ر إىل وجود قرار إيراين بتوريط السعودية 
ى السعودية لأييت ملمارسة ضغط عفيها، واستنـزافها يف حرب عصاًبت طويلة، ورمبا ذلك 

. ويقول: "إيران "ومحلها على التعامل مع احلوثيني ابعتبارهم قوة حقيقية يف الداخل اليمين
تنظر لصعدة كما تنظر إىل البصرة من حيث موقعها اإلسرتاتيجي، خاصة أن صعدة قريبة من 
البحر األرمر، وهي حتلم أن يكون هلا وجود جنوب البحر األرمر، ولذلك تستخدم طهران 

 حلوثيني لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية".ا

  

 توجيه عداء الزيدية إىل السلفية!

إحدى أهم االسرتاتيجيات اإليرانية يف العامل اإلسالمي تتمثل يف تركيز العداء وجتميعه حنو 
السلفية )أو الوهابية(. ففي معظم العامل اإلسالمي جتهد إيران لتصوير العداء بينها وبني الوهابية 

ليس مع أهل السنة حماولة استقطاب الصوفية واألشعرية ضمن معسكرها ضد السلفية، فقط و 
 مع أنَّ الواقع خالف ذلك يشهد لذلك ما تفعله إيران وأذرعها بسنة إيران والعراق وسوراي.

هذه االسرتاتيجية طبقتها إيران يف اليمن، وحاولت جتنيد زيدية وصوفية اليمن ضد اسم 
 ظر عن التغلغل اإليراين واألطماع اإليرانية يف اليمن!"الوهابية" لصرف الن

م قدمت احلركة احلوثية وعلماء زيود مطالب وشروط للدولة اليمنية ألجل 8009ففي عام 
م(، والعجيب حًقا أن كل 6/8/8009: 992وقف احلرب )صحيفة البالغ "احلوثية"، عدد 

 الشروط واملطالب: تلك املطالب والشروط تصب يف الناحية الفكرية. ومن تلك

 سحب مجيع القادة املنتمني للتيار السلفي.       -



 سحب مجيع اخلطباء السلفيني وتسلم مساجدهم.       -

عاًل يف وهو ما حتقق فسحب مركز ّدمَّاج السلفي من احملافظة ًبعتبارها زيدية )       -
 (.م!!4102عام 

 منع نشر مجيع الكتب السلفية يف املناطق الزيدية.        -

وإيران تعلم جيًدا أنَّ مشروعها التوسعي يف اليمن ال مُيكن أن ينجح يف ظل وجود سلفي، وأن 
أهم قوة مُيكن أن حُتبط خمططاهتا التوسعية هو الفكر السلفي على وجه التحديد وما مُيثله من 

خصوًصا بعد –. فكان من الطبيعي أن يُدفع احلوثيون متاسك وقوة يف مواجهة الفكر اإليراين
إىل مهامجة مواقع السلفيني يف صعدة وغ رها وطردهم من املناطق اليت يصل هلا النفوذ  -الثورة

 احلوثي وإهناء وجودهم متاًما لتخلو الساحة بشكل اتم للتوسع والتمدد اإليراين.

اسيني املعتنني قد تنبأ هبا بعض املراقبني السي احلوثية ملواقع السلفيني-وهذه اإلزاحة اإليرانية
م(، حيث أكدوا أنه جيري اإلعداد لذلك 83/9/8098ًبحلالة اليمنية )صحيفة أخبار اليوم 

 من قبل إيران، وهو ما مت فعالً خالل الفرتة القريبة املاضية!

  

 هل أصبحت معظم خيوط اللعبة يف اليمن بيد إيران وحدها؟ 

 احلالة يف اليمن جيد أنه يف كل يوم ميضي تزداد إيران تغواًل وتغلغاًل يف العمق اليمينمن يراقب 
حمققة املكاسب تلو املكاسب، وأهنا مُتسك حىت هذه اللحظة خبيوط مهمة للعب فيها يف 

 الساحة اليمنية. ومن تلك اخليوط:

 من اآلن.وىل يف الي: وقد سبق احلديث عنهم وكيف أهنم أصبحوا القوة األاحلوثيون: أوالً 

: فمع التناقض الفكري بني القاعدة وإيران إال أنه مل يعد خيفى مدى اخرتاق القاعدة: اثنًيا
إيران للقاعدة وتوجيهها حسب أهدافها يف العراق وسوراي واليمن، حيث يقبع أهم قادة القاعدة 

ات اإليرانية، وقد  ستخبار يف إيران ويتم توجيه كوادرهم حسب املصاحل اإليرانية اليت تديرها اال



كشفت السجاالت اإلعالمية بني داعش والقاعدة عن موادعة ومساملة األخ رة إليران  
 كاسرتاتيجة اثبتة هلا!

