
بشير المنصوب: عملنا على توضيح الحقائق 
للشباب عبر مختلف الوسائل اإلعالمية

اصحاب مخطط ٢٠١١م كانوا يمتلكون 
مشروعًا اعالميًا جبارًا داخليًا وخارجيًا أعد 
هــذا المشروع بعناية فائقة واشـــرف عليه 
خــبــراء إعــالمــيــون كــبــار وبــإمــكــانــات مهولة 
وسخرت له معظم الوسائل االعالمية شبكات 
قنوات إذاعات. مواقع تواصل اجتماعي و.. و.. 
ر .. استخدم فيه 

ّ
و.. و.. الخ، ومنذ وقت مبك

كل الوسائل االعالمية المشروعة والمحرمة 
لتزييف وعي الناس، ولالسف وقع الكثيرون 
من البسطاء بل حتى من الشباب في شباك 
هذا االعالم وتأثر به العامة الستغالله مطالب الناس وأوجاعهم.. وكوني 
اعالميًا كنت ومازلت مع مطالب الشباب ووقفنا الى جانبها لكن لألسف 
عندما شاهدنا أن تلك المطالب بدأت تستغل لمشاريع اخرى بداية من 
رفع شعار اسقاط النظام.. ولو تمعنا قليًال فيما يحمل هذا الشعار من 
معنى وغاية وهي اسقاط الدولة بكاملها وليس اسقاط فرد او مجموعة او 
منظومة فساد وهذا ما تحقق اسقطو دولة بكل ما فيها ولالسف لم يدرك 
الشباب ذلك ومازال البعض لم يِع ما حدث وما وصل اليه الوطن نتيجة 
ذلك .. حاولنا ان نرشد وننصح الشباب بأن مطالبهم استغلت وتحولت 
الى مخطط دمار وهدم يراد بها الوطن . طرحنا وكشفنا بعض الوقائع 
التي حدثت ووضعناها أمام اعينهم وبالمنطق .. هناك من عاد الى رشده 
وهناك من ظل أعمى البصر والبصيرة نظرًا لغسيل الدماغ الكامل الذي 

تعرض له البعض من الشباب.

عام ٢٠١١م عام نكبة للوطن اليمني تآمر فيه االعداء وخططوا واستخدموا 
كل الوسائل المادية واالعالمية ومزجوا كل ذلك بأكاذيب غاية في الوقاحة 
اضافة الى استخدام الشعارات الدينية والدس والتحريض باسم الدين، والدين 
بريئ منهم ومما يتشدقون به.. لقد أثاروا النعرات وحركوا الطائفية وحرضوا 
وافتعلوا واستغلوا الشباب للوصول الى مآربهم.. لكن وبحمدالله ثم بفضل 
الرجال الصادقين والمحبين لهذا الوطن، تم كشفهم وتعريتهم وفضحهم 
واصبحوا في مزبلة التاريخ .. ومازال المخلصون من أبناء اليمن يعملون بكل جهد 
وكل اخالص لكشف من تبقى من الخونة واذيالهم.. ارجو من الله تبارك وتعالى 

ان يحفظ اليمن وابناء اليمن االوفياء من كل مكروه.

