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ــاء للدراســات  ــن( فقــط، وال تعكــس آراء مركــز صنع ــف )المؤلفي ــة هــي آراء المؤل ــواردة فــي هــذه الورق اآلراء ال

االســتراتيجية أو شــريكه )شــركائه( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى قــد يتبــع لهــا المشــاركون. ال يمكــن 

بــأي حــال مــن األحــوال اعتبــار محتويــات هــذه الورقــة عــى أنهــا تعكــس مواقــف الحكومــة االتحاديــة األلمانيــة أو 

ــي.  ــدا أو اإلتحــاد األوروب حكومــة كن

2021 تيجية  ا اإلســتر للدراســات  © مركــز صنعــاء  لحقــوق محفوظــة  ا جميــع 

للدراســات االســتراتيجية كجــزء مــن مشــروع االســتفادة مــن  ِقبــل مركــز صنعــاء  الورقــة مــن  أُعــدت هــذه 

التكنولوجيــا المبتكــرة لمراقبــة وقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنييــن والمســاءلة فــي اليمــن. ُموِّلــت هــذه الورقــة 

مــن ِقبــل الحكومــة االتحادـيـة األلمانيــة وحكومــة كنــدا واالتحــاد األوروبــي. 
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مقدمة

يُعــد التوتــر بيــن جماعــة الحوثييــن والســلفيين مــن الشــواهد البــارزة فــي التاريــخ اليمنــي 

الحديــث. الحوثيــون -وهــم جماعــة مســلحة تنتمــي إىل المذهــب الشــيعي الزيــدي- يصنفــون 

الســلفيين كامتــداد للحركــة الوهابيــة الســعودية المعاديــة للشــيعة، بعــد اســتيرادها إىل اليمــن، 

بينمــا ينظــر الســلفيون -وهــم فــرع محافــظ للغايــة مــن اإلســام الســني يزعمــون أنهــم يمثلــون 

التقاليــد األصيلــة للنبــي محمــد والصحابــة- إىل جماعــة الحوثييــن عــى أنهــا جماعــة سياســية 

إيــران. شــيعية مســتوحاة مــن 

كا الطرفيــن جماعتــان سياســيتان جديدتــان ظهرتــا فــي الثمانينيــات والتســعينيات في شــمال 

اليمــن الــذي كان تاريخيًّــا معقــًا للشــيعة الزيديــة. تأســس أول مركز ســلفي، والمعروف باســم 

دار الحديــث، فــي دمــاج بمحافظــة صعــدة أوائــل الثمانينيــات مــن ِقبــل مقبــل هــادي الوادعــي. 

الوادعــي، الــذي توفــي عــام 2001، مــن مواليــد صعــدة ونشــأ عــى الزيديــة ثــم تأثــر برجــل الديــن 

الســلفي الســوري الراحــل محمــد ناصــر الديــن األلبانــي حيــن كان يــدرس فــي الســعودية. كان 

الوادعــي مــن أتبــاع جهيمــان العتيبــي، زعيــم الجماعــة التــي اعتبــرت أن الكثيــر مــن العامــات 

مهــدت لظهــور المهــدي المنتظــر والتــي قــادت تمــرًدا مســلًحا فــي مكــة عــام 1979، وأمضــى 

عــدة أشــهر فــي الســجن قبــل أن يعــود إىل اليمــن ليؤســس تياره الســلفي عــى نمــط األلباني.]1] 

وبجهــوده؛ انتشــرت الســلفية إىل مــا وراء صعــدة لتوجــد فــي معظــم محافظــات اليمــن.

عــارض الزعمــاء الدينيــون الزيديــون فــي صعــدة األنشــطة الســلفية عــى أســاس االعتقــاد 

ـا أمــام الطوائــف األخــرى. كانــت المنطقــة  بــأن المنطقــة يجــب أن تظــل مغلقــة أيديولوجيًـّ

إنشــاء الدولــة الزيديــة األوىل  ــا معقــل الزيديــة وهــي فــرع مــن اإلســام الشــيعي، ومــع  تاريخيًّ

فــي صعــدة فــي القــرن التاســع، تطــورت الطائفــة بمعــزل عــن المناطــق ذات األغلبيــة الســنية 

المحيطــة. أســس علمــاء وقــادة الزيديــة المحلييــن جماعــة الشــباب المؤمــن عــام 1992 إلحيــاء 

الهويــة الزيديــة والممارســة الدينيــة كــرد فعــل عــى انتشــار الســلفية فــي صعــدة.]2] واســتمر 

ــك  العديــد مــن أعضــاء الجماعــة فيمــا بعــد فــي تشــكيل قلــب جماعــة الحوثييــن، بمــا فــي ذل

الزعيــم الحالــي عبدالملــك الحوثــي، شــقيق مؤســس الجماعــة حســين بــدر الديــن الحوثــي الــذي 

ُقتــل عــام 2004.

]1[ لوران بونفوا، السلفية في اليمن: النزعة العبر أممية والهوية الدينية )لندن: هيرست، 2011(.

https:// ،2021 ــران ــي، 7 يونيو/حزي ــي« ، مؤسســة كارنيغــي للســام الدول ــم الدين ــل التعلي ــن، »تنافســات اليمــن خــال الحــرب مــن أج ]2[ ميســاء  شــجاع الدي

 carnegieendowment.org/2021/06/07/yemen-s-war-torn-rivalries-for-religious-education-pub-84651

https://carnegieendowment.org/2021/06/07/yemen-s-war-torn-rivalries-for-religious-education-pub-84651
https://carnegieendowment.org/2021/06/07/yemen-s-war-torn-rivalries-for-religious-education-pub-84651
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فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، خاضــت جماعــة الحوثييــن والقــوات الحكوميــة 

اليمنيــة سلســلة مــن المعــارك فــي المحافظــة، والتــي أصبحــت تُعــرف باســم حــروب صعــدة. 

واندلــع القتــال مــرة أخــرى فــي دمــاج بيــن عامــي 2011 و2013 فــي أعقــاب انتفاضــة اليمــن 

المســتوحاة مــن الربيــع العربــي والتــي أدت إىل تنــازل الرئيــس علــي عبداللــه صالــح عــن الحكــم. 

انتهــى القتــال بخــروج الســلفيين عــن طريــق التفــاوض مــن دمــاج مطلــع 2014، وســيطرة 

الحوثييــن عــى المدينــة.

مــع ســيطرة جماعــة الحوثييــن عــى العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 2014 وتوســعها 

الحًقــا فــي محافظــات أخــرى، بمــا فــي ذلــك المناطــق غيــر الزيديــة تقليديًّــا، افتــرض الســلفيون 

إنهــاء أنشــطتهم الدينيــة وربمــا تواصــل  إىل  أن ســلطات الحوثييــن ستســعى مــرة أخــرى 

الصــراع المذهبــي معهــم. ولكــن بــداًل مــن ذلــك، دخلــوا فــي سلســلة مــن اتفاقيــات التعايــش 

مــع الســلفيين فــي ثــاث محافظــات خــارج معاقــل الحوثييــن الشــمالية، ولكنهــا اآلن تحــت 

ســيطرة الحوثييــن -صنعــاء وإب وذمــار.]3] تركــز هــذه الورقــة عــى العاقــات بيــن الســلفيين 

والحوثييــن فــي المناطــق الثــاث عــى وجــه التحديــد.

