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مقدمة

لطالمــا كان دعــم قبائــل شــمال اليمــن عامــًا تاريخًيــا حاســًما يف مقــدرة احلكومــة المركزيــة بصنعــاء عــى 

احلفــاظ عــى ســلطتها. خــال فــرة حكــم اإلمامــة الزيديــة، أي نظــام احلكــم الديــي شــمال اليمــن الــذي وصــل 

إىل نهايتــه عــام 1962، وظــف حــكام اليمــن وأئمتــه -حينــذاك -مكانتهــم االجتماعيــة، أي كونهــم مــن آل بيــت 

رســول اللــه محمــد، لتأمــن الدعــم مــن أهــم اتحاديــن قبليــن يف الشــمال، أي حاشــد وبكيــل، قبيلتــن ذات 

ــل الشــمال،  ــر عــى قبائ ــك مــدى اعتمــاد األئمــة واحلــكام بشــكل كب ــّن ذل ــل مــن التنافــس. يب ــخ طوي تاري

وأشــهرها القبائــل المحاربــة حاشــد وبكيــل، وتُعرفــان باجلناحــن. “كانــت هــذه كلمــات الســيايس القومــي 
الراحــل أحمــد محمــد نعمــان يف مذكراتــه “إنهمــا معروفتــان باجلناحــن”.]1]

رغــم ذلــك، بــدأت األســاليب المتبعــة مــن أجــل كســب والء القبائــل يف التغــّر بعــد نشــوء اجلمهوريــة العربيــة 

ــا  ــي رشعيته ــد تّدع ــم تع ــي ل ــا -ال ــة حينه ــدت احلكوم ــبتمرب 1962، إذ وج ــمايل( يف س ــن الش ــة )اليم اليمني

عــى أســاس ديــي -أنــه مــن الــروري البحــث عــن اســراتيجيات لكســب والء تلــك القبائــل. نجحــت معظــم 

احلكومــات يف ذلــك، عــدا حكومــة الرئيــس إبراهيــم احلمــدي بــن عامــي 1974 و1977، الفــرة الــي اتســمت 

بــراع بــن نظــام احلكــم وقبائــل شــمال اليمــن، الــراع الــذي أســهم يف نهايــة المطــاف بســقوط نظــام احلكم. 

بعدهــا ومــع صعــود عــي عبداللــه صــاحل إىل ســدة احلكــم وتوليــه الســلطة عــام 1978، تبنـّـت احلكومــة موقًفــا 

مغايــرًا مبنًيــا عــى إدراكهــا بــأن القبيلــة يجــب أن تُعــد “المكــون الرئيــي للمجتمــع اليمــي ... وأنهــا مــن أهــم 

العوامــل التفســرية للواقــع االجتماعــي والســيايس اليمــي”.]2] “إذا مــا كانــت هنــاك رغبــة يف إرســاء نظــام 

حكــم مســتقر يف دولــة حديثــة، وهكــذا تحــول النظــام الســيايس وقتهــا مــن اســتخدام العنــف ضــد القبائــل 

إىل تبــي وســائل ســلمية لكســب والئهــا”.

أدركــت جماعــة احلوثيــن المســلحة أهميــة قبائــل الشــمال لمــن يســعى إىل حكــم صنعــاء، إذ تمثــل مخزونـًـا 

برشيـًـا هائــًا مــن المقاتلــن الممكــن تجنيدهــم مســتقبًا.]]] تنبهــت اجلماعــة إىل أن ثــورة 1948 ضــد اإلمامــة 

-وهــي مــن ثــورات التاريــخ احلديــث -بــاءت بالفشــل؛ لوقــوف القبائــل حينهــا إىل جانــب األئمــة ودعمتهــم، وأن 

نجــاح الثــورة الــي تلتهــا، ثــورة ســبتمرب 1962، كان بســبب انحيــاز القبائــل إىل جانــب اجلمهوريــن، وأن إجبــار 

ثــورة فربايــر 2011 صــاحل عــى التنــي عــن الســلطة بســبب دعــم القبائــل واحتشــادها يف ســاحات الثــورة.]4] 

ــات جماعــة احلوثيــن اســتخدام مجموعــة  ــح إحــدى أوىل أولوي ــت نتيجــة هــذا اإلدراك والفهــم أن تصب كان

ــد  ــل واســتخدامها لتوطي ــوة العســكرية، إلخضــاع القبائ ــة إىل الق ــة، إضاف متنوعــة مــن الوســائل الثقافي

ســلطة احلركــة.

] مذكرات أحمد محمد نعمان: سرية حياته الثقافية والسياسية، مراجعة وتحرير عيل محمد زيد، )مكتبة مدبويل، 2003(، ص 216.

] محمــد الظاهــري، المؤتمــرات القبليــة والسياســية يف اليمــن. الوحــدوي نــت، تاريــخ النــر 21 نوفمــر/ شــباط 2010، عــى الرابــط التــايل: https://www.alkhaleej.ae/مقاالت/المؤتمــرات-
القبلية-والسياسة-يف-اليمن#:~:text=فالقبيلة20%اليمنية20%ال20%تزال20%المكون,التفسريية20%للواقع20%االجتماعي20%والســيايس20%اليمينtext&.%20=كما%20

أنها20%سياسية20%اجلذور20%بحكم,)بنيوياً(،20%وتحاكيها20%سياسيا%20ً

]3] جوشوا روجرز. قبائل اليمن الشمايل والسلطة المركزية أثناء احلرب األهلية 1970-1962،  )مجلة المجتمع الريطاين اليمين، المجلد 24، 2016، ص 13.

]4] عادل دشيلة، احلركة احلوثية والقبيلة اليمنية بني عامي 2020-2011، )إسطنبول: المؤسسة العربية للدراسات االسرتاتيجية، 2021(، ص 140.

https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86#:~:text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%20.&text=%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85,(%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B)%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20
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تقــدم هــذه الورقــة مقارنــة بــن االســراتيجيات الــي اتبعهــا نظــام صــاحل واحلوثيــون للســيطرة عــى قبائــل 

الشــمال واالســتفادة منهــا، وجوانــب نجاحهــا وفشــلها. وتــدرس عــى وجــه التحديــد اهتمــام نظــام صــاحل 

بكســب الــوالءات القبليــة مــن خــال التكامــل والشــمول الســيايس، وتنظــر يف قيــام احلوثيــن بالنقيــض مــن 

ذلــك مــن خــال تركــز احلركــة عــى األدجلــة والعســكرة يف نهجهــا.
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كيف حاز نظام صالح على والء القبائل

كان صــاحل أحــد أفــراد القبائــل وتحديــًدا مــن أحــد فخــوذ اتحــاد قبائــل حاشــد، وحصــل عــى دعــم القبائــل 

بســبب فهمــه لديناميكيــات القبيلــة اليمنيــة. مــن بــن القيــادات القبليــة الــي ضمهــا صــاحل إىل صفــه الشــيخ 

عبداللــه بــن حســن األحمــر )2007-1932(، زعيــم اتحــاد قبائــل حاشــد، والشــيخ نــايج بــن عبدالعزيــز 

الشــايف )مواليــد 1941(، والشــيخ ســنان أبــو حلــوم )2021-1922(، وهمــا مــن أبــرز الشــخصيات يف اتحــاد 

قبائــل بكيــل. مــا عنتــه معرفــة صــاحل بســيكولوجيا القبيلــة، وعقليــة مشــايخها، وبنيتهــا االجتماعيــة، وأدوار 

