




١ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

               
      الحمــد  رب العالميــن والصــالة والســالم علــى 
رســوله الكريــم وعلــى آلــه وصحابتــه أجمعيــن وبعــد 
ــدراً  ــرة ق ــة األخي ــي اآلون ــة ف ــة الحوثي ــذت الحرك ــد أخ فق
كبيــراً مــن االهتمــام فــي أوســاط المجتمــع اليمنــي بــل 
مختلفــة  ؛  كتابــات  عنهــا  واإلعالمــي وُكتبــت  الدولــي 
فأحببــت فــي هــذه الســطور أن أوقــف القــارئ الكريــم 
الحركــة  هــذه  حقيقــة  عــن  ُكتــب  مــا  خالصــة  علــى 
. شــرها  مــن  ويحــذروا  خطرهــا  المســلمون  ليــدرك 

سبب اختيار محافظة صعدة 
       لــم يكــن اختيــار الحوثــي لصعــدة ألنهــا مســقط رأســه 
فحســب ولكــن التخطيــط اإليرانــي يهــدف إلــى ماهــو أبعــد 

مــن هــذا فاختيــار صعــدة تــم لألســباب التاليــة :
كثــرة النــاس المنتســبين للمذهــب الزيــدي المتأثريــن - ١

بالرفــض الذيــن يكونــون أرضيــة خصبــة لنشــر الفكــر 
االثنــي عشــري .

ــا - ٢ ــي تعده ــع الســعودية الت ــدة الحــدودي م ــع صع موق
ــا . ــر خصــم له ــران أكب إي

وجــود اإلســماعيلية إحــدى فــرق الرافضــة فــي نجــران - ٣
المحــادة لمحافظــة صعــدة .

ــة - ٤ ــا رافض ــي فيه ــة الت ــة حج ــدة بمحافظ ــال صع اتص
ــدي) . ــاء مي ــن (مين ــة م وقريب

ــة - ٥ ــل اإلمام ــت معق ــدة كان ــون صع ــي ك ــد التاريخ البع
للســيطرة علــى اليمــن .

محو الوجود السُّني المحدود .- ٦
نشأة الحركة الحوثية  

الكالم عن نشأة الحركة الحوثية ينقسم إلى قسمين :
القسم األول : النشأة الفكرية : 

     لقــد نشــأ وترعــرع المؤســس للحركــة الحوثيــة حســين 
ــدة وتلقــى تعليمــه  ــي محافظــة صع ــي ف ــن الحوث ــدر الدي ب
فــي المعاهــد العلميــة التــي تــم إلغاؤهــا فــي عــام ٢٠٠٠م 
وأفــادت بعــض المصــادر التــي كتبــت عــن حســين الحوثــي 
أنــه حصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي العلــوم الشــرعية 
مــن الســودان هــذا بالنســبة للتعليــم النظامــي ؛ وهــو مــن 
ــيعي  ــق الش ــزب الح ــيس ح ــي تأس ــن ف ــاء البارزي األعض
الــذي أُســس عــام ١٩٩٠م والــذي انســحب منــه بعــد 
تأسيســه ؛ وفــاز حســين بــدر الديــن الحوثي فــي االنتخابات 
ــات  ــذه االنتخاب ــي ه ــى ف ــام ١٩٩٣م وتلق ــي ع ــة ف النيابي
دعمــا اشــتراكياً كبيــراً هــذا مــن الناحيــة التعليميــة والعمــل 

السياســي .
    وأمــا مــن ناحيــة التربيــة الفكريــة الرافضيــة فقــد 
الجــارودي  المذهــب  تلقــت  أســرة  أحضــان  فــي  نشــأ 
الــذي يلتقــي مــع المذهــب االثنــي عشــري الرافضــي فــي 
الطعــن فــي الصحابــة فأبــوه بــدر الديــن مــن كبــار علمــاء 

عــن  الترضــي  يرفــض  ؛  المذهــب  جــارودي  ؛  الشــيعة 
ــن  ــر وعمــر  ويهاجــم الصحيحي ــي بك الشــيخين أب
اإلماميــن  يتهــم  و  ؛  مؤلفاتــه  مــن  كثيــر  فــي  والُســنن 
هللا  رســول  علــى  والكــذب  بالتقــّول  ومســلماً  البخــاري 
ص وإن كان ينتســب إلــى الزيديــة ظاهــراً فــإن كتاباتــه 
ورســائله تــدل علــى خــالف ذلــك ؛ وقــد تأثــر األب بــدر 
لســببين : عشــرية  باالثنــي  الجــارودي  الحوثــي  الديــن 
 ١- مــن خــالل مــا قــرأ وتتلمــذ علــى رجــال يحملــون الفكــر 

الشــيعي الجارودي.
 ٢- رحلتــه إلــى إيــران عــام ١٩٩٤م وبقــاؤه هنــاك أيامــاً 
صقــل مــا قــد رســخ فــي نفســه مــن معتقــدات الجاروديــة 
ــرة  ــذي ُعــرف بالطعــن فــي خي ــي عشــري ال ــر االثن بالفك
األمــة صحابــة رســول هللا ص وتكفيرهــم واعتقــاد أن 
النــص جــاء فــي خالفــة علــي وعــدم شــرعية خالفــة 
أبي بكــر وعمــر وأن اإلمامــة والواليــة ال تكــون بعــد علــى 
ــين) وال  ــن ( أوالد الحســن والحس ــي البطني  إال ف
ــة  ــد الجارودي ــو معتق ــذا ه ــن ؛ ه ــر البطني ــي غي ــوز ف تج
الــذي ذكــره جمــع مــن العلمــاء والمؤرخيــن منهــم اإلمــام 
ــتاني  ــال جـــ ٥١٩/٩ والشهرس ــب الكم ــي تهذي ــزي ف الِم
ــي  ــي ف ــد شــاكر الكتب ــل والنحــل ١٥٣/١  ومحم ــي المل ف

ــم . ــات ١/ ٤٢٩ وغيره ــوات الوفي ف
      وفكــر بــدر الديــن الحوثــي ال يخــرج عمــا قــرره العلمــاء 
مــن معتقــدات الجاروديــة فقــد قــال فــي رســالة لــه بعنــوان 
( الزيديــة فــي اليمــن ) : (واإلمــام بعــد رســول هللا ص 
بــال فصــل هــو علــي × واختلفــوا فــي حكــم مــن تقدمــه 
ــدون  ــن التوقــف ب ــر وبي ــدون تكفي ــل عليهــم ب ــن التفضي بي
ترضيــة ) مــن رســائل بــدر الديــن الحوثــي [صـــ ٩] وقــال 
ــد  ــة بع ــب [ صـــ ١٦] : ( الوالي ــاد الطال ــالته إرش ــي رس ف
ــن  ــة المتقدمي ــم تصــح والي ــي × ول رســول هللا ص لعل
عليــه : أبــي بكــر وعمــر وعثمــان ولــم يصــح إجمــاع األمــة 
عليهــم ؛ والواليــة مــن بعــده ألخيــار أهــل البيــت : الحســن 
والحســين وذريتهمــا األخيــار أهــل الكمــال منهــم والواليــة 
لمــن حكــم هللا بهــا لــه فــي كتابــه وســنة رســوله ص رضــي 
النــاس بذلــك أم لــم يرضــوا ؛ فاألمــر إلــى هللا وحــده وليــس 
للعبــاد أن يختــاروا وال دخــل للشــورى فــي الرضــا : ألنــه ال 
خيــار للنــاس فــي أمــر قــد قضــاه هللا ورســوله ص ) ولــه 
ــي مواضــع  ــائله ف ــي رس ــى منشــور ف ــذا المعن ــي ه كالم ف

متفرقــة .
   وقـد نقـل أبـو جعفـر المبخـوت : أحـد مؤسسـي الشـيعة 
الجعفريـة فـي اليمـن في لقاءه مع محـرر موقع المعصومين 
األربعـة عشـر - موقـع شـيعي - عـن بـدر الديـن الحوثي أنه 
يقـول ( أنـا عـن نفسـي أؤمـن بتكفيرهـم -أي الصحابـة - 
كونهـم خالفـوا رسـول هللا ص) ؛ فيتبيـن لنـا أن بـدر الديـن 

حقيقة    احلركة    احلوثيةحقيقة    احلركة    احلوثية



ــف حقيقة الحوثيين٢ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

رسـول  لصحابـة  والتكفيـر  البغـض  يُِكـنُّ  رافضـي  الحوثـي 
وعلـى  عليـه  األمـة  أجمعـت  مـا  ويرفـض  األخيـار  ص  هللا 
رأسـهم أميـر المومنيـن علـي بـن أبـي طالـب  مـن 
ممـا   وعثمـان  وعمـر  بكـر  أبـي  خالفـة  شـرعية 
تقـدم أخـي القـارئ الكريـم يتضـح لنـا أن حسـين بـدر الديـن 
منـذ  واألفـكار  المعتقـدات  هـذه  مثـل  علـى  تربـى  الحوثـي 
نعومـة أظافـره برعايـة والـده ؛ وأضـاف إلـى هـذه التربيـة 
رحلتـه إلـى إيـران وإقامتـه فـي مدينـة قُـم وزيارتـه قيـادات 
حـزب هللا فـي لبنـان مـع والـده وقـد تم لقـاؤه فـي رحلته هذه 
بكبـار علمـاء االثنـي عشـرية الذيـن صقلـوا تلـك المعتقـدات  
وأضافـوا إليـه مـا نقصه من الضـالالت واالنحرافـات ونتيجة 
لهـذا وذاك تكونـت عنـد حسـين بـدر الديـن الحوثـي معتقدات 
ونظريـات مخالفـة لكتاب هللا وسـنة رسـوله ص كالطعن في 
صحابـة رسـول هللا ص وعلـى رأسـهم الخلفـاء الراشـدون

 (أبو بكر – عمر – عثمان ) رضى هللا عنهم أجمعين .
إنكار علماء الزيدية على انحرافات الحوثية  

    لما ظهرت انحرافات حسين بدر الدين الحوثي وتجاوزاته 
ألصـول  حتـى  وتجاوزاتـه  ص  رسـوله  وسـنة  هللا  لكتـاب 
المذهـب الزيـدي أنكـر عليه العلماء حتى علمـاء الزيدية نفوا 
أن تكـون أعمالـه تُمـتُّ إلـى الزيديـة بصلـة وإليـك بعـض مـا 
جـاء عـن أولئـك العلمـاء: الشـيخ مجـد الديـن المؤيـدي الذي 
كان مـع بـدر الديـن وولـده حسـين فـي صـف واحـد فقـد قـال 
( إن ظاهـرة الحوثيـة غريبـة علـى المجتمـع اليمنـي المسـلم 
المذهـب  عـن  البعـد  كل  بعيـدة  ؛  وأطروحاتهـا  أفكارهـا  فـي 
الزيـدي الـذي يشـكل هو والمذهب الشـافعي توأمين رئيسـين 

وفرعيـن فـي أصـل عقـدي واحـد هـو اإلسـالم الحنيـف ).
مجموعة من علماء الزيدية 

وضاللـه  الحوثـي  انحـراف  فيـه  قـرروا  بيانـاً  أصـدروا      
وممـا جـاء فـي ذلـك البيـان قولهـم : ( وبنـاء علـى مـا تقـدم 
رأَى علمـاء الزيديـة التاليـة أسـماؤهم التحذيـر مـن ضـالالت 
المذكـور وأتباعـه وعـدم االغتـرار بأقوالـه وأفعالـه التـي ال 
تُمـتُّ إليـى أهـل البيـت والمذهـب الزيدي بصلة وأنـه ال يجوز 
وال  لهـا  التأييـد  وال  والضـالالت   البـدع  تلـك  إلـى  االصغـاء 
ُهۥ ِمۡنُهمۗۡ  ﴾ وهذا براءة  َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَـّ الرضـا بهـا ﴿ َوَمـن َيَتَول
للذمـة وتخلـص أمـام هللا مـن واجـب التبليـغ وهللا الموفـق ) 
(الموقعـون : حمـود عبـاس المؤيـد – أحمد الشـامي – محمد 

محمـد المنصـور – صـالح بن أحمد فليتـه وآخرون )
القاضــي عبــد الملــك الوزيــر قــال فــي حــوار نشــرته صحيفــة 
جماعــة  ٢٠٠٩/٦/٢٧م  بتاريــخ   ٦٣ العــدد  الجمهــور 
الحوثــي ال تمثــل المذهــب الزيــدي ال مــن قريــب وال مــن 
ــع هــؤالء  ــي الواق ــي نفــس الحــوار ( ف ــال أيضــاً ف ــد وق بعي

