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 .تركيا /باسطنبول

 

 ولاملحور األ 

 والثورة املرشوع النهضويالله  أنصارحركة 

 الله واملرشوع النهضوي أنصار: حركة أوالً

 ،اليمنيمع القوى الخارجية يف قيام سـلطة وطنية تحتضـن الشـعب   -بشـكل عام –من مشـكلة اليمن  تك  

ك فـقد عمـلت القوى الـخارجـية ، وـلذلـ رتاتيجي يف ـخدـمة التنمـية الشــــامـلةوتوظف موارده الطبيـعة وموقـعه االســــ 

 أيضـاً و   ،عملت تلك القوى من خالل عمالئهاالحيز العميل، و  إىلي من الخروج  عىل منع أي مرشـوع نهضـو جاهدة 

اريعز للعلن من ما يرب عىل إجهاضبـشكل مبارش   وية مـش براهيم الحمدي إ ، ففي فرتة حكم الرئيس  هدهايف م  نهـض

واالســـتقالل باليمن عن التبعية  ،كان التوجه املعلن هو النهوض باليمن ليأخذ مكانه ب� شـــعوب املنطقة والعامل

 ع.و خلت هذه القوى وأجهضت ذلك املرش ولكن رسعان ما تد ،للقوى الخارجية

حيث مثل هذا   ،عند إعادة تحقيق وحدة شــطري اليمن  تحديداً ومع بداية التســعينات من القرن املايض 

ــكل دم الحدث التاريخي قلقاً  ــ للقوى الخارجية من أن يش ــبح قوة موحدةج جييش ــطرين ليص ، وكذلك الحال الش

يؤدي  ومبا  ،خرلآل   أن يـشكل كل منه� دع�ً و   � الـسياـسي�النظامدمج   إىلإـضافة   ،قتـصاد الـشطرينلدمج ابالنـسبة  

 اسية يف املنطقة تخرج عن السيطرة.قوة اقتصادية وعسكرية وسيأن يربز اليمن  إىل

لحة   ملت القوىلذلك ع  احبة املـص نة  تدمعىل  الخارجية ـص ، وبالنتيجة  1994� الجيش اليمني يف حرب ـس

  نطقةالقوى الخارجية وعىل رأســـها أداتها الرئيســـية يف امل ، وظلتانب االقتصـــادي والســـيايس يف اليمنتدم� الج

بقالرئيس األ  ن أجربتأ  إىل، تعبث بكريس الحكم  1994الـسعودية خالل الفرتة التالية لحرب   الح  هعبد اللعىل   ـس ـص



لـغت أحـكام اتـفاقـية الـطائف لســــنة  أالتي   2000رايض اليمنـية مبوـجب اتـفاقـية ـجدة لســـــنةعىل التـنازل لـها عن األ 

 .رث من ست� عاماً اليمنية ألك رضالتي حافظت عىل األ تلك االتفاقية  1934

هو املرشوع الفكري النهضوي للسيد حس� بدر   ،بالنسبة للقوى الخارجية قالقاً إكرث وكان املرشوع األ  

مجرد النهوض   إىللخارجية أن هذا املرشوع ال يهدف حيث أدركت القوى ا -الله عليهرضوان  - الدين الحويث 

لطغيان واالرتهان للقوى  يرفض ويقاوم الهيمنة وا ،فحسب، بل إن هذا املرشوع فكري تحرري باليمن اقتصادياً 

توعوي تنويري   ، هو مرشوع أمة -رضوان الله عليه-كانت هذه القوى تدرك أن مرشوع السيد حس�  ، و الخارجية

 ،إذا ما كتب له النجاح فلن يقف أثره ومداه من حيث الزمان عند مرحلة معينة

سـ  مرتبطاً وجوده  ، ولن يكون املكان عند جغرافية محددة من حيثو  تمر ، بل إ هبوجود مؤـس يـس ن هذا املـرشوع ـس

 .ويزداد قوة

العربية   األمةمتام االدراك أن    ين الحويثالشــهيد حســ� بدر الد  مؤســســه الســيداملرشــوع أدرك  فهذا  

يد ا، وحول ذلك تحدث  تتعرض لغزو اـستع�ري ذات طابع حديثية  ـسالمواإل  هيد حـس� بدر الدين الحويث الـس لـش

ومعهم مجموعة   ،ن جاء تحت عنوان خبيث باسـم مكافحة إرهاباالسـتع�ر الحديث اآل "  :قائالًرضـوان الله عليه 

،  ثم يقولون نريد أن ندخل لنطاردهم، نلحق وراءهم ويدخلون ملناطق ،  م إرهابي� يوزعونهم عىل املناطقيـسمونه

نـها، ويهيمنون عليـها، ويكونون ـقد أخضــــعوا اـلدوـلة فيـها، والـناس ال يرون  البالد ويحتلو ـيدخلون البـلدان، ـيدخلون 

بعد أن تكون قد ال إ ، ال يرون أمريكي� أمامهم زاحف�  تحكم قبضــتهم، ال يرى الناس أشــياءال عندما تســ إ ،  شــيئاً 

 .)i("، وتوافدوا بأعداد كب�ةاستحكمت قبضتهم، قد دخلوا البالد

دقة وخطورة املرحلة التي متر بها    -رضـوان الله عليه  -لشـهيد حسـ� بدر الدين الحويث  ص السـيد اوشـخّ 

 يف هذا الزمن أصـبحت القضـايا خط�ة جداً : "وعرب عن ذلك بقولهية، وحالة ضـعف قياداتها  سـالمالعربية واإل   األمة

عيم عريب عبارة أي ز  بح مثالًمل تعد تقف عند حد، أن يصـ   ،بشـكل رهيب في� يتعلق بأع�ل اليهود والنصـارى جداً 

ــم رشطة ــلوا "خذوه" كلهم جميعا بأ  :، يقول: نريد فالناً ، يقولون لهعن مدير قسـ ــوا بنا! نريد فالن يقول تفضـ رشـ

 .)ii("هكذا! هذه الحالة رهيبة جداً 

 -رضــوان الله عليه-الســيد الشــهيد حســ� بدر الدين الحويث  فإن  األمةاملخاطر املحدقة ب  هومع إدراك 

كل ال ية  سـالماإل   األمةواجب كل مسـلم، باعتبار    ة، ويؤكد أن اسـتشـعار هذه املسـؤوليةياسـتشـعر مسـؤوليته الدين

المن اإل إ ثم هل �كن أن نقول  "  :يتجزأ وتحدث حول هذه املسـؤولية قائالً نفسـه قد جاء ليوزع املسـؤوليات ب�   ـس

قطاعات ومناطق،  إىلية  سالمأبناء هذه الساحة؟ فله خطاب خاص معنا، وخطاب خاص مع أولئك، فوزع الرقعة اإل 



كريم هناك توزيع  عتقد أنه يف القران الأ ال  أيضـاً خرى! ليس من يف هذه املنطقة مسـؤول ع� يحدث يف املنطقة األ 

المللعامل اإل  ؤوليته إىل رض، أو لأل يـس تختص بجهة معينة، أو مبن يف داخله ليس أبناء هذه  قطاعات، وكل قطاع مـس

 .)iv( أخرىيف منطقة  سالممسؤول� ع� يواجه به اإل  )iii( املنطقة

ملو   هيد حـس� بدر الدين الحويث   ـش يد الـش وي الـس خيص مؤـسس املـرشوع النهـض وان الله عليه-تـش -رـض

ــعف فتحدث عن ذلك قائالُ  األمةعل�ء هذه   ــيئة حتى عند من يحملون هذه حا: "وما هم عليه من حالة ض لة س

، ال العلم  رب، ال تقنت ترى نفســك أنك تحمل نفســية ضــعيفةأنه إذا كنت تطلب العلم و إ ، واســم الدين الدين

ــبح يف نظر اآل  ــعفه، وحامل علم يقتدى بهل دينخرين رجتتعلم لتصـ ــبغ دينه بضـ ــيصـ ، من ، إنك حينئذ من سـ

 .)v("سينعكس ضعفه عىل مواقفه الدينية

تكبار،   و  أن يقرر السـيد الشـهيد حسـ� بدر الدين الحويث  في� يتعلق مبواجهة قوى الغزو والهيمنة واالـس

وهوان،  ف، وما يحيط بها من مخاطر وضــعاألمةلحال   مدركاً  ال بد أن يكون واعياً   من يتصــدى من العل�ء ألولئك

  األمةحمل مسـؤولية النهوض بيمن   ثم فإن ومن،  األمةيف النهوض ب  ىلاسـبحانه وتع  ملسـؤوليته أمام الله مسـتشـعراً 

 فالخطورة عليهم  الحديثة  م االـستع�رية، وعىل مـشاريعهقوى الهيمنة والغزو واالـستع�رخطورة عىل   هو من �ثل

ممن  ن أن تتوقعكيف �ك )vi("األـمةل يف رؤيـته يف النهوض بـهذه  ليس يف لحيـته، ليس يف تركـعه، بـ " من ـعامل اـلدين 

المال يرى اإل  �اً   ال لحية وثوباً إ   ـس واكاً   قـص د لغربمبسـ   األمةأن يجعل   ،ومـس د اليهود وـض ممن يرى  !توى املواجهة ـض

يصـنعون لنا ونحن نعبده ونسـ� يف عبادته، وهم يصـنعون لنا كل  ن جعل الغربي� والكفارأن الله قد أنعم علينا أ 

 الغرب؟هل هذا �كن أن يواجه  يشء

ــهيد القولذلك    ــوع الش ــبب إدراك القوى الخارجية ملا يحمله مرش القوى  هذه  عملت  ،ائد من جديةوبس

ــوع  ،بكل ما لديها من قوة ــتخدام أدواتها املحلية عىل محاربة هذا املرشـ   ، وخنقه يفده يف مهدهومحاولة وأ  ،وباسـ

 -رضــوان الله عليه  -الدين الحويثالقوى من قتل مؤســســه الســيد حســ� بدر   ، ومتكنت بالفعل تلكمكان انطالقه

، لكنها ما لبثت أن واملنطقة وقضـت عىل أخطر مرشـوع يهدد نفوذها يف اليمن  ،اعتقادا منها أنها قد سـبقت الزمن

  يحفظه  -عبدامللك بن بدر الدين الحويث  /ح� وثب حملة هذا املـرشوع بقوة وبقيادة الـسيد  ،أدركت خطأ تقديرها

فخاضــوا يف مواجهتهم خمس حروب بعد اســتشــهاد مؤســس املرشــوع الســيد   ،ســتكربينملقارعة الطغاة وامل  -الله

  د ذلك هذا املرشــوع الحامل االســاسوليصــبح بع ،وىليف الحرب األ  -رضــوان الله عليه  -حســ� بدر الدين الحويث 

رشــوع قوة  هذا امل  أنصــاركان  ف ،واملدافع عن حقوق أبناء الشــعب يف مواجهة الطغاة والفاســدين ،لقضــية الوطن

  خرى.جانب بعض القوى الثورية األ  إىل 2011 فرباير عجلة ثورةل ةكأسياسية محر 



توىل حملة هذا املـرشوع زمام املبادرة الـستعادة الثورة   ،وح� تم االلتفاف عىل الثورة الـشعبية ومـصادرتها

اد والع�لة واالرتهانوطر   ،من خاطفيها رهابية للقوى الخارجية، ومواجهة دوات اإلأل ، ومن ثم مواجهة اد قوى الفـس

 .القوى الخارجية ذاتها

 

ثورته الـشعبية اـستثناًء   أيـضاً مل يكن الـشعب اليمني اـستثناًء من الـشعوب العربية التي ثارت عىل حكامها، ومل تكن  

والتبعية  من ثورات الربيع العريب، التي تعرضـت لاللتفاف عليها وملصـادرة نتائجها لصـالح قوى محلية تدين بالوالء

ــت له ثورات بعض  ــعب اليمني يفوق بكث� ما تعرضـ ــت له ثورة الشـ لقوى أجنبية، بل �كن القول إن ما تعرضـ

الـشعوب العربية عىل أنظمتها الد�قراطية الـشكلية، حيث تكالبت قوى دولية وإقليمية ومحلية عىل ثورة الـشعب  

 رتهان.ومصارة نتائجها لصالح قوى الع�لة واال اليمني إلجهاضها 

، الخارجيةالقوى   رات التي حاكتهابعد أن متكنت الثورة من التغلب عىل كل الصـــعاب والعقبات واملؤامو 

آمر عىل الثورة  انتقـلت ة الـت ة العـمل العســــكري املـبارش إىل،  تـلك القوى من مرحـل تـحت عنوان   ـهاإلســـــقاط مرحـل

بقيادة أداة القوى الخارجية   ي شـنها تحالف دويلوما كانت الحرب العدوانية التاسـتعادة الـرشعية من االنقالبي�،  

 .املرتهنة لها املحلية ب القوىجان إىلاليمنية  لذلك التآمر والتكالب عىل الثورة إال تجسيداً  يف املنطقة السعودية

 الله وثورات الربيع العريب أنصارحركة :  ثانياً 

ة ا ة تُ القوى  أن   -لغ� املطلع    -وىلأل يـبدو وللوهـل الشـــــعب اليمني يف الثورة عىل رموز  قر بحق الـخارجـي

، وأن ـما ينكره تـحالف الـعدوان هو االنقالب عىل  ار حـكاـمه ونـظام حكـمه بحرـية مطلـقةالفســــاد، وحـقه يف اختيـ 

، ولذلك فتحالف العدوان مدة من الـشعب بوـصفه ـصاحب الـسيادة، ومالك الـسلطة ومـصدرهارشعية الحاكم املـست

ــائع   ــعب اليمنيبكل ما ارتكبه ويرتكبه من فضـ ــبع  منذ، وهذا منطقه  إ�ا يدافع عن حقوق الشـ ما يزيد عىل سـ

 سنوات!

