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المســرية الثوريــة :
ــريي،  ــب الجماه ــتعل الغض ــام 2011م اش ع
ــبابية ضد  ــعبية الش ــملت االنتفاضات الش فش
ــة  ــن وخاص ــدن اليم ــم م ــم معظ ــام الحاك النظ

العاصمتني (صنعاء) و (تعز).
ــة  ــات الثوري ــن أَنَّ االنتفاض ــم م ــىل الرغ وع
ــض األمل إىل  ــن قد أعادت بع ــبابية يف اليم الش
النفوس يف قدرة اإلنسان اليمني عىل الثورة ضد 
الظلم والفساد والطغيان، إال أن شواهد الواقع 
ــت عليها  ــات قد التف ــك االنتفاض ــت أن تل أثبت
ــدة وحولتها إىل  مراكز القوى الطغيانية الفاس
مجرد إدارة مؤقتة لرصاعات مراكز القوى عىل 
ــية  ــل تناقضاتها السياس ــال وح ــلطة وامل الس
ــد أية عصبه (عصابة) من مراكز  ولذلك لم تفق
ــلطة، ولم  ــيطرتها عىل الس ــوى الحاكمة س الق
ــاليب ممارسة هذه  تتغري إال وجوه وقواعد وأس
ــام غنائمها، حيث اغتنم  ــلطة وسبل اقتس الس
ــة فعمل  ــلمون) الفرص ــم (اإلخوان املس تنظي
ــتطاع إىل ذلك  ــداً عىل أَْخَونة الحكم ما اس جاه
سبيًال. ويف هذا اإلطار وقفت حدود االنتفاضات 
ــهد  ــادرة الخليجية عند مش ــد املب ــن بع يف اليم
ــس  الرئي ــح  ــة لصال االنتخابي ــوات  ــرز األص ف
ــات ونتائجها  ــي لتتحول هذه االنتخاب التوافق
ــتوردة) إلبقاء  ــرد تقنية انتهازية مس إىل (مج
ــاد والتخلف وعدم  ــتبداد والفس منظومة االس
ــض قد رأى  ــا بها، بل إن البع ــاس، جوهري املس
ــدرت بها مراكز  ــات الثورية التي غ يف االنتفاض
ــاد والطغيان منذ عام 2011م مجرد  قوى الفس
ــتبدادي واالنتقال من  ــة الفن االس تغيري يف آلي
ــدة إىل القهر عىل  ــة واح ــلطوي دفع القهر الس
ــت إرشاف  ــري مبارشة تح ــل غ ــات أو مراح دفع

قوى الهيمنة واالستكبار العاملي.
انتفاضة 11 فرباير الثورية الشبابية السلمية 
ــان  ــز الطغي ــض مراك ــا بع ــر عليه ــري تآم للتغي
والفساد فحولتها إىل رصاع سيايس بني كل من 
(املؤتمر الشعبي العام) و (اإلخوان املسلمون 

= التجمع اليمني لإلصالح) وملحقاتها.
لم يستطع (مؤتمر الحوار الوطني) اإلفالت 
ــاد فصار  من قبضة مراكز قوى الطغيان والفس
ــيلة الحتواء االنتفاضة الشبابية السلمية  وس
ــاد  ــتبداد والفس ــة االس ــاج منظوم ــادة إنت وإع

والتخلف والتبعية.
ولكن جماهري الشعب اليمني الثائرة بقيادة 
ــت النضال الثوري وتقديم  (أنصار الله) واصل
ــى حتى بزغ فجر  ــهداء والجرح املئات من الش
ــارة يف 21  ــة والحض ــن صنعاء الحري ــورة م الث
ــوار انتصارا  ــكان انتصار الث ــبتمرب 2014م، ف س
ــتقالل  للطهارة الثورية والتقدم والحرية واالس

