أساليب احلوثيني ف تغيي الوسط السياسي القدي
يسعى احلوثيون سعيا حثيثا لتغيري الوسط السياسي القدي منذ انقالهبم على السلطة  -عمالء اإلجنليز  -يف
2014/9/21م ،ورغم أهنم ذراع إيران يف اليمن إال أهنا ليست الوحيدة اليت تسعى لتثبيت حكمهم وقلع الوسط السياسي
القدي املوايل لإلجنليز وتغيريه بوسطهم السياسي اجلديد .فأمريكا هي الداعم األساسي للحوثيني لقلع الوسط السياسي القدي
وإحالل الوسط اجلديد املوايل هلا من احلوثيني مكانه ،وهي اليت تقوم بتوزيع األدوار بني إيران وتركيا والسعودية يف اليمن؛ فقد
أسندت الناحية الثقافية والعسكرية من تسليح وتدريب وغريها إىل إيران ،وأسندت إىل السعودية ضرب القوى العسكرية
الكبرية اليت تقف حائالا أمام تقدم احلوثيني ليسهل هلم االستيالء على املناطق اليت عجزوا عن اقتحامها مثل هنم واجلوف
وميكن أن يتبعها مأرب معقل ومركز الثقل حلزب اإلصالح ،والسعودية تسعى لشراء الوالءات من القيادات التابعة لعلي
حمسن األمحر لصاحل احلوثيني مبعية تركيا أردوغان الذي يستغل أتييد اإلخوان له ومنهم حزب اإلصالح يف مأرب ليقوم
مبهمته اخلبيثة لشراء الوالءات للحوثيني لتسهيل تقدمهم يف جبهة مأرب إلسقاطها ليصبح مشال اليمن كله بيد احلوثيني.
واملخابرات األمريكية هي اليت ترسم معامل اخلطة اليت ينفذها عمالؤها ملساندة احلوثيني يف تغيري الوسط السياسي القدي.
وأمريكا منذ زمن بعيد تدرك أن الوسط السياسي القدي املوايل لإلجنليز قد امتدت أذرعه خالل عشرات السنني إىل كل
مفاصل الدولة ومؤسساهتا وأجهزهتا ،وقد جتذر الوسط السياسي القدي لقيامه على أربع دعائم أساسية هي :اجليش،
والقبائل ،واملراكز العلمية ،ورجال املال واألعمال.
فأما اجليش فقد اهتم اإلجنليز بتسليحه وتدريبه وتنظيفه من املوالني لألمريكان حىت تظل املؤسسة العسكرية خالصة
الوالء لإلجنليز فرتسخ نفوذهم يف اليمن كلها لعشرات السنني.
وأما القبائل فإن دورها كبري ،ولذلك فقد أوالها اإلجنليز أمهية كربى وربطوها ربطا حمكما ابلنظام ومبؤسسته العسكرية
واألمنية ،فقد ربطوا زعماء القبائل ومشاخيها ابجليش واألمن وأجهزة املخابرات وغرسوا عندهم الوالء للنظام احلاكم فكانت
القبائل رديفة للجيش للحفاظ على النظام اجلمهوري العلماين!!
وأما املراكز العلمية فإن النظام اجلمهوري الذي تشكل بعد االنقالب على اإلمام أمحد محيد الدين يف 1962م
واإلطاحة حبكمه ،وقد استغل رجاالت النظام اجلمهوري طائفية احلكم اإلمامي (أسرة محيد الدين) يف جذب التيارات السنية
الذين ينظرون أن دولة األئمة هي دولة البدع حىت قال أحد شعرائهم يف مطلع قصيدة مبتهجا بذهاب دولة اإلمام:
ذهبت دولة أصحاب البدع *** ووهى حبلهم ث انقطع
وقد أضفى رجاالت النظام اجلمهوري على علمانيتهم كراهية التشيع جلذب التيارات السنية إىل صفوفهم لتوجد هلم
القوة الشعبية فتكتمل عناصر القوة لنظام احلكم اجلمهوري العلماين ،ونظرا لتدين الوعي السياسي عند التيارات اإلسالمية
وعدم إدراكهم خلطورة العلمانية واحلكم هبا فقد انصروا نظام احلكم العلماين الذي حيكم مبفاهيم الكفر ألنه خلصهم من
التشيع ودولة البدع كما يقولون! فسمح هلم بفتح مراكز علمية حمصورة يف جمال الفرد وال تتدخل يف السياسة واحلكم ونظامه
العلماين بل تضفي عليه ملسات إسالمية ليكون مقبوالا شعبيا .كما أن مناهج التعليم الرمسية للدولة علمانية تفصل الدين عن