باعتبار أن نظام الحكم يف أغلب   ،عىل تحالف العدوان في� ب� الثورة واالنقالب مر ملتبســاً وقد يكون األ  

وق اختيار ، وما يرتتب عليها من حقب يف هذه الدول بالـسيادة الـشعبيةة للـشعدول تحالف العدوان ورايث وال عالق

والحكام ، ، وما الشـعوب إال رعية للحكامم� أو الشـيخ هو صـاحب السـيادةاأل ، فامللك أو  بل ونظام الحكم  ،الحكام

 وال سمو للشعب يعلو عىل سموهم. هم أصحاب السمو



االنقالب    حاربةاليمن مل  وان عن عملياته العســـكرية عىلأعلن تحالف العد  وبذريعة اســـتعادة الســـلطة

ولو مل يبق  ،دة الحكمس إىلوإعادة الحاكم حسب زعم التحالف،    ،للشعب اليمني ثلمت التي هي  "عيةالرش "ونرصة  

 شعب ليحكمه.

وإعادة رمزها   ،عومةوال بالـرشعية املز  ،أن القوى الخارجية غ� معنية بالشـعب اليمني وقد اتضـح مؤخراً  

 رشعية الرئيس هادي، اســتعادة لت القوى الخارجية تنفذ عدوانها عىل اليمن تحت عنوانظ، فقد  ســدة الحكم إىل

دو�ا اعتبار إلرادة الشعب   )vii( الرئايسيف عزل هادي واستبداله مبا أسمته مجلس الحكم   هذه القوى مل تجد حرجاً ف

اليمني، وحـقه يف اختـيار من يحكـمه، فـقد أحـلت القوى الـخارجـية إرادتـها مـحل إرادة الشـــــعب اليمني يف اختـيار 

 .)viii( القوىبل فرض الحكام العمالء لهذه  ،الحاكم

 ،عمالئها يف الداخلاملنطقة، و وأدواتها يف    ،الله من جانب القوى الخارجية  أنصـارن ما يؤخذ عىل حركة  وأل 

حول أولئك    تلبيس وتضـليل وإلزالةعىل السـلطة الرشـعية،   "االنقالب"هو السـيطرة عىل سـلطة الدولة عن طريق  

  ،مفهوم الثورة أوالً من توضــــيح  يف ـهذه الورـقة  فال ـبد  ،بينـها وب� ـما يزعموـنه من انقالب همالثورة اليمنـية، وخلط

ا بذلك أن يفهمو الداخل والقوى الخارجية املـساندة له، وعمالء فلعل تحالف العدوان   ،ومتييزه عن مفهوم االنقالب

سبع سنوات يف ، وأن من نفذوا االنقالب ينعمون بالدفء منذ  أن ما حصل يف اليمن ثورة شعبية خالصة اً لو متأخر و 

 عن حقوق الشعب اليمني. محاربة االنقالب دفاعاً الً زوراً وكذباً وتضلي الذي يزعم ،تحالف العدوان أحضان

  مفهوم الثورة
  إحداث تغي� جذري شــامل يف إىل�كن تعريف الثورة بأنها فعل شــعبي عفوي تلقايئ غ� منظم يهدف  

 .)ix( املجتمعبنية النظام السائد يف 

ذا ، وهتلتقي عنده توجهات جميع الثوار  ،لهذا املفهوم األصل أن هدف الثورة يتحدد بشكل تلقايئ  ووفقاً  

 والعمل عىل تحقيقه، وهنا قد تتوىل فئات من الشــعب زمام ههدفنضــج الشــعب الثائر يف تحديد  يؤكد    املفهوم

فتربز هذه الفئة بحكم جرأتها وإقدامها يف    مع غ�ها لتحقيق غايتها، سعياً  لتكون يف مقدمة صفوف الثورة  املبادرة

 يادة مرحلة االنتقال التالية لها.حال نجاح الثورة لق

، ومن ثم تصـبح هذه حد الفتك بها متاماً   إىلي قد يصـل  الذ  ،ةوقد تواجه هذه الفئة عنف السـلطة القامئ 

ــحياتها    ،الفئة قيادة مثالية للثورة ــوليرتتب عىل تض ــود إىلالثورة   التعجيل بوص ، وتكون هذه تحقيق هدفها املنش

القيادة بتضــحياتها قد رســمت الخطوط العريضــة للثورة، وال يتطلب األمر من اآلخرين ســوى الســ� عىل هداها، 

 .تفاصيلواستك�ل ما يتعلق بها من 



 مفهوم االنقالب

ــلطة من خالل  اهدفه �كن تعريف االنقالب بأنه فعل منظم تنفذه مجموعة منظمة   ــيطرة عىل الس الس

 .إزاحة املمسك� بها عنها والحلول محلهم يف اإلمساك بزمامها

تخطط ما تكون من العســكري�   وغالباً   )x(  الســلطةويختلف االنقالب عن الثورة يف أن قيادته من داخل 

منصـــب   االنقالبية املنظمة، وقد تحدد مســـبقاً وترتب وتوزع األدوار ب� املجموعة  لالنقالب عىل الحاكم،   مســـبقاً 

يف الدولة    قيادات السلطة العليا  ، بعكس الثورة الشعبية التي ال تتحدد يف ظلهادة العليا ملا بعد نجاح االنقالبالقيا

يف   لها قيادات الســلطة العليا  د وفقاً هي التي �كن أن تتحدها ، بل إن األفعال املبادرة لصــناعملا بعد نجاح الثورة

 ملا بعد نجاح الثورة.الدولة 
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وتصـاعدت وت�ة مطالب  ،سـقاط النظامإ من املطالب عىل رأسـها    معلنة عدداً   2011فرباير   انطلقت ثورة 

ــاحات العامة ــام يف عدد من امليادين والسـ ــباب االعتصـ س النظام الحاكم رأح� رحيل  إىل، الثورة عندما قرر الشـ

ــدة الحكم يف ــب يف الدولة  البالد منذ أكرث من ثالث� عاماً   الجاثم عىل سـ ــغلوا أهم املناصـ ، وأفراد عائلته الذين شـ

ــكرية، وقد متددت الثور  ــاحات وميادينمدنية وعس ــام و   ة يف س ــيقة االعتص حارصت الحاكم وحرصــته يف زاوية ض

دودة ه مـح اراـت ت خـي اورةغ� أن العواـمل التي طرأ  )xi(جعـل ة واملـن ة يف الحرـك اكم ســـــع ت الـح   ،ت عىل الثورة منـح

نهاية    عليها واحتوائها ومصـــادرتها يفحارصة الثورة الشـــعبية وااللتفاف مل ،والعمل بالتنســـيق مع القوى الخارجية

 املطاف. 

 2011فرباير 11لدخيلة عىل ثورة العوامل ا

حمر فح� أعلن الج�ال العجوز عىل محـسن األ  ،حرفتها عن مـسارها الثورة عوامل دخيلة طرأت عىل خط

ــاندتها، إىلم  وىل مدرع االنضـــ�قائد الفرقة األ  ، واكتملت ت مربر ح�ية الثورة تم االلتفاف عليهاوتح  الثورة ومسـ

، ولتتحول الثورة سـاحات الثورة إىل  )xii(حزاب السـياسـية االنتهازيةعملية االلتفاف واملصـادرة بانضـ�م عدد من األ 

صـفوف الثورة من العسـكري� والسـياسـي� عىل تشـكيل حكومة  إىل، ح� اتفق املنضـمون انقالب ناقص إىل الحقاً 

ومنذ بداية انطالقتها تهدف   ،ساس، بل إن الثورة كانت يف األ مع من خرجت الج�ه� للثورة عليهمناصفة    ،ائتالفية

ي� وعسـكري� إىل ياـس قاط النظام مبا فيه أولئك املنضـم� لصـفوفها ـس الثورة غ� أنهم متكنوا من االلتفاف عىل    ،أـس

 ثورة بنصف انقالب. إىللتتحول من ثم  ،تحت مربر ح�يتها



 

 

 ح�ية الثورةالعامل العسكري وذريعة 

ــل أ  ــائل ح�ية الثورة ذاتيةاألصـ ــد  ،ن وسـ ــج ووعي الثوار  تتجسـ وإ�انهم بنبل أهداف ثورتهم   ،يف نضـ

 ـباعتـبار أن الثورة ـما انطلـقت إال لتحمي قيـمة أو قي�ً  ،ونفيس ـغالٍ التي يرخص يف ســــبـيل تحقيقـها ـكل   ،ـهاوـغاـيات

فالثورة   إذاً   ،بل لألجيال القادمة  ،، وتوف� هذه الح�ية ليس لجيل الثورة فقطســامية تعرضــت لالنتهاك واالنتقاص

 .لفاتورة أهدافها وغاياتها النبيلة سداداً لنظر عن الثمن الذي تدفعه إ�ا انطلقت لتحمي ال لتُحمى بغض ا

ف�ذا عن الح�ية الـخارجـية لـها؟ وما أثار  ،لكن إذا كان ذلك ما يتعلق بالح�ية الذاتـية أو الداخلـية للثورة

 هذه الح�ية عىل الثورة ومسارها؟

يايسن أحده� عسـكري واآل لقد برز يف مراحل الثورة الشـعبية اليمنية السـلمية عامال   ظاهراً   تفقاا  ،خر  ـس

ا و يف تب اني الثورة وح�يتـه اع عنـه دـف ة، ويختلف ااـل ة واألهمـي ث الطبيـع امالن من حـي ل األوللـع   إعالنيف    :، ويتمـث

بابية الـشعبية الـسلمية ة العـسكرية تأييده للثورة الـش ـس والتزامه الدفاع عنها يف مواجهة قوات  ،قـسم مهم يف املؤـس

ــلطة وبالطجتها، وهذا العامل بطبيعته متميز متاماً  ــلمية وغ� مندمج فيها،   الس ــعبية الس ــبابية الش عن الثورة الش

ا الـعاـمل طرح ـعدد من التســــاؤالت امللـحة حول نـطاق الح�ـية التي ـقدمـها ـهذوهـنا وفي� يتعلق بـهذا الـعاـمل تُ 

ــ  ــعبية الس ــ لميةللثورة الش ــباب الثورة يف النطاق املكا� لس احات ؟ وما إذا كانت هذه الح�ية مرشــوطة ببقاء ش

 ؟االعتصام دو�ا متدد خارجها

ية  ، فإذا ما افرتضـنا أن نطاق الح�ة التي قدمها هذا العامل ورشوطهابالطبع نطاق الح�ي  مل يكن واضـحاً 

من ناحية أخرى، فإذا ما متددت الح�ية بالتوازي مع متدد    ياً وسـلب  ،من ناحية يجابياً ال يحده مكان كان هذا األمر إ 

دو�ا احتكاك عنيف ب� أدوات هذا  ،أن تتهاوى وتســقط أركان النظام إىل ،واتســاع ســاحات وميادين االعتصــام

ويتحقق الـجاـنب    ،ـلذـلك الـجاـنب االيـجايب لـهذه الح�ـية  تحقق وفـقاً الـحاكم،   وأدوات بـقاـيا ســــلـطة النـظام ،الـعاـمل

 السلبي لهذه الح�ية من وجه�:

ام األول: فتـصبح  ،إذا ما كان ـسقف هذه الح�ية يقترصـ فقط عىل حدود النطاق املكا� لـساحات وميادين االعتـص

 لهذا الوجه محارصة تحت مربر الح�ية فتُحجم وتتضاءل وتتالىش. الثورة وفقاً 

ــلح غ� محدود ب�   الثا�:والوجه  ــتباك مسـ ــول اشـ يتمثل يف االلتزام بالح�ية يف كل األحوال والظروف مع حصـ

وهو ما ســيعني انحراف الثورة عن شــعار  ،أدوات ســلطة النظام وأدوات الح�ية التي �لكها العامل العســكري



مع   ،بيد كل منه� أدواتهوينحرصــ من ثم الرصــاع املســلح ب� فريق�   ،العنف  إىلســلميتها وشــعبيتها وانزالقها  