إرهابيــون ال يُمتُّــون للمذهــب الزيــدي بصلــة .)
محمـد عبـد العظيـم الحوثـي  قـال في حوار عـن الحوثيين مع 
األهالـي: (أنـا ال أتهمهم بأنهم اثني عشـرية ال! وال هم زيدية 
إنمـا هـم مارقـون خرجـوا عـن الدين كلـه .. ما هـم زيدية وال 
جعفريـة وال شـافعية .. وال معهـم مذهب من المذاهب والدليل 
علـى ذلـك اسـتباحتهم ألموال المسـلمين ودمائهـم بغير الحق 

.. وهـذا ماهـو مذهـب أحـد .. ال هـو مذهـب الجعفريـة وال 
الشـافعية وال مذهـب الزيديـة فالشـباب المفتونـون هم أعداء 

اإلسـالم كلـه وأعـداء الدين وأعـداء المؤمنين .)
القســم الثانــي :النشــأة التنظيميــة (السياســية) وتنقســم إلــى 

مرحلتيــن :
المرحلة األولى : تكوين ( منتدى الشباب المؤمن ) :

     بعــد أن تشــبع حســين بــدر الديــن الحوثــي بالفكــر االثنــي 
عشــري عمــل علــى نشــره فــي أوســاط المحيطيــن بــه وحتــى 
يتيســر لــه تنظيــر أفــكاره وانحرافاتــه عمــل علــى إيجــاد 
مظلــة تضــم األتبــاع فقــام بتكويــن تنظيــم ســماه بـــ (منتــدى 
الشــباب المؤمــن ) تــم تأســيس هــذا التنظيــم فــي إطــار هــذا 
المنتــدى فــي عــام ١٩٩١م وكان الــذي تولــى إدارتــه محمــد 

بــدر الديــن الحوثــي أخــو حســين بــدر الديــن الحوثــي  .
الهدف من وراء تكوين منتدى الشباب المؤمن 

    الــذي يقــرأ عــن منتــدى الشــباب المؤمــن يتبيــن لــه 
أن الحوثــي يريــد مــن وراء إقامــة هــذا المنتــدى تحقيــق 

األهــداف التاليــة :
السيطرة على علماء المذهب الزيدي - ١
نشر األفكار اإلمامية المستوردة من إيران - ٢
ــي - ٣ ــنية ف ــوة السُّ ــض والتصــدي للدع ــد والتحري التصعي

اليمــن وفــي صعــدة خصوصــاً لوجــود مركــز الشــيخ 
مقبــل الوادعــي رحمــه هللا تعالــى والــذي كان لــه نشــاط 

ــى اآلن . ــا إل ــز قائم ــزال المرك ــوي وال ي ق
إيجاد تنظيم شيعي قوي يمكن من خالله مناوأة الحكومة - ٤

الشيعة  مع  بالتعاون  السعودية  الحكومة  وكذلك  اليمنية 
اإلسماعيلية القريبين منهم في نجران .

الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف منتدى الشباب المؤمن :                         
وتمت هذه الخطة على مرحلتين : 

األولى : المرحلة التثقيفية : في هذه المرحلة قام حسين بدر 
الدين الحوثي بالعمل التثقيفي التربوي والتنظير الفكري عن 
طريق منتدى (الشباب المؤمن ) وتَمثل هذا التنظير بمايلي :

الرحالت الشبابية - ١
توزيــع الكتــب والمطويــات والنشــرات  التــي تُنظـّـر الفكــر - ٢

االثنــي عشــري الرافضي 
المسرحيات الليلية وخاصة في رمضان - ٣
المحاضرات والندوات - ٤
اللقاءات والحوارات - ٥
الدورات الصيفية - ٦
األنشطة الرياضية - ٧
إقامـة مراكـز وحلقـات فـي المسـاجد والِهَجر حيـث بلغت - ٨

الحلقـات والمراكـز التـي تـم إنشـاؤها فـي سـنوات قليلـة 
اكثر من ٦٧ حلقة ومركزاً تابعة لمنتدى الشباب المؤمن 
وتجـاوزت المراكـز صعدة إلى ٩ محافظـات أخرى ؛ وقد 
لعبـت دوراً كبيـراً فـي نشـر المذهـب االثنـى عشـري فـي 
أوسـاط المرتاديـن لهـا وكانـت هـذه المراكـز والمـدارس 
تتضمـن دروسـاً فـي التفسـير والحديـث والعقائـد والفقه 
وتعليـم الخطابـة وكل هـذه الـدروس تنظـر وتـدرس على 



٣ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

حسـب المنهـج االثنـي عشـري وخاصة كتـب العقيدة .
والمراكــز التــي تــم إنشــاؤها تحــت مظلــة ( منتــدى الشــباب 

المؤمــن ) كاآلتــي :
   ٢٤ مركـزاً فـي صعـدة التـي صارت قبلة لكثيـر من الطالب 
المتأثـرة  والمـدن  المحافظـات  مختلـف  مـن  إليهـا  القادميـن 
بالتشـيع الرافضـي ؛ وبلـغ عدد الطالب في تلـك المراكز أكثر 
مـن ١٥٠٠٠ طالـب ولهـم ٦ مراكـز فـي عمـران و٥ مراكـز 
فـي المحويـت و١٢ مركـزاً في حجة و٥ مراكـز في العاصمة 
صنعـاء (األمانـة) ومركـز واحـد فـي إب ومركـز واحـد فـي 

. تعز 
ماكانـت  المناسـبة  هـذه   : الغديـر  يـوم  مناسـبة  إحيـاء   -٩
تُقـام فـي صعـدة ولـم تُعـرف بهـذه الصـورة ؛ إنمـا ُعرفـت 
وكانـت مـن ضمـن  السياسـية  بعـد قيـام الوحـدة والتعدديـة 
أنشـطة (منتـدى الشـباب المؤمـن) ثـم تعـدى االحتفـال بهـذا 
اليـوم محافظـة صعـدة إلـى صنعـاء فتـم إحياؤهـا فـي بعـض 
الحوثـة  يقـوم  الغديـر)  (يـوم  اليـوم  هـذا  وقبـل  مسـاجدها 
بالخطـب والفعاليـات الثقافية في مسـاجد وحـارات المديريات 
والقـرى فـي صعـدة وفـي صبـاح اليـوم المذكـور يتوجهـون 
إلـى ضواحـي مدينـة صعـدة بحشـود مـن النـاس فيقومـون 
بتعليق الالفتات الخشـبية والقماشـية التـي ُكتب فيها عبارات 
وكلمـات فيهـا الدعـوة إلـى الفكـر الحوثـي الُمتشـبع بالمذهب 

االثنـي عشـري .
١٠- إقامــة الُحســينيات : أُقيمــت ُحســينيات كان يزورهــا 
ــي  ــدة بحجــة الدراســة ف ــى صع ــوا إل ــن قدم ــون الذي العراقي

ــينيتان : ــاء ُحس ــي صنع ــت ف ــد أُقيم ــي وق ــز الحوث مرك
الُحسـينية األولـى : ُحسـينية الثقليـن : أُقيمـت هذه الُحسـينية 
فـي (حـي البليلـي) في العاصمـة صنعاء وكانت تُقيم مراسـيم 

اإلماميـة الجعفريـة مـن اللطـم والعزاء الُحسـيني وغيره .
  وقـد نبهـت السـفارة العراقيـة فـي نظام صدام حسـين
السـلطات األمنيـة عـام ١٩٩٧م بأربـع رسـائل محـذرة مـن 
هـذه الُحسـينيات واعتبرتهـا نـواة لتنظيـم سياسـي مناهـض 
ولكـن كمـا هـي العـادة فـي الحكومـة اليمنيـة لـم تأخـذ األمـر 

بالجـد فظنتهـا مكايـدة سياسـية مـن الحكومـة العراقيـة .
الُحسـينية الثانيـة : ُحسـينية الكوثـر : أقامـت هـذه الُحسـينية 
ودعمتها شـخصيات ُمتنفذة في حزب المؤتمر الحاكم ؛ وكان 
لهـذه الُحسـينية نشـاط ملمـوس فـي العاصمـة بسـبب دعمها 
مـن شـخصيات لهـا نفـوذ فـي الحـزب الحاكـم ومـن األنشـطة 
التي تبنتها هذه الُحسـينية إقامة المكتبات ومؤسسـات النشـر 
والتسـجيالت لنشـر الكتب والرسائل واألشـرطة والسيديهات 
هـذه  وكانـت  ؛  عشـري  االثنـي  الشـيعي  للفكـر  المروجـة 
المكتبات ودور النشـر والتسـجيالت تحمل أسـماء لها عالقة 
بالمذهـب االثنـي عشـري ( الغديـر - ُخـم - كربـالء- النجـف 
إلـخ ...) وكانـت تُعلـق علـى هـذه المكتبـات الفتـات قماشـية 
سـوداء وتُكتـب عليها عبـارات دينية وهتافـات جعفرية ( من 
كنـت مـواله فعلـي مـواله - اليُحبـك إال مؤمـن واليُبغضـك إال 
منافـق - ياحسـيناه ) ويُرافـق هذه الشـعارات صـور الخميني 
والخوئـي وحسـن نصـر هللا ورفسـنجاني وغيرهـم من رموز 

االثنـي عشـرية كل هـذا كان ملحوظـاً في محالت وتسـجيالت 
تابعـة لمـن يحمـل الفكـر االثني عشـري فـي الشـارع الدائري 
في صنعاء ؛ ومن أنشـطتها أنها نشـرت شباباً بعربيات ذوات 
األربـع العجـالت علـى أنهـم باعـة وكانـوا يبيعـون أشـرطة 
وكتبـاً ومطويـات ومطبوعـات فيها الترويـج لمعتقدات االثني 
عشـرية وتُبـاع بأرخـص األسـعار ؛ يظـل ذلـك البائـع يومـه 
يلـف األزقة والشـوارع وأبواب المسـاجد وأرصفة الشـوارع 

يبيـع للنـاس مـا يُفسـد معتقداتهم .
ــره  ــي نش ــي ف ــاعدة للحوث ــة الُمس ــل الخارجي بعــض العوام

ــرية  : ــي عش ــة االثن ــب الرافض لمذه
١- قدوم عراقيين إلى صعدة : كان قدومهم لغرض الدراسة 
اجتماعات  المجموعة  لهذه  وكان  صعدة  في  الدين  بدر  عند 
وحلق مغلقة خاصة بالحوثي حسين بن بدر الدين ومجموعة 
من المقربين له يتم في هذه الجلسات ترسيخ المذهب االثني 
عشري وترتيب وتنظيم المنتسبين إلى منتدى الشباب المؤمن 
الحوثي  الدين  بدر  حسين  قام  الخاصة  الجلسات  تلك  وبعد 
بإرسال بعض من كانوا مقربين من العراقيين المذكورين إلى 
مناطق خارج صعدة من محافظات أخرى مثل حجة وعمران 
ومناخة وصنعاء لتنظير أفكار المنتسبين لتلك المراكز التابعة 

لحسين بدر الدين الحوثي .
٢- البعثات الدراسية إلى إيران وسوريا :

كان الحوثـي بالتعـاون مـع إيـران يحرص حرصاً شـديداً على 
دفع الشـباب والمتأثرين بالتشـيع إلى البعثات الدراسـية التي 
تمنحهـا إيران وسـوريا وهناك يتم برمجـة الطالب المبعوثين 
وتدريسـهم المذهـب اإلمامـي االثني عشـري ثـم يرجعون إلى 

وطنهـم يبثـون ما تلقـوه من األفكار االثني عشـرية .
المرحلة الثانية  : المواجهة المسلحة : 

االثني  واألفكار  والعقائد  المبادئ  من  كثير  ترسخت  لما      
عشرية المنحرفة عند الشباب الذين تم تنظيمهم وتدريسهم 
ومراكز  مدارس  في  تلقوه  بما  كافية  قناعات  عندهم  وصار 
الكتب  من  قرأوه  وبما  الرافضية  والُحسينيات  الحوثية 
الشبابية  الرحالت  من  تعلموه  وما  اإليرانية  والرسائل 
الدين  بدر  حسين  ظهر  كله  هذا  بعد  الدراسية  والبعثات 
الحوثي مع أولئك  الشباب الذين  ضلل عليهم بمظهر آخر أال 
وهو المواجهات العسكرية عن طريق المليشيات المسلحة . 

