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ل الربيع العبري الــذي اجتاحت رياحه العديد من 
َّ
شك

األنظمة العربية نكبة تفوق نكبة ٤٨ نظرًا للتداعيات 
واألضــرار الكارثية واالفـــرازات التي خلفتها وتحتاج إلى 
عشرات السنين لمعالجتها وتطبيب الجراح الناجمة عنها 
والتي ال يمكن أن تندمل في فترة وجــيــزة.. وفــي بالدنا 
وفي ١١ فبراير من العام ٢٠١١م كان اليمنيون على 
موعد مع هذه الكارثة التي خططت لها الموساد الصهيوني 
بالتنسيق مع ما يسمى بالتنظيم العالمي لإلخوان المسلمين 
وذلك بهدف إنفاذ مشروع أخونة اليمن على طريق أخونة 
الشرق األوسط الذي يمثل الهدف والغاية الكبرى لما سمي 
بالربيع العربي والذي اتضح للجميع أنه عبري بامتياز وال 
صلة وال فائدة والعالقة للعرب والعروبة به على اإلطالق.. 
هذة النكبة التي تزعمتها النوبلية اإلخوانجية توكل كرمان 
وتاجر الصندقة حميد األحمر وحاكم مذبح علي محسن 
ها حزب اإلصالح والتي أطلقوا عليها اسم ثورة،  وحمل لواء
وأعلن الدنبوع من مقر إقامته بجمهورية الرياض الفندقية 
سبعة نجوم اعتمادها ضمن األعياد الوطنية، هي السبب في 
كل ما وصلنا إليه اليوم ، وهي (الدبور األقدح) الذي حل على 
اليمنيين ومن خاللها بدأ الخونة نسج أولى خيوط المؤامرة 
على الشعب اليمني تحت شعارات زائفة وعبارات منمقة 
وبراقة ليتضح األمر أن ماحصل عبارة عن مؤامرة متعددة 

األهداف واألجندة  .
نكبة فبراير التي حملت شعارات تطالب بمحاربة الفساد 
وتنفيذ إصالحات وبناء دولة المؤسسات، سرعان ما ضمت 
إليها أباطرة النهب والفساد واإلجــرام واالستغالل وفي 
مقدمتهم علي محسن وحميد األحمر ومن على شاكلتهما 
من مصاصي خيرات وثـــروات الشعب حيث عملوا على 
القضاء على الجيش اليمني تحت مسمى الهيكلة وعمدوا إلى 
استهداف كافة مؤسسات الدولة وتحويلها إلى قطاعات 
خاصة بهم، وخــالل ثالثة أعــوام أعـــادوا اليمن عشرات 
السنين إلى الــوراء بعد إقصاء كل القوى الوطنية بمن في 
ذلك القوى التي شاركته في تلكم النكسة، فكان وصولهم 
إلى السلطة مفاجأة كبرى لهم لم يصدقوا أنها تحققت لهم 
وما إن تولوها حتى تسابقوا على (حد السكاكين والشفرات) 
ليحلقوا لهذا الشعب المسكين (يبوسي) فبدأوا بأخونة 
السلطة واالستقواء بالمبادرة الخليجية واالتكاء على العصا 
السعودية والعكازة القطرية ولكن سرعان ما سقطوا 
وسقط مشروعهم وظهروا على حقيقتهم عبارة عن 
مرتزقة وعمالء وأجراء يعملون باألجر اليومي لحساب آل 

سعود ولجنتهم الخاصة  .
تبخرت الشعارات والخطابات والبرامج الساحاتية التي 
كانوا يضحكون على الناس بها في الهواء وعند سقوطهم 
ذهبوا لالرتماء في أحضان آل سعود واستدعاء قوى الغزو 
واالحتالل واالرتــزاق الحتالل وطنهم وقتل وحصار أبناء 
شعبهم وتمزيق الجسد اليمني الواحد يحملون شعار «إما 
أحكمك أو أقتلك»، دمروا كل شيء في سبيل عودتهم للحكم 
ولو كان ثمن ذلك هالك الشعب ودمار وخراب الوطن.. كل 
ذلك ويريد اليوم من يقنعني أن ماحصل في ١١ فبراير 
٢٠١١م ثورة وأن توكل وحميد وعلي محسن والزنداني 
وصعتر والحزمي واليدومي ودحابه والحميري والمسوري 
والديلمي والقشيبي والشميري وحورية مشهور واألضرعي 
والربع وجميل عز الدين وعسكر زعيل وخالد اآلنسي 
وحمود المخالفي وصادق سرحان والقبيسي وغنيم  وبقية 
فرقة حسب الله من الثوار  !! أي سخف وأي منطق أرعن هذا 
؟! اللصوص ال يقودون ثورة   ، والعمالء والخونة ال ينصبون 
أنفسهم أوصياء على الوطن  ، والمرتزقة ال يتحدثون عن 

