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 البحث   ُملخص    
 هل تعترب مبادئ وعقيدة جام�ة احلويث متطرفة، �الف ما یعتقده بعض النشطاء الغربیون؟ 

 

ــينا�ري ــينا سـ ــل نبتة دراسـ واليت �ادًة ما تُعرف �مس جشرة التنني او يف ا�مين �مس  -  یعود ٔأصـ
ــقطرى، واليت    -جشرة دم أ�خو�ن   ــا�ل ا�ميينٕاىل جز�رة سـ ــاكل    -تقع قبا� السـ ويه ٔأ�د ٔأشـ

ــمغیة ٕاىل اللون  احلیاة النباتیة النادرة واخلاصـــة ��مين. عندما تقوم بقطع حلا هئا تتحول املادة الصـ
ا مصــدرًا للشــؤم يف العامل القدمي. تنترشــ فروعها املدمعة جبذع ثقيل  أ�محر لون ا�م، مما جعله

ــ�نني وليك    یتكون من ـ�دة ٔأـقدام ـمما ٔأعـطاـها مظهر املظ� الكبرية كطریـقة للتكيّف �آالف الســـ
ــمس. �ىل الرمغ من ــغرية من حرارة الشـ ــاهبها مع �دد من ٔأجشار التنني    حتمي النبتات الصـ �شـ

ــلـیة يف أ�رايض    ٔأّن جشرة ســـــقطرى (دم أ�خو�ن) مينـیة �متـیاز.   ٕاال  ، ـقا�� الأ�خرى أ�صـــ
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 واك� �نباء الفر�س�یة املصدر: 

 

باب، فقد ـ ًا الش ـوصـصـوخ  نـــواملهمشي عن تأٔسيس هذه امجلا�ة هو �ركزيها �ىل احملرومني���ر اجلد�ر 
روعهم ــــمش�مع  ابـة الشبـــــئ� ف ر �ىل ـــالتأٔثي اىلسعى احلوثیون �ىل مدى ٔأكرث من عقد�ن من الزمن 

ا د متكنو ـ. وقروعهمـلك من خيالف مش هیةزرع �راـالعقيدة املاللیة إال�رانیة وش�بكهتا إالرهابیة ولالرجعي و 
ٔأكرث  ةـدت امجلاعنج  ، وقد2014الهبم �ىل الرشعیة يف �ام �ق�ان  یا بعدـ من ٕا�داد قوة ش�بابیة ظهرت �ل 

ــ ن طریـــــیا ع ـ ا وبدن ــــــا�دادمه فكری مت سة عرشـ ٔألف طفل ٔأعامرمه دون اخلام  70من  ــ ض ـــق حـــ ور ــ
لصفوف  م ل�ا وارسالهـكریـوتدر�هبم عسدادمه ـ ث یمت ٕاعـي ـ طرف ح ـــــز التـــراكـــة وم�ي� ف � ي ـ الص ات  ـا�مي

رف  ـــطـــذي التـ غـي تـــو�ىل الرمغ من خماطر هذه املراكز الت .ٔأ�داء احلوثیني ه ما �سمونملوا�ة  أ�مامية
 . ة�رها ستس�متر ٔ�جيال الحقت ویدر�ون ٔأن أٓ هبذه املعسكرا نو احلوثیون خفوروالعنف � ان 

 

ي ا�ميين وقامت ـامع �ت ـ النس�یج �ج املتطرفة  دة احلوثیة�دفت العقي ـومنذ ا��ا أ�وىل بعد �نقالب، اس�هت
ــ ة افـل ومه بقيـم وز�بيـون لسال�هت ــ ن ینمتــل ومه مـقنادی  نيتقس�ميه وصنفت ا�مينیني ما بو  بتفكيكه  راد  ـ

ــ ث ٔأحلق ض حيـف والتحریـن� وع الع ـ ض التنوع ا�یين و�ج�عي ا�ميين ٔ�شد ٔأن، وتعر ب ا�ميينـ الشع   ت ـــ
وثیني �شلك ـالزم احلـة يف مـ. �س�هتدف املبادئ أ�ساسيةوا�هبائی یةا�هيود�ٔ�قلیة أ�ذى ة احلوثیني ـجامع
وخونة ود�اة افقون ومرتدون م منم ٔأهن�زعـــوت نـي� ي � وث ـ د احل ـ ف ضـن یقــات ولك مـليـ ٔ�ق ذه اـر هـــمباش
 ونفس�یة ضدمه.تدابري جسدیة  ذـوتتخ للفتنة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   أ�نباء الفر�س�یةواك� املصدر: 

 

لك بّني وقاطع  ـمتطرفة ال تتوا�د �شو و�ىل غرار جشرة التنني، تُعترب جام�ة احلوثیني جام�ة راد�اكلیة  
ــ ٔأي منظمة ٕارهابیة ٔأخ   به�شا  اميكن القول ٔأهنّ ، لكن  ٕاال يف ا�مين و�ده   یمت حيث    يف ا�مين و�ار�ه  رىـ

ــ املعتقدات الرجعیة واملتطرفة والطائف عن طریق    تغذ�هتا أٔهداف الثورة  وتأٔ�رت جام�ة احلويث بیة.  ـــــ
بأٔفاكر جامع واليت   1998  " اليت مت �شكيلها يف �ام نــاملؤماب  ــــــة "الشب ـــــــــإال�رانیة، و�شلكت 

البذرة   امجلاعا�ٔ اكنت  عقيدة  احلويث.  للمرشوع  مؤسسها حسني  احلوثیة   ة� وىل  بدرا��ن    اليت صاغها 
بـــیُعف�  احلويث   ــ رف  حســــ احلوثـالزم  دفعات   - ي  ـــني  �ىل  املطبو�ة  الكتب  من  مجمو�ة  ويه 

وت  ــــــ، املٔأكرب   "هللامجلا�ة    جوهرها يف شعارمكن تلخیص  ـي یـتـ وال   -  زاءـة ٔأو ٔأج ــــــككراسات متفرق
وحزب   رانــجام�ة احلويث ٕایوتعترب    ا، املوت ٕالرسائیل، اللعنة �ىل ا�هيود، النرص لٕالسالم". ـ ٔ�مر�ك

ة  ـزمًا ورصامـــمن ٔأتباعها ٔأن �كونوا ٔأكرث ح  لب هللا سادة املقاومة ضد امر�اك وارسائیل، بل اهنا تط
ــ من  �وهن ـ ٔأفـهم  مرشفة،  ـــم  سال�  كقائا�ة  امجل   كذ�راد  الدن  �ن  ٔأسامة  بهد  ـمت�د   . حيتذى 

 
 

the  is which Governorate, Sa’dah in 1998 in established was Group The (BY): Youth Believing The a

old name of Ansar Allah, of the Houthi Movement. The Believing Youth Group was established 
by Mohammed Azzan, who defected from the Group. He was succeeded by Hussein Badr El Din 

Al-Houthi 
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 مالزم حسني احلويث 
 

 البذور 

 
؟  ن ال نعمل شيئاً ٔأ �داث لنقول: هل حنن مس�تعدون  مام هذه ا�ٔ ٔأ نعود من �دید    "

 واب �ىل من یقول: ماذا نعمل حنن مس�تعدون ان نعمل شيئا مفا هو اجل  ذا قلنا إ مث 
 :لس�مت متلكون رص�ة ان تنادوا ٔأ اقول لمك اهيا �خوة ارصخوا،  

 .}سالم اللعنة �ىل ا�هيود، النرص لالٕ رسائیل،  مر�اك، املوت الٕ هللا اكرب، املوت �ٔ {

ي وا�د منمك ان یطلقها؟ بل رشف عظمي لو نطلقها  ليست هذت رص�ة ميكن �ٔ ٔأ 
اول من رصخ هذه الرص�ة اليت    ٔأنمت املدرسة و�كونون  حنن �ن يف القا�ة فتكون 

رى  ـ ا�ن اخـ ل ويف ام� اكن بـ ذا امل�يس يف هـ ر�ة ل ــكون صـاذن هللا ستـ �ید بأٔ ت ـ �ل 
رص�ة يف و�ه وس�ت�دون من یرصخ معمك ان شاء هللا يف مناطق اخرى". 

 . 579، 580ص املس�تكرب�ن" 
 

ات اليت حتملها ني املشوهة، ليس فقط هبدف ٕایضاح التشاهبحتلل هذه الورقة بعمق ٔأیدیولوجية احلوثی
يف لبنان، بل ٔأیًضا ٕالظهار ل ٕا�ران كحزب هللا  ـامجلا�ة مع �ريها من املنظامت إالرهابیة املدعومة من قب

ث س�یقوم ٕ�یضاح ا�هتدید ا�ي �شلكه ـ ام ٔأن هذا املبحـي. كـــتفردها وتأٔثريها السليب �ىل الشعب ا�مين 
ــ ن ٕایـــليش�یات احلوثیة املدعومة مامل  ىل العامل، والتأٔثري طویل أ��ل ا�ي س�ت�لفه �ىل أ�جيال  ـران عـ

رد حركة س�یاس�یة، بل مه راد�اكلیون متطرفون �سعون ٕاىل تغیري لك ــاحلوثیون ليسوا جم  1املس�تقبلیة.
ا�مت ا�مي� ٔأجزاء  وجـع  والثقافية  �بـ وان ــين  ا�ینية  املشوهة  یةو�ج�ع ه  املدمرة  بأٔیدیولوجيهتم   . و 

 

فحص معتقداهتا  ـ ة ل�ي� وج ـولـدیـا أ�ی�هـ والدت ــ دءًا بـاملبحث عن كثب تو�ات احلركة، بس�ُیعّرف هذا  
میقًا يف اخلطر احملدق ا�ي  � وص ع ــغـص �ل ـل�خـاملشوهة والكشف عن مجهورها املس�هتدف، مث �ست 

الب احلويث �ىل الرشعیة، مل تدرك ـــــل �نق�ب� ع. ق ـا�ميين و�ىل العامل ٔأمجحتم� هذه امجلا�ة �ىل ا�متع  
فقد   امجلا�ة،ي احلقيقي ا�ي �شلكه هذه  ـوجــولــ دیـالعقائدي أ�یالكيا�ت الس�یاس�یة ا�مينیة ا�هتدید  

لهم يف احلكومة  ، كام ٔأنه مت متثی 2014و  2013ُمسح للحوثیني �ملشاركة يف مؤمتر احلوار الوطين بني �ايم  
تلف ن املامرسات الواحضة للجام�ة يف �رش الكراهیة والعنف يف خم ـــم مـى الرغـاملشلكة يف ت� الفرتة �ل 

ــ ٔأحناء ا�مين بغ اد ف� بعد ـقلوهبم وا�ي ق  واس���یري عقول الر�ال والنساء وأ�طفال أ��ر�ء  ـ غ ـ رض ت ـ
وح ل��ن ــــورة بوضــــالورقة هتدف ٕاىل رشح الص  ا�ميين. هذه  عیة وا�س�تورٕاىل انقالهبم �ىل الرش 

ــ ه احلـل�اخلطر احلقيقي ا�ي ميثوا یتناسون ٔأو �ري قادر�ن �ىل ٕادراك  ـــمازال ل ا�ميين  ـوثیني �ىل اجليــ
ك النس�یج ـكي � ف ـ م لت ـاوالهت�وا حمــوا�و� املدنیة. ال جيب ٔأن �سمح ا�متع ا�ويل للحوثیني ٔأن یواصل

وبث إالرهاب حيث یتطلب أ�مر �ود متاكتفة وصادقة من ا�متع    ا�ميين وتدمري الش�باب  �ج�عي
 يل ٕالحباط مساعهيم.ا�و
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الفكر املاليل إال�راين، و�شلك و تُعترب املالزم مزجي من أ�یدیولوجية الطائفية العنرصیة املتطرفة املشوهة  
دیدًا خطريًا �سعى ٕاىل �سممي عقول �طفال والش�باب ا�مينیني وغرس أ�فاكر الراد�اكلیة املتطرفة عن هت

مفهوم �صطفاء إاللهيي للحوثیني حيث جيب �ىل مجیع    املدرس�یة، كام ٔأهنا �شدد �ىل  طریق تغیري املناجه
�دة وٕارسائیل وا�امعني هلام من  ا�مينیني اتباعهم و�دمهتم ونرصهتم يف مرشوع اجلهاد ضد الوال�ت املت
سليب دامئ �ىل ا�مين ؤأجيا�    تأٔثريا�مينیني املرتد�ن واملنافقني. هذه أ�فاكر املتطرفة والراد�اكلیة س�یكون لها  

 وس�نعاين مهنا لعقود.

 عالقة وطيدة مع إيران 
 

لٕالناكر بني مليش�یات   ابل�ري الق   �رتباطٔأدرك ا�متع ا�ويل �شلك �بري �الل الس�نوات القلی� املاضیة  
احلويث يف ا�مين ونظام احلمك املاليل يف ٕا�ران. ومنذ اللحظة اليت اس�تمل فهيا الرئيس ا�ميين عبدربه منصور 

، قامت القوات ا�مينیة �لرشاكة مع القوات البحریة أ�مر�كية �كشف  2012هادي مقالید احلمك يف �ام  
ٕا�رانیة الصنع متجهة ٕاىل احلوثیني يف ا�مين، �ىل الرمغ رة  معلیات هتریب لسفن اكنت حتمل ٔأسل�ة متطو 

من جملس أ�من التابع لٔ�مم املت�دة ا�ي حيظر تصد�ر أ�سل�ة للحوثیني ٕاال    2216من صدور قرار رمق  
   ٔأن ٕا�ران ترص �ىل مواص� مساعهيا لتسلیح امجلا�ة.

 

يل ؤ�ول ـيك هيـدة ني ـ�ى أ�مم املتح�كية أ�مر قّدمت السفرية السابقة للوال�ت املت�دة  2017يف �ام 
ــ يـ رباء أ�مم ـقّدم اخل  2019ام ـويف ع 2مرة �لنًا أ�سل�ة إال�رانیة املرس� ٕاىل احلوثیني يف ا�مين. ن ــون للميـ

وارخي ـــوصّرية ا ُمسـل طا�رات دلت ـورة �شمـــــدیدة ومتطـــــتقار�ر تفيد ٔأّن احلوثیني اس�تلموا ٔأسل�ة ج
وات الت�الف �لتعاون مع احلكومة الرشعیة ا�مينیة ــت قـا�رتض 2019و�الل شهر نومفرب  3�روز ٔأرضیة.

