
الدولة المدنية والمعسكرات
ــة العادلة مرتبط  ــة املدنية الحديث ــة الدول إقام
ــاد  ــن مراكز قوى الطغيان والفس بتحرير املدن م
ــن  ــا م ــة وحلفائه ــائخية القبلي ــكري واملش العس
ــب  ــة، ومطل ــمالية الطفيلي ــن والرأس ــار الدي تج
ــة يف حماية مراكز  ــكرات، املتخصص إخراج املعس
قوى االستبداد والفساد، من املدن قديم جداً فقد 
ــية منذ إعالن  نصت عليه كافة االتفاقات السياس
ــم تكرر النص عليه  ــدة اليمنية عام 1990م ث الوح
ــرر قرار  ــاق)، وأخرياً تك ــد واالتف ــة العه يف (وثيق
ــة الحوار  ــدن يف (وثيق ــكرات من امل ــراج املعس إخ
ــرشة مواضع  ــرش مرات يف ع ــي) أكرث من ع الوطن

مختلفة من الوثيقة.
ــد ورد يف (ص 178)  ــال فق املث ــبيل  ــىل س وع
ــايل: "إخالء  ــوار الوطني النص الت ــن وثيقة الح م
ــية ومناطق التجمعات السكنية من  املدن الرئيس

معسكرات الجيش ومخازن األسلحة".
ــة: "العمل عىل  ــن ذات الوثيق ويف (ص 259) م
ــالح الثقيل  ــكرات والس ــن املعس ــدن م ــالء امل إخ

والعمل عىل نزعه من الجماعات املسلحة".
ويف موضعني آخرين من الوثيقة:

ــس لضمان إخراج الجيش من املدن  - وضع أس
عند تحديد مرسح العمليات الجديد.

- وإخراج املعسكرات من املدن.
ــاد  ــلط والفس ــوى التس ــن ق ــب م ــا تطل عندم
ــدن فإنك  ــكرات من امل ــرج املعس ــة أن تخ الحاكم

تطالبها بأن تحفر قربها بنفسها.
ــوات  والدع ــرارات  الق ــة  كاف ــإن  ف ــك  ولذل
ــراج  إخ ــرضورة  ب ــدة  الوح ــذ  من ــدات  واملناش
ــت أدراج الرياح، حتى  ــكرات من املدن ذهب املعس
ــبتمرب 2014م،  انبلج فجر الواحد والعرشين من س
ــار الله) من  ــادة (أنص ــوى الثورة بقي ــت ق فتمكن
ــعة التي كانت من موقعها  تحرير األرايض الشاس
ــكر يف اليمن  ــل عىل صنعاء أكرب وأخطر معس املط

الذي كان يسمى (معسكر الفرقة األوىل مدرع).
ــزاً لتحويله  ــكر املذكور جاه وبذلك صار املعس
ــن األحمر)  ــة بعد أن رفض (عيل محس إىل حديق
ــني  اإلرهابي ــن  م ــه  وأعوان ــه  وضباط ــكره  وعس
ــالءه رغم صدور قرار  والتكفرييني والبالطجة إخ
جمهوري بذلك عام 2013م، لكنه كان قراراً عديم 
ــه أمام  ــذي كتب ب ــن الحرب ال ــاوي ثم ــر ال يس األث

طغيان وفساد املخاطبني به.
إيضــــاح :

يف  ــية  الرئيس ــكرات  املعس ــض  بع ــي  ه ــك  تل
ــاف إليها  ــا توضحها الخريطة، يض ــة كم العاصم
قصور وقالع مشائخ القبائل النافذين يف السلطة 
ــا  ــكرات يف حقيقته ــاً معس أيض ــي  ــة وه الحاكم
ــلحني، كما أن عددها يزيد  مليئة باألسلحة واملس
ــكرات املذكور يف منت  ــرات عديدة عن عدد املعس م
ــودة لها من  ــة إىل األموال املرص ــث، باإلضاف البح

امليزانية العامة.
ــات + عربات  ــة + دباب ــة مدفعي ــلحة ثقيل - أس

مدرعة + صواريخ + مصفحات + طائرات.
يف  ــر  يظه ــم  ل ــي  الحرب ــريان  الط ــكر  معس  -