العزة والكرامة.
وبعد كل ذلك من يرى أن ماحصل في ١١فبراير ثورة 
فليحتفل بها براحته ، أما أنا فلن أراهــا إال نكسة وكارثة 
ومصيبة ولعنة كبرى في حق اليمنيين الشرفاء.. ولن يأتي 
اليوم الذي أحتفل فيه بها أو أمجدها أو أدافع عنها ما حييت 

، وسأوصي أوالدي من بعدي بذلك.
وحتى الملتقى  ...... دمتم سالمين.

 محمد علي عناش

«الثورات»  اللقيطة.. ١١ فبراير نموذجًا

إلى هؤالء المضللين الذين مايزالون ينظرون إلى بعض الشيوخ على أنهم من علماء 
األمة، الحريصين على نصرة الدين .. وعلى أنهم مع األمة وليس ضدها!

إلى الذين فتنهم منطق هؤالء الشيوخ وبعض ما قالوا..!
إلى هؤالء الذين مايزالون يشدون الرحال الى هؤالء الشيوخ ليستمعوا اليهم ظنًا 

منهم أن يجدوا عندهم ما ينفعهم..
إلى كل من يجهل هؤالء الشيوخ.. وال يعرفهم!

اقول لهم إن أمثال هؤالء ليسوا سوى بوٍق للطواغيت الظالمين  يبررون ظلمهم 
وطغيانهم ويزينونه في أعين الناس  ويصبغون عليهم  الشرعية.. يعملون كشاهد 
زوٍر.. فكل ما يصدر عن المستبد وكل ما يصب في خدمته وخدمة أمنه فهو زين 
وحق، وكل ما خالف هوى المستبد وسياسته وكان فيه خطر عليه وعلى أمنه فهو 

شين وباطل.. 
رون علمهم  وما يحفظون من نصوص شرعية إلحقاق باطل أو إبطال 

ّ
ويسخ

 للمستبد الظالم طمعًا بالفتات الذي بين أيديهم.. ويكونون األداة التي 
ً
ْربة

ُ
حق ق

يؤدب بها  مخالفيه ومعترضيه أو  يكونون عبارة عن كاسحة ألغام تزيل كل عقبة 
تعترض المستبد وتمنع الشعوب من التغيير إلى األفضل ومن العمل واالنطالق 
من أجل حياة أفضل قائمة على العدل والمساواة.. وعندما تصاب األمة بألف مصاب 
ومصاب وتذبح من الوريد إلى الوريد من اعدائها  وتنتهك حرمات الله جهارًا نهارًا  
ال تكاد تسمع  صوتًا وال همسًا.. كلهم صم بكم عمي ال يسمعون وال ُيبصرون! وال 
يتحرك لهم ِعرق غضب  فمات فيهم الغضب لله  وكأن ما يجري لألمة ال يعنيهم 
واليخصهم  فهم  يستغلون المستضعفين والجهالء   ليبيعوا لهم الوهم باسم الله.. 
تجار للموت باسم الدين.. تدور فتاواهم مع المستبد  حيث دار، وحيث أراد انشغلوا 
في كل مسألة وفصلوا فيها أحسن تفصيل،  إال ما له مساس في حياة الشعوب وظفوه 
لصالح مصالحهم وبقائهم في جنة الدنيا، يبثون في األمة فقه  الركوع والطاعة والوالء 
للمستبد، ويعدون مجرد التفكير بالخالص منهم هو فتنة.. يغسلون عقول الناس في 
كل ظهور عبر القنوات الفضائية وبحساب مدفوع الثمن من االعالنات على حساب 
الدين وسالمة عقيدة الناس مستغلين جهل الناس بالدين وثقتهم العمياء تجاه هؤالء 
الشيوخ دون نقد وفحص لما يقولونه لبث الفرقة بين االمة والتحريض ضد بعضها 

البعض بالطائفية الملعونة..  
هؤالء نصف المشكلة التي تعاني منها، والنصف اآلخر يكمن في المستبدين الذين 
البد من الخالص منهم وتحذير األمة من خبثهم وشرهم وضاللهم ونفاقهم وفتنتهم  

وخداعهم.