وسارت هذه المرحلة كاآلتي : 
١-  تدريب وتسليح أفراد الشباب المؤمن والمؤيدين للحوثي 

من أبناء القبائل . 
ان إســتعداداً  ــرَّ ــال َم ــي جب ــارس ف ــادق والمت ــة الخن ٢-  إقام

للحــرب. 
٣-  ترديد  الشعار ( هللا أكبر الموت ألمريكا . الموت إلسرائيل 
، اللعنة على اليهود ، النصر لإلسالم ) وكان بدء ترديد هذا 
الشعار  عام ٢٠٠٢م  وهو تقليد للثورة اإليرانية حيث كان 
يتم ترديده في المساجد عام ١٩٧٩م وأوهم الحوثي أتباعه 
الحوثي  به  بدأ  ما  أول  وهو  أمريكا  يخيف  الشعار  هذا  أن 
كالماً  وإسرائيل  ألمريكا  الموت  الحقيقة  وفي  المواجهة  قبل 

والقتل والتشريد  للمسلمين فعالً وواقعاً . 



ــف حقيقة الحوثيين٤ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

 
٤-  التنديد بالقاعدين والتحريض على النظام ومواجهته 

بـــ ( عــدم دفــع الــزكاة للدولــة ؛ االعتــداء علــى قــوات األمن 
ــم  ــزال  العل ــاجد ؛ إن ــي المس ــغب ف ــارة الش ــش ؛ إث والجي

ــخ ...)  الجمهوري؛ إل
٥-  الدخــول  فــي حــروب ومواجهــات مســلحة بلغــت ســت 

حــروب . 
نتائج  المواجهات المسلحة  

١-  قتل وإزهاق النفس  المحرمة وسفك الدماء : 
فقــد بلــغ القتلــى  مــن المواطنيــن ( أطفــال – نســاء – كبــار 
ســن – عســاكر ) آالف القتلــى جــاء  فــي بعــض التقديــرات 

٩٠٠٠ قتيــل و٢٠٠٠٠ جريــح . 
٢-  أضرار أسرية :  

   تضــرر أكثــر من ٢٠٠٠٠ يتيــم و٩٠٠٠ أرملة و٦٠٠٠ 
أســرة متضــررة إلــى جانــب آالف  المعاقين . 

٣-  تشريد آالف المواطنين : 
   تشــرد آالف المســلمين مــن مســاكنهم ونزحــوا إلــى 
المخيمــات تاركيــن دورهــم وأموالهــم ومزارعهــم يســكنون 
العــراء ويلتحفــون الهــواء بلــغ  عددهــم أكثر مــن ٦٠٠٠٠ 

منهــا ٢٩٠٠٠ أســرة علــى أقــل التقديــرات . 
٤-  دمار شامل للمساكن  والبيوت ومباني المصالح العامة : 
    كشــف  تقريــر حكومــي أن حجــم األضــرار الناتجــة 
عــن أحــداث فتنــة التمــرد واإلرهــاب الحوثــي فــي مديريــات 
ومــأوى  منــزالً   ٦١٨٩ بلغــت  ســفيان  وحــرف  صعــدة 
ومنشــأة عامــة وخاصــة فــي إحصائيــات أوليــة ومنهــا 
١٦٩٩ تهدمــت كليــاً و١٩٧٣ جزئيــاً و١٣٥٤ بحاجــة إلــى 
ــا  ــرى ومنه ــآت خاصــة أخ ــى ٤٠٧ ُمنش ــة إل ــم إظاف ترمي
١٥٠ ُمنشــأة مــا بيــن مدرســة ومركــز صحــي ومستشــفى 
وأقســام شــرطة ومحكمــة وإرشــاد زراعــي و١٠٠ مســجد 

ــي مجــاالت أخــرى.  ــة ف و٧٠ ُمنشــأة عام
٥- تضرر إقتصاد البالد: 

ــة  ــرة نتيج ــارة كبي ــرت خس ــالد وخس ــررت الب ــد تض    لق
لألضــرار الماليــة التــي تتمثــل فــي خســائر الدولــة الماليــة 
ــات كل  ــاطات والتعويض ــة الوس ــرب وُكلف ــات الح ــي نفق ف
هــذا مــن خزانــة الدولــة التي قــدرت بـــ١٢ مليـــار دوالر في 

الحــروب كلهــا . 
خسارة في المحاصيل الزراعية المختلفة :   -٦

بســبب تمتــرس الحوثــة فــي مــزارع المواطنييــن أدى إلــى 
تدميــر كثيــر منهــا وتعطيــل العمــل فــي مــا تبقــى . 

تعطيل العملية التعليمية :   -٧
في المدارس الحكومية واألهلية والمعاهد والجامعات . 
٨- إشاعة الذعر والخوف :  في صفوف المواطنين . 

٩- فرض الحصار على قرية من قرى صعدة ( دمَّاج) : 
  والتي يسكنها مع أهل البالد طالب علم ليس لهم ذنب إال أنهم ال 
يسبون الصحابة – رضوان هللا عليهم – فمنعوا عنهم دخول 
ضربوهم  كله  هذا  وفوق  والوقود  والدواء  الغذائية  المواد 
بالمدافع والدبابات والرشاشات ثم منع إسعاف الجرحى إلى 
المستشفيات لعالجهم فيموت بعضهم بسبب نزيف دمائهم . 

١٠-  سجن المئات ممن يخالفهم وال يسلك طريقهم :  
ــان مــن  ــة ( الشــرق األوســط ) عــن شــهود عي ــت صحيف   نقل
مشــائخ وبرلمانييــن وشــخصيات اجتماعيــة مــن محافظتــي 
صعــدة وعمــران قولهــم بــأن هنــاك ( ســجوناً ســرية ) يُديرهــا 
ــرأي والمذهــب  ــون ويحتجــزون فيهــا مخالفيهــم فــي ال الحوثي

دون أي محاكمــات .                                         
 المناصرون للرافضة االثني عشرية (الحوثية ) 

واألضرار  البشرية  والمجازر  الجرائم  من  ذكره  ماتقدم    
مظلة  تحت  الحوثي  بحدوثها  وتسبب  بها  قام  التي  االقتصادية 
إيران  رافضة  موقف  يكون  أن  تتوقع  ماذا   ( المؤمن  (الشباب 
ولبنان وغيرهم هل هو اإلنكار ؟ هل هو زجر أتباعهم وأذيالهم 
الذين تربوا على مذاهبهم وجرائمهم ؟ كل هذا لم يحصل والذي 
الجرائم  بهذه  قام  من  وعن  لمن  والمناصرة  الدفاع  هو  حصل 
والمنهج  العقيدة  في  معهم  يلتقون  أنهم  والسبب  والمجازر 
والفكر المتمثل بـ ( تكفير الصحابة – الطعن في الصحابة وسبهم 
الفتن  إثارة   – با  اإلشراك   – المسلمين  أموال  إستباحة   –
واالضطرابات في أوساط المسلمين – الطعن في القرآن الكريم 
واّدعاء تحريفه ودوسه باألقدام كما سيأتي في ملحق الصور) 

وإليك ما جاء من المناصرة لمن قام بهذه الجرائم كاآلتي : 
دعم إيران بالسالح والرجال : كشف عن ذلك الشيخ / عبد هللا   -١
المحدون قائد التمرد الحوثي في الخمسة الحروب  في مديرية 
جاّدة  إلى  ورجع  مؤخراً  الحوثي  حقيقة  اكتشف  الذي  سحار 
الصحف  إحدى  نشرته  صحفي  حوار  معه  أُجري  فقد  الصواب 
األهلية المقربة من السلطة في شهر نوفمبر ٢٠٠٩م فأخبر أن 
( أسلحة ثقيلة ومكائن تصنيع األلغام وإعادة تركيب الصواريخ  
وصلتنا من إيران والمدربون عناصر في حزب هللا وعبد الملك 

الحوثي مجرد واجهة ) .   
المستقلة  األيام  وصحيفة  اليوم  أخبار  صحيفة  وذكرت     
صفوف  في  عراقيين  مقاتلين  وجود  إلى  أمنية  مصادر  بحسب 
ونقلت  بعضهم  واعتقال   ، لهم  جثث  واكتشاف   ، الحوثي  أتباع 
صحيفة أخبار اليوم في عددها ٤١٣ أن السفير العراقي استقبل 
ناشطة  قيادات  فيها  بما   الحوثي  تمرد  في  متورطة  عناصر 
ضمن مليشيات تنظيمه المسلح . بل ذكرت صحيفة  أخبار اليوم 
الذين  الحوثي  الدين  بدر  أتباع  من  عدداً  أن  أعدادها  أحد  في 
في  بالتدرب  قيامهم  أكدوا  األخيرة  المواجهات  أثناء  استسلموا 
معسكرات تابعة للحرس الثوري اإليراني مع عناصر فيلق بدر 
سقوط  بعد  بالعراق  اإلسالمية  للثورة   األعلى  للمجلس  التابع  
منذ  العراق  في  الفيلق  يتخذها  معسكرات  في  وكذلك    . بغداد 

منتصف عام ٢٠٠٣م  .      
    وقد أشار إلى الدعم اإليراني للحوثيين رئيس الوزراء اليمني 
األسبق الدكتور على مجور في لقاء مع ( فرنس برس ) ونقلته 
٢٠٠٧م   /٤/٢٨ بتاريخ  الصادرة   ٢١٤١ عددها  في  عكاظ  
والعربية بنفس التاريخ وممن صرح بذلك رشاد العليمي وزير 
الداخلية السابق في مؤتمر صحفي  نُشر في موقع المؤتمر نت 

بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٤م .  
بياناً  أصدر  فقد  اإليراني  المرجع  وهو   : الروحاني  محمد   -٢
ذلك  في  جاء  ١٤٢٨هـ)    -٢٠-٨) بتاريخ  الحوثيين  لنُصرة 



٥ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

 
ونقول  المظلومين  الشيعة  هؤالء  نُخاطب   ) قوله  البيان 
منا  وبمرأى  بمسمع  عليكم  يجري  فما  صبراً   صبراً  لهم  
ونحن معكم ونُتابع األحداث عن َكثب ومتى رأينا الوظيفة 
ولكل  لكم  ذلك  سنعلن  والتحمل  الصبر  غير  في  الشرعية 
سفك  ذلك  كلفه  ولو  الشرعية  بوظيفته  العمل   يريد  مسلم 

دمه فال تعجلوا )
آية هللا صافي كلبايكاني : أحد العلماء والمراجع البارزين    -٣
فـي الحـوزة العلميـة فـي قُـم فقـد ذكـرت صحيفـة الوطـن 
اإللكترونيـة بتاريـخ ١٢/ ١١/ ٢٠٠٩م  انتقـاده لمنظمـة 
المؤتمـر اإلسـالمي تجاهلهـا أمـر الحوثييـن فـي اليمـن . 
حركــة خــالص : حركــة شــيعية فــي الجزيــرة العربيــة   -٤
ــاً مناصــرة للحوثييــن . وشــاركها كثيــر  فقــد أصــدرت بيان
مــن المؤسســات الشــيعية فــي إيــران  والعــراق وغيرهمــا. 
الحـوزة العلميـة فـي النجـف األشـرف :  فقـد أصـدرت   -٥
نـداء بتاريـخ ١٦/ ٤/ ٢٠٠٥م  إلى محافل حقوق اإلنسـان 
فـي العالـم وحـذرت وهـددت الحكومـة اليمنيـة مـن قتالهـا  
للحوثييـن . وظهـر فـي هـذا النـداء  مـدى التعاطـف الـذي 
يبديـه الشـيعة االثنـي عشـرية لقضية تمرد حسـين الحوثي 

علـى الدولـة . 
٦-  العلمانيــون : لهــم مناصــرة واضحــة جلية فهــم يكتبون 
شاشــات  علــى  ويعرضــون  جرائدهــم  صفحــات   علــى 
ــاء  ــنة وعلم ــل السُّ ــديدة ألصــول أه ــة ش ــم مهاجم قنواته

ــم - .   ــة - رضــوان هللا عليه ــل والصحاب ــنة ب الس
دعــوة إيــران الحكومــة الســورية  للتدخل لــدى الحكومة   -٧
اليمنيــة  إلنقــاذ العناصــر الحوثيــة : نشــرت ( أخبــار اليوم) 
فــي عددهــا ٢٨٢ الصــادر  فــي ٢٩/ ٤/ ٢٠٠٤م أن إيــران 
الوســاطة  إلــى   الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  دعــت 
ــراء  ــة بإج ــاذ عناصــر الحوثي ــام إلنق ــدى النظ ــل ل والتدخ
تســوية سياســية مــع هــذه القــوى . وذلــك باإلفــراج عــن 
ــون  ــده تك ــي صع ــة ف ــح حــوزة  علمي ــن  أوالً وفت المعتقلي
ــران والنجــف  ــم بإي ــي قُ ــة ف ــع المرجعي ــا م ــا ارتباطاته له
بالعــراق مقابــل تخلــي هــذه القــوى عــن حمــل الســالح . 