وهو ما سـيعني وأد الثورة السـلمية ،  يف هذا الرصـاعإمكانية انخراط شـباب الثورة السـلمية أو بعضـهم عىل األقل 

حقق هذا الوجه يعد مصــادرة وت ،التي ســتخلو ســاحاتها وميادينها حت� من وجود غ� طريف الرصــاع املســلح فيها

وليس ما كان ،  لرصـاع لصـالح أحد طرفيه هي املعول عليها يف ترتيب ما بعده، وتصـبح النتيجة التي تحسـم اللثورة

 .يف ظل الثورة السلمية يف ميادينها وساحاتها مطروحاً 

 العامل السيايس وذريعة مساندة الثورة

للثورة االنضــ�م   والتي أعلنت  ،ة املنضــوية في� ُعرف باللقاء املشــرتكعارضــ يتمثل العامل الســيايس يف امل

لطة النظام الحاكموتبني م ،الشـعبية السـلمية ، والعامل السـيايس ال يختلف عن العامل العسـكري  طالبها برحيل ـس

�ثل قوة  هذه األحزاب االنضـ�م للثورة   إعالنف  ؛فله أثران أحده� ايجايب واآلخر سـلبي  ،من حيث أثره عىل الثورة

، غ� م، رشيطة إجادة اـستخدام هذه القوةاألما إىللة الثورة  ـضغط ـسياـسية إـضافية عىل الـسلطة الحاكمة تدفع عج

مع االنتهازية  أن األثر الـسلبي للعامل الـسيايس متثل يف اـستمرار ـسلوك أحزاب اللقاء املـشرتك يف ـسياـستها التحاورية  

والتي برع   ،عن قواعدها القامئة عىل أسـاس الصـفقات السـياسـية التي تربمها قيادات هذه األحزاب بعيداً  ،السـلطة

 ها لها عىل مدار عقدين من الزمن.الحزب الحاكم يف تجريع

رغم ركوب   ،ولقد برزت عىل الـسطح بعض الـسلوكيات التي أكدت ـس� هذه األحزاب عىل نهجها الـسابق 

تم مصــادرتها عندما و تفاف عىل الثورة  الثورة الشــعبية الســلمية يف حينه، وبتظافر العامل� الدخيل� تم االل موجة

كان أول عمل لها تجريف مخي�ت االعتصـــام من الســـاحات وامليادين   ،ناصـــفة ب� الطرف�بامل تشـــكيل حكومة

 زيقها حتى تتالىش. ، وتشتيتها وتفريقها ومتن قوى ثوريةالعامة، وقمع من تبقى فيها م

 انقالب ناقص إىلفرباير  11تحول ثورة 

إحداث تغي� جذري شـــامل،  إىلعفوي غ� منظم يهدف  شـــعبي بأنها فعل   -ســـلفناأك�   -تعرّف الثورة  

ــيق أو    فكل من خرج ثائراً   مو لهذا املفه  ووفقاً  ــبق،تنظيم  مل يكن بينه وب� غ�ه ترتيب أو تنسـ خرجوا  فالكل  مسـ

أن الثمن �كن أن يكون   ماً ، وهم يدركون متارضورة وحتمية تغي� أوضاع حياتهمب  فقط استجابة لشعورهم جميعاً 

يف التغي�، وأن مل  ، وأن الثورة هي األ ميع يدرك أن السـكوت مل يعد مجدياً ، أو سـالمتهم الجسـدية، إذاً الجحياتهم

مه�   ،ي بدفع هذا الثمن، وأن كل ثائر يدرك أنه معن، وأن لهذا الخروج مثناً وضاعوج للثورة هو الذي سيغ� األ الخر 

الطبيعي لألمور    ىللمجر   لكن هدف الثورة يتحقق ألنه يسـتحيل وفقاً   ،سـبيل ربه  إىل، فالثائر قد �يضـ  كان باهضـاً 

 .)xiii(خرآ ، وإال كان معنى ذلك أن الثورة ليست ثورة، وإ�ا يشء الهدف فع الثوار الثمن وال يتحققأن يد
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الثورة بثمن   باعوا دماء شهداء، وأن أولئك االنقالبي�امر عليها ومصادرتهآ أدرك الثوار أن ثورتهم قد تم الت

ــف انقال   بخس، وباعوا ثورتهم ــان حال بنص ــ هيهات أن متوت الثورة حرارالثوار األ ب، فكان لس ، وهيهات أن ننىس

ــهدا ــقاط رموز ومكونات النظام  ناءدماء ش ــتعادة الثورة وهدفها املعلن اس ــدوا ذلك يف خطوات عملية الس ، وجس

مواجهة من الفاسـد، وبعد مسـ�ات سـلمية واعتصـامات وتضـحيات جسـيمة متكن الثوار من الدفاع عن ثورتهم يف  

وللثوار   ،، وواجهوا بـكل حزم عنف أدوات االجرام والطغـيان حتى كـتب الـله للثورة النـجاحوصــــادروهامروا عليـها  آ تـ 

 .)xiv(الذي واجهتهم به الحكومة االئتالفية ،االنتصار عىل الظلم والجربوت والطغيان واالجرام

ثورتهم من تغي� ذلك الواقع متكنوا بنجاح  مان  بر األ  إىلار وإرصارهم عىل العبور بثورتهم  وبتضحيات الثو  

موارد السـلطة العامة، و   الذي فرضـته عىل الشـعب لعقود من الزمن سـطوة الفاسـدين باسـتحواذهم عىل  ،البائس

 الشعب ومقومات حياته.

 2014سبتمرب 21فلسفة ثورة 

حياة  وايف التعامل مع من أفـسد ،فقد كان لها فلـسفتها الخاـصة ،ـسبتمرب ثورة ـشعبية خالـصة  21كون ثورة  

الـقدـ�ة منـها والـحديـثة خرى  ، ـهذه الفلســـــفة التي اختلـفت عن فلســـــفة الثورات األ املجتمع يف جميع مـظاهرـها

إصـــالح  وكان جل مطالب الثوار  ،بل لقد اتســـمت الثورة اليمنية بالتســـامح ،، ويف مختلف دول العاملواملعارصة

فلم  ،للتوجه الجديد الذي أعلنته الثورة  وفقاً  ،واملـشاركة يف تحمل مـسؤولية إدارة الـشأن العام  ،الفاـسدين ألنفـسهم

، ومل ت والسـجون لتلقي بهم يف غياهبها، ومل تفتح املعتقال منية املشـانق ملعاقبة خصـوم الشـعبب الثورة اليتنصـُ 

 ممتلكاتهم.  ، وتصادرتعجلة لتقرر مص� أولئك الفاسدينتشكل املحاكم الثورية املس

يداً وتج فة ـس إلدارة    "اتفاق الـسلم والـرشاكة"وقعت قيادة الثورة مع من كانوا يف ـسدة الحكم   لهذه الفلـس

كل التسـامح الذي اتسـمت به  ، ومع منية والسـياسـية واالجت�عيةواأل   شـؤون البالد وإصـالح أوضـاعها االقتصـادية

للقوى ال أن الفســاد املتغلغل يف نفســياتهم واالرتهان إ   ،، وما منحته للفاســدين من فرصــة إلصــالح أنفســهمالثورة

ــة األ ،  الخارجية ــتمرار يف طريق   ،الثوار إياهمخ�ة الثمينة التي منحها حال دون اقتناص أولئك للفرص فاختاروا االس

ومـحاوالت    ،مر عىل ثورة الشـــــعبآ لتـبدأ ـبذـلك مرحـلة ـجدـيدة من التـ   ،الـتآمر والخـياـنة واالرتـهان للقوى الـخارجـية

الجديدة  حاولة  امل  جانب عمالئها، بعد فـشل  إىلرحلة القوى الخارجية بـشكل مبارش تدخلت يف هذه املو  ،إلجهاـضها

 . )xv(، املتمثلة يف قبول التوقيع عىل اتفاق السلم والرشاكة2014سبتمرب  21 ثورةلاللتفاف عىل 

 الله والعالقة مع املحيط العريب واالقليمي أنصارحركة :  ثالثاً 



  ،عالـقة اـلدوـلة بغ�ـها من اـلدول واملنظ�ت اـلدولـيةاملســــاـئل التي تنظمـها الوـثائق اـلدســــتورـية  من أهم  

وعدم تبعيتها عىل ح�ية سيادة واستقالل الدولة،  ملزمة للسلطات العامة بالعمل   هذه الوثائقبحيث تأيت نصوص 

التبعية يف عالقة الدولة اليمنية  ما كانت عليه ، وإلدراك قيادة الثورة ملســتوىأُخرى  يف عالقاتها الخارجية ألية دولة

واًء عىل املـستوى اإلقليمي أو املـستوى الدويل  ،بغ�ها من الدول اتخاذ   إىلقيادة الثورة فقد دفع ذلك الوـضع   )xvi(ـس

ُة الخارجيُة للدولَة عىل  الدسـتوري عىل أن (  عالن) من اإل 4موقف رصيح وحازم حيث نصـت املادة ( تقوُم السـياسـَ

ِن الجَوار، وعدِم التدخُّل يف الشـ  بيالً لَحلِّ ؤ أـساِس االلتزاِم مببدأ ُحسـْ ائل الـسلمية سـَ ون الداخلية للدول، واعت�ِد الَوسـَ

  اللَه، وأمنَه ومصالَحه العليا).قيِق املََصالحِ املشرتكة، مبا يحَفُظ سيادَة الَوطَن واستقاملنازَعات، والتعاُوِن لتح

ــابق ــع الس ــد عكس الوض ــلت إليه الدولة اليمنية يف عالقاتها بدول    ،واملؤكد أن هذا النص يجس الذي وص

في� يتعلق بعالقة اليمن   ،ومل يكن موقف قيادة الثورة الذي جســدته املادة الســابقة  )xvii(الجوار وغ�ها من الدول

يادة    ،الكربى أو غ�ها من القوى الخارجية  ،مع غ�ها من الدول ل�وق لدول الجوار تباحة الـس التي اعتادت عىل اـس

ــكت   ك فإن دول الجوار وغ�ها من قوى الهيمنة الخارجيةاليمنية، ولذل ــع الجديد وال لتسـ ما كانت لتقبل بالوضـ

النتيـجة ينـفذوا  اء اليمن في� بينهم وـب ا مل يقتـتل أبـن ه، ـم ة،جـندات دول الجوار أ علـي إن ـهذه اـلدول   ودول الهيمـن ـف

وهو ما حدث فعالً يف ليلة   ،ال أـساس لها من الـصحةتحت ذرائع ومربرات    ،ـستتدخل بـشكل مبارش للقتال يف اليمن

 ،من واـشنطن بدء تنفيذ عمليات عـسكرية يف اليمن  -بقيادة الـسعودية  -م ح� أعلن تحالف دويل 2015مارس   26

يف الوقت الذي مل تكن تعلم هذه الرشــعية املزعومة ببدء العمليات    ،وبناء عىل طلبها   ،تحت مربر إعادة الرشــعية

 .)xviii(العسكرية

ببها إعادة الـرشعية زعم العدوان الذي تكشـفت أهدافه   حسـب  ،والحقيقة أن الحرب العدوانية مل يكن ـس

توري والذي   عالنالذي حددته املادة الرابعة من اإل   ،، ولكن الهدف الحقيقي هو موقف قيادة الثورةفي� بعد الدـس

دوان دول الـع ة ـل اءة التبعـي ادة الثورة عىل إخراج اليمن من عـب ل إرصار قـي ة    ،�ـث دـي دول لـج ذه اـل ونظراً إلدراك ـه

مســـتهدفة اســـقاط   ،رشعت يف عدوانها عىل اليمن تحت مربر إعادة الرشـــعية املزعومة  ،املوقف من قيادة الثورة

ة التحررية من االرتهان والتبعية، مواقفها ذات النزعة االســـتقاللي  للتخلص من ،ووأدها يف مهدها، الثورة الشـــعبية

بإيعاز من   سـناد تنفيذهإ منها ما هو محيل تم   ،وقد كان للقوى الخارجية وسـائلها يف مواجهة ثورة الشـعب اليمني

طالبة بالتغي� قمع التحركات الشــعبية املو ،  وضــاع الداخلية عســكرياً لتفج� األ  ،النظام الحاكم إىل القوى الخارجية

 السلمي.

ــار الله باملحيط العريب واالقليمي أن هذا املحيط  و  ــتثناء محور    -�كن القول في� يتعلق بعالقة أنصـ باسـ

للثورة اليمنية، من كان ملغوما، وال مجال للحديث عن عالقات ودية يف ظل العداء الســـافر، وغ� املربر    -املقاومة



ــالحها ونفوذها يف اليمن، وهذه القوى ومن ، جانب دول املحيط واالقليم ــت مصـ ورائها قوى خارجية كربى، خرسـ

واالرتهان بي الرافض للتبعية عشـــ يف مســـتوى النضـــج الرك جيدا أن ثورة الشـــعب اليمني مثلت �وذجا فريدا  دت

ــعوب   ــبح الثورة اليمنية �وذجا تقدي به الشـ ــاه هذه القوى هو أن تصـ العربية، وبل للقوى الخارجية، وما تخشـ

 واملحيط االقليمي عموما فتخرس بذلك القوى الخارجية نفوذها يف املنطقة بشكل عام.