تبحــث الورقــة فــي مضمــون هــذه االتفاقيــات، ومختلــف التيــارات الســلفية المنخرطــة بهــا، 

والعوامــل السياســية وراء توقيعهــا، ودوافــع األطــراف المعنيــة، ودرجــة تنفيذهــا عــى أرض 

الواقــع. وتختتــم بمناقشــة اآلفــاق المســتقبلية لاتفاقيــات وتوصيــات حــول كيــف يمكــن 

ــا. ــاء عليه ــات والبن ــى االتفاقي ــاظ ع ــي الحف ــا ف ــي ُقدًم ــة الُمض ــراف المعني لألط

تســتند الورقــة فــي المقــام األول إىل مقابــات مــع خمســة قادة ســلفيين]4] وعضو فــي المكتب 

السياســي لجماعــة الحوثييــن )المعروفــة رســميًّا باســم أنصــار اللــه(. أُجريــت بعــض المقابــات 

شــخصيًّا فــي صنعــاء، بينمــا أُجريــت بعضهــا عبــر تطبيــق الواتســاب بســبب المصاعــب المتعلقــة 

بعقــد اجتماعــات شــخصية. كمــا اســتُخدمت المصــادر الثانوـيـة للمعلومــات، بمــا فــي ذلــك 

المواقــع اإلخباريــة اليمنيــة، والمقــاالت اإلعاميــة، واألبحــاث، والكتــب.

]3[ يوجــد فــي صنعــاء خليــط مــن الســكان الزيدييــن والســنة. ســكان ذمــار، الواقعــة مباشــرة فــي الجنــوب، هــم مــن الزيدييــن بشــكل أساســي ولكــن إب عــى 

الحــدود الجنوبيــة أغلبيــة ســكانها مــن الســنة.

إجمالي 17 من القادة السلفيين الذين تم االتصال بهم في صنعاء وذمار وإب، رفض 12 قياديًّا المشاركة في هذا البحث. ]4[ من 
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التيارات السلفية في اليمن

التيــار الســلفي الــذي أسســه الوادعــي فــي صعــدة هــو البــذرة التــي نشــأت منهــا كل التيــارات 

الســلفية األخــرى فــي اليمــن وكان لــكل منهــا قيادتهــا وأنشــطتها. ركــزت بعــض هــذه التيــارات 

عــى أعمــال اإلغاثــة، بينمــا كان تركيــز البعــض اآلخــر سياســيًّا، ولعبــت دورًا نشــًطا فــي أعقــاب 

احتجاجــات 2011. وعــى الرغــم مــن أنهــا تنضــوي جميعهــا تحــت رايــة الســلفية، يجــب أن يُنظــر 

إليهــا عــى أنهــا تيــارات مختلفــة، لهــا وجهــات نظرهــا الخاصــة فيمــا يتعلــق بالتعليــم والسياســة 

والعمــل اإلغاثــي. 

التقليدـيـة  الســلفية  رئيســية:  مجموعــات  ثــاث  إىل  اليمــن  فــي  الســلفية  تقســيم  يمكــن 

الجهادـيـة. والســلفية  الجدـيـدة  والســلفية 

 1- السلفية التقليدية

يُشــار إىل هــذا االتجــاه أحيانًــا بالســلفية العلميــة نظــرًا لنهجهــا غيــر السياســي والهــادئ الــذي 

يركــز عــى الدراســة وعــادة مــا يتجنــب النشــاط السياســي العلنــي. ويمثلهــا تيــار مركــز دمــاج 

يحيــى الحجــوري منــذ وفــاة الوادعــي. بعــد معــارك مــع جماعــة  بمحافظــة صعــدة بقيــادة 

الحوثييــن عــام 2014، غــادر الحجــوري دمــاج مــع طابــه الذيــن انتشــروا فــي صنعــاء وذمــار 

وإب.]5] ومــن الجماعــات األخــرى التــي تنــدرج ضمــن الســلفية التقليديــة، مركــز معبــر بمحافظــة 

ذمــار بقيــادة محمــد اإلمــام الــذي تأســس عــام 1986، ورابطــة أهــل الحديــث فــي مــأرب التــي 

ــام 1989. ــليماني ع ــى الس ــأها مصطف أنش

كل مــن هــذه التيــارات تعمــل بشــكل مســتقل، وليــس لديهــا هيــاكل تنظيميــة واضحــة 

وتعتمــد عــى مركزـيـة القــرار المتمثلــة بـ«الشــيخ«، االســم الــذي يُطلــق عــى زعيــم التيــار. 

ــف  ــي فــي المســاجد والمراكــز الدراســية بإشــراف مختل تركــز األنشــطة عــى التدريــس الدين

القيــادات. عــى ســبيل المثــال، يشــرف محمــد اإلمــام، رئيــس مركــز معبــر، عــى 50 مســجًدا فــي 
ــة إىل مســاجد فــي محافظــات أخــرى.]6] ــار، إضاف ــران بذم مديريــة جه

أنــه  إال  يتخذهــا زعيــم كل تيــار،  فــي حيــن أن القــرارات فــي التيــارات الســلفية التقليدـيـة 

يمكــن اختيــار أفــراد آخريــن لتمثيلهــا أثنــاء النزاعــات. وفــي معــرض مراجعــة االتفاقيــات التــي 

إليهــا بيــن ســلطات الحوثييــن والســلفيين فــي مركــز معبــر بذمــار، كان الممثــل  تــم التوصــل 

الســلفي فــي المفاوضــات هــو صالــح العويــري. أمــا مــن وقــع عــى االتفاقيــة فهــو زعيــم المركــز 

محمــد اإلمــام.

إىل الجوبة في مأرب التي تقع خارج سيطرة الحوثيين. ]5[ ثم أمضى الحجوري بضع سنوات في السعودية قبل أن يعود 

]6[ »نبذة عن دار الحديث بمعبر«، دار الحديث للعلوم الشرعية، www.sh-emam.net/نبذة-عن-دار-الحديث-بمعبر 

http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
http://www.sh-emam.net/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1
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2- السلفية الجديدة

يتركــز هــذا النــوع مــن الســلفية عــى الدعــوة والعمــل الخيــري والنشــاط السياســي. ويمثلها في 

اليمــن تيــار الحكمــة بقيــادة عبدالعزيــز الدبعــي ومحمــد المهــدي وأحمــد المعلــم وتيــار اإلحســان 

بزعامــة عبداللــه األهــدل. وفــي حيــن أن هذيــن التياريــن يتفقــان بشــكل عــام عــى مســائل 

إال أنهمــا يعمــان بشــكل مســتقل وككيانيــن  الدعــوة واإلغاثــة والمشــاركة فــي السياســة، 

منفصليــن.