 صاروخ مو�ه مضاد ل���ت ٕا�راين الصنع قبا� السوا�ل ا�مينیة. مئةٔأكرث من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

م �زع ــة ی�حـف�ص 2000ن ـرث مـن ٔأكــكون مـيت تت�ويث والـني احل�الزم حسـويث �ىل مــ كر احل�تند الفـ �س 
ا يف ـروجي لهـت � مت ال � ٔأنصار احلويث ٔأهنا و� من القرأٓن ؤأن حسني احلويث القرأٓن الناطق والشهید القائد، وی

 �ج�عيواصل ــائل الت�ریق وسـن طـدارس واملراكز وعـد واملـاجـر املســریق منابـٔأحناء ا�مين عن طلك 
 نوات احلوثیة كقناة املسرية اليت تعترب قناة امجلا�ة الرمسیة.ـ والق والرادیو  

 
وممارساته الیومية وس�یاساته و�القة امجلا�ة مع  ا ٔأفاكر احلويث  �ام�ة وفهيـهج للجـ ریق واملن ــمالزم الط �عترب الـ ت 

ذه املالزم مين. و�اءت مسمیات هس�یج �ج�عي يف ا� ـ ل الن ـرهتا �مــيل وإالقلميي وا�ويل ونظـا�متع احمل
آل مع � اء بعض سور القرأٓن، م �حتت عناو�ن خمتلفة مثًال دینية ٔ�مس رى ـــیات ٔأخ� سم � ران، ٔأو م ــ ثل سورة أ

 د�ل أ�مر�يك يف ا�مين، إالرهاب والسالم، مسؤولیة ٔأهل البيت و�ريها. كخطر الت
 

 نياحلوثی نمترد�م لل املو�ة حسني احلويث اكتب امللزمات اليت تعرب عن املبادئ 
 AKGاملصدر:  
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 سالم یلتقي املرشد أ��ىل إال�راين �يل �امنيئاملت�دث �مس احلوثیني محمد عبد ال 
 املصدر: واك� �نباء الفر�س�یة 

 
 
 
 
 
 

التقى املت�دث �مس احلوثیني محم2019يف �ام   إال�راين محمد جواد مع    معبد السالد  ،  وز�ر اخلارجية 
هذه اللقاءات دمعهم إال�رانیون يف    املس�ئولون  ٔأكدحيث  ظریف واملرشد أ��ىل �يل �امنيئ يف طهران،  

 7.لحوثینيل

 

فتاح  مل ُخيِف حسني احلويث مي� حنو نظام احلمك إال�راين، وكثريًا ما امتدح أٓیة هللا امخلیين �ىل التطور و�ن 
ه � ارت�اء زی�ن � ا ٔأث ـيت رأٓه�ازات الـن إالجنـويث عــكجزء من ٔأهداف الثورة إالسالمية، وحتدث احلا�ي حققه 

  - یا  ـ ر�ل كام� كامال دین   - "یقول انه ر�ل من هذا النوع یقمي الصالة  ٕال�ران كدلیل �ىل عظمة امخلیين فقال 
د الثورة �سالمية وحتت قيادة هذا  �ع�"وبع یقول  � اب�ت ران؟ ی ــ صل ٕالیـكام �ىل وفق هدى هللا، ما ا�ي ح

الر�ل ا�یين وليس ر�ل دینيا ممن یفهم ا��ن فهام قارصا بعیدا عن احلیاة، يف فرتة قصرية بىن املستشفيات  
 469سورة املدینة، ا�رس الثاين، صف�ة  واجلسور واملصانع." 

 

ين يه أ�ساس ملعتقدات احلوثیني �هبا امخلي  ّرش � اليت ب طرفة ـت � امل  ة�وجيـها وأ�یدیولـ داف � ة ؤأه�رانيـورة إالی ـث � ال 
ص  ــ ظمي خملــل عـ انه رجاملعادیة ملن یقف ضدمه، �دد من مالزم حسني احلويث تثين �ىل امخلیين بقو� " 

  ارسائیل حبمكته �ش�اعته"  ب � ؤأرعدول �س�تكبار لكها    ؤأرعب امر�اك   ٔأرعب ر�ل هز الغرب فعال ر�ل  
 621لعاملي، صف�ة لقدس ایوم ا

 

ٔأنه   إال�راين  ا�متع  كذ�  احلوثیون  “یعترب  ومعاداته جممتع  الغريب  العدوان  و�ه  يف  نفسه"  بناء  من  متكن 
 وحصاره، �ا �لنس�بة للحوثیني فٕان معاداة ٔأمر�اك ال یُنظر ٕا�هيا بتوجس وخوف بل �وسام رشف.

یخها، � یني و�رس � ات مع احلوث �من ٔأ�ل بناء املزید من العالق القادة إال�رانیون �ىل تأٔثريمه أ�یدیولو�اعمتد  
ة �ادی�هـ روح اجل ــمود والـقظة والصـ رها "اليـتب� نيئ �ىل امجلا�ة واع � يل �ام �ففي لقاء مع قادة احلوثیني ٔأثىن ع
ن عبد امل� ــ م�اـمي رس�سلـ أٔ�ید العالقة بت �ىل تـميين عد ا� ـام الوفـمث ق 8للشعب ا�ميين يف و�ه العدوان".

 احلويث تنص �ىل ٔأن والیة �امنيئ يه امتداد من النيب محمد وإالمام �يل مسمیًا ٕا�ران بـ "والیة الفقيه".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ دول ا�ـیمت اس�ت�دام هذه الصوارخي الس�هتداف أ�حياء املدنیة يف ا�مين وال ة  ـة العربيـــــاورة اكململكـــ
اطق السكنیة ـهتدفت املنـاس اليت اليستية�ب� الصوارخي ال  ميليش�یات احلويث مئات السعودیة. كام ٔأطلقت 

  ب ـ بن �س ور ـــب أٓخـة، حيث لقى العدید من املدنیني مرصعهم ؤأصيی� �افظات ا�مين ــ ن املــدد مـيف ع
 ذه الهجامت بيهنم �ساء ؤأطفال.ـه

اك ـالح ٕاىل احلوثیني يف ا�مين فهن�ٕال�راين للسحىت مع حماو� ا�متع ا�ويل تضییق اخلناق �ىل التصد�ر ا
ــ طقة ٕالیـــــن يف املنإالرهابيــــام احلمك يف طهران �س�ت�دم و�ءه تقار�ر تفيد ٔأن نظ الح ٕاىل  ـصال السـ

  ا�مين. احلوثیني يف

ني  ـحلوثيم ات�دـ ادي والعسكري فٕا�ران �س ـبَیَد ٔأن العالقات ٔأمعق من جمرد ا�مع اللو�يس�يت و�قتص
ب  ـ ـــــذ ٔأن انقل ـیة، ومنـ وب اجلز�رة العرب ــــا�مين وجن  ٔأیدیولوجيهتا املاللیة املتطرفة يف ٔأحناءرشٔ�داة لن 

فري هلم يف  ـحيث قام احلوثیون بتعیني س 6يف ا�ساع، مع ٕا�راناحلوثیون �ىل الرشعیة يف ا�مين و�القهتم 
ــ اق اع�ده للرئيس إال�راين. ومؤخ ٕا�ران وا�ي بدوره قام بتقدمي ٔأور را مت تعیني سفري ٕال�ران يف صنعاء ـ

حبكومة احلويث الغري معرتف هبا دولیًا. ىما یدع�ى 



13 12 

 

 

 
 
 
 
 

ٔأّن حركة احلويث    -�بري مستشاري �يل �امنيئ-ووفقًا لتقر�ر مركز ویلسون، فقد رصح �يل ٔأكرب والیيت  
  11.��اكمل ٕا�ران تدمعهايه ٕاجناز للصحوة إالسالمية اليت 

�ىل التوايل معرتفني وحمذر�ن من التعاون   21و  50وقد قدم جملس النواب وجملس الش�یوخ أ�مر�يك القرار�ن  
العنف ضد املدنیني. ٕا�ران ومنتقد�ن �شدة جتاوز احلوثیني حلقوق ��سان واس�ت�دام  هذا   12احلويث مع 

) وا�ي یدرك �شلك واسع ٔأ�شطة CAATSAعقو�ت (اس�تكامًال لقانون ماكحفة ٔأ�داء ٔأمر�اك من �الل ال 
و�لطبع   13يف املنطقة مبا يف ذ� ا�متویل والتدریب وتوفري السالح ملقاتيل احلوثیني يف ا�مين.  ة ٕا�ران املمهن�

ٔأساسها هو أ�یدیولوج  ٕا�ران  ية املتطرفة اليت �شلك خطرًا داهامً �ىل طّور احلوثیون �القات وطیدة مع 
 . ال والنساء ا�مينیني أ��ر�ء و�ىل املنطقة �شلك ٔأوسع الش�باب وأ�طف

 ا�حوثية  ةاأليديولوجي تأث�� حزب هللا ع��  

مشرية   -امجلا�ة املتطرفة يف لبنان املدعومة من ٕا�ران  –ٔأثنت مالزم حسني احلويث �شدة �ىل حزب هللا  
حلمك، مث تذهب ٔأبعد من ذ� وتصف ٕاىل القوامس املشرتكة بيهنام مبا يف ذ� ٔأفاكر معاداة الغرب وٕارسائیل وا 

� الیوم حزب هللا،    ض ما یتعر "    حزب هللا بـ "حمور املقاومة"، حيث یصف حسني احلويث قادة حزب هللا
ومن هو حزب هللا؟ اهنم سادة ا�اهد�ن يف هذا العامل، مه من قدموا الشهداء، مه من حفظوا ماء و�ه  

الرص�ة يف و�ه املس�تكرب�ن لعدو أ�قوى ٔ�مر�اك وٕارسائیل.."  �مة فعال" و�س�تطرد ٔأن حزب هللا ٔأصبح "ا
 .578ص

 

ق أ�وسط عن ر ـة يف الش� ق خمتلفـا �ىل مناط�ط س�یطرهتـل �س�ن ٔأجــوثیني مــ �حل ران ـ ت ٕای�ب � الع ـلقد ت
"تتحمك ٕا�ران  رانیة أ�س�بق حيدر مصلحي بقو� ـارات إالی �س �س�تخب�رح رئيـث ص �الهئا، حي�ریق وكـط
 9 .2015بعد استيالء احلوثیني �ىل صنعاء �ام  ربع عوامص عربیة"شلك مطلق �ىل ٔأ � 

 

ل ظل السالم يف ا�مين بأٔي �ال من أ�حوال، د ٔأن حيـ ری�ه ال ـت ٔأن ـ ران ٔأثبــٕای ظامـان ن نــم رمغـ�ىل ال 
د  �ع ويث بــ احل بد امل�ـ ع در �ٔأص  ث ـ ي� ح  ران،ـــام احلمك يف ٕای�ظـن اءـرتض�س�ن �ىل الزتا�م �مرص  نواحلوثی

وارع ــٕاىل الش ة�اعـار امجلـنصأٔ زل ــران، ونــ ه ٕالیـن تعازیــه عموت اللواء إال�راين قامس سل�ين بیاً� یعرب في
 10.اذ ٕاجراءات عسكریة لالنتقام �ـن �ختــ�ددی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 امس سل�ين والقائد العسكري العرايق ٔأبو �دي املهندس ٔأنصار احلويث یتظاهرون يف شوارع صنعاء يف ا�مين بعد مقتل القائد العسكري إال�راين ق

املصدر: رویرتز/ �ا� عبدهللا                 
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ــني للمقاومة  ــاد مد�ر احملطة إالذاعیة محود محمد رشف �ملبادرة �عتبارها "دعامً من ا�مينیني ا�لصـ وقد ٔأشـ
ــة اكرنیغي  15اللبـنانـیة". ــســـ ــالم ا�ويل يف  وذ�رت مؤســـ یني �متتعون �لـتدرـیب  ٔأّن احلوث  2010�ام للســـ

 16العسكري حتت ٕارشاف مستشار�ن ٕا�رانیني ومستشار�ن من حزب هللا.

التقى حسن نرص هللا �ملت�دث  2018وقد التقى قادة � من حزب هللا واحلوثیني �دة مرات، ففي �ام 
نرص هللا لتضامنه مع الشعب    معبد السالحيث شكر  يف لبنان    معبد السالالرمسي مجلا�ة احلويث محمد  
�ذت �ذو إالدارة أ�مر�كية   ارهابیة، حيث وتعترب دول �دة حزب هللا منظمة    17ا�ميين وسامه س�ید املقاومة.

هذه ا�ول يه اململكة املت�دة ؤأملانیا وا�منسا و�ولومبیا ودول   ٔأ�رز ؤأ�لنت حزب هللا مكنظمة ارهابیة،  
 اون اخللیجي.ٔأعضاء جملس التع

 ي ا�حو� شعار 

 "هللا ٔأكرب، املوت ٔ�مر�اك، املوت ٕالرسائیل، اللعنة �ىل ا�هيود، النرص لٕالسالم" 
 

ر ــ اس يف النصـه املس�تكرب�ن بأٔنه أ�س�يف وج سال�ًا ورص�ةیعترب احلوثیني هذا الشعار وا�ي یعتربونه 
ــ خ عاـب ـ برتدید هذا الشعار وات وا�متكني يف ا�مين. حيث یطالب احلويث ٔأتبا�ه  ران وحزب هللا يف ـى ٕای ـــطـ

ده  ـ موا�ة ٔأ�داهئم خصوصًا الوال�ت املت�دة وٕارسائیل وا�هيود. مل یمت �شكيل الشعار �شلكه ا�اكمل و�ردی 
ران يف ـــ، عندما هتف حسني احلويث به يف سا�ة مدرسة �مام الهادي يف م2002حىت شهر ینا�ر �ام 

 فظة صعدة. وقد قال: حما
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 یرتٔأس وفدًا للقاء أ�مني العام حلزب هللا حسن نرصهللا  عبد السالماملت�دث �مس احلوثیني محمد 

 

ي ـّـ ـ سمـ هو یُ ـ ادة حزب هللا، ف �ق �یة ل� �ىل غرار مد�ه الشخيص لقيادة �يل �امنيئ فاحلويث یويل ذات أ�مه 
ة  �فحـ درس أ�ول، صـ رب) املائدة الـ ارس الع�فهللا ؤأكرثمه ذ�رًا هو حسن نرص هللا (�س�مترار قادة حزب 

447 . 

وكثريًا ما حيتذي به احلويث يف خطا�ته ولكامته ولباسه وتبادل الثناء بيهنم يف اخلطا�ت الرمسیة، وحيث احلويث 
 وسلوكه وجهامته ضد من �سمهيم �رهابني واملرتد�ن واملنافقني. ٔأنصاره �ىل السري �ىل خطى حزب هللا  

 امجلاعتني توطدت مع الوقت ٕاىل احلد ا�ي ٔأ�لن فيه احلوثیون ٕاطالق محالت مجلع الترب�ات قة بنيالعال
ٔألف دوالر �مع   300�شلك �لين �مع ٔأ�شطة حزب هللا إالرهابیة، وقد متكنوا �لفعل من مجع ما یعادل  

وقام    14ا�دات أ�ساس�یة، بي� یعاين ا�مينیون يف املناطق الواقعة حتت س�یطرهتم من نقص املسحزب هللا 
حمطة ٕاذاعیة مجلع ترب�ات ملا ٔأمسوها املقاومة إالسالمية   �س�ت�دام  2019احلوثیون يف شهر رمضان من �ام 

اللبنانیة. 
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�الوة �ىل ذ�، فاحلويث یرصح بقوة ٔأّن �ردید الشعار سزيرع اخلوف يف قلوب أ��داء. یقول حسني 
وا رش امر�اك فلیرصخوا مجیعا يف و�ها، ولیقولوا: ليس هناك  �ریدون ان �سلماكن ا�مينیون    ٕاذا "احلويث  

الكبري والصغري، ولكه  امر �لسكوت من  لكن ما ا�ي حيصل؟  یقدم حتت عنوان    ارهاب يف بالد�.. 
، مث �س�تطرد ف� بعد لیؤكد ٔأن 590ملزمة لت�ذن �ذو بين ارسائیل، ص  حفاظا �ىل مصل�ة الشعب"

 مل �رددوا هذه الرص�ة فهم ٔأسؤأ من العدو. ٕاذاا�مينیني 

یقول سعادة السفري د. ٔأمحد �ن مبارك سفري امجلهوریة ا�مينیة �ى الوال�ت املت�دة يف مقال � �رشته 
أ�مر�كية عن ا�ٓ�ر ا�امئة للرصاع يف ا�مين موحضًا بأٔن الشخص ال حيتاج ٕاىل �د �بري   The Hillحصیفة  

كتوب �ىل العمل احلويث لريى الفكر ٔأیدیولوجيته، فقط �لیه التأٔمل يف الشعار امل لفهم املرشوع احلويث و 
  19املتطرف ا�ي �روجون �.

