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6االثنين: 

 اهذه هي الديمقراطية وحقوق االنسان التي تبناها أصحاب المواقف 
السلبية من األوروبيين، والتبع العرب.. ما نراه اليوم في اليمن ومايعانيه 
اليمنيون من أوضاع سيئة وحياة كلها خوف ورعب وموت ومن كارثة 
ألخرى على أرضهم .من تدهور اقتصادي وسقوط للريال اليمني وقلة 
السيولة وسرقة النفط وتدهور وتدميرالبنية التحتية وووالـــخ.. وما 
استمرار انقطاع التيار الكهرباء والظالم الذي تغرق فيه المدن اليمنية 
والقرى إال بسبب  ظالم فبراير..  منذ ست سنوات واألزمة تتفاقم، وتتفاقم 
معها انعكاسات سلبية على صعيد القطاعات الصحية والتعليمية 
والمعيشية.. نكبة فبراير  جعلت اليمنيين يعودون للعصور الحجرية 
تلك االيام التي أعادوها بفعلتهم النكراء عام ٢٠١١م.. ناهيك عن القوات 
االجنبية المختلفة التي تعج بها اليمن اليوم مابين  خليجيين وامريكان 
وغيرهم.. يعيش اليمنيون اليوم مع فبراير خارج القرن الحادي والعشرين 
..! ظلمة وطن وظلمة عقول وضمائر ميتة..  يعيش اليمنيون اليوم في 
الظالم الدامس في ظل تمادي شذاذ اآلفــاق علي شعب يواجه عدوانًا 
خارجيًا  واقتتاًال داخليًا.. تبًا لكل فبرايري أوصل اليمن لهذا الحال ويّدعي 
زورا وبهتانًا بأن اليمنيين كانوا يعيشون في الظلم .. فأنتم من أعادوهم 
إلى الظلمات والظلم ،، انتم من أعادوهم الي الوراء واخرجتموهم من نور 
الحياة الكريمه أعادوهم الى الظالم..  فبراير نكبة وطن وشعب بكل 
المقاييس ولكننا تصدينا لهذا الظالم وخاض الشعب اليمني مواجهات 
الدفاع عن الشرعية الدستورية واستطاعت قيادته الحكيمة تفويت 
الفرصة على القوى االنقالبية إلحــداث الدمار، بيد أن المؤتمر الشعبي 
العام وزعيمه علي عبدالله صالح بادر بصياغة المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية للخروج بالوطن من الواقع المرسوم بالدم الى واقع سياسي 
يسمح بإكمال مسيرة التغيير والبناء والديمقراطية التي قادها الزعيم 
علي عبدالله صالح وأعاقتها القوى المتنفذة ابان مشاركتها في السلطة 
وبعد هروبها الى المعارضة ثم الى ما تسميه "تورة وليست ثورة الشباب  

" خوفًا من المحاكمة .
لقد قدم المؤتمر الشعبي العام وزعيمه رؤيتهم التاريخية إلخراج البالد 
من بحر الدماء الذي يسببه الصقيع العربي، من خالل الدعوة الى انتخابات 
رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني والدعوة الى عقد مؤتمر 
حوار وطني يتم فيه تحديد شكل الدولة الجديد والمحافظة على وحدة 

الوطن وسالمته وسالمة كل ابنائه .
في المقابل ، حاول الكثير من المغامرين والمقامرين الزج بالوطن في 
تون حرب طاحنة من خالل استهداف ارواح الشباب وإثارتهم بغرض 

ُ
أ

تقديمهم قربانًا للسلطة ومغانمها واستهداف كبار قادة الوطن من خالل 
عمل ارهابي جبان استهدف ادخال الوطن في اتون صراع ال ينتهي تمثل 