بخـبث ودـهاء عىل احتواء ثورات الربيع ر،  ، قوى الهيمـنة واالســــتكـباقوى الـخارجـيةالعمـلت ذـلك فـقد  ولـ  

اـلذين أصــــبحوا   ام العربالتخلص من عمالئـها الحكـ   أوله�:العريب، لتكون ـبذـلك ـقد حقـقت ـهدف� يف آن واـحد، 

ــلطة،  �ثلون عبئاً  ــول  وثانيه�:عليها بعد طول بقائهم يف الس ــ  إىلالوص ــودة والتمزيق للنس يج حالة التدم� املنش

شكلت القوى الخارجية محورين مهمته� مواجهة التحركات   االجت�عي للشعوب العربية، ولهذه الغاية الشيطانية

الرتيك القطري، عىل   :واملحور الثا�،  مارايتالســعودي اإل   :املحور األولي� الســلمي،  الشــعبية العربية املطالبة بالتغ

ث يتبنى األول ا� :أن دور ـكل من املحورين يختلف عن اآلخر، بحـي اً، يف ح� يتبنى الـث اً عنيـف اً قمعـي  اً ـطابعـ  :ـطابـع

 .)xix(ئياً احتوا

 األول: محور القمع 

وقمعها مبختلف الوســـائل، وذلك   ،املواجهة العنيفة املبارشة للتحركات الشـــعبيةمتثل دور هذا املحور يف   

جانب الحكام ومســاندتهم للحفاظ عىل بقائهم يف الســلطة، وتوف� كافة مســتلزمات القمع،  إىلمن خالل الوقوف 

تمرار الحكام ممسـك� بزمام السـلطة يف بلدانهم، وعىل رأس هذا املحور ا ،  مارات لسـعودية واإل واألموال الالزمة الـس

هدتها تونس وليبيافقد كان له� دور بارز يف  ودان واليمن، وقد متكن هذا املحور من  األحداث التي ـش ومرصـ والـس

من خالل الدعم واملســاندة مالياً وعســكرياً وإعالمياً، ومن ثم  ،قمع االحتجاجات الشــعبية يف بعض هذه البلدان

الخارجية، يف ح� مل تتمكن الح نسـخة جديدة من الحكام التابع� للقوى لصـ  الشـعبية االحتجاجات  ئجمصـادرة نتا

 .ومنها اليمن االحتجاجات يف بلدان أخرى من قمع

 الثا�: محور االحتواء 

هذا املحور مهمة احتواء الحكومات الناتجة عن نجاح االحتجاجات الشـعبية  إىلأسـندت القوى الخارجية   

ـجاـجات ـهذا املحور تركـيا وقطر، وـتأيت مهمـته بـعد فشــــل املحور األول يف قمع االحتيف البـلدان العربـية، وعىل رأس  

ــعبية ــعبية يف تونس وليبياالش  ، ولقد متكن هذا املحور بالفعل من احتواء الحكومات الناتجة عن االحتجاجات الش

 مارايتالـسعودي اإل  عالقم  محورجانب   إىل ل، وال يزال هذا املحور يعمبعد مريس، وقبل الـسييسـ   ،والـسودان ومرصـ 

وبتنسيق ورعاية من   ،التي عجز كل من املحورين عن تحقيق الوظائف املناطة به مبفرده  ،يف بعض البلدان العربية

 .جانب القوى الخارجية املشغلة للمحورين معاً 



 الله عىل محوري القمع واالحتواء أنصار استعصاء حركة: رابعاَ 

والقـضاء   ،منه� مل يتمكن من قمع االحتجاجات الـشعبية  اً فإن أي ،يف اليمن رغم أن املحورين قد عمال معاً 

 من مارايت، فلم يتمكن املحور الـسعودي اإل 2015بعد عام   أو احتواء الحكومة الناتجة عنها  ،عليها ومـصادرة نتائجها

ــنعاء، رغم الدعم الكب� الذي قدمته الرياض وأبو ظبإ  ــمة ص ــناد النظام الحاكم يف العاص ــبقس ،  ) xx(ي للرئيس األس

يبه لهادي حاك�ً موالياً وتابعاً لهذا املحورمارايت، وكان املحور الـسعودي اإل )xxi(ولخلفه من بعده قد   ، يعتقد أن تنـص

مثل نجاحاً له يف القـضاء عىل التحرك الـشعبي ومـصادرة نتائجه، غ� أن هذا االعتقاد رسعان ما تبدد عندما اـستأنف  

 .مارايتسقاط ترتيبات املحور السعودي اإل إ  إىلواحتجاجاته التي أدت  ،ه الشعبيةالشعب اليمني تحركات

 املجال للمحور  مارايتللدور الوظيفي لكل من املحورين أن يفســح املحور الســعودي اإل   وكان األصــل وفقاً  

ال أن املحور الســـعودي إ  ،الحتواء حكومة الثورة يف العاصـــمة صـــنعاء، ك� حصـــل يف تونس وليبيا ،الرتيك القطري

التدخل  إىل ،الدور الداعم واملســاند للحكامهذا املحور  تجاوز    ،لخصــوصــية نجاح الثورة يف اليمن   ونظراً مارايتاإل 

ن ملا يقرب  اـستمرت حتى اآل  ،عىل اليمن  من خالل قيادة ومتويل تحالف دويل ـشن حرباً عدوانية  ،العـسكري املبارش

 .)xxii( سنوات من مثان

 املحور الثا�

 الحكم والسياسية  الله أنصارحركة 

 2014سبتمرب سنة  21الله الحكم عقب ثورة  أنصار: تويل أوالً
  الدستوري عالناإل  

م يف  تكون قواعد الحكمر أن  ، فقد اسـتوجب األ الله الحكم اسـتثنائية أنصـارفيها  كون الظروف التي توىل  

،  إلدارة املرحلة االنتقالية الله القواعد الدسـتورية الالزمة  أنصـارلذلك صـاغ    ، وتجسـيداً أيضـاً هذه املرحلة اسـتثنائية  

الله بهذه    أنصـاروكان    ،2015فرباير    6الدسـتوري الصـادر عن اللجنة الثورية العليا يف    عالنهذه القواعد اإل  تضـمن

  الزمنمن أولئك الذين شـغلوا مناصـب السـلطة العامة ألكرث من ثالثة عقود من    وإدراكاً  عياً وو   الخطوة أكرث نضـجاً 

)xxiii(. 

دور اإل   ؤون ال  عالنوبـص توري إلدارة ـش تثنائيةالدـس لطات الدولة  دولة يف تلك املرحلة االـس ، فإن تـرصفات ـس

ــدور اإل  ــوائية أو ارتجالية  عالنعقب ص ــتوري مل تكن عش ــمنه اإل   ،الدس   عالنبل كانت الترصــفات محكومة مبا تض

حكومة "يف كافة مســتوياتها، ومجاالتها، بعكس ترصــفات    )xxiv(الدســتوري من قواعد تنظم شــؤون الســلطة العامة

توري لنقل ع "العدوان ند دـس تورية، فلم يكن هناك أي ـس   اـصمة الجمهوريةيف عدن التي مثلت جميعها جرائم دـس



ومل يكن هناك أي ســـند دســـتوري أو قانو� لغ� ذلك من   )xxv( واملحددة مبدينة صـــنعاء بنص الدســـتور  إىل عدن

 ."حكومة العدوان"الترصفات الصادرة عن 

 موقف الثورة من الدستور
إذ أن نـجاح الثورة يف أي بـلد، وـما يرتـتب عىل ذـلك من تشــــكـيل  ،تختلف مواقف الثورات من اـلدســــات�

ؤون الحكمسـ  تند عليهلطات انتقالية إلدارة ـش فمن الـسلطات الثورية ما يبقي    ،هذه الـسلطات ، واألـساس الذي تـس

 ،لحكموتكون هذه األحكام سند الحكومة الثورية االنتقالية يف إدارتها لشؤون ا  ،عىل أحكام الدستور نافذة وتطبقها

وتبادر    )xxvi(ن أـصدرت دـستور الحقاً إ و   ،نظراً لعدم مـساـسها بالدـستور  ،وتـسمى هذه الحكومة بالحكومة الدـستورية

وتوصف الحكومة يف   ،وقف العمل بأحكام الدستور النافذ  إىل  تشكلها الثورات عقب نجاحها الحكومات التي بعض

توري  هيوفقاً للرأي الفق، وذلك  هذه الحالة بأنها حكومة واقعية تور ب�   الدـس الذي �يز في� يتعلق بسـقوط الدـس

أن نجاح الثورة   إىلخران يذهب أحده�  آ رأيان    الدستوري   ويف الفقه  )xxvii(الحكومة الدستورية والحكومة الواقعية

ــكل تلقايئ إىليؤدي   ــتور بش ــقوط الدس ــكل    إىلويرى اآلخر أن نجاح الثورة ال يؤدي    )xxviii(س ــتور بش ــقوط الدس س

 .)xxix(تلقايئ، بل ال بد من إجراء يتخذه رجال الثورة بشأن الدستور

تورية  ومن خالل اآلراء الفقهية تور،   الدـس تخالص موقف رجال الثورة يف اليمن من الدـس السـابقة �كن اـس

يـستمرُّ العمُل بأحكام الدـستوِر النافِذ، ـستوري التي نـصت عىل أن (الد  عالنهذا املوقف تحدده املادة األوىل من اإل 

ــمناً مع أحكام هذا اإل   عارضما مل تت ــح أن موقف رجال الثورة يف اليمن ال )عالنَرصَاَحة أَْو ض ، ومن هذا النص يتض

ــابقة ــمن أي من اآلراء الثالثة الس ــتور بإجراء اتخذه رجالها  ،يندرج ض ــقط الدس  �كن القول أن وال ،فالثورة مل تس

اً مبجرد نجـاح الثورة ائـي د ســــقط تلـق دســــتور ـق ــادم مع نص املـ   ،اـل   عالنادة األوىل من اإل ألن هـذا القول يتصــ

 .)xxx(الدستوري

 الحقوق والحريات العامة  
الدســتوري النص عىل الحقوق والحريات العامة حيث ورد يف املادة الثالثة منه "الُحُقوُق   عالنمل يغفل اإل 

ُة مكفولٌة، وتلتزُم الدولُة بح�يتِها  ."والُحّريَّات العامَّ

سـياسـية   ،حيث تضـمن الحقوق والحريات العامة جميعها  ،وك� هو واضـح فإن نص هذا املادة مقتضـب

ــادية واجت�عية وقانونية ــيل؛ ألي نوع من    واقتصـ أنواع الحقوق والحريات العامة، يف مادة واحدة ودون أي تفصـ

عراض قيادة  ليس القـصد منه إ   ،والحريات العامة الدـستوري بـشأن الحقوق  عالنعتقد أن هذا اإليجاز الوارد يف اإل ون

ورد من تفصــــيل   الثورة عن موضــــوع الحقوق والحرـيات الـعاـمة، ـبل إن الواضــــح أن قـيادة الثورة ـقد اكتـفت مـبا

 .ملوضوع الحقوق والحريات العامة يف نصوص الدستور



ــبق ــلطات الدولة املنظمة مبوجب أحكام اإل   ،يعني أن قيادة الثورة وما س ــتوري  عالنوس قد ألزمت    ،الدس

ــ�نات للحقوق والحريات العامة ــها بتوف� الض ــتور  ،نفس ــتوري   عالنباعتبار أن اإل   ،وفقاً ألحكام الدس كتفى  االدس

ــ�نات بإلزام ــيل في� يتعلق بهذه الض ــ�ن الحقوق والحريات العامة دون النص عىل أي تفاص وهو ما   ،الدولة بض

 هي ما تلتزم به سلطات الدولة تجاه الحقوق والحريات العامة. ،يعني أن الض�نات الواردة يف الدستور

 الله أنصارالنضج والتسامح السيايس لحركة :  ثانياً 
ه يف ـحال   إن،  نـجاح أي ثورةمن املعلوم أـن ــالح هم األبـطال واأل   رـجال الثورة يصــــبحون  ـف اء عىل مصــ مـن

ــاد واالســـتغالل   ،واملدافع� عن حقوقه وحرياته  ،الشـــعب ــابق� محالً لتهم الخيانة والفسـ   ،ويصـــبح الحكام السـ

وهذا هو األمر املعتاد عقب نجاح الثورات واســتيالء   والنفي وغياهب الســجون،املشــانق   إىلوســينتهي بهم األمر  

  فعـقب نـجاحها  ، الشـــــعب اليمنيثورة  لوضــــع يختلف متاماً في� يتعلق برجالـها عىل مـقالـيد الحكم، غ� أن هذا ا