آالف أ�طفال ا�مينیني أ��ر�ء قرسًا �ىل إالميان بأٔن تعا�ميهم الرجعیة يه    تمليش�یاقامت   احلويث بتلقني أ
ل �ىل ما هو �لیه س�یكون �ى ا�مين جيل مت جتلیات ر�نیة من هللا س�تقودمه ٕاىل النرص، ٕان اس�متر احلا

 20نشئته �ىل الكره ا�یين وا�متیزي والطائفية.ت 

 

 االصطفاء الر�ا�ي ل�حوثي�ن 
 

�شدد حسني احلويث يف حمارضاته �ىل فكرة �صطفاء للحوثیني ؤأهنم امجلا�ة الوحيدة من ا�متع ا�ميين اليت 
والطا�ة ؤأّهنم من �ُس�تلهم مهنم الفهم احلق للقرأٓن وا��ن إالساليم، حيق لها احلمك والقيادة ؤأن یُعطوا الوالء  

�رك فيمك ما ان متسكمت به لن    ٕاين هتداء ���ن،  "يه املسا� اليت البد مهنا يف �یقول حسني احلويث  
تظلوا من بعدي ابدا كتاب هللا و�رتيت، اليس هذا صامم امان من الضالل يف لك جماالت ا��ن، يف لك  

 . 379سورة ال معران، ا�رس أ�ول ص   االت احلیاة”جم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 احلويث  رص�ةٔأنصار احلويث یتظاهرون ویلوحون بالفتات حتمل شعار 

 

وت  ـــة (هللا ٔأكرب املـ رخــــال ؤأن هذا الص� ٔأن نعمل ؤأّن يف متناولنا الكثري من أ�مع  ٕ�ماكننا ٕاذا �لمنا ٔأنه  "
النرص   - ر�ون العامل ومه ا��ن یفسدون العامل ــٔ�هنم مه ا��ن حي –  ا�هيود  نة �ىل اللع  ٕالرسائیل ٔ�مر�اك املوت 

) س�ترتك ٔأ�رها بل س�ترتك ٔأ�رًا �بريًا يف قلوب الناس. ما هو هذا أ��ر؟ ٕانه السخط ا�ي یتجنبه  لٕالسالم 
 ) 579ة يف و�ه املس�تكرب�ن، صف�ة �. (رص ا�هيود �لك الوسائل املتا�ة هلم"

يت ـ ات ال �م�ي � انب املراكز  وا� ـــــدید الشعار يف املدارس والثانو�ت واجلامعات اىل ج رض �ر يث بف قام احلو
ــ ل ا�ميين بدءًا مكر والعق� ف�ري ال ـ غي� ى ٕاىل ت ــويث �سعــ روع احلــىل ٔأن مشـع  اً تأٔ�یدید�روهنا وهذا یعترب  ن ــ

الب ـرب الطـث جيـ الفكر ا�ميين، حيىلـنة عالهمي یخ ة الش�باب املتعمل حىت النخبة املثقفة مهنم و�رس� ـقـبـ ط 
 د الشعار لك صباح.ـ �ىل �ردی

 

اریة ـ�ٕالضافة ٕاىل ٕاجبار أ�طفال ا�مينیني �ىل �ردید الشعار، فقد الحظ الكثري من املهمتني واجلهات إالخب
ترب � ع ـ ة. وی ـامود �یني وا�هيـ ن � مقدار السخط ا�ي حيم� هذا الهتاف، وما حيم� من حقدًا ٔأمعق للهيود ا�مي 

وت  ــوت ٔ�مر�اك املــ"املعار امخلیين یقول ـران، فشـیه يف طهـ عار دامع ـعار احلوثیني ٔأكرث خسطًا من شـش
18"اللعنة �ىل ا�هيود". بي� یضیف احلويث للرص�ة  ٕالرسائیل"
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حت ؤأثبتت نفسها ویأٔمر ٔأنصاره اهنا جنیدعي    يف مناطق ٔأخرىمبقارنة حركته حبراكت  احلويث    ؤأردف حسني
"ان الطوائف االثنا عرشیة    انصاره   احلويث  اطب حسني. خيٕالیه �ريمه  ليادهتم للوصول اىل ما وصق �تباع  

حمرتمون و�هيم دو� و�هيم احزاب قویة و�هيم اماكنیات هائ� وحصف وجمالت ومطابع وا�الم واش�یاء  
  ٔأنفسهم هؤالء من یعدون    ا�هبرة �ىل الش�یعة ويف الهند    ٔأنفسهم ة من حيس�بون  كثرية ميلئون ا�نیا هبا. املاكرم 

وضعی طوائف  لكهم  �سامعیلیة  الش�یعة  جيدة".  من  �مامهتا  أ�ول،  سورة   .379ص  ،  ا�رس 
ٔأّن هذه العقيدة مت   -عهنمنشق  امل أ�س�بق واملؤسس مجلا�ة الش�باب املؤمن و   العام  أ�مني -یقول محمد عزان  

بعد هذه یقول عزان  ،  1992احلويث ووا�ه ٕاىل ا�مين يف �ام  حسني ا من ٕا�ران مبارشة بعد عودة  اس�ت�الهب
 ة مامواليت ینمتي ٕا�هيا احلويث نفسه ؤأّن عودة االٕ   ٔأهل البيت حظ ٔأن احلويث بدٔأ �شدد �ىل والیة  و الز�رة ل

ويث �س�تغل ٔأن حركة احلیضیف عزان    21البالد من �ا� الضالل،يه الطریق الوحيد خلروج  ٕاىل ا�مين  
 أ�نصار وأ�تباع.ومبادئ والیة الفقيه حلشد املزید من   نية واملذهبیة والقبلیةالعواطف ا�ی 

 
حيث یؤكد   ،امخلس)  (قانون الزاكة  هو تطبیقه مؤخرا  وما یؤكده مرشوع احلويث إالمايم العنرصي العائيل

% من 20  �ىل  س�تحواذ�  – ب رشیف  ٔ�هنم من اهل البيت ومن �س  –من حق احلوثیني    ٔأنالقرار  
الطبیعیة مبا يف ذ� صنا�ات النفط واملعادن وا�هب والرثوة السمكية   ومواردهد�ل ا�مين �قتصادي  

 واملنت�ات احلیوانیة والعسل واحملاصیل الزراعیة والعوائد الت�اریة واملوايش و�ريها الكثري. هذه الترشیعات 
د یالفقر بي� �ز   ٔأكرث يفغراق الشعب ا�ميين  إ   ید من العنرصیة وتؤدي اىلالنس�یج ا�متعي ا�ميين و�ز تفكك  

احلوثیني   قادة  املناطقاملالیة  قوة  من    الوقعة حتت   يف  احملتا�ني  واس�تغالل  تعاطف لل الش�باب  س�یطرهتم 
 .مقابل مبلغ مايل هلم يف جهبات القتالنضامم و�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ٔأهنم من �سل النيب محمد صىل هللا زمعهم    ٕاىلیعود  للحوثیني    والتعايل�لهيي  �صطفاء    يفهذا املعتقد  
الطریق الوحيد اىل ا�متع ا�ميين وٕاتباعهم هو  �ىل    ٔ�حفاد الرسول ؤأولیاء هللا�لیه وسمل ؤأنه مت ائ�هنم  

ٔأهداف    لهدمو  ةحمك إالماماىل عودة  ال  من ا�ل  أ�یدیولوجية. �س�هتدف احلويث الش�باب ا�ميين هبذه هللا
ض قمي �ساوي املواطنني مجیعهم حتت  نقودس�تور البالد مما یؤدي ٕاىل  1962يف �ام   یةا�مين سبمترب  ثورة 

 .حمك القانون

"فاذا اكن الش�یعة �مامية    قو�یّرصح به احلوثیني مجلیع ٔأنصارمه يف ا�مين ب   والقيادةللحمك    هذا �س�تحقاق
اليسوا ممتزي�ن من   نرامه �ن،  اليسوا مه  كام  العرب!  العايل من بني  العرب مجیعا مبوقفهم    رافعني بني 

ويف جنوب لبنان! من �هيم والیة �مام �يل، س�نكون حنن الزیدیة    ٕا�ران من بني العرب يف    رؤوسهم 
  ، أ�ول   املائدة ا�رس   “سورةالبيت    ؤ�هل   �يل   لٕالمام قوة مهنم الن والء�    ٔأعظم �د�رون �ن نكون  

 . 457ص  
 

 احلوثیني   املمترد�نعبد امل� احلويث زعمي حركة 
 presstv.com:  املصدر
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تدمع ٔأیدیولوجية احلوثیني املتطرفة إالرهاب والعنف، و�ُس�ت�دم هذه أ�یدیولوجية املليش�یات املمتردة ٕال�رة 
�داوات ال هوادة فهيا وعنف ضد ا�مينیني أ��ر�ء ا�ي ال یقفون يف صفهم وا��ن یصنفوهنم بأٔهنم معالء 

�لكمة ارهاب مفن    - اجلهاد    – "تبدیل ا�لكمة  ول  ٔ�مر�اك وارسائیل ومرتد�ن. �ردد احلويث هذه املشاعر �لق
ما  هو جماهد فهو ارهايب، ومعىن انه ارهايب انه من قد وقع من �انبه ما یعطي امر�اك رشعیة ان ترضبه،  

معیال من معالء امر�اك رشعیة ان یرضبه. من هيتف هبذا الشعار (الرص�ة) يف هذا اجلامع، هو ارهايب    ي یعط
� ان یت�دث عن اجلهاد؟ فهو ارهايب فلیرضب، من ا�ي قال � ان یفتح مدرسة  فلیرضب، من ا�ي قال  

ملزمة �رهاب   فلیرضب".هو ارهايب    ٕاذا رو�ه يه اجلهاد    هنا �ريب الش�باب فهيا �ىل روح القران؟ وا�ي 
. 1488والسالم، صف�ة 

 

 نداء ا�حو�ي ل�جهاد                          
 

لجهاد  ٔأتبا�ه ل   �لعنف والتطرف وداعیاً   ب، مناد�ً يف رصاع دیين مع الغر   حسني احلويث �ىل ٔأهنم  یرص 
ان لكمة اجلهاد �ن تتحول اىل لكمة ارهاب،  " و�نتقام ممن �ریدون تدمري ا�متعات املسلمة. یقول  

نابع  رهابني، اهنم م مه االٕ   أ�مر�كيني " ان    یقول  تبع وافا�اهد هو ارهايب ولكمة �اد يه لكمة ارهاب".  
رمحة هللا �لیه قال عن امر�اك اهنا    مه �ذور �رهاب، اهنم كام قال عهنم �مام امخلیين �رهاب و 

 . 1489�رهاب والسالم، صف�ة ملزمة  " الش�یطان �كرب
 

  احلويث ٔأن العامل ال ميكنه التعايف والتقدم لٔ�مام مع اس�مترار وجود دول رش�رة اكلوال�ت املت�دة یؤمن  و 
"لن نعمل شيئا � بعد ان ینهتيي لك رش  ، ویقول  واملرتد�ن  اخلونةن �سمهيم  يف صفها ممومن یقف  

من هذه السا�ة، من هذه ا�نیا، فال �كون هناك امر�اك، وال �كون هناك ارسائیل، وال �كون هناك  
 . 1650، صف�ة  ملزمة خطورة املر��اي دو� خنافها، وال �كون هناك حزب خنافه، حينئذ س�نعمل".  
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 ممتردو احلويث یقومون حبرق ٔأ�الم الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وٕارسائیل ٔأثناء تظاهرة يف شوارع ا�مين
 حويث جندي یعا�ن ا�مار عقب جهوم �ىل مس�د يف مأٔرب يف ا�مين بصاروخ  21صور جييت  /اك� أ�نباء الفر�س�یة  و / املصدر: محمد حو�س 

 �يل عویضه املصدر: رویرتز/



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ا�جذور 

 

ة حتفيظ  ـا ان نتصدى لٕالرهاب، ٔ�ي كتاب ٕارهايب، ٔ�ي مدرسة ٕارهابیة، ٔ�ي مدرسـ "امر�اك �رید من
ت  ـ مل؟ مع اهنا ليسقران ٕارهابیة، تصنف عند امر�اك ٕارهابیة،...ٔأليسوا مه من �رمسون لنا املصاحل، و�س 

ــ وا الش�باب یصــــاحل حقيقة، دعـمص ملزمة   وسرتون امر�اك �یف ستتلطف لمك.." رخ يف و�ه امر�اك ــ
 . 589رسائیل، ص الت�ذن �ذوا بين 

 

 
 
 
 
 
 

ال ختتلف ممارسات ميليش�یا احلويث عن ممارسات ٔأي جام�ة ٕارهابیة ٔأخرى، مفنذ �شأٔهتا قامت بتنفيذ  
الهجام من  الر�ال  العدید  من  أ��ر�ء  مس�هتدفًة  العبادة  ؤأما�ن  املسا�د  �ىل  �رهابیة  والنساء ت 

حول احلریة ا�ینية ا�ولیة يف ا�مين   2019وأ�طفال. وقد ورد يف تقر�ر وزارة اخلارجية أ�مر�كية لعام  
اموا خبطف  ٔأّن احلوثیني دامهوا املسا�د يف ٍلك من حمافظات صنعاء وجحة وذمار وٕاب يف یوم العید وق

بي� اعترب    -سب ٕا�الن احلكومة الرشعیةحب -املصلني ٔ�هنم احتفلوا بعید الفطر يف الرابع من شهر یونیو  
  2020كام اس�هتدفت امجلا�ة يف شهر ینا�ر من �ام    22احلوثیون ٔأّن العید يف اخلامس من شهر یونیو،

 وٕاصابة العرشات ٔأثناء تأٔد�هتم جند�ً   116مس�ًدا يف حمافظة مأٔرب بصاروخ �ليس�يت ٔأدى ٕاىل مقتل  
 23للصالة.

 
يام احلوثیني �لتعاطف وحىت التعاون مع املنظامت إالرهابیة املعروفة أ�خرى  ٔأدى هذا السلوك ٔأیضًا ٕاىل ق 

مثل تنظمي القا�دة يف ش�به اجلز�رة العربیة وداعش لتنفيذ معلیات يف ا�مين ضد ا�مينیني وقوات احلكومة 
  ن احلويث قد ٔأشاد ومدح مؤسس تنظمي القا�دة ٔأسامة �ن الدن، وقال خماطباً والت�الف العريب. واك

�كون هو منقذ أ�مة حىت ولو اكن خملصا، وان اكنت نوا�ه حس�نه، اهنا    الدن لن"ان اسامة �ن  ٔأنصاره  
. وتتعاون امجلاعتان 1731ملزمة ٔأهل البيت، ص    سنن الهیة �بته، والسبب انه ليس من اهل البيت"

مثل�الب تبادل أ�رسى  بیع �سل�ة وصفقات  تعز وصنعاء  ًا �ىل مس�توى  ومأٔرب من    ماحصل يف 
أ�مين �ارف �روق   املسؤولاحلوثیون رساح    ٔأطلقٕاطالق رساح املتطرفني إالرهابني من السجون فقد  

يف تعز وقام القيادي احلويث حسن الك�الين ٕ�طالق رساح املعتقل إالرهايب مازن سوده يف مأٔرب، 
عن صفقات    املسؤولیعترب القيادي يف تنظمي القا�دة ابو ٕارسائیل ا�ي یعيش يف صنعاء هو الشخص  و 

    24امجلا�ة احلوثیة.رساح املعتقلني إالرهابیني القابعني يف السجون حتت س�یطرة  ٕاطالق

ــ هم ٔأعيـ تدعو و�شجع قيادة احلوثیني ٔأنصارها �ىل اس�ت�دام التطرف والعنف ضد ما�سم  ة،  ـمداء ا�ٔ ـــ
وهذا ما یقوم املمتردون احلوثیون بتعلميه لٔ�طفال ا�مينیني الصغار يف املدارس ویطالبون الر�ال والنساء 

 لهيا.�لتعا�ش مع ذ� يف املناطق اليت �س�یطرون �
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 احلويث یلوحون بأٔسلحهتم ٔأثناء هتافهم �شعار املوت اخلاص �حلويث يف صنعاء ا�مين نصارأٔ ٔأفراد 
 هاين محمد املصدر: ٔأسوشيتد �رس/
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ؤأمانة   29وصنعاء 28بعن ا��ت الصیفية لٔ�طفال يف احملافظات مثل إ  27كثريا ما تت�دث قناة املسرية
ال  ـان أ�طف�ي� ن أ�ح ـري م�ث� �ريها من مناطق س�یطرهتم، تظهر هذه التقار�ر يف ك  31والبیضاء 30العامصة

ىل عبارات متطرفة، وكثريًا ـوي عــیلقون ا�لكامت واخلطب �ىل املسارح ويف فصول ا�راسة واليت حتت
هئم ممن  ور زمالــيه تأٔ�ذ أ�طفال يف ز�رات ٕاىل قبما تظهر تغطیة قناة املسرية بعض ٔأ�شطة امجلا�ة و 

 قتلوا يف جهبات احلوثیني وذ� لتحفزيمه �ىل ٔأن حيذوا �ذومه. 

