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العسكرية في نهاية صيف    1العروض المليشيا الحوثية عددًا من    أقامت

وكمقاربة    .استمرت نحو نصف عام تقريباً   2هدنة شلكية ، مواكبة لنهاية  2022العام  

يمكن القول    ، حيث والهدنة  تلك العروض بين    هناك عالقة شرطية ما   ن  يبدو أ  ى أول

لو   تمك  لم  أنه  لما  التكن هناك هدنة  تلك  تنظيم  الحوثية من  المليشيا  عروض  نت 

القوة هو  بعي وبالت .  ية العسكر  استعراض  عملية  من  الهدف  يبدو  المليشيا  ة  سعي 

ال التنظيمي،  فرض  الشلك  اظهار  جانب  إلى  العالقة،  الهدنة  حيث  ستحقاقات 

المليشي  أن  حرصت  العروضا  اإلبهار  تعكس  من  مغاير  بغرض  ،  حالة  انطباع  تشكيل 

النمطية تمتلك    ،مليشياعنها ك  للصورة  باتت  كجزء من مسار   ،انظامي  اجيشوأنها 

ل هل يمكن أن تتحو    :همفاد رئيسيًا    تساؤالوهو ما يطرح    . تطور "المليشيا الدولة"

   للتجييش؟الحوثية قابلة   ، هل المليشياىأخر  بصيغةالمليشيا إلى مؤسسة؟ أو 

ل من خالل تحليل مشهد  محاولة اإلجابة عن هذا التساؤ  يأخر، تنطو   لكن من جانب  

الحوثية  الص  العسكرية  العروض  في  لورة  نظرًا  للفكرة،  مخل  اختزال  ماكنة  على 

باعتبارها النواة الصلبة، وأحد أراكن   الدولة الوطنية،موقع ودور الجيوش في بنية  و

وعق الشاملة،  كتها  يد قوتها  من  الراسخة  الجامعة.جزء  الوطنية  ال    الهوية  لكن 

  دالالت في سياق المشهد اليمني يمكن في الوقت ذاته تجاهل ما للصورة من  

األالعام حيث  من  التحديد،  وجه  على  الحوثية  بالمليشيا  الخاصة  والتطلعات  بعاد  ، 

أن   االعتبار  في  األخذ  مع  واألمنية،  متصلتين،    السياسية  أجندتين  تخدم  األبعاد  تلك 

 من.  في الي  للمليشيا الحوثية  قليم، واألجندة السالليةأجندة المشروع اإليراني في اإل

 

 بعاد الشلكيةأواًل: األ

ظهار الشلك  إ، أو  العسكرية  في لكتا الحالتين، سواء عملية استعراض القوةشلكيًا؛  

على سبيل المثال، ال يمكن مقارنة    .ة ة فجوة كبيرة بين الشلك والغايالنظامي، ثم  

في مواقع متعددة، وعلى رأسها العرض    امتها المليشياالعروض العسكرية التي أق

أ الذي  الذكر قامته  الرئيسي  في  صنعاء  العاصمة  الحوثي   ىفي  لالنقالب    الثامنة 

 
  (france24.com)في ذكرى سيطرتهم على صنعاء  "جديدة"أسلحة اليمن: عرض عسكري ضخم للحوثيين شمل    1
  - SWI swissinfo.chة في اليمن واألمم المتحدة تواصل الضغط من أجل اتفاق أوسعانتهاء الهدن  2

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220922-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9/47949606
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خرها العرض  آ، بالعروض العسكرية التي اكنت تقام قبل االنقالب و(2014سبتمبر  )

ذكر العسكري   اليمنية"ى  في  ذاته  2009عام    19الـ   3" الوحدة  الموقع  في    في 

باإلا    الذيو،  العاصمة صنعاء الجوية فتتح  المقاتالت  المظلي واستعراض  بعد  و   .نزال 

  إلى حد كبير من تلك العروض    ةنسخة باهت المليشيا الحوثية  تستعرض  عامًا تقريبًا    13

السابقةإ النسخ  بتلك  قورنت  ما  عدد،  ذا  مشاركة  رغم  األسلحة    وذلك  من  كبير 

 . شلكي أو جوهري  رنفسها من دون تغي  ليات  وال العسكرية 

للغاية   بالنسبة  الوطنية ف أما  االعتبارات  تنسجم مع  ال  لغايات  استعراض قوة    . هي 