الخريطة.
ــن  ــه م ــة ومحيط ــة الجمهوري ــكر رئاس - معس
الجبال والسهول لم يظهر أيضاً يف الخريطة وهو 

من أكرب املعسكرات.
الثــورة واألحــزاب (تثوير األحزاب)

ــاص  الخ ــورة  الث ــق  أف ــن  ــث ع الحدي ــط  يرتب
ــتها يف  ــة بمعرفة وضع األحزاب وسياس بالحزبي

اليمن.
ــة التعددية  ــة الحزبي ــو أن التجرب ــوم ه واملعل
ــام 1990م جاءت من  ــن منذ ع ــي بدأت يف اليم الت
ــلطة الحاكمة  ــيايس، أي من الس ــرم الس ــة اله قم

باعتبارها (منحة أو هبة).
ــة أن تدجن  ــلطة الحاكم ــتطاعت الس ــد اس وق
ــات  ــع ككيان ــي تتموض ــية الت ــزاب السياس األح
ــلطة الحكم،  ــخاص خارج س ــة وليس كأش حزبي
ــة مساملة،  وتقلم أظفارها، بحيث صارت مستأنس
ــلطة الحاكمة  ــا الس ــه ألعضائه ــرىض بما تقدم ت
ــم  ــه والتنظي ــة وأعوان ــس الجمهوري ــة برئي ممثل
ــعبي العام) من  ــيايس التابع له (املؤتمر الش الس
ــة، كالعطايا املالية  ــف ومال واهتمام ومتابع وظائ
ــية كالتعيني  ــية والتعيني يف وظائف سياس الرئاس
ــخ،  ــة ... ال ــة أو وزارة الخارجي ــب معين يف مناص
ــني قيادات  ــة مجزية، وتمك ــك مناصب إيرادي كذل
ــبات  املناس ــض  بع يف  ــرتاك  االش ــن  م ــزاب  األح
ــة  الداخلي ــية  السياس أو  ــة  الدعائي ــة  اإلعالمي
ــة إىل  ــود الحكومي ــاق بالوف ــة وااللتح والخارجي
ــل  ــدى الداخ ــل ل ــا يجم ــو م ــخ، وه ــارج ... ال الخ
ــلطة الحاكمة أكرث  ــام والس ــارج صورة النظ والخ
ــي يف ذلك كانت وال تزال  مما يخدم املعارضة، وه
ــاً حقيقياً يخدم  ــس معارض ــدو مجرد تابع ولي تب

الوطن والشعب.
ــا عىل غري  ــم بناؤه ــد ت ــة يف البل ــة الحزبي البني
ــابات  ــرة الضيقة والحس ــليم، هو النظ ــاس س أس
ــون أي حزب  ــرتض أن يك ــدودة. يف ــة املح الخاص
خادماً للشعب ولكن الذي حدث ويحدث يف اليمن 
ــعب  ــعى ألن يكون الش ــو أن بعض األحزاب تس ه
ــة خاصة بها  ــا وأن تكون الرثوة الوطني ــاً له خادم

وأن يكون كل يشء لها وملصلحتها(1).
ويكفي دليًال عىل ذلك أن أحزاب اللقاء املشرتك 
ــبابية إال بعد  لم تلتحق باالنتفاضات الثورية الش

شهر من انطالقها أي يف 20 فرباير 2011م.
ــار قائد املسرية القرآنية الثائر الوطني  وقد أش

ــي) يف 24  ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــيد (عبداملل الس
ــن،  اليم يف  ــزاب  األح ــة  محن إىل  2014م  ــر  أكتوب
ــزال منغلقاً، ونظرته  ــح أن البعض ال ي حيث أوض

محكومة إىل حد كبري يف إطار حزبه"
ــاء الحزبي أو الفئوي  لم نكن نتخيل أن االنتم
ــات وتوجهات وسلوكيات البعض  قد أثر يف نفسي
ــح ال يفكر إال يف فئته  ــذه الدرجة، إىل أن أصب إىل ه