بالتفجير اإلرهابي الذي حدث في مسجد دار الرئاسة.
لقد سار المؤتمر الشعبي العام وشرعيته الوطنية الدستورية بالوطن 
الى بر االمان وتسليم السلطة عبر صناديق االقتراع ثم ضرب اول نموذج 
في المنطقة العربية في التداول السلمي للسلطة ودعم تأسيس اللجنة 
الفنية للحوار الوطني والدعوة لبدء الحوار ولكن كانت المفاجأة من قبل 
اعداء الوطن قيادات الربيع العبري الذين تسلقوا على آمال وأكتاف ودماء 
وأوجاع الشباب.. من أصغوا إليهم ووثقوا بهم وبوعودهم الكاذبة بتحويل 
اليمن إلى سويسرا.. وصلت "قيادات الربيع العبري في اليمن" إلى ُمبتغاها 
من الشهرة والثروة، بل وتعيش اآلن في منتجعات تركيا وقطر ومصر 
 (أي القيادات) من وثق بهم من المغرر بهم، يعيشون 

ً
والسعودية... تاركة

في عذاب وألم وقتل وجوع ...وهــو حال كل الشعب اليمني في الوقت 
لة من المرتزقة والعمالء.

ُ
الراهن، والذي ُنكب بسبب هذه الث

  وكانت نتائج موجة الربيع العبري في اليمن كاآلتي:
١/ سقوط الدولة الوطنية في اليمن.

٢/ فرار قيادات الربيع العبري من اليمن إلى الخارج، بعدما ضمنوا العيش 
الرغيد لهم وألسرهم.

٣/ وصول هادي إلى رئاسة الجمهورية، ومن كوارثه:
- السعي المحموم من أجل تقسيم اليمن إلى أقاليم، وما في هذا من ضرب 

للوحدة الوطنية اليمنية.
- تدمير الجيش وتفكيكه تحت راية إعادة الهيكلة وصوًال إلى ذبح 

أفراده ونهب آلياتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
- تسليم "دماج" للحوثيين، وكذا عمران وصنعاء..

- االرتهان للخارج في كل قراراته.
- االستقواء بالفصل السابع  لضرب خصومه السياسيين داخليًا.

- دخول الحوثيين صنعاء بسبب سياساته الفاشلة.
- عمل على إدخال اليمن في أزمة دستورية من خالل تقديم استقالته، 
خرج البلد من 

ُ
وما أن كادت األطراف السياسية اليمنية تصل إلى حلول ت

األزمة حتى تم تهربيه إلى عدن، ومن هناك عمل على خلط األوراق من 
جديد، من خالل تراجعه عن االستقالة، وتشبثه بمنصب رئيس الدولة.

- ومثل ما سلم "هادي" صنعاء للحوثيين، سلم عدن للحراك االنفصالي 
وللقاعدة.

- وبسبب "هادي"، أصبح في اليمن ُسلطتان متنازعتان على الشرعية، 
واحدة في صنعاء وأخرى في عدن.

- القيام بعدوان همجي بربري على ابناء الشعب اليمني هو وحثالة من 
اعداء الوطن واعداء الله من خليجيين وامريكان.

٤/ وبالرغم من أن لدى اليمن اإلمكانات لتصبح دولة إقليمية كبرى، لكن 
نجد أنها وبعد ست سنوات من الربيع العبري مقرونًا بعدوان بربري غاشم 
ارادوا ان تحكمها مصالح القوى الخارجية المتصارعة فيما بينها والطامحة 

للنفوذ في األرض اليمنية، وذلك بسبب اآلتي:
- موقع اليمن الجيو-استراتيجي الُمطل على خليج عدن وباب المندب 
والبحر األحمر، وكلها ممرات دولية تؤثر على األمن العالمي وليس اإلقليمي 

فقط، في حال حصل بها اضطرابات.
- اليمن مالصقة لبحيرات النفط في الخليج، وتعتبر بوابة شرق أفريقيا.. 
األمر الذي جعلها (أي اليمن) تدخل ضمن المصالح الحيوية ألي دولة كبرى.

الكثيرون سقطوا في فخ ما تم تصويره لهم على أن الصراع هو بين حكم 
ومعارضة أي صراع على كرسي ومنصب 
وسلطة فالتصوير خاطئ..  الصراع  هو 
صراع بين الوطن وأعدائه، بين الشعب 
والقتلة المجرمين.. بين المواطن وخبزه 

ومائه ودفئه ومن يحرمه من كل ذلك.. بين 
حالة األمان التي كنا ننعم 

بها وبين بــث الخوف 
والذعر في النفوس.