ــعــام ٢٠١١م عـــام الــمــؤامــرة  كـــان ال
ــــالم لــخــدمــة هــذا  ــنــد اإلع ــتــدمــيــر، ُج وال
المخطط التدميري كنا نشاهد ونسمع 
ات.. بالنسبة لي  الزيف والكذب واالفتراء
كنت حينها في عدن انهي كتابة رسالة 
الماجيستير التي حملت عنوان جرائم 
العصيان المسلح ومضامينها كان احداث 
ــم ارجـــــوزات الــربــيــع الــعــبــري من  وجــرائ
تحريض الجند على العصيان واحتالل 
المباني العامة واثارة الحرب االهلية وحرب العصابة المسلحة ...الخ 
كنت حينها اكتب عمليًا مايحدث وتكييفها القانوني بأنها جرائم 
ماسة بأمن الدولة "جرائم عصيان مسلح" استطعت من خالل هذه 
الرسالة كشف حقيقة ما يحدث من وجهة نظر القانون والدستور 
اليمني ومن خالل اإلعالم كانت اقالمنا متصدية لهذه المؤامرة، على 
األقل شكلت اقالم وكتابات االعالميين والكتاب جبهة قوية كشفت 
الكثير وفضحت خفايا هذا المخطط وكانت القاعدة الشعبية على 
علم بزيف ما يظهر عبر اعالم «سهيل والجزيرة والعربية» ابواق 
الربيع العبري ادى ذلك كله الى أن يكون الربيع في اليمن مختلفًا 
وله خصوصية معينة بفضل الجبهة التي تصدت للمرتزقة واالقالم 
المشتراة والداعمين لهذه المؤامرة وبفضل رفض الشارع اليمني 
لإلخوان.. لهذا كانت النتيجة تسوية ومبادرة صاغها النظام الحاكم 
بقيادة رجل الحكمة الزعيم علي عبدالله صالح والــذي احبط كل 
مساعيهم ليكونوا شركاء في نظام الحكم كما كانوا دائمًا فلم يكن 
المؤتمر الحزب الحاكم يومًا حزبًا منفردًا ومتسلطًا وهذا خيب آمالهم 
فنزواتهم كانت أكبر من المشاركة والمحاصصة لهذا اكملوا مالم 
ات وهيكلة للجيش واضعاف مؤسسات  يستطيعوا اكماله من اقصاء
الدولة ومن ثم انهيارها وضعفها ليتسنى تنفيذ المخطط عبر عدوان 
خارجي بعد فشل تأجيج كافة القوى السياسية الداخلية ضد النظام.. 
وهانحن كنا ومازلنا في مواجهة لهذه المؤامرة وسننتصر عليها مهما 
كانت الخسائر وحجم الدمار والخراب والتدخل وانتهاك السيادة . 
وهانحن نرى ما اوصلونا اليه بعد مرور ست سنوات، جلبوا العدوان 

دمروا البلد وواقع الحال يرد على كل زيفهم ومزاعمهم.
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10االثنين: 

فرسان المؤتمر أطــــــــــاحوا بربيع الخراب
اهتز النظام يومها.. تساقط الفاسدون تقافز االخوان وبقية تحالف أحزاب المشترك الى ساحات التغرير.. 

ارتعب المتمصلحون من الصدور العارية.. اختلطت الدماء باأللوان.. لم يتوقف الرفض جوار جثث موتى 
المستشفيات وحوادث الطرق.

وفي ٢١ مارس خرج الجنرال العجوز الى الساحة.. كان علماء االخوان وفي مقدمتهم الزنداني يتفاخرون بهذه 
الفوضى.. حضر اإلرهابيون.. القناصة المجرمون القتلة.. اشتعلت الفتنة.. قطعوا الطرق.. بدأت غزوات احتالل 

المؤسسات.. وبدأ أصحاب شعار «اقتحام غرف النوم» بإباحة كل المحرمات..
ظهرت قوائم بالمطلوبين من االعالم الى الداخلية الى الدفاع الى السفارات.. الخ، كانت حمالت الترهيب والقتل 

والتهديد واالعتقاالت تهز البالد.
لكن شباب المؤتمر وأنصارهم خرجوا الى الساحات المقابلة.. وتوزعوا في وسائل اإلعــالم وشبكات التواصل 

االجتماعي..
كانت هناك كتيبة من المقاتلين الذين يستحقون تعظيم سالم، تصدوا للمؤامرة وانتصروا للشرعية الدستورية 

ووقفوا وقفة الرجال األبطال الى جانب موحد اليمن وباني نهضة الزعيم علي عبدالله صالح.
وقفوا الى جانب الشعب فانتصروا.. وفي الذكرى السادسة للنكبة «الميثاق» تستذكر قصة هذا الصمود الذي سطره 

جيل يستحق التقدير.. جيل واٍع وناضج..
منهم على سبيل المثال:

خالد المداح، ايناس اإلرياني، رشاد العودي، سامي العميسي، رشاد الصوفي، عبدالمجيد البحيري، خالد السعيدي، 
ماجد العديني، محمد العماري، أحمد غيالن، عبدالله بشر، منى الزنداني، بنت اليمن، بسمة أمل، يمن اليمنية، جميل 
الجعدبي، عبدالملك الفهيدي، وليد شعب، عارف الضياني، سام الغباري، شافي جروحه، محمد الفقيه، عمر غيالن، 
عبدالولي المذابي، يحيى نوري، عبدالواحد الدبأ، احمد منصور، عبدالقوي الشميري، عبدالكريم المدي، احمد الرمعي، 
نورا الجروي، بليغ الحطابي، سعد الحفاشي، صادق شلي،  عمر الصالحي، سامي الشرجبي، عمار سلطان البركاني، 

عبدالكريم النهاري، وليد الحبابي، مبارك حزام العسالي، مراد شلي، شافي جروحه.. 
وهناك المئات الذي تصدوا ببطولة للمؤامرة.. وهنا نترك الحديث لذكريات بعض هؤالء األبطال.