احلياة والدولة واجملتمع وحتصر اإلسالم يف عالقة الفرد بربه ونفسه وال تتطرق إىل عالقة الفرد بغريه من بين البشر ،أي أن
آايت احلكم والسياسة يف القرآن واحلديث عنها يف السنة ليست للعمل بل هي للحفظ والقراءة فقط!!! وكان فساد طريقة

التفكري لقادة هذا التوجه من الدعاة الذين أخذوا هذا الفكر من مملكة آل سعود عدوة املسلمني وصديقة الكفار ،كان له
األثر البالغ يف قبول هذه املناهج العلمانية لديهم ومناصرة احلكام ،وأضفى الشرعية عليهم وأهنم والة أمر جتب طاعتهم وال
جيوز اخلروج عليهم فأصبحت هذه املراكز من أهم الدعائم اليت يقوم عليها نظام احلكم اجلمهوري العلماين.
أما رجال املال واألعمال فقد ارتبطوا ابإلجنليز ابكرا منذ كانت حتتل جنوب اليمن ،فقد عملت على ربطهم هبا حىت

صارت لندن هي مركز القيادة واملقر الرئيسي لشركات أصحاب املال واألعمال يف اليمن.

وقد أدركت أمريكا منذ زمن أن نفوذ اإلجنليز ال ميكن القضاء عليه وتغيري وسطه السياسي إال بتغيري هذه الدعائم
األربع؛ اجليش والقبائل واملراكز العلمية ورجال املال واألعمال.
فأما اجليش فقد سعت أمريكا منذ ثورة 2011م هليكلته وخلخلته لسهولة السيطرة عليه ،وقد ضربت قوته الثقيلة عن
طريق سلمان فتمكن احلوثيون من السيطرة عليه وتغيري قياداته بقيادات موالية هلم فأصبح يف قبضتهم .وأما القبائل خاصة
قبائل حاشد وبكيل ،فقد سعت أمريكا إىل ضرهبا وإضعافها واستنزاف قوهتم يف احلرب اليت جتاوزت ست سنني ،وقد قتل
آالف منهم يف حرب االستنزاف وقتل كبار مشاخيها وتفجري منازهلم ،فأصبح مشايخ القبائل إما مقتوالا أو هارابا يف اخلارج
أو وضع ثقته يف السعودية نظرا لغبائه السياسي فقاتل حتت جناحها حىت ينتهي دوره فتسهل للحوثيني مهمة قتله وقت
الطلب ،وإما قابعا يف بيته رهن اإلقامة اجلربية ،وإما خاضعا هلم يتحكم فيه مشرف عسكري صغري منهم ،وإما منفذا لكل
طلباهتم للحفاظ على نفسه وأسرته ومصاحلها ،وإما ال زالت حاجتهم إليه ملحة حىت ينضج البديل عنه ليحل مكانه.

وأما املراكز العلمية فقد هجموا عليها هجوما شرسا وقد أغلقوا كثريا منها ومنعوا مراكز حتفيظ القرآن خاصة التابعة
لإلصالح ،وتركت مراكز سلفية ألهنا اتبعة للسعودية ،وال شك أهنا ستالحقها يف املستقبل بعد أن حتكم سيطرهتا على مشال
اليمن إال إذا كان من خمرجات احلل السياسي يف اليمن السماح ببقاء مراكزهم يف املستقبل مقابل إضفاء الشرعية على
احلوثيني وأهنم والة أمر جتب طاعتهم كما كانت واجبة طاعة احلكام السابقني هلم.
أما وسط رجال املال واألعمال فأمريكا تعمل على إجياد وسط جتاري جديد من املوالني للحوثيني عن طريق إرهاق
كاهل التجار اترة ابلضرائب واترة ابسم الزكاة واترة ابسم اخلمس ،وحجز بضائعهم يف املنافذ اجلمركية وتسليط مشرفيهم
األمنني على التجار إبقالقهم حىت خيضعوا خضوع ا كامالا للجماعة أو يرحلوا من البالد لتصفو األجواء هلم.
إن احلوثيني يسعون سعيا حثيثا لتغيري الوسط السياسي القدي وأتبيد سيطرهتم وصناعة األزمات املتالحقة واملتواصلة
واتباع سياسة التجويع والتجهيل والتأسيس لنهب ثروات اليمن ابلقانون كاخلمس الذي يضللون الكثريين أبنه مخس املكسب
من كل األموال وليس مخس الغنائم اليت يتم االستيالء عليها يف ساحة املعركة من الكفار.
إن احلكام السابقني واحلاليني ،ليس يف اليمن فحسب بل يف البالد اإلسالمية كلها ،هم عمالء للغرب وحيكمون
أبنظمتهم وينفذون خمططاهتم ،فال بد من العمل اجلاد إلسقاطهم وإقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة على أنقاض
حكمهم.
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