الوطني والعدل.
ــعب  ــن هنا يمكننا القول أن ما تحقق للش وم
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــم يف الح ــي العظي اليمن
ــب عليه  ــوري عظيم، ترت ــاز ث ــبتمرب هو إنج س
ــرب  ــن أك ــدد م ــقاط ع ــا إس ــة، منه ــج مهم نتائ
ــيطرة  ــاد املتغولة واملس ــان والفس ــوى الطغي ق
ــع  ــماً م ــيايس تقاس ــأن الس ــة يف الش واملتحكم
ــن لليمن وطناً  ــع املعادي ــيق م الخارج وبالتنس

وشعباً.
ــوات  ــن الق ــال م ــهداء األبط ــل الش إن قواف
ــن واملثقفني وغريهم  ــلحة واألمن واملفكري املس
ــة، الوطن  ــرية الثوري ــالل املس ــا، خ ــي قدمه الت

ــون  اليمني ــون  الوطني ــوار  والث ــعب  والش
املنخرطون يف اللجان الشعبية والثورية بقيادة 
(أنصار الله) (الحوثيون) وما زالوا يقدمونها، 
ــهداء املثقفني،  ــد تقدمتها وواكبتها قافلة الش ق
ــتاذ الدكتور (عبدالكريم جدبان)،  ومنهم: األس
ــد عبدالرحمن رشف  ــور (أحم ــتاذ الدكت واألس
ــد عبدامللك  ــتاذ الدكتور (محم ــن)، واألس الدي
ــتاذ املحامي (حسن الدولة)،  املتوكل)، واألس
ــماعيل  ــتاذ الدكتور (إس ومحاولة اغتيال األس
ــي)  ــم الخيوان ــتاذ (عبدالكري ــر)، واألس الوزي
ــض مراكز القوى  ــقوط بع ... الخ، قد أدت إىل س
ــتكبار  ــدة العميلة لقوى االس الطغيانية الفاس

العاملي والعربي.
معوقات المسرية الثورية :

الحديث عن آفاق الثورة يستلزم، بالرضورة، 
بياناً موجزاً ألهم معوقات املسرية الثورية التي 
ــداف ثورة الواحد  ــل حتى اآلن تحقيق أه تعرق
والعرشين من سبتمرب 2014م، وصوًال إىل آفاقها 
ــرية أهم  ــد أوجز قائد املس ــة املرشقة، وق الرحب

تلك املعوقات يف اآلتي:
ــي خلفتها  ــة الهائلة الت ــوق األول : الرتك املع
ــد أوصلوا  ــز النفوذ، لق ــات الحكم ومراك عصاب
ــع خطري  ــة إىل واق ــات الدول ــع يف مؤسس الوض
ــات العمل  ــع البلد وآلي ــداً، بنوا واق وعجيب ج
ــتوى االقتصادي وغريها عىل أساس  عىل املس
ــات العملية  ــادهم، كل الرتتيب ــب مع فس يتناس

خطوة بخطوة بنوها عىل هذا األساس.
ــوب  املطل ــكل  بالش ــرك  تتح ال  ــة  العجل إن 
ــريا  ــاك كث ــاد، ألن هن ــة الفس ــال محارب يف مج
ــة  ــلبي لرئاس ــا الدور الس ــات، ومنه ــن املعوق م
ــورة  ــالل الث ــس خ ــد كان الرئي ــة. لق الجمهوري
ــوى  ــدر ق ــعبي يتص ــد الش ــعبية والتصعي الش
ــي وإىل  ــعب اليمن ــاءة إىل الش ــاد يف اإلس الفس
ــوى التي  ــدر الق ــوري وكان يتص ــد الث التصعي
ــه جعل من  ــوري، بل إن ــد الث ــدى للتصعي تتص
نفسه مرتساً ومظلة لقوى الفساد والفاسدين.