رجــال القبائــل وقدراتهــم، هــو أن القبائــل اعتــربت صــاحل واحــًدا مــن أبنائهــا وشــعرت بواجــب دعمــه.]]] ركــز 

صــاحل عــى احتــواء هــذه القــوى عــرب احلفــاظ عــى عاقــة مرنــة قائمــة عــى سياســة حــذرة لتضمــن القيــادات 
القبليــة يف هيــكل الســلطة احلاكمــة لطمأنتهــم بــأن مصاحلهــم يف احلفــظ والصــون.]6]

ُعــنِّ الشــيخ عبداللــه بــن حســن األحمــر رئيًســا للربلمــان بعد االنتخابــات النيابيــة األوىل عام ]199، وشــجع 

صــاحل ودائرتــه الداخليــة المشــايخ مــن مختلــف مســتويات التسلســل الهرمــي للقبيلــة عــى الرشــح لشــغل 

مناصــب عضويــة الربلمــان، وكذلــك مجلــس الشــورى والمجالــس المحليــة، وبهــذه الطريقة انتقلــت العديد 

مــن مقاعــد الربلمــان يف المناطــق القبليــة إىل شــيوخ القبائــل. ومــن ثــم، كان نظــام حكــم صــاحل نظاًمــا 

قبلًيــا تقليديًــا، رغــم أنــه بــدا يف ظاهــره سياســًيا مؤسســًيا وتمثيلًيــا. كان للعــادات القبليــة دور يف تحديــد 

العاقــة بــن القبيلــة والدولــة ووضعهــا ضمــن المفهــوم الســيايس وهيــاكل احلكــم، أي النظــام الربلمــاين.]7] 

وُضــم بعــض رجــال قبائــل حاشــد وبكيــل ومشــايخها يف اجليــش، ومــن بينهــا كمثــال قبائــل حجــور، وآنــس، 

واحليمتــان، وهمــدان، وبــي احلــارث، وخــوالن، وســنحان )الــي ينتمــي إليهــا صــاحل( وآخــرون، بعضهــا طوًعــا 

واآلخــر ضمــن برامــج اخلدمــة العســكرية اإلجباريــة بعــد مرحلــة الثانويــة. 

ــم، مــا ســمح لبعــض  ــرة مــن االســتقالية يف مناطقه ــل درجــة كب ــح مشــايخ القبائ ــك، ُمن عــاوة عــى ذل

المشــايخ بتســوية القضايــا اجلنائيــة واالجتماعيــة دون تدخــل الدولــة. صحيــح أن قيــام القبيلــة بحــل 

اخلافــات وتنظيــم العاقــات بــن أفرادهــا]8] خففــت مــن أعبــاء تلــك الشــؤون عــى الدولــة، لكنهــا يف الوقــت 

ــة لصــاحل القبائــل. وتأسســت هيئــة شــؤون القبائــل]9] يف الثمانينيــات،  ذاتــه أضعفــت أيًضــا ســلطة الدول

وخصصــت رواتــب شــهرية لشــيوخ القبائــل لضمــان اســتمرار والئهــم. مــن الواضــح إذن أن شــيوخ القبائــل 

حققــوا مكاســب سياســية وماليــة كبــرة يف ظــل نظــام صــاحل.

] يتألــف اتحــاد حاشــد، الــذي يقــوده الشــيخ صــادق األحمــر منــذ عــام 2008، مــن أربــع قبائــل كبــرية مقرهــا يف عمــران: خــارف، وبــين رصيــم، وعــذر، والعصيمــات. وتشــمل القبائــل األصغــر 
ضمــن اتحــاد حاشــد: همــدان، وســنحان، وحبــور ظليمــة. يف حــني يتكــون اتحــاد بكيــل، الــذي يقــوده الشــيخ نجيــب بــن عبدالعزيــز الشــايف، مــن أرحــب ونهــم وذي محمــد، وذي حســني، 
وقبائــل ســفيان، وجماعــة، وســحار. وتقــع مناطــق هــذه القبائــل يف كٍل مــن عمــران، واجلــوف، وصنعــاء، وصعــدة. راجــع محمــد بــن أحمــد احلجــري، قبائــل اليمــن ]بالعربيــة[ )صنعــاء: دار 

احلكمــة اليمانيــة، 1996، الطبعــة الثانيــة( وفضــل عــيل أبــو غانــم، البنيــة القبليــة يف اليمــن بــني االســتمرار والتغيــري ]بالعربيــة[ )صنعــاء: دار احلكمــة اليمانيــة، 1996، الطبعــة الثانيــة(.

] عبد الوهاب الروحاين، اليمن، خصوصية احلكم والوحدة: دراسة تحليلية )عمان: دار زهران، 2009، الطبعة الثانية(، ص 64.

] جمعة بلعيد، دور القبيلة يف األنظمة السياسية العربية " اليمن نموذًجا، أطروحة ماجستري، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الرق األوسط، 2015، ص 17.

] عــادل الرجــي وآخــرون، القــر والديــوان: الــدور الســيايس للقبيلــة يف اليمــن. )إصــدار المرصــد اليمــين حلقــوق اإلنســان ومعهــد دراســات التنميــة الدوليــة، كنــدا، أكتوبــر/ تريــن األول 
2009، ص 15

https://nrme.net/detail1199142123.html :للمزيد من المعلومات [

https://nrme.net/detail1199142123.html
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مــع انخــراط القبيلــة يف النظــام الســيايس الربلمــاين التعــددي الُمتبــى بعــد وحــدة البــاد عــام 1990، تبــدد 

المفهــوم القديــم للقبيلــة تدريجًيــا؛ باعتبارهــا ســمة ســلبية للمجتمــع وتميــل أكــر نحــو االنقســام، وتقــّوض 

ــه كان  ــية، لكن ــاحة السياس ــر يف الس ــكل كب ــة بش ــل منخرط ــت القبائ ــة.]10] أصبح ــلطة الدول ــا س بطبيعته

معيبـًـا وأصبــح يشــكل تهديــًدا للتماســك القبــي ذاتــه. يرجع ذلــك إىل أن أفــراد القبائل، الموزعــن يف األحزاب 

السياســية -الــي كانــت إىل حــد كبــر أحــزاب أيديولوجيــة الطبيعــة وليســت ممثلــة للمصــاحل القبليــة يف حــد 

ذاتهــا -بــدأوا يف تطويــر ارتباطــات حزبيــة اســتبدلت بشــكل فّعــال العصبيــة القبليــة بــوالء جديــد أللحــزاب. 

ــارشًا  ــًدا مب ــا تهدي ــن إياه ــدة، معتربي ــة اجلدي ــذه احلزبي ــن ه ــن م ــهم متخوف ــل أنفس ــايخ القبائ ــح مش أصب

ــر، وهــو نفســه عضــو مؤســس يف حــزب  ــن حســن األحم ــه ب ــر الشــيخ عبدالل ــث أق ــة، حي لتماســك القبيل

اإلصــاح اإلســامي ورئيســه حــى وفاتــه يف عــام 2007، بذلــك يف مذكراتــه، حيــث كتــب قائــًا إن “التحــزب 

أثــر عــى تماســك القبيلــة”.]11] كان اخلطــر طويــل األمــد هــو تفــكك القبيلــة نفســها.

