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 السعودية العربية المملكة وموقف الحوثيين عدوان بين اليمنية الدولة
                    

                 الرشيدي محمود عادل محمود/  الباحث  
          والبحوث الدراسات معهد – اظتاجستَت درجة لنيل         

   الزقازيق جامعة – األسيوية               
 : الملخص

وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو  ،اضتمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
  :وأشهد أن ػتمدا عبده ورسولو مث أما بعد

 ،الدولة اليمنية بُت العدوان اضتوثي وموقف اظتملكة العربية السعودية :فهذا حبث حول
  :ويتضمن ثالث ػتاور

ومنوذج من اظتعتقدات واظتناسبات  ،الكوادر اليت أسست اضتركة اضتوثية :المحور األول
 اليت أخذوىا عن الرافضة .

 عام حىت م 4002 عام منذ اليمن على اضترب بإشعال اضتوثيون قيام :المحور الثاني
 . م 4002

)  اليمن على اضتوثيُت عدوان من السعودية العربية اظتملكة موقف :المحور الثالث
 .( اضتزم عاصفة

 
  :موضوع البحث

 قربا الزيدية طوائف أقرب ىي اصتارودية والزيدية ،جارودية زيدية حركة ىي اضتوثية اضتركة
 يف لتتوغل اضتركة ىذه صنع على إيران قامت ،اظتعتقدات حيث من عشرية اإلثٌت الرافضة من

 عقائدي تقارب صنع إيران فتحاول ،السنة أىل ومعتقد الزيدي اظتعتقد عليها يغلب اليت اليمن
 مث ،لرافضة اليمن زيدية حتول  بو حياولون سياسيا عقائديا تقاربا ليكون اليمن يف الزيدية وبُت بينها

 والفوضى اضتروب بواسطة باليمن السنة أىل على الرافضي اظتعتقد فرض التحول ىذا يعقب
 أذرعها بواسطة إيران سيطرة حتت اليمن فتكون ،بالسالح اضتوثيُت وإمداد شابو وما والثورات
 فمن ،الرافضة رحى حتت السنية اطتليج ودول السعودية كانت ،كذلك ماكانت فإذا ،اضتوثيُت
 السعودية العربية اظتملكة فتداركت ،واضتوثيُت اليمن اصتنوب ومن ،اهلل وحزب والعراق إيران الشمال
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 يواجو إسالمي عريب سعودي حتالف عن عبارة وىو م 4002 يف اضتزم عاصفة فكانت ،األمر
 . باليمن اضتوثي اطتطر

 
Summary of the research in Arabic:                                                                                      
Praise be to Allah,and may peace and blessings be upon 

the messenger of Allah, I bear witness that there is no god but 
Allah, alone with no partner, and I bear witness that 
Muhammad is His servant and messenger. And then after 
that: 

This is a research about: The Yemeni state between the 
Houthi aggression and the   position of the Kingdom of Saudi 
Arabia, and it includes three themes                      

The first theme: The cadres who founded the Houthi 
movement, and a model of the beliefs and occasions they 
took from the Rafidah.  

                                                              . 
The second theme: The Houthis ignited the war on 

Yemen from 2004 AD until 2015.. 
 The third theme: The position of the Kingdom of 

Saudi Arabia on the Houthi            aggression against Yemen 
(Decisive Storm) 

 
 
.                               
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        Research topic  
                                                                                                                                        
The Houthi movement is a Jarudian Zaidi movement, and 
the Jarudian Zaidi movement is the closest of Zaidi's sects to 
the Twelver Shiite sect in terms of beliefs. Iran has made this 
movement to penetrate into Yemen, which is dominated by 
the Zaidi belief, and the belief of the Sunnis (Ahlu Sunnah 
Wal Jama'a), So Iran tries to create an ideological 
convergence between the Twelver sect that it represents and 
the Zaydism in Yemen to be a political ideological 
convergence by which they try to transform the Zaydiyya of 
Yemen to Rafidah (Twelver Shi'ism), and then this 
transformation will be followed by the imposition of the 
Twelver Shi'ism belief on the Sunnis in Yemen through 
wars, chaos, revolutions and the like, and also through 
supplying the Houthi arms with, so Yemen would be under 
the control of Iran through its Houthi arms, and if it was so, 
Saudi Arabia and the Sunni Gulf states would be Surrounded 
by the Rafidah, from the north Iran, Iraq and Hezbollah, and 
from the south Yemen and the Houthis, so Saudi Arabia 
rectified the matter, and started the Decisive Storm in 2015  
which was a Saudi Arab Islamic  coalition facing the Houthi 
danger in Yemen  
                                                                                                                           
. 
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 المقدمة   
 لو الشريك وحده اهلل إال إلو ال أن وأشهد ،اهلل رسول اضتمد هلل والصالة والسالم على

 :بعد أما مث ورسولو عبده ػتمدا أن وأشهد
فال نكاد ؾتد الرافضة  ،فإن التشيع الرافضي يأيب إال تفكيك العامل اإلسالمي بأسره

شغلهم الشاغل ىو نشر الرفض يف الدول  ،يعملون يف أي دولة أخرى غَت الدول اإلسالمية
ة على ذلك تكون عرضة ظتخططات عريضة من ػتاوالت والدولة اليت تكون عصي ،اإلسالمية

فنتناول جانبا من ػتاوالت  ،والدولة اليت ؿتن بصددىا يف حبثنا دولة اليمن ،اضترب وزرع اطتراب هبا
 ووضعها بُت فكي رحى التشيع اإلثٌت عشري .  ،اضتوثيُت نشر التشيع هبا

 :أسباب إختيار البحث -
 .  باليمن الصفوية اجملوس دولة سفراء أهنم وكيف  اضتوثية اضتركة خطر بيان -0
 . اليمن يف السنة ألىل اضتوثي العداء بيان -4
  :أىمية البحث -
 . إسالمية عربية دولة وىي ،اليمن بدولة البحث تعلق -0
 الطائل اليت اطتالفات نبذ وضرورة العامل أؿتاء رتيع يف السنة أىل بُت اإلحتاد وجوب بيان -4

 .  دحره على والعمل الرافضة خطر ظتواجهة ورائها من
  اظتنهج التارخيي الوصفي . –اظتنهج التحليلي  :منهج البحث -
  :الدراسات السابقة -
 رسالة ،السياسية اصتغرافية يف دراسة: اليمن يف اضتوثيون ،العمري ىادي عبداألمَت :دراسة -0

 . م 4002 ،العراق ،قار ذي جامعة اآلداب كلية ،ماجستَت
 العلوم كلية ،ماجستَت رسالة ،والرافضة الزيدية بُت اضتوثيون ،العتييب براك سلطان :دراسة -4

 . ىـ0242 ،ماليزيا ،العاظتية اظتدينة جامعة ،اإلسالمية
 ،( ونقد عرض)   العقدية واراؤه اضتوثي الدين بدر ،البقمي شارع سلطان بن راجح :دراسة -4

 .  نشر سنة بدون ،السعودية العربية اظتملكة ،القرى أم جامعة ،العقيدة قسم ،ماجستَت رسالة
  

 يشتمل البحث على مقدمة ودتهيد وثالث مباحث وخادتة .  :خطة البحث -
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 واظتناسبات اظتعتقدات من ومنوذج ،اضتوثية اضتركة أسست اليت الكوادر :المبحث األول 
 . الرافضة عن أخذوىا اليت

 عام حىت م 4002 عام منذ اليمن على اضترب بإشعال اضتوثيون قيام :المبحث الثاني 
 . م 4002

 اليمن على اضتوثيُت عدوان من السعودية العربية اظتملكة موقف: المبحث الثالث
 ( . اضتزم عاصفة)

 التمهيد                                           
 السعودية ( .  –اضتوثيُت  –) اليمن  :حيتوي التمهيد على حتديد اظتفاىيم

  :اليمن -2
                                                                                                   

 تفّرقت :عباس ابن قال ، إليها لتيامنهم اليمن شتيت إمنا: الشرقي قال.  التسمية سبب :أوال
 دين بنو فالتأمت  حتملهم فلم  مبكة كثروا الناس إن ويقال ،اليمن شّتيت منهم تيامن فمن العرب

 . (0) بذلك فسميت األرض أدين وىي اليمن إىل
 اظتملكة :الشمال جهة من حيدىا حيث ،آسيا جنوب غرب يف تقع الموقع . :ثانيا

 جهة ومن ،عمان سلطنة :الشرق جهة ومن ،عدن خليج :اصتنوب جهة ومن ،السعودية العربية
 .   اظتندب باب ومضيق األزتر البحر :الغرب

   :الحوثيين -3
ىي حركة ثقافية منبثقة من الزيدية اصتارودية أسسها بدر الدين اضتوثي حتت  التعريف .