ــد  ــي : التعاطي اإلعالمي الفاس املعوق الثان
ــري من يف  ــب يف كث ــن أن يص ــدًال م ــكاذب، فب وال
ــالم إىل دعم  ــح، وأن يتجه اإلع االتجاه الصحي
ــفوحة ملكافحة  ــة والدماء املس ــود املبذول الجه
ــة إلصالح  ــاء دولة قوي ــاد وبن ــاب والفس اإلره
ــة العدل اتجه  ــاد وإلقام الواقع، ومحاربة الفس
ــلبي  ــاب اإلعالم يف االتجاه الس ــدد من أصح ع
ــتائم  الش ــىل  ع ــئ  الخاط ــلكه  مس يف  ــداً  معتم
ــورة  الث ــويه  تش ــة  بغي ــب  واألكاذي ــباب  والس

ومحاربة الوطن والشعب.
ــدور  ــلبية وال ــل الس ــات والعوام ــن املعوق م
ــي  ــدور الخارج ال ــذا  ــىل رأس ه ــي ع الخارج
ــن دول املنطقة،  ــا بعض أذيالها م أمريكا ومعه
ــاد يف  أمريكا كانت وال زالت هي أكرب داعم للفس
ــدين. ولذلك كان املوقف  هذا البلد وحاٍم للمفس
ــعبية وكان  ــلبياً تجاه املطالب الش األمريكي س
ــدين مع  ــاد والفاس ينحاز دائماً إىل جانب الفس
ــدول اإلقليمية كذلك تقر  أن املجتمع الدويل وال
ــاد قد تغول وتجذر واستفحل  جميعاً بأن الفس

يف مؤسسات الدولة.
ــت عبارة  ــي يف حقيقتها، كان ــة التي ه الدول
ــارب اإلرهاب  ــوى ال يمكنها أن تح عن مراكز ق
ــاج لها  ــا نت ــذه كله ــان ألن ه ــاد والطغي والفس
ــادة  ــتمرارها وإع ــل اس ــا وعوام وأدوات حكمه

إنتاجها، األمر الذي يؤكد أنه ال بد لقوى ثورية 
ــلطة الفساد والطغيان واإلرهاب  من خارج الس
ــع الوطنيني  ــاون م ــب بالتع ــام بالواج ــن القي م
ــلحة  ــوات املس ــاء يف الق ــة الرشف ــوار وكاف والث
ــة ومختلف  ــلطة اإلداري ــزة الس ــن وأجه واألم
ــات العامة والخاصة واملثقفني األحرار  املؤسس
ــتنقع الفساد  التقدميني الذين لم يغرقوا يف مس

والظلم واملناطقية واملذهبية والعنرصية.
القضــاء علــى الفســاد :

ــعى يف األرض  ــوىل س ــاىل: ((وإذا ت ــال تع ق
ــل والله ال  ــرث والنس ــا ويهلك الح ــد فيه ليفس

يحب الفساد)). [البقرة، 205].
ولذلك فإن من أهم أهداف الثورة، وصوًال إىل 

أفق ثوري خال من الفساد هو القضاء عليه.
ــاد يف اليمن قد  ــت، بجالء، هو أن الفس والثاب
ــهد له التاريخ  ــر عىل نحو لم يش ــمَّ الرب والبح َع
ــن العرش  ــن واحدة م ــى صارت اليم ــًال، حت مثي
الدول األكرث فساداً يف العالم، حسب آخر تقرير 

دويل موثق.
ــوى الطغيانية  ــز الق ــادة مراك ــه ق ــا فعل إن م
ــدة بالوطن والشعب طيلة حكمهم يعترب  الفاس
ــيداً واضحاً لآلية الكريمة السالفة، فمنذ  تجس
ــاد  ــعوا، عمداً، إلفس ــدة الحكم س ــوا س أن اعتل
ــع  ــا وجمي ــي يف جوهره ــع اليمن ــاة املجتم حي
ــوبية  واملحس ــوة  الرش ــوا  مارس ــا،  مظاهره
ــاطة واالبتزاز والتزوير إلرادة  واملحاباة والوس
ــط أكرب عدد  ــم أن توري ــاداً منه ــني اعتق املواطن
ــي وإغراقهم يف  ــاء املجتمع اليمن ــن من أبن ممك
الفساد بمختلف مظاهره سوف يضمن بقاءهم 
ــا اعرتف رموز  ــم إىل ما ال نهاية، ولطامل يف الحك
هذا النظام سابقاً وحالياً بأن الفساد آفة تفتك 
ــادهم  بالبالد لكن اعرتافهم هذا فقط لتربير فس