أحــد األســباب الــي تنــذر بتفــكك القبيلــة هــو أن رشعيــة بعــض شــيوخ القبائــل ارتبطــت بالســلطة يف 

صنعــاء ولــم تعــد تنبثــق مــن داخــل القبيلــة نفســها،]12] مــع الروابــط المعقــدة بــن شــيخ القبيلــة وأفرادهــا 

الــي تمثــل شــكًا مــن أشــكال العقــد االجتماعــي.]]1] يجتمــع رجــال القبائــل عــادًة ويتشــاورون فيمــا بينهــم 

ــن  ــا ب ــًا له ــة وممث ــة جبه ــيخ القبيل ــح ش ــي. يصب ــد االجتماع ــذا العق ــا له ــاع وفًق ــيخهم باإلجم ــن ش لتعي

القبائــل األخــرى. تنــص أبــرز بنــود هــذا العقــد عــى وجــوب الــزام شــيخ القبيلــة بأعــراف القبيلــة، وأن يكــون 

ذي عقــل وحكمــة ومشــهوًدا لــه بخربتــه يف حــل اخلافــات القبليــة، ويعمــل بطريقــة تحافــظ عــى مصــاحل 

ــل. القبيلــة، وأن يظهــر صفــات القائــد مثــل الكــرم]14] والشــجاعة والنُب

تســببت الدولــة بدعمهــا المــايل والســيايس لبعــض الشــخصيات القبليــة عــى حســاب الشــيوخ القبليــن 

ــار كاتــب هــذه الورقــة البحثيــة أحــد أبنــاء  ــا. وباعتب التقليديــن يف إضعــاف ســلطي القانــون والقبيلــة مًع

هــذه القبائــل، فقــد الحــظ أن الدعــم المقــدم يف عهــد صــاحل كان عــى حســاب اهتمــام النظــام بالقاعــدة 

الشــعبية داخــل القبائــل والركــز عليهــا، وهــو األمــر الــذي جعــل رجــال القبائــل يشــعرون بــأن النظــام 

] محمــد نجيــب بوطالــب، سيســيولوجيا )علــم اجتمــاع( القبيلــة يف المغــرب العــريب، ط 1، )بــريوت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2002(، ص 60؛ وأحمــد المــاوري، احلكــم المحــيل يف 
اليمــن: التحديــات والفــرص، ]باللغــة اإلنجلزييــة[ )مؤسســة بريغــوف، 2018(، ص 1.

] مذكرات الشيخ عبدالله األحمر قضايا ومواقف، ط2، )صنعاء، اآلفاق للطباعة والنر، 2008(، ص 325.

https://sanaacenter. :ميســاء شــجاع الديــن، تطييــف حــرب اليمــن – ميســاء شــجاع الديــن، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، تاريــخ النــر 16 ديســمر/ كانــون األول 2016، يف [
org/ar/publications-all/analysis-ar/76

] ندوى الدورسي، القبائل والراع وسبل العيش الريفية يف اليمن، ]باللغة اإلنجلزيية[ )تشاتام هاوس ، 2010( ، ص 3.

] "وللشــيخ بيــت مشــهور وديــوان يــأيت النــاس إليــه ويأكلــون عنــده الطعــام ويكــون الشــيخ ســخيًا وكريًمــا، وابــن الســبيل الــذي يمــر يــأوي يف بيــت الشــيخ وكذلــك الفقــري والبائــس، وإذا 
جــاء ضيــوف أو عابــرون يزنلــون يف بيــت الشــيخ، وإذا أرســلت الدولــة جنــوًدا إىل هــذه القبيلــة يســتقبلهم الشــيخ، ويكــون الشــيخ بمثابــة حاكــم البلــدة، وال تــزال هــذه التقاليــد مرعيــة...

وإذا أُقيمــت وليمــة أو عــرس وجــاء ضيــوف إىل هــذه القبيلــة يزنلــون يف ديــوان الشــيخ". عــيل محمــد زيــد، مذكــرات أحمــد محمــد نعمــان، ص 216-217.

عوامل إضعاف التضامن القبلي في عهد 
صالح

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/76
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/76
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الســيايس لــم يكــن مهتًمــا ســوى بالمصــاحل السياســية والقيمــة الرمزيــة الــي ســيتم اســتخاصها مــن 

ــي نفســه. ــاه المجتمــع القب ــة وليــس اهتمامــه برف ــار األطــراف القبلي ــة النظــام بكب عاق

ــب آخــر،  ــب وعــن احلكومــة مــن جان ــة مــن جان ــادات القبلي ــون عــن القي ــل بأنهــم معزول شــعر رجــال القبائ

وبالتــايل قــرر بعضهــم الهجــرة إىل البلــدان المجــاورة، يف حــن انجــذب آخــرون إىل اجلماعــات المســلحة 

ــد مــن  مثــل جماعــة احلوثيــن مــع نموهــا أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعرشيــن. انضــم العدي

رجــال القبائــل األفقــر إىل اجليــش، يف حــن عمــل آخــرون يف الزراعــة كمهنــة، وتابــع عــدد قليــل منهــم 

تعليمهــم العــايل. لكــن انتهــى األمــر بالغالبيــة العظمــى منهــم بــا وظائــف، مــا أدى إىل مشــاكل اجتماعيــة 

ــاب  ــة وانتشــار التقطــع يف الطــرق الرسيعــة. انتــرشت هــذه الظواهــر نتيجــة غي ــل االنتفاضــات القبلي مث

مؤسســات أمــن الدولــة يف المناطــق القبليــة، األمــر الــذي عــزز بــدوره اللجــوء إىل العنــف الســتعادة احلقــوق. 

كمــا أعــاق عــدم اهتمــام الشــيوخ الذيــن يمثلــون مناطقهــم يف الربلمــان والمجالــس المحليــة والمؤسســات 

ــة توفــر  ــة يف تلــك المناطــق، وتتضمــن تلــك المشــاريع المهمل ــة األخــرى بتنفيــذ مشــاريع تنموي احلكومي

اخلدمــات األساســية يف مناطقهــم وتمديــن المجتمعــات القبليــة، األمــر الــذي أصبــح عامــًا آخــر يف كل مــن 

ــة. ــة وإضعــاف ســلطة الدول تفــكك القبيل

ــي  ــن عام ــة ب ــعي الدول ــمالية، س ــق الش ــي يف المناط ــك القب ــت التماس ــي أضعف ــرى ال ــل األخ ــن العوام م

2004 و2010 لعســكرة القبائــل لمواجهــة جماعــة احلوثيــن، عــى الرغــم مــن وجــود اجليــش وقــوات األمــن. 

ــس وحجــور وســفيان وهمــدان وآخــرون إىل معســكرات  ــل حاشــد وآن ــل مث ــراد قبائ ــد مــن أف انضــم العدي

الدولــة، رغــم افتقارهــم إىل التدريــب لمواجهــة قــوة عســكرية عقائديــة مثــل جماعــة احلوثيــن. أدت هــذه 

المعــارك إىل مقتــل العديــد منهــم.]]1] لــم تكــن هــذه السياســة جديــدة، إذ غالبـًـا مــا عمــدت الدولــة اليمنيــة 
إىل حشــد مقاتلــن قبليــن لمســاندة اجليــش الضعيــف يف حروبهــا المحليــة المتعــددة.]16]

ــي رأت  ــية ال ــة سياس ــرف أو جماع ــة إىل ط ــازت كل قبيل ــام 2011، انح ــرة ع ــورة ألول م ــت الث ــا اندلع عندم

مصلحتهــا فيهــا. كانــت الركيبــة الداخليــة للقبائــل وقتهــا يف حالــة متدهــورة بشــكل ملحــوظ، واتضــح ذلــك 

ــة السياســية  ــارش. أشــعل الــراع بــن النخب مــن خــال انخــراط أفرادهــا يف الــراع الســيايس بشــكل مب

يف صنعــاء الــراع بــن القبائــل وخاصــة يف المناطــق الشــمالية، وجعــل هــذا القبائــل عرضــة اللســتغال 

مــن ِقبــل األحــزاب السياســية المعارضــة واحلــزب احلاكــم، ألســباب كأن شــيوخ القبائــل كانــوا أكــر اهتماًمــا 

باحلفــاظ عــى مصاحلهــم الشــخصية.]17] أثــرت هــذه اخلافــات عــى التماســك االجتماعــي يف القبيلــة والــوالء 

لهــا. كانــت القبيلــة إذن مؤسســة اجتماعيــة ضعيفــة بالفعــل عندمــا تمكنــت جماعــة احلوثيــن مــن بســط 

ســيطرتها عــى النظــام القبــي بأكملــه يف المناطــق الشــمالية.