أو يف حزبه(2).
ــزة ومؤسسات  ــزاب يف اليمن أجه حولت األح
الدولة إىل مغانم يتسابق قادتها عليها ويتنازعون 
ــر الذي ال  ــار بها، األم ــا واالستئث ــول تقاسمه ح

يمكن أن يقبل به وطني أو ثائر.
ــالم  ــة إع ــورة الشعبي ــد الث ــب قائ ــك طال ولذل
ــى  تتعاط أن  ــة،  السياسي ــات  واملكون ــزاب  األح
بمسؤولية تجاه الوضع الداخيل، وال تتبع اإلعالم 
ــورة الشعبية،  ــاق حربه عىل الث ــي يف سي الخارج

وعىل مطالب الشعب.
ــه) املقدمة  ــوار (أنصار الل ــة رؤية الث ويف وثيق
ــور (أحمد رشف  ــة الشهيد األستاذ الدكت بواسط
ــا  ــي، ورد فيه ــوار الوطن ــر الح ــن) إىل مؤتم الدي
ــت يف  ــد فشل ــن ق ــة يف اليم ــزاب السياسي أن األح
اختيار الطريق اآلمن الذي يوصل اليمن ووحدته 

وتجربته الديمقراطية إىل بر األمان.
ــا  ــا بمصالحه ــو انشغاله ــك ه ــب يف ذل والسب
ــعب والوطن،  ــة وعدم االهتمام بقضايا الش الذاتي

إال يف حدود ما يخدم تلك املصالح(3).
يف  ــني  االنتهازي ــذب  وتذب ــزاب  األح ــة  انتهازي
ــاط  ــي وانحط ــف الوع ــة تزيي ــرب مرحل ــن ع اليم
ــي  ــم الطغيان ــري الحك ــت ن ــل تح ــع الطوي املجتم
الفاسد هو أحد أسباب الفشل الذريع يف مواجهة 
كافة التحديات الوطنية والعرصية اإلنسانية ويف 
ــار األحزاب،  ــة اإلرهاب وخي ــة ذلك مكافح مقدم
ــاالت األخرى  ــاً كما يف املج ــذا املجال هو أيض وه
(خيار املهزومني) الذين ال يمكن أن يمثلوا خطراً 
ــلطة الحاكمة  ــاب أو عىل الس ــىل اإلره حقيقياً ع
ــىل النفوذ ويف مقدمة  ــدة وال ع ومنظوماتها الفاس
ــعباً ووطناً  ــي لليمن ش ــدو التاريخ ــه الع أصحاب
ــون  اإلمربيالي ــادتها  وس ــعودية)  الس ــة  (اململك
ــى  خط ــع  اتب أو  ــم  فلكه يف  دار  ــن  وم ــكان  األمري

مسريتهم الطغيانية اإلرهابية الفاسدة.
ــني  الحزبي ــض  ببع ــر  األم ــل  وص ــد  لق ــل  ب
ــة والديمقراطية  ــن أدعياء الحداث واإلعالميني م
ــن حداً  ــي يف اليم ــار العلمان ــاب إىل اليس واالنتس
َفَقدوا معه دورهم التنويري والنقدي وذلك عندما 
ــة واملصالح الخاصة أو  ــوا تحت وطأة الحاج عمل
ــاب والتخلف  ــة، مربرين لإلره ــرات البدائي املضم
ــاد ومدافعني عن املقوالت العنرصية لقادة  والفس

العصابات الحاكمة ومصالحها.
ــي الثوري  ــد الوطن ــه القائ ــار إلي ــا أش ــو م وه
ــن  ــر 2014م: "وم ــخ 12 أكتوب ــه بتاري ــاب ل يف خط
ــات واملقاالت تنطلق  ــرياً من الكتاب العجيب أن كث
ــاريني أو الحداثيني، الذين  ــن بعض الكتاب اليس م
ــة وحرية  ــون الديمقراطي ــهم يتبن يعتربون أنفس
ــذه الحرية  ــرى ه ــرأي، ثم ال ن ــة ال ــة وحري الكلم
ــبات  لديهم وال الديمقراطية أمام مثل هذه املناس
ــي ال يطيقونها وال يتحملونها، بل يهاجمونها  الت
ويشنعون ويحرضون، إىل غري ذلك، كذلك البعض 
ــون  ــة يحاول ــة مقيت ــة مذهبي ــاً بلهج ــن دائم الذي
ــبة، وهي مناسبة دينية  التصدي ملثل هذه املناس
ــت، وتتحدث عن  ــل ثاب ــتند إىل أص ــة تس مرشوع