وفساد رشكائهم، وكل من يدور يف فلكهم.
وهكذا فقد حلت سيادة الرشوة واملحسوبية 
ــيادة القانون، كما أنه  والقوة الهمجية محل س
ــري املرشوعة لقادة  ــم من تراكم الرثوات غ بالرغ
ــا ال تخضع  ــه إال أنه ــم ومنتفعي ــام الحاك النظ
ــكل من  ــاهم بأي ش ــاء رضيبي وال تس ألي وع
ــة خصوصاً  ــاء العام ــل األعب ــكال يف تحم األش

تلك األموال املهربة خارج البالد.
ــرية  املس ــد  قائ ــاً  أيض ــك  ذل إىل  ــار  أش ــد  وق
ــه منصور هادي  ــالة إىل عبدرب ــة يف رس القرآني
ــايل: ((إن من  ــو الت ــىل النح يف 2014/8/25م ع
ــاق  ــرصف يف اإلنف ــي ت ــارات الت ــد أن امللي املؤك
ــلط، واملليارات  ــرشوع لصالح قوى التس غري امل
ــدين،  ــح الفاس ــة لصال ــاءات الرضيبي يف اإلعف
ــاء واملياه  ــة بفواتري الكهرب ــارات املرتبط وامللي
ــرثوة العامة  ــل من ال ــاع الهائ ــا، واالقتط وغريه
لصالح املتنفذين، واإلنفاق الذي يصب يف إطار 
ــة  ــات وانعدام السياس ــث، وغياب األولوي العب
ــب االقتصادي،  ــيدة يف الجان ــة والرش الحكيم
ــوي، كل هذا  ــك وق ــاء اقتصاد وطني متماس بن

يمثل آفة وكارثة كربى)).
ــف السيد القائد  ــبق فقد كش وإيضاحاً ملا س
ــاد  ــاع النفط فقط قد أضاع الفس ــن أنه يف قط ع

والفاسدون أكرث من (500 مليار دوالر).
ــاد والخراب الناجم عنه يلقي  كل ذلك الفس
عبئاً ثقيًال عىل كاهل قوى الثورة والثوار ويحتم 
ــعبية والثورية القيام بواجبها  عىل اللجان الش
ــوال املهربة  ــتعادة األم الوطني والثوري يف اس

ــاد ومحاسبة  إىل الخارج وتجفيف منابع الفس
ــاذ كافة  ــني فيه واتخ ــه واملتورط ــني علي القائم
اإلجراءات الالزمة للقضاء عليه بدءاً بتجفيف 
منابعه وحماية املجتمع منه والحيلولة دون أن 

يعيد الفاسدون إنتاج أنفسهم.
ــهوراً عاملياً  ــن مش ــاد يف اليم ــد صار الفس لق
ــترشاء  ــدول اس ــة يف ج ــة الخامس ــاز املرتب وح
ــو ما أوضحه  ــر دولية، وه ــاد طبقاً لتقاري الفس
ــادي:  له ــالة  رس يف  ــة  الثوري ــرية  املس ــد  قائ
ــتفحل يف  ــاد قد اس ــر إن الفس ــم يق ((كل العال
ــال إىل ما  ــى وصل الح ــة، حت ــات الدول مؤسس
ــكل الخطوات التي قام  ــل إليه. ومع ذلك، ف وص
ــواء عىل مستوى مجلس األمن  بها الخارج، س
ــا من  ــض أذياله ــكا وبع ــتوى أمري ــىل مس أو ع
ــدين.  الدول التابعة لها، يصب يف حماية الفاس
فكلما يكون هناك توجه فاعل ملحاربة الفساد، 
ــة  ــكا، وبرسع ــج أمري ــارج وتنـزع ــج الخ ينـزع
ــن هنا أو هناك ويحركون  يبحثون عن موقف م
ــياق، وهذه فضيحة ألمريكا  أذرعهم يف هذا الس