نكبة ١١ فبراير

شيخة الكل: انطلقنا للتصدي للربيع العبري لقناعتنا بخطره المحدق
أبو وضاح العتمي: وقف فتية المؤتمر بشجاعة في 

وجه مؤامرة تدمير الوطن وقتل الشعب
بــدايــة ينبغي التأكيد ان غالبية 
ــشــبــاب الـــذيـــن تـــصـــدروا شبكات  ال
التواصل االجتماعي في ازمــة العام 
٢٠١١م بــهــدف كــشــف المخطط 
التآمري الذي استهدف اليمن وأمتنا 
الــعــربــيــة بشكل عـــام، انــطــلــقــوا من 
قناعات وإمكانات ذاتية كتعبير عن 
إحساسهم بالخطر المحدق والــدور 

الذي يجب أن يلعبوه في تلك المرحلة 
الحرجة من تاريخ اليمن. وانا هنا ال اتحدث في 
هذا الحيز بلسان حالي فقط.. فما قدمته هو 
أقــل ما ينبغي تقديمه تجاه وطننا وشعبنا.. 
فهناك مئات الشباب والشابات الذين تصدوا 
عبر شبكات التواصل االجتماعي ومختلف وسائل 
اإلعــالم لموجة الربيع العبري وكشفوا حقيقة 
المشاريع التي تستهدف النيل من أمن واستقرار 
وتماسك دول المنطقة، وهو ما أكدته األحداث 
التي عايشناها جميعًا منذ العام ٢٠١١م في 

سوريا واليمن وليبيا ومصر وتونس. 
وقد استطعنا بإمكاناتنا المتواضعة 
ــــم الــضــخ  وجـــهـــودنـــا الـــفـــرديـــة ورغ
اإلعالمي الهائل الذي كانت تقف خلفه 
كبريات القنوات اإلخبارية العالمية 
والسوشيل ميديا والممولة بمليارات 
ــــدوالرات وحــمــالت الترهيب التي  ال
تعرضنا لها ، استطعنا ان نؤدي دورنا 
الوطني بتوضيح الحقائق للرأي العام 
والتصدي للحمالت واالشاعات والفبركات التي 
كانت تروج لها فرق الكترونية متخصصة في 
الحرب االعالمية والنفسية بهدف بث حالة من 
اليأس واالحــبــاط وفقدان الثقة لــدى المواطن 
اليمني. وحقيقة وبعد مــا كشفته األيـــام عن 
مصير وحقيقة مــا وصــف بالربيع العربي، انا 
فخورة بموقفي ودوري في تلك الفترة وسأظل 
ما حييت معتزة بهذا الموقف، ولو عاد بي الزمان 

مرة أخرى فلن أكون إال حيثما كنت.

منذ أن بدأت مؤامرة الربيع العبري على 
بلدنا الحبيب فــي ١١ فبراير ٢٠١١م 
وتهافت عليها المتهافتون فكانوا ثالثة 
أصناف : صنف الماكرين والعمالء وصنف 
النوايا الحسنة الباحثون عن التطور والنماء. 
وصنف العابثين والمستهترين الراقصين 
مــع كــل راقـــص. وفــي وســط هــذا العبث 
والفوضى والزيف والكذب الذي تبنته آلة 
إعالمية ضخمة من قنوات العهر والضالل 

كالجزيرة وأخواتها والكثير الكثير من الصحف والمواقع 
الساقطة والعميلة..في وسط هذا كله ظهر الصنف 
الرابع وانبرى "الثوار الحقيقيون " الذين أدركوا حجم 
ات وأيقنوا بأن وراء  المؤامرة واكتشفوا زيف االدعــاء
ها من سعي لتدمير الوطن وقتل شعبه  االكمة ما وراء
وتفكيك جيشه وتمزيق لحمته والسطو على ثرواته.. 
وكان على قمة هؤالء األحرار فتية من المؤتمر الشعبي 
العام الذي لم يخنهم حدسهم ووقفوا حين تخاذل 
اآلخــرون ،وقفوا ومــا في الموت شك لواقف، وأصــروا 