عنوان   حملت  وإن  السابقة  االستعراضات  أن  الوطنية"صحيح  وجود    " الوحدة  رغم 

التحف   السابق من حيث مسار االندماج اإلكراهي بعض  النظام  ظات على ممارسة 

المسار  أن توضع في مقارنة مع  يمكن  أنه ال  إال  القوة،  آلة  إلى  استندت  كوحدة 

  ى المضاد للحوثيين، وهو مسار "التفكيك اإلكراهي"، من جانب فصيل يحارب قو 

أخر  يستهدف  ىوطنية  إقليمي،  طرف  لصالح  بالواكلة  الدو إ،  اليمنية  ضعاف  لة 

 .   ى وتفكيكها، ولتهديد أطراف إقليمية أخر 

التقديرات الدولية اكنت تمنح الجيش السابق تصنيف أقل    ن  ، أمع األخذ في االعتبارو

إلى أن  ىفيما تشير تقديرات أخر  على المستويين الدولي واإلقليمي، من المتوسط

في العام األخير من عهده في    ،اكن يخطط  ، "عبد الله صالح  يعل"الرئيس السابق  

تحديث أسلحة الجيش على التوازي مع خطط التحسين المتدرج  مشروع لفي    ،الحكم

ض  وتعر    .ر، لكنه اكن استدراك متأخ  قوات نخبوية جديدة  نشاءإ للتشكيالت العسكرية ب

التفكك   من  لحالة  خلفيةالجيش  لعام    على  الالحقة  السياسية    ، 2011التطورات 

في الوقت ذاته حجم التحديات التي اكنت تعاني منها المؤسسة  والتي أظهرت  

شلك   التي  مسار السابقة،  في  الحوثية  المليشيا  استغلتها  التي  الضعف  نقطة  ت 

ماكنيات المليشيا الحوثية العسكرية ألي  إفي المقابل ال تخضع قدرات و و   . الصعود

دولي العتبارات  قليميإأو    تصنيف  فقط  تتال  ،  انعدا علق  المشروعية،بعامل    بل   م 

 
  - 1YouTubeج 2009للوحدة اليمنية  19العرض العسكري بمناسبة العيد   3

https://www.youtube.com/watch?v=ibG1Tues4GI
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التصنيف من حيث ال    كذلك تفتقر المتبعة في  القواعد والمعايير  للحد األدنى من 

 "آلة حرب" فقط.  كـف، توصف وال تصن    حيثيمكن مناظرتها بالجيوش، 

 

 الدور الوظيفي والهيلكية  ثانيًا: الترقية

من   الوظيفي  والدور  الترقية  فكرة  عن  التعبير  أخر يمكن  مقاربة  وهي  ىخالل   ،

ال   ةالمناظر فكرة استدعاء  "المناظرة"، من حيث   ،  ن اإلقليميولكاء  للحوثي من فلك 

ل  فكما يمث    .العسكري   في تحليل مشهد العرض  ةجوهري ذي داللة  قاسم  باعتبارها  

اإل الثوري  باقي  الحرس  الحوثية شأنها شأن  التسليح  لعملية  الرئيسي  الرافد  يراني 

راني متبع  إي"التجييش" هي نهج    ى عملية ترقية المليشيا إلى مستو   الولكاء، فإن  

العراقية،  قليمية،  طار تطوير خطة تعزيز األذرع اإلإفي   من قبل  وعلى غرار الحالة 

المقر   الفلسطينية  والفصائل  اللبناني،  الله  من  حزب  تطو  .يران إبة  يجري  ر  يحيث 

هو السياق الهيلكي، بحيث تضم المليشيات    األول:لهيلك المليشيا في سياقين،  

بالكتائب أشبه  متخصصة  يقس    مكونات  حيث  المليشياويالنوعية،  الهيلك  إلى    م 

والبحرية  والدرونز  للصواريخ  المسلحة،    فروع  التشكيالت  من  إلى  إ وغيرها  ضافة 

