
 

أمجد الطيب

> سخّرت أحزاب المشترك كل امكاناتها التآمرية 
واعطت ضوءها للمتهبشين والقتلة والمليشيات وتجار 
الموت وأبواقها النتنة والخطباء الموتورين والمرجفين 
في األرض و»عالة« الشوارع وغيرهم من المبتلين 
بأمراض العصر السياسية، إلفشال التسوية السياسية 

بمخادعة المجتمع الدولي..
أحزاب المشترك تعيش حالة تدعو إلى الشفقة والضحك 
في آن.. ألن رؤوسها المتعددة لم تتمكن من إدارة الواقع 
أو التعامل معه بمسئولية، فراحت تكيل التهم للرئيس 
السابق، وكأن دورها في الوطن يقتصر على مناصبة 
العداء له واالنتقام منه، فمرة تشن حملتها ضد رئاسته 
للمؤتمر، وأخرى أنه ال يصلح رئىسًا للرئىس، وتارة 

اخرى أنه يقف وراء فشل الحكومة الذريع..
باإلضافة إلى شن حملة بأنه سيغادر البالد في أقرب 
وقت تحت ضغط دولي.. وأن دول العالم رفضت قبوله.. 
وهذا تناقض عجيب.. ضغط دولي بالخروج ورفض دولي 
بالقبول.. وال ندري مجتمع المشترك إلى أين يريده أن 

يخرج!!
ومن ضمن الحملة أيضًا أن أوباما وجه بتجميد أرصدة 
الزعيم صالح.. وأوهام اخرى تهذي بها أحزاب المشترك 

وأكاذيب وفجور ال يقوى غيرها على ارتكابها..
ورغم ذلك تزداد اإلحاطة الجماهيرية وتفيض المحبة 
الشعبية للزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر 

الشعبي العام- وعناية الخالق ترعاه أينما ذهب..

االثنين : 11 / 6 / 2012م 
 الموافق :20 / رجب / 1433هـ 

العدد: )1614( رأي13

فيصل الصوفي

الزميل فيصل الصوفي  تعرض 
لوعكة صحية ويتواصل العدد القادم

هاتف من حضرموت
شكرًا ليوٍم

ف����ي مَ����ف����ازات 
الذهول

من المشّظى في دمي
هذا الوطنْ.

شكرًا لكل
هُنَيْهةٍ حملتْ

تويجات الحذرْ
كيال تُخلِّقني

القصيدُة عازفا
ل� )الدَّيْدَبان( مديحًة

تُندي لها شُمُّ الحروفِ
وتُسْتَلبْ فيها الصُّورْ.

***
شكرا لكم
يا سادتي

ماعُدتُ أعزفُ
للمُمَوْسِق في تآليل

النزيفِ المنتظرْ
نغمَ الحشاشةِ

وهو يسلبني
مدايَ

وقامتي 
ودمايَ

حتى النُّْطَفة الحُبلى
بميالد قمرْ.

***
شكرًا لكم..
رُدُّوا لنهر

قصائدي موَّال رحلته
وخارطة المسار

وسِرَّ ذاكرة الشجرْ.
شكرًا لكم يا سادتي

آمنتُ بالوطن
الموزَّع بين أسواق 

النِّخاسة
والخَِطابة

والضميِر المستترْ.
وطنٌ باله اهلُل

بالثوري 
والقبلي

والمتنّطع الرجعي
والسمسار

و” المستحلِب المخفي”
والقلِب المطهِر

بالمْطر.

وطنٌ
إذا ازددتُم له

عّقًا ونهبًا واستالبْا
زاد من غفرانه

َلكمُ فعِْثتُم
في جوانحه بََطرْ.

***
يا أيها الوطنُ

المنمقُ في القصائدِ
والخَطابة

والنشيد المدرسيّ
وُكلِّ بارقِة الصورْ.