الحكومــة الليبيــة بقيــادة القذافي : فقد قامت باســتضافة   -٨
البرلمانــي يحيــى الحوثــي أيــام قيــام الحــرب الحوثيــة ضــد 
الدولــة . وقــد صــرح الوزيــر القربــي بهــذه  الجهــة الداعمة 

فــي تصريــح لــه  فــي العربيــة بتاريــخ ١٥/ ٥ / ٢٠٠٧م  
وزراء ومحافظين في النظام الحاكم : لقد كشف بدر   -٩
الدين الحوثي عن الطابور الخفي في النظام ممن يعملون 
لصالح الحوثي جاء ذلك  في رسالة بدرالدين الحوثي والد 
حسين إلى جواد الشهرستاني الوكيل العام للمرجع الشيعي  
السيستاني التي نشرتها مجموعة من وسائل اإلعالم منها 
موقع مأرب برس بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٨م  ومما جاء في 
تلك الرسالة قوله مخاطباً جواد الشهرستاني ( لدينا خمسة 
من الوزراء بين مؤيدين ومناصرين لحركتنا مع وجود أربعة 
من المحافظين من األتباع أو يُضمرون الشّر للحاكم الظالم 
جهاراً نهاراً ويعملون على دعم الشباب المؤمن  دون خوف )

أخي الكريم يتبين لنا جميعاً في نهاية هذه الجولة التي 
قرأناها عن الحركة الحوثية الخالصة التالية :

١- أن الحركــة الحوثيــة  حركــة رافضية صفوية اثني عشــرية 
بنــت عقيدتهــا  علــى تكفيــر صحابــة رســول هللا ص وســبهم . 
تكفيــر المخالفيــن لهــم مــن المســلمين  وال يرضــون ألحــد   -٢
أن يتعايــش معهــم مــن أصحــاب المذاهــب اإلســالمية المعروفة 
المشــهورة ( الحنفــي – المالكــي – الشــافعي – الحنبلــي ) بــل 

لــم يرضــوا بالتعايــش مــع الزيديــة . 
إثارة الفوضى  والقتل  والتشريد وسفك الدماء في أوساط   -٣

المسلمين .
٤- العمالة ألجندة خارجية إلفساد البالد واضطراب أحوال الناس . 
نســف التــراث اإلســالمي فــال يقبلــون مــن كتــب المســلمين    -٥

المؤلفــة  فــي شــتى العلــوم  .
وفي آخر هذا المطاف  هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة : 

١- ماذا  فعل الحوثيون ضد أمريكا وإسرائيل على أرض الواقع ؟
٢- لماذا لم  تدرج أمريكا جماعة الحوثي ضمن قائمة اإلرهاب؟ 
ــه بحجــة اإلرهــاب ؟  ــم تطلــب أحــداً مــن قاداتهــا  لمحاكمت ول

٣- لماذا لم تُجمد أرصدة يحيى الحوثي وهو في ألمانيا ؟ 
٤- لماذا تم احتجاز الشيخ محمد المؤيد في ألمانيا بحجة دعم 

اإلرهاب بينما يحيى الحوثي يتجول في ألمانيا بكل حرية ؟
٥- لمـاذا قامـت الطائـرات األمريكيـة  بـدون طيـار بقصف بعض 
أفـراد تنظيـم القاعـدة فـي منطقـة كتـاف فـي صعـدة ولـم تقصـف 

تجمعـات الحوثييـن هنـاك رغـم  شـعارهم المـوت ألمريـكا ؟ 
توصيـــــــــــات    

فإذا تبين ما تقدم ذكره وجب اآلتي :-
رفض هذا المبدأ الدخيل  على البالد وتحذير أنفسنا وأهلينا   -١
منه وال نغتر بشــعاراته  مع أن حقيقة الشــعار قتل المســلمين . 

٢-  التفريق بين الحوثية والزيدية .
نة التنبه لمواجهة الحوثية بثوبها الجديد   يجب على أهل السُّ  -٣
المتمثل بإقامة حزب األمة وإقامتهم المؤسسات  الدعوية التي 
تهتم بتنظيم  المنتسبين إلى أهل  البيت في سائر  قرى محافظات 
الجمهورية  ، كل هذا لينقلوا المواجهة من الميادين  العسكرية 
– بعد إفالسهم فيها – إلى  الميادين السياسية ، فيحتاج أهل 
بالوسائل  الميادين  كل  في  مواجهتهم  على  يعملوا  أن  نة  السُّ

التي تقمع تحركاتهم وتفشل  أنشطتهم .
مواقع تهمك

www.dd-sunnah.net
www.alburhan.com
www.fnoor.com
www.kasralsanam.com
www.aansar.com
almanhaj.net/cms
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ــف حقيقة الحوثيين٦ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

ــرآن» للقطــان لتجــدوا كيــف تعــرض  ــوم الق ــاب «عل كت
القــرآن الكريــم لهــزات لــوال أنــه محفــوظ من قبــل هللا لكانت 
فيــه ســور أخــرى واحــدة لمعاويــة وواحــدة لعائشــة وواحدة 
ألبــي بكــر وواحــدة لعمــر وواحــدة لعثمان ، لكــن هللا حفظه ، 
ــوات  ــي صل ــن رأوا النب ــى مم ــه ؟ حت ــن حفظ ــل م ــن أج م
هللا عليــه وعلــى آلــه) [ملزمــة ســورة آل عمــران/درس١ صـــ ٩]

(٤) تكذيب احلوثي للقرآن بالقراءات السبع املتواترة 
علــى  نــزل   : حديــث  حــول  وكلهــم   )  : الحوثــي  يقــول 
القــرآن   : طيــب  ؟  هــذا  حــول  أليســوا  أحــرف  ســبعة 
بكــم  نــزل  يكــون  أن  مســألة  مــن  أبعــد  هــو  الكريــم 
داخلــه  لهجــات  متعــددة،  بلهجــات  نــزل  يكــون  لهجــات 
ــدون  ــن يأتــي يحــاول ي ــد جــداً ؛ .. فهــو ل ــددة هــذا بعي متع
لــك كــم لهجــات لــو كان ســيدون لهجــات لــدون أيضــاً 
ــة  ــن الحاج ــم تك ــن . أل ــاب للعالمي ــه كت ــرى ؛ ألن ــات أخ لغ
ماّســة إلــى أن يكــون أيضــاً باللغــة اإلنجليزيــة ، والفرنســية 
بســبع  نــزل  فيكــون  ؟  هــذه  مــن  وأشــياء  والفارســية ، 

ــرآن/درس ٢  صـــ ٢٠ ] ــح الق ــة مدي ــات  ) [ملزم لغ
ــُه  ــا َجَعۡلَنٰ  ● نقــول للحوثــي أيــن تذهــب بقــول هللا : ﴿ إِنَّ
ــون ﴾ [الزخــرف : ٣  ] وبمــا أن  ــا لََّعلَُّكــۡم َتۡعقِلُ ــا َعَربِّيٗ قُۡرَٰءنً
القــرآن نــزل باللســـان العربــي ، فــإن العرب كانــوا يتحدثون 
بعــدة لهجــات وكلهــا لســان عربــي ونســخة القــرآن الــذي 
ــى  ــرب ، فإل ــات الع ــد لهج ــو أح ــذه ه ــا ه ــي أيامن ــرأه ف نق
ــرآن  ــكار الق ــى إن ــذا الرجــل؟ هــل إل ــد أن يصــل ه ــن يري أي

بالكامــل؟ أم الطعــن فيــه مــن بعيــد ؟

الكــرمي لقــرآن  ا يف  النســخ  ُينكــر  احلوثــي   (٥)
ــاوى  ــن دع ــه م ــمع ب ــذي نس ــخ ال ــي : ( النس ــال الحوث فق
اجتهــادات)  كلهــا   ، اجتهاديــة  كلهــا  القــرآن  فــي  نســخ 

[ملزمة سورةالبقرة/درس ٦  صـ ١١]
● إنكارالحوثي للنســخ في القرآن الكريم  خطيرجداً لتكذيبه 
ــۡيٖ ّمِۡنَهآ 

ِت ِبَ
ْ
ۡو نُنِســَها  نَأ

َ
لقــول هللا : ﴿ َمــا نَنَســۡخ ِمــۡن َءايـَـٍة أ

ءٖ قَِديٌر ﴾ [البقرة/١٠٦] ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ  َ َّ نَّ ٱ

َ
لـَـۡم َتۡعلَــۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهــاۗٓ أ

َ
أ

النار  و  واجلنة  القـــرب  بعذاب  اليؤمـــن  احلوثـــي   (٦)
؛  احلـــايل   الوقـــت   يف  احلوثـــي  عنـــد  هلـــا  وجـــود  ال 

: احلوثـــي   يقـــول  حيـــث 
(هؤالء يقولون لك أنك عندما تموت تقوم في قبرك من جديد 
، تحيا من جديد ، ويجي لك مثالً عذاب من جديد ، ويضربوك 
 ... ُخلقت  ماقد  والنار  الجنة   ... جهنم  إلى  باب  لك  ويُفتح 
الروح غير قابلة للتعذيب )[ملزمةالشعار سالح وموقف /صـ ٢٣]

يف مالزمه  ا يف مالزمه  ا ملطبوعةملطبوعةعقيدة الحوثيعقيدة الحوثي
ــه   ــى آل ــول هللا  وعل ــى رس ــالم عل ــد  والصــالة والس الحم

ــد: ــا بعـــــــ ــن ،                 أم ــه أجمعي وأصحاب
فالعقيــدة الصحيحــة هــي مفتــاح الســعادة وحبــل النجــاة مــن 
ــاب  ــة لكتــ ــد الفاســدة المخالف ــة العقائ عــذاب هللا ، وإن معرف
ــا و ُســنَّّة نبينــا ص هــي مــن أقـــوى الطــرق لتصحيــح  ربنــ
العقيــدة وإصالحهــا ، وعقيــدة حســين الحوثــي مــن العقـائـــد 
التــي خـــالفت عـــقيدة اإلســـالم ، وهـــذه مجموعــة مــن أقــوال 
حســين الحوثــي المشــتملة علــى عقائــد غيــر صحيحــة مخالفة 
لإلســالم مــع ذكــر المــالزم المنقــول منهــا كالم الحوثــي برقــم 
الــدرس ورقــم الصفحــة فــي ملزمتــه مــع التعليــق إن أمكــن :

أبــو  يكــون  عندمــا  ناقـــص  و  شـــرير  احلوثــي  عنــد  اهللا   (١)
بكــر و عمــر   وعثمــان وعائشــة  مــن أعــالم اإلســالم 
وهــم ُمـــضلّون حيــث يقـــول الحـــوثي عــن هــؤالء الصحابــة : 
( إن كان هللا شــراً وكان هللا ناقصــاً فيمكــن أن يكــون هــذا 
َعلــم مــن أعالمــه ؛ فأنــت تدنــس هللا - إن صــح التعبيــر- 
ــا  ــون فيم ــأن يك ــق ب ــذا ال يلي ــذا ، ألن ه ــي ه ــده بتول أن تتعب
بينــك وبينــه ، ومــا كنــت متخــذ المضليــن عضــداً.. مــن 
أجــل أن تشــمل أبــا بكــر وعمــر وعثمــان ... وعائشــة )

[ملزمة سورة آل عمران /درس ١صـ ٦]
(٢) اهللا سيكون نصريًا للكافرين و سيضرب معهم املسلمني 
  فيقــول الحوثــي : (  أليســوا اآلن يمتلكــون [ قنابــل نوويــة ]  
و [ قنابــل ذريــة ]... بــل هــم يفهمــون بأنــه أيضــاً مــن الممكــن 
أن يتحــول هللا إلــى طــرف آخــر يضــرب معهــم هــؤالء - و هــذا 
ماتوحــي بــه اآليــات فعــالً - أنهــم هم مــن جهة يضربـــون وهللا 
مــن جهــة أخــرى أيضــاً ســيضرب ، وهــذا فعــالً مــا ســيحصل )

[ملزمة سورة آل عمران /درس ١صـ ٣]
رجل  من  الكالم  هذا  أغرب  ما   : وأتباعه  للحوثي  نقول   ●
الموت  شعار(  ويرفع  بإسالمه   يعتز  مسلم   بأنه  يّدعي 
ألمريكا ؛ الموت إلسرائيل ) ! فمتى كان هللا  مولى للكافرين  
ونصيراً للكافرين ؟ وسأكتفي بالرد على كالمه هذا بقوله هللا 
نَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن 