مناسبة عظيمة، عن مقام عظيم"(4).
أسباب الفشل الحزيب

ــلطة الحكم يف  ــارج س ــلت األحزاب خ لقد فش

ــد األدنى من  ــم الح ــاً يف تقدي ــًال ذريع ــا فش بالدن
الخدمات السياسية للوطن والشعب أو للدستور، 
ــدد من   ــهم ع ــك، فقد أس ــس من ذل ــىل العك ــل ع ب
ــتور والقوانني  ــكام الدس ــاك أح ــزاب يف انته األح
ــيايس التابع  ــع التنظيم الس ــالل التواطؤ م من خ
ــام) و  ــعبي الع ــر الش ــة (املؤتم ــلطة الحاكم للس
(اإلخوان املسلمون = التجمع اليمني لإلصالح) 
ــك  تل ــر  لتمري ــة  والوهابي ــلفية  الس ــه  وملحقات

االنتهاكات عرب التعديالت املتكررة.
ــزاب يف اليمن  ــن ضعف األح ــرياً م ــزءاً كب إن ج
ه أن عدداً منها تابع لقوى الطغيان واإلفساد  َمَردُّ
ــة ومعظمها يرى  ــة والداخلي ــاد الخارجي والفس
ــررة  ــخة مك أو نس ــل  بدي ــرد  ــا مج فيه ــعب  الش
ــج،  ــر أو النه ــواء يف الفك ــم، س ــام القائ ــن النظ م
ــة  ــا الحزبي ــية ويف مقدمته ــات السياس فالتنظيم
ــك ال  ــي لذل ــة، فه ــا الخاص ــغولة بمصالحه مش
ــها، وترى يف وجهة نظرها الخيار  ــمع إال نفس تس
ــعب  ــرأي أو الفرصة للش ــح دون أن ترتك ال األص
كي يعلن موقفه وأهدافه ويختار الوسائل الالزمة 

لتحقيقها.
ــك الحوثي يف  ــيد عبداملل ــب القائد الس وبحس
خطاب له 24 اكتوبر 2014م: "لم يكن التعاطي من 
األحزاب السياسية أو بعضها بمستوى تطلعات 
وآمال هذا الشعب، ولم ينظروا إىل الواقع كفرصة 

استثنائية"(5).

وقال أيضاً: "حولت أجهزة ومؤسسات الدولة 
ــا للتنازع عليها  ــابق اآلخرون إليه إىل مغانم يتس

وتقاسمها واالستئثار بها"(6).
ــإن الثوار  ــا فعلته األحزاب ف ــىل العكس مم وع
(أنصار الله) وحلفاءهم استطاعوا أن يستوعبوا 
ــعب وَتَمثُّل مصالحه، فكان احتشاده  مطالب الش
ــت القيادة الثورية  ــة امليادين واألصقاع تح يف كاف
ــحاً فأجأ كل  ــم كبرياً وكاس ــار الله وحلفائه ألنص

الخصوم واالنتهازيني.
لذلك فإن من أهم آفاق العمل الحزبي يف اليمن 
ــا إىل آفاق  ــا ودفعه ــرتدد منه ــزاب امل ــر األح تثوي
ــا بالتزام  ــوري، بإقناع قادته ــعبي الث ــل الش العم
ــة أعضائها بذلك،  ــورة وتوعي ــا الوطن والث قضاي
ورضورة االلتحام بالشعب والثورة وفك االرتباط 
ــاق  ــاد، واللح ــان والفس ــف والطغي ــوى التخل بق
ــة التفكري  ــن قوقع ــة والخروج م ــرية الثوري باملس
ــي أو الفئوي أو الفردي الضيق املنحرص يف  الحزب
ــث عما يحقق مصالح أعضائه أو فئته  دائرة البح