يا أيها الوطن
عُ المرقَّ

بالفضاءات العقيمة
والبراءة والتهجُّد 

في مدارات الضجرْ.
يا أيها الوطن 

المَُقنَّنُ
ماؤه

وهواؤهُ
وترابُهُ

وفسيحة للقبر
غيَّبها “ المقاوُل”

في حقيبته
غداَة تبادل

األنخاب واأللقاِب
والعُهر المغلف 

بالسورْ.
يا أيها الوطنُ

المخدَّرُ بالقدرْ:
ُل سَتَظَّ

في الحدقات
والخفقات

في المسعاة
والمرقاة

في العتبات
والوقفات حين

نُديُرها
فالُطهر

أوَُّله شَرَرْ.
الُطهر

أوَُّله شَرَرْ. 
الُطهر

أوَُّله شَرَرْ.

الحكومة فشلت.. فما المطلوب؟!

> المتابع لنشأة وتطور المؤتمر الشعبي 
العام سيجد أنه يعبر عن اإلرادة الكلية 
للشعب، فلم يسخر من أحد، ولم يسحل 
أح���دًا، ول��م يناصب ال��ع��داء ألي من القوى 
السياسية الموجودة في الحياة السياسية، وسيجد 
الدراسون لألحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن 
أن المؤتمر الشعبي العام كان المظلة السياسية 
لكل القوى السياسية، بل أن التعددية الحزبية 
انطلقت في ب��ادئ األم��ر من المؤتمر الشعبي 
العام الذي نشأ على الحوار والقبول بالرأي اآلخر 
والتعايش المطلق مع كل القوى السياسية بمختلف 
مشاربها الفكرية، ألن المؤتمر الشعبي العام انطلق 
من الشعب وجاءت نظريته السياسية »الميثاق 
الوطني« من الجذور التاريخية للحياة السياسية 

واالجتماعية والثقافية والدينية والحضارية.
إن تجارب الحياة السياسية اثبتت أن المؤتمر 
الشعبي العام إرادة شعبية تستمد قوتها من اإلرادة 

ا إللهية، وهذه القوة هي التي مكنت 
المؤتمر الشعبي العام من الصمود أمام 
األعاصير التي أرادت أن تعصف بالحياة 
المدنية التي أسسها المؤتمر الشعبي 
العام ومعه كل القوى الوطنية الخيرية 
من أجل العودة الى عصور الجاهلية 
وقانون الغاب الذي يأكل القوي فيه 

الضعيف.
إن االتزان والهدوء والعقالنية والنفس 
الطويل والصبر من أعظم السمات التي 
يتمتع بها المؤتمر الشعبي العام وهي 
الجماهير  التي جعلت  العوامل  من 
اليمنية تجدد له الثقة في كل استحقاق 

انتخابي باعتباره االقرب واالمثل الذي يحقق الخير 
العام للناس كافة دون تمييز الى انحياز، ولعل 
إصرار المؤتمر الشعبي العام على فرض هيبة 
الدولة وسلطان الدستور والقانون على الجميع دون 

استثناء محل اعتزاز كل وطني 
الف الحياة اآلمنة والمستقرة.

إن األزمة السياسية التي عاشها 
2011م  اليمنيون منذ بداية 
وحتى اليوم قد علمت الجماهير 
بأن المؤتمر الشعبي العام صمام 
أمان المستقبل بإنصاف وجداره، 
ألنه التنظيم الشعبي الواسع 
االنتشار ال��ذي غلب المصلحة 
العليا للبالد من خالل ما قدمه 
من التنازالت التي كان الهدف 
منها حقن دم��اء أب��ن��اء الوطن 
الواحد، وتفويت الفرصة على 
أعداء اليمن الذين خططوا لتدميره ومحو آثاره من 

خارطة العالقات الدولية.
إن المؤتمر الشعبي العام أمام مسؤوليات كبرى 
خالل المرحلة المقبلة من الحياة السياسية ألنه 

أصبح اليوم محط أنظار الجماهير التي مثل 
إرادتها الكلية وحافظ على الوحدة الوطنية وحقق 
اإلنجازات التاريخية الكبرى، وألن��ه كذلك فإن 
الجماهير اليوم تنظر اليه باعتزاز وفخر وتتطلع 
الى تحقيق المزيد من الوفاق الوطني من أجل 
إضافة صفحة جديدة في تاريخ الحياة السياسية 

المعاصرة.
ولئن كانت الجماهير قد أدرك��ت أن المؤتمر 
الشعبي العام صمام أمان المستقبل فإن قياداته 
التنظيمية من أعلى الهرم التنظيمي حتى أدناه 
أن تتقابل هذا اإلدراك الواعي بأمانة ومسؤولية 
تجعل من الجميع اعتبار اليمن أواًل وأخيرًا وأن 
سيادة الدستور والقانون على الكافة مطلب 
جماهيري يحتاج الى تكاتف الجهود الوطنية من 
أجل استكمال بناء الدولة اليمنية المعاصرة التي 
ينعم فيها المواطن باألمن واالستقرار والوحدة 

بإذن اهلل.