َ
ِيَنَءاَمُنواْ َوأ َ َمۡوَل ٱلَّ َّ نَّ ٱ

َ
 :﴿ َذٰلَِك بِأ

َ َمۡوَلٰ لَُهۡم ﴾ [محمد:١١  ]

يف  يطعــن  و  الكريـــم  القـــرآن  يف  يطعــن  احلـــوثي   (٣)
ويتهمهــم  مجعــوه  الذيــن  الصحابــة  يف  و  مجعــه  طريقــة 

حتريفــه  مبحاولــة 
قــال الحوثــي: ( ثــم أحرقــوه وبقــي نســخة واحــدة جمعهــا 
عثمــان وطبــع عليهــا ووزعهــا فــي المناطــق وُعْظمــي كان 
فيــه آيــة وُعظمــي فيــه آيــة أخــرى ولــوح مــن هنــا اقــرءوا 

 إعداد أنصار آل البيت  إعداد أنصار آل البيت 
والصحابةوالصحابة



٧ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

(٧) و يســتهزئ احلوثــي بالشــفاعة ملرتكــيب الكبائــر ِمــْن 
ــاً .  ــاً محترم أهــل اإلســالم  فيقــول : ( أســلم لتكــن مجرم
ــْن يقولــون بــأن الشــفاعة ألهــل  أليــس هــذا هــو إســالم َم
الكبائــر؟ )[ملزمــة معرفــة اللــه : وعــده ووعيــده /درس ١٥ صـ ٧ ]

ــداء بهديــه  ● مــا أكثــر مايدنــدن الحوثــي بالقــرآن واالهت
ثــم نجــده يســتنكر هــدي مغفــرة هللا ألصحــاب الكبائــر 
ــُر  َ َيۡغفِ  َ َّ ــال ﴿ إِنَّ ٱ ــد ق ــى ق ــبحانه وتعال ــع أن هللا س م
ن يـُـۡشََك بـِـهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشــآُء ﴾ [النســاء/٤٨]

َ
أ

(٨) احلوثي ُينكر ُسنَّة الرسول حممد ص بقوله :
؛  أوســاطنا  فــي  جــداً  جــداً  رهيبــاً  الخطــأ  الحظنــا   )
ألننــا فصلنــا كتــاب هللا عــن هللا ، وفصلنــا عــن رســول 
هللا  جعلنا شيئاً سميناه ُسنََّته ، ثم ُسنََّته جعلناها بديالً عنه)

[ملزمة سورة آل عمران/درس ٢ صـ ٣]  
وقــال الحوثــي: ( ال نريــد أن نكــون مثــل الوهابييــن عندمــا  

قّدمــوا الُســنََّة مبتذلــة )  [ملزمــة الثقافــة القرآنيــة / صـ ١٦]  
● نقــول للحوثــي : هللا  هــو الــذي أمرنــا باألخــذ 
ُٰكــُم ٱلرَُّســوُل فَُخــُذوهُ  ــنِّة النبويــة بقولــه: ﴿َوَمــآ َءاتَ بالسُّ

ــواْ ﴾[الحــرش : ٧] ــُه فَٱنَتُه ــۡم َعۡن ُٰك َوَماَنَه
كانــت  لــو   ] ص  اهللا  رســول  قــول  ُب  ُيكــذِّ احلوثــي    (٩)
كافــرًا  ســقى  مــا  بعوضــة  جنــاح  اهللا  عنــد  تعــدل  الدنيــا 
منهــا شــربة مــاء ](رواه الرتمــذي برقــم/٢٣٢٠ وصححــه األلبــاين)
فقــال الحوثــي: ( ماكلهــا هنــا في حركة الدنيــا وأجوائها؟... 
غيــر صحيــح عندمــا يقــول لــك : مــا تســاوي عنــد هللا 
جنــاح بعوضــة ) [ملزمــة مديــح القــرآن /درس ٤  صـــ ١٣]  
● كيــف وصلــت الجــراءة بالحوثــي أن يُكــذّب الوحــي 
ص رســوله  عــن  يقــول    وهللا  الحكيــم؟  اإللهــي 
َّ وَۡحٞ يُوَحٰ ﴾ [النجم: ٤-٣  ] ِ ﴿ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ؛ إِۡن ُهَو إ
عنــده  ألــم  احلوثــي  عنــد  كفــار  الصحابــة   (١٠)
لعنهــم  مــن  البــد  و  اإلميــان  مقتضــى  عــن  خارجــون 

األقــدام حتــت  وجعلهــم 
المســلمين  حكمــوا  الذيــن  أولئــك  كل   ) الحوثــي:  قــال 
بــدأ مــن أبــي بكــر ...أولئــك الذيــن حكمــوا المســلمين 
ــت  ــل البي ــر أه ــن غي ــي # و م ــام عل ــر اإلم ــن غي م
عــن  خارجيــن  ؛  أيضــاً  حكمهــم  فــي  كانــوا  ومــن 
 ( األمــة  إيمــان  أضاعــوا  مــن  وهــم  اإليمــان  مقتضــى 

[ملزمةظالل دعاءمكارم األخالق درس ٢  صـ ١]  
علــى  الحوثــي  حكــم  كيــف  الكريــم  أخــي  فانظــر   ●
قــد  بزعمــه  ألنهــم  كفــار  بأنهــم    الصحابــة 
ثــم  األمــة  وأضلــوا  اإليمــان  مقتضــى  عــن  خرجــوا 
ــن تقدســهم  ــك الذي ــه : ( أولئ ــم بقول ــرؤ منه ــرك بالتب يأم
ــأن  ــا اكتشــفت ب ــا ، إذا م ــة ونحوه ــن صحاب تحــت عناوي

فتبــرأ اآلن )  منهــم هــو ممــا أضــل األمــة  مــا صــدر 
[ملزمــة معرفــة اللــه : وعــده ووعيــده /درس ١٠ صـــ ٤] ثــم فــي 
نفــس الصفحــة يدعــوك الحوثــي والعيــاذ بــا بــأن  تلعــن 
الصحابــة وتجعلهــم تحــت أقدامــك ألنهــم بزعمــه 
ســبب إضــالل األمــة فيقــول : ( تبــرأ هنــا فــي الدنيــا مــن 
الكبــار المجرميــن قبــل أن يتبــرؤوا منــك في اآلخــرة ، العن 
المضليــن وإن كان بينــك وبينهــم آالف الســنين ؛ الذيــن هــم 
ســبب إلضاللــك وإضالل األمــة التي أنت تعيــش فيها ؛ تبرأ 
منهــم والعنهــم ... اجعلهــم هنــا فــي الدنيــا تحــت أقدامــك )
(١١) احلوثــي يبكــي و يتــأمل مــن فتوحــات الفــاروق عمــر 
ونصــارى  يهــود  مــن  الكفــار  لبــالد    اخلطــاب  ابــن 
وجمــوس  فيقــول الحوثــي : ( فنحــن مــن يجــب أن نبكــي 
ــة  ــات ) [ملزم ــل فتوح ــر عم ــأن عم ــر ب ــن يفخ ــس م و لي

ــدة / درس ٤  صـــ ٦]  ــورة املائ س
● نقــول للحــويث : كيــف تدعــو لتحريــر القــدس مــن اليهود 
وهــي ِمــْن فتوحــات عمــر بــن الخطــاب ؟  أال يُثبــت 
هــذا أن شــعارهم ( المــوت ألمريــكا , المــوت إلســرائيل ) 

بأنــه مجــرد خدعــة وألعوبــة علــى النــاس ؟

وتانـــًا  زورًا    الصحابـــة  يتهـــم  احلوثـــي   (١٢)
الحوثـــي  فيقـــول     البيـــت  آل  قتلـــوا  بأـــم 
(... وهكــذا مــن يهتفون اآلن بأنهم يتولون الســلف الصالح 
ممــن قتــل عليــاً وفاطمــة والحســن والحســين ؛ و فاطمــة 
نفســها قُتلــت كمــداً...) [ ملزمــة ســورة املائــدة /درس ١صـــ ٦ ]
            عائشــة املؤمنــني  أم  علــى   يكــذب  احلوثــي   (١٣)
دولــة  وتفســد   × عليــاً  اإلمــام  تقاتــل   )  : بقولــه 

ــران/ درس٤ صـــ ١٤] ــورة آل عم ــة س ــالم ) [ ملزم اإلس
الذي  األيويب  الدين  صالح  يف  يطعن  احلوثي   (١٤)

حرر  القدس وطرد الصليبني من فلسطني 
  كما نجد الحوثي يمدح الفاطميين الباطنية أيضاً فيقول : 
( المصريون في أيام الدولة الفاطمية شيعة ،... عندما جاء 
صالح الدين األيوبي هو الذي فرض عليهم هذا التسنن ، 

وظلم الشيعة هناك وعاملهم معاملة قاسية )
[ملزمة مديح القرآن / درس ٤ صـ ٦]

ــع  ــن أجم ــون الذي ــون الباطني ــويث : الفاطمي ــول للح ● نق
علمــاء الزيديــة علــى كفرهــم كمــا نقــل اإلجمــاع الديلمــي  
بــل أوجــب قتلهــم واســتباحة أموالهــم وأعراضهــم وجعــل 
مجــرد محبتهــم كفـــراً ؛ قــال محمــد بــن الحســن الديلمي في 
كتـــابه [ قواعــد عقائــد آل محمد يف الرد عــىل الباطنية صـ ١١٧ ] : 
( ومــن جملــة أحكامهــم أنــه ال تجــوز مواالتهــم وذلــك 
ألنهــم كفــار باإلجمــاع ... فيلــزم فيمــن تولــى الباطنيــة مثــل 
ذلــك ألنــه ال شــبهة أنهــم أكفــر مــن اليهــود والنصــارى )



ــف حقيقة الحوثيين٨ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

الصحابة كفار عند احلوثي ألم رفضوا والية علي 
قال حســني الحويث [ ملزمة ال عذر للجميع أمام الله صـ ٧ ] : 

به  تبلغهم  ما  يرفضون  ؛  علي  اإلمام  والية  يرفضون   )
ليسوا مستعدين أن يقبلوه ، هذا هو كفر ؛ ألن الكفر بكله 

إنما هو الرفض )

أبوبكر أحد الكفار الرافضني لوالية علي وكل من 
يتوىل أبابكر فهو كافر وسيكون من حزب الشيطان
قال حسني الحويث [ملزمة آيات من سورة املائدة درس ١ صـ ١٥]

( فلهــذا قلنــا: مــن فــي قلبــه ذرة مــن الواليــة ألبــي بكــر 
وعمــر ال يمكــن أن يهتــدي إلــى الطريــق التــي تجعله فيها 
مــن أولئــك الذيــن وصفهــم هللا: { بِقـَـْوٍم يُِحبُُّهــْم َويُِحبُّونـَـهُ 
ــُدوَن  ــَن يَُجاِه ــى اْلَكافِِري ٍة َعلَ ــزَّ ــَن أَِع ــى اْلُمْؤِمنِي ــٍة َعلَ أَِذلَّ
ِ } [ املائــدة ٤٥ ]. ولــن يكونــوا مــن حــزب هللا  فـِـي َســبِيِل هللاَّ
َ َوَرُســولَهُ َوالَِّذيــَن  ــَولَّ هللاَّ ألنــه قــال فيمــا بعــد: {َوَمــْن يَتَ
ِ ُهــُم اْلَغالِبـُـوَن} [ المائــدة:٦٥] فلــن  آَمنـُـوا فـَـإِنَّ ِحــْزَب هللاَّ
يكــون غالبــاً ألنــه مــا رضــي يتولــى الذيــن آمنــوا الــذي 
ــاً أن  ــدا إذا كان رافض ــا رضــي أب ــة ، م ــه اآلي ــت في نزل

يتولــى عليــا فلــن يكــون مــن حــزب هللا، ولــن يغلــب. )

أبوبكر وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان والصحابةمنحطون 
قال حسني الحويث [ملزمة آيات من سورة آل عمران درس ١صـ١٢] :

( متى لّمعنا أحداً من أهل البيت واحتجنا إلى أن نكذب له 
من أجل أن نلمعه أمام اآلخرين ؟ لكن اآلخرين يتمسكون 
بـ[ ُمّر ] حقيقة، يتمسكون بناس منحطين يحتاجون في 
كل وقت يضربون لهم [ َرْنج ] مرة أصفر، ومرة أبيض 
إذا  مثل  أعالم  ألنهم  اآلخرين؛  أمام  يُلّمعه  أن  أجل  من 
تايوان  من  تأتي  التي  البضاعة  مثل  تقليد  بضاعة  هناك 
ما بتكون مالن بُويَه لماعات كلها؛ ثالجات لَّماعة صفراء 
ال  أي   ، البيت  أهل  أعالم  نلّمع  أن  إلى  نحتاج  ال  نحن   ..
نحتاج نحن ونحن نراهم ناقصين أن نكبرهم؛ نكبرهم حتى 
يكونوا جّذابين عند اآلخرين، فقط نحتاج إلى أن نتحدث 
عن نصف واقعهم، وسيصبحون جذابين عند اآلخرين ، 
من عندك، تحدث فقط  لست بحاجة إلى أن تضيف شيئاً 
شغالين  اآلخرين  أن  ِإلى  ينظر  ال  بينما   ......... عنهم، 
أربعة وعشرين ساعة [ أبو بكر؛ عمر؛ عثمان؛ معاوية 
.. أبو بكر عمر عثمان ] ، في المساجد في المدارس في 
في  الصوامع،  في  األشرطة،  في  المعاهد  في  الجامعات 
العربيات، في اإلذاعات، في صفحات الكتب أبو بكر عمر 

عثمان ؛ الصحابة ؛ صحابة ؛ صحابة .)