والدفاع عنها.
ــوري يف ما يخص  ــق الوطني والث ــك هو األف ذل
ــه قائد  ــو ما أوضح ــزاب وه ــورة باألح ــة الث عالق
ــيل ال يقبل التأويل  ــرية القرآنية عىل نحو ج املس
ــية ويف مقدمتها  ــه كافة القوى السياس يف مطالبت
ــزة هذا  ــة وع ــتوى كرام ــون بمس ــزاب أن تك األح
ــه، وأال تتعاطى  ــم، أن تحرتم إرادت ــعب العظي الش

ــة فوق  ــة العام ــل املصلح ــا، وأن تجع ــداً عنه بعي
املصلحة الفئوية والحزبية الضيقة(7).

ــية،  ــرتك بني كل القوى السياس ــل املش إن العم
ــول  املأم ــبيل  الس ــو  ه ــة،  الحزبي ــا  مقدمته ويف 
لتحقيق مطامح ومصالح الشعب اليمني وصيانة 
ــالم  ــن أحزاب اإلس ــك يتطلب م ــن ذل ــه، ولك وطن
ــلمون) يف  ــيايس ويف مقدمتها (اإلخوان املس الس
ــالح)، أن  ــع اليمني لإلص ــمى (التجم اليمن املس
ــة الوطنية وعدم  ــتها وتؤمن بالرشاك تتغري سياس
ــن، وتنبذ  ــة وتمثيل الدي ــكار الحقيق ــم باحت الزع
الخطاب التكفريي وتفك ارتباطها بمراكز القوى 
ــة  والطغياني ــائخية  املش ــة  والقبيلي ــكرية  العس
ــعودية وأمريكا،  ــدة والوالء للوهابية والس الفاس
ــىل مختلف  ــورة مفتوحة ع ــاق الث ــم فإن آف فإن ل

الخيارات الوطنية والعمل الثوري.
ــدة  ــة الفاس ــلطة الطاغوتي ــني الس ــاط ب االرتب
ــة تزاوج  ــيايس، كان نتيج ــالم الس ــزاب اإلس وأح
ــكري  ــائخي - القبييل العس الحكم الطغياني املش
ــن جبهة  ــلمة م ــات املتأس ــع الجماع ــف م املتخل
ــة  ــة املدني ــد الدول ــري ض ــلح والفك ــداء املس الع
الحديثة الخالية من الفساد واالستبداد والقائمة 

عىل سيادة القانون.
ــال الحزبية،  ــورة يف مج ــاق الث ــم آف ــن أه إن م
ــك التي تلبس  ــزاب، وخاصة تل ــاط األح فك ارتب
ــكرية  العس ــان  الطغي ــز  بمراك ــة،  ديني ــوحاً  مس
ــة،  اإلرهابي ــارص  والعن ــدة،  الفاس ــائخية  املش
ــن يتحقق ذلك  ــعودية الوهابية، ول ــة الس واململك
ــادات  القي ــن  ــورة م ــزاب املذك ــص األح إال بتخل
ــن والوطن  ــرة بالدي ــة املتاج ــة التكفريي الكهنوتي
ــا واملرتبطة بها  ــة له ــة التابع ــارص اإلرهابي والعن
ــن وخطاب  ــب كفة الوط ــزاب، وتغلي ــك األح يف تل
العنارص والقيادات املعتدلة غري املتاجرة بالدين، 
ــاق مع قوى  ــق التواصل والحوار واالتف عىل طري

