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فتتخ
ُ
ه

 

تُعترب قضية صعدة ٔتا ٖتملو من أبعاد وتداعيات وجذور وآثار وتعقيدات إحدى القضايا الرئيسية للمشكلة 
اليمنية باإلضافة للقضية اٞتنوبية وقضية بناء الدولة وقضية اٞتيش ، متصدرة مع ىذه القضايا بيانات ومواقف 

على أمهيتو وحساسيتو منذ - يف الغالب - األحزاب والقوى وا١تكونات ، وبالرغم من ذلك  ظل ىذا ا١تلف 
البداية رىن روايات أطرافو وٖتالفاهتا واستقطاباهتا ٤تمياً من أي ٤تاوالت لإلشتغال على ُمدخالتو ومساره 

 .و٥ترجاتو من زوايا ٤تايدة ٗتلص إذل رؤية واضحة  تساعد على بناء معاٞتات عادلة وشاملة 

بنطاق جغرايف ىو ٤تافظة صعدة اليت كانت مسرحاً "  قضية صعدة " تؤطر الداللة ا١تباشرة للتسمية ا١تتداولة لـ 
م ، وٖتركت ككرة ثلج 2010 م والعام 2004رئيسياً لست جوالت من اٟترب دارت بشكل متقطع بُت العام 

ملتهبة ابتداء من قرية صغَتة يف مديرية مران ،  توسعت جولة بعد أخرى لتضم عدة قرى ، مث عدة مديريات ،  
مث ٤تافظة صعدة بأكملها ، لتضم تباعاً مديرات ومناطق يف ٤تافظات ٣تاورة ، مع انتشار بذرهتا والبيئة احملفزة ٢تا 

 ، وبالرغم من ٘تدد رقعة اٟترب جغرافياً وتشعب ملفاهتا وتداعيتها مع ىذا يف أغلب ٤تافظات مشال الشمال
التمدد ظلت التسمية ثابتة ارتباطاً ٔتركز ا١تشكلة اٞتغرايف ، مع بداىة كون مضمون القضية مرتبط ٔتا رتبتو اٟترب 

باإلضافة ٞتذورىا ومقدماهتا  من آثار وتداعيات وتعقيدات وليس ْتسب مفاد التسمية ا١تباشر ، فكما توسعت 
. وتشعبت خارطة اٟترب جغرافياً توسعت وتشعبت ملفاهتا وأطرافها وآثارىا 

كما نتائجها وتداعياهتا وجغرافيتها وأطرافها يف تشعبها وتعقيداهتا فإن مقدمات اٟترب وجذورىا وارتباطاهتا 
تتجاوز فيما يبدو ما صدرتو األطراف يف مواقفها وبياناهتا وتربيراهتا للحرب لتتقاطع يف عمقها مع مشكالت  

ه من نتائج يف ٥تتلف مؤسسات تُمزمنة ٢تا عالقة ٔتعضالت مركز اٟتكم ، ومنها إساءة إدارة جهاز الدولة وما رتب
الدولة وإخالل يف وظائفها من اٞتيش إذل جهاز العدالة ، إذل أجهزة ا٠تدمات والتنمية وا١تال العام والوظيفة العامة 
واإلعالم ، وعدم مبادرة الدولة إذل كسر دورة الصراعات بل على العكس من ذلك عملت على تغذيتها وإدامتها 

 تشكل ىذه البيئة ضامناً لبقائها وازدياد نفوذىا وىيمنتها ،  قبلية وعسكريةواستثمارىا باإلنابة عن مراكز قوى
.  وفق مصاٟتة وطنية فعلية 62ثورة عدم معاٞتة ا١تظادل والشكاوى منذ قيام كذا و

                                                           
(صنعاء،عمران،الجوف،حجة)محافظاتشمالالشمال-

عسكرٌةتهٌمنعلىقرارأجهزةالدولةوسٌاساتهاتتلقىدعممالًمنالمملكةالعربٌةالسعودٌة–مراكزقوىقبلٌة-
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ٗتُلص خربة حرب صعدة اليت راكمتها خالل جوالهتا الست إذل أن ا١ترحلة اٟتالية ليست أكثر من ىدنة دييزىا 
تضمن ، عن سابقاهتا أهنا األطول فقط ، وأهنا ستظل ٣ُترد ُىدنة مادل ُتصمم خارطة طريق وطنية  لبناء سالم دائم 

معاٞتة جذور ا١تشكلة وتداعياهتا وآثارىا وملفاهتا بشكل شامل وعادل ، مع ٕتاوز مشكالت احملاوالت واٞتهود 
اليت رافقت اٟترب منذ اندالعها وعلى رأس تلك ا١تشكالت غياب احملددات العلمية وا١توضوعية والقانونية 

اٟتاكمة ٞتهود السالم ابتداء من التحليل والتشخيص ومروراً با١تفاوضات وا١تشاورات وتصميم ا٠تطط 
. والتصورات وا١تعاٞتات وانتهاء بالتنفيذ ، باإلضافة ١تشكلة غياب الشفافية يف ٥تتلف ا١تراحل واحملطات 

يضمن الوضع الراىن لقضية صعدة تكريس حالة طائفية حادة ُتكرس الشروخ  يف جدار ا٢توية الوطنية اليمنية 
خالل العقود ا١تاضية ، ومادل حيُدث ٖتواًل جذرياً  إلدارة جهاز والقوى ا١تختلفة ا١تُهددة بفعل آداء السلطات 

 ُيكرس أسس ومباديء حكم رشيد كفؤ إلدارة اً  خالقاً  اسًتاتيجياً  وأدواهتا يُدشن مشروعاالدولة ٔتختلف مؤسساتو
ا العالقة وعلى رأسها قضية حيادية يالتنوع ، وإدارة معاٞتة عادلة لقضية صعدة باإلضافة لبقية ا١تلفات والقضا

 .فإن التصدعات ستتعمق وتتسع أكثر  ، ما دل حيدث كل ذلكية جهاز الدولةسوكفاءة ومؤس
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 حمافظت صؼدة 
كيلو مًت، ويشكل سكان احملافظة ما  (242)تقع ٤تافظة صعدة مشال غرب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها ْتدود 

مديرية، ومدينة صعده مركز احملافظة، و أىم  (15)من إٚتارل سكان اٞتمهورية، وعدد مديرياهتا  (%3.5)نسبتو 
وتعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان احملافظة إذل جانب االىتمام بالثروة اٟتيوانية، وتنتج احملافظة . مدهنا البقع

من إٚتارل اإلنتاج يف اٞتمهورية، ومن أمهها اٟتبوب وا٠تضروات  (%4)احملاصيل الزراعية بنسبة تصل إذل 
والفواكو، فضاًل عن ٦تارسة بعض األعمال اٟترفية اليدوية والصناعات التقليدية، ويوجد يف احملافظة أنواع ٦تيزة من 

أحجار البناء، وتشهد احملافظة نشاطاً ٕتارياً نسبياً ْتكم أهنا تعد أحدى ا١تنافذ الربية اليت تربط بُت اليمن 
. والسعودية

وتضم أراضي ٤تافظة صعدة العديد من ا١تعادن، أمهها النحاس، النيكل، الكوبلت، اٞترانيت والكاؤلُت ا١تستخدم 
يف صناعة السَتاميك والورق والبالستيك وصناعة مواد الطالء وا١تطاط، ومعادن طينية تستخدم يف صناعة 

ومعادل احملافظة السياحية متنوعة، . األٝتنت والطوب اٟتراري والفخار ورمل الزجاج والسيلكا والكوارتز والتلك
. أمهها جامع األمام ا٢تادي إذل اٟتق حيِت بن اٟتسُت، واٞتبانة القددية اليت تضم العديد من القبور اإلسالمية

.  ومناخها معتدل خالل أيام السنة، وتضاريس احملافظة معظمها منبسطة 

وتتصل احملافظة ٔتحافظة حجة وجزء من ٤تافظة عمران من اٞتنوب، ٤تافظة اٞتوف من الشرق، وا١تملكة العربية 
يبلغ عدد سكان .  مديرية15 تتوزع علي 2كم (11375) تبلغ ا١تساحة حوارل .السعودية من الشمال والغرب

نسمو وينمو   (695.033)م  ٤2004تافظة صعده وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان وا١تساكن وا١تنشآت لعام
  %(.3.67)السكان سنويا ٔتعدل

 

 

 

 

 

                                                           
/http://www.yemen-nic.net/gover/saedaa/brifeالمركزالوطنًللمعلومات-



والحلولوالتداعٌاتواألبعادالجذور..قضٌةصعدة

 

7 

 دزب صؼدة 
  خلفيت

 اندلع نزاع مسلح بُت حسُت بدر الدين اٟتوثي وأنصاره من جهة وقوات األمن اٟتكومية 2004 يونيو 19يف 
 .  بعد توتر دام أشهر بُت مرددي الشعار من أنصار حسُت اٟتوثي والسلطات اليمنيةمن جهة أخرى

مشال العاصمة صنعاء ، ومر ىذا النزاع  ( كيلو مًت250 ) بدأ النزاع يف قرية مران ٔتديرية حيدان ٔتحافظة صعدة 
الذي استمر ٨تو ٜتس سنوات بست جوالت أساسية من القتال مع مناوشات متفرقة بُت اٞتوالت، اندلعت 

حد م ، ومت إعالن وقف إطالق النار ووضع 2009 أغسطس 11اٞتولة األخَتة والسادسة بشكل مفتوح يف 
. م، وقد كانت ىي األعنف واألكثر دموية2010 فرباير ٢11تذه اٞتولة يف 

وبالرغم أن النزاع بدأ يف قرية صغَتة يف جولتو األوذل، إال أنو ازداد تعقيداً واتساعاً جولة بعد أخرى، ليصل يف 
جولتو ا٠تامسة إذل مشارف صنعاء، وليضم مسرح العمليات اٟتربية بعد ذلك ٤تافظيت عمران واٞتوف باإلضافة 
لصعدة وصنعاء ، بالتزامن مع  اتساع دائرة ضحايا ا١تواجهات وملفاهتا  وأطرافها، وازدياد ا١تخاوف من اتساع 

. دائرهتا لتشمل ٤تافظات أخرى 

 شنت ا١تملكة العربية السعودية غارات على مواقع ٚتاعة 2009 نوفمرب 3 ويف اٞتولة السادسة من اٟترب يف 
.   نطاق واسع وبذلك دشنت دخو٢تا الرٝتي وا١تباشر يف حرب صعدة  صعدة علىاٟتوثي يف

واستعانت اٟتكومة خالل جوالت اٟترب ٔتجاميع قبلية مسلحة، وعملت على ٘تويلها وتسليحها وتعبئتها ، 
ٖتويل اٟترب من حرب بُت قوات إذل وكانت غالبية اجملاميع ا١تسلحة من صعدة و٤تيطها، وىذا التوجو دفع 

حكومية و٣تاميع مسلحة إذل حرب ٣تتمعيو وكان ذلك أحد عوامل استمرار وازدىار النزاع وتعقيده ٔتا خلقو من 
.  ثارات ٤تلية 

عمدت السلطات يف إدارهتا للنزاع ويف أداءىا اإلعالمي ويف ٦تارسات األجهزة األمنية يف أكثر من ٤تافظو إذل 
استهداف اتباع ونشطاء ا١تذىب الزيدي وفئة ا٢تامشيُت يف اليمن ، من خالل اٟتمالت اإلعالمية ، ووقائع 

االعتقاالت التعسفية ، وإزاحة خطباء اٞتوامع ، ومضايقة ا١تراكز التعليمية ، ومصادرة الكتب ، واإلقصاء من 
داء أعاد تعريف الصراع آ ذلك. على أسس مذىبية وعرقيةاليت قامت الوظائف اٟتكومية وغَتىا من ا١تمارسات 

                                                           
 م يف اٞتولة األوذل من حرب صعدة  ، وأخفت السلطات جثمانو 2004 سبتبمر 10م ، وقتل يف 1956ولد حسُت بدر الدين اٟتوثي مطلع يناير - 