الصحابة كذابون ومنحرفون
قــال حســني الحويث [ملزمة ذكرى استشــهاد اإلمــام عيل صـ ٣ ] :

ــرآن  ــع أُقصــَي الق ــي الواق ــي فف ــا يُقصــى عل ( وعندم
معــه علــى جنــب، أليــس هــذا انحــراف خطيــر؟. لــذا كان 
طبيعيــاً بعــد ذلــك االنحــراف أن نــرى العظمــاء ، أعــالم 
الديــن، الصادقيــن؛ يســقطون واحــداً تلــو اآلخــر داخــل 
هــذه األمــة، ونــرى الكاذبيــن المنحرفيــن هــم مــن يَلـُـوا 
أمــر هــذه األمــة ، هــم مــن يتحكمــون فــي شــؤون هــذه 
األمــة، .... ؛ أن تــرى معاويــة يحكــم البــالد اإلســالمية، 
بعــد أن رأيــت أميــر المؤمنيــن قريــن القــرآن ســقط 
ــا كان  ــر لم ــو بك ــوال أب ــه : ل ــه ؛ ألن ــي محراب شــهيداً ف
عمــر، لــوال عمــر لمــا كان عثمــان ، لــوال عثمــان 
ــه. ) ــك في ــد ال ش ــيء مؤك ــذا ش ــة ، ه ــا كان معاوي لم

وعائشــة  وعثمــان  وعمــر  أبوبكــر 
وحاولــوا  القــرآن  حتريــف  وبقيةالصحابةحاولــوا 

وضع سور جديدة 
قال حسني الحويث   [ ملزمة آيات من سورة آل عمران درس ١ صـ ٩ ] : 
كيف  لتجدوا  ؛  للقطان  القرآن]  [علوم  كتاب  اقرؤوا   )
تعرض القرآن الكريم لهزات لوال أنه محفوظ من قبل هللا 
لطلع فيه سور أخرى واحدة لمعاوية، وواحدة لعائشة ، 
وواحدة ألبي بكر، وواحدة لعمر، وواحدة لعثمان ... لكن 
هللا سبحانه وتعالى حفظه.من أجل من؟ حفظه حتى ممن 
وسليماً. أعتقد  رأوا النبي من أجل أن يصل إلينا نظيفاً 
بعد  ألنهم  ؛  النبي  زمن  في  كانوا  ممن  حتى  حفظه  أنه 
موته كانوا يشكلون خطورة عليه كثير منهم ، معاوية 
ألم يعاصر النبي أليس صحابياً ؟ عمرو بن العاص أليس 

صحابياً؟ المغيره بن شعبة وعائشة ما هم صحابة ؟ )
حقده على أيب بكر جعله يطعن يف اهللا

قال حسني الحويث [ ملزمة آيات من سورة املائدة درس ٢ صـ ١٤] : 
َكاةَ  الزَّ َويُْؤتُوَن  الةَ  الصَّ يُقِيُموَن  الَِّذيَن  آَمنُوا  ( {َوالَِّذيَن 
َوُهْم َراِكُعوَن} أي {َوُهْم َراِكُعوَن}: وهم خاشعون ، كما 
يقول المفسرون اآلخرون لكن تعال إقرأها وأنت ممن 
يدين بوالية اإلمام علي كم ترى فيها من أبواب الهداية 
في آية واحدة، لكن إذا لم يكن أمامك إال أبا بكر ال يعطيك 
تجعل  ضال،  وأنت  منه  تخرج  بل  بكله؛  شيء  القرآن 
القرآن حرباً  سبحانه وتعالى، تخرج وأنت تعتقد بأن 
هللا هو مصدر كل فاحشة ؛ وكل ظلم بقضائه وقدره . )

بعض طعونات حسين الحوثي في صحابة النبي الكريم بعض طعونات حسين الحوثي في صحابة النبي الكريم صص وأم المؤمنين عائشةوأم المؤمنين عائشة

إعداد أنصار آل البيت والصحابةإعداد أنصار آل البيت والصحابة



٩ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

        كان عدد القتلى في حصارالحوثيين لدماج والذي  
تقريباً  الجرحى  وعدد   (٧١) الشهرين  من  أكثر  دام 
(١٧٠) عجل هللا بشفائهم . مابين شيخ وعجوز وطفل 
وامرأة ورجل .وأدع الشيخ أحمد بن منصور العديني 
من  الظالم  الحصار  نتيجة  ومآسي  مواقف  عن  يحدثنا 

قبل الحوثيين منهما :
● في أيامهم األخيرة ُوزع الكيلو البر من الدقيق لألسرة 
الواحدة في اليوم ؛ ويُشترى الكيس القمح إن تيسر نادًرا 
فيباع  شراؤه  اليستطاع  خيالية  بمبالغ  يهربه  ممن 
الكيلو القمح بـ(٦٠٠) لایر مايعادل (١٠) لایر سعودي 
لایر   (٤٥٠) مايعادل  لایر  بـ(٢٠٠٠٠)  يباع  فالكيس 
بالتهريب  سعودي واالسطوانة الغاز إن تيسرت نادراً 
 (٢٠٠) مايقارب  الف   (١٢٠٠٠) ايضاً  خيالي  بمبلغ 
لایر سعودي ؛ واشتد األمر فأكل بعض الطالب الخبز 
الذي كان مرمياً ؛  ومعداً للبهائم المتعفن يُبَلُّ في الماء 

ويؤكل ( والحول و ال قوة إال با ).
في  ●  رجل آخر نفذ كل ما عنده وله أحد عشر طفالً 
البيت ولم يمتلك في حوزته في بيته إال قرطاس مكرونة 

فقط ؛ فبقي يتقوت بها مع أوالده  يوماً كامالً.
● رجل عنده  طفالن  توأمان اشتد الجوع على المرأة  
النعدام الطعام حتى انقطع حليبها وتوفي الطفالن بسبب 

ذلك .
●  نفاد الغاز مما اضطر الطالب إلى المسارعة لتجميع 
الكراتين من الطرقات ؛ وأعواد الحطب وصار الحصول 
الغنائم  من  كرتون  قصاصة  أو  الحطب  من  عود  على 
ما  نفذ  اليمنيات  غير  من  الغرباء  من  امرأة  أن  .حتى 
لم  لكنها  حطب  عن  تبحث  وذهبت  الغاز.  من  عندها 

تعرف كيف تستخدم ما تيسر لها من أعواد الحطب .
من  وغيره  والضغط  بالسكر  المصابون  تأثر    ●
األمراض المزمنة كالربو وغيره ؛ فكثير من المرضى 
أن  حتى  المرأة  حيلة  واليجد  مصابة  من  ويتالم  يتاوة 
بسبب  بالسكر  مصاب  هو  ممن  الطالب  من  شخصا 
انعدام التغذية تساقطت أسنانه ولم يجد عالجا وال غذاء 

لدفع هذا الضرر عنه
●  مرض طفل وأُسعف الى المستوصف الموجود في 
المنطقة فاحتاج إلى األوكسجين وهو غير متوفر ومات 

بين يدي أبويه وهم ينظرون إليه.
البيت  في  توليدها  وتم  النساء،  لبعض  والدة  حالة    ●
بسبب منعهم من المستشفيات فخرج جزء من الجنين 
ولم تكمل والدتها فاضطر زوجها الى إسعافها بالتهريب 
على عربية التي تحمل بها المتاع باألسواق التي تُدفع 

باأليدي .

● الجرحى مضرجون بدمائهم ؛ ويموتون من آالمهم 
بسبب  أطفال  ثالثة  من  أكثر  ووفاة  العالج  وجود  لعدم 

الجوع والجفاف لم يجدوا ما يسد رمقهم .
●  بسبب عدم وجود الديزل للمضخات التي تضخ الماء 
الطالب  وصار  البيوت  من  الماء  قُطع  فقد  اآلبار  من 
لهم  الحوثة  قنص  من  خوفاً  ليالً  الماء  لهم  يُصرف 
نهاراً؛ فتُعطى األسرة الواحدة لترات من الماء محددة 

جداً .
●  سلب أموال الطالب وممتلكاتهم :

 الموقف األول : مصادرة باص األخ عبد العزيز الرداعي 
فقد خرج الباص يحمل مجموعة من الطالب فاختطفهم 
وبعد  معهم  للتحقيق  ان  مرَّ ألى  بهم  وذهبوا  ؛  الحوثة 
الممتلكات  من  بحوزتهم  ما  كل  أخذوا  معهم  التحقيق 
ساعات  جوالت –  مال –  جنابي –   ) والعينية  المالية 
– كتب ) وفوق هذا كله مصادرة الباص على صاحبه 
وبعد التي واللتيا ُسمح لمن على الباص بالرجوع الى 
موطنهم مجردين من كل ما يملكون والباص مع الحوثة 
. اليوم  إلى  حاجاتهم  في  ويستخدمونه  به؛  يشتغلون 
بعد اختطاف  آخر  باص  اختطافهم  الثاني:  الموقف 
الباص األول بشهرين تقريباً والباص يحمل ١٢ راكباً 
وكل  الباص  فأخذوا  الكتب  من  كراتين   ١٠ ومعهم  ؛ 
وسجنوهم  والممتلكات  ؛  والكتب  الرجال  من  فيه  ما 
وتمزيقها  ؛  الكتب  بتقطيع  قاموا  وبعدها  أيام  خمسة 
أمام الطالب وحرقوها ومن بين الكتب صحيح البخاري 
فقولوا  بالقدر  تؤمنون  أنتم  لهم:  ويقولون  ؛  ومسلم 
لربكم ينفعكم ؛ وبعد ذلك سلبوا الطالب كل ما يمتلكون 
وما هو في حوزتهم ؛ وأطلقوا الطالب وصادروا عليهم 

الباص .
●  خالد بن عبدهللا شاحط ( من محافظة ريمة ويدرس 
بعد  ماتوا  المركز  في  أطفال  ثالثة  قال:  المركز)  في 
األطفال  أن  وأكد  حوامل   ٣ إسقاط  عن  فضالً  الوالدة 
بدون حليب منذ خمسة أسابيع وأنه لم يستطع أن يجلب 
أيَّ عالج وأنها مصابة  البنته المولودة قبل ٢٠ يوماً 

بالضعف الشديد .
 - عاماً   ١١ ذمار  من  الحداء -  عبدالرحمن  الطفل    ●
بعد  والزبيب ؛  الماء  من  مللنا  وقد  جوعى  نحن  قال : 
معظمها  فوجدنا  والبقاالت  المحالت؛  لزيارة  توجهنا 
مغلقة والمفتوح منها وجدناها فارغة إال من الديكورات 
والمستوصف  ؛  مهجورة  والمطاعم  القديمة  الخشبية 
المواد  كل  نفاد  من  يشتكي  كان  الوحيد  الحكومي 

والمستلزمات الطبية حتى اإلسعافات االولية .