التي تدعي الديمقراطية وحقوق اإلنسان)).
ــىل  ــاء ع ــاد والقض ــع الفس ــف مناب إن تجفي
ــبابه ومظاهره، ومن ثم، بناء اقتصاد وطني  أس
ــك، بما يتطلبه ذلك من إجراءات ثورية  متامس
ــا إلغاء كافة امليزانيات واالمتيازات  عديدة منه
غري املرشوعة ملراكز القوى الطغيانية الفاسدة 
ــواء، كل ذلك هو  ــىل الس ــذة ع ــة واملتنف الحاكم
ــاس لبناء الدولة املدنية العادلة الحديثة،  األس

وبدونه يكون التبشري بها من لغو الكالم.
ــعبية يف خطاب  ــد الثورة الش ــك أكد قائ ولذل
ــخ 2014/10/24م أن من املهام األولية  له بتاري
ــاد، وذلك:  ــىل الفس ــوار القضاء ع ــورة والث للث
((انطالقاً من واقع املسؤولية الدينية والوطنية 
ــذي عانى  ــعبنا اليمني ال ــة تجاه ش واألخالقي
ــاد تعاقب عليه الزمن،  الكثري والكثري جراء فس
ــدن واضح يف  ــوم من ت ــو عليه الي ــا ه أدى إىل م
ــود يف اليمن من  ــاة. وما يس ــتى نواحي الحي ش
ــاد رهيب  ــروب وانهيار اقتصادي وفس فنت وح
واختالالت أمنية، وتنام للتكفرييني والدواعش، 
ــتخبارات  لالس ــة  وصنيع ــداد  امت ــم  ه ــن  الذي

األجنبية)).
ــاد  ــاث منابع الفس ــواز مع اجتث ــط مت ويف خ
بتجفيفها والتخلص من الفاسدين وبدء تعايف 
ــلبيات  ــي من آثارهم، ومحو الس املجتمع اليمن
ــي يتحقق يف األفق  ــىل ذلك، ولك ــي ترتبت ع الت
ــلك  ــاد)، فإنه يلزم أن يس ــن بال فس ــعار (يم ش
ــعبية،  ــق اللجان الثورية والش ــوار، عن طري الث
ــاذ العديد من  ــادروا إىل اتخ ــبًال متعددة ويب س

اإلجراءات من أهمها:
ــون يف عملهم  ــتور والقان ــزام بالدس 1 - االلت
ــل  ــة يف عم ــة وخاص ــمية القائم ــر الرس واألط
ــارش  ــال مب ــىل اتص ــي ع ــعبية الت ــان الش اللج
ــدم التلوث  ــم اليومية، وع ــني يف حياته باملواطن
ــوبية وغريه نتيجة  ــاد من رشوة ومحس بالفس
ــام  النظ أدوات  ــن  م ــدين  بالفاس ــم  اختالطه
ــام الرشطة إىل رئاسة  ــابق، ابتداًء من أقس الس
ــون جعلهم أدوات  ــن يحاول ــة، والذي الجمهوري
ــوذ  ــتغالل النف ــادهم واس ــة لفس ــذ إضافي تنفي

وإساءة استعمال السلطة.
ــاد  ــني من ضحايا الفس ــاف املظلوم 2 - إنص
والطغيان وإعادة الحقوق إىل أصحابها ليتعاىف 

ــاد والظلم الذي  املجتمع اليمني من تركة الفس
أنتجها نظام االستبداد والطغيان.

ــتفادة كافة  ــة باس ــات الكفيل ــع اآللي 3 - وض
ــرثوات الوطنية يف  ــدات ال ــاء الوطن من عائ أبن
صورة خدمات عامة، من خالل إعطاء املناطق 
ــة،  التنموي ــاريع  املش يف  ــة  األولوي ــة  املحروم
ــاريع  املش ــذه  ه ــع  توزي يف  ــة  العدال ــاة  ومراع

مستقبًال.
ــث  ــن حي ــة م ــرثوة البرشي ــام بال 4 - االهتم
يف  ــل  والتأهي ــة،  والتعليمي ــة  الصحي ــة  الرعاي

مختلف املجاالت.
5 - كشف مواطن الفساد ومالحقة الفاسدين 
شعبياً وقضائياً وإعالمياً، كما حدث يف الفساد 
الذي تم كشفه يف نطاق القوات املسلحة وقطاع 