: تسعى إيران إىل إضعاف اليمن، ألهنا تعلم أهنا ال مُيكنها أن تعمل احلراك اجلنويب: اثلثًا
ي لضعف. فرئيس جهاز األمن القومبشكل جيد إال من خالل وضعيَّة الفوضى واالضطراب وا

م( صرح يف العلن يف سابقة هي 93/9/8093" )اجلزيرة نت علي حسن األمحدياليمين "
األوىل من نوعها، يف مؤمتر صحفي أكد خالله أن "إيران تقدم دعما ماداي لالنفصاليني جبنوب 

ي بصنعاء األمريكاليمن"، واهتم طهران ًبلسعي"إلفشال املبادرة اخلليجية". واهتم السف ر 
م( إيران بتقدمي الدعم للحوثيني ولفصائل 99/98/8098" )العربية نت جريالد فايرستاين"

 يف احلراك اجلنويب، إضافة إىل دعمها لبعض نشاطات القاعدة.

" ال جتد يضعلي سامل البولذلك جتد أنَّ بعض القوى اجلنوبية املعارضة يف اخلارج بزعامة "
تصريح للبيض يربر  ويف ثين على إيران وتدعوها لدعم القضية اجلنوبية. غضاضة يف العلن أن تُ 

موقفه، قال فيه: "إيران دولة موجودة يف املنطقة وقادرة وهلا دور كب ر، وهي جارة للعرب وسند 
هلم، وقد ساعدت لبنان وفلسطني وحزب هللا، وما من دولة عربية قامت مبا تقوم به إيران". 

م(. وقال: "إيران جمرد واحدة من دول املنطقة، 81/1/8001نانية )صحيفة األخبار اللب
وليست الوحيدة املوجودة يف اليمن. هناك عالقات وتفاعل معهم مجيًعا" )رويرتز 

 م(.99/2/8098

دن ال " أنَّ أعمال شغب شهدهتا ععبد هللا الناخيبوذكر القيادي ًبحلراك اجلنويب العميد "
قول: قف وراءها عناصر يف احلراك اجلنويب تدربت يف إيران. ويسيما التفج رات وقطع الطرق ي

"التدريبات العسكرية جملاميع من عناصر احلراك التابعة للبيض جتري يف إيران وإبشراف احلرس 
الثوري، ويف لبنان يتوىل تدريبهم حزب هللا، ومن مث يعودون إىل عدن خللق االضطراًبت 

 م(.9/9/8098والفوضى" ) صحيفة أخبار اليوم 

( إىل أن الكث ر من شباب احلراك 99/2/8098وقد أشارت الغارداين الربيطانية يف اتريخ )
اجلنويب يغادرون اليمن هبدوء للتدرب يف ايران وضمن اعداد صغ رة. ونقلت عن انشط ميين 



 قوله: "ال اعتقد أن اإليرانيني يدربون جيشاً هناك ألننا لسنا حباجة للتدريب العسكري، وأظن
 أهنم جيّندون هؤالء الشبان ليكونوا عمالء لوكاالهتم االستخباراتية يف اليمن".

" أنَّ اغلب قيادات احلراك ذهبوا إىل إيران حممد علي أمحدوذكر القيادي ًبحلراك اجلنويب "
الستجدائها من أجل تقدمي الدعم. يقول: "إيران طلبت من قيادات احلراك جتنيد وتعليم 

 م(.99/98/8098من اجلنوب"! )العربية نت شاب  6200وتدريب 

م( أنَّ إيران أنفقت 8/98/8098وذكر مصدر حكومي لصحيفة السياسية الكويتية بتاريخ )
حنو مليار دوالر لدعم خمططها لفصل اجلنوب، وأهنا استقطب شباًًب من عدن وغ رها وأرسلتهم 

 للتعليم والتدريب يف إيران ولبنان.