ــارتعامل  ــوم   أنص ــانق، ومل يفتحوا املعتقالت، ومل يكن النفي لخص ــبوا املش ــج تام، ووعي كامل، فلم ينص الله بنض

من شــغلوا   إىلوالتســامي فوق الجراح، ح� طلبوا التســامح    وعمالً  ثورتهم ضــمن خياراتهم، بل لقد جســدوا قوالً

جوانبها، أن يشـاركوا من جديد يف  مناصـب السـلطة العامة يف جميع مسـتوياتها، وأفسـدوا حياة املجتمع يف جميع 

 .)xxxi(2014سبتمرب سنة  21لرؤية وفلسفة ثورة  بناء البلد، وإدارة شؤونه العامة، وفقاً 

ـخدـمة ألجـندات القوى   ،الـقامـئة يف حيـنه االســــتـقاـلة هو اختـيار الحكوـمة ،وـما ـحدث عـقب نـجاح الثورة 

هم مـطالـبة قـيادة الثورة لهم باالســــتمرار يف مـناصــــببالرغم من  ،، وكذلك الـحال بالنســـــبة لرئيس الدولةالـخارجـية

ــؤون العامة، ــهام يف إدارة ش ــوا عىل البقاء يف منازلهمته أرصوا  غ� أن الرئيس وحكوم واالس ــبهم ورفض ، وترك مناص

 الدستور.وفقاً لقواعد وأحكام  ،رئيس جديدحتى البقاء فيها لترصيف األع�ل لح� تشكيل حكومة بديلة واختيار 

فإن قيادة الثورة مل    )xxxii( العاديةيف الظروف   دـستورية  ومع أن ـسلوك رئيس الدولة وحكومته �ثل جر�ة 

  ،التي ينتمون إليها  ومع القوى الـسياـسية ، للدـستور، وفـضلت التفاوض معهماملنتهًك   تؤاخذهم بـسبب هذا الـسلوك

والعـمل عىل تنفـيذ  ،إال أن املواقف املســــبـقة من الثورة وقـيادتـها، وتبعـية تـلك القوى الســـــياســـــية لقوى ـخارجـية

ــيغمعهم تها، كل ذلك حال دون االتفاق اأجند ــبة عىلعىل ص ــؤون الدولة، وتجنبهم املحاس   ة للرشــاكة يف إدارة ش

 .يف البالد الجت�عيةلسياسية واالقتصادية واتدهور األوضاع ا إىلالذي أدى ، فسادهم

ــلوكهم  ــوى تغي� س ــلبي تجاههم، ومل يكن لها من توجه س والعمل  ،ومل يكن لقيادة الثورة من موقف س

من الذين شـغلوا  هاالدسـتوري، ولعل موقف  عالنوفقاً لقواعد وأحكام اإل   ،إلدارة شـؤون الدولة بتعاون الجميعها مع

قيادة الثورة من تفاـصيل ـض�ن الحقوق والحريات العامة ألفراد   غنينا عن الحديث وتتبع موقفاملناـصب العامة ي

 .املجتمع بشكل عام



ــفة الجديدة للثورة اليمنيةو   ــامح ،هذا املوقف �ثل جوهر الفلسـ ــج وتسـ ، غ� أن الع�لة اقيادته ونضـ

للمشــاركة املبارشة  ،لينخرطوا ضــمن صــفوف تحالف العدوان  دفعتهم من جانب أولئك للقوى الخارجية واالرتهان

لع�لتهم وارتـهانهم للقوى الـخارجـية فـقد أعلنوا  ثـباتاً إ مبـظاهر متـعددة يف تدم� مقومات حـياة الشـــــعب اليمني، و 

، وطالبوه باالســتمرار حتى ليمنياوبشــكل رصيح تأييدهم للعدوان، وكل ما ارتكبه من جرائم بحق أبناء الشــعب  

 .)xxxiii( الحويثسموه باالنقالب أسقاط ما إ 

 

 

 املحور الثالث 

 الله أنصارحركة 

 ومواجهة العدوان نجازات اال 

 : املحافظة عىل مؤسسات الدولة من االنهيارأوالً
فقد اقتضـت   ،املحافظة عىل مؤسـسـات الدولة من االنهيار  ،2014سـبتمرب  21يعد من أهم انجازات ثورة   

ــيطانية للقوى الخارجية ــات الدولة  إ   ،الخطة الش ــس ــال مؤس ودخول املجتمع اليمني يف حالة   ،حالة االنهيار إىليص

ــات   ،واقتتال داخيل ب� مختلف مكوناته  ،فوىض عامة ــس ــتويات، وقد كانت خطة االنهيار ملؤس وعىل مختلف املس

تور ، التي كان مخططاً لها أن الدولة البديل عن خطة التدم� الذايت تفتاء عىل مـرشوع الدـس تيل مبارشة مرحلة االـس

  ،ـسب ليس عىل مـستوى االقاليم أو الواليات فح  ،التي تـضمنها مـرشوع الدـستور الداخيل  وفقا لبذور الـرصاع  ،الجديد

 وإ�ا عىل مستوى املديريات .

،  حكوـمة ـهادي تـقديم اســــتـقالتـها  إىلح� أوعزت   ،الخـطة الشــــيـطانـية الـبديـلة إىلانتقـلت ـهذه القوى و  

وتحميل الثورة  ،مظل�ً  لرتك البالد تواجه مص�اً   ،أيضاً الرئيس هادي تقديم استقالته هو    إىلوأوعزت يف ذات الوقت  

حجام الحكومة عن االضــطالع بواجباتها إ كانت تلك الخطة الشــيطانية تقتيضــ  ، و الكب�مســؤولية االنهيار    وقيادتها

بديلة وفقا للرتتيبات  لح� تشــكيل حكومة ،عقب تقديم اســتقالتها لترصــيف الشــؤون العامة للبالد  ،الدســتورية

، ويحدث  لحياة العامةتتعطل ا  ،ل الفراغ يف كافة مناـصب الـسلطة العليا يف مؤـسـسات الدولةيح الدـستورية، فعندما

 .)xxxiv(االنهيار بشكل تلقايئ

 ثانيا: إنهاء نظام الوصاية والع�لة والتبعية
منذ عقد الســتينات من القرن   ،مل يتمكن اليمن من الخروج من عباءة الوصــاية والتبعية للقوى الخارجية 

ــنة   21قيام ثورة  وحتى    ،املايض ــبتمرب س ــتة عقود من من  ا يقرب  ومل  ،2014من س يرزح تحت   اليمن كان  ،الزمنس



رغم ما �لكه  ،بقاء اليمن يف حالة ضــعف، عملت عىل إ ومن ورائه قوى اســتع�رية كربى  ،وصــاية نظام آل ســعود

 ،يف حال أمسكت بزمام الحكم سلطة وطنية  ،مصاف الدول املتقدمة إىلتكفل النهوض به  ،  من موارد مالية وبرشية

تحت    ،، ولقد ظل اليمن خالل العقود املاضــيةامة يف خدمة نهضــة شــاملةوارد العامل وتوظيف تعمل عىل تســخ�

ــل ،مجهر املراقبة للقوى الخارجية ــوي �كن أن ينتش ــد أي مرشــوع نهض ــته عليه ه  لرص من واقع الرتدي الذي فرض

 خدمة ألهدافها االستع�رية. ،القوى الخارجية

بواـسطة   ،تدار من جانب القوى الخارجية  ،أن ـشؤون اليمن كانت خالل العقود املاـضية إىلارة  شـ وتجدر اإل  

ــفاراتها التي مثلت أوكاراً  ــتخ  س ــهم  ،باريةاس ــ عىل اليمني� أنفاس ، وتحدد لهم القدر الالزم الذي يحفظ لهم تحيص

اتهم عـند درـجة مـحددة من ا عىل ســــلـطات اـلدوـلة يف  ، ومل يكن الـقامئون التطور، دون أن يتم تـجاوزـهاو لنمو حـي

بل إن ـشغل أي  ،ال بالقدر الذي تحدده القوى الخارجيةإ  ،�لكون ـصالحية إدارة الـشؤون العامة  ،مـسـستوياتها العليا

 .)xxxv( القوىال مبوافقة مسبقة من تلك إ ال يتم  ،يف مستوياتها العليا واملتوسطة ،منصب من مناصب الدولة

   تدم� أوكار التجسس:  ثالثاً 
ــمة ،  ومؤامراتها كانت القوى الخارجية تحيك خططها  ــفاراتها يف العاص وترشــف عىل تنفيذها من خالل س

عليها  جســي�ً  ، ولقد أدركت تلك القوى أن نجاح الثورة �ثل خطراً للتجســس والتخريب  لتي مثلت أوكاراً ا ،صــنعاء

ــع الثور   ،تدم� كافة الوثائق إىل  فبادرت  ،وعىل عمالئها ــية من أن تضـ وتكشـــف من خاللها كل  ،ة يدها عليهاخشـ

تقالله  ،تهاخيوط مؤامرا يادته واـس ها بـس اـس اده، ومـس تقراره، وتخريبها القتـص ، وفـضح أدواتها  وعبثها بأمن اليمن واـس

 يف الداخل التي تعمل عىل تنفيذ أجنداتها.

دـخان ترتفع من مـحارق ســـــفارات القوى  ــاـهد الجميع أعـمدة اـل ة،  ولـقد شــ ا  الـخارجـي رائـحة  تفوح منـه

ســــتـخدمة يف تنفـيذ خططـها الشــــيـطانـية، وبـعد أن تدم� كافة املـعدات املعمـلت عىل  وكذلك    ،املؤامرات والخـيانة

 ،االجرامية  مريةأ التوعمالئها بتدم� الوثائق التي كانت بحيازتها يف أوكارها    ،ح�ية نفســـها  إىلتلك القوى   اط�نت

  يل، مســتقلة طائرات الرحالت الخاصــةواالتجاه نحو مطار صــنعاء الدو  ،ربط وترتيب حقائب ســفرها  إىلبادرت  

ت الســــلـطة ظلـ و ، لـكل مقومات حـياة املجتمع اليمني  ،والعـبث والتخريب  ،مرآ من التـ   منهـية بذلك عقوداً   ،املـغادرة

ــأن العام  تدير ،مطيعاً  خاللها تابعاً اليمن   العامة يف ــفارات القوى ال الش ــعب اليمني   بناءوال يديره أ ،خارجيةس الش

  ،ـيادة واالســــتقالل ـحاـلة الســــ   إىل  ،لتنـقل البالد من ـحاـلة التبعـية للقوى الـخارجـية ،ـفأنـهت الثورة ـكل ذـلك العـبث

 من جانب أبنائه . دارة الخالصةواإل 

 : تحجيم دور القوى االرهابيةرابعاً 



التي كانت من خاللها تدير الـشأن العام اليمني  ،العاـصمة ـصنعاءبعد مغادرة القوى الخارجية ألوكارها يف   

،  ح�مات دم  إىلالتي حولت املـساجد والـساحات وامليادين العامة  ،أطلقت العنان ألدواتها االرهابية ،بكل تفاـصيله

ــعب اليمن� ــاط الش ــالة مفادها أن نجاح الثور  بهدف بث الرعب والذعر يف أوس ــال رس ــعإليص ب ة وبال عىل الش

ة من توجيه حيث متكنت الثور ،  مل يدم طويًال   ،رهابية يف العنف وـسفك الدم، لكن إفراط القوى اإلمبختلف مكوناته

ــمة للقوى اإل ــقوط املدوي، ورسعان ما بدأت تلك القوى يف الرت  ،رهابية يف أوكارهارضبات قاصـ ــتعدادا للسـ نح اسـ

هداف التدم�ية التي  لتحقيق األ  ،يف الداخل  )xxxvi(رهابيةدواتها اإلى الخارجية قد وـضعت كل ثقلها يف أالقو   وكانت

 عجزت تلك القوى عن تحقيقها.