وحتولت من حركة ثقافية إىل قوة مسلحة عام  ،م 0990إسم " الشباب اظتؤمن " يف صعدة عام 
   ( .4)  م 0992 عام تأسست اضتوثية اضتركة أن ذكر من اظتؤرخُت ومن (4)م  4002

  :المملكة العربية السعودية  -4
 قاعدهتا شهر، مسَتة وىو والشام اليمن وتسمى باضتجاز ألهنا تعد حاجز بُت :التسمية

    ( .2) مكة 
   ( .2وؾتد ) هتامة بُت حجز ألنو حجازا اضتجاز   شتي وإمنا :وقال األصمعي
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ومن  ،دوليت العراق واألردن :فيحدىا من جهة الشمال ،تقع يف غرب قارة آسيا  :الموقع
دوليت عمان  :ومن جهة اصتنوب ،البحرين والكويت وقطر واإلمارات ،العراق :جهة الشرق دول

 البحر األزتر .  :ومن جهة الغرب ،واليمن
  

 المعتقدات من ونموذج ،الحوثية الحركة أسست التي الكوادر :المبحث األول
 . الرافضة عن أخذوىا التي والمناسبات

 .الحركة الحوثية الذين أسسوا الكوادر الزيدية الجارودية  :أوال
 بدر الدين الحوثي " المرشد األول للحركة الحوثية " .  -1

( وينسب اضتوثي إىل 2مَت الدين بن اضتسُت بن ػتمد بن اضتسُت )أىو بدر الدين بن 
 ( .7وىي بلدة تقع بُت صعدة مشاال وصنعاء جنوبا ) ،بلدة حوث

ينتمي بدر الدين اضتوثي إىل اظتدرسة اصتارودية اليت تتفق كثَتا مع اظتنهج  :نشاطاتو
وقد عمل الرافضة على أن يؤثروا عليو عن طريق احتضان إيران لو بسبب موقفو اظتؤيد  ،الرافضي

 ،واليت بسببها  قام باعتروب إىل إيران فوجد فيها اظتالذ اآلمن  ،م0992لالنفصال  يف حرب  
فساعدتو واحتضنتو فلم جيد بدا من أن يردتي  ،وكان عتا مبثابة الصيد الثمُت انفاستقبلتو إير 

 ( .                                                       9)ض بأحضان الرواف
تتلمذ على يد والده وتلقى عنو  ،الدين اضتوثي بن  بدراىو  :حسين بدر الدين الحوثي -4

عمل على نشر أفكاره ومبادئو وواصل نشر و  ،الزيدية يف صعدةوعن علماء  ،اظتذىب الزيدي
التأثر بعقائد الرافضة والثناء عليهم يف ػتاضراهتم فسخر من كتب اضتديث و معتقداتو 

وبدأ يف الثناء على الثورة  ،واألصول وسب الصحابة وكذا أمهات اظتؤمنُت رضي اهلل عنهم
كما تأثر حسُت  بدر الدين   ،ة  يف النجف وقماإليرانية واطتميٍت وسائر اظترجعيات الرافضي

وقد استطاع أن يقيم عشرات اضتوذات  يف أماكن  ،اضتوثي  بـ "حزب اهلل" الشيعي اللبناين
 ،بزيارة إيران وحزب اهلل اللبناين وقام (9)متفرقة باليمن كصعدة  ومأرب واصتوف وصنعاء 

أعجب حسُت بدر الدين باطتميٍت وقد  ، تأثر بأبيو وقدومكث مع أبيو يف قم عدة أشهر 
وإيران ونظامها السياسي يف اضتكم والثورة اليت أحدثها اطتميٍت وكذلك اظتذىب الرافضي 

( وقد مات حسُت بدر الدين اضتوثي مقتوال يف 00)الذي درج عليو النظام السياسي ىناك 
 ( .00اضتروب اليت دارت بالبالد عن عمر يناىز السادسة واألربعُت )
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وىو القائد الثاين للحركة اضتوثية بعد وفاة أخيو حسُت بدر  :لك بدرالدين الحوثيعبدالم -4
ومن العوامل اليت  ،تعلم يف مدارس الزيدية ،م يف صعدة 0979الدين اضتوثي ولد يف عام 

ساعدتو على أن يطفوا على سطح األحداث ىو كثرة ظهوره على الساحة اإلعالمية وتلميعو 
 وتصدره 

 . (04)اظتشهد كقائد للحركة وىو ليس إال أداة لتنفيذ اظتخططات الرافضية اليت دتلى عليو 
 

 وافقت الحركة الحوثية فيها الرافضة . التي واالحتفاليات العقائد نماذج من  :ثانيا
  عقيدتهم في الصحابة . 
                         من أضاعوا إيمان األمة .أنهم و  ،عن مقتضى اإليمان ونخارج الصحاب أن -0

وقد ذكر حسُت بدر الدين اضتوثي أن من حكموا اظتسلمُت من غَت علي رضي اهلل عنو  
 ومن كانوا يف حكمهم  -رضي اهلل عنو  -ومن غَت آل البيت رضي اهلل عنهم  بدءًا من أيب بكر

 ( .04وىم الذين ضيعوا إديان األمة ! ) ،عن مقتضى اإلديان جونوعلى طريقتهم  ىم خار 
ىؤالء الذين نقدسهم   :وقد ذكر ذلك بقولو وجوب البراءة منهم ألنهم أضلوا األمة . -4

إذا ما علمت بأن مابدر منهم ىو ؽتا أوقع  ،حتت عناوين السلف الصاحل صحابة وؿتوىا
عنهم  مبنطق باىت  فال تقدسهم وال تنزىهم وال تدافع ،فتربأ اآلن منهم ،األمة يف الضالل

 ( .02ال دتلك عليو حجة )
  عقيدتهم في القرءان. 
 في التشكيك في األحرف السبعة  رافضةموافقة حسين بدر الدين الحوثي لل -0

 : وعلى سبيل المثال ءات السبع .اوالقر 
بعدما ينزل على رسول اهلل ويتلوه  آنفرق كبَت بُت القر ىناك يرى حسُت اضتوثي إن       

تارة ف :وبُت كتاب تعرض للهزات من ِقَبل اظتسلمُت أنفسهم ،رسول اهلل على من يكتبو عنو
وتارة  ،وتارة يقولون سبع لغات ،وتارة يقولون سبع قراءات ،ن على سبعة أحرفآيقولون أنزل القر 

 ( . 02اآلن مل تتميز اظتسألة ) فإىل اآلن مل يعرفوا ماىية ىذه اضتروف وإىل ،يقولون كذا
  .التشكيك في جمع الصحابة للقرآن  -2

  –رضي اهلل عنو  –بكر  اوال يزال القرءان يواجو بالتشكيك بأن أب :قال حسُت اضتوثي
وفالن كان عنده تلك  ،ولواله كان ديكن أن ينتهي القرآن ،رتعو  من خزف وأضالع وقراطيس

 ( .                    02وىكذا ) ،وىذه السورة كانت أطول من ىذه ،اآلية وفالن نسي ىذه اآلية
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  عقيدتهم في اإلمامة. 
  :يعتقد أن اهلل ىو الذي يعين األئمة -1

ية من علي عليو افاهلل عز وجل ىو الذي سيقدم لنا الكامل بد :قال حسُت اضتوثي
فيختارىم  ويؤىلهم حىت يكونوا على قدر اصتدارة  ،السالم .... واهلل ىو من سيضع أعالما لألمة

 ( .07يف ىداية األمة قيادهتا )
نشر التعصب للعقائد الرافضية في أوساط جنوب غرب أسيا ،، وقد قاموا ب،ىذا

 .اللعنة على اليهود  ،الموت إلسرائيل ،الموت ألمريكا ،اهلل أكبر :تحت ستار شعارات
اظتنتمُت إىل حركتو من الشباب وكافة  اً رفعها حسُت اضتوثي  آمر  اظتذكورة وىذه الشعارات

أتباعو لًتديد ىذه الشعارات بعد  صالة اصتمعة يف عدد من األماكن اليمنية  مبا يف ذلك اظتساجد 
 (09الكربى بصنعاء )

