
اجتثـــاث اإلرهـــاب
ــاب يف هذا املقام: العنف اإلجرامي الذي  نقصد باإلره
ــات الطاغوتية والتكفريية وكبار  يرتكبه األفراد والعصاب
ــق مصالح  ــف بقصد تحقي ــي زائ ــاء دين ــدين بغط الفاس
ــة  مرشوع ــري  غ ــة  اجتماعي أو  ــية  سياس أو  ــة  اقتصادي
ــادة مراكز القوى  ــن يمولها من ق ــات اإلرهاب ومل لعصاب

وأعوانهم يف الداخل واالستعمار والرجعية يف الخارج.
ويشمل مفهوم اإلرهاب الكيانات اإلجرامية اإلرهابية 
ــه واملدافعني عنه  ــاب والداعمني ل ــىل اإلره ــني ع املحرض
ــة  ــه اإلجرامي ــني ألدوات ــه والحاضن ــوغني لجرائم واملس

البرشية واملادية.
ــف  العن ــية  وحش ــني  ب ــريي  التكف ــاب  اإلره ــع  ويجم
ــي  الدين ــاس  واللب ــي  اإلجرام ــط  والتخطي ــي  الحيوان
ــك فهو خطر وجودي، أي أنه يهدد، حيثما  الزائف، ولذل

تواجد، وجود الشعب والوطن.
ــتبداد والفوىض  ــو املولود اإلجرامي لالس واإلرهاب ه
ــلفية  ــري الوهابية اإلخوانية الس ــة التخلف والتكف وثقاف
ــم والحديث  ــرآن الكري ــل الق ــن وتحوي ــرة بالدي واملتاج
النبوي إىل مجرد (قراطيس) ألصحاب دكاكني (اإلسالم 

السيايس).
ــن الحوثي يف  ــني بدر الدي ــهيد القائد حس ويقول الش
إحدى محارضاته أعداء اإلسالم وقوى التكفري والتخلف 
من عصابات اإلسالم السيايس التي تحول القرآن الكريم 
ــل اليهود بـ  ــا، كما فع ــس للمتاجرة به ــرد قراطي إىل مج
ــس تبدونها وتخفون كثرياً"  ــوراة) "تجعلونه قراطي (الت
[األنعام، اآلية (91)]، وبذل وما زال الثوار (أنصار الله) 
ــهيد الخالد السيد (حسني  ــهم الش الحوثيون وعىل رأس
ــبيل تحقيق الوحدة  ــدر الدين الحوثي) أرواحهم يف س ب
العضوية بني اإليمان والعمل وجعل القرآن منهج الحياة 
ــلمني يف اليمن وخارجها  ــتقلة للمس الحرة املتقدمة املس
ــالم هدفهم الخبيث  والحيلولة دون أن يحقق أعداء اإلس

يف تحويله إىل مجرد قراطيس(1).
ــباب نشوء وانتشار اإلرهاب يف اليمن الرصاع  ومن أس
ــات (مراكز  ــني العصاب ــرثوة ب ــم وال ــىل الحك ــيش ع الوح
ــة  ــريي وخاص ــر التكف ــار الفك ــة وانتش ــوى) الحاكم الق
ــالم السيايس اإلرهابية  الوهابي، وتغلغل تنظيمات اإلس
ــيج  ــون) يف النس ــلفيون - وهابي ــلمون - س ــوان مس (إخ
ــز أجهزة  ــالت األمني وعج ــي، واالنف ــي اليمن االجتماع
الحكم عن ممارسة وظائفها يف حماية املواطنني والوطن، 
ــارص  ــرتاق عن ــؤ واخ ــز والتواط ــوة والعج ــبب الرش بس
اإلرهاب للمؤسسات األمنية والدفاعية، ووجود عنارص 
ــكرية  ــائخية والعس داعمة له من قادة مراكز القوى املش
واألمنية وأبواقها اإلعالمية، وهو ما أوضحه قائد الثورة 
ــمى تنظيم  ــا يرتكب مس ــد أنه عندم ــعبية عندما أك الش
ــه يف  ــي جرائم ــة) اإلرهاب ــار الرشيع ــدة) (أنص (القاع
ــيطر وينشئ  (العدين) وينهب البنوك، يقتل الناس، يس
ــالمية)، ويكون  ــمى (إس ــة تحت مس ــارات إرهابي ــه إم ل
ــراً طبيعياً  ــية أم ــبة لبعض القوى السياس الوضع بالنس
ــاده بل ويغض  ــه وال انتق ــى التعليق علي ــتحق حت ال يس