يتمركــز تيــار الحكمــة بشــكل أساســي فــي محافظــة إب، عــى الرغــم مــن وجــوده فــي جميــع 

المحافظــات اليمنيــة الـــ 21 بتنســيق مــن فــرد واحــد يديــر أعمــال الدعــوة واإلغاثــة والعمــل 

السياســي. تشــمل هــذه األنشــطة تدريــس العلــوم الدينيــة فــي المســاجد والمراكــز وتقديــم 

المســاعدة لألســر الفقيــرة واأليتــام مــن خــال جمعيــة الحكمــة. أســس تيــار الحكمــة حــزب 

الســلم عــام 2014، لكــن أنشــطته السياســية ُقلصــت بشــدة أو أُنهيــت عقــب التدخل العســكري 

بقيــادة الســعودية فــي مــارس/آذار 2015. توقــف نشــاط الحــزب السياســي فــي المحافظــات 

والمحافظــات  ـا  دوليًـّ بهــا  المعتــرف  للحكومــة  الشــكلية  للســيطرة  تخضــع  التــي  الجنوبيــة 

ــن. الشــمالية الخاضعــة لســيطرة الحوثيي

يتزعــم تيــار اإلحســان عبــد اللــه األهــدل وينشــط بشــكل رئيســي فــي صنعــاء وإب، ومثــل تيــار 

الحكمــة، لديــه ممثــل يــرأس أنشــطة أتباعــه فــي جميــع المحافظــات. تشــمل هــذه األنشــطة 

تقديــم الــدروس الدينيــة في مراكز الدراســة والمســاجد وتوزيــع المواد الغذائية والمســتلزمات 

إطــار تيــار اإلحســان مثــل  ـا ضمــن  إداريًـّ الطبيــة لألســر المحتاجــة عبــر مؤسســات مســتقلة 

مؤسســة األرض الطيبــة. الكثيــر مــن شــيوخ تيــاري الحكمــة واإلحســان كانــوا داعميــن لحــزب 

اتحــاد الرشــاد، أول حــزب سياســي ســلفي فــي اليمــن، حيــن أُســس عــام 2012.]7] وعــى الرغــم 

ـا التــي تشــكلت فــي  مــن أن حــزب اتحــاد الرشــاد ممثــل فــي الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًـّ

ديســمبر/كانون األول 2020، إال أن أنشــطته انتهــت فعليًّــا فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون والمحافظــات الجنوبيــة عــام 2015.]8]

3- السلفية الجهادية

هــذه الفئــة مــن الســلفية ممثلــة بتنظيــم القاعــدة فــي شــبه جزيــرة العــرب. يقودهــا منــذ 

عــام 2020 خالــد باطرفــي، ولهــا حضــور فــي عــدد محــدود مــن المحافظــات، مــع وجــود معظــم 

األمريكيــة  القــوات  تاحقــه  الــذي  التنظيــم،  يعلــن  وال  البيضــاء.  محافظــة  فــي  أعضائهــا 

بالطائــرات المســيّرة وهجمــات أخــرى، عــن هيكلــه اإلداري أو طريقــة عملــه.

]7[ انظــر: لــوران بونفوا وجوديــت كوشنيتيســكي، »الســلفيون والربيــع العربــي فــي اليمــن: التســييس التقدمــي والهــدوء المــرن،« العلــوم اإلنســانية العربيــة، 2015 

 https://doi.org/10.4000/cy.2811 ،)4 اإلصــدار(

]8[ زعيم الحزب محمد موسى العامري هو مستشار الرئيس هادي في الرياض.

https://doi.org/10.4000/cy.2811
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اتفاقيات التعايش بين التيارات السلفية 
والحوثيين

إىل 2014، ومــع انحســار ســلطة مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا فــي  خــال الفتــرة مــن 2011 

أعقــاب انتفاضــة 2011، توســعت جماعــة الحوثييــن وســيطرت عــى عــدة محافظــات، بــدًءا مــن 

ــا إىل مناطــق أخــرى. مــع بســط جماعــة الحوثييــن ســلطتها فــي هــذه  صعــدة وتقدمــت جنوبً

المناطــق، أبرمــت عــدًدا مــن اتفاقيــات التعايــش مــع التيــارات الســلفية فــي صنعــاء وذمــار 

وإب.]9] أُضفــي الطابــع الرســمي عــى بعــض االتفاقيــات، التــي كانــت تهــدف بشــكل أساســي 

إبــرام اتفاقيــات مكتوبــة فــي حيــن  إىل منــع االشــتباكات المســلحة بيــن الجانبيــن، عــن طريــق 

ــا اتفاقــات شــفهية. كان بعضه

ــة األوىل فــي 26 يونيو/حزيــران 2014 بيــن جماعــة الحوثييــن ومركــز  جــرى االتفــاق عــى الهدن

»وثيقــة  عنــوان  تحمــل  التــي  المكتوبــة،  االتفاقيــة  وتضمنــت  ذمــار.  فــي  الســلفي  معبــر 
نقــاط:]10] ثــاث  التعايــش«، 

التعايــش الســلمي بيــن الطرفيــن، وعــدم الســماح بــأي صدامــات أو اقتتــال أو فتنــة مهمــا كانــت الظــروف 	 

أو المبــررات، مــع الحفــاظ عــى حريــة الفكــر والثقافــة للجميــع.

وضــع حــد للخطــاب التحريضــي والعدائــي ضــد اآلخــر مــن الجانبيــن بــأي وســيلة، والعمــل عــى غــرس روح 	 

اإلخــاء والتعــاون بيــن الجميــع. 

التواصــل المباشــر بيــن الجانبيــن للتعامــل مــع أي طــارئ، أو تطــورات، أو مشــاكل، أو أفعــال فرديــة، أو 	 

أي محاولــة مــن ِقبــل طــرف ثالــث خفــي يهــدف إىل إشــعال صــراع بيــن الجانبيــن عــى أن يُتخــذ موقــف 

واضــح فــي هــذا الصــدد.

ــع  ــر وجمي ــاك اتفــاق بيــن الســلفيين فــي مركــز معب ــه كان هن يتضــح مــن وثيقــة التعايــش أن

ــة بعبدالملــك الحوثــي.  ــة بمحمــد اإلمــام، وســلطات الحوثييــن ممثل ــه، ممثل المراكــز التابعــة ل

مــن جانــب الحوثييــن، وقــع االتفــاق عضــو المكتــب السياســي البــارز يوســف الفيشــي.]11] ولكــن 

لــم تحــدد الوثيقــة أي آليــات تنفيذيــة بخــاف اإلشــارة فــي المــادة الثالثــة إىل بنــد عــام بشــأن 

اســتمرار التواصــل بيــن الجانبيــن للتعامــل مــع أي مشــكلة يمكــن أن تــؤدي إىل اشــتباكات 

إىل االتفاقــات الشــفوية بعــد توســع الحــرب فــي مــارس/آذار 2015  مســلحة. تــم التوصــل 

وســيطرة الحوثييــن عــى صنعــاء وذمــار وإب.

]9[ تركــز هــذه الورقــة عــى االتفاقــات المبرمــة بيــن جماعــة الحوثييــن والتيــارات الســلفية فــي صنعــاء وذمــار وإب. ويشــمل ذلــك تيــار محمــد اإلمــام، وتيــار يحيــى 

ــة  ــات مــع جماع ــد أبرمــت اتفاق ــأرب ق ــي م ــة للســليماني ف ــث التابع ــت رابطــة أهــل الحدي إذا كان ــا  ــرف م ــار اإلحســان. وال يُع ــة، وتي ــار الحكم الحجــوري، وتي

الحوثييــن، لكــن هــذا غيــر مرجــح كــون الرابطــة ليــس لديهــا تمثيــل فــي اللجــان التنســيقية.