مع النموذج اإلنساني الراقي ومع اإلنسان 
المثالي والقدوة لآلخرين والكامل في ذاته 
وصفاته، ترتبك الكلمات وتبتعد قصية عن 
الرحاب الواسعة لإلنشاء لتبقى ساهمة أمام 
مرارة الفقد والخسران لشخصية وطنية راقية 
امتلكت محبة كل من تعرف عليها عن قرب 
ســواء في المربى وفصول الدراسة والجوار 

والنادي أو في زمالة العمل 
أجزم أن ال أحد من هؤالء إال وقد غمره الحزن 
واعتصره األلم لفقدان األستاذ الجليل علي 
أحمد إسحاق بارتقائه للرفيق األعلى والمنزلة 
العالية في جّنات الخلد، فكيف بأسرته وأهله 
الذين نشاطرهم أحزانهم وآالمهم ؟؟وإن 
كنت ال أكــاد أفــرق بين أحــزان وآالم أسرته 
وأهــلــه عليه وجــيــرانــه وزمــالئــه ومعارفه، 
فبالنسبة لرؤيته وتعامله وأخالقه لقد كان 
الجميع في نظره مثل أسرته وأهله كالكل 

في واحد..
ما الذي أردت أن أقوله هنا عن أخي وزميلي 
وصديقي الراحل الجليل علي أحمد إسحاق 
وعـــن حــيــاة عملية مــشــتــركــة فــي حقول 
الوظيفة العامة وتحمل المسؤولية الوطنية 
لعمر طويل ناهز األربعين عامًا منذ التحاقنا 
فــي عــام واحــد تقريبًا بالعمل فــي الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة في عهد الرئيس 
الشهيد إبراهيم الحمدي والــذي أسهم في 
تأسيسه األستاذ يحيى حسين العرشي رئيس 
الجهاز كأول قلعة لمكافحة الفساد وتحقيق 
اإلصــالح المالي واإلداري في ريعان الشباب 
والحماس للخدمة الوطنية، وبعد أن تعين 
األستاذ الجليل يحيى حسين العرشي حفظه 
الله ورعــاه وزيــرًا لإلعالم والثقافة إختارنا 
لالنتقال للعمل معه في وزارة اإلعالم والثقافة 
لتنطلق مسيرة حافلة من العمل المشترك 
في هذا الحقل الجديد والترقي في درجات 
المسؤولية القيادية الثقافية واإلعالمية 
ولتبرز بصورة أجلى الروح القيادية القانونية 
واإلدارية واإلبداعية للراحل الجليل خاصة بعد 
تسلمه قيادة قطاع التلفزيون في المراحل 
التأسيسية األولى له وقد ارتبطت بذلك قصة 
ة عالية  نجاح عظيمة حققها وأبدعها بكفاء
واقــتــدار مشهود وعطاء متميز في ذلكم 
المنصب والمسؤوليات األكبر التي توالها 
فيما بعد ويعرفها جميع الزمالء والزميالت 
في المؤسسة العامة لــإلذاعــة والتلفزيون 
وكافة المؤسسات اإلعالمية التي كانت تعمل 
كمرفق واحد وتناغم كامل وظلت بصمات 
الراحل الجليل القيادية واإلدارية واألخالقية 
والتربوية واالجتماعية واإلنسانية واضحة 
العيان مما ال يتسع المجال لتناوله بتفصيالته 
الغنية في هذا المقام وال يمكن أن تفي بحقه 

كل كتابات الرثاء.. 
وال شــك أن مــا يتعين أن تتضمنه واجبًا 
ووفاًء واكتماًال هذه السطور هو الدعاء له بأن 
يتغمده الله سبحانه وتعالى بشآبيب الرحمة 
والغفران وأن يعصم قلوب أبنائه وكل أفراد 
أسرته وأهله ومحبيه بالصبر والسلوان وأن 
يعظم أجر الجميع إنه سميع بصير مجيب 

الدعوات.. إ
إ نا لله وإنا إليه راجعون.

