
اكــد الشيخ حسين حــازب ان الــذيــن احتفلوا  
بـ١١ فبراير احتفلوا بالكارثة التي تدمر اليمن 
واسقطتها في مستنقع المخطط الغربي التآمري الذي 
يستهدف أمتنا.. وسخر عضو اللجنة العامة للمؤتمر من 
الذين خرجوا في مسيرات االربعاء الى الشوارع ..مؤكدًا ان 
االحتفال بـ١١فبراير ..احتفال بتدشين الفوضى الخالقة 
والشرق األوسط الجديد في اليمن و المشروع الغربي 

الصهيوني.
واحتفال بتدمير الدولة ومؤسساتها .وتدمير قيم 
النظام والقانون والــعــرف والــشــرع، كما  انــه احتفال 

بتدمير قيم المجتمع الحميدة والحسنة .
وقال حازب :ان يوم فبراير  ارتبط  بزيادة الجوع والخوف والنقص 

في األموال واألنفس والثمرات .
و بتدمير وتمزيق المؤسسة العسكرية ونهب ممتلكاتها واسلحتها 
وإحالل المليشيات محلها . ومهاجمة معسكراتها .وتشريد وقتل 

خيار الرجال فيها .
كما ان المحتفلين بهذا اليوم يحتفلون  بالقتل الجماعي والتفجيرات 

في جموع الناس .
و بوضع اليمن وسيادتها تحت الوصاية الدولية والفصل السابع . و 

بنهب المال العام وتطوير الفساد المالي واالداري من 
حاالت فردية الى ظاهرة ووباء شامل..

وبنهاية الديمقراطية وسلطة الشعب . وباحتالل 
الشوارع العامة وقطع الطرقات والشوارع واحتالل 

مؤسسات الدولة.
واكد حازب انه منذ يوم ١١فبراير  توقفت  التنمية  

فلم توضع حجر على حجر من ٢٠١١م.
مشيرا الى ارتباط هذا اليوم بشرعنة الفوضى في 
البالد.. وبالتوقيع على االتفاقيات وعدم تنفيذ 
محتواها وصوًال الى اتفاقيات اخرى ، وان االحتفال 
بالحكم سنتين على متهمين بقتل ٨٠ فردًا في 

مكان عام ، و بقدوم البريطانيين والفرنسيين واالمريكان 
بجنودهم الى ارض اليمن وبحر اليمن وأجواء اليمن  .

وواصل حازب سخريته بالمحتفلين بهذا اليوم المشؤؤم 
قائًال: احتفال بتغيير مسميات الجيش واألمن وتغيير 
ي العسكري حقهم وتدمير عقيدتهم العسكرية 

ِّ
الــز

والوطنية وتسريح اآلالف منهم ، و احتفال بفشل 
الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وضياع مابقي 
من الدستور على أيدي المحتفلين بيوم ١١فبراير .

وواصل  : يحتفلون  ببقاء جمال بن عمر ضيفًا ثقيًال على هذا الوطن 
المبتلى بأفعال ابنائه غير البارين به .

 في التغيير 
ً
واحتفال بمناسبة لم يستفد منها من قاموا بها رغبة

واالنصاف ولم يتهن بها من أراد السطو عليها .. واعتداء على احمد 
سيف حاشد.

واختتم حسين حازب بكشف فضائح  واكاذيب المحتفلين 
قائًال: أردت من هذا  مخاطبة من عنده استعداد ان يواجه نفسه 

وقناعته وتكون عنده الشجاعة لإلقرار بذلك علنا 
لنجد مخرجًا لما نحن فيه .. وباستمرار اصرارنا 
على ان تلك ثورة قادتنا الى االمام لن نصل الى 

نتيجة .. هذه قناعتي والرزق على الله ..!؟

االحتفال باليوم 
المشؤم إساءة للشعب 

وقــال األخ/ محمد عوض 
سعيد- نائب رئيس االتحاد 

الــزراعــي: من يحتفي اليوم بما 
يسمى (ثورة ١١فبراير) إنما يحتفي 

بالخديعة الكبرى والضحك 
عــلــى الــشــعــب ويــكــرس 
ــــاالة  ــــالمــــب ثــــقــــافــــة ال
ة للوطن ويشوه  واإلساء

وعي أبنائه..
لقد فتحوا على اليمن 
واليمنيين بذلك اليوم بوابة للجحيم وللفساد 
ــة فاشلة.. لقد دنــســوا بذلك  وجــر اليمن إلــى دول

اليوم دستور دولــة الوحدة والنظام والمؤسسات 
التشريعية والقانونية وكل شيء.