على مقارعة تلك الهالة االعالمية الضخمة 
وفضحها بأقالمهم الحرة ويراعهم النقي 
.. لم يكن وقوفهم ذلــك من أجــل الحزب 
أو أشخاص وال من أجل المصلحة  الخاصة، 
كــان وقــوفــًا مــن أجــل اليمن كــل اليمن.. 
وبحمدالله هــا نحن الــيــوم فــي ٢٠١٧م 
نعتز ونفخر بصوابية وقوفنا ذلك بعد أن 
انكشفت حقيقة التآمر والمتآمرين! وهاهم 
الصنف الثاني قد أدركوا ما كنا ننصحهم به 
فتراجعوا وتحالفوا معنا لنقف صفًا واحدًا ضد أولئك 
العمالء والمرتزقة.. ليس عيبًا أن يتراجع المرء عن 
خطئه بل يعد ذلك قوة القوة ورجولة الرجولة! لكن 
المعيب أن نكون أدوات في أيدي المستعمرين ندمر 
أوطاننا ونقتل شعبنا وتمزق وحدتنا.. في االخير نسأل 
الله تعالى أن ينصر جيش اليمن ولجانه الشعبية على 
الغزاة وعمالئهم ،ونستعيد مشوار التطوير وننتهي 
من األتباع واألذناب الذين كانوا معاول الهدم الحقيقية 

لمقدرات هذا الشعب.

حنان حسين: العدوان جزء من مؤامرة 
نكبة فبراير وسننتصر ال محالة

عدنان حيدر: ١١ فبراير فتنة خبيثة وأتمنى 
أن نتجاوز سنوات العجاف

عبدالقوي منصور: بفضل المخلصين تم فضح المتاجرين 
بالدين والمتآمرين وأصبحوا في مزبلة التاريخ 

ها وطن، ال تحدثني عن النوايا.. بل  نتائج ١١ فبراير مأساوية ضاع من جراء
حدثني عن األفعال التي تبعت النوايا، حدثني عن سالم خائر، وفقر حاضر وجوع 
كافر، وأمن تائه، ودمار شامل، وحوارات البندقية، وشريعة الشارع التي رفضت 
الشرع وحلت مكانها شريعة الغاب والبقاء لألقوى حدثني عن التعداد السكاني 
للمقابر المستحدثة والزحام في الصالة على األموات.. لسنوات .. حدثني عن 
الثكالى، و اليتامى واألرامل، حدثني عن العنصرية والمناطقية والمذهبية كيف 
اصبحت منتشية، حدثني عن التطور في الدمار ال تقل (لم أكن أتوقع أو أتصور) 
ال تقل لو أننا... فما عادت تجدي لو فالحنظل لم يثمر يومًا قمحًا أو وردًا.. هذه 
األرض طيبة.. لكن البذرة خبيثة ١١ فبراير يوم النكسة.. فمتى سنتجاوز 

سنواتنا العجاف، احتفلوا بكل ذلك.. فال بأس.. فلكل وطن عدو يحتفل بدماره.. ولله المشتكى.
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عارف الشرجبي: فبراير  النكبة.. رحل البغاة وبقى الت
 فبراير المشئوم ٢٠١١م فيه تجمع االضـــداد والخصوم 
ومصاصو دماء وحقوق الشعب واعداء اليمن وفي مقدمة الجميع 
عو احتكارًا االسالم.. الجميع عقدوا العزم  مطاوعة اإلخوان ُمدَّ
على تدمير  بالدنا بكل فجور وخسة فاستخدموا  كل انواع الكذب 
والتدليس والتلفيق والتزييف اإلعالمي لقنوات العهر والتضليل 
في تنفيذ مخططهم تحت شعار اسقاط النظام، فكانت الكارثة 
مدوية والنكبة مروعة بكل تفاصيلها الدامية التي نشاهدها 
اليوم في صور الخراب والدمار والقتل والتنكيل ليس بالشعب 
فحسب بل والوطن بأسره.. فبراير المشئوم نكبه حقيقية اودت 
بكل شِيء جميل في أرضنا الطيبة.. تنكر منفذوها (مرتادوا 
الساحات ومن خلفهم) لكل قيم الديمقراطية والتداول السلمي 
للسلطة وتنكروا لقيم المحبة والسالم واإلخاء والوئام والتعايش 
وبناء الوطن  فكانوا هم االخسرين النهم نكثوا عهدهم مع 
الله حين انتخبوا الرئيس صالح وارتضوا بنتائج االنتخابات بملء 
ارادتهم وقناعتهم  فارتدوا على أعقابهم يطالبون برحيله 
وبإسقاط النظام برمته غير ان ارادة الله اقتضت ان يرحلوا 
جميعا بمن فيهم سفارات دول التئامر ويظل الزعيم صالح 
يحمي األرض ويذود عن الحياض والعرض في كل الجبهات  ضد 
تحالف عدوانهم الذي أسسوا له ووضعوا لبنته األولى في فبراير 
النكسة والخراب الذي لم يكن اال بوابة العبور للشر المستطير 