بات واضحًا أن العدوان البربري على اليمن أرضًا وإنسانًا وتاريخًا الذي 
احتشد له كل بغاة العالم بقيادة السعودية وأمريكا، هو امتداد لمشروع 
الفوضى والتخريب الــذي تم تنفيذه في بعض البلدان العربية ذات 
األنظمة السياسية المتمسكة والمحافظة على بعدها القومي منهجًا 
وموقفًا وثقافة، في عام ٢٠١١م تحت مسمى ثورات الربيع العربي، 
ومنها اليمن التي تحرك فيها مشروع الفوضى بتاريخ  ١١فبراير من ذات 
العام وتم استكماله بالعدوان الهمجي المباشر في ٢٦ مارس ٢٠١٥م.. 
ومن ال يعتقد أن ما تتعرض له اليمن من عدوان وحصار هو امتداد 
لمشروع الفوضى الثورية واستكمال له بشكل مباشر مايزال يجهل حقيقة 
العدوان وابعاده ويجهل حقيقة المؤامرة على اليمن وعلى المنطقة 

العربية بشكل عــام.. الذي حدث في عام ٢٠١١م في المنطقة العربية ليست 
ثورات، ألنها لم تتوافر فيها كل عوامل وخصائص الثورات الناجحة، من حيث توافر 
المشروع النهضوي للثورة الذي يحتشدحوله كل فئات الشعب المتطلعين للتغيير، 
وتوافرالتنظيم السياسي واالجتماعي الذي ينتمي للمستقبل لقيادة الثورة والعبور 
ات تحقيق األهداف والغايات النبيلة بشكل آمن، وتوافر الفرز المتناغم  بها إلى فضاء
لقوى وطالئع الثورة، باإلضافة إلى نزاهة األدوات الثورية المستخدمة في تحقيق 
األهــداف.. الذي حدث في اليمن انقالب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومؤامرة 
دولية كبرى، تكفل بتنفيذها التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين وفروعه وتوابعه من 
تنظيمات وجماعات متطرفة وإرهابية، بدعم وتمويل قوى الرجعية العربية وأذيال 
قوى االستكبارالعالمي، السعودية وقطر وتركيا، التي أخذت تحرك الشارع العربي 
بال مشروع ناهض لألمة، وبفرز طائفي ومذهبي وصراعي، وعبر مشروع اإلخوان 
الذي هو مشروع فوضوي وانقالبي هدفه الوصول إلى السلطة بالعمالة والقوة السقاط 
الدولة العربية واألنظمة المناهضة للتبعية والرجعية التي عبثت بوعي الشعوب 
العربية وانحرفت بها قضاياها الرئيسية، مستغلة حالة الغيبوبة التي يعيش فيها 
تياراليسار العربي القومي واألممي، والفراغ الذي أحدثه في الساحة منذ نكسة ٦٧م 
وانهيار المنظومة االشتراكية في عام ٩٠م..من المهم أن نعرف وندرك أن ثورات 
ماعرف بالربيع العربي والتي تمت التهيئة لها منذ سنوات سابقة للعام ٢٠١١م 
عبر التدريب السياسي واإلعالمي المكثف للناشطين السياسيين والحقوقيين الذين 
ينتمون في غالبهم لإلخوان، في أكاديمية «التغيير الدولية» وفروعها في قطر 
وتركيا، وتم تسويقها عبر شعارات سحرية ومعسولة وهي الحرية والديمقراطية 
والدولة المدنية وكأنها سلع جاهزة سوف نجدها في السوق بمجرد أن يرحل الحاكم 
ويسقط النظام، أخذت مسماها واستمدت شعاراتها من واشنطن، والترويج لها عبر 
مفكرين غربيين ومنظمات دولية ومؤسسات إعالمية هائلة ومتخصصة في إثارة 
الزوابع والفوضى الخالقة، ال تنتمي ألي نوع من الثورات الناجحة، التي حققت أهدافها 
على المدى القصير او المدى الطويل، ألنها في حقيقتها جائحة وبائية مدمرة، تنقلت 
من بلد عربي إلى آخر في زمن قياسي متزامن اليتعدى الشهرالواحد، رافعة شعار 

"الشعب يريد إسقاط النظام" وشعار"ارحل" في جميع هذه البلدان.. 