.بموكبجنائزيحاشدبعدأنتسلمتأسرتهجثمانهبتوجٌهامنالرئٌسهادي2013ٌونٌو5شٌُعودُفنفً سنات ، 9لنحو 
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من كونو صراع بُت قوات حكومية و٣تموعة مسلحة إذل صراع  ينطوي على بعد مذىيب وعرقي ، واستخدم طريف 
. لتحريض والتعبئةلاٟترب الورقة الدينية وا١تذىبية يف ٥تتلف مراحل اٟترب 

أدى النزاع الذي شهد انتهاكات واسعة للقانون الدورل اإلنساين من قبل أطراف اٟترب خالل جوالتو الست إذل 
مقتل أالف ا١تدنيُت واٞتنود وا١تسلحُت، باإَلضافة إذل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية ، وأدى لتدمَت 

مئات ا١تنشآت وا١تباين وا١تزارع ا٠تاصة والعامة ، ونزوح مئات اآلالف من ا١تدنيُت، ورافقت جوالت اٟترب وقائع 
. اعتقال تعسفي واخفاء قسري وتعذيب من قبل أجهزة األمن اٟتكومية ا١تختلفة

وراكمت جوالت النزاع مظادل جديدة إذل ا١تظادل اليت قادت إذل اٟترب، وبقدر ما خلفت اٟترب من متضررين 
وضحايا خلقت مستفيدين منها من الضباط وقادة اٞتيش وأمراء اجملموعات القبلية وا١تليشيا ا١تسلحة الذين كانوا 

 .دائماً ٤تفزاً الستمرار النزاع 

 تقىين احلزب 

  م 2010 فرباير 11 م     حىت    2004 يونيو 19من 

 ا١تدة تاريخ توقفها تاريخ اندالعها اٞتولة

 10– شهرين /  يوم  83 2004 سبتمرب  10  2004 يونيو 19اٟترب األوذل 

 7– شهر / يوم  24  2005إبريل  12  2005 مارس 19اٟترب الثانية 

 15+  أشهر 7/  يوم 232 2006 فرباير  28 2005 يوليو  12اٟترب الثالثة  

 أشهر  5/  يوم 156 2007 يونيو  16 2007 يناير  27اٟترب الرابعة 

 7– شهرين /  يوم 80 2008 يوليو  17 2008 إبريل  29اٟترب ا٠تامسة 

  أشهر 6/ يوم  185 2010 فرباير  11 2009 أغسطس  11اٟترب السادسة 

 

 .استمرت اٟترب ٨تو ست سنوات ٗتللتها أكثر من ىدنة  -

 .التواريخ وفق تتبع لبيانات األطراف وإعالناهتا  -
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  جذور احلزب

االستهداف الفئوي  -

 سبتمرب 26منذ قيام ثورة  ظل قطاع واسع من أتباع ا١تذىب الزيدي وا٢تامشيُت يشكون االستهداف والتهميش
م اليت أطاحت بآخر حاكم  يف نظام اإلمامة وىو اإلمام أٛتد بن حيِت ٛتيد الدين الذي ينتمي للمذىب 1962

.  م1918منذ خروج العثمانيُت عام الزيدي وللساللة ا٢تامشية لُتنهي نظام َحَكم اٞتزء الشمارل لليمن 

صاحبت الثورة ٦تارسات تنكيل وإقصاء ضد أتباع نفس ا١تذىب والفئة ،وعلى رأس ذلك وقائع اإلعدام بدون 
تزايدت الشكاوى من التهميش واإلستهداف ، وبوجو خاص مع الدعم اٟتكومي . ٤تاكمة اليت أعقبت الثورة

، وكرد فعل لذلك تأسست  الرٝتي لتيارات سلفية يف اليمن عامة ومنها ٤تافظة صعدة أحد معاقل الزيدية التارخيية
 يف صعدة صاحب تأسيسها ونشاطها توتٌر مع السلطات الرٝتية خاصة مع بروز حركة ٚتاعة حركة إحيائية زيدية

.  م 2002 خالل العام  بقيادة حسُت بدر الدين اٟتوثيالشعار

 غياب اٟتكم الرشيد  -

 لليمن فرصتان لبناء دولة كانت األوذل ىي الفًتة اليت أدارىا تم توفر1962منذ اإلطاحة بالنظام اإلمامي عام 
براىيم اٟتمدي واليت انتهت باغتيالو ، والثانية كانت مع إعالن الوحدة والتعددية واليت انتهت ْترب الرئيس إ
 نظام يف األغلب األعم مت تكريسوودل ٗتضع الفرصتان الختبارات حقيقية لقصر فًتة كل فرصة ،  م، 1994

س دولة دينية حديثة تكرس سيادة القانون يف عموم البالد وتقوم على مبادئ يتأسحال دون عصبويات 
 ، قبلية وعسكرية ودينية مراكز قوى قوم على خدمة ياً  عصبوياً  نظامعقود على مدى ُكرسالدديقراطية والعدالة ، و

، اعتمد العشوائية يف سياساتو ا١تختلفة وخلف   يف ٖتقيق تنمية مستدامة وعادلة وفق االمكانات ا١تتاحةأخفق
 إدارة أجهزة ومؤسسات وإمكانيات الدولة وأساءحالة متفاوتة من التهميش والغنب بُت احملافظات وا١تناطق اليمنية،

ا١تختلفة وعلى رأسها القضاء واألوقاف وا٠تدمة ا١تدنية ووسائل اإلعالم ومؤسسات التعليم ، وإساءة إدارة التنوع 
عمل  ، واالجتماعي وا١تذىيب والثقايف والسياسي واٞتغرايف ، وعبث بالورقة ا١تذىبية بأدوات وإمكانات الدولة

استشراء الفساد وساعد على عدم مباشرة الدولة ٠تطاب تصاٟتي، ، مع اجًتار خطاب تأجيجي إقصائي على 
                                                           

المختلفةعناإلثنى–ٌعتبرالمذهبالزٌديأحدالمذاهبالرئٌسٌةفًالٌمنباإلضافةللمذهبالشافعًوهوأحدفروعالشٌعة-

.وٌنتمًإلٌهغالبٌةسكانمحافظاتشمالالشمال"آلالبٌت"وٌحصراإلمامةفً–عشرٌة

"النصرلإلسالم..اللعنةعلىالٌهود..الموتإلسرائٌل..الموتألمرٌكا..هللاأكبر"شعارالجماعةأوماٌُعرفبالصرخة-

-متأسستالمعاهدالعلمٌةكمؤسسةتعلٌمحكومٌةموازٌةللمدارسالحكومٌةأدارتهاحركةاإلخوانالمسلمٌن1975فًالعام-

2001حتىألغٌتمنتصفالعام90حزباإلصالحمنذالعام
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ا١تارل واإلداري والسياسي ، وأسس كل ذلك لبيئة حاضنة للنزاعات والتشظي ا١تناطقي واٞتهوي والطائفي، 
.  تعبَتات تلك البيئة األبرز إحدىوكانت حرب صعدة 

 غياب الدولة عن صعدة  -

شأهنا يف ، ىناك غياب واضح للدولة عن صعدة وبوجو أخص فيما يتعلق بأىم وظائفها ا١تفًتضة ا١تتعلقة بالتنمية 
من خالل غياب ا١تشاريع التنموية ،التعليمية ،الصحية ، ذلك شأن الكثَت من ا١تناطق واحملافظات اليمنية 

م ،  وباشرت حكومة صنعاء طريق صعدة 1980، و ظلت صعدة دون ٤تافظ حىت عام ،ا٠تدمية والبٌت التحتية 
.  ساعات 4 إذل 10م الذي اختصر ا١تسافة من 1979صنعاء اإلسفليت ألول مرة عام - 

فعلى الرغم من توفر موارد ٤تلية مثل اٟتديد والنحاس والنيكل، الكوبلت واٞترانيت، وأحجار البناء ، واجهت 
٤تافظة صعده خالل العقود ا١تاضية ٖتديات اقتصادية وتنموية شكلت بيئة مناسبة لربوز قضية صعدة واتساع 

نطاقها، يأيت يف مقدمتها ٤تدودية األنشطة االقتصادية يف احملافظة حيث ظل مًتكزاً على نشاط الزراعة التقليدية، 
وقد ترافق ذلك مع ضعف البيئة اٞتاذبة لالستثمار نظراً للتدين الشديد يف مستوى البٌت األساسية وضعف ا١توارد 

 . البشرية

ونتيجة لكل ذلك عانت ٤تافظة صعدة من ا٩تفاض مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية وا٠تدمات العامة، 
من سكاهنا، حيصلون عليها غالباً من شبكات ومصادر القطاع ا٠تاص، % 16إذ ال حيظى با١تياه ا١تأمونة سوى 

. واليت تعترب كلها تقريباً خدمات خاصة (%16.7)وكذلك األمر نفسو بالنسبة ٠تدمات الصرف الصحي 
ُتشكل الشبكات وا١تصادر ا٠تاصة كذلك حوارل ، وحيصل حوارل ثلث سكان احملافظة على خدمة الكهرباء 

مواطن يف احملافظة،  (100)خط لكل  (2)وتصل التغطية ٓتدمة ا٢تاتف الثابت إذل . من ىذه ا٠تدمة% 80
وكان معدل االلتحاق بالتعليم األساسي يصل إذل . كم لكل ألف نسمة (0.6)والتغطية بالطرق اإلسفلتية إذل 

( 10.000)كما  يوجد طبيب واحد فقط لكل . فقط للتعليم الثانوي (%27)ينخفض إذل  (66.5%)
-2001وكل ذلك وفقاً لبيانات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر . نسمة

 . م2006

م بعد ستة حروب 2010وبدون شك فإن األوضاع االقتصادية وا١تعيشية والتنموية زادت سوءاً يف هناية العام 
 .بُت ٤تافظات اٞتمهورية يف دليل التنمية البشرية (21)متتالية، لتحتل ٤تافظة صعدة ا١ترتبة األخَتة 

                                                           
خبرإقتصادي–طهالفسٌل.د.أ–رؤٌةإقتصادٌةاستراتٌجٌة..قضٌةصعدة-

http://www.althawranews.net/portal/news-43454.htm

http://www.althawranews.net/portal/news-43454.htm
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 اٞتيش  -

جيشت 62تأسس اٞتيش مشال اليمن يف عهد اإلمام حيِت من قبائل مشال الشمال ، ومع اندالع ثورة سبتمرب 
بشكل مكثف أبناء القبائل من ذات ا١تناطق الشمالية ، وحاول ا١تصريون إبان الثورة إدماج ٣ُتندين من خارج 

م بُت فصائل اٞتيش استبعد ضباط 1968مناطق مشال الشمال مثل أبناء اٟتجرية وغَتىم ، غَت أن صراع 
جنوب صنعاء ، ليقوم اٟتمدي بعد توليو اٟتكم  بإعادهتم ضمن جهود باشرىا إلعادة بناء اٞتيش  ، ليأيت بعد 

م إذل ٘تكُت 1978 يوليو 17ذلك الرئيس السابق علي عبدهللا صاحل  الذي عمد منذ توليو السلطة يف 
٤ُتكماً السيطرة على وحدات اٞتيش وا١تواقع القيادية فيو ، ليتطور " سنحان"عسكريُت منتميُت إذل منطقتو 

األمر بعد ذلك إذل سيطرة األقارب ، وليتحول تالياً إذل صراع داخل اٞتيش ، بُت صاحل و٧تلو وحلفائهم من 
جهة وعلي ٤تسن وحلفائو من جهة أخرى ، اٟترس اٞتمهوري مقابل الفرقة األوذل مدرع ، يف صراع بُت 

. جيشُت عملياً على النفوذ وا٢تيمنة و القيادات و ا١تواقع  وا١تناطق والتسليح  والتحالفات اٟتمائية 

 بناء اٞتيش على أسس مهنية ومؤسسية وفق رؤية تضمن حياديتو ْتيث يعمل ضمن أجهضت ىذه البيئة فكرة
 ٤تكومة ٔتزاج قادهتا ةوظيفتو احملددة وفق الدستور والقانون، ٦تا أدى إذل تشكل اٞتيش كمجموعات إقطاعي