]10[ حصل مركز صنعاء عى نسخة من االتفاقية.

]11[ هو حاليًّا رئيس لجنة المصالحة الوطنية التابعة لجماعة الحوثيين.

اتفاقيات التعايش بين التيارات السلفية 
والحوثيين
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إىل اتفاقيــات منفصلــة بيــن ســلطات الحوثييــن والتيــارات الســلفية األخــرى  جــرى التوصــل 

فــي صنعــاء وإب، وتضمنــت أحكامهــا »عــدم مصــادرة الحوثييــن لمســاجد الســلفيين وعــدم 

اســتبدال أئمتهــا بآخريــن تابعيــن للحوثييــن، وتطبيــق حرـيـة الفكــر والثقافــة، مقابــل عــدم 

تقــوده  الــذي  ]التحالــف  العــدوان  مــع  الوقــوف  أو  الطائفيــة  النعــرات  ]الســلفيين]  إثــارة 
الســعودية].«]12]

إىل االتفاقيــات، لــم يقــدم  بســبب تطــورات الحــرب فــي الفتــرة التــي جــرى فيهــا التوصــل 

األشــخاص الذيــن جــرى مقابلتهــم فــي ســياق هــذه الورقــة أســماء ممثلــي الحوثييــن، ولكــن 

الجانــب الحوثــي شــكّل فيمــا بعــد لجنــة ضمــت مهــدي المشــاط )رئيــس المجلــس السياســي 

ـا( وغالــب المقرانــي -وكاهمــا مــن كبــار القــادة فــي الجماعــة- للــرد  األعــى للحوثييــن حاليًـّ

عــى شــكاوى الســلفيين فــي المحافظــات الخاضعــة لســيطرتهم. كانــت هــذه االتفاقيــات 

متماشــية مــع نصــوص وثيقــة التعايــش الموقعــة مــع الســلفيين فــي مركــز معبــر بذمــار، لكــن 

عــدم تدوينهــا أو توقيعهــا يشــير إىل عــدم االلتــزام ممــا يثيــر احتمــال انتهاكهــا أو تجاهلهــا فــي 

المســتقبل.

فــي يناير/كانــون الثانــي 2019، »ُشــكلت لجنــة مشــتركة مــن الحوثييــن، ممثليــن بثمانيــة 

أعضــاء، وســلفيين مــن مختلــف التيــارات، ممثليــن بســتة أعضــاء، لضمــان اســتمرار التعايــش 

والتنســيق لحــل الخافــات الداخليــة«.]13]  وتشــرف لجنــة التنســيق 6+8 بدورها عــى لجنة فرعية 

ــي تشــرف  ــة، الت ــة الفرعي ــل مهــام هــذه اللجن ــي.]14] تتمث ــة ترشــيد الخطــاب الدين تســمى لجن

عليهــا وزارة األوقــاف فــي صنعــاء وكذلــك اللجنــة التنســيقية، فــي »توجيــه الخطــاب الدينــي 

فيمــا ال يتعــارض مــع الثوابــت الوطنيــة، وفــي إطــار مــا ينســجم ويوحــد الشــعب اليمنــي فــي 
مســار واحــد، مــع الحفــاظ لــكل تيــار عــى مســاره الفكــري«.]15]

ــو ]الحوثييــن] عــدة نقــاط تحــدد الخطــاب الدينــي فــي  لكــن خــال االجتماعــات، »طــرح ممثل

ــاس فــي  ــط الن ــن]، وعــدم تثبي ــل فــي عــدم التحريــض عــى ]الحوثيي مســاجد الســلفيين تتمث

ــي بمــا  ــاء بالخطــاب الدين ــا]، واالرتق ــا دوليًّ ــرف به ــف ]والحكومــة المعت ــال التحال ذهابهــم لقت

يتناســب مــع المرحلــة التــي تمــر بهــا اليمــن فــي إطــار مناهضــة ]التحالــف]، والدعــاء فــي نهايــة 
الخطبــة ضــد أمريــكا وإســرائيل«.]16]

]12[ مقابلة المؤلف مع عضو األمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي محمد الشرفي، صنعاء، اليمن، 16 فبراير/شباط 2021.

]13[ مقابلــة المؤلــف مــع مستشــار فــي المجلــس السياســي األعــى فــي صنعــاء وعضــو الهيئــة العليــا لحــزب الرشــاد الســلفي، محمــد طاهــر أنعــم، صنعــاء، اليمــن، 4 

إن األفــراد الســلفيين هــم صالــح العويــري مــن مركــز معبــر وعبدالخالــق حنــش مــن تيــار اإلحســان ومحمــد المطــري مــن تيــار الحكمــة  مــارس/آذار 2021. وقــال 

وعبداللــه الســلفي وأدهــم الصبــري ممثلــون عــن جماعــة الحجــوري.

]14[ يترأس اللجنة الفرعية الزعيم السلفي محمد أمين الحميري وتتألف من ستة سلفيين فقط يختلفون عن أعضاء اللجنة التنسيقية 8+6.

]15[ مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 6+8 وعضو المكتب السياسي للحوثيين حزام األسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.

]16[ مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 6+8 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.
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مــا توضحــه هــذه االتفاقيــات هــو أن التركيــز الرئيســي للحوثييــن والتيــارات الســلفية فــي 

صنعــاء وذمــار وإب هــو منــع االشــتباكات المســلحة بينهــم. كان هنــاك احتمــال متزايــد لمثــل 

هــذا الصــراع فــي الوقــت الــذي أُبرمــت فيــه االتفاقيــات بســبب التدخــل العســكري بقيــادة 

الســعودية. ولعــدم وجــود اتفاقيــات واضحــة ومكتوبــة مــع التيــارات الســلفية األخــرى تعنــي أنــه 

ال يــزال هنــاك خطــر مــن أن تُنتهــك تلــك االتفاقــات أو يُتراجــع عنهــا أو تُخضــع إلصــرار حوثــي 

عــى شــروط جديــدة.
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تقــوده  الــذي  التحالــف  وتدخــل  الدولــة  مؤسســات  انهيــار  ســياق  فــي  االتفاقيــات  جــاءت 

الســلفيين  مصلحــة  مــن  كان  الحوثييــن،  قــوة  حقيقــة  إىل  وبالنظــر   .2015 عــام  الســعودية 

ــر بذمــار، عــى ســبيل  إنشــاء تســويات مؤقتــة تحمــي عملياتهــم. فالســلفيون فــي مركــز معب

المثــال، »قبلــوا االتفاقيــة مكرهيــن نتيجــة لتحــّول الحوثييــن إىل قــوة عســكرية. والســلفيون، 

مثــل غيرهــم مــن الجماعــات واألحــزاب السياســية، قــرروا االنحنــاء لســلطات األمــر الواقــع 

حتــى تنتهــي العاصفــة.«]17] أمــا الســلفيون فــي محافظــة إب، »كانــوا يعتقــدون أن االتفاقيــة 

مــع الحوثييــن تهــدف للحفــاظ عــى المراكــز التعليميــة بعــد أن صــار الحوثيــون ســلطات بأمــر 

الواقــع.]18] 

إضافــي مــع  فــي مواجهــة حــرب جوـيـة وبرـيـة، لــم يكــن للحوثييــن أي مصلحــة فــي صــراع 