وبالتالي فإنها بكل المقاييس كانت "ثورات لقيطة"،أي غير شرعية وال ملمح لها 
او مشروع مستقبلي، وهذا النوع من الثورات الهجينة والمشوهة دائمًا تقود الشعوب 
الى المجهول الكارثي، اشبه بكرة الثلج التي تبدأ صغيرة ثم تكبر وتتضخم بالتدحرج 
إلى المجهول مدمرة كل ما أمامها، كما أن لها وجهًا من الشبه واالمتداد بـ"الثورات 
الملونة" التي اندلعت في تسعينيات القرن الماضي في أوروبــا وكان الهدف منها 
تصفية الحضور والنفوذ الروسي بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث وثورات الربيع 
العربي التي هدفت بشكل رئيسي إلى اسقاط األنظمة في البلدان العربية التي ظلت 
قالعًا حصينة للقومية العربية في مواجهة التبعية والرجعية، وتمزيق هذه البلدان 
وتدميرها وابقائها في حالة فوضى وتناحر وصراعات بالهوية عبر أدواتها التنظيمات 
اإلرهابية وداعميها، كان من ضمن اهدافها أيضا تصفية الوجود الروسي في هذه 
البلدان العربية التي تتمتع بعالقات استراتيجية قوية على جميع المستويات مع 

االتحاد السوفييتي منذ ثورات اإلستقالل..
 إننا كشعوب عربية طوال ست سنوات نتجرع النتائج الكارثية والحصاد المر لهذه 
الجائحة الوبائية وهذه الثورات اللقيطة، ومانزال نتجرع الكارثة ونعيش المأساة 
وندفع فاتورتها باهظة الكلفة من دمائنا ومعيشتنا ووحدتنا وعروبتنا وأيضًا من 
وعينا، بلغة األرقام أكثرمن ٥٠٠ ألف قتيل- و٤ ماليين نازح ومشرد-٧٥٠ مليون 
دوالر حجم الخسائر- ٢٠ مليون عاطل إضافي عن العمل.. الذي حدث أكبرمن لغة 
األرقام وفوق مستوى التصور، ويحتاج ألكثر من عقل الستيعابه واالستيقاظ من 
الغيبوبة واإلفاقة من الصدمة، البد ان نستيقظ وأن نفيق، ألن ما بعد هذا إال الفناء 
والخروج من التاريخ، البد ان نفيق ونستيقظ، ألنه مايزال هناك من يحتفل بذكرى 
هذه الجائحة ويجتر سخافات وخزي وعار الثورات اللقيطة المسماة بثورات الربيع 
العربي، حتى في اليمن أيضًا بالرغم من هذا العدوان وهذه الجراحات والنزيف 
المستمر، هناك من سيحتفل بذكرى النكبة ١١ فبراير، سيحتفل بها خونة ومرتزقة 
في فنادق الرياض ودبي والدوحة، من يستلمون ثمن هذا الدمار الكبير وهذه الدماء 
الغزيرة والبريئة وسيقولون «شكرًا سلمان» وهم ذات النكرات التي هتفت قبل ست 
سنوات «الشعب يريد اسقاط النظام» بل وسيتباهون بكل وقاحة، بأن الذي يحدث 

لليمن واإلنسان اليمني، من منجزات ١١ فبراير وامتداد لثوريته.. 
سيحتفل بذكرى النكبة غوغائيون سواًء أكانوا محايدين او ضد العدوان، ألنهم 

مازالوا أغبياء يجهلون الحقيقة، حقيقة 
العدوان والمؤامرة وامتدادها المتصل 
والمرتبط بــالــثــورة النكبة، كــون الــذي 
حدث ويحدث على اليمن، كان مشوار 
فوضى وانقالبًا وهوسًا سلطويًا، بدأ من 
داخــل الساحات ولم يحط رحاله إال في 
فنادق الــريــاض.. ومــن الشعار"الشعب 
يريد إسقاط النظام" إلى شعار "شكرًا 
سلمان" هناك حكاية مؤلمة يجب أن 
نقرأها ونستوعب جيدًا كل تفاصيلها، 
هناك من حقيقة يجب أن نحيط بها، هناك واقع كارثي يجب أن نهيئ أنفسنا عقليًا 
ته والوقوف عليه بمسئولية بعيدًا عن أي مرجعية مأزومة  وأخالقيًا ووطنيًا لقراء