وقد أخذ  ،قد رفع اطتميٍت تلك الشعارات يف وجو شاه إيران إبان الثورة اليت قادىا عليوو  
 حسُت اضتوثي ىذا الشعارفأطلق  ،ىذه الشعارات عنو أتباعو حىت صاروا يرددونو يف كل مناسبة

( وقد بدأ رفع تلك 09من مدرسة اإلمام اعتادي بصعدة وطلب من اضتضور بقاعة اظتدرسة ترديده )
 ( .   40) 4004الشعارات يف عام 

 حتفال بعيد الغديراال  . 
عيد الغدير ىو يوم حيتفل الرافضة بو بزعم تنصيب النيب صلى اهلل عليو وسلم عليا رضي 

فيحتفل  ،من بعده يف الثامن عشر من ذي اضتجة للسنة العاشرة من اعتجرةلإلمامة اهلل عنو 
والسالم عليا رضي اهلل عنو وجيعلونو ة الرافضة يف ىذا اليوم من كل عام بتنصيب النيب عليو الصال

اإلحتفال ودعوا ىذا  الروافض بتدعافقد  ، ـى 424ك من عام لوكان بداية اإلحتفال بذ ،داعي
ليمن ىو أزتد بن لوعلى ذكر بعض اظتؤرخُت أن أول من نقل ىذه العادة وأدخلها  ،إليوالناس 

يف زمن عمو وكان ذلك يف القرن اضتادي عشر اعتجري  ،اضتسن بن اإلمام القاسم بن ػتمد
 ( .  40الرافضة اليوم برفع األعالم والرايات واأللوية )بو كما حيتفل بو  حتفل فا ،اظتتوكل

القبائل بعد فجر يوم الثامن عشر من ذي بالغدير يكون باجتماع أفراد  اضتوثيُتاحتفال و 
 ،جبل اظتخروق يف أطراف صعدة اضتجة من كل عام يف صفوف ويذىبون سَتا على األقدام إىل

وسط إطالق ل البيت رضي اهلل عنهم آو  مسالالو الصالة عليو لنيب قصائد مادحة لويلقون 
حىت صالة ذلك ويستمر  ،وتتعاىل األصوات بالتكبَت والضحك ،الرصاص على سطح اصتبل



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية       ...  العربية المملكة وموقف الحوثيين عدوان بين اليمنية الدولة

 

211  

 

من  إلقاء الرصاصبسبب باطتطأ مت قتلهم وقلما خيلوا ىذا األمر من أفراد  ،ونالظهر مث ينصرف
 (  .44إىل الظهر ) فجرال
   ( 23) زواج المتعة ازاالعتقاد بجو . 

عتذا  وافروج ،العقيدة من العقائد اليت دتيز هبا الدين الرافضي وأنضم إليهم اضتوثيون اوىذ
وفرضوا ذلك بالقوة على الناس أن يقوموا بتقدمي بناهتم وأرحامهم ظتن يرغب يف  ،األمر اطتبيث

وقاموا بتوصية اظتقاتلُت التابعُت عتم أن يوصوا زوجاهتم باظتتعة يف حال مقتلهم يف اظتعارك وما  ،ىذا
                       .( 42) وشاهب

أن ىؤالء القوم  :وقال نائب مفيت ػتافظة زمار اليمنية  القاضي أزتد ػتمد العنسي
وم قوي ،عن أنوفهن ويأيت ىذا التزويج رغما ،الفتيات متعة للمقاتلُت من عناصرىم جيقومون بتزوي

 (  .  42ىؤالء بالدعوة إىل ىذا الزواج غَت متحرجُت منو )
 ( ) (  .     26إحياء ذكرى عاشوراء ) مقتل الحسين رضي اهلل عنو 

( والذي 47حتفال شعيب )اوىو من األعياد اليت أخذىا اضتوثيون يف اليمن عن الرافضة ك
ضرب مصحوبة ب( وفيو تقام اجملالس اضتسينية 49قبل ظهور اضتوثيُت ) مل يكن حيتفل بو الزيدية

 . (49) وسب الصحابة  الصدور ولطم اطتدود والبكاء والندب 
 

 حتى م 2004 عام منذ اليمن على الحرب بإشعال الحوثيون قيام :لثانيالمبحث ا
 . م 2015 عام

عتداء من اوقد بدأت بظهور حاالت شغب و  ،م 2004الحرب األولى بصعدة 
اضتوثيُت على النقاط األمنية يف صعدة باإلضافة إىل شرائهم األسلحة اليت هترب إليهم من اطتارج 

 .( 40وخيتبئون هبا يف اطتنادق والكهوف )
وتزامن ىذا مع إلقاء  حسُت اضتوثي بالقبض علي رقامت السلطات األمنية بإصدار أمف

إحدامها ػتملة  ،اليت يسيطر عليها اضتوثييف مدينة حيدان للحوثي القبض على سيارتُت 
باألسلحة ة القوة األمنية فقامت قوة من اضتوثي مبهارت ،،باألسلحة والذخَتة واألخرى حتميها

( ويف 40لعام ألفُت وأربعة )(  يونيو) وكان ذلك يوم الثامن عشر من شهر  ،ثالثة أفرادمنها  تلواوق
واقع للحوثي يف حيدان وباطتطأ أصابت سوقا للمدنيُت اليوم التايل قام الطَتان اضتكومي بقصف م

 ( . 44مات فيو عدد من القتلى ؽتا جعل اضتكومة اليمنية والرئيس اليمٍت يعتذرون عن ذلك )
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ويتضح ذلك من قيام بعض  ،بدأت قوة اضتكومة اليمنية تظهر للعامة على أهنا ضعيفة
اليمنية واظتفًتض أن يكون عتا ىيبة قوية  بالتوسط بُت اضتكومة  األشخاص ذوي الزعامات القبلية

ستجابة للوساطة اليت الواهتمت اضتكومة اليمنية اضتوثيُت برفض ا ،باضتوثيُت تسمونوبُت مرتزقة  ي
 ( . 44قام هبا زعماء القبائل )

 ،قوة اضتكومة عندما أرسلت قوة أمنية  للقبض على حسُت اضتوثي ا ضعفكما بد
ة قوة اضتوثيُت يف جبال مران اليت تبعد عن جنوب غرب ػتافظة خرجت القوة وىي ليست بكفاءف

إذ  ،لن تستغرق ساعات قليلة  وظنت القوة أن تلك العملية ،صعدة بنحو ثالثُت كيلوا مًت
وجدت اظتقاومة الشديدة من اظتتمردين اضتوثيُت ؽتا وضعها يف موقف ػترج أمام الرأي العام داخل 

      ( .  42البالد وخارجها )
سحب بأهنا مل تنجح يف إجبار اضتوثي بالتخلي عن مطالبو ومن مظاىر الضعف أيضا 

إعادة إعمار مامت تدمَته يف و  ،تعويض اظتصابُت يف ىذه اضتربو  ،الدولة لقواهتا من مناطق النزاع
 .( 42) التمسك برفع الشعار السابق ذكرهو  ،اضترب

ودتكنت الدولة ىذه اظترة  ،من قبلبعدىا عادت اظتعارك بشكل أشرس ؽتا كان اضتال عليو 
 ،يف الرابع والعشرين من أغسطس من العام نفسو نو اضتوثي اصتبال اليت كان يتحصن هباقمم من 
اضتوثي حسُت ومل دتض أيام حىت وصل اصتيش إىل معقل  ،اضتوثيُت  ظهر علىيالضعف  وبدأ
مع غتموعة من أصحابو قتل ف( 42وكان ذلك يف التاسع من سبتمرب من العام نفسو ) ،وقتلو

وأعلنت اضتكومة بعدىا وقف القتال وبعدىا حبوايل عشرة أيام مت تسليم حوايل عشرة من اضتوثيُت 
من الطرفُت خالل تلك اظترحلة  ى( ويقدر عدد القتل47للسلطات اضتكومية بعد وساطات قبلية )

 ( . 49أما اصترحى فباظتئات ) ،وايل أربعمائة قتيلحبمن اضترب 
 

  (49لفين وخمسة )أندلعت في شهر مارس من عام اوالتي  ،الثانيةالحرب:  
قتتال مرة أخرى بفضل ؼتادعات  اضتوثيُت وذلك بعد توقف عن القتال دام عاود اال

ستغلت الدولة فيها توقف القتال لتبدأ إعادة ترتيب األوراق وتنظيم الصفوف احوايل ستسة أشهر 
 ( . 20وإحكام السيطرة على أسواق السالح )