الســلفيين. وعــى حــد تعبيــر رئيــس اللجنــة التنســيقية، حــزام األســد: »ال يوجــد مــا يســتدعي 

الصــراع مــع الســلفيين، ومــا ينشــأ مــن صــراع هــو بدفــع مــن الخــارج. أمــا بالنســبة للســلفيين 

فــي اليمــن، فهنــاك مــن القواســم المشــتركة مــا يجعــل الشــعب اليمنــي مــن مختلــف مكوناتــه 

الفكريــة أن يكــون لُحمــة واحــدة لمواجهــة األخطــار.«]19] وبعبــارة أخــرى، كانــوا يتصرفــون وفًقــا 

إىل أن يظــل الســلفيون عــى الحيــاد  لمصالــح قصيــرة المــدى. احتاجــت ســلطات الحوثييــن 

أثنــاء الحــرب، بينمــا تصــرّف الســلفيون للحفــاظ عــى وجودهــم عــى األرض. ولــم يتخــَل أي مــن 

الطرفيــن عــن مزاعمــه المذهبيــة بتبنــي رؤيــة عالميــة جديــدة للتعايــش.

]17[ مقابلة المؤلف عبر الواتساب مع زعيم سلفي في محافظة ذمار، مقرّب من مركز معبر السلفي، 27 فبراير/شباط 2021.

]18[ مقابلة مع عضو األمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي، محمد الشرفي، صنعاء، اليمن، 16 فبراير/شباط 2021.

]19[ مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 6+8 وعضو المكتب السياسي للحوثيين حزام األسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.

دوافع االتفاقيات بين الحوثيين والتيارات 
السلفية
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هل اتفاقيات التعايش قيد التنفيذ؟

ــة أنشــطتهم التربويــة واأليديولوجيــة بعــد  ــوا مــن مواصل ــن يتمكن افتــرض الســلفيون أنهــم ل

ســيطرة قــوات الحوثييــن عــى المحافظــات الشــمالية.]20] كان الطرفــان فــي صــراع منــذ صعــود 

الحوثييــن إىل الســلطة أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ومــع ذلــك، فــإن 

االتفاقيــات تعنــي أن الســلفيين كانــوا قادريــن عــى مواصلــة أنشــطتهم األساســية. وبعــد 

ــات التعايــش، مــع  ــزام األساســي باتفاقي ســت ســنوات، يواصــل الطرفــان الحفــاظ عــى االلت

ــن  ــن أساســيين للتقــارب بي ــل مــن االنتهــاكات. وســيبحث هــذا القســم فــي عنصري عــدد قلي

إنهــاء التحريــض وضمــان حريــة الفكــر والثقافــة. الحوثييــن والســلفيين: 

قــال حــزام األســد، وهــو أيًضــا عضــو فــي المكتــب السياســي للحوثيين: »إن للســلفيين مســاحة 

وحريــة، ونحــن ال نجبرهــم عــى شــيء. يشــمل هــذا حريــة المعتقــد والــرأي، وهــذا ينطبــق عــى 

ــاك بعــض المشــاكل تحــدث مــع الســلفيين، ولكــن هــذا  ــل الصوفية...هن ــة الجماعــات مث بقي

شــيء نــادر وهــو نتيجــة أليديولوجيــات متطرفــة«.]21] أمــا بالنســبة للتحريــض: »ينــص القانــون 

عــى أنــه ال يجــوز أن يُحــرض مكــون عــى آخــر، ويمنــع أن يــزدري أي مكــون معتقــدات مكــون 

آخــر، وليــس هنــاك داعــي لذلــك. وهــذا ينطبــق عــى جميــع المذاهــب، الزيدـيـة، والســلفية، 

قيــادة  وتحــت  اليمنيــة  الجمهورـيـة  إطــار  فــي  مواطنــون  كلنــا  واإلســماعيلية.  والصوفيــة، 
المجلــس السياســي األعــى.«]22]

يواصــل الســلفيون متابعــة أنشــطتهم التعليميــة واإلغاثيــة فــي صنعــاء وذمــار وإب. ويديــرون 

العديــد مــن مراكــز التعليــم الدينــي، مــع أكثــر مــن 5,000 طالــب، بمــا فــي ذلــك األجانــب فــي 

بعضهــا. مركــز معبــر فــي محافظــة ذمــار هــو األكبــر فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن 

ــام 2014.]23]  ــاج ع ــة الحجــوري دم ــادرت جماع ــذ أن غ ــر فــي اليمــن ككل من ــه األكب ــد أن ويُعتق

أُحييــت المؤسســات الخيريــة الســلفية التــي تقــدم المســاعدة لألســر الفقيــرة مثــل مؤسســة 

األرض الطيبــة المرتبطــة بتيــار اإلحســان]24] فــي صنعــاء حيــث يســّهل المجلــس األعــى إلدارة 

وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الدولــي أعمالهــا بشــكل عــام دون عوائــق.]25] أمــا تحريــم 

http:// ،2020 إعــادة النظــر فــي سياســتهم«، المنهــاج الســلفي، 26 يوليو/تمــوز ]20[ محمــد المهــدي، »الحوثيــون لــم يمنعونــا مــن نشــر دعوتنــا وعــى اإلخــوان 

 /www.minhajsalafy.net/216

]21[ مقابلة المؤلف، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.

]22[ المصدر نفسه.

]23[ مقابلــة المؤلــف عبــر تطبيــق الواتســاب مــع زعيــم ســلفي فــي محافظــة ذمــار، مقــرّب مــن مركــز معبــر، 27 فبراير/شــباط 2021. فــي الســنوات األخيــرة، أُنشــئت 

مراكــز ســلفية أخــرى مثــل مركــز األفيــوش فــي لحــج ومركــز مــأرب حيــث اســتقر الحجــوري.

إال أن المؤسسة ليس لها ارتباط رسمي بتيار اإلحسان. إىل تيار اإلحسان،  ]24[ في حين أن العديد من أعضائها ينتمون 

]25[ ال تــزال بعــض العقبــات تظهــر بســبب نقــص التنســيق بيــن مســؤولي المجلــس األعــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الدولــي وقــادة الحوثييــن 

فــي صنعــاء.

http://www.minhajsalafy.net/216/
http://www.minhajsalafy.net/216/
http://www.minhajsalafy.net/216/
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التحريــض الطائفــي، فيــرى الســلفيون أنــه »مناســب، لكــن ال بــد أن تلتــزم ]جماعــة الحوثييــن] 
بعــدم الحديــث فــي المســائل األيديولوجيــة أو تبــادل االتهامــات.«]26]

عــى الرغــم مــن إيمــان التيــارات الســلفية وجماعــة الحوثييــن بأيديولوجيــات متعارضــة، إال أنهــم 

تمكنــوا فــي الغالــب مــن االلتــزام بشــروط حريــة التعليــم والفكــر وإيقــاف التحريــض الطائفــي 

فــي المســاجد الســلفية وخــال الفعاليــات الجماهيريــة التــي يقيمهــا الحوثيــون. ال يــزال هنــاك 

إحيــاء الحوثييــن مناســبات مثــل يــوم الواليــة]27] وعاشــوراء،]28]  بعــض الخطــاب الطائفــي عنــد 

وبعــض أناشــيدهم الدينيــة )المعروفــة باســم الزوامــل(، فضــًا عــن مناهجهــم التعليميــة.