  مجموعات النخبة المتخصصة في االستخبارات واالستطالع التشكيالت اللوجستية، و 

دور هذه المليشيات هو القيام    هو السياق الوظيفي: من حيث أن  والثاني:  .  ...إلخ

 في الحالتين العراقية واللبنانية.    عرف بالجيوش الموازية كما هو الحال ي  بدور ما  

ذلك؛   على  العراقيوللتمثيل  الحالة  يكون  في  قد  كيان "شلك  ت  ة،  الشعبي    " الحشد 

حداثة األكثر  اإل  النموذج  هذا  ضمن  في  هيلكتها  تم  أنه  من  الرغم  فعلى  طار، 

دماجها مع الجيش النظامي، وال يمكن  إالمنظومة األمنية الرسمية، لكن لم يتم  

وغالباً  استيعابها،  الحال  بطبيعة  النظامي  مكو    للجيش  أنها  على  توصف  ن  ما 

باإل المنوط  طائفي،  الدور  استيعاب  عدم  إلى  قوات  ضافة  وجود  ظل  في  بها 

ضافة إلى عامل الوالء، حيث تحتل أولوية المرجعية والتقليد باإل  .رهابماكفحة اإل

تحت  يويد )األ المنضوية  المكونات  ودور  وعي  تشكيل  الرئيسية في  المرتبة  لوجيا( 

 مدخاًل للشكوك في مسألة العقيدة األمنية والتبعية  مظلة الحشد، وهو ما يشلك  

 للقرار الوطني.  
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السالف    زدواجيةاالنمطًا مختلفًا عن نمط    تشلك   الحالة الحوثية  بينما يمكن تصور أن  

المليشيا  تأسيس  الهدف هو  وهو نمط البديل، ف ،  في الحالة العراقية  شارة إليه اإل

على سبيل المثال،    .وهي نقطة فارقة في الحالة اليمنية للجيش الوطني،    البديلة

المليشيا الحوثية إلى الحصول على االعتراف بها كقوة عسكرية مستقلة،    ىتسع

المليشيا   تفكيك  تتطلب  التي  اليمنية،  األزمة  تسوية  مسار  مع  يتناقض  ما  وهو 

، لكن  2014وتسليم السالح، ويمكن استيعاب من لديهم أرقام عسكرية قبل انقالب  

، 4ذه القاعدة المتعارف عليها المليشيا بهذه العروض تستبعد تمامًا التسوية وفق ه

وسياسيًا أكدت على هذا االستبعاد من    .(DDR-SSRوهي قاعدة التسريح والدمج )

عادة األمور  إ الذي يشير إلى    ،2016خالل التأكيد على عدم قبولها بالقرار األممي  

 إلى أصلها لالنخراط في تسوية.  

، ذات صلة بمسألة االعتراف، بل وكخطوة استباقية، فإنها تطالب  ىمن جهة أخر 

الحكومة   موازنة  من  قواتها  دوليا بتمويل  بها  مع  5المعترف  يتناقض  ما  وهو   ،

ذ كيف يمكن تمويل قوتها العسكرية بشلك مستقل، دون المرور  إ  .الواقع والمنطق

قاقات الفنية المتبعة  طار مسار التسوية، وفقًا لالستحإ  يعادة الهيلكة ف إ بعملية  

كيف يمكن تمويل قوة انقالبية داخل الدولة، لمجرد    ىبصيغة أخر   .في هذا األمر 

إلى تطبيع األمر الواقع،   ىالمليشيا تسع وبالتالي فالمتصور أن  ،  الدخول في هدنة

 إلى اعتماد الحل السياسي لتسوية األزمة.   ىعلى األطراف التي تسع  هوفرض

بما سبق تذر    ،واتصااًل  الحوثي،  االنقالب  بعد  الحوثية  في وقت مبكر  المليشيا  عت 

منتسبين  اب وتحديدًا  به،  المعترف  الجيش  إلى  عسكرية  غير  مجموعات  نتساب 

وفي    .عنصر، فى ذلك الوقت  آالف  10صالح بما يزيد عن  محسوبين على حزب اإل 

عملية    الخطوة، التي تتطلب بدورها  هواقع األمر ال يمكن التشكيك في طبيعة هذ 

المسل  إ القوات  هيلك  في  هائلة  التابعة  صالح  دوليا حة  بها  المعترف  ،  للحكومة 

(،  2022بريل إ الرياض ) مشاوراتبعملية الهيلكة بعد  6ة ي نخاصة بعد تشكيل لجنة مع

أن   االعتبار  في  األخذ  وإنما    مع  االندماج،  عملية  حساباتها  في  تضع  ال  المليشيا 