المؤتمر..  وطموحــات الجماهيــر

> عبدالعالم الحزمي

> لماذا كل هذا التفاؤل 
ر  مستشا بوصول  لكبير  ا
المرحلة المقبلة مهاتير محمد.. طبعًا 
مهاتير محمد استلم ماليزيا وكانت 
معظم عائداتها من الزراعة فحولها 
الى عاشر دولة اقتصادية في العالم 
بينما نجد أن اليمن حاليًا تحولت الى 
دولة معظم عائداتها من المعونات 

الخارجية.
ال نختلف جميعنا من أن التجربة 
ال��م��ال��ي��زي��ة ك��ان��ت ن��اج��ح��ة بكل 
لحة  صا غير  لكنها  ييس  لمقا ا
بلد  فلكل  ليمن،  ا ف��ي  للتطبيق 

مقوماته ومميزاته الخاصة به.
 الناس في ماليزيا هدفهم االول 
هو النهوض بوطنهم وليس تدميره 

والتآمر عليه وضرب اقتصاده.

العمل  أس��اس تركيزهم على 
واإلنتاج بعكسنا تمامًا.. ولذلك من 
المستحيل أن تصبح اليمن ماليزيا 
بين عشية وضحاها بفعل استشارات 

ستقدم لحكومة عاجزة تمامًا عن حل 
أبسط مشاكل اليمن ليس بسبب 
نقص المستشارين فاليمن تمتلك 
الكثير من مهاتير ولكن ينقصنا 
الكثير والكثير من الخطوات التي 
تجعلنا من الدول المتقدمة، فالبلد 
أوضاعه غير مستقرة ويعاني من 
الحروب واالنقسامات اضافة الى 
لكراهية  وا الحقد  ثقافة  ر  انتشا

والتحريض واالقصاء.
وال ننسى الفساد بأنواعه الفساد 
السياسي واالخالقي واإلداري الذي 

أصبح ثقافة المجتمع.
 ينبغي علينا كيمنيين أن يتوفر 
لدينا الدافع القوي للعمل والعزيمة 
واإلرادة لننهض بوطننا نحو الغد 
المشرق، ولن يتحقق ذلك اال بتعاون 
جميع أبناء اليمن على المصلحة 
العامة وليس لمصلحة ح��زب أو 

جماعة.

رئيس وزراء الساحاتمهاتير.. وحكومة المستشار

> بات المواطن على 
قناعة بأن حكومة الوفاق 
يترأسها  لتي  ا لوطني  ا
االس��ت��اذ محمد سالم 
باسندوة قد فشلت في إدارة شؤون 
البالد واالل��ت��زام بما نصت عليه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة التي جاءت إلخراج البالد 
من األزم��ة السياسية المفتعلة 
والولوج الى يمن جديد يُعاد فيه 
للشعب االمن والطمأنينة والعيش 

الكريم.
إنني هنا ال أتحامل على حكومة 
ب��اس��ن��دوة ال��ت��ي تشكلت وف��ق 
المبادرة الخليجية في السابع من 
ديسمبر العام الماضي أي ما قبل 
ستة أشهر، بل أضع النقاط على 
الحروف خاصة وأن معاناة الناس 
منذ أن تشكلت هذه الحكومة قد 
زادت وغالبية المواطنين يؤكدون 
بأن كل ما وعدت به هذه الحكومة 
في برنامجها العام المقدم  الى 
البرلمان في الرابع والعشرين من 
ديسمبر العام الماضي لنيل الثقة 
صارت اليوم وعودًا كاذبة غير أنها 
كشفت بأن الحكومة تحولت ومنذ 
بداية تشكيلها الى حقائب تجول 
في المنطقة بحثًا عن المساعدات 