ــمــدنــيــيــن  قـــتـــلـــوا ال
واألبــريــاء ليطفئوا بذلك 

ــاء فــي بــلــدنــا..  ــضــي الــنــور وال
ات والعقول ليعمموا  إغتالوا الكفاء

ــى  الــشــعــب.. خــربــوا  ــل جــهــلــهــم ع
لتي  ا لتحتية  ا لبنية  ا

بنيت بأموال الشعب لتتغلغل المعاناة في حياتنا.. حرموا 
األطفال من مدارسهم ليخربوا مستقبل البالد ويعبروا عن جاهليتهم، 
قطعوا الكهرباء واالتصاالت وإمدادات الوقود وتركوا الشيوخ واألطفال 
يقاسون برد الشتاء دون دواء.. كل هذا تأكيدًا على وحشيتهم.. فهل 
هذا صراع على كرسي ومنصب أم هو صراع بين الوطن وأعدائه..؟ هل 
هو صراع على سلطة أم هو انتقام من الشعب الذي لم يعط 
أولئك اإلرهابيين القتلة الكلمة المفتاح من أجل تفتيت اليمن  
وتفتيت مجتمعها.. إنهم أعداء الشعب وأعداء الشعب هم 

أعداء الله، وأعداء الله ُيحشرون في النار يوم القيامة..
في البداية أرادوها ثورة مزعومة فثار الشعب عليهم حارمًا 
إياهم من حاضنة شعبية أرادوا فرضها بالمال واإلعالم والسالح 
خفية وعندما فشلوا انتقلوا إلى المرحلة الثانية فأسقطوا 
أقنعة "السلمية" 
وكشفوا الغطاء 
عن السالح الذي 
كانوا يستعملونه 
 
ً
منذ البداية خفية

فــــرفــــعــــوه عــلــنــًا 
ــدأوا بمحاوالتهم  وب
احتالل مــدٍن لينقضوا 
كــالــذئــاب مــن خاللها على باقي 

المدن.. ضربوا بوحشية وكلما كانوا يضربون كان الشعب الكبير بوعيه 
وصموده ينبذهم ويكشف زيفهم فقرروا االنتقام من الشعب بعدوانهم 

الغاشم وبنشر اإلرهاب أينما حلوا وفي أي مكان ودون تمييز..
يسمونها ثورة وهي ال عالقة لها بالثورات ال من قريب وال من بعيد الثورة 
بحاجة لمفكرين.. الثورة تبنى على فكر فأين هو المفكر، من يعرف مفكرًا.. 
لهذه الثورة..؟! الثورات بحاجة لقادة، من يعرف من هو قائد هذه الثورة 
الثورات تبنى على العلم والفكر ال تبنى على الجهل.. تبنى على دفع البالد 
إلى األمام ال إعادتها قرونًا إلى الوراء.. تبنى على تعميم النور على المجتمع 
ال على قطع الكهرباء عن الناس الثورة  ثورة الشعب ال ثورة المستوردين 
من الخارج لكي يثوروا على الشعب.. الثورة من أجل مصالح الشعب ليست 
ضد مصالح الشعب.. فبالله عليكم هل هذه ثورة وهل هؤالء ثوار.. إنهم 

حفنة من المجرمين..
لكن لألزمة ابعادًا أخرى ليست داخلية فقط، فما يجري بالداخل بات 
واضحًا لمن يريد الرؤية أما إقليميًا فهناك من يسعى إلى تقسيم اليمن 
وآخــرون يسعون إلضعافها، بعضهما يمد المجرمين بالمال والسالح 
والبعض اآلخر بالدعم والتدريب دول عدوة بنيت على االحتالل والعدوان.. 
ال نستغرب ما قامت وما تقوم به دول جارة جارت على اليمن وشعبها 
لتضعفه وتهيمن عليه ودول بحثت عن موقع لها في تاريخ ال تمتلكه 
فكتبته بدماء األبرياء من الشعب العربي واليمني تحديدًا، لكن اليمن 