الـــذي ارادوا  ادخـــال اليمن فــي دهــالــيــزه وهوته 
السحيقة لوال عزم رجــال الرجال  وفي مقدمتهم 
الشهيد الحي (الزعيم عفاش) وكل الذين  وقفوا 
معه من ابناء الوطن في الجيش واللجان الشعبية، 
أرادوا اسقاط النظام بغبائهم  وبمكرهم فارتكبوا 
المجازر واصــدروا الفتاوى بقتل النفس واعتبروها 
مًا  للسلطة التي أرادوا الوصول اليها على انهار 

َّ
ُسل

مــن  الدماء وجثث واشــالء الشباب الطاهر السيما 
المغرر بهم فارتكبوا مجزرة ١٨مــارس وذهبوا بالقناصة الى 
(الفرقة االولــى مــدرع) ثم هربوهم الى قطر بتوجيهات من 
الفار هــادي.. قتلوا الشباب من الخلف واحرقوا كل شيء وصل 
عوا   حقدهم اليه.. .لقد اتوا بالجثث من المستشفيات الخاصة وادَّ
ان صالح قتلهم، وقتلوا النساء وهن خارجات من بيوت الله في 
تعز  وقتلوا بصواريخهم وعبواتهم الناسفة ضيوف الرحمن 
في عقر داره على النحو الذي شاهدناه في مسجد دار الرئاسة.. 
اغلقوا الساحات والشوارع واالزقة وقلعوا الشجر والحجر وبالط 
الشوارع وبنوا المساكن على قارعة الطريق المسبلة واوقفوا حياة 
الناس وقطعوا ارزاقهم واوقفوا التعليم في المدارس والجامعات 
الحكومية، في الوقت الذي ظلت مدارسهم وجامعاتهم فاتحة 
أبوابها.. رقصوا وغنوا وأمروا  وأحلوا االختالط والنوم في الساحات 

للرجال والنساء  واعتبروا ذلك جهادًا في سبيل الله وهم 
يعلمون انهم يكذبون على الله ورسوله والمؤمنين!!

ارتكبوا كل أنــواع الفجور وافسدوا في األرض وهم 
يشعرون مع سبق اإلصــرار والترصد، وإال كيف يمكن 
ة  لعتاولة الفساد وناهبي االراضي وأصحاب الفتاوى  وبراء
عــوا انهم جــزء مــن  شباب الساحات  االخــتــراع  ان يــدَّ
وحماتهم من ظلم النظام، في الوقت الذي نعلم انهم 
من اكبر رموز النظام الذي يريدون  اسقاطه -حسب 
زعمهم -ثم مالبثوا ان فروا او رحلوا الى جارة السوء واستدعوا 
العدوان ليكمل مسلسل والتدمير والقتل دون حياء او خجل او 

خوف  من الله.
فبراير ٢٠١١م شهر الفساد واالفساد في األرض وكان حريًا 
بمن شارك في السير في ركب الساحات حينها، كان حريًا به بعد 
هذه السنين التي تكشفت فيها حقائق االمور وما جرى ويجري 
حتى اليوم من تخريب لكل مقدرات الوطن عطفا واستمرارًا 
لماحدث في فبراير ٢٠١١ المشئوم  ان يعيد النظر في رأيه 
فيسجل موقفًا صادقًا مع النفس ومع الله ومع الوطن والخلق 
 ما قد وقع لسوء 

ً
أجمعين ويعترف بشجاعة الفرسان بأن خطأ

التقدير والتدبير.. أليس هذا  خيرًا من المضي في تبجيل يوم 
نكبة اليمن وأهله؟!