البعض الطرف عن ذلك.
ــك يف خطاب له  ــعبية ذل ــد الثورة الش ــح قائ ــد أوض لق
ــار  ــرك يف إط ــا نتح ــمرب 2014: "حينم ــخ 15 ديس بتاري
ــدي ألولئك  ــوري للتص ــعبية والتحرك الث ــان الش اللج
ــض ينتقد  ــاس، وإذا بالبع ــاء الن ــتبيحون دم ــن يس الذي
ــد أن كان صامتاً،  ــج، وينطق بع ــم ويعرتض ويحت ويهاج
ويتبنى املواقف بعد أن كان غاضاً للطرف تجاه ذلك"(2).

ــار  ــباب انتش كذلك فقد أثبتت األحداث أن من أهم أس
ــل الذريع  ــض عىل اإلرهابيني والفش ــاب وعدم القب اإلره
ــم اإلرهابية  ــوع الجرائ ــع وق ــة يف من ــلطات املختص للس
ــكرية  العس ــزة  األجه أن  ــا  له ــني  املجرم ــكاب  ارت ــل  قب
واألمنية مخرتقة بشكل كبري، وذلك ما أكده قائد املسرية 
ــاعد عليها  ــة أيضاً تس ــالالت أمني ــاك اخت القرآنية:"هن
ــكرية  ــة األمنية والعس ــة االخرتاق الكبري يف املؤسس حال
ــة  املؤسس يف  ــة  مهم ــل  مفاص يف  ــد  مؤك ــرتاق  اخ ــة  حال
ــل أن تجري  ــة، ونحن نأم ــة األمني ــكرية واملؤسس العس
ــكرية واألمنية  ــة العس عملية تطهري وتصحيح للمؤسس
ــات اإلجرامية  ــل تلك الفئ ــى ال تبقى مخرتقة من قب حت
ــعى إىل تدمري وضع  ــارج وتس ــة الخ ــي تعمل ملصلح الت

البلد".
ــمل اإلرادة  ــل يش ــل إن الخل ــب، ب ــك وحس ــس ذل لي
السياسية للسلطة الحاكمة والتواطؤ مع املجرمني، وهو 
ــن خطابه بتاريخ 13  ــه القائد يف موضع آخر م ــا أوضح م

ديسمرب 2014:
ــًال، أوًال يف  ــد أن هناك خل ــتوى األمني نج ــىل املس "ع
ــية جادة يف  ــس هناك إرادة سياس ــية، لي اإلرادة السياس
ــض للطرف،  ــالالت األمنية، هناك غ ــي مع االخت التعاط
ــم. تصوروا أنه كان هناك  ــهيالت لتنفيذ الجرائ هناك تس
ــة واضحة لديهم،  ــزة األمنية، ومعلوم ــر لدى األجه خط
أن هناك مخططاً لعملية تفجري [يف التحرير]، ومع ذلك 
تغاضوا وسكتوا وتجاهلوا وتركوا الوضع األمني مفلوتاً، 

وتعاطوا بال مسئولية".
ــاً فإن ذلك  ــعب مع ــري للوطن والش ــاب تدم وألن اإلره
يحتم علينا جميعاً كمواطنني وكقوى سياسية ومكونات 
ــكلة، حتى  ــة هذه املش ــعبية أن نضغط ملعالج ــورة ش وث
ــد االختالالت  ــوف ض ــادة للوق ــية ج ــأ إرادة سياس تنش
ــي، أن نتعاون  ــتوى األمن ــىل املس ــار ع ــة واألخط األمني

ــة، الجميع  ــعباً ودول ــبيل جميعاً حكومة وش ــذا الس يف ه
معنيون بهذا ألنه يستهدفهم"(3).