. ينا١تباشر

١تا يقارب الثالثة عقود  ٤تافظة صعدة ا  ا١تنطقة الشمالية الغربية الذي تقع يف إطارهقاد اللواء علي ٤تسن األٛتر 
 مع ٗتتلف وسياسية  ويرتبط األٛتر بتحالفات مع مراكز قوى قبلية وعسكرية  ومكونات ذات انتماءات مذىبية،

، وكان دور  اٟتركة اإلحيائية الزيدية اليت نشطت يف صعدة، وىو ما جعل اٞتيش وىذه اٟتركة يف احتكاك مستمر
اللواء علي ٤تسن األٛتر يتعدى اٞتانب العسكري إذل جهاز الدولة ا١تدين ٔتا فيو من اختيار احملافظ إذل الوكالء 

عل ما ج، وخارجها إذل قيادات ٥تتلف ا١تؤسسات اٟتكومية داخل ا١تنطقة اليت تقع ٖتت قيادتو ومنها صعدة 
. جهاز الدولة بكاملو يف احتكاك مستمر مع اٟتركة اإلحيائية الزيدية 

 السالح خارج إطار القانون -

مع انفالت القوات اٟتكومية وعدم التزامها بالقانون باإلضافة إذل غياب الدولة وىشاشتها توفرت مساحات 
واسعة  لتجارة السالح يف اليمن وحيازتو وتداولو خارج إطار القانون ، وبا١تخالفة ١تبدأ أساسي يف الدستور دينح 

                                                           
حواراللواءعلًمحسناألمرمعصحٌفةالجمهورٌةتحدثفٌهعندورهكرجلأولفًفترةحكمالرئٌسالسابقصالح-

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=44108

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=44108
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قبلية )، وىو ما خلق بيئة مساعدة لنشأة ٣تموعات مسلحة منظمة احتكار السالحيف الدولة اٟتق األصيل 
. أي خالف لدى ٥تتلف اجملموعات كثقافة وجعلو أمراً متاحاً ٟتسم ، و كرس النزاع ا١تسلح ( وسياسية ومذىبية 

  آثار احلزب اإلًساًيت واالقتصاديت

 النازحُت -

 جولة بعد أخرى ليصل يف اٞتولة ىمتزايد عددوخالل جوالت الصراع الست نزح آالف ا١تدنيُت ، 
 ضعف تبعاً  ألف نازح توزعوا على عدة ٥تيمات يف حرض وعمران ، و350السادسة من النزاع إذل ٨تو 

  . اآلالف إذل ٤تافظات ٥تتلفة حنزأخرى اجتماعية  وعوامل القدرة اإلستيعابية للمخيمات

بعضها ،  اآلالف يف ا١تخيمات وخارجها ، ويرجع ذلك بسبب ٥تاوف متعددة يعاد غالبية النازحُت وبق
 . قبل ٚتاعة اٟتوثي متوقعة من  ٥تاوف من عقوبات مبعثها باحتمالية عودة واٟترب ، وبعضها متعلقة

 

انتهاكات حقوق اإلنسان - 

وكان  من قبل أطراف النزاع شهدت جوالت الصراع ا١تختلفة انتهاكات واسعة للقانون الدورل اإلنساين
ألسواق واألماكن ا١تأىولة اليت طالت اللقوات اٟتكومية النصيب األكرب فيها من خالل ا٢تجمات العشوائية 

، با١تدنيُت دون ٘تييز واليت أودت ْتياة ا١تئات ، ووضع قيود على وصول ا١تساعدات اإلنسانية للمدنيُت 
٥تتلف األطراف ، وشن ىجمات من أماكن مأىولة با١تدنيُت من قبل ٚتاعة اٟتوثي ، قبل  منوٕتنيد األطفال 

مثل صنعاء وذمار من خالل مباشرة أخرى وتعدت اإلنتهاكات ساحة العمليات العسكرية لتشمل  ٤تافظات 
اٟتكومة اليمنية لوقائع اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وتعذيب واٟتد من حرية التعبَت و٤تاكمات على خلفية 

 . اٟترب 

                                                           
http://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php:المركزالوطنًللمعلومات–منالدستورالٌمنً(36)المادة-

مقابلةمعأحمدالكحالنًرئٌسوحدةالنازحٌنالحكومة-

مقابالتمعنازحٌنفًعمرانوصنعاء-

 (كلشًءهاديءعلىالجبهةالشمالٌة؟)تقرٌرلـهٌومنراٌتسووتش-

(عوائقوصولالمساعداتاإلنسانٌة..المدنٌونغٌرالمرئٌون)تقرٌرهٌومنراٌتسووتش-
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طالت االنتهاكات اليت مارستها السلطات على خلفية اٟترب أيضاً حرية الصحافة من خالل وقائع اختطاف 
من أبرزىم الصحفيُت وفاء قسري واعتقال وتعذيب و٤تاكمات غَت عادلة طالت عدد من الصحفيُت، تواخ

على خلفية نشر ملف و٤تمود طو عبد الكرًن ا٠تيواين و٤تمد ا١تقاحل، كما مت ٤تاكمة نائف حسان ونبيل سبيع 
. حول صعدة يف صحيفة الشارع

 دمار ا١تباين وا١تنشآت -

خلفت اٞتوالت الست من اٟترب دماراً واسعاً يف ا١تمتلكات العامة وا٠تاصة ، وقال تقرير حكومي أعده 
  أن إٚتارل عدد ا١تنازل ا١تتضررة وفقاً للمسوحات 2010ق إعادة إعمار صعدة مطلع العام وصند

 ْتاجة إذل 1354 جزئياً و1973 هتدمت كليا و1699منها ،  منزل ومأوى26 آالف و5األولية بلغ 
 خاصة أخرى، مبيناً أن ا١تنشآت العامة اليت تضررت وصل عددىا إذل ٨تو أة منش407إضافة إذل ، ترميم
فضال عن ،  منشأة ما بُت مدرسة ومركز صحي ومستشفى وأقسام شرطة و٤تكمة وإرشاد زراعي150
 منشأة عامة يف ٣تاالت أخرى، يف حُت وصل عدد ا١تنشآت ا١تتضررة يف بعض 70 مسجد و 100

  . منزل377 منشأة منها 404مناطق حرف سفيان إذل 

وطال الدمار يف اٟترب السادسة مدينة صعدة القددية ، ا١تدينة االتارخيية ا١تبنية من الطُت واليت بقيت منذ 
.  عن نَتان اٟترب اً اٞتولة األوذل حىت ا٠تامسة بعيد

 يوليو 28ورغم إعالن السلطات تشكيل صندوق إلعادة إعمار ا١تناطق ا١تتضررة من حرب صعدة يف 
 إال أن الصندوق دل حيقق نتائج ملموسة حيث ال يزال الدمار يف ٥تتلف ا١تناطق اليت طالتها 2007

 ومديرية بٍت حشيش يف ٤تافظة صنعاء عمران صعدة ويف مديرية حرف سفيان ٔتحافظة افظةاٟترب يف مح
. 

 القتلى واٞترحى -

ال يوجد إحصائيات علنية شاملة وموثوقة ترصد عدد القتلى واٞترحى وا١تفقودين  يف صفوف ا١تدنيُت وا١تقاتلُت 
اٟتوثيُت واٞتيش واجملموعات القبلية ا١تساندة لو خالل جوالت اٟترب الست ، رغم أمهية ىذا ا١تلف ومعاٞتتو 

 آالف تشَت لوجود آالف القتلى من ا١تدنيُت واٞتنود وا١تقاتلُت واتمعاٞتة شاملة وعادلة ، غَت أن التقدير
 .اٞترحى وا١تعوقُت وا١تفقودين 

                                                           
 2010تقرٌرصندوقإعادةإعمارصعدةالحكومً-

مشاهداتمباشرةأثناءزٌاراتمٌدانٌةلمدٌنةصعدةومدٌرٌةالطلحومدٌرٌةحرفسفٌانفًمحافظةعمران-
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 اآلثار اإلقتصادية  -

، ولذلك  تعترب احملافظة  (بشقيو النبايت واٟتيواين)يقوم النشاط االقتصادي حملافظة صعده على اإلنتاج الزراعي 
، كما أن موقعها اٞتغرايف وتنوع  (بعد ٤تافظيت اٟتديدة واٞتوف)إحدى ا١تصادر األساسية لسلة غذاء اليمن 

تضاريسها جيعل منها مركزاً ىاماً من مراكز اإلنتاج الزراعي واٟتيواين يف اليمن ، وأدت ا١تواجهات إذل تدمَت الكثَت 
واهنيار سوق العمل ما أدى إذل تعثر وإفالس الكثَت من مالك ىذه ا١تزارع التقليدية من ا١تزارع و٤تطات الري 
. رتفاع نسب الفقر والبطالة يف احملافظة ال أدىونزوحهم خارج صعدة ، 

  التداخالت اإلقليمية والدولية

  دأبتمنذ اندالع اٞتولة األوذل للنزاع وأطرافو دل تتوقف عن استدعاء العامل اإلقليمي والدورل ، ففي حُت
ماعة با١تقابل السلطات بأهنا ٗتوض حرباً بالنيابة اجل بدعم ٚتاعة اٟتوثي ، تتهم  مراراً على اهتام إيرانالسلطات

. عن ا١تملكة العربية السعودية والواليات ا١تتحدة األمريكية 

ربطاً بأحداث صعدة ، ورغم العدد ،  خاليا متصلة بإيران باعتبارىا السلطات اليمنية عدة ٣تموعاتحاكمتو
الكبَت للمجموعات اليت ضبطتها السلطات وقدمتها للمحاكمة بتهم التخابر مع إيران والتغطية اإلعالمية 

بالتحديد ، غَت أهنا فشلت يف ذلك كما  سعودي –الواسعة فيما يبدو أهنا ٤تاولة الستقطاب دعم دورل ، أمريكي 
قال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة وأوضحت رسائل السفَت األمريكي وقتئذ اليت نشرىا موقع ويكليكس ، 

، أنو ال يوجد دالئل على دعم طهران  حينها يف تصرحيات صحفية ا٠تارجية األمَتكية لشؤون الشرق األدىن
  .للمتمردين اٟتوثيُت يف اليمن 

فضاًل عن أن الرئيس اليمٍت السابق أصدر عدة قرارات بالعفو عن أشخاص أداهنم القضاء باإلرتباط بإيران 
وحكم على بعضهم باإلعدام والسجن على البعض اآلخر ، أبرزىم حيِت الديلمي و٤تمد مفتاح ، و٤تمد لقمان ، 

 .وعبدالكرم ا٠تيواين ، ما يشَت إذل أن السلطات وظفت القضاء ضمن أسلحة وأدوات اٟترب 

وبذلك   شنت القوات السعودية ىجوما على مقاتلُت حوثيُت سيطروا على جبل الدخان2009 نوفمرب 3يف 
 على نطاق واسع يةدشنت دخو٢تا الرٝتي وا١تباشر يف حرب صعدة  ، وشارك اٞتيش السعودي يف العمليات اٟترب

  . 2010حىت توقف اٞتولة السادسة منتصف فرباير 

 

                                                           
 http://m1.marebpress.com/news_details.php?sid=29349:موقعمأرببرس-
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 جهىد السالم 

  اجلهىد وادلؼىقاث
منذ  اندالع اٞتولة األوذل من النزاع وقبلها خالل التوتر الذي سبق تلك اٞتولة بُت السلطات وٚتاعة الشعار كان 

ىناك اتصاالت ومراسالت مباشرة ٤تدودة  بُت قيادات السلطات يف صنعاء وصعدة وبُت قيادات ٚتاعة الشعار 
يتبادل فيها الطرفان التطمينات واإللتزمات اليت دل تكن تنسحب على الوضع يف ا١تيدان  (ٚتاعة اٟتوثيُت الحقاً )

. ، وبا١تثل كانت ٥ُترجات ٞتان الوساطة ا١تختلفة يف األغلب األعم غالباً 

ُشكلت عدة ٞتان وساطة ٤تلية منذ اٞتولة األوذل للنزاع  بتسميات ٥تتلفة ٧تحت أحياناً يف إيقاف اإلشتباكات 
لبعض الوقت ولكن ا١تشًتك بُت ٚتيع اللجان عدم قدرهتا على ا٧تاز تسوية دائمة للنزاع وعدم وجود ٥ترجات 