 ،نقل اظتعركة بينهم وبُت اصتيش اضتكومي خارج صعدةاضتوثيون  حاول ،داعويف إطار اطت
 ،على جتمعات عسكرية ومنازل لبعض اظتسئولُت خارج صعدة ةبعمل ىجممنهم  ةفقامت غتموع

 ،كما حاولوا نقل اظتعركة أيضا إىل مدينة اصتوف اليت حتاذي صعدة  ،احملاوالت بالفشلباءت لكن 
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بتشكيل سور أمٍت بُت صعدة  ذلكفقد أعدت القوات اضتكومية عدهتا ل ،أيضاوباءت بالفشل 
                 ( .   20واصتوف )

فأسفرت عن مقتل عدد  ،تكافأت القوتان اضتكومية واضتوثية يف األسلحة يف تلك اظتعركة
ئة وسبعُت قتيال وجرح من الضباط من اصتيش اضتكومي باإلضافة إىل مقتل حوايل أكثر من أربعما

 ( . 24حوايل ألفُت وستسمائة وتسعُت وخسائر مادية حوايل ستمائة مليون دوالر أمريكي )
نتهاء تلك اظترحلة من اضترب بسيطرة القوات اضتكومية على اأعلنت اللجنة األمنية العليا 

ين اضتوثي بالفرار وقد الذ بدر الد ،أنفسهم وأسلحتهم للسلطاتاضتوثيُت وتسليم  ،ُتمواقع اضتوثي
( وظل ؼتتفيا حىت أرسل رسالة إىل الرئيس علي عبداهلل صاحل يطلب اظتوافقة على لقاء جيمع 24)

( واشًتط 22يكون ) الطرفُت ويهدد بأنو يف حالة عدم اظتوافقة فأن العاقبة ستكون من أسوأ ما
و وأتباعو  أسلحتهم عبداظتلك اضتوثي )القائد اصتديد( على الدولة أن تضع أسلحتها حىت يضع ى

بشرط التخلي عن األفكار  همالرئيس اليمٍت عفوا عاما عن رتيع اظتعتقلُت من ( بعدىا أصدر22)
 ( .   22) لتضمنو ىذا الشرطىذا العفو  منهم عدد فرفض ،اظتنحرفة

 والتي بدأت أولى مقدماتها في  يونيو لعام الفين وخمسة ،الحرب الثالثة:  
معهم صواريخ كتف وقنابل متمردين بالقبض على  األمن قوات قامت شهريف ىذا ال

بأيام  بعدىا ،بتنفيذ أعمال ختريبية بصنعاءمنهم  بعدىا كشفت حتقيقات عن قيام بعض ،بصنعاء
( ويف السادس 27على زعيم خلية ) توقبض هممن بعض باإلشتباك مع قامت قوات األمن أيضا

  والعشرين من
وبعدىا بشهرين  ،اضتوثيُتلعام الفُت وستسة أعلن الرئيس عن عفو عام عن اظتعتقلُت  ( سبتمرب) 

 ةثالث قتلواعنهم بعمل كمُت لقوة أمنية يف سوق اطتفجي مبديرية شتا و مت العفو ن غتموعة ؽت تقام
على شن حرب عمل بال طةهتم عبداظتلك اضتوثي السلابعدىا  ،حوايل ستسة عشر واوجرح جنود  

 ( .29)ستعداده طتوض حرب ضد الدولة اوأعلن عن  لعدواناعو حبجة ىذا اعلى أتب
ستهداف بعض رؤوس القبائل اليت اب ونوقام اضتوثي ،ندلعت اظتواجهات بُت الفريقُتا

وعززت الدولة من  ،وانضمت القبائل لصف الدولة يف مواجهة اضتوثيُت ،تعتقد فيهم الوالء للدولة
يقضي  تفاق بينو وبُت اضتوثُتاقام ػتافظ صعدة بتوقيع  ( فرباير) ية ( ويف هنا29قدراهتا العسكرية )

وكل ذلك يف ػتاولة من الدولة لنزع اطتالفات ورأب  ،ووقف العمليات العسكرية ،بإهناء اضترب
 (.20)الصدع وحقن الدماء 
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 (20عام ألفين وسبعة )( يناير ) والتي بدأت في شهر  ،الحرب الرابعة:  
مبهارتة شركة سعودية تعمل وثيُت غتموعة من اضتقامت يف التاسع من يناير يف نفس العام 

قد سفليت يف قرية تسمى الظهران ومنعها من العمل حبجة أن القوات اضتكومية إيف شق طريق 
قام اضتوثيون بإنذار يهود يعيشون  ( يناير) يف منتصف شهر و ( 24) ىمتستخدم ىذا الطريق ضد

بًتك اظتنطقة يف مهلة عشرة أيام حبجة أهنم يفعلون أشياء  ىمطالبو ف ،ل سامل بصعدةقة آطيف من
اطتارجية  ؽتا جعل ،منهمأكثر من ستسُت  وا( فهجر 24تصب يف خدمة الصهيونية العاظتية )

كما قام رئيس اللجنة الفرعية حول الشرق   ،ذلكستجوب سفَت اليمن لديها عن تاألمريكية 
بالتعهد أمام العامل حبماية اصتالية اليهودية اليمٍت األوسط مبجلس النواب األمريكي مبطالبة الرئيس 

 ،إىل منطقة تسمى مذاب نفسو الشهر من والعشرين السابع يفتحركت القوات ف( 22باليمن )
الطريق أمام إمدادىا باألسلحة  وارواح والعتاد وقطعخسائر يف األهبا عليها وأضتقوا م اضتوثيون فهج

القوات  ىجمتو  ،على القوات واهجمف ،ة سلحاألاضتوثيُت تسليم  الرئاسة من طلبتف( 22)
حىت حدد الرئيس يوم اطتامس من  (22عدة مدن بصعدة )ة وصلت لالدبابات يف معركبعليهم 

وإال فسيكون الرد العنيف  التخريبكمهلة أخَتة لتسليم األسلحة وإهناء   ( يوليو)        شهر 
 ( .27)من اضتكومة 

لفُت وذتانية حدثت وساطات قطرية لتهدئة أالوقت وحىت بدايات العام اصتديد  افمن ىذ
الوضع والدعوة إىل حوار بُت اضتكومة  واظتتمردين تزامن معها أيضا بعض اظتناوشات اطتفيفة بُت 

 ،غتيال صاحل دغسان عضو غتلس النواب اليمٍتاُت  تشتعل تارة وهتدأ أخرى إىل أن مت الطرف
 ( . 29غتيال دتهيدا للدخول للمرحلة اطتامسة من اضترب )الوكان ىذا ا

 م .  2008وكانت في عام  ،المرحلة الخامسة 
ؽتا  وقد بدأت بقيام غتهولُت بتفجَت دراجة مفخخة أمام مسجد وقت خروج اظتصلُت

شتعلت اضترب فا ،من القوات اظتسلحة عددأسفر عن مقتل وإصابة حوايل سبعُت شخصا منهم 
د يف ربوع البالد وخترج عن كوهنا يف صعدة لتصل إيل ػتافظة عمران بُت متبُت الطرفُت غتددا لت

بل بالطَتان واألسلحة الثقيلة وقا يف اظتعركة ودخلت الدولة (29صعدة وصنعاء ومنها إىل صنعاء )
وحاولوا الوصول إىل مطار صنعاء أكثر من  ،اضتوثيون ذلك بنفس الكفاءة يف األسلحة ورمبا يزيد

 ُتاضتوثي جعلها تطلب من ويف نفس الوقت ظهرت الدولة يف مشهد الضعف ما ،مرة وفشلوا
عبداظتلك فوافق  للقتال أحاديا وقفا عنلكن بعدىا أعلن الرئيس  ،وقف التمرد وإهناء اظتعركة
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مئات و القتلى حوايل مئات ها بعد معركة خلفت خلف( 20وقف القتال مع اضتكومة ) علىوثي اضت
  وذكرت بعض اظتؤشرات أن اليمن حىت ىذه اللحظة ،اصترحى وتدمَت العديد من اظتنازل

و تعمار بعد اطتراب الذي خلفاإلحباجة إىل مايقرب من سبعمائة  مليون دوالر إلعادة 
 ( .           20اضترب )

 المرحلة السادسة:  
بدأت  ،لعام ألفُت وتسعة ( أغسطس) بدأت تلك اظترحلة يف يوم الثاين عشر من شهر 

عمران مرورا باضتدود الشمالية مع السعودية فسيطروا  ،اصتوف ،صعدة :ػتافظات منها ةيف عد
جمات حىت ىارتوا وتزايدت اعت ،على الطريق السريع بُت السعودية واليمن ومناطق شدا وعمر