لقد ثبت بما ال يدع مجاًال للشك أن عصابات اإلرهاب 
ــا يف  ــدة، وفرعه ــمياتها (القاع ــف مس ــري بمختل والتكف
ــش ... الخ)، هي صنيعة  ــن: أنصار الرشيعة - الدواع اليم
ــعودية  ــة األمريكية والرجعية الس ــرات اإلمربيالي املخاب
ــات  ــة العصاب ــة، وأن كاف ــة العاملي ــة والصهيوني الوهابي
ــة يف أيدي مراكز  ــكل أدوات إجرامي ــة التي تش اإلجرامي
ــة  الطغياني ــكرية  والعس ــة  القبيلي ــائخية  املش ــوى  الق
ــاع الخصوم  ــوار وإخض ــاب الث ــها إلره ــدة تكرس الفاس
ــذ مخططاتها  ــة وتنفي ــا غري املرشوع ــان مصالحه وضم
اإلجرامية، وتستفيد من غطاء إعالمي يوفره لها اإلعالم 
ــيايس يؤمنه  ــي العربي(4)، وغطاء س ــايل والرجع اإلمربي
تنظيم (اإلخوان املسلمون) اإلرهابي واملسمى يف اليمن 
ــلفية  (حزب التجمع اليمني لإلصالح)، وتنظيمات الس
والوهابية الرجعية، وُبنية ثقافية وفكرية منحرفة قائمة 
عىل التكفري والغلو واستحالل سفك الدماء والرتبية عىل 
اإلجرام، ممولة من املال العام والدعم الخارجي، وكذلك 
ــن جانب بعض  ــن اجتماعي م ــي وحاض ــن إعالم تضام

تنظيمات اإلسالم السيايس التكفريي يف اليمن.
ــاً يف  ــاً باهظ ــي، وال زال، ثمن ــعب اليمن ــع الش ــد دف وق
ــنوات املاضية، من أمنه وحياته بسبب اإلرهاب، لقد  الس
ــن واملفكرين  ــن ضباط الجيش واألم ــم اغتيال املئات م ت
ــاملني بأساليب غاية يف  واملثقفني واملواطنني العارين املس
الخسة والنذالة والغدر والوحشية حتى يف املدن الكربى 
ــورة والحضارة،  ــاء) الث ــن املوحد (صنع ــة اليم وعاصم
ــتوى فظيع،  وصلت االختالالت األمنية والفوىض إىل مس
ــاد إىل درجة  ــادي، تدهور االقتص ــتوى االقتص عىل املس
ــهد  كان العالم جميعاً ينذر بخطورتها ويحذر منها، ويش
ــيد عبدامللك يف  ــذا ما أكده الس ــوء ما وصلت إليه وه بس

خطابه املشار إليه سابقا.
ــاب أرضار  ــم اإلره ــىل جرائ ــا زال، ع ــب، وم ــد ترت لق

جسيمة بالشعب والوطن وآثار خطرية جداً منها:
ــول اليمنية الرائدة  ــال مجموعة من أهم العق 1 - اغتي
ــاتذة  وأس ــة،  والديني ــكرية  والعس ــة  األمني ــوادر  والك
ــد  (أحم ــور  الدكت ــتاذ  األس ــم  مقدمته ويف  ــات  الجامع
ــن رشف الدين) ممثل الثوار (أنصار الله) يف  عبدالرحم
(مؤتمر الحوار الوطني)، واألستاذ الدكتور (عبدالكريم 
ــار الله)،  ــادات الفكرية للثوار (أنص ــد القي جدبان) أح
واألستاذ الدكتور (محمد عبدامللك املتوكل)، كما جرت 
ــتاذ الدكتور (املرتىض  محاوالت الغتيال أخرين، كاالس

املحطوري) وغريهم.
أي  ــني،  اليمني ــني  للمواطن ــي  الجماع ــال  االغتي  -  2
ــريات االنتحارية كما حدث يف  اإلبادة الجماعية بالتفج
(ميدان التحرير) و (جرائم اغتيال الطالبات يف رداع)، 
ــة) يف  ــة الرشط ــة (إب) و (كلي ــايف يف مدين ــز الثق واملرك

العاصمة (صنعاء).
ــات  الخدم ــل  ــن وتعطي الوط ــوارد  م ــتنـزاف  اس  -  3
ــية من خالل رضب املنشآت الحيوية كمحطات  األساس
ــط وترويع الناس  ــاء وتفجري أنابيب النف ــراج الكهرب وأب
ــني،  املخطوف ــح  وذب ــات  االختطاف ــم  جرائ ــكاب  بارت
ــاء واملرىض والقضاة  ــفيات وقتل األطب وتفجري املستش
ــن الضباط والجنود بحجة أنهم  واملواطنني، واألرسى م

زيود روافض.
4 - إضعاف املؤسسات األمنية والدفاعية.