 
  (un.org)عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج | األمم المتحدة حفظ السالم 4
  (aa.com.tr)للحوثيين عرقلت تجديد هدنة اليمن "مطالب متطرفة" :ليندركينغ 5
  (news.cn)المجلس الرئاسي في اليمن يقر تشكيل لجنة إلعادة هيكلة القوات العسكرية واألمنية في البالد  6

https://peacekeeping.un.org/ar/disarmament-demobilization-and-reintegration
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/2757379
http://arabic.news.cn/2022-05/30/c_1310608911.htm
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يرانيين في دول  عن الجيش الوطني شأن الولكاء اإل   االستمرار كقوة عسكرية مستقلة

اإل في  واألزمات  مسالصراعات  وهي  بها  أ قليم،  القبول  بماكن  الصعوبة  من  لة 

 العتبارات عديدة، في المقدمة منها ما يتعلق بالجانب العقائدي والوالئي. 

 

 الداللة المرحلية ثالثًا:

المشهد االستعراضي، يعد بمثابة    إجمااًل لما سبق من أبعاد ودالالت، يمكن القول إن  

الحوثي، وفقًا للمسار الذي ينتهجه  عالن عن عملية االنتقال ما بين مراحل التطور  إ

فالمرحلة السابقة اكنت فصاًل من شلك المليشيا ودورها    .الحرس الثوري مع الولكاء

التجيي التالي، بغض النظر عن سياقات  ، أو  شالوظيفي بشلك سيختلف عن الشلك 

والمليشيا الجيش  االعتبار عامل حيوي في    .مقاربة  األخذ في  األهمية بماكن  من 

ا كمحددمسار  العقيدة  مسألة  وهي  بينما    .لترقية،  العسكرية،  عقيدتها  للجيوش 

ران، ومنها الحالة  إيفي الحالة الخاصة بولكاء    .للمليشيات أجندتها المرحلية المتغيرة

فإن   بمعن  الحوثية،  االستثناء،  من  نوع  يكتسب  البعد  ثابت  يواأليد   أن    ىهذا  لوجيا 

 وليست متغير.  

السؤال   أيد لكن  أي  الجزئية، هو  العراقية    الحالة  في؟  لوجيا يوالمركزي في هذه 

أيد و رابط  أو  امتداد  أيضًا، هو  اإليرانية  يو اللبنانية  المرجعية  بين  ما  "والية    -لوجي 

وبعض الفصائل أو المكونات الشيعية في تلك الدول، وليس لك الطوائف    -الفقيه"

"تصدير" للوالية، بالنظر إلى عدم انسجام  في الحالة اليمنية هناك عملية    .الشيعية

اإلطار المذهبي في إيران مع الواقع اليمني، لكن تجاوزت طهران هذا التحدي من  

الحوثية العائلة  عبر  اليمن  في  المبكر  االختراق  مشروع  هناك    . خالل  اكنت  وبينما 

ة  محاوالت استدراك من النظام السابق لهذا البعد، في المراجعات الخاصة بمسأل 

أن   إال  الدولة في مرحلة ما بعد    الوالية والحكم،  السابق، ثم ضعف  النظام  ضعف 

  أرضية لهذا االختراق.  شلك   2011

واقع   الناعمة،  تحو    األمر،في  التسلل  وسائل  عبر  التصدير  عملية  عملية  لت  إلى 

للتشي   اليمن "عسكرة  الحالي في  النحو  على  المذهب  وتصدير  الصعوبة    .ع"  ومن 
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تجا كمكو  بماكن  الجزئية  الصرخة  هل هذه  تبني  التي  العسكرية  المظاهر  في  ن 

تجاهل تداعياتها على    اإليرانية، والدروس الدينية. وبالتبعية بات من الصعوبة أيضاً 

   .المرحلي والتطورعملية التنشئة والتكوين  

باللكيات العسكرية في  ربما ما يلفت االنتباه في هذا السياق، هو اإلعالنات الخاصة  

تتضمن والتي  استحدثتها،  التي  أو  القديمة  الحوثية،  ما اكن   ،المناطق  نحو  على 