الثورة بقيادة (أنصار الله) وحلفائهم.
ــو تطهري  ــاط هذا ه ــك االرتب ــا أن مقتىض ف كم
ــن  م ــن  ــش واألم الجي ــة  ــة وخاص الدول ــزة  أجه
ــتولت  ــي اس ــة الت ــة واإلرهابي ــارص التكفريي العن
ــا وفرضت أعضاءها  ــىل الوظائف دون حق فيه ع
ــلفنتها  ــتغلة يف ذلك موجة أخونة الدولة وس مس
ــات الثورية التي بدأت يف  ووهبنتها بعد االنتفاض
2011م وتمكنت قوى التخلف والفساد والطغيان 
ــا  وتطعيمه ــا،  لصالحه ــا  موجته ــوب  رك ــن  م
ــوى التي تتميز بالكفاءة والنـزاهة  بالعنارص والق
ــي تتوافر يف  ــات والثورية الت ــري ذلك من الصف وغ
ــم الذين لم يتلوثوا  ــوار (أنصار الله) وحلفائه الث

يف مستنقع الفساد.
استمـــرار الثـــورة

ال ريب أن محاربة اإلرهاب والطغيان والفساد 
ــا  به ــع  تضطل ــاقة  ش ــة  مهم ــن  اليم يف  ــني  املزمن
ــار الله)  ــة بقيادة (أنص ــوى الوطنية والثوري الق
(الحوثيون) وذلك لقدرة مراكز القوى الطغيانية 
الفاسدة عىل إعادة إنتاج نفسها من خالل تفعيل 
ــه أو إقصاء العوامل املختلفة التي تؤثر يف  وتوجي
ــوى املهيمنة يف  ــي لصالح الق ــراك االجتماع الح
ــتبداد  املجتمع وقد تعيد مراكز القوى إنتاج االس
ــة االنتفاضات  ــاد بركوبها موج والتخلف والفس
الشعبية ضد النظام الحاكم، كما حدث يف 2011م. 
وهنا تؤدي (الدولة الرخوة) دور الوسيط لصالح 

مراكز قوى الفساد والطغيان البديلة حيث عملت 
ــل الداخلية والخارجية لتحقيق  عىل كافة العوام
ــيخ هيمنة طغيان  ــيني لها هما: ترس هدفني أساس
ــي أعادت إنتاج  ــاد والتبعية الت مراكز قوى الفس
ــها، وضمان استمرار الفساد وتثبيته كمكون  نفس

أسايس يف الحياة السياسية.
ــداف الثورة وصوًال إىل  ولذلك فإنه لتحقيق أه

اآلفاق املرسومة لها ال بد من استمرار الثورة.
لقد كانت وال تزال الفرصة متاحة للثوار بقيادة 
ــيطرة الثورية عىل كافة  ــار الله) إكمال الس (أنص
ــمية والجهات الحكومية وإقامة  ــلطات الرس الس
ــن قيادة  ــة يف اليمن ولك ــة بديل ــلطة حكم ثوري س
ــلمي وقامت  ــدرج الس ــارت طريق الت ــورة اخت الث
بالتوقيع عىل (اتفاقية السلم والرشاكة) بتواضع 
ونكران ذات، كما تعاملت مع الخصوم السياسيني 

وحتى أعداء الثورة بإنسانية وعدالة.
ولقد عاب بعض املثقفني عىل قوى الثورة عدم 
ــقاطها النظام واجتثاث منظومته، بينما رأي  إس
ــوري العنيف  ــب الطريق الث ــواب تجن آخرون ص
ــورة  والث ــامح  التس ــبيل  س ــار  واختي ــامل  والش

املستمرة متدرجة املراحل.
ــار الله)  ــفع للثوار (أنص ــه لم يش ــن ذلك كل لك
ــا فتئوا  ــنوا وم ــورة، فش ــداء الوطن والث ــد أع عن
ــتقوين يف  ــد الثورة والثوار مس ــعواء ض حروباً ش
ــارج ومرتبصني الدوائر بالوطن والثورة  ذلك بالخ

والثوار.
ولذلك فإنه طبقاً للتجارب التاريخية وخطورة 
ــيادها يف  ــاد والطغيان وأس وإمكانيات قوى الفس
ــورة وقادتها من  ــه ال مناص لقوى الث الخارج فإن
ــدة  ــقاط النظام بمنظومته الفاس ــاء خيار إس إبق
ــدم  ــرد، وع ــىل التم ــض ع إذا أرص البع ــاً  مفتوح
ــوري التدريجي والتعاون  ــتجابة للتغيري الث االس
مع (اللجان الشعبية والثورية) عىل نحو يمكنها 
ــة والثورية عرب أجهزة  ــن أداء واجباتها الوطني م
ــن املعيق منها حتى  الحكم املختلفة والتخلص م