ــي لليمن  ــة واألمن القوم ــيادة الوطني ــد الس 5 - تهدي
واليمنيني.

6 - تشويه صورة اليمن يف الخارج والداخل.
ــف تنفيذاً  ــالمي الحني ــويه صورة الدين اإلس 7 - تش

للمخطط اإلمربيايل الصهيوني لليمن يف الخارج.
ــة عىل اليمن  ــعودية واألمريكي ــول الهيمنة الس 8 - تغ
ــة  ــة الوهابي ــات التكفريي ــه بالعصاب ــتباحتها أرض واس
وسماءه بالطائرات األمريكية بدون طيار وحتى القوات 

األجنبية يف بعض القواعد العسكرية اليمنية.
ــفينة من الغرق ال يحتاج إىل إذن قائدها  9 - إنقاذ الس
ــوده لعجزه عن  ــد مربرات وج ــز الذي فق ــد العاج الفاس

أداء وظائفه.
وحقيقة األمر أنه كان يمكن أن يحتل اإلرهاب أصقاع 
ــار الله)  ــورة بقيادة (أنص ــوال أن قوى الث ــن كافة ل اليم
ــعبية تمكنت من دحر اإلرهابيني  ــطة اللجان الش وبواس
ــم ومطاردة  ــرى منه ــدن والق ــالء امل ــم وإخ ودك أوكاره
ــاب يف اليمن قاب  ــار القضاء عىل اإلره ــم حتى ص فلوله
ــاد  ــوى الطغيان والفس ــوال تدخل ق ــني أو أدنى ول قوس
ــم  ودعمه ــني  اإلرهابي ــة  لحماي ــة  والخارجي ــة  الداخلي
ــاء اإلعالمي لهم لكان قد تم القضاء عليهم  وتوفري الغط
ــاً وتخليص اليمن من جرائمهم ورشورهم وهو أمر  نهائي

آت ال محالة.
ولذلك فإن الزعم الذي يكذبه الواقع بأنه لوال سيطرة 
ــعبية)  ــة والش ــان الثوري ــة يف (اللج ــورة ممثل ــوى الث ق
ــا انترش اإلرهاب  ــن محافظات الجمهورية مل عىل عدد م
ــط  ــون وأعوانهم بـ (بس ــميه اإلرهابي ــا يس ــذرع بم والت
ــة  ــا بمحارب ــا دون غريه ــة) واختصاصه ــة الدول هيمن
ــري  ــاب ليس إال محاولة لحماية اإلرهابيني والتيس اإلره
عليهم يف ارتكاب جرائمهم والتسرت عليهم ويف املحصلة 
ــادة الجماعية  ــري املجتمع واإلب ــني اإلرهاب من تدم تمك
ــط هيمنته وليس الدولة املزعومة  للمواطنني بقصد بس