السابق في  لت  ،متبعًا  للمتقدمين  السياسي  االنتماء  أن لعدم  حين  في  اللكيات،  ك 

وت مناهجها  تخلو  ال  الدراسية  األيد العملية  من  وتكشف  .  الدينيةوجيا  يول دريباتها 

طياف السياسية التي  غير منتمين لاكفة األ  المنتسبين  أن    الممارسة في هذا السياق،

الحال،   بطبيعة  الحوثية  مع  االستعدادتتعارض  سياسي    بهدف  وعي  لتشكيل 

 جديد.    يوأيديولوج

 

 ن الهجين( )المكّو  مقاربة البنية المؤسسيةرابعًا: 

ن شبه عسكري والجيش كمؤسسة  تتضح المسافة ما بين المليشيا كمكو    بشلك عام؛

 7. يطار التنظيموطبيعة األنساق واإل  نظامية، بحكم تاريخ التكوين ومسار التطور

ن  المليشيا مكو    ق في مسألة التصنيف، تظلار وبخالف ما سبق اإلشارة إليه من فو

باإل البعد  مغلق،  إلى  واألضافة  للجيوش    لوجي،يويد الوالئي،  بالنسبة  هناك  لكن 

هامة ولوجستية  استراتيجية  طبيعة  منها  .  مظاهر  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 

ال مع  االحترافية  التسليح    جيوشالتمارين  وعملية  لقواعد    تخضع  التي  المناظرة، 

سلحة بشلك سري وعبر  على األ  فيما تحصل المليشيا،  ىولو في حدها األدن  منضبطة

المليشيا الحوثية لديها القدرة على التصنيع    وال يمكن االقتناع بأن    . التهريبعمليات  

العسكري، بغض النظر عن استيالئها على بعض المصانع العسكرية التي اكنت تابعة  

 للنظام السابق، لكنها أيضًا تظل محدودة القدرة وفقيرة في هذا الجانب.  

أن  من  لكن   القول  يمكن  أيضًا،  الواقعية  طو    الناحية  الحوثية  نسخة  المليشيا  رت 

ن العسكري النظامي الذي ورثته المليشيات تم  فالمكو    ."هجينة" للقوة العسكرية

 
عة   7 مؤسسة كارنيغي للسالم  - مركز كارنيغي للشرق األوسط  - الجيوش والميليشيات و)إعادة( الدمج في الدول المتصد 

  mec.org)-(carnegieالدولي 

https://carnegie-mec.org/2018/12/14/ar-pub-77971
https://carnegie-mec.org/2018/12/14/ar-pub-77971
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المليشاوية،  هتعزيز  أن  والمتصو    بالمجموعات  الفكرة    ر  الصدد هو  الرابط في هذا 

البعض، أو بصيغة    ىاكسب والمصالح لد الساللية في المقام األول، باإلضافة إلى الم

أكثر من    الحوثي ليسن العسكري  كو  هناك من يرون في الم   .، فكرة "الزبائنية" ىأخر 

  تضييق هذه المسافة نسبياً ومن ثم يمكن القول أنه تم  ،  مصدر للتكسب واالسترزاق

نقاط   والجيشعبر  المليشيا  بين  ما  اليمن،    االلتقاء  )بقايا    ىر حباألأو  النظامي في 

ألسباب منه،  جزءًا  الحوثية  المليشيا  ورثت  الذي  النظامي(    بالسياق تتعلق    الجيش 

  ، على عبد الله صالحفي المرحلة التالية لالنقالب مع الرئيس  فاتها  السياسي وتحال

العداء إلى  العالقة  تتحول  أن  التي    .قبل  لعملية االنشطار  يمكن  لها  تعر  لكن ال  ض 

  الجيش الوطني أن تؤسس لجيش جديد أو بديل. 