ومريضة التجتر إال السخافات والخيبات.
دعوا الخونة والمرتزقة في فنادق الرياض يحتفلون بذكرى النكبة ١١ فبراير، 
دعوا من يضعون اإلحداثيات لطائرات العدوان والمرتزقة من يقاتلون أبناء جلدتهم 
تحت راية السعودية واإلمــارات، دعوا االنفصاليين والمناطقيين ومن يمارسون 
التضليل والكذب ويدافعون عن القتلة وينكرون جرائمهم، دعوا رموز اإلفك الثقافي 
والسياسي والمتسولين في بالط القاتل يمجدون العدوان ويعدونه منجزًا وطنيًا 
عظيمًا، ومن يضعون على بروفايالتهم صورة سلمان ممهورة بختم سقوطهم 
مكتوب عليه"حفظه الله ورعاه"، دعوا تجار الدين والمدمنين على موائد المجرمين 
من قالوا عن عاصفة الحزم بأنها مباركة ومؤيدة من السماء، دعوا القاعدة وداعش 
وأنصار الشريعة وكتائب أبو العباس ولواء الصعاليك ومن يسحلون الجثث ويصلبونها 
وا بذكرى النكبة وثورتهم  ويرقصون حولها، دعوا هؤالء جميعًا يحتفلون كما شاء
اللقيطة في ١١ فبراير، فهو أمر طبيعي،ألنهم يحتفلون بسخافاتهم وفوضاهم 
وانقالبهم، يحتفلون بإسقاطهم للدولة واألمن واالستقرار ونظام المجتمع، يحتفلون 
بالخديعة والمكر وبيع الوهم للشعب اليمني، يحتفلون بجمعة الكرامة وبُجناتها 
الذين تم تهريبهم من سجون الفرقة، يحتفلون برفس الناشطات وقطع األلسن 
وجريمة جامع النهدين، دعوهم فهم طوال ست سنوات عجاف وكارثية يحتفلون 
بالسقوط، وتمادوا في احتفاالتهم إلى أن بلغوا الذروة باالحتفال بمجازر العدوان 
السعودي البربري وبتدمير مكتسبات الوطن ومعالم تاريخنا العريق وبحصارالشعب 
وتجويعه، دعوهم يحتفلون بهذا العهر والسقوط ويهتفون «شكرًا سلمان»، فهو 
أمر طبيعي من قبل نكرات بشرية تحركها شهوة المال والسلطة منذ ماقبل ١١ 
فبراير حتى الساعة التي يعيشونها بمذلة في بالط القتلة والرجعية.. فلماذا انتم 
تحتفلون بالنكبة؟وماذا تبقى من ١١فبراير يستحق االحتفاء به؟ أهو الحنين إلى 
السخاف او اجترارها؟ أم هو الجهل والغوغائية وعدم االستيقاظ من الوهم وطالسم 

الثورات اللقيطة؟

يبدو أن الدول العربية الملتهبة لم تصب فقط بلعنة الحرب 
الــدائــرة في كل قطر على حــدة أو كما هي الحالة في عــدوان 
السعودية على اليمن وإنما ابتليت أيضًا بلعنة ما يسمى بالمبعوثين 
األمميين الذين لم يقدموا أية رؤى بحلول ناجعة إليقاف هذه 
الحروب العبثية وكأن دورهم يقتصر فقط على القيام بجوالت 

مكوكية عديمة الجدوى!
لقد تابعنا ذلك في حالة المبعوث االممي إلى سوريا ستيفان دي 
مستورا، وكذلك الحال بالنسبة للمبعوث األممي إلى ليبيا، فضًال 
عن المبعوث إلى العراق ممن امتدت مهماتهم المكوكية إلى عدة 

قرع في هذه الدول .
ُ
سنوات والتزال طبول الحرب ت

وال يخرج السيناريو كثيرًا عن المبعوث االممي إلــى اليمن 
ــدور الباهت للمبعوثين  إسماعيل ولــد الشيخ الــذي يستجر ال
اآلخرين في إطالة أمد الحرب واالقتتال ،إذ اقتصرت مهمته 
خالل عامين من العدوان السعودي على مجرد زيارات المجاملة 
والمحطات التي يتزود فيها بالوقود السعودي في الرياض ثم 
يتجه إلى األمم المتحدة لتقديم إحاطات في مظهرها الحيدة 

وفي باطنها تبرير هذا العدوان دون خجل أو مواربة !
ونحن هنا ال نعتب على أمثال هــؤالء المبعوثين الجدد فقد 
بتليت 

ُ
سبقهم إلى هذا الدور آخرون جابوا دول المنطقة التي ا

بالحروب واالقتتال في منطقتنا ابــتــداء من لبنان فالسودان 
والصومال واليمن ومنهم الجزائري األخضر اإلبراهيمي الذي أدى 
نفس الدور في اليمن مطلع تسعينيات القرن المنصرم حيث 
حاول تمييع وإطالة أمد االقتتال بين األخوة األعداء في هذا القطر 
الحبيب لوال الحسم المبكر ألدوات ورموز تلك الحرب..فعًال نحن 
هنا ال نعتب فحسب، وإنما يجب أن ينصب هذا العتب على القيادات 
العربية التي لم تستوعب طيلة هذه الفترات الماضية لعبة األمم 
التي يمثلها في العصر الراهن أعضاء مجلس األمن الدولي وهم 
يتقاسمون الكعكة وتوزيع غنائم هذه الدول بينهم بالتساوي 

مهما بدت أحيانًا ُسُحب االختالف.. والله على ما أقول شهيد.