من كتابمن كتاب أمريكا وإسرائيل اليت متوت على يد احلوثيني يف دّماجأمريكا وإسرائيل اليت متوت على يد احلوثيني يف دّماج
إىل جبال مرانإىل جبال مران بترصفقصة احلوثيني من حوزات طهران قصة احلوثيني من حوزات طهران 
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تحالف الشيعة مع اليهود ضد اHسالم والمسلمينتحالف الشيعة مع اليهود ضد اHسالم والمسلمين

وعنــاق  وديــة  وجلســات  جنــاد  أمحــدي  اإليــراين  الرئيــس 
حــاّر مــع كثــري مــن اليهــود وهنــاك صــور  كثــرية مل نوردهــا

الرئيــس اإليــراين الســابق خامتــي وعنــاق حــار مــع اليهــود

كاتســاف موشــيه  إســرائيل  رئيــس  مــــــــع  خامتــي  اإليــراين  الرئيــس 
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١١ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

تحالف الشيعة مع أمريكا الشيطان اLكبر ومع النصارىتحالف الشيعة مع أمريكا الشيطان اLكبر ومع النصارى

اخلميــين يف محايــة  الفرنســيني الذيــن قتلــوا مليــون 
مــايل يف  املســلمني  ويقتلــون  اجلزائــر  يف  مســلم 

اخلميين مع كبري أساقفة نصارى 
األرمن ؛ أرتاك مانوكيان عام ١٩٧٩م

األعلــى  املجلــس  زعيــم  احلكيــم   العزيــز  عبــد  الشــيعي 
للثــورة اإلســالمية يصافــح ممثل الشــيطان األكرب بوش

األعلــــى  املجلــــس  زعيــــم  احلكيــــم   العزيــــز  عبــــد  العراقــــي 
بلــري األصغــر   الشــيطان  ممثــل  يصافــح  اإلســالمية  للثــورة 

الشــيعي نــوري املالكــي  رئيــس الــوزراء العراقــي يصــد ضربــة 
بــوش األمريكــي  الرئيــس  صــوب  اجتهــت  مفاجئــة  حــذاء 

ُيهــــدي  اجلعفــــري  إبراهيــــم  العراقــــي  الشــــيعي 
ســيف ذي الفقــار لرامســفلد وزيــر الدفــاع األمريكــي

مـــــــع  الشـــــــيعية  الصدريـــــــة  العائلـــــــة  كبـــــــري  الصـــــــدر  حســـــــني 
االحتـــــــالل أيـــــــام  أمريـــــــكا  خارجيـــــــة  وزيـــــــر  بـــــــاول  كولـــــــن 

يف  برميـــر  للعـــراق  األمريكـــي  احلاكـــم  يســـتقبلون  الشـــيعة  مشـــايخ 
ـــّنة السُّ أهل  من  اغتصبوه  الـــذي  احلّلـــة  يف  الكبـــري  الدولـــة  مســـجد 

يصد الحذاء عن بوش ولم يصد صواريخ بوش التي أهلكت الحرث والنسل في العراقيصد الحذاء عن بوش ولم يصد صواريخ بوش التي أهلكت الحرث والنسل في العراق
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الشــيعية  الصدريــة  العائلــة  كبــري  الصــدر  حســني 
الطعــام علــى  للعــراق  املحتــل  األمريكــي  احلاكــم  مــع   

عناق محيم   وقبالت حارة   من  كبري العائلة الصدرية 
الشــيعية للمحتــل األمريكــي ويف الصــورة كولــن بــاول

الشيعي عبداملجيداخلوئي يف بريطانيا 
مع توين بلري ممثل الشيطان األصغر

بعد طمس مجيع شعارات املوت ألمريكا يف حمافظة صعدة جلسة 
ودية بني عبد امللك احلوثي ومجال بن عمر مبعوث األمم املتحدة

بانكـــس  هـــارون  مـــع  مفتـــاح  حممـــد  احلوثـــي 
املســـؤول السياســـي بالســـفارة  األمريكيـــة بصنعاء

وزيـــرة  ملصافحـــة  دوره  انتظـــار  يف  زيـــد  حســـن 
بصنعـــاء األمريكـــي  والســـفري  األمريكيـــة   اخلارجيـــة 

حممد عبد امللك املتوكل وجلسة ودية مع وزيرة اخلارجية األمريكية

الســفري  مــع  وديــة  جلســة  يف  وحممداملتــوكل  زيــد  حســن 
كلينتــون هيــالري  األمريكيــة  اخلارجيــة  ووزيــرة  األمريكــي 
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فتــاوى الشــيعة بالعمالــة لألمريكييــن دون حياء أو خجلفتــاوى الشــيعة بالعمالــة لألمريكييــن دون حياء أو خجل

www.ebaa.net/khaber/2002www.ebaa.net/khaber/20020202//1010///khaber03.htm/khaber03.htm

فتوى السيستاين فتوى السيستاين 
مرجعية شيعة العراق  مرجعية شيعة العراق  
يف حترمي جهاد  يف حترمي جهاد  املحتلاملحتل  

األمريكي  الشيطان األمريكي  الشيطان 
األكرباألكرب و اليت استلم  و اليت استلم 

عليها مليارات عليها مليارات الدوالراتالدوالرات

شيعة العراق  شيعة العراق  
هم الذين كذبوا هم الذين كذبوا 

بأن يف العراق بأن يف العراق 
أسلحة دمار  شامل أسلحة دمار  شامل 
وليس األمريكان  ! وليس األمريكان  ! 

و هي الذريعة و هي الذريعة 
اليت  استخدمتها اليت  استخدمتها 
أمريكا الشيطان أمريكا الشيطان 

األكرباألكرب لدمار  لدمار 
العراق  وقتل أكثر العراق  وقتل أكثر 
من مليوين عراقيمن مليوين عراقي
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والء حسن نصر اهللا إليران  
وقادا وركوعه للخامنائي
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العالقة الدينية والعقدية والسياسية والعسكرية  بين الحوثيين وإيرانالعالقة الدينية والعقدية والسياسية والعسكرية  بين الحوثيين وإيران

اللـــون األمحـــر واألبيض واللون املجوســـي األخضـــر ؛ كلها أخذها حســـني احلوثي من علـــم اخلميين اإليراين

حنن يف صنعاء أم  يف طهران ؟     ٢٥_٩_٢٠١٢م

تشابهت قلوبهم فتشابهت شعاراتهمتشابهت قلوبهم فتشابهت شعاراتهم
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شعار اليهودشعار اليهودشعار الهندوسشعار الهندوسشعار دولة إيرانشعار دولة إيرانشعار حزب اLمة الحوثيشعار حزب اLمة الحوثي

اران احلوثة للعمالة اخلارجية اإليرانية

قال حســين الحوثي في ملزمة [ يف ظالل دعاء مكارم األخالق /درس ٢ صـ ١٠ ]:( أهمية رفع شــعار: الموت ألمريكا 
والموت إلســرائيل ....  وهذا الشــعار اإلمام الخميني هو الذي وضعه وهو الشــخص الحكيم الذكي الواعي  )

حىت جنود احلوثيني  يلبسون لباس احلرس الثوري حىت جنود احلوثيني  يلبسون لباس احلرس الثوري 
اإليراين والحظوا املحطوري الذي أجاد التقية الرافضيةاإليراين والحظوا املحطوري الذي أجاد التقية الرافضية
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كميات ضخمة  من األسلحة لدعم احلوثة يف الباخرة  اإليرانية جيهان  وغريها من البواخر األخرى  اليت مل يتم اكتشافها

املراســالت والتعاون بني بدر احلوثي وبني جواد الشهرســتاين وكيل السيســتاين االثين عشــرياملراســالت والتعاون بني بدر احلوثي وبني جواد الشهرســتاين وكيل السيســتاين االثين عشــري

األموال اإليرانية يف يد احلوثي علي البخييت !!األموال اإليرانية يف يد احلوثي علي البخييت !!
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حقيقــة الخمينــي الذي قال عنه حســين الحوثي إنه إمام عادل مســتجاب الدعوةحقيقــة الخمينــي الذي قال عنه حســين الحوثي إنه إمام عادل مســتجاب الدعوة

اخلميين يعترب أم  املؤمنني عائشة والزبري وطلحة ومعاوية  كفارًا  وأخبث من الكالب  اخلنازير

اخلميــين  هــوس  مــن  تســلم  مل  الرضيعــة  الطفلــة  حــىت 
للجنس فقال بأن التمتع اجلنسي بالرضيعة حالل سائغ 

المــرأة  الرجــل  يتحــول  أن  مــن  اخلميــين  عنــد  مانــع  وال 
!!! اجلراحيــة  بالعمليــات  رجــل  إىل  املــرأة  وتتحــول 

اجلزء ٢ صـ ٥٦٧

احلوثـــي  يف   حســـني  قـــال  [ ملزمة سورةاملائدة درس ٤ صـ ١٥ ]   
رمحــــــــــة  اخلميــــــــــين _  اإلمــــــــــام   )
الرجــــــــــل  ذلــــــــــك   _ عليــــــــــه  اهللا 
الذي اســــــــــتطاع بإميانه  العظيم 
نفســــــــــه  أن  وقــــــــــوة  وشــــــــــجاعته 
النحــــــــــو   هــــــــــذا  علــــــــــى  ....   وخلــــــــــق صحوة إســــــــــالمية )يكــــــــــون 
خطـــر  [ ملزمـــة  فـــي  وقـــال 
دخـــول أمريـــكا اليمـــن صــــ ١ ]  
إمامـــــــًا  كان  اخلميـــــــين  اإلمـــــــام   )
    .. تقيـــــــًا  إمامـــــــًا  كان  واإلمـــــــام العادل ال تـــــــرد دعوته   )عـــــــادال 

يــران 
علــم إ
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احلوثي حممد فاخر يرفع احلوثي حممد فاخر يرفع 
النجمة احلمراء الشيوعية النجمة احلمراء الشيوعية 
املاركسية املوجودة يف علم املاركسية املوجودة يف علم 

االنفصال ويشارك مسريات االنفصال ويشارك مسريات 
احلراك يف عدن وبدًال من أن احلراك يف عدن وبدًال من أن 

يقوم بنصرة إخوانه املضطهدين يقوم بنصرة إخوانه املضطهدين 
يف األحواز العربية اليت حتتلها يف األحواز العربية اليت حتتلها 
إيران الفارسية نراه يوايل إيران إيران الفارسية نراه يوايل إيران 
ويتحالف معهم لتمزيق  اليمن  ويتحالف معهم لتمزيق  اليمن  

ونشر الطائفية  والعداوة بني ونشر الطائفية  والعداوة بني 
أبناء الوطن الواحدأبناء الوطن الواحد
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اخلميين يطعن يف اهللا والرسول  ص ويقول بأن اهللا مل يوفق الرسول ص يف تطبيق العدالة

اخلميين يكفر باهللا لو كان عثمان بن عفان خليفة شرعيًا للمسلمني

اخلميين ال مانع عنده من أن يستغيث الشخص ويطلب حاجاته من األموات   !!
٥٦



١٩ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

مجيع ذرات الكون ختضع  لوالية وسيطرة أئمة اخلميين ومرتبتهم أفضل من املالئكة املقربني واألنبياء املرسلني

٥٦

إهانة الشيعة للقرآن الكريم الثقل اLكبرإهانة الشيعة للقرآن الكريم الثقل اLكبر

ــــــا ــ ــــــادة كمـ ــ ــــــرآن حمـــــــــرف بالنقـــــــــص والزيـ ــ ــــــأن القـ  القـــــــــول بـــ
١٢٧ صـــــــــــــــ  للبحـــــــــراين  الدّريـــــــــة  الشـــــــــموس  مشـــــــــارق  يف 

الشــــــــــيعة يقول  أكربمراجع  من   الطربســــــــــي  النوري  تقي  حســــــــــني 
ســــــــــخيفة     آيــــــــــات  القــــــــــرآن  يف  بــــــــــأن  اخلطــــــــــاب  فصــــــــــل  كتابــــــــــه  يف 



ــف حقيقة الحوثيين٢٠ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

  ٢١٢١ لســــبت  ا األربعة   دماج  طالب  حــــد  أ جيــــب  يف  للمصحــــف  احلوثيــــني  حــــد  أ دوس  تبــــني  لســــبت صــــور  ا األربعة   دماج  طالب  حــــد  أ جيــــب  يف  للمصحــــف  احلوثيــــني  حــــد  أ دوس  تبــــني  صــــور 
للحوثيــــني  بعــــة  لتا ا لنقطــــة  ا إىل  وصوهلــــم  عنــــد  احلوثيــــون  ــــم  غــــدر  لذيــــن  ا و للحوثيــــني م  بعــــة  لتا ا لنقطــــة  ا إىل  وصوهلــــم  عنــــد  احلوثيــــون  ــــم  غــــدر  لذيــــن  ا و ٢٠١٢٢٠١٢م  بريــــل  بريــــل إ إ
بروابط ليوتيوب  ا يف  اإلنترنــــت  علــــى  موجودة  لفيديــــو  ا مقاطــــع  وبعــــض  بروابطشــــويط  ليوتيوب  ا يف  اإلنترنــــت  علــــى  موجودة  لفيديــــو  ا مقاطــــع  وبعــــض  شــــويط  بيــــت  بيــــت جنــــوب  جنــــوب 

www.youtube.com/watch?v=5MbF8DjcxLQwww.youtube.com/watch?v=5MbF8DjcxLQ
www.youtube.com/watch?v=VN5MGeVfaHkwww.youtube.com/watch?v=VN5MGeVfaHk