أنه    ،تاريخياً  إلى  المصادر  بعض  اإل تشير  الدولة  بعد  ما  مرحلة  وفي  عالن  إ مامية 

مك  الجمهورية هناك  ينتمياكن  الجيش  في  متنفذ  الحال   ،ون  للخط   ،بطبيعة 

مع ظهور المليشيا  أو وجد فرصته للعودة للمشهد  ن  هذا المكو    ىوتنام  . الطائفي

الساحة   على  إن    .2011بعد  الحوثية  القول  الممكن  الذي    ومن  المكون هو  هذا 

،  ايضمن لها البقاء. لكن في الوقت ذاته، سيواجه هذا المكون بمرور الوقت تحدي

مع المتغير الجيلي، والسيطرة الساللية ما بين القاعدة "الهاشمية" وقاعدة العائلة  

ال والعامل  المدرسة  الحوثية.  من  تخرجت  التي  للكوادر  الجيلي  التآلك  هو  خر، 

السابق استنساالعسكرية  على  تعتمد  والتي  بما    خ ة،  المنظومة مع تطويعها  تلك 

الذي يساهم في عملية   اإليراني  العامل  إلى دور  الحوثية، إضافة  األجندة  يناسب 

 تشكيل هذه المنظومة عبر األسلحة والمدربين.   

في التكوين    ا رئيسي  اعد عد العقيدة والمؤهالت العلمية أو التأهيل العلمي ب  ب    ويعكس 

في الحالة الحوثية ال يوجد نظام تعليمي يمكن االعتراف به في    .للجيوش  العسكري

فاليمن بشلك عام خارج التصنيف بسبب طبيعة ظروف الحرب، السيما    .عملية التأهيل 

إلى   الحوثي  والنفوذ  السيطرة  مناطق  وتفتقر  فيها،  الحوثية  المليشيا  دور 

للتأهيل العلمي في ايماكنيات الطبيعاإل ، وهناك الماليين  األدنىلحد  ة المطلوبة 

م تم تسريحهم،  معل    آالف  8هناك أكثر من    .خارج منظومة التعليم بسبب تلك الحرب

والحكومية  آ  آالفو الدولية  البيانات  وفق  تسريحهم  أو  اعتقالهم  تم  إما  خرين 
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واألاكديمي،  وفيما يتعلق بالبعد البنيوي أيضًا، وارتباطه بالتأهيل التعليمي  الرسمية.  

لد  والمعاصرة  الحداثة  مواكبة  إلى  )الهجين(  الحوثي  التكوين  الجيوش،    ى يفتقر 

على سبيل المثال هناك غياب للتشكيالت العسكرية ذات الطابع التكنولوجي، مثل  

   األسلحة.شارة والحرب االلكترونية وغيرها من تلك أسلحة اإل 

  منحت المليشيا بشلك هزليإذ  ،  الحوثية  القيادة  تكوين  ىمستو   يمتد هذا الخلل إلى

المشير  رتبة  المشاط  مهدي  السياسي  مكتبها  يصعب  8رئيس  مسألة  وهي   ،

استيعابها في الوضع التقليدي، بل إنه منح درجة الماجستير )الفخرية( في حين ال  

تشير إلى    9وبعض المصادر الحوثية   . العلمي  هعرف على وجه التحديد ما هو مؤهلي  

باكلوريوس   على  حاصل  األإأنه  أو  دارة  الشهادة،  تلك  مصدر  توضيح  دون  عمال 

الجامعة التي اكن ينتمي إليها، وإنما الشائع حوله هو أنه ليس أكثر من كونه مقربًا  

العائلية  المصاهرة  الجماعة وبحكم  أن  و   .من زعيم  الالفت  الذي     ربما من  )الصماد( 

( يعمل مدرسًا، وهو  ا خلفه  لم  أ لمشاط( اكن  لكنه  بدون مؤهالت علمية،  يضًا اكن 

أخر  داللة  وهي  )المشير(،  العسكرية  الرتبة  بتلك  ف    ىيحظى  االنتقال تدعم  رضية 

 النتقال المرحلي.  ليشاوي إلى المكون الهجين في مسار ايلة من المكون الم ح  المر 

، مؤهالت  "محمد ناصر العاطفي"  الحوثيين،دفاع    زيرو  ،ـ لدىعلى العكس من ذلك

يتجاوز  وللمفارقة    .، كعضو في الجيش السابق الذاتيةعسكرية واضحة من سيرته  

،  هذه الصورة في التدرج والهيلك الوظيفي.  ( بأكثر من عقد تقريباً المشاط)   عمره

المخل  عكس  ت العسكري  االندماج  بشلك  نمط  الحوثية    استثنائيق  الحالة  في 

والئية، وهي صورة يمكن تتبعها  سياسية    "الهجين" من الناحية الهيلكية العتبارات

واالمتيازات    في الترقيات  نظام  حيث  من  عام،  بشلك  الحوثي  العسكري  الهيلك 

 المادية والمالية.. إلخ.  