السعودية باظتثل فردت  ،للعام نفسو ( نوفمرب) مواقع عسكرية سعودية وكان ذلك يف الثالث من 
( وقد أعلنت السعودية عن 24) ذلكفتدخل الطَتان السعودي مبجاهبة  ،ُتىجمات اضتوثي على

كما أعلنت   ،مقتل حوايل مائة وثالثة عشر من جنودىا  وإصابة حوايل أربعمائة وسبعُت آخرين
             (  .24ن ألف أسرة تقريبا من أىايل صعدة )و السلطة احمللية بصعدة عن نزوح حوايل ستس

 عشر بدأت تظاىرات من جامعة صنعاء يف يوم اطتامس عشر من يناير لعام ألفُت وأحد
ظتظاىرات من تزايد اذلك ومل حيد  ،اظتعارضة لتشكيل اضتكومةالرئيس ودعا  ،لنظاممنادية برحيل ا

يوم اضتادي والعشرين من فرباير يف نفس العام  مع مشاركة اضتوثيُت يف صعدة وصنعاء وغَتىا
حىت عمدوا إىل التظاىرات نشغال الدولة با ُتستغلم( 22) مط النظاو رافعُت شعارات تطالب بسق

 واوفرض ،اظتناطق اليت يسيطرون عليها يف صعدة فأقاموا هبا معسكرات وػتاكم وسجون تابعة عتم
 قتصرألسلحة من ؼتالفيهم لتاب وااجملاورة لصعدة فتخلصاظتناطق  وا يفتوسعو  ،اإلتاوات على الناس

من اظتراكز العلمية التابعة ألىل السنة كدار اضتديث يف  واختلصو  ،على مذىبهم فقط ىذه اظتناطق
 ( .                                                               22)ىذه اظتراكز  يشًتطون على الدولة التصاحل معها بشرط أن تغلقكانوا قدديا و  ،دماج

أنو  أبو علي اضتاكم سقطت اظتراكز العلمية السنية حىت أقسم قائد اضتوثيُت يف اظتنطقة
                                                              ( .            22يصلي يف مركز دار اضتديث السٍت ويرفع اآلذان مرددا عبارة " حي على خَت العمل " )س

 ،على الرغم من اإلمكانيات احملدودةبعدىا قام أىايل دماج باعتجوم على معاقل اضتوثيُت 
اضتوثيُت من خسائر فادحة و عدد من القتلى من أىايل دماج ؼتلفا شهرين  حوايلستمر اعتجوم ا
 ذلك اضتوثيون فاستغل ،قرر الرئيس عبدربو منصور رفع الدعم عن مشتقات النفط ( بعدىا27)

 اتوقام عبداظتلك اضتوثي بتهديد الرئيس أنو إذا قمع التظاىر  ،وسط اظتتظاىرين ةسلحاألوانتشروا ب
وكانت بداية تلك التظاىرات يف الثامن عشر من  ،ومل يًتاجع عن قراره األخَت فسيسقط اضتكومة
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 كومة أو اظتواجهة اضتالرئيس اضتوثيُت بُت تشكيل خَت  ىابعد ،ام الفُت وأربعة عشرأغسطس ع
جتددت اظتظاىرات مرة ( .                                                 29)ظتواجهة اختاروا اف

 أسبوعُت  يفو  ،ووجو اظتتظاىرون واضتوثيون ىجماهتم ؿتو صنعاء ( سبتمرب) أخرى يف اطتامس من 
قوات  واوؼتارجها ومنعها مداخلإغالق كان اضتوثيون قد استولوا على حوايل ثلثي صنعاء بعد 

لعام  ( يناير) من  يف التاسع عشرو  ،غتلس الوزراء واإلعالم على اسيطرو فاصتيش من الدخول 
اضتوثيون على مبٌت ر سيطو ألفُت وستسة عشر جتدد إطالق النار بُت اضتوثيُت واضترس الرئاسي 

ربو منصور استقالتو للربظتان حىت  قدمت اضتكومة استقالتها وقدم الرئيس عبدف ،رئاسة الدولة
إعالن دستوري تضمن حل الربظتان وتشكيل غتلس رئاسي وضعوا على السلطة و  اضتوثيون نقلبا

( 29نقضاض عليها )ي مفاصل الدولة لتحل ػتل تلك اليت مت االقلعامُت كفًتة انتقالية وتشكيل با
 . 

عملو   عدن ليًتاجع عن استقالتو ويباشر ربو منصور من الفرار إىل دتكن الرئيس عبد
إىل تعز  وامث تقدم ،ستعراضات عسكرية قرب اضتدود السعوديةااضتوثيون  فنظم ،كرئيس شرعي

ا لينتقل الرئيس ظتكان هب واستولوا على أكرب قاعدة عسكريةحيث وجوده هبا  واقًتبوا من عدن
من الدول الشقيقة وغتلس التعاون واجملتمع الدويل واصتامعة العربية وغتلس األمن آخر وليطلب 
 ( .70) سم عاصفة اضتزماالزحف اضتوثي  فتتدخل السعودية بعمليتها اليت عرفت ب التدخل لوقف

)  اليمن على الحوثيين عدوان من السعودية العربية المملكة موقف :لثالمبحث الثا
 ( . الحزم عاصفة

 :التعريف بعاصفة الحزم :أوال
 حزم ( .  –) عاصفة  :تتكون عاصفة اضتزم من كلمتُت

 تعريف العاصفة في اللغة: 
كثر فيو الصخب   :اسم فاعل من عصف/ عصف بـ  اجتماع عاصف/ لقاء عاصف - 0

 . واصتدال والنقاش
}جاءهتا ريح عاصف{  :وىي مأخوذة من قول ربنا ريح شديدة اعتبوب مدمرة " - 4

("70 ). 
 ( . 74ضبط األمر واضتذر من فواتو واألخذ فيو بالثقة ) :اضتزم  :تعريف الحزم في اللغة 
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  عملية قتالية قام هبا حتالف إسالمي مكون من عدة دول عربية  :فهيأما عاصفة الحزم
 تقودىم اظتملكة العربية السعودية ظتواجهة العدوان اضتوثي على اليمن قيادة وشعبا .

 ( . 74" وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان " ) :قال ربنا عز وجل
 وترك الرب، وىو ،اطتَتات فعل على باظتعاونة اظتؤمنُت عباده تعاىل يأمر :قال ابن كثَت

 ( .72الباطل ) على التناصر عن وينهاىم ،التقوى وىو اظتنكرات
 اهلل رسول قال :قال ،عنو اهلل رضي مالك بن ويف صحيح البخاري من حديث أنس

 ( .72) «مظلوما أو ظاظتا أخاك انصر: »وسلم عليو اهلل صلى
 
 :سم: سبب تسمية عاصفة الحزم بهذا االنياثا
ألهنا جاءت من كلمة " اضتزم " وىي كلمة كان  :سم " عاصفة اضتزم "شتيت هبذا اال  

( والذي 72شعارا لو يف حكمو )ل سعود مؤسس الدولة السعودية  يتخذ مها آاظتلك عبدالعزيز 
 قام 

 ( .       77سم على ىذه العملية ىو السفَت السعودي بواشنطن وقتها )البإطالق ىذا ا
 :الدول التي شاركت في عملية عاصفة الحزم :ثالثا
السودان  –مصر  :وعاصفة اضتزم ىي عبارة عن حتالف مكون من غتموعة  دول ىي    

قطر وقد مت استبعادىا   –الصومال  –البحرين  –الكويت  –اإلمارات  –األردن  –اظتغرب  –
 ( .   90( واظتغرب )79( وباكستان )79م ) 4007يف يونيوا 

 :أحداث عملية عاصفة الحزم من البداية للنهاية :رابعا
اطتامس من رتادى الثانية ومع  الساعة الثانية صبحا بتوقيت السعودية من يوم اطتميس 

م قامت قوات التحالف  4002اظتوافق السادس والعشرين من شهر مارس لعام  ـى0242لعام 
وقد  ،بقيادة السعودية بالقصف اصتوي للمواقع التابعة للحوثيُت ولقوات علي عبداهلل صاحل

الت وكذلك أصبحت اإلتصا ،سيطرت يف بدايات األمور على الدفاعات اصتوية وتدمَتىا
 ( . 90العسكرية اضتوثية حتت السيطرة )