 

ي، ـف�ائ�ط ـلقد ٔأكد حسني احلويث مرارًا و�كرارًا يف مالزمه وخطبه �ىل رضورة تعلمي الطالب التفكري ال
ي  ـن� ا�ی امح �ر التسـت�دة �ويف عنان �عوته لنشوانتقد يف ٕا�دى خطا�ته أ�مني العام السابق لٔ�مم امل 

ال  ـتقبل. قـ الم يف املس ـ ام وسـوا يف وئــىت یعيشـ ود حــال ا�هيـوالتعا�ش بني أ�طفال املسلمني وأ�طف
ان �كون الطفل   د ریـ ال نني:  ـاء املسلمـ وعظ زمعــو یــان وهـال �ويف عنـ ا قـ مك  �ٔ�طفال "هنمت احلويث: 

ا يف  ـ مجیع  ونــیتعا�ش ٕاذا الطفل ا�هيودي ویبيك الطفل املسمل!   املسمل ویبيك فل ودي یتصارع مع الطا�هي
ه،  ـ ذب لكـ ذه ك� یع!! ه� الم �سود امجل ـادل والسـرتام املتب��امل مثل ما یقول: يف �ا� من الر�اء و�ح
ملزمة املو�ة   �لتثقيف مث �رهاب".  العداوة ا لك مشاعر كذب لكه، �ریدوا ان یقتلوا فينا، یقتلوا فين 

 . 1563-1562واملعاداة، صف�ة 
 

 
 

 

 
 
 
 

 ا�خيمات الصيفية وتجنيد األطفال 
 

والش�باب  أ�طفال  احلوثیون  اس�هتدف  لطاملا  أ�جيال،  �رب  ا�ميين  الشعب  �ىل  الس�یطرة  ٔأ�ل  من 
ایدیولوجي  الس�تقطاهبم ٕال�دادمه  ید�روهنا  اليت  وا��ت  املدارس  اىل  اىل  وارساهلم  القتال  وتدر�هبم �ىل  ا 

 جهبات القتال. 
اليت و لف املعسكرات الصیفية واملراكز ا�ینية  وحبسب قناة املسرية احلوثیة، فٕان أ�طفال یمت تعلميهم يف خمت

املتطرفة، وعقيدهتم  احلوثیني  بأٔیدیولوجية  ٔأدمغهتم  ودراسة   25تغسل  الشعار  قراءة  أ�طفال  �ىل  ویفرض 
املدرس�یة.    املالزم كجزء واجباهتم  املئات من هذه  من  احلوثیني  لس�یطرة  �دة �اضعة  ٔأ�شأٔت حمافظات 

ومنت هذه ا��ت    26من هذه ا��ت،  300ٔأقامت يف حمافظة جحة ما یقرب  ا��ت واملدارس، حيث  
ٔألف    70�شلك مزتاید ووفقًا لوز�ر إال�الم ا�ميين أ�س�تاذ معمر أ�ر�ين، جند احلوثیون ما یقرب من  

 . 2019يف صیف  18طفل دون سن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خم�ت احلوثیني الصیفية يف صنعاء  ء حضورمها�مين ٔأثنأأطفال 
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ــ هيم ٕای � م�ة من داعـيـ اهتم الیوم ـارســـــهم وممـ ب � ي � �س�تلهم احلوثیون ٔأسال  ــ ران وح ـ دارس �الًبا ـــــزب هللا، فاملـ
املدارس  ذ� قادة ٕا�ران ولبنان. �الًبا تعترب مناجه �بل كاحلوثیني  فقط لقادة ت ليسرض خطا�ت ـع�ت

ــ دارس ح ـاجه مـواملراكز احلوثیة مشاهبًة ملن ن ومدارس املصطفى التابعة حلزب هللا يف لبنان ـــزب الرمحــ
 یقفون يف ع ٔأبناء ب�مه ا��ن ال� هود ومـ واليت تعمل أ�طفال ٔأن �كونوا يف رصاع مع الغرب وٕارسائیل والي 

 32زب هللا.ى املدراس احلوثیة دعام ال حمدود من حصفهم، وتلق

قرابة ر الكراهیة والطائفية وغرسها يف عقول أ�طفال ممن ٔأعامرمه ـة وفك�طرفـقيدة املت� ث الع ـ یقوم احلويث بب
ة ـة خلدم ـوا�وط املـال �ىل خط�ات القتـش فداء يف جهب�ب� ك � �اًما والزج هبم يف حربه واس�ت�دا�م ك  15

یقومون �لتفاوض مع ا�ٓ�ء عن طریق سامرسة حملیني ٕالرسال ٔأطفاهلم ، وتذ�ر تقار�ر ان احلوثیون مرشو�ه
 33دوالر ٔأمر�يك شهرً�. 100للجهبات مقابل ما یقرب من 

 

 

 

 دون  ه�ن� ب ا د ـني� وا جت ــني �اول ـاحلوثيبد السالم ا�هبيل ٔأن  ـ ام ع ـــــر الشعيب الع و املؤمتــفقد ذ�ر عض
ا  ـً ون ٔأیضــوم احلوثيــد یق ـم. وقـرب مهنز للهـة تع�افظـــــن حمــرار مــىل الف ـه عـت� رب �ائل ـا ٔأجـه مم��لم

ة  ـاف قرابـد �ختط�قد قام احلوثیون وفقًا لت�الف رصـــــالوا��ن، ف رفض�ختطاف أ�طفال يف �ا� 
 35,34 .2019حىت �ام  2014�اما من �ام   18ف طفل دون سن �ٔأل
 
  وبــٔ�سل  "ةـاح اجلن � م "مفت ـطهيـة یعـوط أ�ماميــال يف اخلط ـال للقتـويث أ�طفــ ل احلـ�رسد ٔأن  ـبع

رانیني �الل احلرب  ـال إالی ـد أ�طف� ي� ام بتجن ـث قـ ي حيــراين امخلین ــه س�بقه فيه دامعه �یـابـــــمش
 . 1988ٕاىل  1980ة �ام ـالعراقية إال�راني

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 طفل ميين حيمل بندقية ٔأثناء جتمع للحوثیني يف صنعاء 
 املصدر: واك� �نباء الفر�س�یة 

 ويثاحل مجلا�ة ضورمه خم�ت تدریبيةٔأثناء حفتیان مينیني 
  Altarbawy.net موقع املصدر:  
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ٔأن نصف مقاتيل احلوثیني مل یت�اوز معرمه الثامنة عرش، ؤأكدت   36  2010وقد ذ�ر تقر�ر أ�مم املت�دة لعام  
حىت   2012  الس�یدة لیىل زرويق املمث� اخلاصة لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة لٔ�طفال والزناع املسلح من �ام

يف صفوفهم، كام ٔأ�لنت منظمة مراقبة   ثیون �ز�دة جتنید أ�طفالقام احلو   2014ٔأنه يف �ام    2017�ام  
ٔأّن احلوثیون زادوا من مس�توى جتنیدمه لٔ�طفال �ىل غرار املنظامت إالرهابیة أ�خرى   37حقوق إال�سان

مثل القا�دة يف جز�رة العرب ؤأن احلوثیني قاموا بتجنید طفل یبلغ من العمر س�بع س�نوات ؤأرسلوه ٕاىل 
 للمیليش�یات يف صنعاء وهو حيمل رشاشًا.التفتيش �د نقاط أٔ 

 

 
 

 
 

 احلويث املس�ت�دمة يف تعلمي املذهب املتطرف لٔ�طفال مالزم حسني

 

 الفروع  

 

"�سكت عن لعهنم؟ س�نلعن ا�هيود والنصارى، س�نعلن امر�اك وارسائیل، س�نعلن اولیاءمه حىت ترتخس  
ملزمة   "  رصخوا او مل یرصخوا  ولٔ�خر�ن وما لنا  يف اوساطنا يف اوساط الشعوب يف اوساطنا ا�مينیني 

 573رص�ة يف و�ه املس�تكرب�ن، ص 
 

العقيدة احلوثیة املتطرفة والفكر واملهنج إالمايم لٔ�سف تَغلغال يف احلیاة الیومية للمينیني ا��ن ٔأ�ربوا  
ابني يف طهران  �ىل العيش يف املناطق اليت �س�یطر �لهيا املمتردون، وبدمع الحمدود من مؤیدهيم إالره

 �متع ا�ميين. العنف والقوة ضد الفئات اليت ختالفه يف ا  �س�ت�دم ٔأسالیب فاحلويث 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 قتالیة  تدریبات �شار�ون يف جنود حوثیني قرص� 
 املصدر: رویرتز 

 

رف  ــ ر املتطـك�الف  ل غُرس فيه�ذا اجليـل ا�ميين، هـن يف اجليـي� ة احلوثي ـدیولوجيـوهكذا رس�ان ما �رخست ٔأی
.الرجعي والعقيدة املاللیة والكراهیة
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 ع�� ال��ود   حر�ض الت

 
حتوي مالزم حسني احلويث �ىل خطاب ذو حمتوى معاد للسامية وبصورة واسعه النطاق حيث یدعو  

  ویدعو ٕاىل ٕا�دة ا�هيود، حتمل مالزم  ٔأكرثيف مجیع مالزمه وخطبه اىل �رش الكراهیة ضدمه بل یبتعد  
ا�هيو  ٔأن  ا�مين. (املو�ة واملعاداة، الصف�ات  احلويث رسا� وا�دة واحضة:  ٔأ�داء  )  1666-1555د مه 

والقضاء    �ستئصاهلم "ان البالد العربیة وان البالد �سالمية لكها لن �سمل من شهر ا�هيود �  ویقول  
 .619للقدس، ص  ملزمة الیوم العاملي �ىل �یاهنم، واي يش �ري ذ� امنا هو ضیاع للوقت".

 

ا�هيود، ووصف ميليش�یاته بأٔهنا   یأٔمر احلويث ٔأتبا�ه بأٔن �كونوا ٔأكرث �دوانیة من ٕا�ران وحزب هللا جتاه
" الس�نا ننقد �نظمة العربیة، ننقد العرب �خر�ن ومعظمهم من الس�نة، طیب  ٔأقدر من �ريها بقو�:  

�اك، ا�ران حزب هللا �رزت اقوى �دو  مر و�ٔ   ٕالرسائیلحنن الش�یعة، والش�یعة �رزوا فعال اشد اناكء  
ا ختلق وعیا �ى املسلمني، حنن معرش الش�یعة الیدیني،  ة ا�المية �هي ز وارسائیل وافضل ا�   ٔ�مر�اك�ود  

جيب ٔأن نكون ٔأكرث وعیًا من إال�رانیني وحزب هللا، الزیود مه من یعتقدون اهنم الطائفة احملقة، جيب ان  
ملزمة یوم    ى، جيب ان �كونوا  من اقدر الطوائف �ىل موا�ة ا�هيود".�رتقي وعهيم اىل ا�ىل مس�تو 

 654القدس العاملي، ص 

ول واتباع  ــیذ�ر ٔأنه فقط احفاد الرس� مث یواصل احلويث حتریضه ضد الطائفة ا�هيودیة يف نفس امللزمة، ف 
ود  ــة ا�هيـى هزميـــلادر�ن �ـید�ن القـ الب مه الوح ـ احفاد الرسول ممن ميشون �ىل خطى �يل �ن ٔأيب ط

ود ولن حتبط �ید ا�هيود � حتت قيادة اهل  ـزم ا�هيـ ود ولن هتـه ا�هي� واجـتن  ــه ل� "ان �متئصاهلم � واس 
ادة  �ي� ق � وا ال ـم�ل�ك �ردن س�ل�رب ومـمغ��ىل اجتاه �يل، و� ان هناك مك� ال  ونـینهتجالبيت ا��ن  

 631ملزمة یوم القدس العاملي، ص  ، لكهنم اولیاء الطرف �خر"ٕالرسائیل 

 
 

هذه أ�سالیب �البًا �كون ما بني املضایقات والسجن والتعذیب والرتحيل القرسي و�ختطاف بل وتصل 
حلد املوت، هيدف احلويث من هذه أ�سالیب اىل الس�یطرة �ىل ٔأي خشص دا�ل مناطق س�یطرته مبا يف 

�نني �ملائة من ا�مينیني ممن یعمتدون �ىل املسا�دات إال�سانیة. ذ� املوظفني ا�ولیني ا��ن یوفرون ا�مع ل
ف  مس�بقا،  أ�د�ن إ كام مت رش�ه  للناس من خمتلف  ومتنو�ة ميكن  مناس�بة  بيئة  یعزتم �لق  احلويث ال  ن 

 الر�اكبوالطوائف وأ�عراق ٔأن یتعا�شوا فهيا �سالم، بل �ىل العكس یقوم قادة احلوثیني بتوجيه ٔأتباعهم 
ل مؤسفة ضد ٔأولئك ا��ن ال ميكهنم ا�فاع عن ٔأنفسهم. وقد ٔأكدوا مرارا ٔأهنم لن یغريوا سلوكهم بأٔي ٔأفعا

 .مثن يف موا�ة خمتلف ا�ول واملنظامت ا�ولیة مثل أ�مم املت�دة و�ريها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا�مين -صنعاء 

 Weather-Atlas.comاملصدر: موقع 
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للسامية أٓ�رهام السلبیة �ىل الساكن ا�هيود ا�مينیني، حيث اخنفض توا�دمه   التطرف املعادياكن للكراهیة و 
تقر�ر وزارة اخلارجية أ�مر�كية �شلك ملحوظ اكرث من قبل مع اس�مترار املامرسات احلوثیة جتاههم، وحبسب  

البالد واصبحوا �ري قادر�ن   فٕان مخسني هيودً� مينًیا فقط ظلوا يف  38حول احلریة ا�ینية ا�ولیة يف ا�مين
طقوسهم ا�ینية �سبب املضایقات احلوثیة، ؤأوردت تقار�ر ٔأخرى ٔأیضًا ٔأن احلوثیني اس�تولوا   �ىل ممارسة

الس�ت�دا مينیني  هيود  منازل  الكراهیة. �ىل  ممارسات  من  �زید  دینية  ومراكز  مكعسكرات   �ا 
ففي ٔأثناء ر�� قام هبا حصفيون ٔ��د التجمعات   وقد تغلغل هذا اخلطاب يف اوساط ا�متع مبناطق س�یطرهتم،

عن سبب �د�هثم   39يف حمافظة معران، وحبسب حصیفة نیویورك �ميز سأٔل ا�د ا�مينیني الصحفيني  ا�هيودیة
ا�هيودي وا�ي امسوه "��هيودي القذر"، حيث اكد ا�هيود للصحفيني يف ت� الز�رة ٕاىل ٔأهنم   ومالطفهتم مع 

 ىل التواصل مع �يق ٔأبناء قر�هتم �سبب هذه الكراهیة اليت انترشت ضدمه.مل یعودوا قادر�ن �
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بصنعاء ثیةحو  حيمل بندقية يف مسرية�فع طفل 
 ٔأسوشيتد �رساملصدر: 

 
 

 

یؤ�ر هذا اخلطاب املتطرف والتحریض �شلك �بري �ىل أ�قلیة ا�هيودیة ا�مينیة ا��ن یتوا�دون يف مناطق  
حسني احلويث �دیثه بقو� ان ا�هيود یعتقدون اهنم مصطفون من هللا وانه   ٔأمكلیطرة احلوثیني. حيث  س� 