] مقابلة بالهاتف مع زعيم قبيل عمل مع الدولة بني عامي 2010-2004 كقائد مجموعة قبلية، تاريخ المقابلة 17 نوفمر/ ترين الثاين 2021م.

https://carnegie-mec. :فــارع المســلمي، اللجــان الشــعبية يف اليمــن: برميــل احلــروب والراعــات، مركــز مالكــوم كــري، كارنــي، للــرق األوســط، تاريــخ النــر 01 أبريل/نيســان 2015، يف [
org/diwan/59486

] منذر إسحاق. القبيلة والسياسية يف اليمن! مقاربة سوسيولوجية، )تعز، المؤسسة التنموية للشباب، 2012(، ص 10.

https://carnegie-mec.org/diwan/59486
https://carnegie-mec.org/diwan/59486
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ــل  ــن القبائ ــة والتنافــس ب ــة القبلي ــت اجلماعــة قــادرة عــى التاعــب بالعصبي خــال صعــود احلوثيــن، كان

يف الفــرة الــي ســبقت ســيطرتهم عــى العاصمــة صنعــاء يف ســبتمرب 2014. يف أذهــان الكثريــن، لطالمــا 

كانــت قبيلــة حاشــد مرتبطــة باحلكومــة خــال ســنوات حكــم صــاحل، وبالتــايل تمكنــت قيــادات احلوثيــن مــن 

احلصــول عــى دعــم كبــر مــن قبائــل بكيــل. “تأثــرت القبائــل بتوجهــات قادتهــا أو مشــايخها كمراكــز قــوى. 

عــى ســبيل المثــال، انحــازت بكيــل إىل احلوثيــن نتيجــة خصومتهــا التاريخيــة مــع حاشــد، كمــا كتــب الباحــث 

أحمــد العرامــي.]18] يف نهايــة المطــاف، اجتاحــت قــوات احلوثيــن مناطــق القبائــل الــي كانــت تقاتــل إىل جانــب 

ــداًل مــن ذلــك وســطاء  ــل أرســلت ب ــاء تلــك المناطــق، ب ــم تقــف مــع أبن ــة عندمــا ل ــة، وأخطــأت الدول الدول

عشــائرين، وكأن احلــرب كانــت بــن جماعــة احلوثيــن والقبائــل.]19] كمــا رّوج احلوثيــون لهــذه الروايــة، عــى 

ســبيل المثــال، عندمــا اندلــع القتــال بــن قــوات احلوثيــن وقبائــل العصيمــات يف منطقــة دنــان بعمــران عــام 

]201، صــّورت جماعــة احلوثيــن الــراع عــى أنــه بــن قبيلــي العصيمــات وعــذر )فخذيــن مــن فخــوذ قبيلــة 
حاشــد(. رًدا عــى ذلــك، شــكلت الدولــة جلنــة وســاطة حللهــا.]20]

بمجــرد أن ســيطر احلوثيــون عــى صنعــاء، وجــد رجــال القبائــل الذيــن انخرطــوا يف األحــزاب السياســية 

ــا، وعــادوا إىل مناطقهــم  أنفســهم يف موقــف صعــب، وتخــى البعــض منهــم عــن انتمائــه الســيايس ظاهريً

ــا عــى حياتهــم. يف حــن رفــض آخــرون البقــاء تحــت  ــم يعارضــوا احلــكام اجلــدد خوًف ــف ول ــة يف الري القبلي

ســلطة احلوثيــن، واختــاروا إمــا مغــادرة اليمــن أو االســتقرار يف مناطــق خاضعــة لســيطرة احلكومــة المعرف 

ــا مثــل مــأرب وتعــز والمهــرة وشــبوة ووادي حرمــوت. ُســجن بعــض ممــن انضــم إىل احلوثيــن  بهــا دولًي
ــا بســبب تعبرهــم عــن رفضهــم لسياســات اجلماعــة أو بســبب أنشــطتهم السياســية الســابقة.]21] الحًق

https://sanaacenter.org/ar/ ،أحمــد العرامــي، احلوثيــون بــني السياســة والقبيلــة والمذهــب، تاريــخ النــر: 02 ســبتمر/ أيلــول 2019، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية [
publications-all/analysis-ar/8003

] مقابلة عر الهاتف أجراها الباحث مع زعيم قبيل، بتاريخ 19 نوفمر/ ترين الثاين، 2021.

] وكانــت اللجنــة، ُمَشــكَّلَة مــن محافــظ عمــران آنــذاك الراحــل محمــد حســن دمــاج، وعضــوي مجلــس الشــورى كهــان أبــو شــوارب، وفيصــل عبداللــه منــاع، وبكيــل نــايج الصــويف، وقاســم 
قبيضــة، ومحمــد عبداللــه بــدر الديــن، وشــخصيات قبليــة أخــرى، وتــم التوصــل إىل النقــاط التاليــة: "تأمــني الطرقــات، إعــادة المنهوبــات إىل أهلهــا، إعــادة “ذو غليــس” المنتمــني إىل أنصــار 
اللــه ألراضيهــم الــي أُخرجــوا منهــا يف العصيمــات، ومنازلهــم الــي أُجــروا عــى تركهــا هنــاك ... وتنفيــذ األحــكام والمراقيــم بــني عــذر والعصيمــات، وتســليم القتلــة الذيــن قتلــوا النــاس يف 
الطرقــات، وإنــزال المســلحني مــن مواقــع التمــاس ومواقــع المواجهــات، وحريــة الفكــر والمعتقــد، وتشــكيل جلنــة حلــل القضايــا واخلافــات بــني عــذر والعصيمــات حــول احلــدود واألرايض 
(: جلنــة وســاطة لتهدئــة الوضــع تنجــح يف وقــف إطــاق النــار. ســام  المجــاورة لهــا، وإعمــار مــا خلفتــه احلــرب، وتشــكيل جلنــة لتنفيــذ كل هــذه النقــاط." انظــر، حــرب )احلــويث - األحمــر

https://www.sampress.net/portal/news-2350.htm :بــرس، تاريــخ النــر 14 ســبتمر/ أيلــول 2013، يف

] مقابلة أجراها الباحث من زعيم قبيل بتأريخ 18 نوفمر/ ترين الثاين 2021.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
https://www.sampress.net/portal/news-2350.htm
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ــة نتيجــة أحــداث 2011 واتســاع ســيطرة احلوثيــن مــن صعــدة باتجــاه المناطــق  ــل والدول ضعفــت القبائ

القبليــة يف عمــران بالقــوة العســكرية. حركــة احلوثيــن ليســت قبيلــة يف حــد ذاتهــا، بــل هــي حركــة عقائديــة 

إلحيــاء الزيديــة بقيــادة عائلــة احلــويث ونــواة مــن المتعاطفــن مــن القبائــل )بمــا يف ذلــك بعــض مــن بكيــل 

وحاشــد( يف محافظــات الشــمال مثــل ذمــار، وحجــة، وصنعــاء، وعمــران، وصعــدة، والمحويــت.