والذي جعل الرئيس السابق علي عبداهلل صاحل يتحالف مع اضتوثيُت ضد الرئيس اليمٍت 
اضتايل وقد كان باألمس القريب خيوض ضدىم اضتروب الست اظتتوالية وكانوا ىم السبب الرئيسي 
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إلسقاط الرئيس اضتايل على أمل إلجالئو عن اضتكم ىو حنينو مرة أخرى للعودة للقصر وسعيو 
 .( 94الرجوع للحكم مرة أخرى )

 ،طائرة مقاتلة 092وقد بدأت الضربة األوىل اليت شارك فيها ىذا التحالف حبوايل 
شاركت السعودية مبائة طائرة وشاركت أيضا حبوايل مائة وستسُت ألف مقاتل وضعتهم على أىبة 

وشاركت الكويت حبوايل ستس  ، طائرةُترات بثالثوشاركت اإلما ،ت إذا تطور األمراستعداداال
وشاركت السودان بثالث طائرات  ،وشاركت البحرين حبوايل ستس عشرة طائرة أيضا ،عشرة طائرة

( وقامت الصومال بفتح اجملال 94وشاركت مصر بقوات حبرية وغتموعة طيارين ) ،وقوات برية 
العسكرية للتحالف كي يستخدم ىذه اصتوي اطتاص هبا وكذلك مياىها اإلقليمية وقواعدىا 

وقامت باكستان بتوفَت السفن اضتربية الالزمة ظتنع هتريب األسلحة للحوثيُت  ،األشياء يف العمليات
على الرغم من رفض برظتاهنا التدخل  ،بل وفرض حظر هتريب األسلحة للحوثيُت  ،عرب البحر

 ( . 92العسكري اظتباشر )
وىل من بداية العملية على احملافظات اضتدودية القريبة من قام التحالف بتنفيذ الضربات األ

اظتملكة العربية السعودية كصعدة  وكذلك العاصمة صنعاء واظتناطق اليت يشتبو يف أهنا قد حتتوى 
وإىل  ،على الصواريخ البالستية واليت ديكن أن يستخدمها اضتوثيون يف إطالقها على السعودية

أيضا إغالق  مت ،القواعد واظتطارات اصتوية وفرض اضتظر اصتوي مت السيطرة عليو من جانب ما
( ومت ضرب مطار صنعاء وقاعدة 92اظتنافذ البحرية والربية واليت يتم هتريب السالح منها للحوثيُت )

 ( . 92الديلمي اصتوية ومقر القيادة اصتوية اليت كانت قبل ذلك حتت سيطرة اضتوثيُت )
ستهداف اآلليات العسكرية ات قامت العملية بويف مرحلة أخرى من تلك الضربا

ؽتا دفع اضتوثيون إىل إخفاء اظتعدات اطتاصة هبم داخل  ،واألسلحة الثقيلة ومناطق اظتواجهات
 ( .  97اظتزارع )

منذ بدايتها من يوم السادس  ستمرت مدة عاصفة اضتزم حوايل ستة وعشرين يوماً اوقد 
نتهائها ىو اوسبب  ،م 4002بريل لعام إوالعشرين من وحىت يوم اضتادي ( مارس ) والعشرين من 

( يطالب فيو اضتوثيُت وأنصار الرئيس السابق  4402صدور قرار من غتلس األمن الدويل رقم ) 
نقالب وعودة اظتسار الشرعي إيل تشكيلو األصلي مع سرعة إنفاذ علي عبداهلل صاحل بوقف اال

 ( .99عليها من قبل )تفاق بنود اظتبادرة اطتليجية اليت مت اال
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 نتائج البحث                                      
  :آخر ما توصلت إليو من نتائج من خالل ىذا البحث ما يلي

 ،العقائدية النقاط بعض يف األصليُت الرافضة مع اختلفوا وإن حىت اليمن رافضة ىم اضتوثيون -0
 .  أكثر ىذه العقائد على معهم يتفقون أهنم إال

اضتوثيون ىم الذراع العسكري للرافضة وباألخص رافضة إيران باليمن وىم إحدى نتاج نظرية  -4
 والية الفقيو اطتمينية حياربون أىل السنة باليمن بالنيابة عن الرافضة . 

 ،اضتوثيون حياربون السنة حتت شعارات ومهية كاذبة ظاىرىا النصر لإلسالم واظتوت ألعدائو -4
 داء اإلسالم ضد اظتسلمُت . وباطنها التحالف مع أع

 إال عندىم ماىي والوعود معهم فاالتفاقيات ،العهود نقضهم يف اليهود يشبهون اضتوثيون -2
 جديدة ظترحلة لالستعداد الصفوف ترتيب وإعادة ،سابقة مرحلة عناء من للراحة ذتينة فرصة
 . باليمن زرعهم يف السبب ىي اليت القوة تلك ،االنقضاض قوة فيها تكون

 أىل ضد توحدىا يف السنية اصتيوش ومنعة وجسارة قوة وبيان السنية اضتزم عاصفة أمهية -2
 . اهلل حببل واالعتصام االحتاد ىذا بعد اظتلحوظ التقدم وحتقيقها الباطل
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 الهوامش:
                                                                 

 ،دار صادر، بيروت ،الطبعة الثانية ،5ج  ،شهاب الدين أبو عبد اهلل  ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي ، معجم البلدان :الحموي ((1
 . 447ص ،م 1995

 ،دار الصحوة العالمية للطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،نايف بن سعيد :( الدوسري(2
 وما بعدىا . 8ص  ،ىـ1432

 335عدد  ،مقال أصدره المنتدى اإلسالمي ،إيران والحوثيون مراجع ومواجع ،بعد الثورة اليمنية ،احمد أمين :( الشجاع(3
 . 38م ص  2015شهر مايو 

 . 84ص  ،بيروت  ،دار صادر  ،آثار البالد وأخبار العباد ،زكريا بن محمد بن محمود :( القزويني(4

 ،دار الجيل ،الطبعة األولى ،1ج ،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ،عبد المؤمن بن عبد الحق يعي:( القط(5
 .  283ص ،ىـ 1412 ،بيروت

 بدون دار نشر .  ،449ص ،م 2016 ،الطبعة األولى ،1ج ،السلسلة الذىبية ،بدر الدين :الحوثي ((6
 1416 ،بيروت ،دار الفكر المعاصر  ،الطبعة األولى ،ىجر العلم ومعاقلو في اليمن ،إسماعيل بن علي :األكوع ((7
 .  491ص  ،ىـ

  وما بعدىا نقال عن 14ص  ،م 2010 -ىـ  1431الطبعة األولي  ،ماذا تعرف عن الحوثيين  ،علي الصادق ((8
 . 72، ص 2ج ،التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاىد :كتاب

اإلصدار الثالث  ،وىو تقرير صادر عن مجلة البيان ،العالم اإلسالمي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل ((9
 . 400ص ،م  2006 -ىـ 1427

في العمق الحوثي للدكتور عبدالواسع  :نقال عن 17ص  ،الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،الدوسري ((10
 بدون دار نشر أو رقم صفحة .  ،المخالفي

 بدون دار نشر أو رقم صفحة . ،في العمق الحوثي للدكتور عبدالواسع المخالفي :المرجع  السابق نقال عن ((1111

وما  105م ص  2016عام  شهر إبريل 16عدد  ،حقيقة الحركة الحوثية و عالقتها باألثني عشرية المعاصرة ،الحكمي (12)
 بعدىا .
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وقد  ،1الدرس الثاني ص  ،في ظالل دعاء مكارم األخالق . دروس مفرغة ألقاىا حسين بدر الدين الحوثي  :ملزمة ((13

 أقتبست تلك الملزمة من أحد مواقع الحوثيين على اإلنترنت يسمى " ىدي القرءان " . 