وشعبها أقوى وأصلب… ويعدهم بأنه لن ينسى..
وأما دوليًا.. فليس خافيًا على أحد أن اليمن كانت وستبقى حرة ال ترضى 
الخنوع وال تقبل الوصاية وهــذا ما كان يزعج الغرب وال يــزال فــأرادوا 
استغالل أحداث داخلية إلخراج اليمن من المعادلة السياسية للمنطقة 
لينتهوا من هذه العقدة المزعجة وليضربوا المؤتمر والجيش وليحولونا 

إلى تابعين شأننا شأن الكثيرين ممن حولنا.. 
وليعلم الجميع أننا لم نرفض يومًا الحل السياسي، تبنيناه منذ اليوم األول 
عبر دعامته األساسية المبادرة الخليجية وايضا الحوار ومددنا أيدينا لكل 
من يحمل مشروعًا سياسيًا وطنيًا يدفع باليمن إلى األمام لكن اآلن مع من 
نتحاور مع أصحاب فكر متطرف ال يؤمنون إال بلغة الدم والقتل واإلرهاب 
مع عصابات تؤتمر من الخارج تتبع للغريب وتنفذ أوامره لعلمه ويقينه 
أن الحوار سيفشل مخططاته بإضعاف اليمن واالنتهاء منها وخاصة بعض 
الدول اإلقليمية التي يعلم مسؤولوها أن خروج اليمن من أزمتها سيقضي 
عليهم وعلى مستقبلهم السياسي بعد أن غرقوا وأغرقوا شعوبهم 
باألكاذيب وصرفوا مقدرات بلدانهم دعمًا لإلرهاب ولم يعد بمقدورهم 
تبرير سياساتهم العدوانية وتورطهم في سفك الدماء وقتل األبرياء.. أم 
نحاور دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص أدوارها.. عندها األولى 
أن نحاور األصيل ال البديل.. نحاور من شكلها ال من يقوم بتأدية األدوار 
المكتوبة له على خشبات المسارح الدولية.. نحاور الرجل ال العبد سنحاور 
ونمد أيدينا دائمًا وأبدًا للحوار.. سنحاور كل من خالفنا بالسياسة وكل من 
ناقضنا بالمواقف دون أن يكون موقفه مبنيًا على المساس بالمبادئ واألسس 
الوطنية.. سنحاور أحزابًا وأفرادًا لم تبع وطنها للغريب.. سنحاور من ألقى 
السالح لتعود الدماء اليمنية األصيلة تسري في عروقه وسنكون شركاء 
حقيقيين مخلصين لكل وطني شريف غيور يعمل من أجل مصلحة اليمن 

وأمنها واستقاللها..
الوطن ليس لمن أقام فيه فحسب بل لمن دافع عنه ليس لمن 
نعم بخيراته وتفيأ بظالله وعندما طلبه لم يجده الوطن هو ألولئك 
الذين لبوا النداء عندما ناداهم رغم أن كثيرًا منهم غبنوا في كثير 
من المواقع واألحيان لكن عندما انتكس الوطن هبوا على اختالف 
اتهم قائلين هذا هو وقت العطاء فكان عطاؤهم  مشاربهم وانتماء
دون حدود ومنهم من نال شرف الشهادة فأسقطت دماؤهم الربيع 
المزيف وحمت الشعب من الخداع الــذي كاد أن يفعل فعله في 

البدايات
 
ً
أسقطت دماؤهم ما سماه الغرب ربيعًا زورًا وبهتانًا وكان نارًا حاقدة

حاولت إحراق كل ما المسته عبر نار طائفية بغيضة وحقد أعمى وتقسيم 
مقيت، فما كان ربيعًا إال لمن رسمه وخطط له وحاول تنفيذه وها هو 
يفشل، فدماء هؤالء الشهداء هي من حمت وستحمي الوطن والمنطقة 
وهي التي ستحمي وحدة أرضنا وتكرس تجانسنا واندماجنا وبنفس الوقت 
ستطهر مجتمعنا من الغدر والخيانة وتمنع سقوطنا األخالقي واإلنساني 
والحضاري لعقود وأجيال وهــذا هو االنتصار األقــوى واألهــم أن الوطن 
عندما ينتصر ال ينسى من ضحى من أجله وألن الوطن حق فسيعطي كل 