مدونة علنية للعوائق اليت واجهتها واألسباب اليت أدت إذل تعثرىا ، شكلت اللجان من شخصيات سياسية 
. وحزبية بارزة وبعضها من شيوخ قبائل وبعضها من شخصيات دينية بارزة 

ال توجد يف الغالب وثائق متاحة  أو ٤تاضر تبُت كيفية سَت أعمال تلك اللجان واحملددات واإلتفاقيات اليت 
حكمت نشاطها ، وكذا العوائق اليت واجهتها وأسباب تعثر كل ٞتنة ، وا٨تصر اٞتدل الذي صاحب تعثر كل ٞتنة 

يف إتاىُت متناقضُت ٤تكومُت ٔتحدد أساسي ىو  ميول وانتماء عضو اللجنة  أو الوسيلة ٤تل اٞتدل ، ويتجو 
اٞتدل إذل ٦تارسات اٞتيش واألمن كاإلعتقاالت واإلعتداءات وا٢تجمات على عناصر اٞتماعة ومواقعها يف فًتات 

توقف اإلشتباكات  و٦تارسات ٚتاعة اٟتوثي وعدم تسليمها لألسلحة وا١تواقع ا١تتفق عليها ، واعتداءات على 
 .  ، واإلختالف على أولويات تنفيذ اإلتفاقات ا١تتواليةمواقع عسكرية أو مدنية

وديكن استنباط نقاط رئيسية تعثرت جهود ٞتان الوساطة عندىا من خالل اٞتدل العام الذي صاحب 
:  معظم اللجان وأبرزىا   

 .وىو السالح الثقيل وا١تتوسط الذي ْتوزة اٞتماعة  ..  السالح -
 .وىي ا١تواقع والنقاط العسكرية اليت استولت عليها اٞتماعة ..  تسليم ا١تواقع  -
 .من ا١تواقع اليت احتلها بعد النزاع ، وبعضها مزارع أو أمالك خاصة  ..  انسحاب اٞتيش -
 .خالل جولة اٟترب اعتقلت األجهزة األمنية العشرات يف صعدة وخارجها  ..  ا١تعتقلون -
إعادة إعمار ا١تنشآت وا١تباين ا٠تاصة والعام ويتبادل الطرفات اإلهتامات  ..  إعادة اإلعمار -

 .بشأن إفشا٢تا 
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 اللجاى 
 والثاين ما 2006 و2004على مستويُت األول ما بُت  (شخصيات وٞتان  )تدخل عدد من الوسطاء 

 ، ودييز بُت ا١تستويُت ٤تدودية تدخل الوسطاء و٤تدودية نشاطهم يف األول ، 2010  و2007بُت 
. بينما يف ا١تستوى الثاين أتيح للجان الوساطة ٣تال أوسع للنشاط والتدخل والعمل ا١تيداين 

 تدخلت شخصيات مثل العالمة الزيدي البارز ٤تمد بن ٤تمد ا١تنصور ، مث حيِت بدر  :ا١تستوى األول
الدين اٟتوثي ، مث توسيع األمر لتشكيل ٞتنة وساطة ضمت كل من عبدالكرًن جدبان وصاحل ىربة 

 تلتها ٞتنة وساطة أخرى ضمت كل من  عثمان ٣تلي، صاحل الوٚتان، صاحل بن .وابراىيم ٤تمد الوزير 
شاجع، إبراىيم الوزير، صالح فليتو، عبدهللا العز، إٝتاعيل علي اٟتوثي، حيِت بدر الدين اٟتوثي، علي 

. حسُت ا١تنبهي، علي ىادي الصليمي، ٤تمد حسن جبال، أٛتد ناصر البعران 
مث شكلت  ٞتنة وساطة ضمت شخصيات من عدة أطراف باإلضافة لشخصيات مستقلة  وحزبية 

عبدالوىاب اآلنسي األمُت العام ا١تساعد للتجمع اليمٍت لإلصالح و٤تمد : ضمت يف عضويتها كل من 
عدنان اٞتفري وزير العدل / حسُت العيدروس األمُت العام ا١تساعد للمؤ٘تر الشعيب العام  والدكتور

السابق وٛتود عباد وزير االوقاف واللواء ٤تمد ا٠تاوي عضو ٣تلس الشورى واللواء ٤تمد جار هللا 
 والقاضي  حينهاس حزب اٟتقيعضو ٣تلس الشورى والقاضي أٛتد الشامي عضو ٣تلس الشورى رئ

أٛتد عقبات وعبدا١تلك ا١تخاليف امُت عام التنظيم الوحدوي الشعيب الناصري حينها و ٤تمد ناجي 
الغادر عضو ٣تلس الشورى واللواء عبدهللا ناجي دارس و غالب ناصر االجدع و ٤تمد ناجي الشايف 
و حسُت عبدهللا بن حسُت و ٛتود ا٢تتار عضو ٚتعية علماء اليمن و ٤تمد عبد هللا بدر الدين و٤تمد 

غالب أٛتد عضو ا١تكتب السياسي للحزب االشًتاكي و٤تمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لإلصالح 
. وعبدهللا سالم اٟتكيمي وعلي سيف حسن وحسُت ا٢تدار عضو ٚتعية العلماء 

٤تمد بن ٤تمد ا١تنصور وبدر الدين أمَت الدين اٟتوثي وصاحل : تلتها وساطة أخرى ضمت كل من  -
الوٚتان وحسن جبالو اٟتوثي وعثمان ٣تلي وصالح فليتو، وغالب ا١تؤيدي وحيِت اٟتوثي وأٛتد ناصر 

البعران وإٝتاعيل علي اٟتوثي وعلى ىادي الصليمي ، مث انضم إذل اللجنة ٛتود ا١تؤيد العالمة الزيدي 
 .البارز 

 أعلن بيان حكومي من تسعة بنود وقف اٞتولة 2007 يونيو 16يوم السبت ا١توافق :  ا١تستوى الثاين  -
الرابعة من اٟترب ، وظهرت يف فقراتو أوذل مالمح الوساطة القطرية ونتائجها ، وشكل اإلعالن يف بنده 

لألحزاب األخَت ٞتنة برئاسة ٤تسن العلفي نائب رئيس ٣تلس الشورى، وعضوية رؤساء الكتل  الرب١تانية 
عبدالرٛتن بافضل، ياسر العواضي، سلطان العتواين، عيدروس : وأعضاء يف ٣تلس الشورى وىم 

 . وحسُت ٤تمد عرب، صادق األٛتر، أٛتد الشامي، ٤تمد شايف جار هللا  ،النقيب، ناصر عرمان
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  الىساطت القطزيت 
اليت بدأت خالل " الوساطة القطرية " باإلضافة للوساطات احمللية كان ىناك وساطة إقليمية وحيدة ىي 
تلى الزيارة وصول . 2007مايو 9زيارة قام هبا أمَت دولة قطر ٛتد بن خليفة آل ثاين إذل اليمن يف 

فريق من وزارة ا٠تارجية القطرية لإللتقاء مع قيادة ٚتاعة اٟتوثي  مث زيارة ليحِت اٟتوثي إذل الدوحة ، 
 مايو 9وعملت الوساطة القطرية على مرحلتُت ، ا١ترحلة األوذل بدأت مع زيارة أمَت قطر إذل صنعاء يف 

 يونيو 16 أدت بعد مشاورات إذل إعالن وقف اٞتولة الرابعة من اٟترب ببيان حكومي يف 2007
2007 .

 ، اإلتفاق الذي وقع عليو 2008 فرباير 1 يف  رٝتياً "اتفاق الدوحة " ا١ترحلة الثانية بدأت مع إعالن  
عبدالكرًن اإلرياين مستشار الرئيس صاحل وقتئذ ، ومن طرف ٚتاعة .من طرف السلطات اليمنية د

عن عبدا١تلك اٟتوثي وبرعاية أمَت دولة قطر وْتضور نائبو وورل عهده مراسيم " صاحل ىربه " اٟتوثي 
 أربعة عشر نقطة شددت إحداىا على سرية اإلتفاق وعدم جواز  الذي تضمن"اتفاق الدوحة " توقيع 

.  نشره خارج دائرة طرفيو 
حسُت ثورة،  )وتولت اإلشراف على تنفيذ اإلتفاق ٞتنة من الرب١تان و٣تلس الشورى مع إضافة كل من 

لعضويتها  رافق عملها إشراف قطري مباشر  (٤تمد ٤تمد ناصر ا١تؤيد ، على ناصر قرشو، صاحل شرمو 
من خالل التواجد ا١تيداين ١تندوبُت عن أمَت قطر ، وأعلنت قطر يف إطار جهودىا إلحالل السالم يف 

. صعدة عزمها مساعدة اليمن يف إعادة إعمار صعدة وتعويض ا١تتضررين 
وانفجرت جولة خامسة من اٟترب بعد ٨تو ثالثة أشهر من توقيع اتفاق الدوحة استمرت ما يقارب 

، تزامنت مع توتر يف عالقات صنعاء بالدوحة واهتامها بتشجيع اٟتوثيُت بالظهور كند للدولة شهرين 
 يف ظروف غامضة بعد توتر ميداين صاحبو اهتامات متبادلة بُت األطراف ،  الوساطة القطريةوانسحبت

 انتهاء اتفاق الدوحة مع اندالع اٞتولة السادسة من 2009 أغسطس 25وأعلنت السلطات يف 
. اٟترب واليت كانت األعنف  

 ستة شروط ٞتنة األمنية العليا ومع بداية اٞتولة السادسة من اٟترب أعلنت ال2009 أغسطس 13يف 
انسحاب اٟتوثيُت من ٚتيع ا١تديريات ورفع كافة النقاط ا١تعيقة ٟتركة ا١تواطنُت :  وىي  إليقاف اٟترب

من كافة الطرق، والنزول من اٞتبال وا١تواقع اليت يتمًتس فيها اٟتوثيون وإهناء التقطع وأعمال التخريب، 
وأن يسلم اٟتوثيون ا١تعدات اليت استولوا عليها مدنية وعسكرية، والكشف عن مصَت ا١تختطفُت 

، وتسليم ا١تختطفُت من أبناء صعدة، وعدم تدخل اٟتوثيُت يف شؤون السلطة احمللية يف 6األجانب الـ
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، واستمرت اٟترب ٨تو ٙتانية أشهر حىت أعلنت ٚتاعة اٟتوثي  صعدة بأي شكل من األشكال
 كنتيجة فيما يبدو ١تفاوضات غَت علنية 2010 فرباير 1موافقتها على شروط اٟتكومة الستة يف 

  .2010 فرباير 11ووساطات ٤تلية ، لتتوقف آخر اٞتوالت يف 
وإبان توقف اٟترب السادسة ترأس العميد عبدالقادر ىالل وزير اإلدارة احمللية حينذاك ٞتنة تشرف 

على تنفيذ وقف إطالق النار وإعادة اإلعمار خلفو بعدىا الدكتور رشاد العليمي نائب  رئيس الوزراء 
لشئون الدفاع واألمن وقتئذ على وزارة اإلدارة احمللية واللجنة ا١تشرفة على تنفيذ وقف إطالق النار 

عقب تقدًن ىالل استقالتو احتجاجاً على اهتامات وجهت لو بالتواطؤ مع ٚتاعة اٟتوثي من قبل الرئيس 
. فيما عرف بقضية بنت الصحن " صاحل " السابق 

 

  ادلبادراث ادلدًيت واحلقىقيت
عمدت السلطات منذ اٞتولة األوذل للنزاع على إغالق صعدة على أدواهتا وروايتها ، و٧تحت غالباً يف 
ذلك  من خالل اإلعتقاالت وا١تالحقات واحملاكمات واٟتمالت اإلعالمية ، واستطاعت ٖتييد الوسط 
اٟتقوقي واإلعالمي والسياسي مع استثناءات ٤تدودة عملت على حصارىا وترىيبها ما استطاعت إذل 