عىل اليمن واليمنيني.
ــة ويف مقدمتها  ــة القاطع ــواهد اليقيني ــد ثبت بالش لق
ــاح  واكتس ــن  اليم ــق  مناط ــم  معظ يف  ــاب  اإلره ــر  دح
ــبيل  ــهداء األبطال يف س ــكراته وتقديم قوافل الش معس
ــني وحلفاءهم  ــه) الحوثي ــار الل ــأن الثوار (أنص ــك، ب ذل
ــادرة عىل القضاء عىل  ــني الثوريني هم القوى الق الوطني
ــم الحارس  ــه، وأنه ــه وأدوات ــاث صناع ــاب واجتث اإلره
ــاركتهم  ــواء من خالل مش ــرشوع الوطني، س األمني للم
ــعبية، كما  ــلطة أو من خالل الرقابة الثورية والش يف الس
ــم القادرون عىل بناء  ــك أنه أثبتوا بما ال يدع مجاًال للش
ــطة سيادتها عىل كافة ربوع  الدولة العادلة القوية الباس
ــدة  ــل مراكز القوى الطغيانية الفاس ــن، ولذلك تعم اليم
ــرشوع الدولة الحديثة العادلة  جاهدة عىل إعاقة بناء م
ــعبية قد قطع القادة الثوار  ــن، كما أن اللجان الش يف اليم
ــاندة  ــث تكون مس ــا بحي ــم عمله ــاه تنظي ــوطاً باتج ش
للجيش واألجهزة األمنية، يف محاربة اإلرهاب والفساد 
ــي تضمنت  ــه الت ــوار الوطني نفس ــاً ملخرجات الح وفق
ــك. إن التفكري العقالني  ــا يؤكد ذل ــم نصوصها م يف معظ
ــعب يف اليمن يحتم تعاون وتكامل كل  وحب الوطن والش
ــول إىل الرشعية  ــية الثورية حتى الوص ــوى السياس الق
ــتورية والتوافق عىل عقد اجتماعي جديد يضمن  الدس
ــية ويف  ــود فيه التعددية السياس ــدم تفكك اليمن وتس ع
ــس صحيحة والتداول الفعيل  مقدمتها الحزبية عىل أس

للسلطة سلمياً.
ــتعمار  ــاد والتبعية لالس القضاء عىل اإلرهاب والفس
ــة العربية وغري ذلك من املهام الوطنية  العاملي والرجعي
ــك ال يمكن  ــة جوهرياً، ولذل ــة مرتابط ــة العظيم والثوري
ــة والثورية  ــف وتالحم القوى الوطني ــا إال بتكات إنجازه
ــاندة  ــف مس ــي تق ــعبية الت ــان الش ــا اللج ويف مقدمته
ــاد تحت  ــرب عىل اإلرهاب والفس ــش واألمن والح للجي

قيادة اللجان الثورية املوجهة ملسرية الثورة.
ــون ممكن التحقق إال  ــىل أن اجتثاث اإلرهاب لن يك ع
ــبتمرب  باالنتصار النهائي لثورة الواحد والعرشين من س

2014م، وإالَّ فخروج اليمن واليمنيني من التاريخ.
ــة الثورية  ــة الوطني ــرية القرآني ــار قائد املس ــد أش وق
ــش والتكفرييني يف حرضموت  ــك: "جريمة الدواع إىل ذل
ــاً  ــن الجيش هي نذير كبري لليمنيني جيش ــق أفراد م بح
ــف كم جرائم سابقة كثرية عن بشاعة  ومواطنني، وتكش
وسوء وخطورة أولئك الذين هم صنيعة لالستخبارات 

األمريكية الستهداف األمة"(5).
ــوى الوطنية  ــأن الق ــورة أيضاً ب ــح قائد الث ــا أوض كم
ــكت أو تقف مكتوفة  ــة يف الجيش واألمن لم تس والثوري
ــار اإلرهاب، بل قامت بمسئولياتها يف  األيدي إزاء انتش
ــا كان دعم الجيش  ــتقبل فإنه طامل مواجهتهم، ويف املس
ــن الوطنيني يف مواجهة اإلرهاب رضورياً فال بد أن  واألم

األنصار سيكونون إىل جانبهم.
ــرث من خطاب  ــعبية يف أك ــد قائد الثورة الش ــك أك كذل
ــدة) و (أنصار  ــن (القاع ــني اإلرهابيني م ــه أن املجرم ل
ــن رشاذم التكفري  ــم م ــش) وغريه ــة) و (الدواع الرشيع
ــق محافظة  ــض مناط ــوا بع ــد حول ــوا ق ــاب، كان واإلره
(إب) الخرضاء الجميلة الوادعة إىل مرسح لالغتياالت 
ــريات وارتكاب مختلف الجرائم بما يف ذلك نهب  والتفج
ــة دون أن تحرك  ــاء إمارات إرهابي البنوك وقاموا بإنش
ــوى الخارجية  ــاكناً وبمباركة الق ــة) س ــمى (الدول مس

ــعب اليمني، وعندما تحرك الثوار (أنصار  املعادية للش
ــردوا اإلرهابيني من  ــاب وط ــل اإلره ــوا معاق ــه) فدك الل
ــدين  املناطق التي كانوا قد احتلوها، قامت قيامة الفاس