صور  يتبني فيها  مصحف القرآن الكرمي  يف صور  يتبني فيها  مصحف القرآن الكرمي  يف 
جيب هذا الطالب قبل أن يدوسه احلوثيجيب هذا الطالب قبل أن يدوسه احلوثي

أحــد احلوثيــني يــدوس املصحــف برجلــه أحــد احلوثيــني يــدوس املصحــف برجلــه 
قدمــه  حتريــك  ويكــرر  مهينــة  قدمــه وبطريقــة  حتريــك  ويكــرر  مهينــة  وبطريقــة 

املصحــف وقــد حتــرك مــن مكانــه وعليــه آثــار تــراب حــذاء احلوثــي بعــد أن داســه برجلــهاملصحــف وقــد حتــرك مــن مكانــه وعليــه آثــار تــراب حــذاء احلوثــي بعــد أن داســه برجلــه

www.youtube.com/watch?v=yR4d31Gkm70
إهانة القرآن بتمزيقه وجعله بطانة للتفاح اإليراين من شركة أرمجندي

وانظر مقطع فيديو لبعض هذه الجرائم على اليوتيوب :



٢١ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

www.youtube.com/watch?v=5MbF8DjcxLQ
www.youtube.com/watch?v=VN5MGeVfaHk

الحوثيون يمزقون الحوثيون يمزقون ٣٠٠٠٣٠٠٠ مصحف في عاهم محافظة حجة بدار القرآن مصحف في عاهم محافظة حجة بدار القرآن

دار القرآن يف عاهم حمافظة حجة

عبث احلوثيني مبكتبة الدارآثار الرصاص على مبىن الدار من اخلارج

بقايا القات تركها احلوثيون يف مسجد دار القرآن

ومساجد احلوثيني جيعلوا مقايل للقات والتخزين

بقايا مصحف مزقه احلوثيون

قصــــف  منــــه  مت  الــــذي  القصبــــة  موقــــع 
دار القــــرآن مبختلف األســــلحة الثقيلة

املصاحف اليت مزقها احلوثيون 



٢٢

احلوثيون يقصفون جتمع الطالب يف دًماج

مركز دّماج الصحي تعطل عن عمله بالكامل

ال  أمريكي وال إسرائيلي بل مسلم قتله احلوثيون بدّماج

متجر للخضار يف دّماج خاوي متامًا

صيدلية دّماج المتتلك حبة دواء واحدة

الطفلة إكرام األهنومي اليت قنصها احلوثيون بدَماج وهي بيد أبيها



٢٣ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

الشذوذ والهوس الجنسي عند الشيعةالشذوذ والهوس الجنسي عند الشيعة

التمتــع بالبكــر بــدون إذن وليهــا
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بدون تعليق !!!



ــف حقيقة الحوثيين٢٤ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

واحلــجمتعة مقتدى الصدر اجلماعيةمتعة مقتدى الصدر اجلماعية والصــوم  الصــالة  ثــواب  يفــوق  املتعــة  ثــواب 
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إهانة الشيعة لرسولنا محمد ص وآل بيته الكرام



٢٥ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

إهانة الشيعة لرسولنا محمد إهانة الشيعة لرسولنا محمد ص ص وآل بيته الكراموآل بيته الكرام

علي  عند الشيعة محار يقوم بتوصيل الناسالشيعة يتهمون الرسول ص بالدياثة مع عائشة وعلي 

علي  عند الشيعة بعوضة !!

أخذ  أخذ قد  قد  صص   الكرمي   للرسول  املسيء  الفلم  أنتج   الذي  اليهودي  بأن  الكرميُيقال  للرسول  املسيء  الفلم  أنتج   الذي  اليهودي  بأن  ُيقال 
ذلك تؤكد  والصور  الوثائق  وهذه  الشيعة  كتب  من  الفلم  ومشاهد  ذلكلقطاته  تؤكد  والصور  الوثائق  وهذه  الشيعة  كتب  من  الفلم  ومشاهد  لقطاته 

  حتى الرسول حتى الرسول 
صص وفاطمة  وفاطمة 
  الزهراءالزهراء
لم يسلما  من لم يسلما  من 

إهانات الشيعة إهانات الشيعة 
فهاهم يفترون فهاهم يفترون 
بأن الرسولبأن الرسولصص  
كان يضع وجهه كان يضع وجهه 

بين ثدييها بين ثدييها 
ويقبلها بين ويقبلها بين 

ثدييهاثدييها

 ومل يكتفوا حىت لعنوا وسبوا عبد اهللا بن عباس



ــف حقيقة الحوثيين٢٦ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

جملة شيعية تصف عائشة بأم املتسكعني

 انظروا خلسة ودناءة الشيعة كيف ينكرون بنات الرسول ص عدا فاطمة

  طعن الشيعة في أم المؤمنين عائشةطعن الشيعة في أم المؤمنين عائشة
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٢٧ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

!! جهنم  نار  يف  حيترقان   وعمر  أبوبكر  بينما  جهنم  نار  المتسه  الطاغية  املجوسي  كسرى 

الشيعي ياسر احلبيب حيتفل وجبانبه باقة من البالونات يف بريطانيا بفريته أن عائشة يف النار !

 اLنفاس واLصول الفارسية واليهودية في عقائد الشيعة اLنفاس واLصول الفارسية واليهودية في عقائد الشيعة

مهــــــــــدي الشــــــــــيعة حيكــــــــــم بالشــــــــــريعة اليهودية وليس اإلســــــــــالمعيد النريوز املجوسي هو عيد الشيعة الذي بزعمهم يظهر فيه املهدي



ــف حقيقة الحوثيين٢٨ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

طعن الشيعة في الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا هذا الدين ونشروا اHسالم في العالمطعن الشيعة في الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا هذا الدين ونشروا اHسالم في العالم
ط
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أبوبكرالصديقأبوبكرالصديق  
الذي آمن الذي آمن 

بالرسولبالرسولصص حني  حني 
كفر به الناس وصّدقه كفر به الناس وصّدقه 

حني كّذبه الناس حني كّذبه الناس 
يقول عنه الشيعي يقول عنه الشيعي 

نعمة اهللا اجلزائري نعمة اهللا اجلزائري 
بأنه كان يصلي خلف بأنه كان يصلي خلف 
الرسولالرسول  صصوالصنم والصنم 
معلق يف عنقه معلق يف عنقه وكان وكان 

يسجد للصنميسجد للصنم

األئمــة يف  الكفــري   الشــيعة   األئمــةغلــو  يف  الكفــري   الشــيعة   غلــو 
األئمة عند األئمة عند 

الشيعة الشيعة 
يعلمون يعلمون 

الغيب وماكان الغيب وماكان 
وما سيكون وما سيكون 
ومامل يكن ومامل يكن 

لو كان كيف لو كان كيف 
سيكون وجتري سيكون وجتري 
عليهم  صفات عليهم  صفات 

الربوبية  ! الربوبية  ! 
فماذا أبقوا فماذا أبقوا 

هللا ؟ هللا ؟ 

حسني احلوثي  حني حسني احلوثي  حني 
قال  قال  ( (  إن سبب احنطاط  إن سبب احنطاط 
األمة اإلسالمية هو أبو األمة اإلسالمية هو أبو 
 ( (   بكر  و عمر بكر  و عمر

لعله نقل كالمه  من هذا لعله نقل كالمه  من هذا 
الكتاب  وأمثاله  وانظر الكتاب  وأمثاله  وانظر 

كيف يلعنون  أبا بكر كيف يلعنون  أبا بكر 
وعمر وعمر ويفترون ويفترون 

بأن مجيع  الصحابة بأن مجيع  الصحابة 
مرتدون و كفارمرتدون و كفار



٢٩ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

الكفر باهللا عند الشيعة حني يستغيثون بفاطمة  من دون اهللا ووجوب السجود هلا وأذكار  ذلك السجود

فضائح وجرائم الشيعة وتشويه اHسالم بأفعالهم أمام العالمفضائح وجرائم الشيعة وتشويه اHسالم بأفعالهم أمام العالم

التشابه بني الشيعة يف ضرم ألجسامهم  يف عاشوراء وجلد النفس يف الديانة اهلندوسية

حىت الطفولة قتلوا برائتها وشوهوا صورة اإلسالم أمام العامل



ــف حقيقة الحوثيين٣٠ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

 الزحف إىل قرب احلسني

كعبة الشيعة يف كربالء أفضل من مكةسجود الرافضة للقبور

احلوثة يزجون باألطفال للموت يف جبهات القتالالتربك بطينة كربالء !!!!
ن  يــرا إ ن تقــوم  يــرا إ تقــوم 

بإعدامات  باجلملة بإعدامات  باجلملة 
ألهــل  ألهــل بالشــنق  بالشــنق 

ّنة   يف    دولة  ّنة   يف    دولة السُّ السُّ
األحواز    العربية األحواز    العربية 
اليت حتتلها  إيران اليت حتتلها  إيران 

ســنة  ســنة      ٩٠٩٠ منــذ منــذ 
ر صــو هنــاك  صــورو هنــاك  و

إعدام   ملرأة   حامل  إعدام   ملرأة   حامل  
ها نشـــــــر هاجتنبنا نشـــــــر اLحوازي حسين خضري رحمه اfاLحوازي حسين خضري رحمه اfجتنبنا



٣١ ــت والصحابة ــت والصحابةأنصار آل البي أنصار آل البي

مــزار يف مدينــة كاشــان اإليرانيــة يتــربك وحيتفــل فيــه الشــيعة باملجوســي أيب لؤلــؤة قاتــل ســيدناعمربن 
اخلطــاب ويف الصــورة نالحــظ لعــن اخللفــاء الثالثــة املشــار هلــم بــــــــــ ( الجبــت والطاغــوت والنعثــل ) 

كثــري وأمثاهلــا  احلوثيــني  املقاتلــني  أحــد  جيــب  يف  واألســحار  الطالســم  هــذه  ضبــط 

الســـعودية الســـلطات  عليـــه  قبضـــت  لـــيت  ا احلوثـــي  الســـعوديةالســـاحر  الســـلطات  عليـــه  قبضـــت  لـــيت  ا احلوثـــي  الســـاحر 

نازحون يف الوادي العريض بصعدة  من الذين هّجرم عناصر نازحون يف الوادي العريض بصعدة  من الذين هّجرم عناصر احلوثياحلوثي

أسرة محمدعلي أسرة محمدعلي 
عوفان. أمريكي عوفان. أمريكي 
قتله الحوثيون قتله الحوثيون 

في عاهم.. !!في عاهم.. !!
مثال من مثال من 

مئات  األمثلة مئات  األمثلة 
من من العائالت العائالت 
األمريكية األمريكية 
واإلسرائيليةواإلسرائيلية  

التي قتل التي قتل 
الحوثيون آباء الحوثيون آباء 
هذه األسر !!هذه األسر !!



ــف حقيقة الحوثيين٣٢ ــف حقيقة الحوثيينكش كش

املرشــد األعلى  للثورة اإلســالمية املرشــد األعلى  للثورة اإلســالمية 
يف إيــران علــي  اخلامنئــي يقــول يف إيــران علــي  اخلامنئــي يقــول 
رحــم  تلقيــح  مــن  المانــع  رحــم بأنــه  تلقيــح  مــن  المانــع  بأنــه 
رجــل  َمــين  مــن  بنطفــة  رجــل املــرأة  َمــين  مــن  بنطفــة  املــرأة 
بــأي    !! املــرأة   هــذه  عــن  بــأي  أجنــيب   !! املــرأة   هــذه  عــن  أجنــيب 
إسالم  يتحدث هؤالء  الشيعة ؟؟إسالم  يتحدث هؤالء  الشيعة ؟؟

براءة واستنكار علماء الزيدية للمذهب احلوثي االثين عشري وطعن احلوثي بأن الذلة ُضربت على الزيدية وأن كتبهم كتب ضالل

التغتروا بتوقيع المحطوري فهو يتستر التغتروا بتوقيع المحطوري فهو يتستر 
التقيـة باسـم  وينافـق  الزيديـة  التقيـةبقنـاع  باسـم  وينافـق  الزيديـة  بقنـاع 