التي أؤكد أنها وصلت خالل ستة 
أشهر فقط من السعودية وبقية 
ال��دول الخليجية الشقيقة وعدد 
من الدول المانحة األوروبية الى 
ما يفوق بكثير ما تلقته بالدنا 
خالل العقود الثالثة إبان زعامة 
علي عبداهلل صالح للبالد.. هذه 
الحقيقة ال يستطيع أحد نكرانها 
رغم أن بعض هذه المساعدات 
ل��م يعلن عنها ول��م تصل الى 
الخزينة العامة للدولة، ولعل ما 
تردد مؤخرًا أن أكثر من ملياري 
دوالر والمقدمة لحكومة الوفاق  
من االشقاء في المملكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان ودولة 
اإلم��ارات وغيرها قد تم توريده 
ال��ى حسابات خ��اص��ة)!!(، وليس 

للخزينة العامة للدولة.. والدليل 
ل��م تسعَ لتنفيذ  ب��أن الحكومة 
برنامجها العام بل حسبت حساباتها 
بأنها لن تستمر طويالًَ على أكثر 
تقدير عامين حسب ما نصت عليه 
المبادرة الخليجية للفترة االنتقالية 
والتي يتم بعدها إجراء االنتخابات 
والبرلمانية وتشكيل  الرئاسية 
حكومة جديدة.. هذا االمر يتضح 
جليًا وهو ما جعل كل مواطن على 
قناعة بأن الحكومة ولدت ميتة ال 
تعرف غير »الشحت« وفنون البكاء 
التي اتحفنا بها االستاذ باسندوة 
بذريعة أنه وطني يحب الوطن، 
والحقيقة هي دموع تحاول بصورة 
فشل  ير  تبر للجميع  فة  مكشو
الحكومة في إدارة شؤون البالد 

وتفاقم معاناة الناس من جراء 
االنقطاعات المستمرة ولساعات 
طويلة للكهرباء والمياه وانعدام 
األمن حتى في عواصم المحافظات 
التي مازالت بعضها تعاني من 
استمرار تقطعات الطرقات فيها 
وانتشار المظاهر المسلحة وتزايد 
نشاط الجماعات االرهابية كما هو 
حاصل في محافظتي أبين وشبوة 

وغيرهما من المحافظات.
المواطن بعد كل شهور األزمة 
ل��ت��ي طحنته ك��ان ينتظر من  ا
الحكومة إخراجه من هذه األزمة 
التي ندرك أنها خطيرة كما يدرك 
مفتعلوها م��ن ق��ي��ادات أح��زاب 
اللقاء المشترك وفي مقدمتهم 
حزب االصالح المتشدد أن األزمة 
أكبر من حكومة أغلب وزرائها 
من العناصر الفاشلة في مراحل 
سابقة بل انهم سعوا في أول يوم 
لجلوسهم في كراسي ال��وزارات 
على انتهاج اسلوب إقصاء عدد من 
قيادات وكوادر مؤتمرنا الشعبي 

العام.
به  ر عبد ضل  لمنا ا ن  أ عتقد  ا
منصور هادي رئيس الجمهورية 
أم��ام��ه مسؤولية محاسبة هذه 

الحكومة الفاشلة.