اختصهم دون سوامه ؤأهنم س�یقدمون �ىل اضطهاد �يق ا�مينیني ٕان ٔأتیحت هلم فرصة للحمك. هذه الصور 
ن يف ني احلويث "�ملناس�بة اكا�منطیة للهيود مبثوثة يف لك املالزم وال س�� يف ملزمة سورة املائدة یقول حس

 ویبيعواذ�ر لنا وا�د قصة �نه اكن معه صدیق هيودي، واكنوا �شرتوا    -ش�بام يه �ارج صنعاء-  ش�بام هيود
مسمل وبعده ا�هيودي فأٔن ا�هيودي من   ما مىشمجعه (مع بعض) و�سافروا، واكن معروف هكذا بأٔنه مىت  

ان مجیعا واكن املسمل ميىش قب�  "مه اصدقاء وميش�ی واتبع    (لو یقدر). شدة غیظه هيم بقت� لو اكن �ینوس
ما  �� هل هو صدق من مىت ميىش ا�هيودي بعد املسمل؟ فقال وهللا    فسأٔ� فالتفت الیه وهو یعض ا�م�  

 446-445، ص 1ملزمة سورة املائدة، درس رمق بعدمك � وهيم الوا�د منا �لقتل لو �ینوس" منيش 
انتقاد انه واصل  ا�هيودیةبل  لٔ�قلیة  العمل احلزيب والس�یايس حيث  ا�مي   ه  توا�دمه يف  یقول نیة مس�تغر� 

يف بعض مناطق    -ال اذ�ر امس ذ� احلزب �لت�دید   – بعض �حزاب �اولت ان �كون يف اعضاهئا هيود  “
ملزمة   .تعز ويف صنعاء.. حياول ان �كون � �القة قویة ��هيود وان �كون يف اعضائه هيود، ویفتخر بذ�" 

"هذه املعایري اليست  . واتبع بقو� اهنم �ري مؤهلني للمواطنة والقيادة  581س�تكرب�ن، صرص�ة يف و�ه امل 
تصدق �ىل ا�هيود واملسلمني؟ ا�هيودي ميكن ان �كون معه بطاقة خشصیة، حيمل بطاقة خشصیة و�نس�یة  

 وامامك هيودي حيمكك  مينیة، �نس�یة مرصیة، �نس�یة سعودیة، �نس�یة ٔ�ي شعب اخر؟ فال تدري � 
 1619ملزمة �دیث الوالیة ص  واء كنت يف مرص او يف ا�مين او يف ماكن اخر".س

لبث مسو�ا، حيث اهنم ال �كتفون بتعلمي أ�طفال الصغار افاكر املناجه ا�راس�یة    جام�ة احلويث  �س�ت�دم
"ٔأ�ن يه املناجه  فهيم، یقول احلويث  الكراهیة والتطرف بل یقوم بغرس �راهیة معیقة ل�ٔ�قلیات ا�ینية ٔأیضا  

للهيود والنصارى؟ ا�ن    �داوة وارسائیل؟ ان جيملوا  ٔ�مر�اك   �داوة ا�راس�یة اليت �ريب ابنائنا �ىل ان حيملوا  
ا�ي جبعل الشعب مبس�توى ان یصمد ولو شهرا وا�دا ف� لو د�ل يف حرب    - من اي وزارة    - العمل،  هو  

 .642ص للقدس،  وم العامليملزمة الی مع ارسائیل؟ اليش؟".
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عمل، � اكن ال�ات يف م�ویـ غ� دات ومـتعترب عقيدة احلوثیني ف� یتعلق بعمل النساَء واملشاركة ا�متعیة ُمفس
�شلك �ام، و�ستشهد احلويث يف  مرٔأة �و محلایة ال ـوق هــذه احلقـاكر ه�ومن املفارقات ٔأهنم یؤكدون ٔأّن ٕان

ان ـن ٕاىل مكـه ـــ ب دخول �ات �سب�اء ٔأوروبي ـات لنس�اب�صـمؤكدة عن مضایقات واغت مالزمه حباالت �ري 
 594العمل ومشاركة الر�ال. لت�ذن �ذو بين ٕارسائیل، ص 

 

ورة، ــط ـة ٔأكرث خـا�مينیة العادی حرض ضد حقوق املرٔأة جعل احلیاة الیومية للمرٔأة  ـ د املـهذا الفكر واملعتق
ن ــ ٔأنه تلقى بال�ات م 40س املنظمة ا�مينیة ملاكحفة إالجتار �لبرشـل رئيـل فاضـٔأ�لن نبي 2019ام ـيف ع

ید بأٔن احلوثیني خيتطفون النساء �هتمة ا��ارة واالتصال مع السعودیة، كام  � ف � ن ت ــ�ائالت ومعتقلني سابقي 
ر  ــي� ٕا�هين يف جسوهنم غ  ار�ر ٔأفادت ٔأن احلوثیني یعذبون هؤالء ا�تطفات و�سيئون�ق�اضل تـبل ف� تق ـ اس 

 القانونیة. 
 

 2014تفاء وتعذیب للنساء منذ سبمترب �ام ـ تطاف واخ ـ �ا� اخ  220مت توثیق  41وفقًا لت�الف رصد،
ال  ـــــحقوقيات و�امالت ا�انب يف ا�اء مينیات و�شطات �ت �س�رضـع�. وقد ت2019حىت مایو �ام 

�البًا ما �س�هتدف احلوثیون �شطات حقوق  بل احلوثیني، و طف والسجن من ق ـإال�ساين للمضایقة واخل 
اء  ـطـــس�تة �ش هبائیني و 10طالبة و 30ة و�اسيـيـ طة س ـــ�ش 87رٔأة مبا يف ذ� ــ إال�سان وحقوق امل

ة ـا�، منظامت دولیة خمتلفة مثل منظمـح 204ايلـ س�بة ٕ�مجـ كرب ن حقوقيني وحصافيتان، متثل صنعاء أٔ 
 ات. ـاء ووقف �عتداءات �ىل الناشطـــــت احلوثیني ٕاىل ٕاطالق رساح هؤالء النس�ولیة دعالعفو ا

 

مة  كام اس�هتدف احلوثیون العامالت أ�جنبیات يف جمال إال�اثة الاليت ٔأتني ٕاىل البالد للمسا�دة يف أ�ز 
نني  ـ ب أ�محر مع اث مت اختطاف نوران حواس الفر�س�یة اليت تعمل يف الصلی  2015إال�سانیة، يف �ام 

د  ـ عـمن العاملني ا�مينیني يف منطقة �دة يف حمافظة صنعاء، ومع ٔأن زمالءها ا�مينیني مت إالفراج عهنم ب
یة  ـ عام اختطف احلوثیون مواطنة فر�س شهرًا، يف نفس ال 11فرتة و�زية ٕاال ٔأهنا ظلت يف اخلطف ملدة 
 ن. ـــلـعـ ب منیة شري�ن ماكوي ملدة س�تة ٔأشهر بدون ٔأي سب ٔأخرى تدعى ٕا�زابیل �رمي مع مرتمجهتا ا�مي 

 
 
 

اثبتت �االت ان ا�هيود  یقومون    نياحلوثی  وقد  منازهلم مكوا�هت�ري  دینية وخم�ت س�ت�دام   راكز ومدراس 
ٔأن احلوثیني   هيودي ميين یدعي فهيااس�تلمت سفارة ا�مين يف واش�نطن شكوى من �ا�ام  ، حيث  جتنید

ازل ا�هيود يف قریة ریدة يف حمافظة معران شامل صنعاء وحولوها ٕاىل مدارس  بييت ومجیع من "اس�تولوا �ىل  
 الكراهیة والعنف ضد�".  ومراكز دینية لتلقني وجتنید أ�طفال 

و�ىل نطاق   ا�مينیني  ا�هيود  حيرتمون ٔأهنم ال    يف مجیع ممارساهتم الیومية وخطا�هتم وافاكرمه  ٔأظهر احلوثیون
�ىل �د سواء ٔأ�ر سلًبا �ىل   فاس�ت�دا�م للعنف اجلسدي والتحریض الفكرئأحناء العامل، يف جمیع لل  ٔأوسع 
 . نــــيف ا�ميتارخي ا�هيودي الغين ال و  و�رخيها الرثي �لتنوع ا�یين والعريق ا�مين

 
 تحر�ض ضد املرأة ال

 

 �ري موجودة حقيقًة، و�لتايل  ٕامياً� مهنم ٔأّن هذه احلقوق  للمرٔأةر�ت  احلقوق و احلاحلوثیون العدید من    امجهي
ٕارسائیلیة" و "ضالل وٕاهدار    -املرٔأة �ىل ٔأهنا "صنا�ة ٔأمر�كية    وحر�تفهم ینظرون ٕاىل حراكت حقوق  

  )593، صف�ة . (لت�ذن �ذوا بين ٕارسائیلملصاحل أ�مة "
ك النساء  ـل� ت  ى ـلـت� النساء، وان تفكوا ع �ریدون ان �رمحوا    ٔأنمت "احلويث ٕان الغرب �رید  حسني  ویقول  
راكز اليت �رعى  ــ ، وفروا لها املشاریع، وفروا لها الكهر�ء، وفروا لها مشاریع املیاه وفروا لها املاملهانة ت�  

اركة احلقيقة يف اهنا  ـــــاملش  احلریة بأٔن ن التقدم بأٔن  أٔ لها: ب   ا ال تقولو مومة والطفو�، وفروا لها لك يش،  ا�ٔ 
،  لزمة لت�ذن �ذو بين ارسائیلماك�هبم، دا�ل ماكتب ا�وا�ر احلكومية".  تنطلق لزتامح الر�ال دا�ل م 
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     جمندات حوثیات حيملن السالح و�رددن الرص�ة
 Realyemen.netاملصدر: 

 نياحلوثی  نقالبینيظلًما من قبل �  هنم جس ق رسا�م من السجن بعدس�تة �شطاء هبائیني مت ٕاطال
 املصدر: �دمات ٔأخبار العامل ا�هبائیة 

 
 
 
 
 

ا�ي مت احت�ازه يف ماكن �ري معروف  وقد جسن احلوثیون العدید من ا�هبائیني من بيهنم �امد �ن حيدرة  
ة قادة هبائیني أٓخر�ن يف ٔأواخر یون�يـو  لكن احلوثیني ٔأطلقوا رسا�ه �ٕالضافة ٕاىل مخس  43وُح�مك �لیه �ٕال�دام

�ٕالضافة ٕاىل ٔأن احلوثیني اهتموا عرش�ن هبائیًا �لتجسس والردة وحـمكـت حممكــــــة احلوثیني   44.  0202�ام  
ويف �ا� ٔأخرى قامت ميليش�یات احلويث خبطف املت�دث �مس ا�هبائیني يف   45�ىل ثالثة مهنم �ٕال�دام،

 46ه ٕاىل السوق واقتیاده ٕاىل ماكن �ري معروف.ا�مين وهو يف طریق
ام ـي عــن، فـــاف والسجـاحلوثیون النساء وأ�طفال ا�هبائیني �شلك مزتاید يف معلیات �ختط اس�هتدف 

ًا ـخشص 60وا ــائیني واختطفـو�ة من ش�باب ا�هبــذ�رت امجلا�ة ا�هبائیة ٔأن احلوثیني دامهوا جتمعا �م 2016
ا حبوزهتم من ـن مــــــي عـــــىل الت�لم �ـق رساح هؤالء الش�باب بعد توقيعهدة وقاموا ٕ�طالس�ی 19بيهنم 

 47ممت�اكت والتعهد بعدم القيام بأٔي من أ��شطة ا�ینية ٔأو �ج�عیة.
قوق � حلوثینيــات احلـهاكـ ت � ر�كية ان ــ، تناولت وزارة اخلارجية أ�م 2019يف تقر�ر احلریة ا�ینية ا�ويل لعام 

ن ــ ي � و�ىل و�ه الت�دید فالتقر�ر ٔأشار ٕاىل مطالبة املدعي العام للحوثي إال�سان ضد ٔأنصار ا�هبائیة يف ا�مين، 
 48بطرد مجیع ا�هبائیني ا��ن یعيشون �الیًا يف ا�مين وحظر عودهتم يف املس�تقبل للمين.

 املسؤولیة عن توجيه املمترد�ن إال�راين ل النظامـحيم 823واب أ�مر�يك مرشوع قرار رمق ــس الن ـوقدم جمل
 49ني الضطهاد ومضایقة أ�قلیة ا�هبائیة يف ا�مين.احلوثی

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ال�جمات ع�� ال��ائي�ن 

 

اره  ـــــايئ ؤأنصـوثیني یعتربون املذهب ا�هب ـي ٕاال ٔأّن احلــطـرق ٔأوس ــايئ ش�هـ ر الب ـك�ن ٔأن الف ـرمغ مــ�ل
وثیني موا�هتم حىت ـب �ىل احل�ا هو تفریق إالسالم وٕاضعافه وجيائیلیة الهدف مهنا�ة ٔأمري�یة ٕارس ـصن
ن  ـي� ائي ـاه ا�هبـويث جتـكري احلـ). ینبع العداء الف 1510(إالسالم وثقافة االتباع ص الطوائف دوا ـیوح

ــ من ع  42 داء لٕالسالم.ـد ؤأعالء للهيو ـیصف ا�هبائیني بأٔهنم معداء فكري مشابه حلزب هللا ا�ي ـــ
 

وبناًء �ىل ذ� فٕان ٕاساءة معام� ٔأعضاء الطائفة ا�هبائیة منترشة �ىل نطاق واسع يف مناطــق سـیطرة  
.ٕاىل اخلطف احلوثیني ونظراهئم يف لبنان وٕا�ران، وترتاوح هذه إالساءات من ا�متیزي والسجن
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ي احلويث یوا�ون ا�ٓن حمك إال�دام �هتامات زائفة، بواسطة ممترد  2015منذ �ام  عرشة حصافيني مت احت�ازمه  

العرشة حصفيني مه (من اليسار ٕاىل ا�ميني): حسان ٕا�ب وعصام بلغیث وعبد اخلالق معران وتوفيق املنصوري  
ُمح  و�ارث  الشهاب  وهیمث  الیوسفي  وهشام  ا�اكدي  وصالح  �رموم  الولیدي وهشام  وأٔ�رم   ید 

 : مراسلون بال �دوداملصدر
 

 

اغتـیاالت حبق حصفيني مينیني، مثًال   التوجـيه بتنفـيذذ ٔأو  فـي�لتن هـناك تـقار�ر عن قـيام املمترد�ن احلوثیني  
ورد  ــــــــــــــــــم اغتیال الصحفي ا�ميين محمد العبيس يف صنعاء ٔأثناء ٕاجراء حتقيق يف الرشاكت اليت �ستـــت

ف اململوكة  ـمين الیوتعترب رشكة  للحوثیني.  ة يف متویل النشاط احلريب  النفط �شلك �ري قانوين للمسا�د
 ة احلوثینئأ�شطة  ــيف ممارسللمت�دث �مس احلوثیني و�بري املفاوضني محمد عبد السالم يه ا�ٔكرث شهرة  

ــاربالت�اریة �ري املرشو�ة، ؤأشار تقر�ر العبيس ٕاىل اس�ت�دام عبد السالم  غري مرشو�ة  ال  اح الرشكةــ
 .هلمجتنید ٔأطفايف لـرشوة العائالت  

 
 

 
 
 
 
 

 والتعددية ا�حز�ية  والديمقراطية  تحر�ض ضد ال�حافةال

 

ال تتفق العقيدة احلوثیة مع ا�ميقراطیة واحلریة والصـ�افة ٔ�ن �ا�هتا يه ٕا�ادة إالمامة واحلمك العائيل ومتكني 
یاســـ�یة وحریة الرٔأي  احلوثیني من احلمك كقادة ر�نیني. ویعترب حســـني احلويث ا�ميقراطیة وأ�حزاب الســـ� 

ــاليم. وهذا یؤكد ٔأن حرب احلوثیني ــمن كذ�  هدامًة لنظام ا�متع إالسـ ــد ا�مينیني تتضـ أ�یدیولوجية ضـ
.  2014حرً� سـ�یاسـ�یة ضـد النظام ا�سـ�توري والسـ�یايس وا�ي ٔأدى يف هنایة املطاف ٕاىل انقالب �ام 