 .ذلك سبيال 
رغم كل ذلك برزت مبادرات مدنية نوعية شكلت اخًتاقاُ مهماً للحظر ا١تفروض على العمل اٟتقوقي 

 .وا١تدين واإلعالمي يف ىذا ا١تلف الذي يقع يف صميم وظائفو 
فباإلضافة ٞتهود عدد من الصحف وا١تواقع وا١تنتديات اإللكًتونية عملت ا١تنظمة اليمنية ٟتقوق 

اإلنسان مع طالبات وطالب مراكز زيدية وأىارل ا١تعتقلُت يف صنعاء على ملف ٤تاكمة حيِت الديلمي 
و٤تمد مفتاح و٤تمد لقمان باإلضافة لعدد من ا١تعتقلُت على خلفية اٟترب خالل جوالهتا الثانية والثالثة 

 نظم منتدى اإلعالميات اليمنيات ومنظمة ىود 2007 مارس 18على وجو التحديد ، ويوم األحد 
ْتضور عدد من النشطاء والقيادات اٟتزبية  (معا ضد اٟترب يف صعده  )حلقة نقاشية ٖتت عنوان 

واإلعالمية طالبت بسرعة اٟترب ٤تملة طرفيها مسؤليتها ، ودانت أدبيات الورشة انتهاكات حقوق 
 .اإلنسان ٖتت أي مربر كما دانت أي مواجهة مسلحة لقوات األمن واٞتيش ٖتت أي مربر 

م ومع استمرار اٞتولة الرابعة من اٟترب دشن ٣تموعة من النشطاء واإلعالميُت 2007 يونيو 4ويف 
اليت دانت يف بيان إشهارىا اٟترب " ٛتلة معاً ضد حرب صعدة " واألكادديُت وا١تنظمات ا١تدنية 

وطالبت بإيقافها ٤ُتذرة من مغبة استخدام الفتاوى يف اٟترب وحشد أبناء القبائل ٨تو ا١تشاركة يف اٟترب 

                                                           
www.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=531840#.Ua0_5ZzYTIU:جرٌدةالشرقاألوسط-
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وقامت اٟتملة بعدة أنشطة حقوقية للمطالبة بوقف ، وما سيًتتب بناء على ذلك من تعقيدات وثارات 
اٟترب ومعاٞتة آثارىا منها اعتصامات أمام الرئاسة والرب١تان وندوات وفعاليات وبيانات ورسائل 

. للفاعلُت
مراقبة حقوق  )وخالل اٞتولتُت ا٠تامسة والسادسة من النزاع أرسلت منظمة ىيومن رايتس ووتش

الدولية عدة بعثات إذل اليمن أجرت عدة ٖتقيقات حول انتهاكات حقوق اإلنسانية ،   (اإلنسان 
وقائع االختفاء واالعتقاالت "   األول حول 2010 و 2008وأصدرت ا١تنظمة ثالثة تقارير ما بُت 

التحديات اليت " ، والثاين حول " التعسفية يف سياق النزاع ا١تسلح مع ا١تتمردين اٟتوثيُت يف اليمن 
انتهاكات قوانُت " والثالث حول" أعاقت وصول ا١تساعدات اإلنسانية يف سياق حرب اليمن ا١تنسية 

، كما سجلت منظمة العفو " اٟترب اليت دل يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع ا١تتمردين اٟتوثيُت 
الدولية عدة مواقف حول اإلنتهاكات اليت رافقت اٟترب يف تقاريرىا وبياناهتا بعد زيارات لفرقها لليمن 

. 
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 احلىثيىى 
" من الشباب ا١تؤمن إذل أنصار هللا " 

 الشباب ادلؤهي 
بدأت يف صعدة حركة إحيائية زيدية دشنها ٣تموعة من شباب ا١تذىب الزيدي كرد فعل على دخول 

يف مناطق مشال الشمال اليت ينتمي غالبية سكاهنا  اٟتركة السلفية يف مطلع الثمانيات والتبشَت هبا
 عاد من مث  ، غادر صعدة كعالمة زيديداعية سلفي بارز وىو للمذىب الزيدي بقيادة مقبل الوادعي

م الذي استقبل 1978ليؤسس دار اٟتديث بدماج عام   إليها  كعادل سلفيا١تملكة العربية السعودية
 اٟتركة الزيدية التجديدية من خالل النشرات والندوات نشطت، وطالب من داخل اليمن وخارجو 

. م1986وغَتىا من األدوات ، حىت تبلورت فكرة تأسيس اٖتاد الشباب الزيدي عام 
مت تعديل اسم االٖتاد يف العام ذاتو إذل اٖتاد الشباب ا١تؤمن بسبب اعًتاضات ٤تافظ صعدة حينذاك 

على التسمية ، ونشط اٖتاد الشباب ا١تؤمن يف إطار مدينة صعدة ، يف ظل مالحقات وتضييق من 
السلطة عليو آنذاك ٦تا دفع بأعضاء االٖتاد ١تمارسة نشاطهم خارج ا١تدينة ، والقيام بعدة أنشطة يف 

ا١تديريات وتأسيس مدراس ومراكز صيفية وحلقات علمية زيدية ، وقد ىدفت تلك ا١تدارس واٟتلقات 
. إذل مواجهة ا١تد السلفي

م وبعد إعالن الوحدة اليمنية وتدشُت التعددية ، ٘تكنت ىذه اٟتركة التجديدية من 1990ويف عام 
توسيع نشاطها الفكري واالجتماعي ، وبدأت تتجو ٨تو النشاط السياسي، وبعد التشاور بُت نشطاء 

. ىذه اٟتركة مع علماء ونشطاء الزيدية يف صنعاء ، مت تأسيس حزب اٟتق 
م فاز اٟتزب ٔتقعدين يف الرب١تان لقياديُت يف اٟتركة التجديدية يف صعدة مها 1993ويف انتخابات 

حسُت بدر اٟتوثي ، وعبد هللا عيضو الرزامي، وبعد خالفات داخل اٟتزب استقال العضوان من اٟتزب 
مع بدر الدين اٟتوثي الذي كان يشغل موقع نائب رئيس اٟتزب ، وىنا انتهت عالقة الشباب ا١تؤمن 

. والقيادات الزيدية يف صعدة ْتزب اٟتق، وتركز نشاطهم يف صعدة على العمل الفكري والدعوي
٤تمد بدر الدين اٟتوثي ) تشكلت ا٢تيئة اإلدارية ١تنتدى الشباب ا١تؤمن من (م1993 )ويف نفس العام 

وىو ،  (، ٤تمد عزان ، عبد الكرًن جدبان ، علي أٛتد الرازحي ، أٛتد ٤تمد ا٢تادي ، صاحل أٛتد ىربه
 بو ووسع نشاطو يف مدينة اً  خاصاً وأقر ا١تنتدى منهج، ذات العام الذي تأسست يف جامعة اإلديان 

                                                           
جامعةأسسهاوٌرأسهاعبدالمجٌدالزندانً،أحدقٌاداتالجناحالسلفًداخلحزباإلصالح،وتعتمدمناهجهاومدرسٌهاعلى-

.فكرالسلفً



والحلولوالتداعٌاتواألبعادالجذور..قضٌةصعدة

 

21 

م ، حيث أثار حراكاً فكرياً واسعاً داخل دائرة الزيدية ويف 1998عدة واحملافظات ووصل ذروتو عام ص
  .٣تتمع صعدة بشكل عام

ق عليو لاألول ُأط:  بالتزامن مع ىذا اٟتراك الفكري برز ٘تايز داخل اٟتركة الزيدية اإلحيائية بُت خطُت 
اتباع العلماء ، وكان الثاين منتدى الشباب ا١تؤمن، وتطور التمايز إذل خالفات فكرية حادة بُت ا٠تطُت 

. وصلت حد مطالبة خط أتباع العلماء بإغالق ا١تدارس وا١تراكز التابعة للشباب ا١تؤمن
نضم بدر الدين اٟتوثي العالمة الزيدي البارز يف صعدة إذل ا  وبعد زيارة لو إذل إيرانم1999ويف أواخر 

اجملموعة ا١تناوئة ١تنتدى الشباب ا١تؤمن ، وبعد جهود بذلت من األوساط الزيدية ٟتل ا٠تالفات بُت 
الطرفُت ، مت توسعة ا٢تيئة اإلدارية ١تنتدى الشباب ا١تؤمن وكان من أبرز من انضم إليها حسُت بدر 

عادل – الدين اٟتوثي و حيِت بدر الدين اٟتوثي، وتقرر اعتبار بدر الدين اٟتوثي وأٛتد صالح ا٢تادي 
 على النشاط الفكري للمراكز الصيفية للمنتدى، كما مت انتخاب ٤تمد سادل ينمشرف– زيدي يف صعدة 

  .أميناً عام ١تنتدى الشباب ا١تؤمن – من النشطاء الشباب – عزان 
تزامن مع توتر عالقتها ْتزب " الشباب ا١تؤمن"وقدمت السلطات يف صنعاء دعماً مالياً شهرياً ألنشطة 

اإلصالح منتصف التسعينات وباألخص بعد اإلنتخابات الرب١تانية ٚتدتو خالل فًتة التوتر اليت سبقت 
 . اندالع أوذل جوالت اٟترب 

  مجاػت الشؼار 
م بدأت 2002وعلى الرغم من ذلك استمر التوتر بُت الطرفُت والتحريض ا١تتبادل بينهما ، ويف عام 

م بعد رحلة 2001 الذي عاد من السودان يف العام تربز ٚتاعة الشعار بقيادة حسُت بدر الدين اٟتوثي
 م وما تاله من أحداث 2001 سبتمرب 11دراسية ،واشتغلت ٚتاعة الشعار على ما رتبتو أحداث 

ا١توت ألمريكا ، ا١توت إلسرائيل ، اللعنة على اليهود ، النصر ) شعار أخذ، وعلى رأسها غزو العراق 
 اً ، ومثل ذلك انشقاقم باإلنتشار وكسب األنصار 1979وىو أحد شعارات الثورة اإليرانية  (لإلسالم 

على منتدى الشباب ا١تؤمن ، وبدأ ىذا ا١تكون الوليد معتمداً على الشعار و٤تاضرات حسُت بدر الدين 
، اليت انتشرت أكثر من خالل التسجيالت وا١تالزم، و انتشر الشعار بشكل واسع ووصل إذل مساجد 

 .، وصاحب ذلك االنتشار اعتقاالت واسعة ١ترددي الشعار وباألخص اٞتامع الكبَتأمانة العاصمة 
 

                                                           
حتىاندالعالحرب99دمحمسالمعزانأمٌنعاممنتدىالشبابالممؤمنمن-

:أمٌنعامحزبالحقفًحوارمعصحٌفةالحٌاةاللندنٌةنقلهموقععدنالغدعلىالرابط–حسنزٌد-

http://www.aden-news.net/news_details.php?sid=9325
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 ى واحلىثي
 إحدى عزل مديرية -م ، توجهت وحدة من قوات األمن إذل منطقة مران 2004 يف أواخر يونيو 

 بداعي تزعمو لنشاط خارج عن للقبض على حسُت بدر الدين اٟتوثي-  حيدان ٔتحافظة صعدة 
القانون، وحدث اشتباك بُت أفراد األمن وبُت حسُت بدر الدين اٟتوثي وأنصاره ، وكان ىذا اٟتادث 
بداية حروب صعدة الستة ، واليت ٖتولت على إثرىا ٚتاعة الشعار ١تا ُعرف باٟتوثيُت، وىي التسمية 

. وكذا اإلعالم ا٠تارجي اليت كرسها اإلعالم اٟتكومي ، ومن مث تعامل معها اإلعالم اٟتزيب وا١تستقل 
منذ اٟترب األوذل ازداد ما ُعرف باٟتوثيُت عدداً وعدة ، ومع كل جولة حرب كانت تزداد سيطرهتم 

م مع اندالع الثورة  على 2011على مساحات أكرب داخل صعدة ، حىت أحكموا السيطرة  ٘تاماً يف 
عاصمة ٤تافظة صعدة ومديرياهتا، وتشكلت خالل جوالت اٟترب الستة ٚتاعة مسلحة قوية داخل 
صعدة ٘تارس السلطات الفعلية يف عموم ٤تافظات صعدة ، وعالوة على التأمُت الذايت ٢تا كجماعة 