الحوثييــن  الميدانييــن  المشــرفين  ِقبــل  مــن  أخــرى  انتهــاكات  هنــاك  إن  الســلفيون  يقــول 

ــو  ــب عض ــيق 6+8. وبحس ــة التنس ــي لجن ــم ف ــال ممثليه ــن خ ــا إال م ــة حله ــم محاول ال يمكنه

ســلفي باللجنــة: »صــادرت ]جماعــة الحوثييــن] فــي المناطــق الشــمالية أكثــر مــن 70 مســجًدا 

ــار اإلحســان، وأغلقــت العديــد مــن  ــا لتي ــار محمــد اإلمــام، وصــادرت 20 مســجًدا تابًع ــا لتي تابًع

مــدارس تعليــم القــرآن ودور أيتــام فــي صنعــاء. وكانــت حجــة ]الحوثييــن] لهــذه اإلجــراءات هــي 

عــدم وجــود تصاريــح رســمية مــن وزارة األوقــاف. حاولنــا فيمــا بعــد اســتخراج تصاريــح فرُِفــض 

ــة  ــذ ثاث ــجن من ــي الس ــزال ف ــا ي ــم م ــلفيون، وبعضه ــباب س ــل ش ــا اعتُق ــا. كم ــة عليه الموافق

ــه  ــون رغــم أن ــف للقان ــدون محاكمــة، مهمــا كان ســبب االعتقــال، مخال أعــوام«.]29] االحتجــاز ب

غيــر محظــور عــى وجــه التحديــد فــي االتفاقيــات.

فــي إب، هنــاك انتهــاكات أقــل مــن ِقبــل المشــرفين الميدانييــن الحوثييــن مقارنــة بالوضــع 

ــة  ــد الحكوم ــن ض ــيد المدنيي ــي تحش ــاًطا ف ــر نش ــلفيين أكث ــا ألن الس ــاء، ربم ــار وصنع ــي ذم ف

المعتــرف بهــا دوليًّــا والتحالــف. وعــى النقيــض مــن ذلــك، ال تُقــِدم التيــارات الســلفية فــي ذمــار 

إذ تقتصــر  وصنعــاء عــى مثــل هــذا التحشــيد بســبب أيديولوجيتهــا الهادئــة وغيــر السياســية، 

أنشــطتها عــى التعليــم والعمــل الخيــري. ويلعــب القــادة الســلفيون مثــل محمــد المهــدي، أحــد 

أبــرز الشــخصيات الســلفية فــي إب واليمــن ككل، دورًا رائــًدا فــي اللقاءات الجماهيريــة.]30] ومن 

حيــث الثقافــة الشــرعية اإلســامية، تقــع محافظــة إب فــي منطقــة شــافعية وليــس زيديــة فــي 

البــاد، لذلــك تفتقــر ســلطات الحوثييــن إىل قاعــدة دعــم شــعبية هنــاك.

المرافــق  عــى  إب  فــي محافظــة  الحوثيــون  المشــرفون  اســتوىل  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعــى 
التعليميــة الســلفية مثــل مركــز اإلمــام الذهبــي، شــمال مدينــة إب، مطلــع عــام 2021. وقلّــل 
إنهــا »ال تمثــل التوجــه العــام ]لجماعــة  زعيــم ســلفي مــن أهميــة مثــل هــذه األعمــال قائــًا 
الحوثييــن]، ألنهــا تشــدد دائًمــا عــى التعايــش معنــا. فعندمــا نطالــب بحــل لمشــكلة مــا، فإنهــم 

]26[ مقابلة المؤلف مع عضو األمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي محمد الشرفي، صنعاء، اليمن، 16 فبراير/شباط 2021.

]27[ ذكرى تولي علي بن أبي طالب الخافة.

]28[ ذكرى استشهاد اإلمام الحسين.

]29[ مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 6+8 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.

30 »رئيس المجلس السياسي األعى يحضر اللقاء الجماهيري الموسع بمحافظة إب،« سبأ نت، 3 مايو/ايار 2017،
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يشــاركون معنــا فــي حلهــا«.]31]  المشــرفون الحوثيــون أكثــر صرامــة بشــكل عــام كســلطة عــى 
األرض، بينمــا تظهــر القيــادة المزيــد مــن المرونــة كســلطة سياســية تقــدم نفســها عــى أنهــا 

منفتحــة عــى جميــع اليمنييــن. 

يــرون أن المســاجد التــي خضعــت إلجــراءات عقابيــة مــن ِقبــل ســلطاتهم  لكــن الحوثييــن 
انتهكــت اتفاقيــات التعايــش مــن حيــث التحريــض والخطــاب المذهبــي. وقــال رئيــس اللجنــة 
إن جماعتــه كانــت متســامحة مــع الســلفيين: »كان هنــاك فرصــة  التنســيقية حــزام األســد 
ســانحة لنــا أن نَُصفــي أي محافظــة. مثــاً فــي صعــدة هنــاك أكثــر مــن 600 مســجد خــاص 
ــى  ــق ع ــذا ينطب ــا، وه ــس تماًم ــام 2011؟ بالعك ــذ ع ــد من ــجد واح ــص مس ــل نق ــلفيين. ه بالس
ــن بدايــة  ــلفيون م ــأها الس ــات أنش ــن المؤسس ــر م ــاك الكثي ــات. وهن ــة المحافظ ــاء وبقي صنع

العــدوان ولــم نعتــرض عليهــا.«]32]

رفــض رئيــس لجنــة التنســيق االدعــاء بــأن المســاجد التــي ُحــدد أنهــا مثــار مشــكلة قــد ُصــودرت 
مــن الســلفيين: »تلجــأ بعــض المســاجد الســلفية إىل التحريــض والتكفيــر أو الخطــاب الــذي 
ينســجم مــع توجــه العــدوان. لذلــك هناك إجــراءات تتخذهــا وزارة األوقاف. تبدأ هــذه اإلجراءات 
إبــاغ قيــادة التيــار الســلفي أن الخطبــاء فــي مســجد معيــن عليهــم تحســين  بالنصــح، ثــم يتــم 
خطابهــم الدينــي أو يجــب تغييــر الخطيــب. وهنــاك خطــوات أخــرى، مثــل إرســال خطيــب مــن 

وزارة األوقــاف إىل المســجد، ولكــن القــول إن المســجد قــد ُصــودر، فهــذا غيــر صحيــح.«]33]

كمــا قــال األســد إن الســلطات ال تــرد إال عــى شــكاوى المواطنيــن مــن الخطــاب المنبعــث مــن 
المســاجد الســلفية: »عندمــا تصلنــا شــكوى بــأن مســجد ســلفي مــا يســبب مشــاكل، نتحــرى 
ــون  ــاء مــا يزال األمــر، نجــد أن النــاس فــي الحــي هــم مــن احتكــوا مــع الخطيــب؛ بعــض الخطب
خــارج إطــار واقعنــا ومعاناتــه، بعــض الخطبــاء يتصرفــون وكأنهــم فــي الريــاض، ويتحدثــون بمــا 
ينســجم مــع مصالــح النظــام الســعودي. هــذا األمــر يزعــج أهالــي الشــهداء والجرحــى ويــؤدي 