نا حنن العرب، نصدق حریة، حریة، ولك  " ال ٔأعتقد ان هناك اغىب م یقول حسني احلويث ٔأن ا�ميقراطیة  
ب لو�ـده، اراء، اقوال، احزاب". وا اوى  وا�ـد ذـه ا    �هثـاتبع "ان هـذه ا�ـ� ا لتفرقـن الغرب دا�ـل جممتعـن

آل معران، ا�رس الرابع  وتبعرث� من دعوى حریة واحزاب وحصافة والراي والرٔأي �خر". ملزمة ســورة أ
 .1109عرش، ص 

ــني احلويث واحلوثی ــ�هتدفون  یعترب حســ ــ�افة يه "عبودیة"، و�ا فهم �ســ ني ٔأن حریة الرٔأي وحریة الصــ
ــيس للغرب، یقول حســني احلويث  الصــحفيني ا�مي  ــبب تقار�رمه حب�ة ٔأهنم جواس "ختتلف اختالفا  نیني �س

یبين امـه    فـاالجهتـاد ، ختتلف اختالفـا �بريا،  �جهتـاد�بريا لكمـة حریـة الرٔأي والرٔأي أ�خر عن لكمـة  
ملزمة إالســالم وثقافة االتباع   احلریة والرٔأي والرٔأي أ�خر فهذه متزق امة و�شــتت صــفها". ویو�دها، اما  

 .1511ص 
د ٔأن ا�مين �متتع ـت �مر�يك اك�بعد سقوط النظام السابق بقيادة صاحل، اكن هنا� تقر�ر للواش�نطن بوس

ويث ــالب احلـىت �نقـبوقة حة �ري مس� ـن �ىل العمل حبریـقادری حبریة يف الص�افة حيث اكن الصحفيون 
االت �عتقال ــــــــــهرت حــ ات الصحفية �رس�ة وظ ـد احلریـث مت تقييـحي 50،  2014�ىل الرشعیة �ام 

معمر أ�ر�ين فقد جفّر  اذأ�س�توثیني. وفقًا لوز�ر إال�الم ـــع احلـاون م�ع�ني للت �ض ـال الرافـوالتعذیب واغتي
ــ ع ٕاعـموق 300ن ـر مـث � وا ٔأك ــن احملطات التلفزیونیة ؤأ�لقــًا مون �دد ــاحلوثي ام يف ذ� احملطات �ي بــالمـــ

 51ا�ولیة �الل أ��م أ�وىل لالنقالب.
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الطا�رات بدون طیار حىت   النظام إال�راين ميليـش�یا احلوثیني �لتدریب العـسكري وأ�ـسل�ة بدءًا منیدمع  
وقد ٔأفادت �دد من   53.  2019یة وفقًا لتقر�ر صـــادر عن �رباء أ�مم املت�دة لعام صـــوارخي �روز أ�رضـــ

ٔأن ٔأو�ه   54الشـــخصـــیات ا�ولیة مثل نیيك هیيل ســـفرية الوال�ت املت�دة الســـابقة �ى أ�مم املت�دة
ــل�ة واملنت�ات إال�رانیة متقاربة ــابه بني هذه أ�س ــ�ت�دم احلوثیون هذه  التش  �شــلك مریب، و�ادة ما �س

مئات املدنیني قتلوا    ٕانأ�ســل�ة الســ�هتداف الســاكن املدنیني يف ا�مين واململكة العربیة الســعودیة، حيث  
 .فقط بواسطة الصوارخي الباليستية إال�رانیة يف ا�مين ؤأصيب �دد ٔأكرب مهنم

انیة وسفن ـن ٕا�سفـــــوس 55كيةـ ة أ�مری �ة السفن احلربيكام وسع احلوثیون الرصاع ٕاىل البحر أ�محر مبهامج
اء  �ن� اليت تقع �ارج مي  Saferو �ق� النفط ــ وم هـــلق اليـري الق� ثـ ٔأكرث ما ی  56�ق� للنفط �ىل �د سواء.

فينة  ـ الح الس ـٔأنه دون املراجعة الفوریة وٕاص  57م املت�دةـادت أ�مـرٔأس �يىس يف البحر أ�محر، وقد ٔأف
ؤأ ــــارها يف ٔأسـجـــة ٔأو انف� ن� ي � ف ـ ي حتملها الس ـــط التــ فـن النـــرميل مفهناك هتدید من �رسب امللیوين �

ــ رى. ومـ ب � ة ك �ي� یئ � �ح�الت، مما سوف یتسبب يف اكرثة ب  وًدا اكذبة ــــدم احلوثیون وعـ د ق�ق�ع ذ� فـــ
ات ـيـ دمي التوص ـع وتق ـمي الوضـيفينة وتق لس �لتعاون ٕاال اهنم منعوا مفتيش أ�مم املت�دة من الوصول ٕاىل ا

 وجتنب ٔأي اكرثة حممت�. FSO Saferلصیانة �ق� صافر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الت�الف. ٔأسل�ة ٕا�رانیة �بعة للحوثیني مت ا�رتاضها بواسطة قوات  
 املصدر: قيادة القوات املشرتكة السعودیة 

 
 
 
 

 السالح ال السالم 

اردت السالم فامحل السالح"   ٕاذا اولئك فامش �ىل قا�دهتم مه، مه ا��ن یقولون   كنت �رید ان �سمل   ٕاذا " 
 590ملزمة لت�ذن �ذوا بين ارسائیل، صف�ة 

 

 منذ   فهيا،  د�لوا  سالم  اتفاقية  لك  وخرقوا  جتاهلوا  بل  سالم  مفاوضات  ٔأي  �بري  �شلك  احلوثیون  یت�اهل
 والرشاكة  السمل  اتفاقية  من  بدءاً   وا�ولیة  إالقلميیةو   احمللیة  السالم  حماد�ت  یعیقون  واحلوثیون  2014  �ام

 انهتاك  يف  مترواس� ا  فقد  ذ�  وفوق  املت�دة،  أ�مم  بوساطة  س�توكهومل  اتفاق  ٕاىل  ا�مينیة   احلكومة  مع   الوطنیة
  فریق  وقائد  �نتشار  ٕا�ادة  تنس�یق  جلنة  رئيس  و�ٔ�خص  السالم  مفاويض  �ىل  �لهجوم  س�توكهومل  اتفاقية

 52.اكمريت ��ریك الهولندي اجلرنال  احلدیدة مدینة يف النار ٕاطالق ووقف للرصد  ولینيا� املراقبني

  الضغط  االتفاقات،  هذه تنفيذ ٔأ�ل من حقيقة دولیة لضغوط  ةـاملاضي واتـن� الس  يف ونــ احلوثي رضـتع� ی  مل
 و�متدید  وا�رتاقاهتم اكهتمانهتأ ملواص�" ٔأخرض  وءــض" عن عبارة هو هلم �لنس�بة احلوثیيـن  �ىل النامع ا�ويل
 احلوثیون د�ل�ت ةـ�یفي نــع ت ـكشف خمتلفة تقار�ر لصاحلهم، ا�ولیة إال�سانیة �س�ت�ابة ولتوس�یع  احلرب
 ا�یـن الیا�سني نيـ ا�ميني نيـمالی دةـاع�ملس �سه�یلها من بدالً  املـتـ�دة أ�م�م منظامت معل يف �ب�ري �شلك

 و  مـفسه� ٔأن  راءــٕالث نــوثیيـاحل  لـقب نـم ذلـك تغالل� اس  مت وقد القـمعیة، ث�ینياحلو  س�یطرة حتت  یعيشـون
  وتنس�یق  ٕالدارة أ��ىل لس� ا�  اء�ش� ٕان  ع ـ م ة�إالداری رةـ ثغ� ال  ذهـه وثیونــاحل ززــع  كام الرصاع، ٔأمد ا�ـٕالط

 .2019 نومفرب يف إال�سانیة  الشؤون
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تعمل  حلوثیة �ىل ٕا�داث رضر اكمل وشامل يف ا�متع ا�ميين، كام ٕاهنا  تعمل امللزمات ا "

 "فقط �ىل �رش الكراهیة والعنف يف مجیع ٔأحناء البالد 
 

 بارك، سفري امجلهوریة ا�مينیة �ى الوال�ت املت�دة �مر�كية. م صاحب السعادة د. ٔأمحد عوض �ن 

 

ىل �وم عــن ا�ي یق ــي ا�ميـ ي فـاسـي والسيـقراطٕان مبدٔأ �ختیار هيدف ٕاىل تقویض رشعیة النظام ا�مي
 .املساواة واملشاركة و�اكفؤ الفرصالعدل 
وة ــة ودعـابيـة وإالرهـال املتطرفـىل أ�معـويث عـــني احل�اب حسـرار كتــىل غـائق عـذه الوثـع هـ�شج

ممث� يف عرص� هذا بأٔمر�اك وٕارسائیل، ومن  "ٔ�عضاء حركة احلوثیني حملاربة ٔأ�داهئم ال س�� "قادة إالحلاد
 ."مه ووقف ٕاىل �انهبم سا�دمه وساند

 

 
 
 

 

 ثقافية ال فكر�ة و ال وثيقة ال
 

�اءت الوثیقة الفكریة والثقافية مكنتج من مالزم حسني احلويث وتعترب اك�س�تور وحمور معتقدات ومبادئ 
الزیدیة معوما ومن مجلهتم  "املمترد�ن احلوثیني، تنص الوثیقة رصا�ًة �ىل ما یيل   ابناء  ان هذا اتفاق بني 

  ن عبد الرمح احلويث وبعض العلامء الزیدیة ويف مقدمهتم العالمة    عبد امل�ا�اهد�ن ويف مقدمهتم الس�ید  
بعض املشاخي الزیدیة ٔأیّد هذه الوثیقة اليت كتهبا ووقعها عبد   حسني شامي والعالمة حسني �ن حيىي احلويث".

"ان هللا اصطفى اهل بيت الرسول جفعلهم هداه لالمة  ، الوثیقة تنص �ىل ٔأن  2012 يف �ام  امل� احلويث
وان هللا هیأٔ يف لك عرص من �كون منارا لعباده    السا�ة ثة الكتاب من بعد الرسول هللا اىل ان تقوم  وور 

 ."أ�مة وا�هنوض هبا يف لك ا�االت   بأٔمر وقادرا �ىل القيام  
 

إاللهيي املمنوح ٔ�حفاد النيب "احلوثیني" �ىل ســا�ر ا�مينیني يف ٕاشــارة واحضة   صــطفاء�تؤكد الوثیقة فكرة 
ي والوحيد للمين. وتتكون الوثیقة من �دة مواضیع تت�دث عن ــــعاحلويث هو القائد الرش   عبد امل�  ٕاىل ٔأن

إاللهيي    فاء�صــط  الوثیقة عنو�ريه. تقول   اد�جهتإاللهيي، ؤأصــول الفقه،   و�صــطفاءالســ�نة النبویة،  
مصــدر الهدایة والنور والثقل  "هنج الهدایة والن�اة و�مان من الضــالل هو ا�متســك �لثقلني: كتاب هللا  

الــتــ  یــوم  اىل  الــكــتـــاب  وقــر�ء  ــول هللا  رســــ �ــرتة  ــغــر  ــه" نـــ أ�صــــ ارضـــــ يف  جحــج هللا  ومه   اد 
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 هادي دربه منصور عبرئيس امجلهوریة ا�مينیة امة خف             

  رویرتز  املصدر:               
 
 

 التوصيات 
 

رمبا   قرار  ٔأي  اختاذ  قبل  ومفصل  دقيق  و�ستيعاب  بعمق  احلوثیني  ٔأیدیولوجية  دراسة  الرضوري  من 
یتعاطف مع امجلا�ة. ما یبعث �ىل احلرية ٔأن بعض النشطاء واملسؤولني الغربیني یواصلون التعبري عن  

نتي�تعاطفهم مع جام�ة احلويث �شلك مبارش ٔأو تصو�ر وجودمه �شلك �اطئ  ٔأو �ري مبارش  ة ملظامل  
س�یاس�یة واج�عیة، مع جتاهل �م ملبادئ أ�یدیولوجية وا�متیزيیة العنرصیة مجلا�ة احلويث. من الرضوري  

ٔأیدیولوجيهتم ؤأفاكرمه ومعتقداهتم   فهم  ٔأي �انب  الوقوف اىل  ٔأو  ٔأي قرار  تأٔثريها   وٕادراكقبل ٕاصدار 
�ىل املنطقة وا�متع ا�ويل، ٔأي �سامح مع �متع ا�ميين، وٕادراك خطورة ت� أ�یدیولوجية  احلقيقي �ىل ا

لنرش  فرصة  ویعطهيا  وثباهتا  قوهتا  من  �زید  ٔأن  شأٔنه  من  س�یكون  احلويث  جام�ة  من  املتطرف  الفكر 
 ٔأیدیولوجيهتا املشوهة.

 

 

 توصيات الا�خالصة و 

 
هللا إالرهايب و�یف سعى معتقدات احلوثیني �لنظام ��راين وحزب  هدف البحث هو حتلیل �یفية تأٔ��ر ٔأفاكر و 

احلوثیون لغرس ٔأیدیولوجيهتم يف عقول أ�طفال والش�باب ا�ميين �شلك ٔأسايس عن طریق غسل ٔأدمغهتم وفرض  
  هذه أ�یدیولوجية املتطرفة �ىل احلیاة الیومية للمينیني و�اصة "املهمشني" مهنم، هذه جمرد عینة من ملزمات 

نف يف مجیع ٔأحناء الب�. وهذا خمالف لهدف كثري من ا�مينیني ا��ن  احلويث اليت �روج �لك ٔأسف للكراهیة والع 
 .یتوقون ٕاىل تعز�ز ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان وا�و� املدنیة

 
وع واحلا�ة احلوثیة، حيث تقوم امجلا�ة �س�ت�دام �امل الوقت واجل  املیلش�یإان اس�مترار هذا الرصاع ال خيدم ٕاال  

طة ملن ميتنع. وهيدف احلوثیون يف �شاطهم ٕاىل ٔأن یصبحوا وریثًا للنظام إال�راين  يف جتنید اخر�ن او املوت ببسا
�ىل خطى لك من امخلیين و�امنيئ ولتوس�یع ٕارهاهبم �ىل غرار حزب هللا ونرص هللا. كام ٔأّن احلوثیني یعظمون  

 .ن وٕا�ادة إالمامةلرشاد وخملص لٔ�مة ك�لیفة �د�ر حلمك ا�ميزعميهم ویطلقون �لیه امس منار الهدى وشع� ا 
 

جيب �ىل ا�متع ا�ويل �نضامم ٕاىل اجلهود اليت تبذلها املكو�ت احمللیة لتعطیل مسار املسرية الفكریة احلوثیة  
س�تور والقوانني اليت  املدمرة للش�باب ا�ميين، وٕا�ادة البيئة الفكریة املناس�بة لبناء دو� حرة ودميقراطیة حيمكها ا�

عي يف ا�ميين والتعا�ش والتساوي يف احلقوق عن طریق معاجلة �ذور هذه املشلكة وبذ� �سمح �لتنوع ا�مت
 س�یكون ا�مين قادرًا �ىل اخلالص من �را�ن احلوثیني.
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ل التواصل �ج�عي لنرش �س�ت�دم امجلا�ة منصات وسائ  حسا�ت وسائل التواصل �ج�عي املتطرفة: 
�س�ت�دمون  احلوثیني  قادة  معظم  ٔأن  كام  للجام�ة،  ٔأعضاء �دد  املدمرة وجتنید  ؤأجندهتا  اخلبيثة  ٔأفاكرها 

ٕافساح ا�ال التطرف والعنف. ٕان �س�مترار يف  �ىل   -لقادة امجلا�ة    الفيس�بوك وتویرت لنرش خطا�ت 
فة س�یواصل تعریض حياة كثري من ا�مينیني ٕاىل اخلطر لنرش ٔأفاكرمه املتطر   -الصعید�ن الس�یايس وا�یين

 .وٕاىل املوت �� جيب منع �رش هذه أ�فاكر من قبل رشاكت التواصل �ج�عي

بیة جلعلها تتوقف عن جيب �ىل مجیع ا�ول تصنیف اجلناح العسكري للحوثیني مكنظمة ٕارها  الكيا�ت:
صنفت �امعة   2016اذ تدابري قاس�یة ضدها. يف �ام  ممارساهتا املتطرفة، ٕان مل ینجح ذ� فالبد من اخت

ا�ول العربیة حزب هللا مكجمو�ة ٕارهابیة اقتداًء �لعدید من ا�ول الغربیة، ٕاذا نظر� ٕاىل أ�س�باب اليت 
ٔأفعال و  مع  تصنیف حزب هللا و�ملقارنة  ٕاىل  ٔأن احلوثیني متورطني يف  ٔأدت  ممارسات احلوثیني، سرنى 

رسات حزب هللا، و�لیه جيب تصنیف اجلناح العسكري ملليش�یا احلويث ٔأیًضا مكنظمة ممارسات متطابقة ملام
 .ٕارهابیة ٔأجنبیة من قبل ا�متع ا�ويل

ــ غـارس ضـــــمي جب ٔأن  ـــ: یضغط املبارش من أ�مم املت�دة والضغط ا�ويل �ىل احلوثینيــــال  - 2 ط  ـــ
زام جبمیع االتفاقات ومبادرات ـــتطرفة بني ا�مينیني و�لتواسع النطاق ملنع احلوثیني من �رش افاكرمه امل 

ــ غ ـو�لزتام هبا. يف الواقع مل یصل الض  2216السالم وقرار أ�مم املت�دة رمق   دويل ٕاىل املس�توى ـط الــ
وثیون وقف ــ�لیه. بدال من ذ� ینهتك احل  الزتمواوميتثلون لتنفيذ ما    الالزم جلعل احلوثیني �س�تجیبون

النإ  ا�مينیني والتحریـطالق  ــ ار ویواصلون �امجة  العن ـ ا�هيـض �ىل  ــ ائیني والن ـود وا�هبـــــف ضد  ساء ـــ
 والصحفيني.