من أهم وسائل إيران وحزب هللا الخرتاق اجملتمعات وتدم ر شباهبا  : وهياملخدرات: رابًعا 
ويف الوقت نفسه توف ر الدعم املادي لعملياهتا العسكرية وشراء السالح وكذلك عملياهتا املعنوية 
والفكرية، وقد جعلت إيران من اليمن اجلسر الذي تعرب عليه املخدرات إىل السعودية، حبيث 

ضبطت األجهزة اليمنية يف  -مثالً –م 8009ن أن يُذكر. ففي عام أصبح هذا األمر أشهر م
حبارًا إيرانًيا حبوزهتم كمية كب رة من املخدرات )مأرب برس  99ميناء نشطون ًبملهرة 

ا " أن خفر السواحل مرشاد العليميم(. وذكر وزير الداخلية اليمين األسبق "92/6/8009
ملخدرات كانت يف طريقها للسعودية م استطاع ضبط أطنااًن من ا-8009-8006بني 

 م(.82/2/8009)صحيفة الرايض 

  

 ما احلل؟

اخل اليمن، د -جبد وصرب وبرؤية مستقبلية-ال شك أن إيران ولسنوات طويلة كانت تعمل 
وقد حققت مكاسب حيوية خط رة، فما احللُّ جتاه هذه املكتسبات اإليرانية وخصوًصا امللف 

 احلوثي؟



 ؟ا ال نعرتف ابحلوثيني كقوة حمليَّة ونتعامل معها على هذا األساسملاذقد يقول قائل: 

 -عقداًي وسياسًيا-يف احلقيقة، من السهل قول ذلك، وملَ ال، فإيران تصنع وختلق القوى املوالية 
هلا واألنصار والعمالء يف صرب وطول نفس ودعم غ ر حمدود لتقطف مثارها يف الوقت الذي 

 لنأيت يف النهاية ونقوم ًبلدور السهل واليس ر وهو االعرتاف بعجزان واإلقرار مبنجزاتحتتاجهم، 
إيران على أرض الواقع، وعليه فنحن ال حنتاج إىل أي شيء سوى الرضوخ للنجاحات اإليرانية  

 كجزء من حتقيقها، واالستسالم لإلرادة اإليرانية وأذرعها!

ا حرهبا احلوثيني خلوض غمار بعض احلروب وخصوصً   يهوقد سبق بيان أنَّ من دوافع إيران لتوج
–مع السعودية إظهار احلوثيني كقوة يف املنطقة ترغم غ رها على االعرتاف هبا والتعامل معها 

يني  على أساس فرض الواقع املكتسب، فاملراقبون واحملللون يرون اعرتافنا ًبحلوث -ومن ورائها إيران
 ساس هو حتقيق هلدف تسعى إيران الجنازه!كقوة والتعامل معها على هذا األ

 ؟ماذا عن إمكانية احتواء السعودية للحركة احلوثية سياسًياوقد يقول قائل: 

" وحزب هللا حسن نصر هللايف احلقيقة قد يبدو هذا التوجه واقعًيا إذا أمكن ًبلفعل احتواء "
دهم مجيعاً  العراق، وحتيي" يفنوري املالكييف لبنان، أو أمكن احتواء رئيس الوزراء السابق "

 عن التحالف واالخنراط يف املشروع اإليراين يف املنطقة!

إن الذي جيمع بني الثالثة )احلوثيني ومالكي العراق حسن لبنان( هو ارتباطهم العضوي إبيران 
-قائداًي، واقتصادايً ع-واليت ظلت لعقود تبنيهم وتصنعهم من ال شيء على أعينها صنًعا فكرايً 

عسكراًي، حىت أصبحوا قوى حملية وإقليمية تقطف مثارها وحتارب هبم األعداء أينما   -اسياسيً 
 كانوا!

ضرٌب من  هي يف ظين -الذين والؤهم إليران دينًيا وعسكراًي ومالًيا–فالقول ًبحتواء هؤالء 
األوهام. ويكفي أن نتذكر فقط أن هذا النمط من التفك ر، هو ما ورَّط الرئيس اليمين علي 

بدهللا صاحل مع احلوثيني حني توهَّم إمكانية التحالف معهم وتوجيههم ضد خصومه مىت ما ع
يُريد، فانتهى به احلال إىل خوض حروب  شرسة  معهم، وقد كان أصل اإلشكال هناك ابتدأ 



من حماولة علي صاحل عقد حتالف مع احلركة احلوثية أول نشأهتا، ملواجهة قوى املعارضة السياسية 
ل املتنامية يف اليمن. فقام بضم حسني احلوثي حلزبه، مث قدَّم له الدعم السياسي للتغلغ السنية