ــز مكانتهــا االجتماعيــة مــن خــال تقديــم  يف عــام 2012، اســتخدمت احلركــة احلوثيــة ورقــة القبائــل لتعزي

نفســها كبديــل للدولــة، واســتغلت اخلافــات السياســية الســائدة بــن القبائــل، ال ســيما داخــل حاشــد الــي 

ــواء عــي محســن األحمــر مــن جهــة،  ــارصي الشــيخ صــادق األحمــر وحــزب اإلصــاح والل ــن من انقســمت ب

ومنــارصي الرئيــس صــاحل مــن جهــة أخــرى. اســتغلت جماعــة احلوثيــن هــذا االنقســام واعتمــدت اســراتيجية 
هجوميــة اســتهدفت المناطــق األكــر تهديــًدا واألعــى أهميــة مــن الناحيــة االســراتيجية.]22]

إضافــة إىل ذلــك، نجحــت جماعــة احلوثيــن يف   تحييــد معظــم قبائــل بــي رصيــم حاشــد مــن خــال اتفــاق 

ــة  ــه.]]2] أُبرمــت هــذه االتفاقي ــن الموقعــن علي ــداء ب ــة، يضمــن عــدم االعت قبــي تقليــدي يعــرف بالمصاون

يف فربايــر 2014 بــن مجموعــة مــن قبائــل بــي رصيــم بقيــادة عــي حميــد جليــدان ومبخــوت المــرشيق 

ــة أخــرى، ولكــن  ــو عــي احلاكــم مــن جه ــن أب ــل جماعــة احلوثي ــة، وممث ــة أخــرى مــن جه وشــخصيات قبلي

دون التشــاور مــع مشــايخ حاشــد اآلخريــن أو الرجــوع إليهــم.]24] ُعرفــت هــذه االتفاقيــة فيمــا بعــد باتفاقيــة 

اخلــط األســود، كونهــا فتحــت الطريــق أمــام احلوثيــن إىل مدينــة خمــر، معقــل قبيلــة حاشــد وبــي رصيــم 

ومــزل الشــيخ عبداللــه بــن حســن األحمــر. نصــت االتفاقيــة عــى “الــزام قبائــل بــي رصيــم بفتــح الطريــق 

]بــن صنعــاء وصعــدة[ وحمايتهــا، والــزام جماعــة احلوثيــن بعــدم مهاجمــة أرايض بــي رصيــم أو التدخــل 

يف شــؤونهم”.]]2] الســبب الــذي دفــع مشــايخ بــي رصيــم لعقــد هــذا االتفــاق المهــم مــع احلوثيــن كان عــى 

األرجــح المشــهد الــذي رأوه وهــو تســاقط مناطــق قبائــل حاشــد الواحــدة تلــو األخــرى عــى يــد احلوثيــن، 

والعاقــات الطيبــة بــن بــي رصيــم وحليــف احلوثيــن اجلديــد عــي عبداللــه صــاحل.

] عيل الذهب، االسرتاتيجية العسكرية للحوثيني.. مكامن القوة والضعف ومنعطفات التحوُّل، )مركز اجلزيرة للدراسات، 2019(، ص2

] المصاونة يف العرف القبيل تعين عدم االعتداء، بموجب هذه الوثيقة.

] اتصال أجراه الباحث مع عبدالمجيد الغاوي رئيس ملتقى شباب حاشد، تاريخ المقابلة 17 نوفمر/ ترين الثاين 2021.

https://www.almashhad-alyemeni. :خافــات بــني قبائــل حاشــد ببــين رصيــم واحلوثيــني تهــدد بإنهــاء االتفــاق. المشــهد اليمــين، تاريــخ النــر 27 أبريــل/ نيســان 2014 يف [
com/10459

حيلة الحوثيين إلخضاع القبائل

https://www.almashhad-alyemeni.com/10459
https://www.almashhad-alyemeni.com/10459
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ــاء بكيــل، حيــث  ــوا كســب تعاطــف أبن ــاح احلوثيــن لمناطــق القبائــل يف عمــران وصعــدة، حاول خــال اجتي

عيّنــوا أواًل ضيــف اللــه رســام شــيخ منطقــة حيــدان يف صعــدة مــن قبيلــة خــوالن بــن عامــر رئيًســا لمجلــس 

التاحــم القبــي الــذي أسســوه يف صعــدة أوائــل عــام ]201.]26] كان هــذا التعيــن إشــارة واضحــة عــى انتقــال 

مركــز الثقــل القبــي مــن حاشــد إىل جماعــة احلوثيــن يف صعــدة، حيــث أصبــح رســام زعيًمــا سياســًيا للقبائــل 

اليمنيــة بشــكل عــام رغــم كونــه شــخصية ضعيفــة تفتقــر إىل الكاريزمــا. وعــى غــر مــا جــرت العــادة وهــي 

أن يُختــار زعيــم القبيلــة عــرب التشــاور بــن أفرادهــا، ُعــنِّ رســام بطريقــة مخالفــة للعــرف. لــم يكــن مشــايخ 

بكيــل المعروفــون متحمســن لهــذه التحــركات احلوثيــة، مــا تــرك لديهــم شــعورًا بــأن احلوثيــن أرادوا ســحب 

البســاط مــن تحــت أقدامهــم عــرب تعيــن شــخصيات ذات خــربة قليلــة يف إدارة شــؤون القبائــل.

ــائدة يف  ــلبية الس ــر الس ــح الظواه ــا تكاف ــى أنه ــها ع ــم نفس ــن إىل تقدي ــة احلوثي ــعت جماع ــة، س يف البداي

المجتمعــات القبليــة كالثــأر والتقطــع للمســافرين عــى الطــرق والمغــاالة يف المهــور مــن أجــل كســب والء 

ــا إلقنــاع معظــم رجــال القبائــل باخلضــوع حلكــم احلوثيــن. نتيجــة لذلــك،  القبائــل، لكــن هــذا لــم يكــن كافًي

جلــأت ســلطات احلوثيــن منــذ 2011 إىل اســتهداف القبائــل المتمــردة واحــدة تلــو األخــرى، واحتلــت مناطقهم 

بالقــوة العســكرية، ويف بعــض احلــاالت دمــرت منــازل الشــخصيات القبليــة يف عــدة محافظــات، باســتخدام 

المتفجــرات غالبـًـا. شــملت تلــك المنــازل يف صعــدة مــزل الشــيخ عــي حســن المنبهــي، ويف مديريــة قفلــة 

عــذر بعمــران مــزل الشــيخ صــاحل ســودة، ومــزل الشــيخ صغــر بــن عزيــز، ومــزل الشــيخ صــادق األحمــر، 

ومــزل الشــيخ مبخــوت المــرشيق، ويف محافظــة إب مــزل الشــيخ عبدالواحــد الدعــام يف مديريــة الروضــة، 

والشــيخ عــي قعشــة، والشــيخ معــاذ اجلمــال، والشــيخ عــي بــدر، ويف محافظــة الضالــع مــزل الشــيخ عبــد 

اجلليــل احلذيفــي بمديريــة احلشــا، ويف محافظــة شــبوة مــزل الشــيخ صــاحل بــن فريــد العولقــي، ويف محافظــة 