النفط والغاز.
6 - العمل عىل الحفاظ عىل املمتلكات العامة 
والخاصة املرشوعة، واسرتداد الرثوات املنهوبة 
ــتغالل النفوذ أو الوظيفة  بالقوة املجراة أو باس
ــة  ــوال العام ــت األم ــواء كان ــخ، س ــة ... ال العام
ــا نقدية أو  ــتيالء عليه ــة التي تم االس واملوقوف
عقارات أو منقوالت وتوظيفها يف اليمن لخدمة 

مجاالت التنمية.
ــورة: ((إن  ــح زعيم الث ــذا الصدد أوض ويف ه
ــعب مستمرة وقد قطع الشعب وأنجز  ثورة الش
ــة  ومالحق ــاد  الفس ــة  محارب يف  ــرياً  كب ــوطاً  ش
ــج  ــه نتائ ــب علي ــاز ترت ــذا اإلنج ــن. وه النافذي
ــع فوجئت قوى  ــض الرتكي ــعب رف مهمة. فالش
ــم يف الداخل بهذا  ــاد يف الخارج وعمالؤه الفس
اإلنجاز. فالشعب تحرك معتمداً عىل الله وعىل 
ــه. وأمام كل هذا لم يستطع العالم أن يقف  نفس
أمام هذا اإلنجاز. والـ 21 من سبتمرب شاهد عىل 

حيوية هذا الشعب)).
ــة  الرضيبي ــاء  األعب يف  ــر  النظ ــادة  إع  -  7
ــاب رؤوس  ــة وإخضاع أصح ــف العام والتكالي
ــتفيدين من  ــوا ثرواتهم مس ــوال ممن راكم األم
ــة تكفل  ــواع رضيبي ــابق ألن ــام الس ــاد النظ فس
ــم وبني غريهم  ــاواة بينه ــق العدالة واملس تحقي
ــوا عرضة للجباية  ــار التجار الذين ظل من صغ

التعسفية خالل املرحلة السابقة.
ــم رصفها  ــي يت ــات الت ــة النفق ــاء كاف 8 - إلغ
ــل: ميزانيات  ــق مث ــوى دون وجه ح ــز الق ملراك
مشائخ القبائل واملليارات التي تنفق دون وجه 

حق عىل الفساد واملفسدين.
ــتورية  الدس ــوص  النص ــة  كاف ــاء  إلغ  -  9
والقانونية التي تكرس الطغيان وتنتهك حرمة 
ــدين ومثال  ــة وتحمي الفاس ــكام القضائي األح
ــأن  ــنة 1995م بش ــك: (القانون رقم (6) لس ذل
ــف  ــاغيل وظائ ــة ش ــام ومحاكم ــراءات اته إج
ــة)، واملادة  ــا يف الدول ــلطة التنفيذية العلي الس
ــل  تجع ــي  الت ــات  املرافع ــون  قان ــن  م  (293)
ــة مطلقة لقيادة  ــلطة القضائية تابعة تبعي الس
ــلطة التنفيذية والتي كانت ممثلة يف رئيس  الس

الجمهورية.
ــداف الثورة  ــن أه ــزء م ــك كج ــق ذل إن تحقي
ــار مكافحة  ــا العادلة يف مضم ــوًال إىل آفاقه وص

الفساد والفاسدين يحتم ما ييل:
ــعبية والثورية مع  ــرتاك اللجان الش أوًال : اش
ــرتداد  ــوة لتمكينها من اس ــزة الدولة الرخ أجه
ــة  العام ــة  املنهوب واألرايض  ــوال  األم ــع  جمي
ــوء  ــبب س ــارج بس ــل والخ ــة بالداخ والخاص

ــتغالل النفوذ  ــلطة أو بسبب اس استخدام الس
ــباب غري  ــا من األس ــر وغريه ــطو والتزوي والس
ــا واملجتمع  ــا يضمن حق الضحاي املرشوعة بم
ــبة الناهبني إدارياً وقضائياً  يف مساءلة ومحاس
ــة والعمل عىل  ــري الوطنية والدولي ــاً للمعاي وفق
ــع الترصفات غري  ــات التي تمن ــدور الترشيع ص