، وكرس اٟتوثيون أنفسهم كسلطة داخل صعدة بدأت باالنتشار بشكل واسع يف عدة ٤تافظات أخرى 
 أمر واقع يف صعدة اليت يديرةهنا بشكل أقرب إذل اٟتكم الذايت 

  أًصار اهلل والثىرة
م ، يف صنعاء ويف ٤تافظات أخرى، كما شاركت ٔتمثل يف 2011 شاركت اٞتماعة بفعالية يف ثورة 

اللجنة التنظيمية اليت أدارت ساحة التغيَت بصنعاء إذل جانب ٦تثلي أحزاب اللقاء ا١تشًتك وعدد من 
ا١تستقلُت، وشاركت من خالل تكتالهتا ا٠تاصة يف الساحات مثل شباب الصمود يف ساحة التغيَت 

بصنعاء، وشباب العز يف ساحة اٟترية بتعز، وسامهت أيضاً يف تشكيل عدد من التحالفات بُت عدد من 
الكيانات الثورية يف صنعاء مثل ملتقى التنظيمات الثورية، وجبهة انقاذ الثورة ، ومؤ٘تر اٟتوار الوطٍت 

 .(أنصار هللا )م ، بدأت اٞتماعة تعرف نفسها بـ 2011للشباب، ويف منتصف 

   هيكل اجلواػت
: ال يوجد ىيكل علٍت للجماعة ، لكن ديكن تصور ىيكل من خالل تتبع أداء اٞتماعة وبياناهتا كالتارل 

 .عبدا١تلك بدر الدين اٟتوثي يقف على رأس ىرم اٞتماعة عبد ا١تلك اٟتوثي  -
الناطق الرٝتي -       ا١تكتب إعالمي      - .ا١تكتب السياسي برئاسة صاحل ىربه  -

 (وحدة تقوم بوظيفة األجهزة األمنية يف صعدة  )األمنيات  -
 الدائرة االجتماعية           - دائرة ا١ترأة -
 دائرة منظمات اجملتمع ا١تدين وحقوق اإلنسان -

                                                           
التتوفرمعطٌاتموثوقةفٌماٌخصإجراءاتالقبضوقانونٌتهاوأسبابهاالحقٌقٌة-
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  قياداث اجلواػت
تتميز اٞتماعة حالياً بكون غالبية قياداهتا البارزة شابة ، وعلى رأس تلك القيادات زعيم اٞتماعة عبد 
ا١تلك بدر الدين اٟتوثي، وغَته من القيادات مثل يوسف الفيشي ، صاحل ىربه ، و عبدهللا اٟتاكم ، 

وعلي العماد ، وخالد ا١تداين  و٤تمد عبدالسالم ، وضيف هللا الشامي ، وحسُت العزي وىي قيادات 
 باإلضافة لقيادات رمزية كـ بدر الدين اٟتوثي األب  ، وحيِت بدر الدين اٟتوثي 2004برزت منذ العام 

 .
 شقيقو، مث برز  م2004عام  سبتمرب10مؤسس اٞتماعة ىو حسُت بدر اٟتوثي وقادىا حىت قُتل يف 

 .عبد ا١تلك بدر الدين اٟتوثي كقائد للجماعة حىت اليوم
ويتسم آداء اٞتماعة بالنسبة لبناء مواقفها وقراراهتا وسياستها كما يتضح للمتتبع  با١تركزية ا١تتشددة 

. ا١تعتمدة على شخص زعيم اٞتماعة 
ٔتا يف ذلك مكتب عبدا١تلك اٟتوثي الذي " السيد " حيرص اٟتوثيون على أن تسبق إسم زعيمهم كلمة 

وىي صفة ٘تيزية ٖتمل مدلول لو " ا١تكتب اإلعالمي للسيد عبدا١تلك اٟتوثي " يذيل بيانات اٞتماعة بـ 
من جهة ، ومن  (إخل ... سادة ، قبائل ، قضاة  مزائنة ، جزارين  )عالقة بتقسيم تقليدي للطبقات 

اليت تتأسس على  (آل البيت  )جهة أخرى لو عالقة باستدعاء التمييز على أساس سالرل ضمن فكرة 
. منظومة عقائدية تارخيية للمذاىب الشيعية ترتب امتيازات مادية ومعنوية ١تا يعرف بالسادة أو ا٢تامشيُت 

  

 وسائل إػالم اجلواػت
 ذاكرات ا٢تواتف احملمولة ،اعتمدت اٞتماعة خالل فًتة اٟتروب على الربيد اإللكًتوين ، السيديهات ،

ا١تنتديات االلكًتونية ، ا١تواقع اإلخبارية االلكًتونية ، ا١تدونات ، وأظهرت اٞتماعة قدرة فائقة ـ 
شهدت تطوراً جولة بعد أخرى ـ على استخدام تقنيات وأدوات اإلعالم اٞتديد متجاوزة اٟتظر اٟتكومي 

، و٧تحت من خالل تلك األدوات على بساطتها و٤تدودية أثرىا مقارنة بإمكانيات وأدوات الطرف 
. يف تصدير روايتها ألحداث اٟترب  " اٟتكومة " ا١تقابل يف اٟترب 

م  مسجلة سبقاً على 2012 مارس 23يف " قناة ا١تسَتة " يف نقلة نوعية إلعالم اٞتماعة أطلقت 
أحزاب ومكونات تسبق اٞتماعة بعقود من العمل السياسي واإلعالمي  ، ولديها باإلضافة للقناة موقع 

. إلكًتوين رٝتي وصحيفة دورية تصدر يف صعدة ، باإلضافة للمنشورات والالفتات الدورية وا١تناسباتية
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  التىسغ 
 من ٣تموعة ت ، وٖتولام بكسر اٟتصار ا١تفروض عليو2011استثمرت ٚتاعة  أنصار هللا اندالع ثورة 

٤تصورة يف صعدة إذل ٚتاعة وطنية تبشر بأفكارىا ومنهجها يف عموم ٤تافظات اٞتمهورية، و٢تذا التوسع 
جانبُت ، األول إجيايب  ْتيث أن ىذا النشاط خارج صعدة واالحتكاك والتنافس مع مكونات أخرى 

يقوي خربة اٞتماعة وأفرادىا يف التعامل مع األدوات السياسية وا١تدنية واإلعالمية واٞتماىَتية ، والثاين 
سليب لو عالقة ٔتا يُرصد مع ىذا االنتشار يف بعض مواضعو حركة سالح ، ٦تا جيعل أكثر من منطقة 

. مرشحو للنزاع
على أن اٞتماعة رغم ا٩تراطها يف العمل السياسي ضمن دورة التسوية ، دل تظهر ككيان قائم على نظام 

. داخلي وبرنامج سياسي 
 

  أًصار اهلل والتسىيت
بالرغم من إعالن اٞتماعة مناىضتها للمبادرة ا٠تليجية منذ اللحظة األوذل لإلعالن عنها منتصف 

م ، إال 2012 فرباير 21 م كخارطة طريق لتسوية سياسية ، ومقاطعتها النتخابات 2011العام 
أن قيادة اٞتماعة أبدت استجابة سريعة للعمل ضمن دورة التسوية رغم استمرار أنشطة أدواهتا 

أثناء زيارة مبعوث األمم ا١تتحدة لليمن ٚتال ىذه اإلستجابة  برزت ،وتكتالهتا ا١تناىضة للتسوية 
م ولقائو بعبدا١تلك اٟتوثي ، مث زيارة وفد من ٞتنة 2011 ديسمرب 14بنعمر إذل صعدة يف 

م ، لتشارك اٞتماعة فعلياً بعد ذلك يف اللجنة الفنية 2012 يونيو 1يف بعد ذلك اإلتصال 
 ٦تثاًل ، 37لإلعداد والتحضَت للحوار الوطٍت ٔتمثلُت ٢تا ، مث ا١تشاركة يف مؤ٘تر اٟتوار الوطٍت بـ 

وُعُت رئيس ا١تكتب السياسي للجماعة صاحل ىربه نائباً لرئيس مؤ٘تر اٟتوار ضمن ىيئة رئاسة 
ضمت أبرز القوى السياسية يف الساحة ، وحازت اٞتماعة ابتداء من اللجنة الفنية حىت مؤ٘تر 
اٟتوار وىيئة رئاستو على نسب ٘تثيل تتجاوز أو تساوي أو تقًتب من نسب مكونات وقوى 

. وأحزاب سبقت اٞتماعة بعقود يف التأسيس والنشاط واإلمكانيات 
وتبادلت اٞتماعة مراسالت مع الرئيس ىادي يف قضايا ٥تتلفة لعل أبرزىا رسالة زعيم اٞتماعة 

 سنوات 9عبدا١تلك اٟتوثي إذل الرئيس ىادي واليت أٙترت تسليم جثمان حسُت اٟتوثي بعد ٨تو 
. م 2013 يونيو 5من إخفائها والذي ُدفن يوم األربعاء 
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 خطاب اجلواػت 
: يرتكز خطاب اٞتماعة على ركيزتُت أساسيتُت 

 الركيزة األوذل جوىرىا العداء للواليات ا١تتحدة األمريكية وإسرائيل واليهود ، متموضعًة إقليمياً 
ضمن ما ُيسمى ٤تور ا١تقاومة يف ا١تنطقة مع إيران وسوريا وحزب هللا اللبناين ، وعلى ىذه الركيزة 
تبٍت اٞتماعة اٟتيز األكرب من خطاهبا التعبوي داخلياً ألفرادىا  ، وخطاهبا اإلستقطايب للجمهور 

إخل ، ويقول نشطاء اٞتماعة .. هللا أكرب ، ا١توت ألمريكا  )العام ، وعليها ُبٍت الشعار الرئيس ٢تا 
أهنا دفعت ٙتناً باىضاً متمثاًل باٟتروب الستة جراء ٣تاىرهتا هبذا الشعار و٘تسكها بًتديده وتبنيو ، 

وأن اٟتروب اليت نشبت كانت حروباً شنتها السلطات اليمنية بالنيابة عن أمريكا وإسرائل ١تنع 
. الشعار 

وُٖتيل اٞتماعة الكثَت من نزاعاهتا مع األطراف احمللية ، وكذا اجراءاهتا وترتيباهتا يف نطاق سلطاهتا 
الفعلية يف صعدة ١تواجهة مؤامرات و٤تاوالت العدو ا٠تارجي كما ىو واضح من مواقفها وتصوراهتا 

. ١تختلف الوقائع واألحدات 
وكما تستدعي بعض األطراف احمللية كوكالء للعدو ا٠تارجي تستدعي ا١تملكة العربية السعودية 

 ، وتستثمر اٞتماعة اإلستياء كعدو باألصل أحياناً أو بالنيابة عن أمريكا وإسرائيل أحياناً أخرى
 . العام للتدخل السعودي يف اليمن من خالل دعم مراكز قوى وقيادات اجتماعية ودينية

 (الزيدية  )كساللة ، و  (آل البيت  )الركيزة الثانية تقوم على ا٠تطاب الديٍت ضمن فكرة 
كمذىب ، ويشتغل خطاب اٞتماعة ضمن الساللة وا١تذىب على أساس مظلمة تارخيية مستمرة 

م وٕتلت يف حرب صعدة 1962 سبتمرب 26منذ مئات السنُت ، ومظلمة معاصرة بدأت مع ثورة 
. وما رتبتو من مظادل وآثار 

تستثمر اٞتماعة ا١تناسبات الدينية وا١تذىبية ا١تختلفة للتبشَت برؤاىا كـ ا١تولد النبوي وذكرى 
. ما إليها من مناسبات يوم الواليو ، وعاشوراء ويوم القدس العا١تي و

، رغم تأكيدات ٢تا أن ويدعو خطاب اٞتماعة إذل ٤تبة آل البيت وطاعتهم وأحقيتهم يف الوالية 
  .موضوع الوالية ليس موضوع ا١ترحلة 

 
 

                                                           