ذي حق حقه..
تحية ألصحاب الحق األكبر أبطال قواتنا المسلحة الذين يخوضون أشرس 
أنواع الحروب وهم مصممون على إعادة األمن واألمان للمواطن عبر اجتثاث 
اإلرهاب والغزاة وأيضًا لكل مواطن قام بواجبه الوطني عبر وقوفه إلى 
جانب قواتنا المسلحة واألمن.. كل بطريقته وبإمكاناته هؤالء هم فخر 
اليمن وعزتها وسيسطر التاريخ أسماءهم بحروف من نور ونار ألنهم 
يكتبون التاريخ بدمائهم وشجاعتهم فكانوا ومازالوا رديف الجيش وحماة 

المواطن جنبًا إلى جنب مع حماة الديار..
اليمن ستبقى كما عهدتموها بل وستعود بإذن الله أقوى مما كانت فال 
تنازل عن المبادئ وال تفريط بالحقوق ومن راهن على إضعاف اليمن من 

الداخل  فهو واهم.
رغم كل ما خطط لليمن وما فعله القريب قبل الغريب فينا فلم ولن 
يستطيعوا أن يغيروا ما بأنفسنا ألن ما فيها عظيم وقوي ومتين وعريق 
فالوطنية تسري في عروقنا واليمن أغلى من كل شيء وما عبرتم عنه من 
صمود قرابة العامين تجاه ما يجري من عدوان غاشم يخبر الكون كله أن 
اليمن عصية على االنهيار وأن شعبها بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح 
عصي على الخنوع والذل، وأن الصمود والتحدي متأصل في خاليا الجسد 
اليمني نتوارثه جيًال بعد جيل.. كنا هكذا وسنبقى ويدًا بيد ورغم كل 
الجراح سنسير باليمن ومعها إلى مستقبل أقوى وأكثر إشراقًا.. سنسير 
إلى األمام ولن يخيفنا رصاصهم ولن يرهبنا حقدهم ألننا اصحاب حق والله 
دائمًا وأبدًا مع الحق.. والنصر لليمن واليمنيين.. والذل والعار لقادة الربيع 

العبري وثورتهم وحثاالتهم من معاونين ..

تســتمر معاناة أهلنا الصابرين على بالء نكبة فبراير التي جلبت القهر والغبن والموت للشــعب بكافة شــرائحه …فتبًا لفبراير ولكل من صفق لها عربًا ويمنيين خونة  
وغرب طامع تبًا لكم.. وتبًا لديمقراطيتكم المزيفة التي تتغنون بها، فقد كشفت السنوات الست العجاف من هو الكاذب والظالم وأزاحت اللثام عن وجوهكم القبيحة 
وسرائركم البشعة تجاه الوطن والمواطن .. فما يتعرض له اليمنيون وأثبتموه واقعًا وهو أنكم مرضى بداء الخيانة، والسرقة والجشع والنفاق ..فلقد كرهكم الناس ويلعنون 
ذلك اليوم المشــؤوم الذي تحالفتم فيه ضد اهلكم واخوانكم في االرض والدم .. تحالفتم ضد وطنكم الذي كان اهله يعيشــون في عزة وكرامة وأمن وأمان ،، وإنني أتســاءل أين 
هي مؤسســات حقوق اإلنســان التي اوصلت اليمن لما هي عليه وفيه اآلن بحجة الدفاع عن المدنيين ؟!، وأين هو االتحاد األوروبي.. وأين هي الدول العربية التي أجرمت في حق 

اليمن واليمنيين إبان النكبة مما يعيشه اليمنيون اليوم ؟

١١فبراير

الزعيم قّدم مبادرات 
لتجاوز األزمة.. و«االخوان» 

أصروا على الفوضى

سقوط الدولة الوطنية 
وتدمير الجيش وتكيكه 

أبرز معالم نكبة ١١ فبراير

السعي إلى تقسيم اليمن 
فرض األقلمة

 عائشة علي عفاش