ال    التي  القوة )العسكرية( الحوثية،  ىتشكيل الوعي لد ، كيفية  اإلطاريعكس هذا  و

التقليدية،  تمث   للجيوش  العسكرية  العقيدة  األخير  المقام  فل في  الوالء في  قسم 

ي تعد ركن أساسي في  األول هو للمليشيا وزعيمها، وما تنطوي عليه الصرخة، الت

 
الثاني باالنقالب رتبة  8   ain.com)-(alمهزلة حوثية جديدة .."مشير"منح الرجل 
    nic.info)-(yemenالسيرة الذاتية / مهدي المشاط  9

https://al-ain.com/article/yemen-armed-forces-crimes-houthis
https://yemen-nic.info/president/
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ليشيا أيضًا إلى  تلك العقيدة المليشاوية، والتي تعد أحد المؤهالت التي تضيفها الم

تشير المليشيا إلى    ،اط"شارة إلى "المش  كما سلفت اإل،  على سبيل المثال   .قادتها

لوجيا. يقابلها على  يوأنه "ممن صدحوا بالصرخة"، لتأكيد البعد الوالئي للزعيم ولأليد 

الموت، وليس الدفاع    حتىر بالنسبة للجيوش الوالء للوطن والدفاع عنه  خالجانب ال

 مات الدينية والسياسية.  الزع عن القادة وا

 

 حالة التسلح خامسًا:

افتها المليشيا  األسلحة التي أض إجمالي    يتضح من العروض العسكرية الحوثية أن  

التقليدية، هي عبارة عن مكونين ال ثالث لهما التسلح اليمني  فهي    .إلى قائمة 

يرانية  إأسلحة  السابق، و ب من أسلحة استولت عليها من تركة الجيش  عبارة عن مرك  

أن    في العرض العسكري  ومن الالفت   .لغام األدون طيار ومن  طائرات  الصواريخ واكل

" و  رصواريخ “كراالحرس الثوري مثل  التي يطلقها  يات  سم  الم نفس  ب  احتفظأغلبها  

و"قدس" "صماد"،  "سعير"  صاروخ  السياسي  ،  باستثناء  المكتب  رئيس  إلى  نسبة 

وصاروخ "باب  ،  2018تل في عملية نوعية للتحالف عام  صالح الصماد الذي ق    اللميلشي

  . المندب" الذي يحمل داللة رمزية تتعلق باألهداف الجيوبوليتكية إليران في اإلقليم

معروفة  البحرية ال  رة "الدرونز" واأللغامطائرات المسي  وينسحب األمر ذاته بالنسبة لل 

يمكن مشاهدة العديد  و   .يراني ح الخاصة بالحرس الثوري اإلبانتمائها لترسانة التسل  

يرانية في  جندة اإلالتي تخدم األ  باتالمتطل  ن، بحسب  ي قليمييران اإل إولكاء    ىلد ها  من

 ي. وفق هندسة التسليح التي يشرف عليها الحرس الثور و المقام األول، 

والزوارق،   والدرونز  الصواريخ  من  قائمة  للعرض،  الحوثية  المليشيا  وهي  أضافت 

تعكس مد  إيرانية اكملة،  استمرار    ىقائمة  على  إيران  الحوثية  إقدرة  المليشيا  مداد 

أنواع تمثل النسخ    7مت  منها على سبيل المثال، بالنسبة للصواريخ، قد    .باألسلحة

وهي: الثوري،  الحرس  ترسانة  من  مطورة    األحدث  نسخة  وهو  "حاطم"  صاروخ 

" وهو صاروخ    3قدس  "للجيل الرابع من صواريخ "بدر" اإليرانية المصدر، وصاروخ  

المد  "،  ىبعيد  الرؤوس،  "فلقوكذلك صاروخ  والبحر  كرار"و   متعدد  وهو  األحمر  "، 

، وعاصف  "قاهر" وهو نسخة محدثة من "محيط"صاروخ  إضافة ل   ،صاروخ حراري
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أيضاً  "  . بحري  هو  بمد صقرفيما قدمت صاروخ  الجوي  100  ى"  للدفاع  قصير    لكم 