 علينا ذكرى نكبة وطنية وقومية وإنسانية 
ُّ

تحل
وعــاهــة اسمها (ثـــورة ١١فــبــرايــر٢٠١١م) هذا 
التاريخ والحدث المشئوم الذي ارتبط بشقاء الشعب 

عه بين المنافي واألمكنة ..
ُّ
اليمني وتوز

١١فبراير٢٠١١م الخدعة الكبرى التي جعلت 
ط 

ّ
الناس يذهبون إلى الجحيم من خالل طريق ُمبل

بالنوايا الحسنة ..
١١ فبراير كان وسيظل التجسيد الكامل النسحاق 
القيم واألخــالق وكــل األشياء الجميلة تحت أنانية 
شوا  وحقد أصحاب هذااالنقالب الكارثي، الذين عيَّ
البسطاء في حدائق ونعيم من األوهــام كي يقوموا 
بتدمير حياتهم تحت شعار المظلومية وأن لهم 
حقوقًا استثنائية ، ليصحوا من غيبوبتهم في األوقات 
الضائعة ويكتشفوا الرذيلة التي اقترفوها، وزيف تلك 
الوعود والمبررات والسراب الذي جعلهم يتعلقون به 

ويتجردون من مبادئهم .
لقد أدرك الكثير من ضحايا شارع الجامعة وأدوات 
التدمير الوطني في وقت متأخر الجريمة التي شاركوا 
فيها.. وحقيقة ما جرى وإلى أين أوصل البلد، حقيقة 
وأبعاد تلك الشعارات التي كانوا يرفعونها واثبتت 
األيام أنها لم تكن أكثر من سهام ساّمة وصلت تباعًا 
إلى أهدافها بما فيها صدور وعيون من اطلقوها الذين 

ارتّدت عليهم .
١١فبراير فاجعة وطنية ، ومنعطف خطير في 
حياة اليمنيين ، وبوابة كبرى لدخول البلد إلى فراغ 
الــالدولــة وضياع السيادة وتمزيق الوطن وغــرزه 

باإلرهاب واألحقاد والمذهبية..
١١فبراير٢٠١١م مفتتح للفوضى... جسر حمل 
الناس إلــى الــخــراب والــبــؤس القابل لإلشتعال على 

الدوام.

ت 
ّ
١١فبراير ذكرى على أطاللها بكى يمٌن وتشظ

حياة ، ونزف وطن..
١١فبراير ٢٠١١م نموذج لخداع الذات والدفع 
بها لتدمير المقدس والكفر به، واحتراف الجريمة.

١١فبراير صيحة في غير محلها ودعــوة فاجرة 
لتغريب المجتمع وتهجير أبنائه وتفويج الكراهية 
فيما بينهم،وتلغيم حياتهم بكل المفاهيم العرجاء 

واألفكار العمياء..
رنا إال بخطابات ووجــوه دّجالي 

ّ
١١فبراير ال ُيذك

ـــّرروا للخيانة ومــّهــدوا لالنحطاط  العصر الــذيــن ب
بح واسترخصوا الوطن 

ُ
ــش والعمالة والق والــتــوحُّ

وثوابته ودماء ومستقبل أبنائه.
١١ فــبــرايــر ٢٠١١م ثــــورة عــلــى التعاييش 

والتسامح والثقافة والمبادىء والعقل والدولة..
هل فهمتم بعد ما نقول ، وماذا صنعتم ؟

إن فهمتم عليكم أن تخجلوا .. وتشعروا بالندم ، 
يا أبواق (الربيع) وأعداء الحياة ، بعد كل هذا الدمار 
والخراب الذي جلبتموه.. بادروا باالعتذار لشعبكم 
وللتاريخ ، بدًال من أن تحتلفوا بفبراير سقوطكم 

وربيع رجعيتكم وثورة رّدتكم وانحطاطكم ..

 عباس غالب

مبعوثون 
وحسب..!

 عبدالكريم المدي

ربيع 
االنحطاط 

والخيانات ..!