ذـلك مل يكن األ   ة مر ســــهالًوـل ةالتي أعلـنت هز�ت  ،عىل القوى الـخارجـي ام الثورة اليمنـي ا أـم من   فرارـهاب  ،ـه

رـهابـية ، وقـبل أن تلفظ القوى اإلمخطـطاتـهايـها ـكل اآلـمال يف تنفـيذ  أن تقـبل بهزـ�ة أدواتـها التي علـقت عل  ،أوـكارـها

ح يف إعادة  لكنها مل تنج ،لتســتمر يف تنفيذ مخططاتها  ،مدتها القوى الخارجية بكل أســباب الحياة ،خ�ةنفاســها األ أ

،  ا من ـجاـنب الجيش واللـجان الشــــعبـيةالتي تلقتهـ   ،ـما ـكان علـيه قـبل الرضـــــبات املميـتة إىلرـهابـية ـحال القوى اإل

 .)xxxvii( عنارصهاليها بعض ناطق التي فر إتعمل بوت�ة منخفضة يف بعض امل االدواتفظلت تلك 

 : مواجهة الثورة لتحالف العدوان الدويلخامساً 
 ،ومن يقف خلف ـهذا النـظام من القوى الـخارجـية ،تكن نوازع نـظام آل ســــعود االجرامـية تـجاه اليمنمل 

لها اليمن عىل الدوام تحت    وُضع وفقاً  ،ت السابقة والالحقةمرتبطة بعدد من املعطياكانت  وليدة اللحظة، بل إنها  

تتبـناه قوى وطنـية �كن أن   ،تـجاوز حالة التبعـية، وأبرز للعلن أي مرشــــوع نهضــــوي فإذا ما حاول  مجهر املراقـبة،

ــرتاتيجي ــعب اليمني وموقعه الجغرايف االسـ ــاملة  ،توظف من خالله موارد الشـ ــة شـ تبادر القوى   ،يف خدمة نهضـ

 د هذا املرشوع يف مهده.سعود، ومن خالل عمالء الداخل لوأ وعرب أداتها يف املنطقة نظام آل ،الخارجية

ية   –يف نـسختها املحدثة   -وبذلك تبلورت مـشكلة القوى الخارجية     أولها:مع اليمن يف ثالثة مظاهر رئيـس

حرمان اليمن من  وثانيها:النهوض باليمن يف مختلف املجاالت،    الحيلولة دون بروز ـسلطة وطنية تأخذ عىل عاتقها

 هاجســاً  ،ظل موقع اليمن وثرواتههكذا  و يمن، ات الثرو الســطو عىل    وثالثها:  االســتفادة من موقعه االســرتاتيجي،

 خشية متكن الشعب اليمني من االستفادة من موقعه الجغرايف وثرواته الطبيعة. ،يؤرق القوى الخارجية

يف مواجهة األدوات    ،النتائج الحاسمة التي حققتها قوات الجيش واألمن واللجان الشعبيةوكان واضحا أن     

ت أقد   ،اإلرهابية التي أعلنت عىل الفور عن قيام تحالف دويل بقيادة الســـعودية    ،القوى الخارجية مضـــاجعقضـــّ

أعلن هذا التحالف    ،مريكية واـشنطنكربى، ومن العاـصمة األ  ومن وراء هذا التحالف قوى  ة،عـرش دولـسبعة قوامه 



تعادة الـرشعية، بذريعة كاذبة هي م2015مارس   26يف تاريخ   ،بدء عمليات عسـكرية ضـد اليمن والقضـاء عىل   ،اـس

 .وتدم� القدرات العسكرية للجيش اليمني ،االنقالب

ه عىل اليمن مـئات املـجازر بحق   ذ اليوم األول وطوال ســــنوات ـعدواـن وـقد ارتـكب تـحالف الـعدوان ومـن

وفرض   ،وثنيه عن االســـتمرار يف ثورته وتحقيق أهدافه ،هذه املجازر كرســـ إرادة الشـــعب اليمنيهدف    ،املدني�

عباءة التبعية للقوى الخارجية، وهذا هو الهدف  إىلإلعادة الشـعب اليمني  ،عىل قيادة الثورة هسـالمياسـتخيارات  

ــائلالذي  ــلت يف تحقيقه القوى الخارجية مبختلف الوسـ ــلحة  اإلفراط يف إىلفعمدت   ،فشـ ــتخدام القوة املسـ   ،اسـ

 ازر البشعة بحق املدني� لتحقيقه.وارتكاب املج

ــامداً  ،العدوانية  الحربمن ســـنوات  ســـبع أكرث من وعىل مدى  ،منيالشـــعب اليفإن   ،ومع ذلك ظل صـ

تقالله وإرادته يادته  وتـصميمه    ،متمـسكاً بحريته واـس تقالله عن القوى  ،هأرضـ عىل عىل انتزاع حقه يف ح�ية ـس واـس

 .وإنهاء التبعية لهذه القوى مه� كان الثمن باهضاً  ،الخارجية

التحاق بعض لوال   ،وبثمن أقل كلفة  ،ه االـستحقاق يف وقت قيايسوكان �كن للـشعب اليمني أن ينجز هذ

ــفوف تحالف العدوان ــكرية بص ــية والقيادات واأللوية العس ــياس ــعب  مهمة الأخر  وهو األمر الذي  ،القوى الس ش

 واـستقالله الذي  ن بيد القوى الخارجية،التي رهنها الحكام الـسابقو كاملة غ� منقوـصة ،  اليمني يف اـستعادة ـسيادته

 أهدروه.

أوهمت قيادة الثورة أنها    ،عميلة مرتهنةداخلية  بل إن قوى سـياسـية    ،ومل يقترصـ األمر عىل ذلك فحسـب

ــد العدوان ــتعدة للعمل  ،ض ــعب اليمني ملواجهته،    ومس ــفوف الش ــها    ،غ� أن هذه القوى العميلةيف ص وعىل رأس

ويف مراحل متقدمة من مواجهة الشــعب اليمني   ،بصــفوف العدوان  كانت تلتحق تباعاً   ،قيادات مدنية وعســكرية

 .)xxxviii( العدوانبجيشه ولجانه الشعبية لهذا 

 

 

 

 

 



 

 

 
i -    عار ـسالح ملزمة حول المزید من التفصـیل ینظر ھید   وموقف،الـش ید الـش ین بدر الدین الحوثي رضـوان هللا علیھ بتاریخ    محاضـرة القاھا الـس حـس

 .3و  2ص  الیمن ـ صعده  2002/  15/11الموافق   1423رمضان   11
ii -   ر  حســین بدر الدین الحوثي رضــوان هللا علیھ في شــھ   محاضــرة القاھا الســید الشــھید   والمعاداة،المواالة    ملزمةحول المزید من التفصــیل ینظر

 .6ص   الیمن ـ صعده  2001  الموافق  1422  شوال
iii -   ھید ید الـش المیة یمثل   ویرى الـس ؤولیة تجاه ما تتعرض لھ االمة االـس ین بدر الدین الحوثي أن التنصـل عن إدراك المـس لمین (خزيحـس في   للمـس

ــبحانھ   الحقیقیة، ــیر عظیم أمام هللا س ــیل ینظر نبذ للقران خلف ظھور ونبذ لكتابھ وتعالى،خزي وتقص عذر  ال  ملزمةنا ...، حول المزید من التفص
 .2ص  الیمن ـ صعده  1422/   21/12 حسین بدر الدین الحوثي رضوان هللا علیھ بتاریخ  محاضرة القاھا السید الشھید  هللا،للجمیع أمام 

iv -    3  در الدین الحوثي رضــوان هللا علیھ بتاریخحســین ب محاضــرة القاھا الســید الشــھید  المرحلة،خطورة   ملزمةحول المزید من التفصــیل ینظر  
 .2ص   الیمن ـ صعده  2002/  16/3الموافق   1423 محرم

v -  حسین بدر الدین الحوثي رضوان هللا علیھ   محاضرة القاھا السید الشھید  الیمن،خطر دخول أمریكا  ملزمةحول المزید من التفصیل ینظر
 . 14ص  الیمن ـ صعده 2002/ 3/2الموافق  1422من ذي القعدة  12 بتاریخ

vi - حسین بدر الدین الحوثي رضوان هللا علیھ   محاضرة القاھا السید الشھید  1رقم  ملزمة یوم القدس العالميد من التفصیل ینظر حول المزی
 . 19ص   الیمن ـ صعده 2001/ 13/12الموافق  1422رمضان  28بتاریخ 

vii -  وـكاـنت اـلدعوة تـحت عنوان المتـحاربین في الیمن وـكأن  2022أبرـیل   7ـمارس الى   92ة في مســــرحـیة ھزلـیة جمـعت الرـیاض عمالئـھا للفتر.
خیر بین الیمنیین   السـعودیة ومن بقف ورائھا من قوى خارجیة مشـاركة بشـكل مباشـر وغیر مباشـر في العدوان على الیمن ھي عبارة عن وسـیط

الحربیة كانت خالل سـني العوان تلقي الورود على الیمنیین، ولیس القناب والصـواریخ ، وقد  صـیغة دعوة الحوار وكأن طائراتھاالمتقاتلین حسـب 
كی  رحي تـش ل  نتج عن مؤتمر الریاض الذي لم یحضـره الطرف المواجھ للعدوان وعمالئھا ، ولم یعر الدعوة أدنى اھتمام نتج عن ذلك المؤتمر المـس

أعضــائھ الســبعة كلھم نواب للرئیس ، وھذا المجلس في حقیقتھ ھو مجلس الســتمرار الحرب في الیمن   2022أبریل 7بتاریخ  جلس حكم رئاســي  م
مثل وضــــع حلف الناتو بالنســــبة للحرب في أوكرانیا  بدعم من القوى الخارجیة التي یبدو أن ترغب في أن بكون وضــــعھا مســــتقبال في الحرب

عال الحرب بین الیمنیین كفیل حـسب اعتقاد القوى الخارجیة لتتخلص من تبعات الجرائم التي ا نوات الحرب الماضـیة فإـش رتكبتھا في الیمن خالل ـس
 بأن یجعل جرائمھا في الیمن طي النسیان.

viii -  ولم یكن ذلك   معتدیةفي دولة أجنبیة  تمت إجراءات االقالة في عاصـمة العدوان الریاض وفي حضـور المبعوث االمریكي، فاإلقالة والتنصـیب
 في عاصمة الجمھوریة الیمنیة.

ix -   یوني عبدهللالمزید من التفصـیل توري ،ینظر د.عبدالغني بـس یة والقانون الدـس یاـس أة المعارف ، النظم الـس كندریة، منـش   350ص   ،1997، اإلـس
 .  وما بعدھا

x -   عبیة المنادیة بل كان أنصـار هللا ضـمن الحراك واالحتجاجات الشـ الشـعبیة،في السـلطة وقت اندالع الثورة  هللا أي تمثیل  أنصـارلم یكن لحركة  
 بضرورة التغییر.

xi -   2011ابریل 7ینظر وثیقة مطالب الثورة الصادرة عن المجلس التنسیقي لشباب ثورة التغییر بتاریخ. 
xii -  ــویة تحت ما یســـمى بحزب التجمع الیمني ــلمین في الیمن المنضـ ــتراكي   منھا حزب حركة اإلخوان المسـ  الیمني،لإلصـــالح، والحرب االشـ

 واالحزاب القومیة البعثیة والناصریة.
xiii -    ــلطة عنھا والحلول محلھم دون أن یكون تغییر ــكین بالسـ ــيء االخر ھو االنقالب الذي یعّرف بانھ فعل منظم یھدف الى إزاحة الممسـ ھذا الشـ

االنقالب الوصــول الى الســلطة فھم أنانیون یفضــلون مصــالحھم على مصــلحة االوضــاع العامة ضــمن أھداف االنقالب ، فقط ینشــد القائمون على 
الفرق  المجتمع، وربما یكونون أشد طغیانا ممن انقلبوا علیھم ،وقد یبدأ الطغیان بمحاكمات وإعدامات والقاء الخصوم في غیاھب السجون ، فكم ھو

ف االنقالب ، وكم ھي المأســــاة كبیرة عندما تتحول الثورة الیمنیة لیس الى ، وأھدف الثورة وھد   ینیواالنقالبكبیر، والبون شــــاســــع بین الثوار 
ــبھ االنقالب ، لقد كانت في بدایتھا لكن من ركبوا موجتھا حولوھا الى مجرد نصـــف انقالب    ثورة بكل ما للكلمة من معنى، االنقالب بل الى ما یشـ

ومعلوم أن قادة االنقالب وفقا للتعریف السابق   امة ، ونصف ...ونصف...!عندما سیطروا على نصف الحكومة ونصف الثروة ونصف الوظیفة الع
ــلطة ــیطرة على الس ــكین بزمامھا، بالكامل،  ال یقبلون بأقل من الس ــامحا منھم ان نفوا من انقلبوا   وإزاحة وإعدام أو نفي من كانوا ممس وھذا یعد تس

لـسبب بـسیط ھو أنھم مـشتركون مع من   ـشيء!وحرموا الثوار من كل  ـشيء؟لنـصف من كل في بالدنا وقبلوا فقط با  نیواالنقالبفلماذا تـسامح   علیھم،
ــادھم انقبلوا علیھم في إجرامھم ــاحاتھا قد طھرھم من  وفسـ ــھم الثورة جمیعا اعتقدوا أن ركوبھم موجتھا ونزولھم سـ وطغیانھم، وبدال من أن تكنسـ

 وطغیانھم.فسادھم 
xiv -  والتفت علیھا وصــادرتھا بمســاعدة مناصــفة بین الحوب الحاكم والقوى الســیاســیة التي ركبت موجة الثورة حكومة الوفاق الوطني المشــكلة بال

 .العامل العسكري
xv -   سـابق عمالء القوى الخارجیة في الداخل الزمن، من أجل فرض التقسـیم الشـیطاني للبالد كأمر واقع تجاوزا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني

ھادي الى تشـكیل لجنة برئاسـتھ لتحدید االقالیم واتخذت اللجنة قراراھا بتقسـیم البالد الى سـتة أقالیم وبشـكل تعسـفي متسـرع دون  حین بادر العمیل 
ــعتھا اللجنة ذاتھا ، ھذا من جھة ومن جھة أخرى مكن العمالء ــیم ، ودون اعتبار أو التزام بالمعاییر التي وضـ ــروع التقسـ ــي مشـ   اعتبار لمعارضـ

 ابیة االجرامیة للقوى الخارجیة من العبث بأمن واستقرار الوطن وتعریض حیاة مالیین المواطنین لخطر العملیات االرھابیة .االدوات االرھ
تسامحت السلطة مع العناصر االرھابیة ومنحتھا الضوء االخضر الذي مكنھا من بسط نفوذھا على عدد    وفي ظل تنفیذھا ألجندات القوى الخارجیة

یطرة على محافظات بأكملھا، واالســتیالء على عدد من معســكرات الجیش بكافة عدتھا وعتادھا، وكل ذلك بھدف الوصــول الى من المناطق والســ
ــتة أقالیم لیس لتثبیت حا ــیطاني للبالد الى س ــیم الش ــروع التقس ــھد العام لتتمكن القوى الخارجیة من تمریر مش ــدید للمش لة من حالة من االرباك الش

تقرار على ھذا   االـساس ، بل للتھیئة لصـراع طویل االمد ال یقتصـر على االقالیم فیما بینھا، وال على الوالیات المكونة لھا، بل یصـل الصـراع االـس
تعم غال الیمنیین بصـراعاتھم البینیة غیر المنتھیة ـس تویات االداریة في الدولة، وفي ظل انـش توى من المـس ل القوى الى المدیرات التي تمثل أدنى مـس

 في ذات الوقت على تنفیذ أجنداتھا في صمت وفي ظل انشغال كامل للمكونات الیمنیة بصراعاتھا البینیة.  الخارجیة



 
ــراكة الوطنیة من أھم النجاحات ــلم والش ــب اتفاق الس ــبتمبر  21لثورة   ویحس ــتبق فیھا عمالء القوى   س ــابقة والتي اس فقد قوم اعوجاج المرحلة الس

أعاد اتفاق الـسلم والـشراكة االمور إلى نـصابھا حین قدم معالجات وطنیة خالـصة للحالة االمنیة للبالد والحالة    الخارجیة الزمن كما ذكرنا انفا، حیث
إضـافة الى مسـألة في غایة االھمیة تمثلت في أیجاد معالجة موضـوعیة لشـكل الدولة تنسـجم مع مخرجات مؤتمر الحوار   واالقتصـادیة،السـیاسـیة  

 الوطني.
ــكل  ویعني ذلك أن خیار   ــتة أقالیم الذي تم فرضــھ كأمر واقع خدمة ألھداف القوى الخارجیة لم یعد مطروحا من حیث االصــل كخیار وحید لش الس

ھو إعادة النظر في شـكل الدولة عموما وقد یسـتقر االمر على الشـكل القائم للدولة    xvوأن الواجب وفقا لما نص علیھ اتفاق السـلم والشـراكة  الدولة،
یطة أو الموح كل جدید  البـس ناجعة للقضـایا المطروحة على مؤتمر الحوار   ومع إیجاد حلول موضـوعیة  للدولة،دة وصـرف النظر عن الفیدرالیة كـش

 صعدة.الوطني وعلى رأسھا القضیة الجنوبیة وقضیة 
یة المتحاورة في موفمبیك ھي ذاتھا الموقعة على قرار تحدید االقالیم، وھي ذاتھا المو یاـس راكة، ویعني  ومع أن القوى الـس لم والـش قعة على اتفاق الـس

با  ذلك عدول ھذه القوى عن قناعاتھا السـابقة إال أن العمیل ھادي اسـتمر في تكریس تقسـیم البالد الى سـتة أقالیم في صـلب مشـروع الدسـتور ضـار
ــراكة والذي أیدتھ أیضــا القوى الخا ــلم والش ــبق لھ أن وافق علیھ وأقره في اتفاق الس رجیة وعلى رأس المؤیدین مجلس االمن عرض الحائط بما س

 الدولي الذي طالب بتنفیذ اتفاق السلم والشراكة كامال
xvi -  عبھا بید الخارج، بل بلغ ا ي، ومصـیر أبناء ـش یاـس تقاللھا وقرارھا الـس یادة الدولة واـس لطات الدولة إلى رھن ـس ألمر  بلغ األمر بالقائمین على ـس

بعد من ذلك من عدم القدرة على تعیین مســؤول في المناصــب العلیا للدولة إال بعد موافقة القوى الخارجة الى ما ھو أ  بالقائمین على ســلطات الدولة
   .وكل ذلك

)xviiوأثناء مناقشـة خالف أعضـاء لجنة الصـیاغة حول موضـوع 2014شـھر یونیو   ) في لقاء الرئیس ھادي بأعضـاء لجنة صـیاغة الدسـتور في
توراالقالیم وتضـمین النص علیھا في صـلب ال یة ورفض ممثل أنصـار هللا في لجنة  دـس یاـس بناء على طلب بعض االعضـاء بإیعاز من مكوناتھم الـس

ى اقرار  الـصیاغة للنص على االقالیم في ـصلب الدـستور باعتبار ذللك یتناقض مع ما ورد في تقریر لجنة االقالیم إـضافة الى ما یمثلھ االـستعجال عل
ــتوریة من مخ ــاء اللجنة  االقالیم في الوثیقة الدســ اطر على الدولة الیمنیة ومحاذیر متعددة ومنھا الجانب المالي ، وتطمینا من الرئیس ھادي ألعضــ

تبات في  وتحیدا لمن رفض النص على االقالیم في الوثیقة الدستوریة تحدث قائال (أنا أعرف أن الصعوبات المالیة كبیرة جدا لدرجة أنھ ال توجد مر
ــتة أقالیم ، وأنا ســـوف اجیب لكل دولة  البنك المركزي لكن اعملوا ع ملكم وانتم مطمئنین ... أنتم تعرفون أن مجلس التعاون الخلیجي یتكون من سـ

 اقلیم.
xviii -    مع أن التحالف بدأ عملیاتھ  إنھبالصـوت والصـورة قال   ھاديلتصـریح  في كریة،أثناء ھروبھ من مدینة عدن وبعد وصـولھ إلى المكال ـس   العـس

 وان االمریكان أكدوا لھ أنھ لن یكون ھناك تدخل عسكري! بذلك،ي علم وانھ لم یكن لدیة أ
xix -   االحتواء.تعمل اسرائیل من خلف ھذین المحورین سواء فیما یتعلق بالقمع أو 
xx -   صالح عبد هللاعلى الرئیس االسبق. 
xxi -   ھاديعبدربھ منصور الرئیس السابق، 
xxii -   العدوان لتجد لھا موطئ قدم تستطیع من خاللھ تنفیذ وظیفتھا المرسومة لھا المتمثلة في االحتواء لحكومة  ومع أن قطر قد انسحبت من تحالف

رتھان ألي  الثورة في ـصنعاء، غیر أن التوجھ المعلن من جانب قیادة الثورة بـضرورة انتزاع ـسیادة الیمن واـستقاللھ وانھاء كافة مظاھر التبعیة واال
 یفة المحور التركي القطري غایة في الصعوبة، بل جعلھا في حكم المستحیلة.قوى خارجیة، قد جعل من وظ

xxiii -  .كان یمكن للعمیل ھادي أن یصدر إعالنا دستوریا یعلق بموجبھ الدستور بدال عن انتھاك أحكام الدستور بالقرارات التي أصدرھا الحقا 
xxiv -   كام الدسـتور فیما ال یتعارض مع أحكام اإلعالن الدسـتوري غیر أنھ ومن ناحیة توجھ قیادة الثورة فیما یتعلق باسـتمرار العمل بأحعن تحدثنا

ــتوري، وھو م ــریح في تنظیم قواعد الحكم خالل المرحلة االنتقالیة بموجب أحكام اإلعالن الدسـ ــكل صـ ا أخرى أكد اإلعالن توجھ قیادة الثورة بشـ
) من 1بتنظیم مؤســســات الدولة خالل المرحلة االنتقالیة المحددة بموجب نص المادة (یعني أن ألحكام ھذا اإلعالن األولویة في التطبیق فیما یتعلق 

 ھذا اإلعالن والتي قد یصیر بعد انتھائھا إلى إعادة العمل بالدستور بشكل كامل أو تعدیلھ أو استبدالھ بدستور جدید بحسب األحوال.
ــتوري توجھ قیادة الثورة  2وقد أكدت المادة ( ــؤون الحكم خالل المرحلة االنتقالیة بموجب أحكام اإلعالن ) من اإلعالن الدســ فیما یتعلق بتنظیم شــ

ــالیة"، ونعتقد أنھ ال تعارض بین  موقف قیادة الثورة من الدستوري وذلك بنصھا على أن "تنِظُّم موادُ ھذا اإلعالِن قواعَد الُحكِم خالَل المرحلة االنْتِقَ
) من اإلعالن، ذلك أن الدســتور  2) من اإلعالن الدســتوري، وبین ما ورد النص علیھ في المادة (1مادة (العمل بالدســتور الوارد النص علیھ في ال

توري الذي تضـمن ( توریة بعكس اإلعالن الدـس تور، 15یتضـمن تنظیم الكثیر من الموضـوعات الدـس ) مادة فقط وھو مقتضـب مقارنة مع مواد الدـس
دـستوري في المادة األولى منھ على اـستمرار العمل بالدـستور فیما ال یتعارض ـصراحة أو ـضمناً ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن نص اإلعالن ال

ــر، ولكن عن  ــكل مباش ــتوري للمرحلة االنتقالیة، ولو لم یكن ذلك عن طریق النص بش ــتوري جزء من تنظیم اإلعالن الدس مع أحكام اإلعالن الدس
 ام، في تنظیم المرحلة االنتقالیة.طریق أحكام الدستور وبموجب اإلحالة إلى ھذه األحك

xxv -  صنعــاء ھـي عاصمـة الجمھوریــة الیمنیــة  (مدینــةمن الدستور النافذ على أن )  157(  تنص المادة(. 
 xxvi -   ،351 النظم السیاسیة والقانون الدستوري مرجع سابق ص عبدالغني بسیوني، 264ینظر لمزید من التفصیل، احسان حمید المفرجى..  
 xxvii-   ، ص 2006د فتحي فكري ، القانون الدســتوري ، الكتاب االول ، المبدئ الدســتوریة العامة ، وتطبیقاتھا في مصــر ، شــركة ناس للطباعة ،

476. 
 xxviii-   وما بعدھا . 96القانون الدستوري ص حمید الدین،  قاسم لمزید من التفصیل ینظر استاذنا الدكتور المرحوم أحمد عبدالملك 
 xxix- 355ني بسیوني عبدهللا ، مرجع سابق ص د. عبدالغ. 

xxx -  ت وكذلك یمتنع القول أن حكومة الثورة في الیمن دستوریة؛ ألنھا احترمت الدستور ولم تمس بأحكامھ والھي أیضاً حكومة واقعیة؛ ألنھا أھمل
ریة والحكومة الواقعیة، ویمكن القول والحال ھذه  الدـستور ولم تقم لھ أي اعتبار بل إن حكومة الثورة في الیمن في منزلة وـسط بین الحكومة الدـستو

أن حكومة الثورة في الیمن حكومة شــــبھ دســــتوریة، وفقاً لنص المادة األولى من اإلعالن الدســــتوري، التي قررت العمل بأحكام الدســــتور غیر  
قررت العمل بالدـستور واإلعالن الدـستوري معاً،   المتعارـضة مع أحكام اإلعالن الدـستوري وھذا ما یعني أن الحكومة الثوریة أو الـسلطات الثوریة

یدة  وھذا الموقف ال یوجد لھ نظیرا في الثورات التي یكتب لھا النجاح ویســــیطر رجالھا على مقالید الحكم وھو ما یمكن القول معھ أن فلســــفة جد 
 .  یمكن أن یتبلور نتیجة لھذه الفلسفة الثوریةأتت بھا الثورة الیمنیة، وأن اتجاھاً فقھیاً جدیداً  تختلف عن فلسفة الثورات المعاصرة

xxxi -     " ــنعاء ــع الذي انعقد ي العاصـــمة صـ ــادر عن اللقاء الموسـ ــعبنا الیمني العظیم تحت تأثیر جاء في البیان الصـ ــھا شـ إن المراحل التي عاشـ
یة واألمنیة و یاـس لط  المؤامرات المتعاقبة، والتي اثقلت كاھلھ في مختلف المجاالت االقتصـادیة والـس عي الحثیث من قبل قوى التـس االجتماعیة ، والـس

اد واالرتھان یحفظ كرام عي نحو بناء وطن خال من الفـس عبنا الیمني الكریم من الـس اد والتبعیة لفرض واقع مغایر لما یرتضـیھ أبناء ـش ة أبنائھ والفـس
 ساویة التي ینشدھا كل أبناء ھذا الوطن العزیز .ویحمي سیادة أراضیھ وثرواتھ والسیر بخطى ثوریة نحو تحقیق العدالة والمواطنة المت



 
رفاء واالحرار من أبناء ھذا الـشعب منذ بدایة ثورة ال   عرھا الـش تـش م وما 2011من فبرایر    11وانطالقا من المـسؤولیة الوطنیة والتاریخیة التي یـس

حاصــصــة بین قوى الفســاد والتســلط في الداخل  تعرضــت لھ تلك الثورة من مؤامرات عصــفت بمســارھا الصــحیح واتجھت بھا نحو التقاســم والم
والخارج وتمریر المؤامرات على حســـاب مصـــلحة الشـــعب وســـیادتھ وكرامة أبنائھ وافتعال االزمات والصـــراعات الداخلیة إلضـــعاف الشـــعب 

المجھول ، وحینما أشـرف واخضـاعھ للقبول بسـیاسـة االمر المفروض علیھ وضـرورة العیش في ظل تلك األوضـاع المتردیة واالتجاه بالبلد نحو 
من ـسبتمبر   21الوطن على الھاویة انبعثت من جدید الروح الثوریة الـصلبة التي یتمتع بھا أبناء ـشعبنا الیمني العظیم وـصححت مـسار ثورتھ في ال  

ــراكة مع الجم  2014 ــلم  م فاتجھت الجماھیر الیمنیة بقیادتھا الثوریة الحكیمة في درب التصــعید الثوري مؤكده على الش یع والتي توجت باتفاق الس
 والشراكة بین كل القوى السیاسیة الیمنیة وبمباركة أممیة واقلیمیة .