والعمالء ولم تقعد حتى اآلن(6).
ــلطة  نحن يف حالة حرب ضد اإلرهاب، وحيث أن الس
ــب عليها يف هذه الحرب،  ــة ال تؤدي الدور الواج الحاكم
ــة يف (اللجان  ــورة ممثل ــوى الث ــّوض ق ــعب ف ــإن الش ف
الشعبية  /  الثورية) للقيام بهذا الدور تنفيذاً ملخرجات 
ــلطة الحاكمة التعاون معها  ــوار الوطني، وعىل الس الح
ــدور. والقول  ــا لتأدية هذا ال ــات له ــم كل اإلمكاني وتقدي
ــوح، هو دعم علني أو خفي  بغري هذا، مهما لبس من مس
ــاب أو تواطؤ معه. وعىل الدول األجنبية والعربية  لإلره

أن تعمل عىل مراعاة مصلحة الشعب والوطن اليمني.
ــق واملتواطئون  ــزون وضيقو األف ــدقون والعاج املتش
ــون أن  ــن يزعم ــاد الذي ــاب والفس ــان واإلره ــع الطغي م
ــة اإلرهاب يف  ــي املكلفة بمحارب ــط وحدها ه ــة فق الدول
اليمن ينطبق عليهم املثل القائل (ال يرحموا وال يخلوا 
الرحمة تنـزل)، يعلمون جيداً أن الدولة قد تم اختزالها 
ــجة مع  ــدة املتواش ــة الفاس ــوى الطغياني ــز الق يف مراك
ــا ال  ــزء منه ــك يف ج ــي لذل ــني، فه ــاب واإلرهابي اإلره
ــث منها  ــد ويف جزء ثال ــر ال تري ــزء آخ ــتطيع ويف ج تس
ــني ألنهم  ــاب واإلرهابي ــض محاربة اإلره ــأ وترف تتواط

أدواتها يف الحكم وضمانها يف املال.
جدول يبني عدد املرافقني التابعني لبعض 
النافذين املحسوبني عىل القوات املسلحة

417 فرداًكتيبة 35 حريب (عبدالله دارس)
500 فردمرافقو: حسني عبدالله األحمر

645 فرداًمجاميع مشايخ منبه
مرافقو: هاشم ومذحج وحميد 

عبدالله األحمر
300 فرد

لكل واحد مائة مرافق
300 فردمجاميع أبو ِحلفة

300 فردمرافقو الشيخ مجاهد أبو شوارب
300 فردمجاميع حمود عاطف

375 فرداًمرافقو الشيخ صادق األحمر
200 فردمجاميع الشيخ عيل القبيل نمران

750 فرداًمجاميع حرس حدود ثمود
50 فرداًمجاميع جريد (أحد مشايخ صعدة)

1500 فردمجاميع حرس حدود رماة واملهرة
50 فرداًمجاميع الرشامي (شيخ)

مجاميع ُخربة عيل سالم الحريزي 
300 فردباملهرة

مجاميع (مشايخ أبني) ضمن حراسة 
1150 فرداالرئيس (عبد ربه منصور هادي)

450 فرداًمجاميع حرس حدود الكرب والصيعر
300 فردمجاميع حرس حدود قبيلة وايلة

مجاميع حرس حدود عرب مشايخ 
2000 فرداًشبوة

700 فردمجاميع ُخربة فيصل َمنَّاع
200 فردمجاميع (أبناء) مجاهد أبو شوارب
مرافقو الشيخ عبدالله بن حسني 

1500 فرداألحمر
6000 فردمجاميع اللجان الشعبية بأبني

ــعبية  ــن اللجان الش ــادرة ع ــة ص ــات موثق [إحصائي
ــكري رفيع  ــطة مصدر عس ــد ذلك بواس ــة وتأكي والثوري
ــر 1436هـ  ــارع) بتاريخ 10 صف ــة (الش ــرش يف: صحيف ن

املوافق 2 ديسمرب 2014م، العدد (970)].
ــأن  ــذا الصدد إبداء املالحظات التالية بش ويلزم يف ه