إىل خــاف.«]34]

التــزم كا الطرفيــن باالتفــاق فــي ممارســاتهما العامــة. اســتطاع كل مذهــب أن يتابــع نشــاطه 
إثــارة الكراهيــة المذهبيــة.]35] ومــع ذلــك، مــا  الدينــي والتعليمــي واإلنســاني والثقافــي دون 
تــزال هنــاك بعــض االنتهــاكات التــي لــم تُحــل مثــل ســيطرة ســلطات الحوثييــن عــى المســاجد 
ــر  ــن غي ــا ألن كا الطرفي ــي للتعايــش مؤقتً ــدو الوضــع الحال ــة الســلفية. يب والمرافــق التعليمي
مقتنــع بأهميــة تطبيــق الشــروط، ممــا يعنــي اســتمرار حالــة الصــراع بينهمــا. العاقــة فــي 
محافظــة إب أقــل مواجهــة ظاهريًّــا ألن الســلفيين يشــاركون فــي الفعاليــات الجماهيريــة ضــد 
التحالــف والحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا، ويحافظــون عــى عاقــات جيــدة مــع قــادة الحوثييــن 
فــي صنعــاء. كمــا أن ســلطات الحوثييــن أكثــر اســتيعابًا فــي المحافظــات غيــر الزيديــة بشــكل 

عــام.

]31[ مقابلة المؤلف عبر تطبيق الواتساب مع السلفي محمد أمين الحميري، رئيس لجنة ترشيد الخطاب الديني، 27 فبراير/شباط 2021.

]32[ مقابلة مع المؤلف، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.

]33[ المصدر نفسه.

]34[ المصدر نفسه.

]35[ لــدى ســلطات الحوثييــن أنشــطة ثقافيــة علنيــة فــي جميــع المحافظــات التــي يســيطرون عليهــا، وقــد كانــت هــذه األنشــطة تُمــارس بســرية أكثــر قبــل 

اســتيائهم عــى الســلطة.
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يعــود التوتــر المســتمر بيــن الحوثييــن والتيارات الســلفية فــي المقــام األول إىل الموقف العلني 

المتضــارب للســلفيين مــن الحملــة العســكرية للتحالــف لدعــم حكومــة عبدربــه منصــور هــادي 

وكذلــك مــن حكــم الحوثييــن. الدعــاة الســلفيون »يقفــون عــى الحيــاد فــي خطابهــم الدينــي 

الموجــه للمواطنيــن فــي المســاجد،« كمــا قــال أحــد القــادة الســلفيين،]36] حيــث يركــزون عــى 

تنــاول مواضيــع دينيــة، ممــا أدى إىل نــزاع مــع ســلطات الحوثييــن.

ويــرى الحوثيــون أن الخســائر التــي لحقــت بمقاتليهــم والمدنييــن خــال الحــرب تجعــل مــن غيــر 

المناســب التــزام الصمــت حيــال الضربــات الجوـيـة التــي يشــنها التحالــف. وبالتالــي، وبمــا أن 

الخطــاب الدينــي فــي المســاجد لــه تأثيــر عــى المدنييــن، يجــب عــى الســلفيين اغتنــام الفرصــة 

لمعالجــة هــذه القضيــة. ويؤكــد المســؤولون الحوثيــون هــذه النقــاط خــال زياراتهــم لقــادة 

كل تيــار ســلفي ومــن خــال لجنــة ترشــيد الخطــاب الدينــي. كمــا يجتمــع قــادة الحوثييــن عــى 

أســاس دوري مــع القــادة الســلفيين فــي صنعــاء وذمــار وإب. وبحســب زعيــم ســلفي، يجــادل 

ــرائيل،  ــكا وإس ــل بأمري ــترك يتمث ــدو مش ــاك ع ــه: »هن ــات بأن ــذه االجتماع ــال ه ــون خ الحوثي

ــاء  ــج الطائفــي، وبن ــة نحــوه، والعمــل عــى وقــف التحريــض، والتأجي ــه البوصل ــد مــن توجي والب
عاقــة عــى أســاس الثقــة.«]37]

عرضــت نفــس النقــاط عــى الســلفيين الذيــن شــكلوا لجنــة ترشــيد الخطــاب الدينــي التــي 

تشــرف عليهــا وزارة األوقــاف. وقــال أحــد أعضــاء اللجنــة الســلفيين: »وافقنــا عــى النقــاط، لكــن 

ــاء للتحــدث عنهــا فــي المســاجد تشــمل الدعــاء  ــة عــى الخطب ــع نصــوص مكتوب ــا بتوزي تفاجأن

ضــد الســعودية. اختلفنــا حــول هــذا األمــر، ألن الدعــاء ضــد الســعودية مــن القضايــا الطائفيــة، 

وهــي دولــة مســلمة. والحــرب الجاريــة هــي فتنــة بيــن مســلمين، وال يمكــن الدعــاء ضدهــم.«]38] 

وكان رد الحوثييــن أن الخطــب -التــي يجــب أن تلتــزم بالتوجيهــات الصــادرة عــن الــوزارة- عامــة 

وليســت خاصــة بطائفــة أو جماعــة: »هــذه النصــوص المكتوبــة مــن وزارة األوقــاف تُــوزع عــى 

جميــع المســاجد ســواء الســلفية أو الزيديــة«.]39] ومــع ذلــك، مــن خــال العمــل كجهــة ترشــيد 

ومراقبــة للخطــاب الدينــي، تطالــب الــوزارة بمطالــب تتعــارض مــع األيديولوجيــة الســلفية التــي 

إيجابــي وإيــران مــن منظــور ســلبي. تنظــر إىل الســعودية مــن منظــور 

]36[ مقابلة المؤلف عبر تطبيق الواتساب مع السلفي محمد أمين الحميري، رئيس لجنة ترشيد الخطاب الديني، 27 فبراير/شباط 2021.

]37[ المصدر نفسه.

]38[ مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 6+8 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.

]39[ مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 6+8 وعضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام األسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.

كيف تشكل النزاعات توقعات كل طرف 
حول مستقبل االتفاقات
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ــات التعايــش. وبقــدر مــا  ــب وجهــة نظــر مختلفــة لمســار العاقــة ومســتقبل اتفاقي ــكل جان ل

تمكــن الســلفيون مــن مواصلــة أنشــطتهم وحمايــة مصالحهــم، فإنهــم اآلن قلقــون مــن مــدى 

التــزام ســلطات الحوثييــن باتفاقيــات التعايــش فــي ظــل االنتهــاكات، ال ســيما مــن ِقبــل عناصــر 

الحوثييــن األكثــر تشــدًدا. فــي الواقــع، يعتقــد الســلفيون أن هــذا الجنــاح ال يريــد االســتمرار فــي 

االتفاقيــات عــى اإلطــاق.]40] مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن قــادة الحوثييــن راضــون عــن العاقــة 

إننــا ال نحــاول تهميــش الســلفيين، أو أي مكــون آخــر،  التــي يصفونهــا بأنهــا »انســجامية، حيــث 
طالمــا أن هنــاك التزاًمــا بالثوابــت والقيــم والمبــادئ التــي اتفــق عليهــا الجميــع.«]41]

ــا فــي المســتقبل  ــات يمكــن أن تنتهــي فعليًّ ــأن االتفاقي ــاك احتمــال ب ــزال هن ــك، ال ي ومــع ذل

بســبب موضــوع الخطــاب الســلفي، حيــث يقــاوم الســلفيون ضغــوط الحوثييــن التخــاذ مواقــف 

علنيــة مــن الحــرب وشــرعية حكــم الحوثييــن.