2012خطابعبدالملكالحوثًبمناسبةعٌدالغدٌر-الوثٌقةالفكرٌةوالثقافٌة-

2005رسالةمنعبدالملكالحوثًتعقٌباًعلىحوارهوالدهمعصحٌفةالوسطفً-
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 الىضغ الزاهي 

م ظل الوضع يف صعدة  شأن أي ىدنة سابقة يف حالة مد وجزر 2010 فرباير 11منذ انتهاء اٟترب السادسة يف 
م ، حيث انشغلت قيادة السلطة يف صنعاء  باألحداث ٦تا سهل 2011، حىت اندلعت االحتجاجات يف فرباير 

 يف مارس  صعدة ٔتا فيها مدينة صعدة عاصمة احملافظة ٤تافظةعلى ٚتاعة اٟتوثيُت استكمال سيطرهتا على كامل
. م2011

غادر حينئذ ٤تافظ صعدة ا١تُعُت طو ىاجر ، وقام اٟتوثييون على الفور بإجراءات مع أعيان ومشائخ وأعضاء 
. ٣تلس ٤تلي من صعدة أفضت إذل تنصيب فارس مناع ٤تافظاً للمحافظة 

    غياب الدولت
 عالوة على التهميش الذي سبق حرب صعدة ، جاءت اٟترب وضاعفت ىذا التهميش ، مث جاء استيالء ٚتاعة 

م فضاعف ىذا التهميش أكثر فأكثر، تغيب حالياً الدولة يف صعدة وال يتعدى 2011اٟتوثي على صعدة عام 
وجودىا الشكليات، و تغيب خدماهتا األساسية من خالل غياب ا١تؤسسات الصحية ، التعليمية ، القضائية ٔتا 

فيها من نيابات و٤تاكم و األمنية ٔتا فيها من إدارة اقسام ومرور واألحوال ا١تدنية وغَتىا ، تغيب احتياجات 
 ، رغم أن اٟتكومة تسلم ا١تيزانية السنوية ا١تعتمدة يف ا١توازنة ا١تواطنُت يف ىذه اجملاالت حىت يف حدىا األدىن

 .العامة للدولة 

ورغم تشكيل حكومة وفاق وطٍت إال أهنا دل تقدم للمحافظة أي خطط وسياسات وإجراءات تسجل حضور 
خالق للدولة يف حياة الناس ، وتراعي حساسية الوضع يف صعدة واستثنائيتو، ٦تا يضاعف معاناة سكان احملافظة 

 .وجيعلهم رىن وضع استثنائي

وخالفاً لغالبية احملافظات دل يُعُت الرئيس أو اٟتكومة أياً من ا١تسؤولُت التنفيذيُت ٔتختلف مستوياهتم يف ا١تكاتب 
. وا١تؤسسات اٟتكومية يف صعدة 
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   السلطت الفؼليت
يف ظل غياب شبو تام ألجهزة الدولة ومؤسساهتا باشرت ٚتاعة اٟتوثي تشكيل ىيئات موازية للسلطة احمللية تدير 

 ، وكانت أبرز التشكيالت اليت  بشكل أقرب للحكم الذايتمن خال٢تا شؤون احملافظة ا١تدنية واألمنية وا٠تدمية
تقوم هبذه ا١تهام ىي ا٢تيئة التنفيذية ، واليت تقوم بإدارة العالقة مع ا١تنظمات اإلنسانية ومن خالل ىذه ا٢تيئة 

. ديارس اٟتوثيون مهام السلطة احمللية كاملة

وتتوذل اٞتماعة الشئون األمنية يف عاصمة احملافظة وا١تديريات من خالل جهاز أمٍت خاص أطلقت عليو 
إسم األمنيات ، وىو جهاز يقوم ٔتهام األجهزة األمنية دون مرجعية قانونية ٖتكم سلوك أفراده ، ال 

ويديرون أماكن احتجاز يف " اجملاىدين " الذين يعرفون أنفسهم بـ " األمنيات " يوجد زي موحد لعناصر 
٥تتلف مديريات ٤تافظة صعدة ، وينصبون نقاط تفتيش عليها شعارات اٞتماعة يف عموم احملافظة،  

ويتعاملون مع قضايا متنوعة، واستطاعت اٞتماعة من خالل ىذا اٞتهاز التحكم يف الوضع األمٍت يف 
.  احملافظة

تدير اٞتماعة ا١تكاتب التنفيذية ا١تختلفة يف احملافظة ، كما نصبت قضاة  يعملون على فض النزاعات 
ا١تختلفة وفق اجتهادات شرعية وأبرزىا قضايا األراضي والقضايا التجارية ، وديارسون عملهم داخل 

منازل خاصة ، وتتفاخر قيادات يف اٞتماعة بإهناء قضايا عالقة أمام القضاء من عشرات السنُت، وتقوم 
اٞتماعة بتحصيل الرسوم اٟتكومية ا١تختلفة ، وبشكل عام هتيمن ٚتاعة أنصار هللا على ٥تتلف األجهزة 

. وا١تكاتب اٟتكومية يف ٤تافظة صعدة بطرق مباشرة وغَت مباشرة
 

  وضغ القىي األخزي 
ٖتتكر اٞتماعة يف الغالب النشاط العام يف صعدة يف جوانبو السياسية  والفكرية والثقافية ، وتشكو ا١تكونات 

األخرى مثل السلفيُت وحزب اإلصالح من منعهم من ٦تارسة أنشطتهم الثقافية والسياسية، ويتطور الوضع 
، وسببت ٦تارسات ٚتاعة اٟتوثي نزوح قسري ومواجهات مسلحة يف بعض اٟتاالت ليشكل بؤر نزاع 

. للعشرات من نشطاء ا١تكونات واألحزاب ا١تناوئة ٞتماعة اٟتوثي إذل ٤تافظات أخرى 
 

   بؤر صزاع جديدة
بيئة اٟترب اليت تشكلت يف صعدة خالل ستة جوالت دل تكن فقط ضامنة إلدامة النزاع ، بل تعدى األمر 

إذل قدرهتا على خلق بؤر نزاع جديدة ، ظهر ذلك بعد استكمال سيطرة اٟتوثيُت على ٤تافظة صعدة 
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م وتداعياتو ْتيث برزت بؤر نزاع ٥تتلفة يف ٤تافظة صعدة و٤تيطها وأبرز تلك 2011وبالتزامن مع حراك 
: البؤر ىي 

٤تافظة تقع ٔتحاذاة ٤تافظة صعد،  وقد اندلعت فيها مواجهات عنيفة يف مطلع ابريل : اٞتوف  -
م بُت ٚتاعات قبلية مسلحة تتبع حزب التجمع اليمٍت لإلصالح وبُت ٣تموعات مسلحة تابعة 2011

 على احملافظة وألوية عسكرية بعتادىا بُت الطرفان من أجل السيطرةٞتماعة اٟتوثي ،  وكان النزاع 
ومواقعها، وبعد سقوط عشرات القتلى من اٞتانبُت مت تشكيل ٞتان وساطة أوقفت النزاع بعد اسابيع من 

 .اندالعو
م مواجهات مسلحة 2011قرية تقع جنوب شرق مدينة صعدة ، نشبت فيها يف مطلع نوفمرب :  دماج  -

بُت طالب مركز دار اٟتديث التابع إلحدى اجملموعات السلفية وبُت ٚتاعة اٟتوثي، سقط عدد من 
 .القتلى واٞترحى من اٞتانبُت ، وتوقفت بعد عدة وساطات

م اندلعت فيها مواجهات ٤2011تافظة تقع مشال غرب العاصمة صنعاء ، ويف مطلع نوفمرب : حجة  -
بُت ٣تموعات مسلحة تابعة ٞتماعة اٟتوثي، و٣تموعات قبلية مسلحة موالية للتجمع اليمٍت لإلصالح ، 

 .وأيضاً توقفت بعد وساطات
 وبالتزامن مع االشتباكات يف دماج احتشد عدد من السلفيُت و٣تموعات 2011أواخر عام : كتاف -

 .قبلية اخرى، وبدأت مواجهات  متقطعة مع ٚتاعة اٟتوثي
 

  اًتهاكاث دقىق اإلًساى
منذ سيطرة ٚتاعة اٟتوثي على صعدة تزايدت شكاوى من انتهاكات متعددة ٟتقوق اإلنسان تباشرىا 

اٞتماعة ْتق نشطاء ألسباب ٢تا عالقة بأنشطة ٗتتلف مع توجو اٞتماعة ، باإلضافة إذل انتهاكات تطال 
. الناس العاديُت

وتشَت الشكاوى إذل وقائع متعددة مثل االحتجاز خارج إطار القانون ، التعذيب ، والتعدي على 
  .اٟتريات الشخصية 

 

  (حمىر صؼدة  )اجليش  
٨تو تسعة ألوية  (ا١تنطقة الشمالية الغربية سابقاً  )تتمركز يف ٤تور صعدة التابع للمنطقة السادسة حاليا 

 مشاة ، اللواء 133 مشاة ، اللواء 102 مشاة ، اللواء 101 مشاة ، اللواء 131اللواء  )عسكرية 
                                                           

م2012تقارٌرمنظماتحقوقٌة،تقرٌرمنظمةهود-
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، سبعة   ( مشاة ، لواء مشاة ميكا ، لواء مدفعية ، احملور العمليايت صعدة 115 مشاة ، اللواء 122
، ٚتيع ىذه األلوية شاركت بالعمليات اٟتربية بشكل مباشر ، وشكلت  منها يف ٤تيط مدينة صعدة 

. رأس حربة ْتكم مواقعها  يف ٥تتلف اٞتوالت  ، وأصبحت وثيقة الصلة ٔتلف اٟترب وتعقيداتو 
ويُعترب ٤تور صعدة أكرب احملاور على مستوى اٞتمهورية من ناحية عدد األلوية ، بل ويُعد أكرب من عدة 

ضمن خطة ا٢تيكلة لوضع األلوية ٔتا يتناسب مع ٢تا وضع معاٞتة مناطق عسكرية ، وىي إشكالية جيب 
 .خلق حالة سالم دائم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 \
 
 

                                                           
قراراتهٌكلةالجٌشوتوزٌعالقواتوالوحدات-
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 السالح 
كانت صعدة قبل اندالع اٟترب شأهنا شأن بقية احملافظات ٓتصوص حيازة اجملموعات القبيلة للسالح 

وتداولو وكانت أحد مراكز بيع السالح وتوزيعو ، وتوجد فيها أسواق علنية  لبيع السالح بعلم 
اٟتكومات ا١تتعاقبة ، مثل سوق الطلح الذي يقع يف ٤تيط مدينة صعدة ، إال أن قيام حرب صعدة 

 شكل منعطف استثنائي بالنسبة ٟتيازة السالح وشكل استخدامو

  (أًصار اهلل  )سالح احلىثيني 
 كامل التسليح ، من السالح ا٠تفيف إذل ا١تتوسط إذل الثقيل اً شاوييمع توارل اٟتروب أصبح اٟتوثيون تشكياًل ميل

، بقوة قتالية توازي قوة الوحدات العسكرية النظامية ا١تتواجدة يف صعدة ، وقد أكد ذلك مسار العمليات 
 اٟتوثي ، وكل ما مرت جولة حرب زادت قوة ُمقاتليالعسكرية أثناء النزاع ا١تسلح بُت القوات اٟتكومية و

. التسليح ىذه

ومع كل ىدنة كان السالح أحد ا١توضوعات الرئيسية اليت يتم التفاوض حو٢تا  بُت اٟتكومة وٚتاعة اٟتوثي، 
.  وغالباً ما كان ىذا ا١توضوع سبباً يف اندالع جوالت حرب جديدة

: م ، ىناك مستويان لسالح ٚتاعة اٟتوثي 2011ويف وضع ما بعد 

ا١تستوى األول  ىو سالح اجملموعات ا١تقاتلة ، وىو سالح متوسط ، ويف ىذا ا١تستوى ٦تا ٘تتلكو  -
. م2012ٚتاعة اٟتوثي مدافع ثبت استخدام اٞتماعة ٢تا يف نزاعها مع السلفيُت يف دماج عام 