عت لاللتفاف والتھرب من التنفیذ لتلك الوثیقة التاریخیة وعملت على وضـع العراقیل امام العملی اد والطغیان والتبعیة ـس یة  إال أن قوى الفـس یاـس ة الـس
ـقة األمنـیة واـثارت النعرات الـمذھبـیة والمـناطقـیة والعنصــــرـیة اـلدخیـلة على ثـقاـفة مجتمعـنا الیمني وتلـكأت في تنفیذ  في جمیع مراحلـھا واللـعب ـبالور

مخرجات الحوار الوطني، واـستدعاء العقوبات الدولیة ـضد ابناء الـشعب الیمني ووـضعھ تحت ما یـسمى الفـصل الـسابع، في تفریط واـضح في ـسیادة  
د والعبث بمسـودة الدسـتور، والتنكر لمبدأ الشـراكة، والنھب المنظم للمال العام واسـتغالل الوظیفة العامة والعمل ضـد الوطن واسـتقاللھ، دعم الفسـا

ر  التحرك الشــعبي والثوري الســاعي لمواجھة الفســاد وتجفیف منابعھ وتوفیر الغطاء الســیاســي واإلعالمي والدعم المادي المباشــر لعناصــر التكفی 
كریة واألمنیة وصـوال بالبلد الى حالة الفوضـى واالنھیار  واالجرام في مواجھة ال ة العـس ـس عیھم إلضـعاف وتمزیق المؤـس عب والجیش واالمن وـس ـش

من خالل تقدیم االســتقالة من قبل الرئیس والحكومة وذلك بغرض المناورة إلخضــاع الشــعب لتمریر مشــروع تمزیق الوطن وتفتیتھ تحت مســمى 
بین تلك القوى الفاسدة والقوى اإلقلیمیة والدولیة التي تقف خلفھا للحفاظ على نفوذھا ومشاریعھا التدمیریة للوطن   األقالیم، خدمة للمصالح المشتركة

 والشــعب، ولم یقدروا للشــعب الیمني الصــابر ما منحھم من الفرص المتتالیة للعمل على تصــحیح األوضــاع ومعالجة االختالالت والحد من الفســاد 
 الدولة وتغلیب المصلحة العامة على المصالح الحزبیة والشخصیة الضیقة. المستشري في جمیع مفاصل

ء واـستجابة للدعوة الـصادقة والمخلـصة. حمل الـشعب على عاتقھ المـسؤولیة واتجھ نحو قطع الطریق على المتآمرین على الیمن أرـضا وانـسانا ـسوا
ھـ  1436من ربیع الثاني9عقد بقاعة المؤتمرات الدولیة بالعاصمة صنعاء من الـفي الداخل او الخارج وانطلق إلقامة (المؤتمر الوطني الموسع) المن

ــ ــ الموافق  1436من ربیع الثاني11وحتى الـ ــ1/2015/  30ھـ م بمشاركة كافة قوى الشعب برجالھ ونسائھ وفئاتھ المجتمعیة  2/2015/  1م وحتى الـ
یة وعـسكریین ومـشائخ ورجال أعمال ومحامین ووجاھات اجتماعیة واتحادات  من علماء وأكادیمیین وقادة أحزاب وـسیاـسیین وقیادات الـسلطة المحل

كین في  ونقابات مھنیة وتعلیمیة وعمالیة ومنظمات مجتمع مدني، وخالل تلك الفترة التي تمت فیھا المداوالت والنقاشات المستفیضة من قبل المشار
 لي:المؤتمر للخروج بمقررات وطنیة وثوریة أكدت في مجملھا على ما ی

ــ یسجل المؤتمر اعتزازه بالدور الوطني المشرف للقوات المسلحة واألمن واللجان الشعبیة والثوریة في حمایة أمن واستقرار الوطن والحیل1 ولة  ـــ
 دون انزالقھ نحو االنھیار والفوضى .

ــ تعدیل االختالالت الواردة في مسودة الدستور وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق ال2 سلم والشراكة ورفض أي مسعى لتمزیق الوطن  ــ
 تحت أي مسمى..

ھة ــــــ ـضرورة االـصطفاف الوطني الـشامل لمواجھة الجماعات التكفیریة االـستخباراتیة ومطالبة الجیش واللجان الـشعبیة بالقیام بواجبھم في مواج3
 تلك الجماعات.

 راره.ـ رفض التدخالت الخارجیة التي تستھدف سیادة الوطن وأمنھ واستق4
ــ تحقیق مبدأ المواطنة المتساویة وإنصاف من تم اقصاؤھم في الفترات الماضیة ومنح أبناء المناطق التي تتوفر فیھا الثروات السیادیة ا5 متیازات  ــ

 محددة بما یحقق العدالة.
 ـ اإلسراع في معالجة القضیة الجنوبیة وحلھا حال عادال ومنصفا.6
ــ سـرعة القیام 7 بالمعالجات االقتصـادیة العاجلة والملحة للتخفیف من معاناة الشـعب ودعوة القطاعین العام والخاص الى القیام بواجبھما وتحمل ــــ

 مسؤولیتھما خاصة في ظل األوضاع الراھنة وھذا الظرف االستثنائي الذي تمر بھ بالدنا.
 یسعى لحیاة كریمة وعالقة طیبة مع جیرانھ ومحیطھ في ظل االحترام المتبادل. ـ دعوة القوى اإلقلیمیة والدولیة الى تقدیر الشعب الیمني الذي8
ة وقیادة  ــــــ یمھل المؤتمر الوطني الموـسع القوى الـسیاـسیة مدة ثالثة أیام للخروج بحل یـسد الفراغ القائم مالم فإن المؤتمر قد فوض اللجان الثوری9

 ضاع سلطات الدولة والمرحلة االنتقالیة للخروج بالبلد من الوضع الراھن.الثورة باتخاذ اإلجراءات الفوریة الكفیلة بترتیب أو
xxxii - عند استقالة الوزارة أو إقالتھا أو سحب الثقة منھا تكلف الوزارة بتصریف الشئون العامة العادیة ماعدا التعیین والعزل  140(  تنص المادة (

 .حتى تشكل الـوزارة الجدیـدة
xxxiii -   الة أحزاب رعیة الجاء في رـس اندة للـش یة الیمینة المـس یاـس توریة...ننتھز فرصـة  الى القمة الخلیجیة االمریكیة ( نحن االحزاب والقوى الـس دـس

ء ـباـلدعم  انعـقاد القـمة الخلیجـیة االمریكـیة التي تنعـقد للمرة االولى لنعبر عن شــــكرـنا للوالـیات المتـحدة االمریكـیة الصـــــدیـقة على دعمـھا... وانتـھا
والمتحالفین   ب المتمثلة في الحوثياللوجسـتي لعملیتي عاصـفة الحزم وإعادة االمل والتي تھدف الى اسـتعادة الدولة الیمنیة من أیدي سـلطات االنقال

المؤتمر الشــــعبي العام ، التجمع الیمني لإلصــــالح ،حزب العدالة والتنمیة ، الحراك الســــلمي الجنوبي، التنظیم الوحدوي الشــــعبي   معھ...التوقیع
 الناصري ، حزب الرشاد، حزب التضامن الوطني ، الحزب االشتراكي الیمني .

xxxiv - اع انقسمت المؤسسة العسكریة وفقا لترتیبات القوى الخارجیة سیاسیا ومناطقیا ، وفي المقابل تنقسم المؤسسة االمنیة فإذا ما توقف مرفق الدف
ــات الدولة خدمیة وانتاجیة ، واالمر المنطقي وفقا لتلك الخطة وفي حال نجاحھا  ــسـ ــبة لبقیة مؤسـ ــیادة  وفقا لذات الترتیبات ، وكذلك الحال بالنسـ سـ

سلب والنھب وانھیار السلطة العامة في الدولة ، وما یتبع ذلك من سقوط للدولة ذاتھا في مستنقع العنف بحیث ال تقوم لھا قائمة الفوضى والعنف وال
 بعد السقوط المخطط لھ كما حصل في بدایة عقد التسعینات في الصومال بل أسوأ من ذلك.

ــقاط الیمن في دوامة العنف الداخلي لتظل تلك القوى في موقف  ومع أن الظروف كانت مھیئة للقوى الخارجیة لنجاح أجنداتھا وخطط ــأن اسـ ھا بشـ
ر ، مع كل ذلك تمكنت الداعم للقوى المتصـارعة أو لعمالئھا على االقل ودون أن تنخرط كل مباـش الثورة وبفضـل هللا تعالى وحنكة   في الصـراع بـش

 ضى المدمرة التي كان مخططا لھ الدخول فیھا.وحكمة قیادتھا من افشال مخططات القوى الخارجیة وتجنیب الیمن الفو
xxxv -    وكان نظام آل سـعود قد كرس سـیطرتھ على مؤسـسـات الدولة مدنیة وعسـكریة من خالل القائمین علیھا إضـافة الى سـیطرتھ على الوجھات

ــعود الذي یملك طفرة مالیة كبیر ــعود بالوالء والتبعیة، فنظام آل س ــة االجتماعیة فكان الجمیع یدین آلل س ــص فتات منھا عبر اللجنة الخاص ة خص
بمصـلحة الوطن العلیا في سـبیل مصـالحھم الذاتیة  في مؤسـسـات الدولة ممن ارتضـوا التضـحیة السـتمالة ضـعاف النفوس من أبناء الشـعب الیمني

 فذون سیاساتھ التدمیریة لبلدھم.  الدنیا، وقبلوا أن یكونوا أتباعا أذالء لألجنبي وأدوات بیده ین
xxxvi - وغیرھا من المناطق المحیطة بالعاصمة.مدیریة ارحب  في ضواحي العاصمة صنعاءجد تنظیم القاعدة وداعش توا ، 

xxxvii -   واســتمر الجیش واللجان الشــعبیة في مالحقة العناصــر االرھابیة االجرامیة في عدد من المناطق التي تحصــنت فیھا تلك العناصــر، وتلقت
ھا،  ضـربات قویة أفقدتھا توازنھا  وقدرتھا على تنفیذ عملیات إرھابیة تھدد حیاة المواطنین، وأصـبحت خائفة متخفیة ال تجرؤ على االعالن عن نفـس



 
ــاحات العامة، وف  ــواق والســ ــابقا حین كانت تجاھر بارتكاب جرائمھا وتنفیذھا في االســ ي  وعن المناطق التي تتواجد فیھا، كما كان علیھ الحال ســ

اط تجمعات المواطنین، ل التمثیل أو یكون مصـیر كل معترض  ھم حتى ینقادوا لھا دون اعتراض، تحقیق الردع وبث الرعب والخوف في نفوـسأوـس
 .بجثتھ أمام عامة الناس

xxxviii -  ــلبیة أخرت مھمة قیادة الثورة في ــلوكیات الس ــتعادة حق    وال شــك أن ھذه الخیانة وغیرھا من الس ــتحقاق الوطني المتمثل في اس انجاز االس
 في السیادة واالستقالل ، وحقھ في اختیار حكامھ ونظام حكمھ بإرادتھ الحرة المستقلة بعیدا عن التبعیة للقوى الخارجیة. يالشعب الیمن

  
 