]40[ مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 6+8 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.

]41[ مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 6+8 وعضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام األسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.
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لجماعة الحوثيين:

يجــب عــى ســلطات الحوثييــن التعامــل مــع االتفاقيــات، المكتوبــة والشــفهية، باعتبارهــا ترتيبــات طويلــة 	 

األمــد وليســت قصيــرة األجــل تنطبــق عــى فتــرة الحــرب وفتــرة مــا بعــد الحــرب. ويجــب االلتــزام بالشــروط 

إذا أُريــد لهــا البقــاء، وخاصــة االتفاقــات الشــفوية. 

ــن 	  ــة الســلفيين كمدنيي ــن الســعي لمعامل بعــد ســت ســنوات كســلطات أمــر واقــع، يجــب عــى الحوثيي

يُعاملــوا كجماعــة طائفيــة  أن  بأنشــطة مشــروعة، دون  للقيــام  ـات  الحقــوق والحرـي يتمتعــون بكامــل 

يمكــن لمثــل هــذه التســويات المؤقتــة الناجحــة أن تصبــح نموذًجــا لعاقــات الحوثييــن مــع  خطيــرة. 

الطوائــف األخــرى.

إدخــال الطائفيــة فــي األحــداث العامــة الشــعبية والهتافــات الدينيــة لتجنــب تفاقــم 	  االلتــزام بتجنــب 

االنقســامات االجتماعيــة التــي ســتكون لهــا عواقــب بعيــدة المــدى.

فــض الخــاف حــول الســيطرة عــى مســاجد الســلفيين وإعــادة فتــح المراكــز التعليميــة وفــق االتفاقيــات. 	 

وينبغــي أن تنظــم وزارة األوقــاف هــذه األنشــطة وفــق القانــون، األمــر الــذي ســيقلل مــن إمكانيــة حــدوث 

انتهــاكات ضــد أي جماعــة أو تيــار يمنــي، ويرســخ بيئــة قانونيــة تؤســس لحريــة الفكــر والنشــاط.

إذا كانــت هنــاك قضايــا 	  يجــب إطــاق ســراح المعتقليــن الســلفيين مــن الســجون مــن خــال لجنــة 8+6. 

إن تعزيــز ســلطة القضــاء  جنائيــة ضدهــم، فيجــب محاكمتهــم لضمــان اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة. 

واســتقاليته يحمــي المدنييــن مــن انتهــاك الحقــوق.

التأكــد مــن أن تواصــل المشــرفين الميدانييــن الحوثييــن مــع خطبــاء وأئمــة المســاجد الســلفية يجــري فــي 	 

إرســالها مــن ِقبــل وزارة األوقــاف ولجنــة  ســياق المذكــرات الرســمية المتعلقــة باالنتهــاكات، التــي يجــب 

ترشــيد الخطــاب الدينــي )بصفتهــا الهيئــة المســؤولة عــن محتــوى الخطــب الدينيــة( إىل النيابــة العامــة، 

إن تجاهــل الخافــات حــول المســاجد ســيزيد التوتــرات  ينبغــي اســتدعاء المخالفيــن.  وعــى أساســها 

ــة. الطائفي

ينبغــي الســماح للكيانــات الســلفية وغيرهــا مــن الكيانــات المدنية المســتقلة العاملة في المجال اإلنســاني 	 

العمــل بحريــة لمتابعــة أعمــال اإلغاثــة بالنظــر إىل األزمــة اإلنســانية التي تواجههــا الباد.

بــذل المزيــد مــن الجهــد لخلــق خطــاب اجتماعــي متســامح يبنــي الثقــة مــع الســلفيين، ألن فــرض وجهــات 	 

إدخــال اآلراء فــي الخطــب بمســاجدهم، يعــرض التعايــش المنصــوص عليــه فــي  النظــر السياســية، مثــل 

االتفاقيــات للخطــر.

تـوصيـات
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للسلفيين:

ال يجــب التعامــل مــع االتفاقيــات عــى أنهــا مجــرد وســيلة للحفــاظ عــى مســاجدهم وجمعياتهــم الخيريــة 	 

وأنشــطتهم التعليميــة، ولكــن كأســاس لتعايــش يمتــد إىل مــا بعــد الحــرب. سيســاعد هــذا عــى ضمــان 

إعــادة إشــعال الصراعــات الطائفيــة وعــدم تعبئــة المجتمــع عــى أســس طائفيــة. عــدم 

يجــب عــى القــادة الســلفيين فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن التواصــل بشــكل أكبــر مــع 	 

ممثليهــم فــي لجنــة 6+8 لمعرفــة نتائــج كل اجتمــاع والعمــل عــى تجنــب الصدامــات حــول المســاجد مــع 

ــن. ــن الميدانيي ــادة الحوثيي الق

تشــكيل لجــان ميدانيــة ســلفية للتنســيق مــع خطبــاء المســاجد بشــأن تنفيــذ اتفاقيــات التعايــش ومنــع 	 

الخطــاب الطائفــي والمســاهمة فــي التســامح والســام المجتمعــي.

التعامــل مــع جميــع الجماعــات الدينيــة والتيــارات األيديولوجيــة، بمــا فــي ذلــك جماعــة الحوثييــن، كعناصــر 	 

ال تتجــزأ مــن المجتمــع اليمنــي وعــى أســاس القوانيــن والدســتور واتفاقيــات التعايــش، بهــدف توســيع 

نطــاق الســام المجتمعــي القائــم اآلن ليشــمل اليمــن مــا بعــد الحــرب.

لألمم المتحدة والدول الداعمة للسالم في اليمن:

إيجابــي للجهــات الفاعلــة المحليــة التــي تُقيــم عاقــات 	  البنــاء عــى االتفاقيــات الحوثية-الســلفية كمثــال 

إىل النظــر إىل الصــراع مــن خــال منظــور »الحــرب  مجتمعيــة عمليــة، ممــا يســاعد عــى تقليــل الميــل 

بالوكالــة«.

إقامــة اتصــاالت مــع المنظمــات اإلغاثيــة الســلفية لاســتفادة مــن مواردهــا وشــبكاتها لتوزيع المســاعدات 	 

عــى المدنييــن المتضرريــن مــن الحرب.

ــة 6+8 فــي االجتماعــات المســتقبلية التــي تنظمهــا 	  إشــراك ممثليــن عــن الحوثييــن والســلفيين مــن لجن

األمــم المتحــدة والتــي تضــم مختلــف األطــراف السياســية اليمنيــة فــي النــزاع اليمنــي. بمعنــى آخــر، 

اســتخدام اتفاقيــات التعايــش الطائفــي كنمــوذج لتعايــش سياســي أوســع.



مركـــز  هـــو  االســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن واإلقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

ـــة  ـــتير بكلي ـــب ماجس ـــث، وطال ـــي وباح ـــافة صحاف ـــد خش أمج
اإلعـــام بجامعـــة صنعـــاء.
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