الجدول أعاله:
ــغ التي ترصف من وزارة  ــة األوىل : أن املبال املالحظ
ــدول تذهب إىل  ــع املوضحة يف الج ــم املجامي املالية باس
ــائخ القبائل وخاصة  ــن مش ــدين م جيوب القادة الفاس
ــم، كذا الضباط  ــكرية الفخرية منه أصحاب الرتب العس
ــس الجمهورية  ــة وأعوان رئي ــة الجمهوري وأتباع رئاس

الجدد املوضحة أسماؤهم أعاله.
ــدول املجاميع  ــمل الج ــة : لم يش ــة الثاني املالحظ
املسلحة التابعة للرئيس السابق (عيل عبدالله صالح) 
ــاع  واألتب ــود  والجن ــاط  الضب ــن  م اآلالف  ــغ  تبل ــي  وه

اآلخرين.
ــوة  ق ــوام  ق ــة  مراجع ــة  لجن  : ــة  الثالث ــة  املالحظ
ــات (5) آالف جندي مقيدة  ــة) وجدت مخصص (الفرق

منذ ما بعد 2011م باسم (صادق وحميد األحمر).
ــة الرابعة : هناك مخصصات أخرى ملئات  املالحظ
ــة الجمهورية  ــم رصفها من رئاس ــائخ والنافذين يت املش

ومصلحة شؤون القبائل.
ــني)  ــايخ أب ــع (مش ــة : مجامي ــة الخامس املالحظ
ــادي) و (6)  ــة الرئيس (ه ــن حراس ــرداً ضم (1150) ف

آالف فرد للجان الشعبية يف (أبني).
ــكر كامل يحمل  ــة : هناك معس ــة السادس املالحظ
ــني األحمر)  ـــ (عبدالله بن حس ــم (الزبريي) تابع ل اس
ــتلم (أوالد  ــراده، ويس ــه وأف ــدد ضباط ــس معلوماً ع لي
ــات املخصصات املالية  ــر) املذكور كافة املخصص األحم

والعينية املقررة للمعسكر من امليزانية العامة.
الهوامش:

ــهيد القائد السيد (حسني بدر  (1) من محارضة للش
الدين الحوثي)، ألقاها يف (صعدة) يوم الجمعة بتاريخ 
ــة (املالزم)، دروس  ــرشت يف مجموع 29 / 8 / 2003م، ن

من هدي القرآن الكريم، آيات من سورة الكهف.
(2) م. س.

(3) الخطاب املؤرخ 13 / 10 / 2014م.
ــم  ــاع طاق ــر الدف ــرد وزي ــوم 6 / 12 / 2014م ط (4) ي
ــدث)  ــة الح ــا (العربي ــة األم) ووصيفته ــاة (العربي قن
ــلهما (حمود منرص) من مستشفى  السعوديتني ومراس
الدفاع (العريض) ومنعهما من تغطية فعالية االحتفال 
ــاء واملرىض  ــرح املئات من األطب ــهاد وج بذكرى استش
ــة التي نفذها  ــاة يف الجريمة اإلرهابي واملواطنني والقض
ــم القاعدة، يف 6 /  ــن يطلق عليهم تنظي ــون الذي اإلرهابي
ــليهما  12 / 2013م، ووصف وزير الدفاع القناتني ومراس

بأنهم يوفرون غطاًء إعالمياً لإلرهاب.
ــري القرآنية  (5) من خطاب الزعيم الثوري، قائد املس

السيد (عبدامللك بدر الدين الحوثي)، م. س.
ــيد (عبدامللك  (6) خطاب الزعيم الوطني الثائر الس
ــور  ــدر الدين الحوثي)، بتاريخ 24 / 10 / 2014م، منش ب

يف صحيفة (األوىل)، العدد (1139).

0808 دراسات

أسباب الثورة الشعبية وآفاقها يف اليمنأسباب الثورة الشعبية وآفاقها يف اليمن
الحلقة الرابعة واألخرية

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 *

اإلرهاب هو املولود لالستبداد 
وثقافة التكفري الوهابية 

اإلخوانية السلفية 

لوال تحرك " أنصار اهللا " 
النتشر اإلرهاب يف كل أنحاء 

اليمن

تشويه الدين األسالمي الحنيف 
باإلرهاب هو جزء من املخطط 
االمربيايل الصهيوين يف اليمن
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