 فــأي احتفال بذكرى يــوم مشؤوم جنى على شعب 
بكامله كل الشرور والمصائب والمتاعب يعد جريمة 

مضاعفة تضاف لجرائم الحدث والفعل نفسه وتستوجب 
المحاسبة.

 كما إن أي احتفاء بغير مكاسب وطنية محققة اليعدو عن كونه 
فعًال سياسيًا عقالنيًا يهدف من يقوم به مرة ثانية 

لكسب عواطف الشباب وجبر خواطرهم  ومحاولة 
استمالتهم مرة ثانية لخدمة أصحاب المشروع 

الكارثي، المشروع الذي دمر حلم شعب وخطف حق 
شعب في الحياة اآلمنة  والمستقرة..

أعتقد ان احتفاء أحـــزاب المشترك بهذا اليوم 
يأتي من باب المناكفات السياسية المدمرة وغير 
المحسوبة بين االحــزاب التي ينبغي أن تكون على 
درجة عالية من المسؤولية والوعي والحرص على 
انقاذ البالد من هذه األوضاع المخيفة التي تتربص  

بالوطن وأبنائه.
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مؤامرة اإلطـــــــــــــــــــــــــــــــاحة بالشعب

١١ فبراير.. اليوم األســـــــود فــي تـاريـخ اليمـــن

«الميثــــــــــــــــــــــاق»: مثقفون وحقوقيون وأكاديميون لـ

نطالـب بمحاكمـــة منفــذي مخطــــــــــــط تدمير اليمن

على المستوى الشخصي أنا أدعو كل يمني شريف وكل المشتغلين 
في الجانب الحقوقي وكل الكتاب والصحفيين والمثقفين واألكاديميين  
إلى تشكيل رأي عام والضغط باتجاه محاكمة من دمــروا اليمن، 
بزعم (ثورة ١١ فبراير) التدميرية والتخريبية التي جنت علينا 
الويل  والفقر والحرمان والفوضى وقتل أعز وأغلى أحبابنا وأبنائنا من 
مدنيين وعسكريين، اضافة إلى ما سببه لوحدتنا الدينية والثقافية 

واالجتماعية وغيرها.

منذ عشرات السنين، وهنا تعود بي 
الذاكرة ألول زيــارة لي لصنعاء قبل 
الــوحــدة.. كنت مــع وفــد مــن إدارة 
ومدرسي معهد المعلمين بسيئون 
أيام التنقل بين  الشمال والجنوب.. 
كنا فــي صنعاء نصلي فــي المساجد 
ن  ولم يخطر على بالنا أن نسأل عمَّ
يصلي فيه، إن كانوا من الزيدية أو 

الشافعية. 
بل نرى من يصلي بجانبنا مسربًال 
فال نجد في ذلك شيئًا يجعلنا نستنكر 
أو نتحول للصالة األخرى في مسجد 
فيه المصلون يضمون أياديهم، كنا 
يمنيون فقط، وال يهم إن اختلفنا 
بين زيود أو شوافع، بل كنت شخصيًا 
ال اســتــغــرب أن يــوجــد فــي اليمن 
يهود. ما دامــوا يمنيي األصــل، ألنها 

بالدهم ومن حقهم أن يعيشوا.. فقد 
عاش الجنوبيون قبل االستقالل مع 
المسيحيين من البريطانيين، ومع 
الــهــنــدوس والــســيــخ والبينيان من 
الهنود، فال هم استطاعوا أن يحولوا 
مسلما عن دينه. بل كان اليمنيون 
يعملون  في بيوت كبار البريطانيين 
سائقين وطباخين وكانوا يرونهم 
يـــــؤدون طــقــوســهــم مـــن غــيــر أن 
يــســتــنــكــروا ألن اإلنــســان حــر فيما 

يتمذهب به أو يدين.
ما أقصده هو أننا كنا في وضع أفضل 
بكثير مما نحن عليه اليوم من توتر 
وممارسات يحس فيها البعض نكهة 
طائفية ومناطقية بسبب ما وصلت 
إليه أحوالنا من فوضى وضعف في 

مؤسسات الدولة وغيره.