حجــة مــزل الشــيخ أكــرم الزرقــة، ويف محافظــة ذمــار الشــيخ عبدالوهــاب معوضــة بمديريــة عتمــة، ومــزل 
الشــيخ عــي أحمــد المقــديش.]27]

كانــت هــذه األفعــال عبــارة عــن رســالة تهديــد وتحذيــر للقبائــل مــن انتهــاء عــر األخــذ والعطــاء، أي عــر 

الرباغماتيــة والمصــاحل، وأنــه ال بــد مــن قبــول حكــم جماعــة احلوثيــن دون طــرح أي أســئلة. كمــا اســتخدمت 

قــوات احلوثيــن تكتيــك الهجمــات اجلماعيــة المفاجئــة عــى مناطــق قبليــة يف ســفيان والعصيمــات وعــذر 

وحجــور وعتمــة وغرهــا، واســتخدمت أســاليب تقليديــة أكــر نعومــة إلخضــاع القبائــل. فتحــت ســلطات 

ــل عــى حــد  ــة احلركــة مــن خــال دورات للشــيوخ ورجــال القبائ ــة لنــرش أيديولوجي احلوثيــن مراكــز صيفي

ــر الربيــة والتعليــم يف حكومــة احلوثيــن  ســواء. وأوكلــت مهمــة إدارة هــذه الربامــج إىل يحــى احلــويث وزي

)غــر معــرف بهــا(. ورغــم مــن أن مجلــس التاحــم القبــي ووثيقــة الــرشف القبليــة الــي صاغتهــا ســلطات 

احلوثيــن أوائــل عــام 2019،]28] فــإن مــا وصلــت إليــه هــذه االتفاقــات لــم يكــن يف الواقــع ســوى قــدر أكــرب مــن 

إخضــاع القبائــل للقيــادة العقائديــة للحوثيــن.

] "إن إعــان المجلــس يف مدينــة صعــدة لــه دالالتــه الثوريــة؛ باعتبــار أن صعــدة هــي المحافظــة اليمنيــة األوىل يف تدشــني الفعــل الثــوري" كانــت هــذه كلمــات عبــده البحش. انظــر "مجلس 
https://www.yemenipress.net/archives/4911 :التاحــم الشــعي القبــيل عمــل ثــوري خــاق" بقلــم عبــده البحش، يمــين برس، تاريخ النــر 5 ينايــر/ كانــون الثــاين 2013، يف

https://www.manchette.net/news10401.html :احلوثيون والقبيلة اليمنية.. قصة استعباد، مانشيت، تأريخ النر 19 سبتمر/ أيلول 2020، عى الرابط التايل [

https://www. :بتأريــخ 20 فرايــر/ شــباط 2019، عــى الرابــط التــايل ،Ansarollah.com الرئيــس المشــاط يدشــن اإلجــراءات التنفيذيــة لوثيقــة الــرف القبليــة، موقــع أنصــار اللــه [
 ansarollah.com/archives/227285

https://www.yemenipress.net/archives/4911
https://www.manchette.net/news10401.html
https://www.ansarollah.com/archives/227285
http://Ansarollah.com
https://www.ansarollah.com/archives/227285
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ــال يف صفــوف احلوثيــن وســحب البســاط مــن تحــت أقــدام  ــل للقت ــي القبائ حشــد مجلــس التاحــم القب

ــورة 1962 حــى انتفاضــة 2011. ــذ ث ــي من ــن ســيطروا عــى المشــهد القب ــل الذي شــيوخ القبائ

يبــدو أن وثيقــة الــرشف القبليــة]29] تشــر إىل مرحلــة جديــدة يف العاقــات بــن احلوثيــن والقبائــل. ورغــم 

أنهــا اســتخدمت لغــة التاحــم القبــي وتفعيــل دور القبيلــة، إال أن هــذه الوثيقــة فرضــت رضائــب قبليــة 

ــا  ــرف به ــة المع ــة اليمني ــد احلكوم ــام ]201 ض ــذ ع ــرب من ــن للح ــم مقاتل ــًة بتقدي ــل رصاح ــت القبائ وألزم

دولًيــا وقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية. يف عــام 2018، أنشــأت ســلطات احلوثيــن أيًضــا الهيئــة العامــة 

لشــؤون القبائــل لمراقبــة ترفــات شــيوخ القبائــل يف دعــم مجلــس التاحــم القبــي، وهــو مــا تحقــق أيًضــا 

مــن خــال مرشفــن اجتماعيــن وثقافيــن وتربويــن وأمنيــن عينتهــم ســلطات احلوثيــن يف كل منطقــة 
إداريــة.]0]]

خاطبــت جماعــة احلوثيــن روح المســاواة لــدى القبيلــة]1]]، وهــو األمــر الــذي ســاعد يف التخفيــف مــن تأثــر 

اخلطــاب احلــويث ونظريتهــم عــن حقهــم المكتســب يف احلكــم، ويف الوقــت ذاتــه تحــاول وســائل اإلعــام 

المواليــة للحوثيــن التأكيــد عــى األعــراف والتقاليــد القبليــة واالحتفــاء بهــا. يلــزم زعمــاء احلوثيــن بارتــداء 

اللبــاس التقليدي/القبــي يف المناســبات العامــة ويســتغلون مفهــوم النكــف القبي]2]] كوســيلة أخــرى إلقناع 

القبائــل بالقتــال إىل جانبهــم باســم الدفــاع عــن الوطــن. كمــا وظفــت ســلطات احلوثيــن األغــاين الشــعبية 

المعروفــة بالزوامــل الــي تغنيهــا القبائــل تقليديـًـا أثنــاء احلصــاد والعمــل اجلماعــي، كوســيلة للحصــول عــى 

الدعــم ورفــع الــروح المعنويــة بــن المقاتلــن.]]]] ســاعدت ســلوكيات التحالــف يف المناطــق الــي لــم تشــهد 

مواجهــات مبــارشة مــع جماعــة احلوثيــن، مثــل جزيــرة ســقطرى يف بحــر العــرب، وجزيــرة ميــون يف مضيــق 

ــور  ــن منظ ــرب م ــام إىل احل ــل اللنضم ــال القبائ ــجيع رج ــى تش ــرة، ع ــة المه ــك محافظ ــدب، وكذل ــاب المن ب

قومــي.

ــا  ــي قادته ــن والمشــاركني والمحرضــني عــى احلــرب ال ــني ضــد المؤيدي ــيل مــع حكومــة احلوثي ــني، نصــت هــذه الوثيقــة عــى التضامــن القب ــع المســرية المــوايل للحوثي ] بحســب موق
الســعودية إلعــادة احلكومــة المعــرتف بهــا دوليــاً. "بنــوُد وثيقــة الــرف القبــيل الــي قامــت القبائــُل اليمنيــة بالتوقيــع عليهــا لرتســيخ المبــادئ والثوابــت الوطنيــة"، المســرية، 4 مــارس/ 

/http://www.almasirahnews.com/38021   ،2019 آذار 

https://almahrahpost.com/news/6898#.YgXpXy-B1pS ،2018 احلوثيون يصدرون قرارًا بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القبائل، المهرة بوست، 27 أكتوبر/ ترين االول [

] عزمي بشارة، يف الثورة والقابلية للثورة. ط 2، )بريوت، المركز العريب أللبحاث ودراسة السياسات، 2014(، ص 13.