 

 هنایة املطاف؛ دو� دا�ل  مثل هذا التسامح ینذر حبدوث سيناریو مشابه لسيناریو حزب هللا يف لبنان يف
ى تنافيس مع احلكومة اللبنانیة نفسها، واحلوثیون �سعون  دو� يف ا�مين، حيث یعترب حزب هللا �ىل مس�تو 

لتحقيق ذات املاكنة من �الل ٕاطا� ٔأمد احلرب واس�تزناف وارهاق ا�متع ا�ويل حىت یقبل هبم ٔ�مر واقع. �ا  
 :ويل ف� یيلفا�مين حبا�ة ٕاىل �ود ا�متع ا� 

ملؤسسات إال�المية احلوثیة اليت تعمل �ىل �رش البد من تصنیف دويل ضد أ�فراد والرشاكت وا  العقو�ت: -1
الفكر املتطرف كام جيب ٕا�الق او وضع القيود �ىل احلسا�ت يف وسائل التواصل �ج�عي لوقف انتشار 

 :ٔأیدیولوجية احلويث من �الل اس�هتداف

ن یظهرون مبارشة الفكر املتطرف من �لامء ا��ن واملشاخي ا��فرض عقو�ت �ىل من حياول �رش هذا    أ�فراد:
�ىل قنوات احلوثیني، جيب ٔأن یمت اعتبار هؤالء ٔأهنم یعملون �ىل �سممي عقول أ�طفال حملاو� جتنیدمه و�رش  

 .الكراهیة املتغلغ� يف ٔأیدیولوجية احلوثیني

ب ا�ٓ�ر ومزاو� ٔأ�شطة جتاریة ٔأخرى جتلب الرشاكت اليت تعمل �ىل اس�ترياد النفط وهنب وهتری  الرشاكت:
 .رثاء ٔ�مراء احلرب احلوثیون و�زید من تأٔجيج احلرب ضد ٔأبناء الشعب ا�ميينال

هناك �لفعل غس�یل لعقول أ�طفال يف املدارس والثانو�ت واملراكز وا��ت اليت تنرش    املؤسسات إال�المية:
ٔأوسع، لعبت وسائل  سكرات الصیفية وارساهلم للجهبات. و�ىل نطاق  املناجه احلوثیة وتعمل �ىل تدر�هبم يف املع 

إال�الم احلوثیة دوًرا رئيس�یًا مدمرا للمجمتع. وتعترب قناة املسرية القناة إال�المية الرمسیة للحوثیني، تؤكد الباحثة 
ویة و�الیة مماثٍ� لت�  أ�مر�كية ها� بور�ر يف حبهثا أ��ري ان قناة املسرية ٔأنتجت �رامج ذات نوعیة ٕانتاجية ق

ر التابعة حلزب هللا. تعمل قناة املسرية من لبنان و�رشف �لهيا مبارشة عنارص من حزب هللا. اخلاصة بقناة املنا
احلويث وحسن نرص هللا والقيادة ا�ینية إال�رانیة، كام    وعبد امل�تبث القناة �نتظام خطا�ت حسني احلويث  

أ�طفال    احلرب وخطب عارات  ات احلويث الصیفية مع ٔأ�اين وزوامل شعبیة وشتبث تقار�ر منتظمة عن معسكر 
الصغار �ٕالضافة ٕاىل د�ا�ت مضل� ومقلقة. هذه املادة املذا�ة ملیئة �حملتوى املتطرف ولغة الكراهیة، مبا يف  

 هتدف ٕاىل تعظمي  �عتبارمه منافقني ٔأو خونة، كام  وا�مينیونذ� ا�عوات لقتل ا�هيود واملس�یحیني واملسلمني  
 مرشوع �مام امخلیين.
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إالرهابیة:  التنظ�ت  العمل   حماربة جتنید  �س�تطیع  ٔأهنا  احلوثیني  إالرهابیة حتت حمك  املنظامت  شعرت 
�ارج القانون، حتتاج احلكومة ٕاىل العمل مع رشاكهئا يف الرشق أ�وسط وحول العامل مبا يف ذ� الوال�ت  

 .هاب وتفعیل دورها يف ا�و�املت�دة ٕال�ادة بناء املؤسسات الوطنیة املتخصصة يف ماكحفة إالر 

جيب �ىل احلكومة العمل مع املنظامت ا�ینية لنرش    القضاء �ىل الفكر املتطرف يف مجیع ٔأحناء ا�و�: 
 .الشلك احلقيقي لٕالسالم وتقبل أ�د�ن أ�خرى والتسامح والتعا�ش

ين وطين خيدم جيب ٔأن �كون هناك خطط ٕاصالحية سلمية لبناء �يش مي  بناء وتقویة اجليش ا�ميين:
س�تور والقانون، یُعد متكني اجليش ا�ميين من تقویة ا�و� اليت س�تلعب دورها يف موا�ة املواطنني وا�

 .امجلا�ات اخلار�ة عن القانون ولن �سمح بوجود قوة حملیة تنافس�یة ٔأخرى

 

 

تصنیفه  " یمت  ٔأیًضا  جيب  للحوثیني  العسكري  اجلناح  فٕان   ،��    

"ا�متع ا�ويل ابیة ٔأجنبیة من قبل  مكنظمة ٕاره        

احلوثیون سلبوا احلقوق ؤأ�لوا �ملساواة بني مجیع الفئات أ�خرى يف    ا�ادة تأٔهیل ا�مينیني بعد اس�تعادة ا�و�:  -3
ا�مين، و�سبب هذا د�ل ا�مين يف �ا� من الفوىض املس�مترة وا�مار الهائل والكراهیة والتفكك ا�متعي. من ٔأ�ل 

 :نا ٔأن نكون فا�لني يف ٕانتاج ٕاصال�ات �س�هتدف حامیة الفئات الضعیفة، مبا يف ذ�ا�و� ا�مينیة، �لی اس�تعادة 
لقد قام احلوثیون حتدیدًا هبضم حقوق هذه ا�مو�ات واحلكومة ا�مينیة �لهيا   مبادرات �سا�د النساء وأ�طفال: 

 مهيم.مسؤولیة جتاه شعهبا للمسا�دة يف اس�تعادة حمك القانون ا�ي حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دد.معني عبدامل� سعیا�ميين وزراء الرئيس 

 : وزارة اخلارجية ا�مينیة املصدر
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الع النس�ة  یيل  والثقافية مجلا�ة ف�  الفكریة  الوثیقة  من  ربیة 
زعمي   �لهيا  ووقع  كتهبا  واليت  عبداحلويث  بدر   امجلا�ة  امل� 

ا��ن احلويث واملشار ٕا�هيا يف ورقة البحث ٔأ�اله. وليك �زوید 
القراء �رؤیة ٔأكرث اك�ال للمهنج والتعالمي الراد�اكلیة واملتطرفة 

العقالنیة   و�و�ري  احلوثیة،  املناسب للجام�ة  من  ٔأنه  د� 
 .مشاركة الوثیقة الفكریة والثقافية احلوثیة ا�اكم�

 الوثیقة الفكریة والثقافیة 
 

الحمد هللا رب العالمین القائل: (َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللاَِّ َجِمیًعا َوَال َتَفرَُّقوا) وصلى اهللا وسلم على سیدنا 
 محمد وآلھ. وبعد 

 
ھـ اجتمعت اللجنة المكلفة لصیاغة االتفاق بین أبناء  1433/  3/  17الموافق    فإنھ في یوم الجمعة 

وفي مقدمتھم السید/ عبد الملك بدر الدین الحوثي وبعض  الزیدیة عمومًا ومن جملتھم المجاھدون  
علماء الزیدیة وأتباعھم وفي مقدمتھم السید العالمة/ عبد الرحمن حسین شایم والسید العالمة حسین  

 :الحوثي؛ وقد توصلت اللجنة إلى اآلتي بن یحیى 
 

أوًال: في مسائل أصول الدین فالذي نعتقده وندین بھ اإلیمان بأن اهللا واحد أحد فرد صمد لم یلد ولم  
یولد لیس لھ شبیھ وال ند وال مثیل عالم بكل شيء قادر على كل شيء األول واآلخر والظاھر والباطن 

یف الخبیر، الغني عما  وھو یدرك األبصار وھو اللط  -في اآلخرة  ال في الدنیا وال–ال تدركھ األبصار  
سواه ال تجوز علیھ األعضاء واألبعاض واألیدي واألرجل ونحوھا من األدوات وال تجوز علیھ الحركة  

 .والسكون والزوال واالنتقال وال یحویھ زمان وال مكان
 

 فساد وال یكلف ما ال یطاق وال یجبر على واإلیمان بأنھ تعالى عدل حكیم ال یظلم العباد وال یرضى بال
ال یعذب أحدًا   29األفعال بل جعل المكلفین مخیرین (َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَیْكُفْر) الكھف األیة

ا َسَعى) النجم اآلیة  (َوَأْن َلْیَس ِلإلِْنَساِن ِإالَّ مَ   164إال بذنبھ (َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى) األنعام اآلیة  
39. 

 
ن اهللا صادق فیما وعد بھ المؤمنین وفي وعیده للعاصین ال یخلف وعده وال وعیده كما  واإلیمان بأ

وأن الجنة مأوى لمن أطاعھ    29قال عز من قائل (َما ُیَبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبیِد) ق اآلیة  
انھ لھ بھا خالدًا مخلدًا فیھا أبدًا وأن دًا وأن النار مستقر ومثوى لمن حكم سبحخالدًا مخلدًا فیھا أب

الشفاعة ال تكون للكافرین وال للظالمین الفاسقین (أھل الكبائر) بل ھي كما قال تعالى: (َوَال َیْشَفُعوَن 
َشِفیٍع ُیَطاُع)    َما ِللظَِّالِمیَن ِمْن َحِمیٍم َوالَ (  28ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُھْم ِمْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَن) األنبیاء اآلیة  

 .18غافر اآلیة 
 

واإلیمان باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر، وأعظم الرسل وخاتمھم نبینا محمد صلى اهللا 
للمتقین   ھدى  األمة وجعلھ  ھذه  بھ  اهللا  اختص  الذي  الكریم  القرآن  وكتابھ  وسلم،  آلھ  علیھ وعلى 

الزیادة وال النقصان الذي (َال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمْن َبْیِن  الدة ال تقبل التحریف وال التبدیل وال  ومعجزة خ
ذلك ھو قرآننا العظیم ودستورنا وھادینا    42َیَدْیِھ َوَال ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیٍد) فصلت اآلیة  

 .على مر األزمنة والعصر 
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The Imam chosen as the successor of the Prophet, may the prayers and blessings of Allah be upon 
him and his family, is his brother and guardian, the Commander of the Faithful, Imam Ali bin Abi 
Taleb, then Al-Hassan, then Al-Hussain, then their descendent Imams, such as Imam Zaid, Imam 
AL-Qassem Bin Ibrahim, Imam AL-Hadi, Imam AL-Qasem AL-Ayani and Imam AL-Qassem Bin 
Mohammed and then those Imams who follow their method. 

Guidance, surviving and safety from error is to uphold two classes [the Quran and the Prophet 
Family]: the Book of Allah- the source of guidance and light- “By which Allah guides those who 
pursue His pleasure to the ways of peace and brings them out from darknesses into the light, by His 
permission, and guides them to a straight path” (Al-Maida: 16) “ for it is an intercessor whose 
intercession will be accepted. Whoever gives it the lead it will take him to paradise. Whoever leaves 
it behind, then it will drive him to the fire. It is a guide that shows the best path. It is the book that 
contains details and explanations, and accomplishments. It is a criterion and not a useless thing. Its 
wonders do not end and its rare facts do not become old. In it there is the torch of guidance, and the 
lighthouses of wisdom. It serves as proof of veracity of knowledge… end of Hadith” 

and the smaller class, relatives of the messenger of Allah (the guides of nation) as a parallel to the 
Book until the day of judgment (Almighty told me the two classes will not depart until they come to 
AL-Hawdh — a pool of purified water specified only for righteous people on the day of Judgment), 
and they are the Arguments of Allah on earth. 

The promotion of virtue and prevention of vice, fighting unjust rulers, and standing against the 
oppressors are of the greatest religious duties imposed on all people. People must be loyal to Awlia 
Allah (pious people who are beloved by Allah) and must fight the enemies of Allah such as leaders of 
disbelief, America and Israel and their supporters who stand against Islam and Muslims. "You will 
not find a people who believe in Allah and the Last Day having affection for those who oppose Allah 
and His Messenger” (Al-Mujadila: 22). 

Second: Learning and teaching the religion of Allah is a religious duty commanded by Allah- some 
of it is Fard Ain (Individual obligation) and some is Fard Kifayah (Communal obligation)- as this 
duty results in learning religion and complying with the duties commanded by Allah. The divine 
scholars who do what they teach are awarded a special position. Allah Almighty says: “Allah will 
raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And  
Allah is Acquainted with what you do.” (Al-Mujudila: 11) and “Say, "Are those who know equal to 
those who do not know?” (Az-Zumar:9). Therefore, they should be honored and revered. 

Criticism to scholars is not intended to the scholars of the Family of the Prophet of Allah (Ahl Al- 
Bayt) and their Shi`a who perform good deeds or to their knowledge. It is intended to those who 
believe that Jihad (fight) should not be conducted, that good deeds should not be ordered, and bad 
deeds should not be forbidden; those who believe in silence and in obeying those who should not be 
obeyed. 

Jihad for raising the Word of Allah is a duty required from all and commanded by the Book of Allah 
Almighty and the Sunnah of His Prophet, may the prayers and blessings of Allah be upon him. 
Moreover, Jihad was also conducted by the Imams of Ahl Al-Bayt, may the peace of Allah be upon 

them, and is only denied by the ignorant who transgresses the path of Ahl al-Bayt, may the peace of 
Allah be upon them. 