استكمال أهداف الثورة.
ــد عىل أن من  ــاف ال بد من التأكي ــة املط يف نهاي
يجعل من نفسه مرتساً وعائقاً أمام االستحقاقات 
ــعبنا املرشوعة ومن يرص عىل  الثورية ومطالب ش
ــه الرشاكة الوطنية  ــي الفساد ويقف بوج أن يحم
ــه وكل من يرص  ــة الوطن وبنائ ــة يف حماي والثوري
ــذا البلد وليس  ــزءاً من مشاكل ه ــىل أن يكون ج ع
حًال لها يحرك مشكلة هنا وأخرى هناك ويسلط 
ــة بغري حق يف  ــة والخاص ــة العام ــه اإلعالمي أبواق
ــإن الشعب  ــد الوطن والشعب، ف ــاه سلبي ض اتج
اليمني لن يقف متغاضياً عن ذلك إىل ما ال نهاية. 
ــعبنا اليمني، كثرياً جداً، يكفي  لقد ترضر كثرياً ش
ــني  ــني املتحيِّل ــن امللتف ــني الفاسدي ــك الالعب أولئ
ــا يرض بهذا  ــع الخارج يف م ــني م ــن املنسق املتآمري
ــعبنا اليمني األمل يف أن ينتبه  الشعب. إذا فقد ش
ــى بمسئولية  ــداً ويتعاط ــة جي ــس الجمهوري رئي
ــد ويكون حرصه وهمه األول مصلحة شعبه  ورش
ــون املسألة  ــار حينها تك ــل اعتب ــا فوق ك ويضعه
ــة املطاف سوف  ــعبنا اليمني يف نهاي خطرية، وش
ــد عليه السيد  ــة وهذا ما أك ــذ املواقف الالزم يتخ
ــك بدر الدين الحوثي يف خطاب له بتاريخ  عبداملل

15 /12 /2014م.
الهوامش:

ــد الوطني الثوري السيد  (1) من خطاب القائ
(عبدامللك الحوثي) يوم 15 /12 /2014م.

(2) من خطاب للزعيم الوطني الثوري السيد 
(عبدامللك الحوثي) ألقاه يوم الجمعة 24 أكتوبر 

2014م.
(3) الوثيقة، إصدار املجلس السيايس ألنصار 

الله، ص (272).
(4) الخطاب املؤرخ األحد 12 أكتوبر 2014م.

(5) من خطاب للزعيم الوطني الثوري السيد 
(عبدامللك الحوثي) ألقاه يوم الجمعة 24 أكتوبر 

2014م.
(6) م. س.

(7) الخطاب املؤرخ 24 /10 /2014م.

0606 دراسات

أسباب الثورة الشعبية وآفاقها يف اليمنأسباب الثورة الشعبية وآفاقها يف اليمن
الحلقة الثالثة

هذه الدراسة املوجزة تمت كتابتها قبل العدوان الشامل عىل اليمن بفرتة وجيزة، وما 
ورد يف هذه الدراسة، يوضح أسباب العدوان واالرتباط الذي ال يقبل التجزئة بينه 

وبني مراكز قوى الطغيان والفساد التي اندلعت ثورة 21 سبتمرب 2014م ضدها.

مجلي أبورافد *

خريطة تبني بعض املعسكرات ومواقعها يف مدينة صنعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

استطاعت السلطة 
تدجني األحزاب السياسية 

فأصبحت مجرد تابع وليس 
معارضًا حقيقيًا

يجب استمرار الثورة 
الجتثاث مراكز الفساد 

والطغيان القادرة على إعادة 
إنتاج نفسها يف كل مرحلة

أحزاب املشرتك لم تلتحق 
بالثورة السلمية إال بعد 

شهر من انطالقتها 
الشبابية عام ٢٠١١م
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