] عادة قبلية تستخدم للحصول عى الدعم المادي أو العسكري أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لقضية ما.

https://www.aljazeera.net/news/ :عبداحلكيــم هــال وعبــد الهــادي العزعــزي: تــراث اليمــن يف مهــب احلــرب المدمــرة. اجلزيــرة نــت، تأريــخ النــر 27 أكتوبــر/ تريــن األول 2019، يف [
cultureandart/2019/10/27/عبد-الهادي-العزعزي-الرتاث-االلمــادي

http://www.almasirahnews.com/38021/
http://www.almasirahnews.com/38021/
https://almahrahpost.com/news/6898#.YgXpXy-B1pS
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/10/27
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/10/27
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مكانة القبيلة تحت حكم الحوثيين

القبيلــة هــي ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية محافظــة تحكمهــا عــادات وتقاليــد كقوانــن يجــب االلــزام بهــا. 

رابطــة القرابــة عنــر أســايس مــن العنــارص الــي تشــكل هــذا الميثــاق االجتماعــي.]4]] يف عقيــدة احلوثيــن، 

تتمحــور الســلطة االجتماعيــة والسياســية حــول الهاشــمين مــن أحفــاد آل بيــت النــي محمــد )المعروفــن 

باســم آل البيــت(، المتمثلــة يف الوقــت احلــايل بزعيــم جماعــة احلوثيــن عبدالملك احلــويث وعائلتــه، لعبدالملك 

احلــويث الكلمــة الفصــل يف جميــع األمــور، وتُعــد طاعــة أوامــره واجبـًـا دينًيــا عــى جميــع أعضــاء اجلماعــة. كمــا 

ّــا نتــوالك ونتــوىل رســولك ونتــوىل  ــة: “اللهــم إن ــه عــى الوالي ــوالء للجماعــة هــو عهــد أمــام الل أن قســم ال

اإلمــام عــي، ونتــوىل مــن أمرتنــا بتوليــه، ســيدي ومــوالي عبدالملــك بــدر الديــن احلــويث الــذي أمرتــم بــه، ونــربأ 

مــن أعدائــك وأعــداء رســولك وأعــداء اإلمــام عــي وأعــداء ســيدي عبدالملــك بــدر الديــن احلــويث الذيــن أمرتنــا 

بتوليــه”.]]]] رســالة احلوثيــن ألتباعهــم هــي أنهــا اجلماعــة الوحيــدة عــى طريــق احلــق، عــى عكــس الكيانــات 

ــة. يتعامــل رجــال القبائــل المنتســبون جلماعــة احلوثيــن مــع الهاشــمين،  التنظيميــة األخــرى مثــل القبيل

بمــن فيهــم عائلــة احلــويث، عــى أنهــم طبقــة نخبويــة ممــزة داخــل المجتمــع،]6]] وبالتــايل مــن هــذا المنظــور، 

ال تمثــل عائلــة احلــويث والهاشــميون مكونــات المجتمــع المختلفــة، بــل تقــع يف مســتوى أعــى منهــا.

ــرة،  ــة المؤث ــدور الســيايس للشــخصيات القبلي بعــد أن ســيطرت جماعــة احلوثيــن عــى صنعــاء، تراجــع ال

ــة،  ــل القبيل ــي تمث ــون هــم الواجهــة ال ــن نصبهــم احلوثي ــدة مــن المشــايخ الذي وأصبحــت المجموعــة اجلدي

رغــم افتقارهــم للرشعيــة القبليــة. عــى ســبيل المثــال، ُعــنِّ محمــد مطهــر الوشــي، نجــل القــايض وأحــد 

الهاشــمين اإلقطاعيــن يف مديريــة عنــس بمحافظــة ذمــار يف عهــد اإلمامــة الزيديــة، شــيًخا لمشــايخ زُبيــد 

عنــس، وهــو منصــب قبــي مهــم، رغــم أنــه لــم يكــن يملــك أي مكانــة قبليــة. لكــن مثــل هــذه األلقــاب عامــة، 
ال تنبثــق عــن الركيبــة القبليــة العميقــة، وال يمكنهــا أن تحــل محــل احلــدود النابعــة مــن األعــراف القبليــة.]7]]

يمكــن القــول إن القبيلــة يف عهــد جماعــة احلوثيــن مــرت بثــاث مراحــل. خــال المرحلــة األوىل، كان هنــاك 

رصاع مــع اجلماعــة شــاركت فيــه بعــض القبائــل بــن عامــي 2011 و2014 يف عمــران وصنعــاء وحجــة. كان 

ــدة  ــة أو عقي ــن أيديولوجي ــاع ع ــس الدف ــة واألرض ولي ــن القبيل ــاع ع ــو الدف ــارك ه ــذه المع ــن ه ــدف م اله

معينــة أو مقاومتهــا. يف احلقيقــة، كانــت القبائــل تــدرك تداعيــات ســيطرة احلوثيــن عليهــا؛ نظــرًا لتجربتهــا 

المريــرة مــع اإلمامــة قبــل عــام 1962، وهــي اإلمامــة الــي تدعــي جماعــة احلوثيــن أنهــا تنحــدر منهــا. أمــا 

ــة لصــاحل، وكان هــذا  ــل الموالي ــن اجلماعــة وبعــض القبائ ــف براغمــايت ب ــا تحال ــة فــكان فيه ــة الثاني المرحل

] نبوية حلمي أبو باشا، البيئة االجتماعية والسياسية وأثرها يف قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، )ديوان رئيس الدولة، مركز الوثائق والبحوث، 2002(، ص 89.

] محمد المخايف، قضية دولة القانون يف األزمة اليمنية )اجلزء الثاين(: احلرب الدائمة ومروع بناء الدولة، )القاهرة: دار عناوين، اتفاقية عدم إفصاح(، ص 213، 

https://sanaacenter. :ميســاء شــجاع الديــن، احلوثيــون: مــن حــروب صعــدة إىل التدخــل الســعودي - مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، تأريــخ النــر، 16 يونيو/حزيــران 2020، يف [
org/ar/publications-all/analysis-ar/10213

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/ ،ــول 2019، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية ــة والمذهــب، 2 ســبتمر / أيل ــني السياســة والقبيل ــون ب ] أحمــد العرامــي، احلوثي
  analysis-ar/8003

https://books.google.com.tr/books?id=G1gsEAAAQBAJ&pg=PA213&dq=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwim3aCDo5D0AhUXQvEDHRqEDgMQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86&f=false
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10213
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10213
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8003
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بمثابــة التقــاء للمصــاحل يف مواجهــة احلملــة العســكرية الــي تقودهــا الســعودية، وُدعــم التحالــف مــن ِقبــل 

صــاحل نفســه. شــهدت المرحلــة الثالثــة، الــي أعقبــت مقتــل صــاحل عــى يــد احلوثيــن يف ديســمرب 2017، 

إخضــاع القبائــل حلكــم احلوثيــن بالقــوة وبســط ســيطرة احلوثيــن عــى المناطــق القبليــة مثــل حجــور يف 

حجــة وأجــزاء مــن ذمــار. حينهــا لــم يعــد للقبائــل أي تأثــر ســيايس أو اجتماعــي يف ظــل ســيطرة احلوثيــن 

عــى الســاحة السياســية والقبليــة، باســتثناء بعــض القضايــا الداخليــة الصغــرة الــي تـُـرك التعامــل معهــا 

للقبائــل.