الشعـــــب يــــدرك اليــــوم حجـــم مـؤامـــــــــــــــــرة فبـراير

يومٌ بدأ معه تدمير المؤسســــــــــــــــــــات وإشعـــال نيـــران الطائفيـــة

حازب يعدد جرائم وفضائح المحتفلين بمؤامرة فبراير
ِبَم 

تحتفلون؟!

من أجـل بناء دولة مدنية ديمقراطية  
حديثة وتحقيق نهضة تعليمية شاملة 

وبناء اقتصاد وطني قوي..
مـن أجـل حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية 

واألمنية ورفع راتب الجندي واستقاللية السلطة 
القضائية وحل قضيتي الجنوب وصعدة.. 

واألهم من ذلك القضاء على الفقر والبطالة 
ووقف ارتفاع األسعار وضمان حياة كريمة لكل 

ابناء الوطن ..
في ٢٧ فبراير ٢٠١٢م سلم الرئيس علي 

عبدالله صالح السلطة بعد عام من بداية 
الفوضى حقنًا للدماء وكان بإمكانه االستمرار 
في السلطة وتسخير القوات المسلحة واالمن 

وكل مؤسسات الدولة لذلك لكن كانت مصلحة 
اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره 
وحقن الدم اليمني بنظر الرئيس الصالح فوق 
كل اعتبار وغادر السلطة تاركًا كل شيء في 

سبيل ذلك.. فــمــاذا حققوا خالل ٤ سنوات منذ 
تسليم الزعيم صالح للسلطة.. هل تحقق شيء 

من شعاراتهم.. هل قاموا ببناء دولة مدنية 
ديمقراطية؟

هل تم تحقيق نهضة تعليمية شاملة؟ 
وهل تم بناء اقتصاد وطني قوي؟ 
وهل تحسنت حقوق منتسبي 
المؤسسة العسكرية واألمنية 

ورفع راتب الجندي؟ وهل 
تحققت استقاللية السلطة 

القضائية؟ وهل ُحـلـت قضيتي 
الجنوب وصعدة؟ واألهم من 

هذا كله هل تم القضاء على الفقر 
والبطالة وارتفاع األسعار وضمان 

حياة كريمة لكل ابناء الوطن ؟
ال والله فما حققته أحزاب المشترك 
وشركاؤها هو عكس ما قالوا فها نحن 

أمام دولة متهالكة ال هيبة لها وال سلطة! 
اقتصاد منهار وخزينة فاضية! وبدًال من 

رفع راتب الجنود ذبح الجنود بالسكاكين وتم 
تفكيك المؤسسة العسكرية واألمنية.. ال تعليم 

وال صحة وال قضاء مستقل ال أمن وال استقرار 
جرعتان وراء بعض ال بترول ال ديزل ال كهرباء 
ال ماء.. محافظات بأكملها خارج سلطة الدولة 

او باألصح لم يبق من الدولة إال نشيدها 
وعلمها دماء اآلالف من  اليمنيين االبرياء 

ُسفكت تفاقمت قضية الجنوب وبدأت تلوح 
في األفق إشارات لما هو أسواء..

 وأخيرًا ال رئيس ال حكومة ال مؤسسات 
ال دستور وال قانون.. ويأتيك واحد مختل 
عقليًا يعاني من أمراض مزمنة ويقول 

لك الثورة مستمرة وفوق كل هذا 
عادهم احتفلوا بالذكرى الرابعة 

لجريمتهم.. تبًا لهم كيف يفكرون وبماذا 
يحتفلون ..

حقًا إذا لم تستح فاصنع ما شئت 
«ســـالم الله عــلــى عــفــاش»

عمار أحمد حمود