ىو السالح ا٠تفيف والذي يظهر بشكل واضح يف تشكيل األمنيات التابعة للجماعة ، : ا١تستوى الثاين -
م، وتتوذل ىذه اجملموعات 2011والذي يتوذل ا١تهام األمنية لكامل ٤تافظة صعدة منذ مطلع عام 

. األمنية ا١تسلحة نقاط التفتيش ، وتباشر سلطة الضبط ، وبقية ا١تهام األمنية

تستدعي قيادات يف اٞتماعة عند اٟتديث عن سالحها سالح اجملموعات األخرى و اجملموعات القبلية يف ٥تتلف 
أ٨تاء اٞتمهورية ، مؤكدة أن أي معاٞتة ١توضوع السالح ال بد أن تكون معاٞتة شاملة لسالح اجملموعات ا١تنظمة 

، وترجع ىذه القيادات نشأة السالح يف صعدة  ابتداءاً من العاصمة صنعاء وانتهاءاً بصعدة خارج إطار القانون
لعدة عوامل منها تارخيية واجتماعية ، ومنها الصراع مع السلطات وا١تظادل ،ومنها ما تسميو التواجد العسكري 

األمريكي يف اليمن، وتربط ذلك ٔتا تسميو حق األمة يف الدفاع عن نفسها ضد التواجد األجنيب،  وتعترب أن اٞتزء 
األىم من مشكلة سالح اٞتماعة قد ٘تت معاٞتتو يف االتفاقية اليت ٘تت برعاية قطرية، وأن اٞتزء الباقي حالياً لو 

عالقة بغياب الدولة ا١تتعمد عن ٤تافظة صعدة، وأن اٞتماعة تقوم ْتفظ األمن، وتربط معاٞتة ملف السالح 
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بوجود دولة ضامنة للحقوق واٟتريات تكفل حرية الفكر والتعبَت عنو وتعاجل مشكلة السالح يف عموم ٤تافظات 
 .اٞتمهورية ومن ضمنها سالح اٞتماعة

  سالح اجملوىػاث األخزي 

باإلضافة إذل سالح ٚتاعة اٟتوثي يف صعدة ىناك عدة تشكيالت مسلحة منظمة يف صعدة و٤تيطها على رأسها 
 إضافية اً عدد من اجملموعات القبلية والسلفية ، وقد اكتسب سالح ىذه اجملموعات مع اٟتروب ا١تتوالية أبعاد

جعلتو جزء من ملفات اٟترب وتعقيداتو، وكان سالح ىذه اجملموعات عنصر فاعل أثناء النزاعات اليت نشبت بعد 
. اٟترب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مقابلةمععلًالعمادأحدقٌاداتالجماعةفًصنعاء-
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 بٌاء السالم 

تشييد البنية األساسية و ا٢تياكل اليت تساعد أطراف النزاع على العبور من مرحلة "يعرف بناء السالم على أنو 
يضم العمليات اليت هتدف إذل إلنعاش اجملتمع "  ، و يعرف أيضا بأنو مفهوم  "النزاع إذل مرحلة السالم االجيايب

ا١تدين و إعادة بناء البنية التحتية و استعادة ا١تؤسسات اليت حطمتها اٟترب أو النزاعات األىلية للمجتمعات، و 
 ".قد تسعى ىذه العمليات إذل إقامة ىذه ا١تؤسسات إذا دل تكن موجودة ٔتا دينع نشوب اٟترب مرة أخرى

إن بناء السالم قضية تعٍت كل البلدان يف مراحل النمو، و بالنسبة إذل البلدان اليت ٗترج من حالة الصراع دينح 
مفهوم بناء السالم فرصة إنشاء مؤسسات اجتماعية و سياسية و قضائية جديدة و ىي ٔتثابة القوة الدافعة ٨تو 

 .التطور

وتتلخص إسًتاتيجيات بناء السالم يف كامل العمليات اليت تسعى إذل التعاطي مع أسباب النزاعات واألزمات 
العنيفة الكاملة يف سبيل ضمان عدم تكرارىا، و ىي هتدف إذل تلبية اٟتاجات األساسية لألمن والنظام واٟتماية 

و ٕتري عملية بناء السالم على كافة األصعدة على ا١تستويُت الوطٍت و الدورل و منها على . والطعام واللباس
سبيل ا١تثال وضع أنظمة ضبط التسلح يف مكاهنا، و زيادة عدد آليات بناء الثقة كمحاوالت تضمن التعاون و 
السالم يف الصفقات الوطنية و الدولية، كذلك ا١تبادرات يف داخل الوطن اليت ترمي إذل تقليص الفجوات بُت 

  .الغٍت و الفقَت، و نشر مبادئ حقوق اإلنسان و بناء عملية التنمية ا١تستدامة
  : و تتضمن إسًتاتيجية بناء السالم يف فًتة ما بعد النزاع ستة عناصر رئيسية و ىي

    .إعادة إطالق االقتصاد الوطٍت  - 

   .استثمارات المركزية مؤسسة على اٞتماعة - 

   .إصالح شبكات االتصاالت و ا١تواصالت الرئيسية  -

  . نزع األلغام  -

   .تسريح ا١تقاتلُت السابقُت و إعادة تأىيلهم  - 

  . إعادة دمج السكان ا١تهجرين  -

                                                           

http://raed30.amuntada.com/t17-topicاميان بومزب/ وردة رزاقبحثحولبناءالسالملـ   -
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إن بناء سالم دائم يف صعدة حيتاج إذل خارطة طريق وطنية ُتصمم وفق ٤ُتددات علمية وقانونية وفنية تضمن 
معاٞتات شاملة وعادلة ، ومن أىم ا١تلفات اليت جيب أن تكون مشمولة بالبحث وا١تعاٞتة يف إطار جهود عملية 

 :ا١تلفات التالية بناء السالم 

. اٞتذور التارخيية للمشكلة ، وما ارتبط هبا من مظادل وشكاوى هتميش واستهداف - 
. جهاز الدولة ، ٔتختلف مؤسساتو ومباشرة إصالحات تضمن فاعليتو وكفاءتو وحياديتو - 

معاٞتة آثار اٟترب ، من إعادة إعمار ، ومعاٞتة ملف القتلى واٞترحى وا١تفقودين ، مع ضمان تصميم  -
 .حقيبة عدالة انتقالية شاملة موائمة للمباديء الدولية 

 . اٟترب يرانالعمل على تبٍت خطط إقتصادية ، هتدف إلحداث تنمية شاملة يف ا١تناطق اليت طالتها ن -

ٞتيش يف ٤تور صعدة ، ضمن خطة ىيكلة اٞتيش ٔتا يراعي حساسية الوضع يف امعاٞتات مشكلة  -
 . صعدة 

 وقف اٟتمالت التحريضية وتدشُت خطاب تصاٟتي  -

 سالح ٚتاعة اٟتوثي واجملموعات ، من خالل ٔتا يف ذلكمعاٞتة مشكلة السالح خارج إطار القانون  -
 ، ونزعو من ٥تتلف األطراف بشكل مباشرة إجراءات وترتيبات مطمئنة تنهي مربرات وجود السالح

 .ُمتزامن 
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 التىصياث 
  ػاهت 
. تصميم حقيبة حوار خاصة بقضية صعدة بُت السلطات من جهة وٚتاعة أنصار هللا  -

. خالصاهتا ومقًتحاهتا و٥تاوفها ستنباط  واالسابقة العمل على تصميم آلية لإلستفادة من ٞتان الوساطة  -

 . اٟترب يت رتبتهاتشكيل فريق وطٍت لدراسة ومعاٞتة جذور مشكلة صعدة وكافة اآلثار ال -

. تشجيع اٟتوثيُت على اإل٩تراط يف العمل السياسي وفق إطار واضح وقانوين  -

  احلكىهت  إىل
.  أجهزة الدولة ا١تختلفة ٕتاه ٥تتلف ا١تواطنيُت ٔتختلف توجهاهتم   وكفاءةضمان حيادية -

 .مباشرة برامج حكومية تنموية واقتصادية اسًتاتيجية خاصة بصعدة  -

تصميم حقيبة عدالة انتقالية ملتزمة با١تباديء  األساسية للعدالة اإلنتقالية يكون ضمن واليتها ملف  -
 .صعدة ّتذوره وتداعياتو وآثاره 

 .مباشرة برنامج إعادة إعمار ما دمرتو اٟترب بشكل شامل وعادل  -

دراسة شكاوى ا١تواطنُت ٓتصوص التمييز وخلق ضمانات حقيقية ٔتنع أي شكل من أشكال التمييز  -
. على أي أسس مذىبية أو عرقية أو مناطقية 

األخذ بعُت اإلعتبار عند ىيكلة اٞتيش قضية صعدة من حيث حساسية قيادات عسكرية ووحدات  -
. بعينها كان ٢تا صلة وثيقة بالنزاع 

 .وضع معاٞتة لسالح اٞتماعة ضمن اسًتاتيجية وطنية لسالح اجملموعات خارج إطار القانون  -

 .ضمان حرية التعبَت وحرية ا١تعتقد يف التشريعات والسياسات  -

 .مسح مناطق النزاع يف صعدة وحجة وعمران ونزع األلغام  -

 . تأمُت عودة النازحُت من ٥تتلف األطراف وإزالة األسباب وا١تخاوف اليت حالت دون عودهتم  -



والحلولوالتداعٌاتواألبعادالجذور..قضٌةصعدة

 

35 

  احلىثيني  إىل
 .ا١تبادرة إذل التخلي عن السالح خارج إطار القانون ضمن خطة وطنية لنزع سالح كافة اجملموعات  -

وقف مباشرة السلطات الفعلية ، والتسليم الفعلي ْتق الدولة يف بسط سلطتها وفق قواعد الدستور  -
 .والقانون 

وقف أي ٦تارسات ماسة ْتقوق أفراد القوى األخرى ، والعمل مع ٚتيع القوى على مباشرة مسار  -
 .تصاٟتي يضمن التعايش والتنافس معاً 

مراجعة خطاب اٞتماعة وضبطو ٔتا يتوائم مع قيم التعايش وحقوق اإلنسان والعدالة وا١تساواة  -
 .وا١تواطنة

 قطز وجملس التؼاوى اخلليجي واجملتوغ الدويل  إىل 
 .استئناف مساعدة اٟتكومة اليمنية يف إعادة اإلعمار ومعاٞتة آثار اٟترب  -

 .تقدًن الدعم الفٍت وا١تادي من أجل خلق مسار بناء سالم دائم  -

 .تقدًن الدعم الفٍت وا١تادي من أجل مسار عدالة انتقالية شامل  -

 اجملتوغ ادلدًي إىل 
 الرصد والرقابةتصميم برامج خاصة ب -

   والعدالة اإلنتقالية وحقوق اإلنسان تصميم برامج خاصة ببناء السالم -

 .إجراء دراسات وْتوث متخصصة حول ٥تتلف ملفات قضية صعدة  -

 إىل األطزاف والقىي األخزي 
 .مراجعة خطاهبا وموائمتو مع جهود السالم وقيم التعايش وحقوق اإلنسان  -

ا١تبادرة إذل التخلي عن سالح أي ٣تموعات تابعة ٢تا أو متحالفة معها ضمن خطة وطنية لنزع سالح  -
 . اجملموعات 
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  تٌىيه
عدم توفر ا١تعلومات  ، واإلحصائيات ، خالل كتابة ىذه القراءة لقضية صعدة كان ىناك عوائق تتمثل يف  

، والوثائق ، واألدبيات ، وكذا عدم تعاون األطراف الرئيسية للقضية ، والكثَت من الوسطاء ، ضمن والدراسات 
سياق حيمي القضية من الدراسة والتحليل والقراءة وفق معطيات دقيقة ، ويبقيها رىن روايات أطراف النزاع 

. وتصوراهتا 

وما دل ُٖترر البيانات واألدبيات وا١تعلومات والشهادات ا١تتعلقة ٔتلف صعدة وإتاحتها للتداول العام فإن أي قراءة 
. ١تثل ىذا ا١تلف ا٢تام واٟتساس سيشوهبا القصور واإلرباك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