مــن الواضــح أن احلــروب الــي شــنتها جماعــة احلوثيــن ضــد القبائــل الشــمالية أحدثــت انقســامات كبــرة 

داخــل الركيبــة القبليــة. جــاءت ســلطة احلوثيــن القائمــة عــى العقيــدة عــى حســاب القبائــل والقــوى 

السياســية األخــرى. يف الوقــت ذاتــه، كان رجــال القبائــل عرضــة للعســكرة العقائديــة يف ظــل نظــام احلوثيــن 

اجلديــد. تحــول دور القبائــل مــن مســاعدة الدولــة يف احلكــم إىل توفرهــا للقــوى البرشيــة لتحقيــق أهــداف 

ــا يف محافظــة  ــا دولًي ــن واحلكومــة المعــرف به ــن جماعــة احلوثي ــراع ب ــك، هــو ال ــت ذل ــا يثب احلــرب، وم

مــأرب عــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة. ويف بيــان نــادر صــدر يف نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 2021، رصّح 

مســؤول حــويث علنًــا أنهــم فقــدوا ]1 ألــف مقاتــل مــن قواتهــم بــن يونيــو ونوفمــرب 2021 خــال المعــارك 
الــي شــنها احلوثيــون يف مــأرب.]8]]

أخضعــت جماعــة احلوثيــن القبائــل عــرب عاملــن رئيســين. األول، افتقــار الدولــة إىل قيــادة قويــة بعــد 

ــا  ــام ]201، م ــدن ع ــال إىل ع ــا اللنتق ــا دولًي ــرف به ــة المع ــرت احلكوم ــة، اضط ــاحل، ويف احلقيق ــة بص اإلطاح

ــتغال  ــن اس ــة م ــة احلوثي ــن احلرك ــو تمك ــاين ه ــاء. الث ــن يف صنع ــلطة احلوثي ــل لس ــول القبائ ــاهم يف قب س

احلــرب الدائــرة مــن خــال توظيــف اخلطــاب الشــعبوي الــذي يصورهــا عــى أنهــا تواجــه المعتــدي األجنــي، 

وبهــذا تمكنــت مــن احلصــول عــى دعــم القبائــل.

/https://arabicpost.net ،2021 اعــرتاف نــادر مــن احلوثيــني بخســائرهم الكبــرية.. فقــدوا نحــو 15 ألــف مقاتــل يف 6 أشــهر بمــأرب، عــريب بوســت، 19 نوفمــر/ تريــن الثــاين [
أخبار/2021/11/19/اعرتاف-نادر-من-احلوثيني-بخســائرهم-الكب/

https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/11/19/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8/
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الخاتمة والتوصيات

اســتخدم النظــام الســابق بقيــادة صــاحل وســائل براغماتيــة لكســب والء قبائــل الشــمال، لكــن هــذه الوســائل 

أدت يف نهايــة األمــر إىل إضعــاف القبائــل والدولــة بنفــس القــدر؛ لتســتغل جماعــة احلوثيــن نقطــة الضعــف 

هــذه والفــوىض الــي عمــت القــوى السياســية اليمنيــة والناتجــة عــن انــزالق البــاد يف احلــرب والتدخــل 

األجنــي يف شــؤون اليمــن إلخضــاع القبائــل بشــكل غــر مســبوق. اســتخدمت اجلماعــة مجموعــة مــن 

السياســات يف تعاملهــا مــع القبائــل، تضمنــت العنــف وتغيــر العــادات والتقاليــد القبليــة خلدمــة مرشوعهــا 

احلــريب مــا أدى إىل اســتزاف المــوارد البرشيــة للقبائــل، وتجــاوز األمــر مجــرد التجنيــد المحــدود الــذي كان 

يحــدث خــال الســنوات األخــرة حلكــم صــاحل عندمــا بــدأت احلــروب مــع احلوثيــن.

ــع  ــق القم ــق منط ــمولية، وتطب ــا الش ــف بعقليته ــا تتص ــة عقائديً ــكرية مدفوع ــة عس ــم جماع ــون ه احلوثي

والهيمنــة عــى قبائــل المناطــق الشــمالية. أي بعبــارة أخــرى، تفتقــر هــذه اجلماعــة إىل قاعــدة دعــم شــعي يف 

المجتمعــات القبليــة، كــون القبائــل أُجــربت إىل حــد كبــر عــى التعبــر عــن تضامنهــا مــع احلوثيــن، بمــا يف 

ذلــك المشــاركة يف المجهــود احلــريب. ويف حــن تمتعــت القبائــل بامتيــازات اجتماعيــة وسياســية يف ظــل 

نظــام صــاحل، إال أنهــا ُجــردت مــن ذلــك يف عهــد احلوثيــن، حيــث لــم تعــد كيانـًـا قبلًيــا متماســكًا كمــا كانــت مــن 

قبــل.

بناًء عىل البحث أعاله، تُقدم التوصيات التالية:

ــدات 	  ــذ أجن ــة لتنفي ــد القبلي ــادات والتقالي ــتغال الع ــن اس ــف ع ــن الك ــة احلوثي ــى جماع ــب ع يج

سياســية؛ فذلــك ال يخــدم الســلم األهــي المســتدام، واســتخدام العنــف إلخضــاع القبائــل لغايــات 

ــت  ــك لوق ــتمر ذل ــن يس ــة فل ــل تابع ــك القبائ ــدت تل ــتقرار، وإن ب ــؤدي إىل االس ــن ي ــة ل أيديولوجي

طويــل.

يجــب أن تــدرك جماعــة احلوثيــن أن اســتخدامها ألليديولوجيــا يف مجتمــع قبــي محافــظ ومتديــن 	 

ســيكون لــه تداعيــات خطــرة عــى الســلم والتماســك االجتماعــي بعــد احلــرب، مــا يعــرض الوحــدة 

السياســية للبــاد للخطــر.

ــدم 	  ــن يخ ــأر، ول ــة الث ــرّس ثقاف ــذا يك ــر ألن ه ــراع الدائ ــل يف ال ــد القبائ ــن حش ــف ع ــب التوق يج

ــرب. ــاء احل ــد انته ــام بع ــة الس قضي

يجــب التوقــف عــن إهانــة القبائــل باعتقــال أفرادهــا وهــدم منازلهــم، فذلــك يشــكل خطــر تعميــق 	 

االنقســام بــن القبائــل والهاشــمين الذيــن تنتمــي لهــم أرسة احلــويث.

ــد 	  ــمالية األش ــة الش ــق القبلي ــا يف المناط ــادي، خصوًص ــع االقتص ــة الوض ــل يف معاجل ــدد الفش يه

ــد مــن الــراع األهــي يف المســتقبل. ــارة المزي فقــرًا بإث



مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية هــو مركــز أبحــاث مســتقل 
يســعى إىل إحــداث فــارق عــر اإلنتــاج المعــريف، مــع تركــز خــاص عــى 
اليمــن واإلقليــم المجــاور. تغطــي إصــدارات وبرامــج المركــز، المتوفــرة 
باللغتــن العربيــة واإلنجلزيــة، التطــورات السياســية واالجتماعيــة 
المحليــة  السياســات  عــى  التأثــر  بهــدف  واألمنيــة،  واالقتصاديــة 
والدوليــة. واإلقليميــة 

www.sanaacenter.org

عــادل دشــيلة باحــث ســيايس وأكاديمــي يمــي حاصــل عــى درجــة 
الدكتــوراه يف األدب اإلنجلــزي، والرتكــز عــى أدب الســجون يف العالــم 
العــريب. نــر العديــد مــن األوراق البحثيــة، باإلضافــة إىل كتابــه األخــر 

)احلركــة احلوثيــة والقبيلــة اليمنيــة بــن عامــي 2011 و2020(.
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