القانونية باملمتلكات واألرايض واألموال.
ويف خطاب شهري له أكد السيد الثائر، رضورة 
ــات الرقابة للجان الثورية،  ــليم: ((مؤسس تس
ــا يف حماية  ــي املنوط به ــل دورها الوطن لتفعي
ــرياً إىل ((أن  ــي))، مش ــعب اليمن مقدرات الش
ذلك يأتي يف سياق مكافحة الفساد، املتوغل يف 

مؤسسات الدولة)).
ــو  ــاده ه ــاف فس ــية انكش ــض، خش ــد رف وق
وبعض بطانته، الخائن (عبد ربه هادي) طلب 
السيد القائد رغم مرشوعيته وأهميته الوطنية 

ومستلزماته الثورية.
ــات  ــع مؤسس ــوع جمي ــاً : رضورة خض ثاني
ــكرية)  والعس ــة  واألمني ــة  (املدني ــة  الدول
ــة،  الرقابي ــزة  لألجه ــة  االقصادي ــدات  والوح
ــة اللجان  ــال، رقاب ــك، بطبيعة الح ــمل ذل ويش
ــا املمثلة لجماهري  ــعبية والثورية باعتباره الش
ــاد والظلم  ــىل الفس ــر ع ــي الثائ ــعب اليمن الش

واإلرهاب.
ــن  ــي رسقها (عيل محس ــة الت ــغ الهائل املبال
ــن  ــارات - م ــا -امللي ــتحوذ عليه ــر) واس األحم
ــون  ــي ويقوم ــذي يعان ــعب ال ــذا الش ــوال ه أم
اآلن  ــد  لح ــارج،  الخ إىل  ــا  وتهريبه ــا  بحمايته
ــات الكبرية لدى  ــون الكثري من املديوني يتجاهل
ــه يرصخون أنه  ــن ويف الوقت نفس كبار النافذي
ــابق. لإلنفاق عىل  ــا يف الس ــوال، كم ــد أم ال توج
ــدين تتوفر األموال وإذا املسألة  الفساد والفاس
هي حاجة الشعب اليمني يصيحون أن امليزانية 
ــة وال يشء فيها،  ــة فارغ ــة وخزينة الدول العام
هذا هو ديدنهم، هذه األيام يحاولون أن ينـزلوا 
ــيات والجماعات التي  مليارات لكثري من املليش
ــن بينها كثري  ــن) م كانت تقاتل مع (عيل محس
ــوف ومأرب  ــني والقاعديني يف الج ــن التكفريي م
ــوا حتى باألمس أن  ــض املحافظات وحاول وبع
ــان الثورية  ــوال انتباه بعض اللج ــوا ذلك ل يفعل
ــألة محاربة  التي أعاقت ذلك، لذلك تصبح مس

الفساد مسألة أساسية().
أن  ــة  الثوري ــرية  املس ــد  قائ ــح  أوض ــا  حينه
الشعب لن يبقى متغاضياً إىل ما ال نهاية. وعىل 
ــايض، وأال  ــوى امل ــرياً لق ــى أس ــس أال يبق الرئي
ــق األموال لتلك القوى إىل حيث قد هربت،  يلح
يف إشارة إىل اللواء (عيل محسن األحمر) الذي 
فر إىل (السعودية) عقب سقوط (صنعاء) مع 

بعض (أوالد األحمر).
ــة  ــة الثوري ــرية الوطني ــد املس ــد قائ ــا أك كم
يف  ــت  كان ــي  الت ــة،  التكفريي ــع  ((املجامي أن: 
ــة الدولة،  ــن خزين ــم م ــى الدع ــب)، تتلق (أرح
ــة التي كانت تمارس  وهي العصابات اإلجرامي
ــش واألمن، وكان  ــتهدف الجي االغتياالت وتس
معسكر (يحيص) التابع لعصابات (القاعدة) 
ــمع  ــوداً عىل مس ــب)، موج ــة يف (أرح اإلرهابي

ومرأى الدولة وبتواطؤ رسمي)).