عاصف    ىالمد  زوارق  عرضت  وبحريًا  المضادة.  "الدرونز"  مع  وأيضا  .  1،2للتعامل 

ي    3  ،2طوفان   الخاصةالذي  األغراض  لنفس  الدرونز    .ستخدم  أيضًا  وفي  قدمت 

   .2ومرصاد ليات األرضية،  " الستهداف المركبات وال2 فطائرتي “خاط 

عام   كقوة  وبشلك  للمليشيا  الرئيسي  االتجاه  األسلحة،  من  القائمة  هذه  تعكس 

مع   التوازي  على  المائية،  الممرات  في  الدولية  للمالحة  وتهديد  إقليمي،  تهديد 

  .سياق الحد من طبيعة هذه التهديدات الترتيبات اإلقليمية والدولية التي تعمل في  

تدفق األسلحة   استمرار  الترتيبات في ظل  تواجه هذه  تزال هناك تحديات  لكن ال 

خر مراجعة وتقييم آليات التصدي  آب من جانب  األمر الذي يتطل  اإليرانية على اليمن،  

لتنامي التهديدات الحوثية، وهو ما يمكن اإلشارة إليه في سياق عدد من النقاط  

 ومنها على سبيل المثال: 

بالترتيبات األمنية التي تضطلع بها الواليات المتحدة في ال يمكن   • االكتفاء 

، رغم أهمية  نمنطقة الخليج وبحر العرب والبحر األحمر مع شراكئها اإلقليمي

لكن بالنظر إلى النتائج يظل هناك حاجة إلى ترتيبات متاكملة    .هذه الترتيبات

القبول بفرض المليشيا  ذ ال يمكن  إ  ،السياسات األمنية بشلك عام  ى على مستو 

اإلقليمي  للتهديد  بؤرة  إلى  اليمن  بتحويل  الواقع  األمر  لسياسة   الحوثية 

القو  طاقات  الستنزاف  مستدام  والقو   ىبشلك  اليمن،  في    ى الوطنية 

 اإلقليمية.  

ك • الحوثية  المليشيا  تصنيف  "تم  إرهابيةـ  الرئيس    "حركة  إدارة  عهد  في 

اجعت اإلدارة الحالية، لكن في األخير لم  ، وتر "دونالد ترمب"األمريكي السابق  

حتى عملية خفض التصعيد التي    .يقد التراجع إلى تحسن ملموس في األزمة

 متغير جوهري في سياق إعادة تشكيل  تأتي تحت عنوان الهدنة، ال تشلك  

باستمرار   تثبت  ذلك  من  العكس  على  وطنية،  كحركة  الحوثية  الحركة 

النهج، وأن مشروعها الفعلي يتعارض مع  السياسات الحوثية أنها ضد هذا  

 الثوابت الوطنية. 
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التحرر من مسألة  ،  مغلق، ويتم تحريكه آكلة حرب  يال يمكن لمكون أيديولوج  •

التبعية، ومع استدامة األزمة اليمنية سيتنامى باستمرار هذا الدور، وال يمكن  

الوطني   المكون  تحسين ورفع كفاءة وقدرات  بدون  له  العسكري،  التصدي 

اإليراني   المشروع  سياق  في  الهوية  تحدي  معالجة  أولوية  إلى  باإلضافة 

 الذي تنفذ المليشيا الحوثية أجندته. 

المليشيا الحوثية مهما حازت من إماكنيات عسكرية،    في األخير، يمكن القول إن  

ستظل المليشيا مليشيا غير قابلة    ىبصيغة أخر . و قدراتها غير قابلة للتطوير  فإن  

الجيوش    للتحول إلى جيش، الفتقارها للمعايير التقليدية لبنية وهيلك وعقيدة

لكما تم    .الوطنية، كما تكتسب المليشيا قوتها من ضعف الدولة كعالقة طردية

بالتبعية من قوةتقوية الدولة ومكو     تلك  نها العسكري الوطني، يسحب ذلك 

 المليشيا التي صممت باألساس آكلة إلضعاف الدولة.  
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 ( 2022)سبتمبر  في ساحة العروض بصنعاء ،الحوثي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة لـ

 

SOUTH24.NET 

 لألخبار  والدراسات 24مركز سوث

South24 Center for NEWS and Studies 

 