 حسن اللوزي

عن المغفور 
له األستاذ علي 

أحمد إسحاق

 عبدالفتاح علي البنوس 

الخونة ونكبة 
فبراير

«بدون زعـــل »

< قيل في األمثال (شر 
البلية ما يضحك) وهذا ما 
ينطبق على التصريحات 
والتحليالت الصادرة عن 
أبــــواق تــحــالــف الــعــدوان 
السعودي بشأن استهداف 
البارجة الحربية السعودية 
ــة) فـــي مياهنا  ــن ــمــدي (ال
اإلقليمية في البحر األحمر 

بصاروخ موجه من قبل أبطال قواتنا البحرية.
حيث اعتبروا استهدافها عمًال إرهابيًا وكأنها سفينة 
سياحية تحمل على متنها سياحًا سعوديين وخليجيين 
وعربًا وأجانب بينهم نساء وأطفال، وليست بارجة حربية 
معادية انتهكت مياهنا اإلقليمية وكانت في مهمة 
عسكرية ضمن البوارج والسفن والزوارق الحربية التابعة 

لتحالف العدوان المرابطة في البحر األحمر.
ما يضحك في األمــر أن الناطق الرسمي باسم تحالف 
العدوان السعودي أحمد عسيري أكد أن البارجة أو كما 
قال (الفرقاطة) تم استهدافها بزورق انطلق من ميناء 
الحديدة مع ٣ زوارق أخرى وصدمها في (المؤخرة).. 
طيب، إذا افترضنا صحة هرطقات أحمد عسيري بأنه تم 
استهداف (الفرقاطة) بزورق وليس بصاروخ.. فلماذا لم 
يتم رصد ذلك الزورق ومرافقيه من قبل أجهزة الرصد في 
الفرطاقة الحديثة والمتطورة لحظة انطالقها من الميناء 
- حسب قوله- وقصفه قبل وصوله الى الفرقاطة؟ ولماذا 
لم يتم حتى قصفه بعد تنفيذ العملية ســواء من قبل 
البوارج والسفن والزوارق الحربية أو مروحيات اآلباتشي 
التابعة لتحالف العدوان التي هرعت الى موقع الفرقاطة 

إلنقاذها.
والمضحك أكثر أنه في الوقت الذي أكد الناطق الرسمي 

بــاســم تحالف الــعــدوان 
السعودي أحمد عسيري 
ــــم اســـتـــهـــداف  أنــــــه ت
ــيــة  ــحــرب الـــفـــرقـــاطـــة ال
الـــســـعـــوديـــة بـــــزوارق 
ـــصـــاروخ، أكــد  ــيــس ب ول
عــدد مــن (الملححين) 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن 
العسكريين (مدفوعي 
األجر) في تحليالتهم البيزنطينية أنه تم استهدافها 
بصاروخ إيراني وأن الذي أطلقه إيرانيون.. كما أكدت 
ذلك عدد من القنوات الفضائية التابعة والموالية لتحالف 
العدوان.. وهذا يعد قمة المسخرة التي تعبر عن مدى 
حالة اإلفالس التي وصل اليها قادة دول تحالف العدوان 

ومرتزقتهم واإلعالم التابع والموالي لهم.
إصرار ناطق تحالف العدوان السعودي أحمد عسيري 
على أن الفرقاطة الحربية المعادية كانت تقوم بجولة 
في البحر األحمر وأنه تم استهدافها بزوارق هجومية 
انطلقت من ميناء الحديدة وأن ذلك يعد عمًال إرهابيًا 
يهدد سالمة المالحة الدولية، يؤكد وبما ال يدع مجاًال 
للشك أن هناك خطة لتدمير ما بقي من ميناء الحديدة 
بل واحتالل المحافظة بالكامل بعملية عسكرية جوية 
وبرية وبحرية، وهذا ما هو ملموس في الواقع، حيث تم 
التحريض بشكل كبير في وسائل اإلعالم التابعة لدول 
تحالف العدوان ومرتزقتهم والموالية لهم على قصف 
ميناء المخا واحتالل المحافظة، ويتم بالفعل ترجمة ذلك 
بقصف الميناء وحشد المزيد من القوات البرية والبحرية 
والجوية لمعركة احتالل كامل الشريط الساحلي لبالدنا 
على البحر األحمر الممتد من باب المندب جنوبًا وحتى 
ميدي شماًال والتي بدأ تنفيذها منذ مطلع شهر ديسمبر 

الماضي.

 حنان الشريف  

شيوخ الخزي والعار!!

 محمد عبده سفيان

(المدينة) السياحية؟!