محلل سيايس وقانوني

أسباب الثورة الشعبية يف اليمن وآفاقهاأسباب الثورة الشعبية يف اليمن وآفاقها
الحلقة األوىل

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.
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ــزغ فجرها آفاق  ــعبية اليمنية التي ب ــورة الش الث
ــد والعرشين من  ــن يف الواح ــىل ربوع اليم ع
ــعبة، وهي مرتبطة بأهداف  سبتمرب 2014م كثرية ومتش
ــاد  الثورة العامة املتمثلة يف القضاء عىل الطغيان والفس
واإلرهاب والظلم وإلغاء التبعية للخارج، وإقامة الدولة 

املدنية العادلة.
ــن وبناء  ــورة يف اليم ــاق الث ــن آف ــث ع ــىل أن الحدي ع
ــاول  ــتلزم أن نتن ــدد يس ــذا الص ــة به ــورات املمكن التص
ــديد الظروف واألسباب التي أدت إىل اشتعال  بإيجاز ش
ــا يف الواحد  ــالج فجره ــى انب ــن حت ــورة يف اليم أوار الث

والعرشين من سبتمرب 2014م.
ــة (1962 - 2014م)،  ــة العقود املاضي قام الحكم، طيل
 - ــوة  (الرش ــامل  الش ــاد  بالفس ــرون  املق ــف  العن ــىل  ع
ــدول  لل ــة  والتبعي ــخ)،  ال  ... ــوبية  املحس  - ــالس  االخت
ــعودية،  ــة اململكة الس ــة وخاص ــتعمارية والرجعي االس
ونرش الفكر التكفريي املتخلف واحتالل مشائخ القبائل 
ــلحة، للمدن  ــة املس ــع القبلي ــطة املجامي ــاة، بواس الطغ
ــن اإلرهابيني أو  ــع اإلرهاب وغض الطرف ع والتواطؤ م
ــتعانة بهم ضد املعارضني، يضاف إىل ذلك الهيمنة  االس
العسكرية الطاغية عىل املواطنني املدنيني الُعزَّل() (73 

ــاء وضواحيها)،  ــة صنع ــن يف مدين ــكر جيش وأم معس
ــة املواطنني  ــال حماي ــن وإهم ــط بالوط ــل التفري ومقاب
ــة الرقابة  ــلطة الحاكم ــم، أحكمت الس ــة حقوقه وصيان
ــني الوطنيني  ــية الصارمة ضد املعارض ــة السياس األمني
ــبتهم  ــىل رقابتهم ومحاس ــث كانت تقوم ع ــوار، حي والث
ــدوان عليهم جيوش جرارة وكيانات هائلة وعديدة  والع
ــجون  ــة عىل املدن والقرى والس ــكرات الجاثم من املعس
ــل) والعامة  ــائخ القبائ ــجون التابعة ملش الخاصة (الس
ــاة  والوش ــن  واملخربي ــزة  واألجه ــة  الرسي ــالت  واملعتق
ــات  ــيس والجاسوس ــف أنواع وأصناف الجواس ومختل
ــامل  ــات واملحاكم، كل ذلك مصحوباً بتزييف ش والنياب

للوعي وتدمري للهوية الثقافية اليمنية.
ــكرات  ــدن وحولها بمعس ــاً داخل امل ــك مدعوم كل ذل
ــة والخفيفة  ــلحة الثقيل ــحونة بمختلف أنواع األس مش
ــود والضباط تحيط باملناطق  ــرشات اآلالف من الجن وع
ــم، باإلضافة إىل ما يرتكز  ــوار باملعص املدنية إحاطة الس
ــوق الجبال  ــع وغريها ف ــكرية واملداف ــع العس ــن املواق م
ــة العاصمة  ــدن وخاص ــات حول امل ــاب واملرتفع والهض
(صنعاء) التي بلغ عدد املعسكرات فيها أكرث من (ثالثة 

وسبعني) معسكراً، كما سبقت اإلشارة.
مجلي أبو رافد