دروس مفرغة ألقاىا حسين بدر  ،5اهلل وعده ووعيده ( الدرس العاشر ص دروس من ىدي القرآن الكريم ) معرفة :ملزمة ((14
 وقد إقتبست من أحدى المواقع التابعة للحركة الحوثية إسمو " شبكة الفرقان الثقافية " .  ،الدين الحوثي

 . 9سورة ال عمران ) الدرس األول ( ص  ،دروس من ىدي القرءان الكريم :ملزمة ((15

 .  8سورة ال عمران ) الدرس األول ( ص  ،ىدي القرءان الكريم دروس من :ملزمة  ((16

 . 15سورة المائدة الدرس الثاني ص  ،من ىدي القرآن ((17

 .  401العالم اإلسالمي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل ص (18) 

 . 53بدون تاريخ نشر ص ،دار الكتب اليمنية ،الحوثيون الظاىرة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،الدغشي (19)

 . 13ص  ،الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،الدوسري  (20)

 .  48الحوثيون الظاىرة الحوثية دراسة منهجية شاملة ص  ،الدغشي( (21

 .  44ص  ،الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،( الدوسري(22

 –في كتابو " المبسوط " بقولو " وصورتو  -والملقب عنهم بشيخ الطائفة  -( عرفو الشيخ الطوسي وىو من فقهاء اإلمامية (23
 ،4ج  ،المبسوط في فقو األمامية ،محمد بن الحسن :أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم " . الطوسي  -أي نكاح المتعة 

 . 236ص  ،ىـ1388 ،طهران ،الطبعة الثانية

 .  35ص ،الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،الدوسري ((24

دار الحديث  ،النصرة اليمانية في بيان ما احتوتو مالزم زعيم الطائفة الحوثية من ضالالت إيرانية ،محمد بن عبداهلل :( اإلمام(25
 .191 -190ص  ،ىـ1433 ،اليمنية

بدون دار نشر أو تاريخ نشر،  ،للمجتمع اليمني مراحل التوسع وآلياتوصدامية الفكر الحوثي  ،حسن عبداهلل :( الحاشدي(26
 . 18ص 

 م . 2012/  11/  3موقع مأرب برس بتاريخ  :نقال عن 142إيران والحوثيون مراجع ومواجع ص ،( الشجاع(27
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 . 18ص  ،صدامية الفكر الحوثي للمجتمع اليمني مراحل التوسع وآلياتو ،( الحاشدي(28

 . 35ص  ،الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،( الدوسري(29

مركز نشوان  ،الزىر والحجر " التمرد الشيعي في اليمن وموقع األقليات الشيعية " الطبعة األولى ،عادل األحمدي( (30
 وما بعدىا  141م .ص  2006مايو  ،صنعاء ،الحميري للدراسات والنشر

مركز الجزيرة العربية للدراسات  ،الحوثية في اليمن األطماع المذىبية في ظل التحوالت الدولية ،( مجموعة من الباحثين(31
 . 188ص  ،م 2008 ،صنعاء ،والبحوث

 . 188المرجع السابق ص ( (32

  .  190المرجع السابق ص ( (33

  . 80الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ص  ،الدوسري ( (34
 . 40ص  ،الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجعبعد الثورة  ،( الشجاع(35

 .  41ص   ،الزىر والحجر ،عادل األحمدي( (36

 . 81الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ص ،( الدوسري(37

 . 403ص  ،العالم اإلسالمي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل( (38

 .  81ص  ،شاملةالحركة الحوثية دراسة منهجية  ،( الدوسري(39

 . 194الحوثية في اليمن األطماع المذىبية في ظل التحوالت الدولية ص ( (40

العالم اإلسالمي تحديات  :نقال عن 43 – 42بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع ص  ،( الشجاع(41
 . 391التقرير اإلستراتيجي الثالث ص  ،الواقع واستراتيجيات المستقبل

مقال لعبدالكريم سالم موقع أخبار  :نقال عن ،198ص ،الحوثية في اليمن األطماع المذىبية في ظل التحوالت الدولية( (42
 .  168المركز اليمني للدراسات اإلستراتيجية ص  –م  2007التقرير اإلستراتيجي اليمني  –م  2005/  4/  6سويسرا في 

 . 198ص ،المرجع السابق( (43

 م . 2005/  5/  12موقع إيالف بتاريخ  :نقال عن ،201ص  ،السابق المرجع( (44
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/  9نقال عن حوار مع موقع نيوز يمن في  ،74بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع ص  ،( الشجاع(45

 م . 2005/ 

 . 47ص  ،المرجع السابق( (46

 11 ،5أخبار اليوم بتاريخ   :نقال عن 206 – 205ص  ،التحوالت الدوليةالحوثية في اليمن األطماع المذىبية في ظل ( (47
 م . 2005/  6/ 

 . 207 – 206ص  ،( المرجع السابق(48

  50بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع ص  ،الشجاع( (49

 . 51ص  ،( المرجع السابق(50

 . 54ص  ،ن والحوثيون مراجع ومواجعبعد الثورة الشعبية اليمنية إيرا ،الشجاع( (51
 م .  2007/  1/  9صحيفة أخبار اليوم بتاريخ  :نقال عن ،54ص  ،المرجع السابق( (52

 م . 2007/  1/  12صحيفة أخبار اليوم بتاريخ  :نقال عن 54ص  ،المرجع السابق( (53

 . 82ص  ،الحركة الحوثية دراسة منهجية شاملة ،الدوسري( (54

 . 55بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع ص  ،( الشجاع(55

صحيفة الوسط في عددىا رقم  –م  2007/  1/  30صحيفة أخبار اليوم بتاريخ  :نقال عن 55المرجع السابق ص ( (56
 م . 2007/  3/  14بتاريخ  139

/  7/  4أخبار اليوم في  :نقال عن ،219 – 218ص  ،( الحوثية في اليمن األطماع المذىبية في ظل التحوالت الدولية(57
 م . 2007

 . 225ص  ،المرجع السابق( (58

 . 62 – 61ص  ،بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع ،( الشجاع(59
 وما بعدىا . 62ص  ،المرجع السابق( (60

 م .  2008/  11/  13يمن نيوز بتاريخ  :نقال عن 65ومواجع ص بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ( (61
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 . 70بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون مراجع ومواجع ص( (62

 بدون دار نشر أو تاريخ طبع .  7ص  ،جرائم الحوثي في اليمن ،أبو عبداهلل المدحجي( (63

 . 154ياسية ص الحوثيون في اليمن دراسة في الجغرافية الس ،( العمري(64

فتنة الحوثي مع دماج بين  :مقال بعنوان ،مجلة البيان الصادرة عن المنتدى اإلسالمي ،محمد بن موسى العامري :العامري( (65
 . 59ص  ،م 2012الصادر في فبراير  295عدد  ،الماضي والحاضر

 . 59( المرجع السابق ص (66

 . 59( المرجع السابق ص (67

 وما بعدىا . 159( المرجع السابق ص (68

 وما بعدىا . 160المرجع السابق ص ( (69

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية الصادرة عن  ،خالد حسن محمد ،البعداني( (70
 –ىـ  1439عام  ،2عدد  ،26مجلد  ،عاصفة الحزم: رؤية شرعية واقعية :مقال بعنوان ،جامعة الملك خالد

 . 301ص ،م 2017

 2008 -ىـ  1429 ،عالم الكتب ،الطبعة األولى ،2ج  ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميد :عمر( (71
 . 1509ص  ،م

بدون سنة  ،دار الهداية ،31ج  ،تاج العروس من جواىر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني :أبو الفيض ((72
 . 477ص  ،نشر
 ( . 2آية  )  ،( سورة المائدة(73

ىـ 1420 ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة: الثانية ،2ج ،تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر :( بن كثير(74
 .  12ص  ،م 1999

 :باب  ،ىـ 1422  ،دار طوق النجاة ،الطبعة: األولى ،3ج ،صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل :( البخاري(75
 .  2443رقم الحديث  ،128ص  ،أعن أخاك ظالما أو مظلوما
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 –ىـ  1439عام   ،2العدد  26مجلد   ،مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،البعداني( (76

مارس  ،قراءة حالة لمركز أبعاد ،تقرير عاصفة الحزم ،تقارير مركز أبعاد للدراسات والبحوث :نقال عن ،285ص  ،م 2017
 م . 2015

مقال  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،مجلة دفاتر السياسة والقانون التابعة لكلية الحقوق والعلوم السياسية ،منى بومعزة( (77
 . 579ص ،م 2015عام  19عدد  ،التدخل العسكري لدول التحالف العربي في اليمن :بعنوان

 . 315ص  ،العربية لإلعالم واإلتصالالمجلة  ،( القحطاني(78

 –ىـ  1439عام  ،2العدد  26مجلد  ،مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،( البعداني(79
 . 285ص  ،م 2017

 . 579ص ،م 2015، عام 19عدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،منى بومعزة( (80

اعتماد الشباب الجامعى المصرى  :مقال بعنوان ،المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ،مصطفى صابر محمد عطية :( النمر(81
كلية   ،2عدد  14مجلد  ،والسعودى على وسائل اإلعالم أثناء االزمات العملية العسكرية على اليمن ) عاصفة الحزم  نموذجا ( 