> بدايًة أود أن أق��ول لمن اتصل في 
الساعة ال��واح��دة والنصف م��ن مساء 
األربعاء الماضي على خلفية موضوعي 
في العدد الفائت.. وراح يلقبني بأبشع 
األلقاب »بلطجي، منافق، دجّال، زنديق، كذاب، 
أثيم«..  واستوقفته بصعوبة وسألته: مَنْ أنت 
عفا اهلل عنك؟ فقال أنا واحدٌ من خدّام العلماء.. 
ومَا بَاَكرهْ الموت دفاعًا عن العلماء الذين تتمادى 
في التطاول عليهم فاحترم نفسك وال تحفر قبرك 
بيدك.. وجوابًا عليه ها أنذا سأكتب ما علمته وآمنت 
به، وإذا كان قد سمى نفسه وصحبه بخدام العلماء، 
فأنا وبكل فخٍر واعتزاز خادم للعلم ومنابعه العذبة 
والنقية وخادم للعلماء الذين دخلوا في دائرة قوله 
تعالى: »إنما يخشى اهلل من عباده العلماء«.. أنا من 
خدّام العلماء الذين يبنون وال يهدمون ويجمعون 
وال يفرقون ويوفون وال يخونون ويصدقون وال 
يكذبون وألمن األمة وأمانها يحبون والى إصالح 
ذات البين يمضون.. ومن ربهم وخالقهم يخافون 
يتبعون  الكريم  ولنبيه  لقائه يعملون  وليوم 
وبسنته وهديه يقتفون.. فيا مهددي أيها الحبيب 
المسكين سأعيد الكتابة في الموضوع ذاته راجيًا 
أن تقرأه بعيون قلبك ال بعيون ساداتك فإن أعجبك 
وأنصفتني فالحمد هلل.. وإن أثار غضبك فدونك 
كاتبه، فاقِض ما أنت قاٍض إنما تقضي هذه الحياة 

الدنيا.
صلوات اهلل وسالمه عليك وعلى آل بيتك الطيبين 
الطاهرين وعلى صحابتك الغُر الميامين يا سيدي 
يا رسول اهلل يا إمام المصلحين.. يدخل الفاروق 
عمر بن الخطاب وأنت مضطجع على جريد النخل 
وقد أثر بين جنبيك فيبكي رضي اهلل عنه وتفر 
العبرات من عينيه وتسأله ما يبكيك يا عمر؟ فيقوُل 
رضي اهلل عنه: يبكيني أن كسرى وقيصر ينامون 

على الفرش الناعمة وتنام أنت 
يا رس��ول اهلل على جريد النخل 
وقد أثر بين جنبيك.. بأبي أنت 
وأمي يا رسول اهلل .. فساعتئذٍ 
الشريف  ارتسمت على محياك 
ابتسامة عريضة تستأصل جذور 
االحزان من قلب الفاروق رضي اهلل 
عنه.. ورحت تجيبه إجابة المؤمن 
المطمئن الراضي بما قسمه له 
اهلل: »يا عمر« أال ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا اآلخرة.. ورغم أن 
الدنيا قد ارت��دت م��رارًا وتكرارًا 
ألجمل الحلل وارتمتْ بين يديك 
يا إمام المصلحين طائعة مختارًة 
طامعًة بأن تُلفت فيكم انتباهًا أو 

تغر لكم قلبًا أو تسكن لكم فكرًا، إال أنها وفي كل 
مرةٍ كانت تعلن هزيمتها أمام إيمانكم الفوالذي 
بحقارتها ودناءتها ودنوها، ولقد رفضت يا رسول 
اهلل عروض كفار قريش المغرية »الملك.. الجاه.. 
الثراء.. الملذات.. كل ذلك رفضته بعنف وصدعت 
بالحق قائاًل: »يا عم واهلل لو أنهم وضعوا الشمس 
في يميني والقمر في يساري على أْن أترك هذا 
األمر ما تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك دونه«.. 
فقد آثرت التعب والنصب بل والموت والهالك على 
التراجع عن نشر رسالة الحب والسالم والمودة 
والوئام وقد آثرت رضا اهلل ورضوانه على مغريات 
كفار قريش وزخارف عروضهم الزائلة.. إن نفسكم 
األبية يا رسول اهلل زهدت عن جبال الحجاز ذهبًا 
وفضة هي النفس التي تولى اهلل تربيتها وتهذيبها 
وترويضها.. لتكون نفسًا راضية مطمئنة يملؤها 
اإليمان بأّن من خلقها ال  ولن ينسى أن يرزقها.. 
ولقد صرفت نظرك عن الدنيا بما عليها، ولِمَ ال 