Generally, everyone agrees to the approach of Ahl Al-Bayt, may the peace of Allah be upon them, in 
their fundamentals and beliefs, which have been followed by the rightly guiding Imams (Al-A’emma 
Al-Hudat) since the dawn of Islam, whether antecedent or subsequent, although we prefer the 
approach of the antecedents, such as Al-Hadi and Al-Qassem, as it is closer to the Quranic approach 
and the human instinct instilled by Allah. 

Prophet’s Sunna: 
 

Our position towards Sunna is similar to that of Imam Al-Hadi, may the peace of Allah be upon him, 
which is described in his Anthology “The Book of Sunna”, where he requires that Sunnah should 
only be considered valid if it is consistent with Quran, within the framework of Quran, connected to 
Quran, but not overruling nor contradicting with Quran. It must also be connected with the rightly 
guided Imams of Ahl Al-Bays (Prophet Mohammad family) in their capacity as the trustees of the 
Sunnah who determine valid or invalid Sunnah. This pertains to Sunna deeds attributed to the 
Prophet of Allah, may the prayers and peace of Allah be upon him and his family, despite not being 
continuously recurrent or the agreed upon. The agreed upon, which is knowingly attributed to the 
Prophet of Allah is deemed self-evident. Allah Almighty says in this regard: “Nor does he speak from 
[his own] inclination,” “So take what the Messenger assigns to you, and deny yourselves that which 
he withholds from you.” 

Divine Selection (Estifaa): 
 

Concerning Divine Selection (Estifaa), we believe that Allah Almighty selects those He favors from 
among His worshipers, whether as groups or as individuals. Allah Almighty says in this regard: 
“Indeed, Allah chose Adam and Noah and the family of Abraham and the family of 'Imran over the 
worlds,” (Al Imran: 33), while the Prophet said, “Indeed Allah has chosen Isma'il from the children 
of Ibrahim, and He chose Banu Kinanah from the children of Isma'il, and He chose the Quraish from 
Banu Kinanah, and He chose Banu Hashim from Quraish, and He chose me from Banu Hashim”. 
We believe that Allah Almighty has chosen the family of the Prophet (Ahl Al-Bayt) to be the rightly 
guided Imams of this Ummah and the successors of the Prophet in maintaining the Book of Allah 
until the Day of Judgement and that Allah chooses and prepares in each age to guide His worshipers 
and be able to rule and be in charge of all matters related Ummah “For every innovation that arises 
after me - by which is sought the weakening of the faith - there will be a guardian from the people of 
my house in charge of it (faith) who will defend it, he will speak by inspiration from Allah and will 
proclaim the truth and illuminate it, he will repulse the plot of the plotters and speak out in defense 
of the weak ones, so pay heed O possessors of insight and rely upon Allah.” Our approach in 
validating and appointing this Imam is the same that is followed by Ahl Al-Bayt, may the peace of 
Allah be upon them. 
 
 
 
 
 
 

وسلم ھو أخوه ووصیھ أمیر المؤمنین علي ابن أبي   وأن اإلمام بعد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ
طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم األئمة من أوالدھما كاإلمام زید واإلمام القاسم بن إبراھیم واإلمام  

 .لھادي واإلمام القاسم العیاني واإلمام القاسم بن محمد ومن نھج نھجھم من األئمة الھادین ا
 

وأن نھج الھدایة والنجاة واألمان من الضالل ھو التمسك بالثقلین: كتاب اهللا مصدر الھدایة والنور 
ْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُِّور ِبِإْذِنِھ َوَیْھِدیِھْم ِإَلى (َیْھِدي ِبِھ اهللاَُّ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُھ ُسُبَل السََّالِم َوُیْخِرُجھُ 

(فإنھ شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعلھ أمامھ قاده إلى الجنة،    16) المائدة اآلیة  ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ 
ومن جعلھ خلفھ ساقھ إلى النار، ھو الدلیل الذي یدل على خیر سبیل، وكتاب تفصیل وبیان وتحصیل،  

فصل لیس بالھزل، ال تحصى عجائبھ، وتبلى غرائبھ، فیھ مصابیح الھدى، ومنارات الحكمة،  وال
 ل على المعرفة لمن عرف الطریقة… الحدیث) والدلی

 
والثقل األصغر عترة رسول اهللا وھداة األمة وقرناء الكتاب إلى یوم التناد (إن اللطیف الخبیر نبأني 

 .وھم حجج اهللا في أرضھالحوض)   علىأنھما لن یفترقا حتى یردا 
 

جھ المستكبرین ھو من وأن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وجھاد الظالمین والوقوف في و
أعظم الواجبات الدینیة المفروضة على الناس أجمعین وأن المواالة ألولیاء اهللا والمعاداة ألعداء  

زماننا ھذا في أمریكا وإسرائیل وعلى رأسھم أئمة الكفر المتمثلین في    -حسب ما شرعھ اهللا–اهللا  
لمین واجب دیني فرضھ اهللا على ومن أعانھم وواالھم ووقف في صفھم في عداوتھم لإلسالم والمس

 .22یة العباد (َال َتِجُد َقْوًما ُیْؤِمُنوَن ِباهللاَِّ َواْلَیْوِم اآلِخِر ُیَوادَُّون َمْن َحادَّ اهللاََّ َوَرُسوَلُھ) المجادلة اآل
 

منھ ما ھو فرض عین ومنھ ما ھو فرض  –أن تعلم دین اهللا وتعلیمھ فرض من فروض اهللا    ثانیًا:
الربانیین أل  - كفایة العالمین وأن للعلماء  الدین والقیام بما أوجب اهللا على  نھ یترتب علیھ معرفة 

ِمنْ  آَمُنوا  الَِّذیَن  اهللاَُّ  (َیْرَفِع  قولھ:  في  بھا  اهللا  أنزلھم  التي  منزلتھم  اْلِعْلَم العاملین  ُأوُتوا  َوالَِّذیَن  ُكْم 
(ُقْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن)   11ادلة اآلیة  َدَرَجاٍت َواهللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر) المج

 .فیجب احترامھم وتوقیرھم 9الزمر اآلیة 
 

أھل بیت رسول اهللا وشیعتھم العاملین وال علومھم  وما قد یقع من النقد للعلماء ال یقصد بھ علماء  
للظالمین وال  الجھاد  یرى وجوب  ال  یرى   وإنما من  بل  منكر  نھیًا عن  وال  بمعروف  أمرًا  یوجب 

 .السكوت وطاعة من ال تجوز طاعتھ
 

وأن الجھاد في سبیل اهللا إلعالء كلمة اهللا واجب على الجمیع وقد أوجبھ كتاب اهللا عز وجل وسنة 
ینكره إال جاھل رسول   السالم وال  البیت علیھم  أئمة أھل  اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم وقام بھ 

 .الف ألھل البین علیھم السالممخ
 

وعلى العموم فإن الجمیع متفقون على منھج أھل البیت علیھم السالم في أصولھم وعقائدھم التي 
إلى زمننا ھذا   الھداة من فجر اإلسالم  متقدموھم ومتأخروھم وإن كنا نرجح مضى علیھا األئمة 

 .أسلوب المتقدمین مثل الھادي والقاسم لقربھ من األسلوب القرآني والفطرة الربانیة
 
 

 :النبویة  السنة
 

وأن موقفنا من السنة ھو موقف اإلمام الھادي علیھ السالم الذي ذكره في مجموعھ في كتاب السنة  
ون في إطار القرآن مرتبطة بھ ال حاكمة علیھ وال حیث اشترط لصحتھا العرض على القرآن وأن تك 

صحیح من غیره؛  معارضة لنصوصھ وأنھا مرتبطة بالھداة من آل محمد كأمناء علیھا في اعتماد ال
وھذا فیما نسب إلى الرسول صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ولم یكن متواترًا، وال مجمعًا علیھ؛ وأما  

هللا علیھ وآلھ وسلم من السنة فھو حجة بنفسھ كما قال المجمع علیھ والمعلوم صدوره عنھ صلى ا
 .وُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا)تعالى: (َما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى) (َما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخذُ 

 
 

 :االصطفاء
 

أما مسألة االصطفاء فالذي نعتقده أن اهللا سبحانھ وتعالى یصطفي من یشاء من عباده جماعات  
آل عمران   أفرادًا كما قال تعالى: (ِإنَّ اهللاََّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبَراِھیَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمیَن)و

وكما قال صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم (إن اهللا اصطفى من ولد إبراھیم إسماعیل واصطفى   33اآلیة  
كنا بني  من  واصطفى  كنانة  بني  إسماعیل  ولد  ھاشم من  بني  قریش  من  واصطفى  قریشًا  نة 

واصطفاني من بني ھاشم) ونعتقد أن اهللا سبحانھ اصطفى أھل بیت رسولھ صلى اهللا علیھ وآلھ  
وسلم فجعلھم ھداة لألمة وورثة للكتاب من بعد رسول اهللا إلى أن تقوم الساعة وأنھ یھیئ في كل 

ألمة والنھوض بھا في كل مجاالتھا(إن عند عصر من یكون منارًا لعباده وقادرًا على القیام بأمر ا
ه ویرد كید كل بدعة تكون من بعدي یكاد بھا اإلسالم ولیًا من أھل بیتي موكًال یعلن الحق وینور

الكائدین فاعتبروا یا أولي األبصار وتوكلوا على اهللا) ومنھجیتنا في إثباتھ وتعیینھ ھي منھجیة أھل 
 .البیت علیھم السالم
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Fundamentals of Fiqh (Jurisprudence): Praise be to Allah 
 

Concerning the fundamentals of Fiqh, we reject and criticize everything that contradicts with the 
Holy Quran or replaces Al [the family of] Mohammad. However, we accept and do not object or 

 
oppose anything that  is  consistent  with  the  Holy  Quran  and  can  be  used  to  understand Sharia 
provisions, within the framework of Al Mohammad, while noting the serious role of being faithful to 
Allah Almighty and accepting everything that leads to the righteous path: “if you fear Allah, He will 
grant you a criterion” (Al-Anfal: 29); “And those who strive for Us - We will surely guide them to 
Our ways. And indeed, Allah is with the doers of good” (Al-Ankabout: 69); “And those  who  are  
guided  -  He  increases  them  in  guidance  and  gives   them   their   righteousness.” (Mohammad: 
17). 

Ijtihad (Interpretive Reasoning): 

Concerning Ijtihad, that which leads to division and  disagreement  in  religion,  belief  in  Allah and 
other Sharia fundamentals or to contradiction with Ahl Al-Bayt or causes damage to the unity of the 
Muslims and the composition of the Ummah, which must conform to the command of Allah: 

Issued on 03/21/1433 AH 
 

Corresponding to February 13th, 2012 AD 

This embodies our vision and doctrine. 

 
Written by Abdul-Malik Badreddin al-Houthi 

03/22/1433 AH [02/14/2012] 

Hussain Yahia Al-Houthi, may Allah bless him 
may Allah bless him 

Hussain Majdudin Al-Mu’ayyadi, may Allah bless 
him Al-Rabidi, may Allah bless him 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abdul-Rahman Shaim, 
 
 

Ali Ali Masoud 

“  

  

Praise be to Allah for the righteous path and united thought and word. It is certain that the persons 
in disagreement seek the word of truth. It is commonly  

 
 

 

 
 :أصول الفقھ 

أما أصول الفقھ فما كان منھ مخالفًا للقرآن الكریم أو بدًال عن آل محمد فھو مرفوض ومنتقد من 
الجمیع وما كان منھ موافقًا للقرآن ویستعان بھ على فھم النصوص الشرعیة في إطار آل محمد مع  

الكبیر لإلخالص هللا سبحانھ وتعالى والعمل بأسباب الھدایة   َتتَُّقوا اهللاََّ اإللھیة (إِ مالحظة الدور  ْن 
ُفْرَقاًنا) األنفال اآلیة   َلُكْم  اْلُمْحِسِنیَن)    29َیْجَعْل  َلَمَع  َوِإنَّ اهللاََّ  ُسُبَلَنا  َلَنْھِدَینَُّھْم  ِفیَنا  َجاَھُدوا  (َوالَِّذیَن 

فھو مقبول معتمد   17حمد اآلیة  (َوالَِّذیَن اْھَتَدْوا َزاَدُھْم ُھًدى َوآَتاُھْم َتْقواُھْم) م  69العنكبوت اآلیة  
 .ال اعتراض علیھ وال إشكال

 
 :االجتھاد

أما بالنسبة لالجتھاد فما كان منھ یؤدي إلى التفرق في الدین واالختالف في معرفة اهللا وغیره من 
أصول الشریعة أو إلى مخالفة نھج اآلل األكرمین أو إلى اإلضرار بوحدة المسلمین وتكوین األمة  

ِر َوَیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعِن ین: (َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن ِإَلى اْلَخیْ التي أمر بھا رب العالم
أو مخالفة من أمر اهللا بطاعتھم وجعلھم والة   104اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن) آل عمران اآلیة  

 .ل ھو مفسدة في الدین فھو اجتھاد مرفوض ال نقره وال نرضاه ب–لألمة 
 

الطاقة في البحث عن أحكام الدین وشریعة رب العالمین ملتزمًا  وأما ما كان منع استفراغًا للوسع و
منھجیة القرآن الكریم وعلى طریق ونھج أھل البیت األكرمین ال یؤدي إلى تنازع في ھذه األمة وال 

بالضوابط التي وضعھا ومشى علیھا أئمة    مخالفة لمن أمر اهللا بطاعتھم وجعلھم والة لألمة محكومًا
فھو مقبول ومطلوب ومحتاج إلیھ في معرفة الدین وخصوصًا فیما یستجد من  اآلل علیھم السالم  

 .المسائل 
 

 :علم الكالم 
أما ما یقال من النقد على علم الكالم فلیس المراد بھ علم أصول الدین وال العقائد التي مشى علیھا  

زلة وغیرھم وفق  إنما المراد التعمق واألسلوب الذي انتھجھ الفالسفة والمعتأئمة اآلل الطاھرین و
 .منھجیتھم وطریقتھم التي ھي مغایرة لطریقة ومنھج أھل البیت علیھم السالم

 
فھذه عقیدتنا ورؤیتنا الموحدة في ھذه المسائل یرد إلیھا ما سواھا من الرؤى والمسائل التي قد 

 تشكل من ھذا الطرف أو ذاك
 

تھا بحق محمد وآلھ صلى اهللا علیھ  وفق اهللا الجمیع لما یجبھ ویرضاه وجمع شمل األمة ووحد كلم
 .وآلھ وسلم واهللا ولي الھدایة والتوفیق

 
 
 

 والحمد هللا رب العالمین 
 

 ھـ1433/ 3/ 21حرر بتاریخ 
 

 م2012فبرایر  13الموافق 
 

 ھذه رؤیتنا وعقیدتنا 
 

 وكتب عبد الملك بدر الدین الحوثي 
 

 ھجریة1433 /3 /22
 

 حسین یحیى الحوثي وفقھ اهللا
 

 عبد الرحمن شایم وفقھ اهللا
 

 حسین مجد الدین المؤیدي وفقھ اهللا تعالى 
 

 علي علي مسعود الرابضي وفقھ اهللا تعالى 
 

الحمد هللا وحده على صالح الشأن واتحاد الفكر والكلمة ومن المؤكد أن كًال من المختلفین ال یرید 
أن االختالف ھو فیما ال یمس وال یبعد عن أصول السنة المطھرة وال القرآن  لم الجمیعإال الحق وع 

الكریم فیجب أن نستمسك بالمتواتر من فھم اآلباء األقدمین واآلل المطھرین وزین العابدین  
والھادي على الجمیع سالم اهللا ورحمتھ وبركاتھ وحرر ھذا الفقیر إلى رحمة اهللا محمد محمد  

 ھـ قمریة 1433یا ربیع األول سنة اظر الوصا المنصور ن
 

 محمد محمد المنصور
 حمود بن عباس المؤید
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