 . 309ص  ،م2015يونيو عام   ،اإلعالم جامعة القاىرة

 . 20ص  ،م 2015عام  ،162عدد   ،شئون عربيةمجلة  ،( مرسي(82

 :مقال بعنوان ،،مجلة السودان الصادرة عن مركز السودان للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،معتز عبداهلل محمد :الخير( (83
 .  188ص  ،م 2018مارس  ،10عدد  ،عاصفة الحزم وتأثيرىا على العالقات اإليرانية الخليجية

 . 70ص   ،2015، عام 164عدد رقم  ،مجلة شئون عربية ،عمار علي حسن( (84

 . 579ص ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،( منى بومعزة(85

 . 310ص  ،2عدد  14مجلد  ،المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ،( النمر(86

 . 579ص ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،منى بومعزة( (87
مقال  ،المجلة العربية لإلعالم واإلتصال الصادرة عن الجمعية السعودية لإلعالم واإلتصال ،عادل بن عبدالقادر :( المكينزي(88

 ،16عدد   ،دراسة تحليلية على صحيفتى الرياض والشرق األوسط :تغطية الصحف اإللكترونية ألحداث عاصفة الحزم :بعنوان
 . 315ص  ،م 2016نوفمبر 
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 المصادر والمراجع

 القرءان الكريم . :أوال

 كتب التفسير .  :ثانيا

 -ىـ 0240 ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة: الثانية ،تفسَت القرآن العظيم ،إشتاعيل بن عمر :بن كثَت -0
 .  04ص  ،م 0999

 كتب الحديث .  :ثالثا

 ىـ . 0244،دار طوق النجاة  ،األوىل :الطبعة ،صحيح البخاري  ،ػتمد بن إشتاعيل :البخاري -4

 دة .كتب العقي  :رابعا

 ،النصرة اليمانية يف بيان ما احتوتو مالزم زعيم الطائفة اضتوثية من ضالالت إيرانية ،ػتمد بن عبداهلل :اإلمام -0
 ىـ  .0244 ،دار اضتديث اليمنية

دار الصحوة العاظتية للطباعة  ،الطبعة األوىل ،اضتركة اضتوثية دراسة منهجية شاملة ،نايف بن سعيد :الدوسري -4
 ىـ  .0244 ،والنشر

بدون تاريخ  ،دار الكتب اليمنية ،اضتوثيون الظاىرة اضتوثية دراسة منهجية شاملة   ،أزتد ػتمد :الدغشي -4
 نشر .

 كتب التاريخ .  :خامسا

مركز  ،الزىر واضتجر " التمرد الشيعي يف اليمن وموقع األقليات الشيعية " الطبعة األوىل ،عادل األزتدي -0
 م . 4002مايو  ،صنعاء ،سات والنشرنشوان اضتمَتي للدرا

مركز اصتزيرة  ،إعداد غتموعة من الباحثُت  ،اضتوثية يف اليمن األطماع اظتذىبية يف ظل التحوالت الدولية -4
 م . 4009 ،صنعاء ،العربية للدراسات والبحوث

 م . 4000 -ىـ  0240الطبعة األويل  ،ماذا تعرف عن اضتوثيُت  ،علي الصادق -4
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بدون دار نشر أو  ،صدامية الفكر اضتوثي للمجتمع اليمٍت مراحل التوسع وآلياتو ،حسن عبداهلل :اضتاشدي -2
 تاريخ نشر .

 بدون دار نشر أو تاريخ طبع . ،جرائم اضتوثي يف اليمن ،أبو عبداهلل اظتدحجي -2

 كتب الجغرافيا .  :سادسا

 ،دار صادر ،الطبعة الثانية ،شهاب الدين أبو عبد اهلل  ،معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي :اضتموي -0
 م . 0992 ،بَتوت

 بَتوت  .  ،دار صادر  ،آثار البالد وأخبار العباد ،زكريا بن ػتمد بن ػتمود :القزويٍت -4

 ،دار اصتيل ،الطبعة األوىل ،مراصد االطالع على أشتاء األمكنة والبقاع ،عبد اظتؤمن بن عبد اضتق :القطيعي  -4
 ىـ . 0204 ،بَتوت

 التراجم والطبقات . :سابعا

 ،دار الفكر اظتعاصر بَتوت  ،الطبعة األوىل ،ىجر العلم ومعاقلو يف اليمن ،إشتاعيل بن علي :األكوع -0
 ىـ  . 0202

 كتب اللغة .  :ثامنا

 -ىـ  0249 ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل ،معجم اللغة العربية اظتعاصرة  ،أزتد ؼتتار عبد اضتميد :عمر -0
 م . 4009

بدون  ،دار اعتداية ،،تاج العروس من جواىر القاموس ،ػتمد بن ػتمد بن عبد الرزاق اضتسيٍت :أبو الفيض -4
 سنة نشر .

 كتب الشيعة .  :تاسعا

 ىـ .0499 ،طهران ،الطبعة الثانية ،اظتبسوط يف فقو األمامية ،ػتمد بن اضتسن :الطوسي -0

 بدون دار نشر . ،م 4002 ،الطبعة األوىل ،السلسلة الذىبية ،بدر الدين :اضتوثي -4
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  :حسُت بدر الدين ) غتموعة ملزمات ( وىي عبارة عن دروس مفرغة قام بإلقائها وىي ،اضتوثي -4

 يف ظالل دعاء مكارم األخالق .   :ملزمة -

 دروس من ىدي القرآن الكرمي ) معرفة اهلل وعده ووعيده ( . :ملزمة -

 سورة ال عمران . ،دروس من ىدي القرءان الكرمي :ملزمة -

 سورة اظتائدة . ،من ىدي القرآن :ملزمة -

 الدوريات العلمية .  :عاشرا 

الصادر يف فرباير  492غتلة البيان الصادرة عن اظتنتدى اإلسالمي عدد  ،ػتمد بن موسى العامري :العامري -0
 م . 4004

غتلة جامعة اظتلك خالد للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية الصادرة عن  ،خالد حسن ػتمد ،البعداين -4
 4007 –ىـ  0249عام  ،4عدد  ،42غتلد  ،عاصفة اضتزم: رؤية شرعية واقعية :مقال بعنوان ،جامعة اظتلك خالد

 م .

عة قاصدي مرباح جام ،غتلة دفاتر السياسة والقانون التابعة لكلية اضتقوق والعلوم السياسية ،مٌت بومعزة -4
 م . 4002عام  09عدد  ،التدخل العسكري لدول التحالف العريب يف اليمن :مقال بعنوان ،ورقلة

م  4002 -ىـ 0247اإلصدار الثالث  ،العامل اإلسالمي حتديات الواقع واسًتاتيجيات اظتستقبل ،غتلة البيان -2
. 

اصتمعية السعودية  ،40عدد  ،لإلعالم واإلتصال اجمللة العربية ،عبدالرزتن بن ػتمد بن صاحل :القحطاين -2
 م . 4009 ،لإلعالم واإلتصال 

كلية اإلعالم   ،4عدد  02غتلد  ،اجمللة اظتصرية لبحوث الرأي العام ،مصطفى صابر ػتمد عطية :النمر -2
 م . 4002يونيو عام   ،جامعة القاىرة

 م . 4002عام  ،024عدد  ،غتلة شئون عربية ،مصطفى عبدالعزيز ،مرسي -7
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عدد  ،غتلة السودان الصادرة عن مركز السودان للبحوث والدراسات اإلسًتاتيجية ،معتز عبداهلل ػتمد :اطتَت -9
 م  .  4009مارس  ،00

 .  4002، عام 022عدد رقم  ،غتلة شئون عربية ،عمار علي حسن -9

ال الصادرة عن اصتمعية السعودية لإلعالم اجمللة العربية لإلعالم واإلتص ،عادل بن عبدالقادر :اظتكينزي -00
 م . 4002نوفمرب  ،02عدد   ،واإلتصال

 ،مقال أصدره اظتنتدى اإلسالمي ،إيران واضتوثيون مراجع ومواجع ،بعد الثورة اليمنية ،ازتد أمُت :الشجاع -00
 م . 4002شهر مايو  442عدد 

 م . 4002شهر إبريل عام  02عدد  ،حقيقة اضتركة اضتوثية  وعالقتها باألثٍت عشرية اظتعاصرة ،اضتكمي -04

 الرسائل العلمية . :حادي عشر

 بدون دار نشر أو تاريخ نشر . ،دراسة يف اصتغرافية السياسية ،اضتوثيون يف اليمن ،عبداألمَت ىادي :العمري -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