يف صعدة، وساعده على إبعاد معارضيه منها، حىت تفاجأ بنشاطه املسلح فيها، فاضطر 
ملواجهته عسكرايً، لكن بعد فوات األوان. وال يزال علي عبدهللا صاحل ُيكرر اخلطأ نفسه مع 

ن حني مكنهم من اليمن، ويظن أهنم سوف يسلمون اليمن له مرة أخرى أو البنه، احلوثيني اآل
 أو أنه مُيكنه ببساطة أن يقلب عليهم ظهر اجملن بتحالفات جديدة معاكسة هلم! 

  

  

 هل ُُيكن أن يكون هذا هو احلل؟

اسيتني ساعتقد أن مواجهة املشروع اإليراين، يف اليمن أو غ ره، جيب أن يرتكز على ركيزتني أ
 مها لب العمل يف املشروع اإليراين التوسعي، ومن خالهلما تنبثق وتنطلق احللول التفصيلية:

: يف مثل هذه القضااي لن ينجح إال من ميلك اسرتاتيجية واضحًة ومكتملًة يبين عليها أوالً 
ع والذي يريد التعامل مع هذا النو طريقة معاجلة األحدا ، ورسم اخلطط، وبناء التحالفات. 

من القضااي عرب نظرة جتزيئية، تقصر النظر على حد   معزول عن سياقه، فسوف يهدر جهده 
وماله يف هدم نفسه دون أن يشعر، وجيعل أمواله الضخمة عرضة للسرقة من كل من هب 

ن يكون املشروع  بد أودب. فكما أن املواجهة متثل اسرتاتيجيةً ومشروع دولة  ًبلنسبة إليران، ال
 املقابل مبنياً على رؤية اسرتاتيجية حمددة األهداف. 

ومشروع املواجهة الفكرية للتمدد اإليرايّنِ له من التعقيدات ما جيعل من اخلطأ الفادح ترك 
 معاجلته الجتهادات  فردية ، أو مؤسسات  صغ رة حمدودة اإلمكاانِت.



ى ُتسخر هلا اإلمكاانت الالزمة بسخاء. فمشروع دولة علينا أن املك اسرتاتيجية طويلة املد
شروع شامل " املؤقت، بل مبردة الفعلإقليمية كربى مثل إيران لن ننجح مبواجهته بسياسة "

 وحكيم وطويل النفس ،توظيف القدرات خلدمته.

تتدرج ( مث مةالقوة الناع: أن يكون مفتاح هذا املشروع ًبلدرجة األوىل هو البعد الفكري )اثنًيا
بعد ذلك بقية األمور حسب أمهيتها واحلاجة إليها. فالفكر ال ُيستبدل إال ًبلفكر وليس ًبملال 
أو التسكينات املؤقتة. والفكر ال تواجهه الطائرات وال الرصاص بل عرب تفكيكه وتفتيته، أو 

 على األقل تشتيته من خالل دعم األفكار املنافسة القادرة على الثبات والتماسك. 

ذه الرؤية كانت واضحة لدى اجلميع يف قضية )حماربة اإلرهاب(، غ ر أهنا كث رًا ما ه
تغيب يف مثل قضية احلوثيني. والسبب يف غياب هذه الرؤية رغم وضوحها وبداهتها يرجُع إىل 
اخلضوع لضغط واحدة من أهم االسرتاتيجيات واألدوات اليت يستخدمها اخلصم اإليراين، حيث 

مية حتد  اآلخرين عن طائفيتهم، حىت ألقت يف وعيهم دون أن يشعروا أن تظل آلته اإلعال
ا عليهم إثبات براءهتم من الطائفية قليلها وكث رها، يف حني تظل هي ممسكًة هبذه الورقة لتجعله

 أساس مشروعها التوسعي. 

 بعض التوصيات:

 ، كما يلي:مكنةمن خالل احملورين األساسيني مُيكن أن ننطلق يف طرح بعض التوصيات امل

ألساس : سبق يف مقدمة الورقة التنبيه إىل أمهية الفكر وأنه املفتاح اتقدمي الفكر البديل: أوالً 
وحجر الزاوية يف هذا املشروع. والفكر الوحيد القادر على حتجيم املشروع اإليراين هو الفكر 

ملذهب الذي لدين أو االسين املعتدل. والناس بفطرهتم وبطبعهم متدينني وال بد أن جيدوا ا
يؤمنون به ويقاتلون من أجله، فإما أن يُقدم هلم الفكر الصحيح املعتدل املربهن أبدلته ووسائله 

سليم املعتدل إن امتناعنا عن تقدمي الفكر الالعصرية املتنوعة أو أن يقوم غ ران بتقدمي ما لديه. 
ريان عن لن يوقف غ -أيًضا–لن جيعل الناس يقفون بال تدين أو فكر، كما أن امتناعنا 

 .تقدمي البديل املناسب خلدمة أهدافه



املشروع اإليراين يستند يف عمله على منظومة أفكار  موروثة، مع تصورات اترخيية  مؤثرة  يف 
الوجدان يسعى الستثمارها بكل ما ميلك من آلة  إعالمية وأدوات  مادية  وسياسية . وحنن املك 

 الدعم ثر قابليًة لالنتشار والتأث ر. لكن يوجد قصوٌر كب ٌر يف تقدميتصورات أكثر متاسكاً، وأك
 الكايف ملنافسة الرتويج اإليراين ملشروعه. 

بائل، وأهم : ومن الالعبني املهمني يف اليمن القتعزيز احللفاء وتوسيع دائرة األصدقاء: اثنًيا
بين سياسة األوىل. وإىل جوار تركيزة مُيكن أن يُرسخ هبا الصداقة والتحالف هو الفكر ًبلدرجة 

واضحة واثبتة يف كسب القبائل كأصدقاء من خالل الدعم الفكري جيب تقدمي الدعم املادي 
والدعم املعنوي والوجاهة، وأن ال ُيكتفى بكسب شيوخ القبائل فقط فبزواهلم يزول الوالء أو 

ل وأيضاً، أفرادها الذين بائبتغ ر والء الشيخ يتغ ر والء القبيلة، بل وفق سياسة كسب شيوخ الق
سوف يتوارثون الصداقة والوالء. وال بد من دعم كل جهد  ديينّ  يعمل على ترسيخ الفكر السين 
املعتدل يف الوسط القبلي. ولن يكون من املناسب نبذ هذه الفكرة خوفًا من نشأة فكر  سينّ  

. فالشعب اليمين كسائر شعوب املنطقة شعٌب ذو عاطفة دين ساعده حنن ية، وإذا مل نمتطرف 
على اختيار وسطيته، فسوف يساعده غ ران ممن ميلك رؤية واسرتاتيجية واضحة اهلدف. نعم، 
قد نفشُل فشاًل جزئيًا فتنشأ على احلاشية أفكاٌر ال نرتضيها خارجة عن املسار الذي نسعى 

حنن أمام خيارات   ة .لبنائه. لكن حىت هذه اإلشكالية، دواؤها يف دعم الفكر املعتدل بكل مثابر 
ليس فيها خياٌر واحٌد خال  من اإلشكاالِت، ومع هذا ال بد من االختياِر. وأسوأ اختيار  نقع 
عليه، سيكون يف االستمرار يف اإلعراِض عن اجلانب الفكري الذي يستثمره خصمنا بكل ما 

 أويت من قوة ، وهو حيقق كل يوم  جناحات  يـبصرها اجلميع.

ًفا وافتقارًا : جيب االعرتاف أن هناك ضعمراكز حبثية خمتصة ابحلالة اليمنية أتسيس: اثلثًا
اء عميًقا لدينا يف وجود املراكز املختصة مبتابعة اجلوانب العقائدية و الفكرية يف املنطقة تضم اخلرب 

يف اجلانبني األكادميي وامليداين. فأقل اإلميان التعميد الفوري إبنشاء مركز متخصص فقط يف 
حلالة اليمنية، لتقدم التصورات العلمية امليدانية عن اليمن، لتكون املقدمة للتحليل ومن مث ا

تقدمي احللول املناسبة وفق الرؤية الصائبة اليت ُتالمس الواقع. وغياب مثل هذه املراكز، هو ما 
ادق، صقد جعلنا نفكر يف احلل بعد فوات أوانه األنسب. فاملراكز البحثية هي أدوات الرصد ال



وهي جرس اإلنذار املبكر الذي ينبهنا إىل املخاطر اليت تزحف إلينا. ورغم أتخران يف تبين مثل 
من املمكن تدارك ما فات. وال بد من التأكيد على ضرورة  -ال زال–هذه املشاريع، إال أنه 

 البعد عن إسناد مثل هذه املشاريع لغ ر من حيمل همَّ بلده وفكرته بصدق  وإخالص  .

ناك همن أهم أدوار املراكز البحثيَّة املرجوة، فهم الواقع بصدق وشفافيَّة، ومعرفة أن و 
حاالت انقسام داخل الصف احلوثي وداخل حلفاء املشروع اإليراين يف اليمن، فهل نعرفها 
حًقا وهل درسناها وتتبعناها بعمق؟ وكيف مُيكن أن يستفيد منها اليمن لصاحل االعتدال 

ح مجاح التطرف واإلرهاب اإليراين؟ كذلك هناك أطراف منافسة يف الداخل والوسطيَّة وكب
اليمين، فهل يُوجد اسرتاتيجية لتقدمي الدعم هلا من أجل إحدا  توازن  يف القوى خيل ًبملشروع 
اإليراين الذي يرمي بثقله اآلن يف اليمن. كذلك خيشى من تطور االمتدادات الفكرية للحوثيِّني 

فغياب االسرتاتيجية ومعرفة التماس على أرض الواقع  حلدودي مع اليمن.على طول اخلط ا
لدينا مسح ألصوات  يف داخل بعض الدول اخلليجية، أن تعلن أو تلمح إىل أتييد احلركة احلوثية 

 من خالل االخنراط يف احلديث عن مظلوميتهم وعن طائفيتنا! 

  

للجوانب اإلعالمية بكافة وسائلها )القنوات، : هناك إغفال كب ر اجلانب اإلعالمي: رابًعا
اإلذاعات، اإلنرتنت، الصحف( يف مقابل استغالل كب ر من اجلانب اإليراين هلذا اجلانب. ال 
بد من العمل على أتسيس منابر تتبىن بذكاء  ومهنية  وسياسة  هادئة  انعمة  تنشر رسالة توعوية 

ن ع وتضليالت الدعاية اإليرانية. يوجد اآلودعوية ًبحلكمة واألساليب العصرية لكشف خدا 
يف عامل الفضائيات ما يزيد على اخلمسني قناة  ختدم املشروع اإليراين، وهذا الرقم يف متدُّد  وزايدة ، 

عيفة وكث رٌ من هذه القنوات يتميز ًبالحرتافَّة يف مترير رسالته. يقابلها فقط ثال  قنوات  سنية  ض
رير ة ، وتفتقر للمهنية اإلعالمية احملرتفة، وللذكاء السياسيِّ يف متاملوارد، نشأت جبهود فردي

اخلطاب الناعم الذي ال يث ر املناعة والرفض. ومع الضعف املهين لدى هذه القنواِت، فإهنا 
عرضة للوقوع يف اخلطأ الذي قد يكلفها غضبة الدول السنية اليت ال متلك رؤيًة واضحًة، فهي 

 أو التضييق والتحجيم.ًبلتايل عرضة لإلغالق 



يضاف ملا تقدم أنه من املتعني أال يقتصر األمر على أتسيس للقنوات املتخصصة، بل حىت 
القنوات العامة واإلخبارية، حىت غ ر احلكومية، وال بد من العمل على إدخال رؤية واضحة 

 لديها فيما يتعلق ًبلفكر الذي ترتكز عليها االسرتاتيجية اإليرانية.

أن هتاجم إخبارايتنا مواقف إيران السياسية، يف حني تغفل عن القاعدة الفكرية اليت ال يكفي 
يقوم عليها املشروع اإليراين يف تغذية الكراهية ونشر ثقافة اإلرهاب الطائفي. ومن املؤسف هنا 
أن بعض القنوات احملسوبة على الدول السنيَّة، وحتت ضغط احلرص على الرباءة من الطائفية، 

خطاًبً معاكساً ملصاحل تلك الدول، خادماً املشروع اإليراين، حىت إن بعضها يتعمد مهامجة  تتبىن
القنوات السنية اليت تكافح املشروع اإليراين وتقف يف وجهه، ومهامجة وتشويه أي مالمح سنية 
ويف الوقت نفسه يسكت عن جرائم وإرهاب املليشيات الشيعية اليت تفوق يف إرهاهبا ما تقوم 

 بعض اجلماعات السنية! به

  

 بن سعد الدوسري ضد. عاي

 