يكون ذلك وقد قال في تنزيله 
عليك ربك العليم الحكيم »ولآلخرة 
خيرٌ لك من األول���ى«، وق��ال لك 
سبحانه: »وم��ا الحياة الدنيا في 
اآلخ��رة إال متاع«، وق��ال سبحانه 
وتعالى: »وال تمدّن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه«.. فانطلقت 
أرسلك  م��ن  توجيهات  لتترجم 
رحمة للعالمين.. متخلقًا بآداب 
كتابه المبين.. ولقد أنصفتكم أم 
المؤمنين عائشة بنت أبي بكٍر 
رضي اهلل عنها حينما سُئلت عن 
أخالقكم السامية فأجابت: »كان 
خلقه القرآن« لقد كانت األشهر 
تمضي وال توقد في حجراتكم ن��ار وطعام آل 
بيتكم المتوافر األسودان.. التمر والماء.. رغم أنكم 
مؤسس الدولة اإلسالمية الفاضلة وقائد جيوشها 
وقاضي قضاتها ومفتي ديارها ومعلم علمائها 
وأعظم عظمائها.. وكلما سُئلت لماذا ال تولي 
دُنياك اهتمامًا ابتهلت الى من يعلم السر وأخفى 
وناجيته قائاًل: »اللهم أحيني مسكينًا وأمتني 
مسكينًا واحشرني غدًا في زمرة المساكين« تُسأل 
فتجيب »مالي ومال الدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل 
راكٍب استظل تحت شجرةٍ ثم مشى  وتركها«.. 
ولكم حذرت الرجال من حولك من شرها وأوصيتهم 
بأن يجتهدوا في طلب الرزق والطموح الى امتالك 
الدنيا دون السماح لها بسكنى القلوب واستعبادها، 
وما من تحذير تتجلى فيه صورتك العظيمة من 
قولك الصحيح الخالد: »تعِس عبد الدينار.. تعِسَ 
عبد الدرهم.. تَعِسَ عبد القطيفة.. تَعِسَ عبد 
الخميلة .. تعِسَ وانتكس وإن شيك فال انتقش«.. 

ولكأني أراك اآلن يا سيدي يا إمام المصلحين وقد 
وضعت بين يديك أربعين ألف درهم من الغنائم 
وأنت تقف وتقوم بتوزيعها على المسلمين فال 
تبقي منها ولو درهمًا آلل بيتك الكرام، وتسألك 
واحدة من أمهات المؤمنين أما تركت وال أبقيت آلل 
بيتك شيئًا، لتقول لها »لو ذكرتني لذكرت«.. وفي 
سكرات الموت كنت تخاف أن تلقى ربك وفي بيتك 
ربع درهم.. فتقول مرارًا ألم المؤمنين عائشة 
رضي اهلل عنها أنفقي ربع الدرهم ثم تبكي وتقول 
لها »أيلقى محمدٌ ربه وفي بيته ربع درهم«.. هكذا 
كنت يا إمام المصلحين وهكذا خرجت من الدنيا 
التي سميتها »سجن المؤمن وجنة الكافر«.. خرجت 
منها طاهرًا نقيًا بريئًا نزيهًا، فعليك يا رسول اهلل يا 

إمام المصلحين مِنْ اهلل الصالة والسالم.
لقد كانت تلك نبذة عن حال إمام المصلحين في 
الدنيا، ولنا فيه األسوة الحسنة، فباهلل عليكم هل 
هناك وجه للمقارنة بين حياته صلى اهلل عليه وآله 
وسلم وأخالقه السامية وبين أئمة خلف زخارف 
الدنيا وبريقها ولمعانها يلهثون.. ولست أبالغ بقولي 
هذا يا مَنْ هددني بالموت إن أنا تماديت بقول 
الحق.. لست أبالغ يا خدام العلماء الذين انخدعوا 
بتلك اللحى والعمائم ونسوا أو تناسوا أن ال عالم 
إال من زهد في الدنيا وطمع فيما هو في يد اهلل 
الكريم.. لقد لهث أصحاب الفضيلة خلف الدنيا 
وجمعوا االموال من أبواب عدة.. وما شركة األحياء 
البحرية الوهمية عنكم ببعيد.. وليست القصور 
والفلل والمزارع واألراضي والعقارات والسيارات 
الفارهة والماليين والمليارات واالسلحة والذخائر 
واالرصدة البنكية ليس كل ذلك بخافٍ على من 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.. لقد سكنت 
الدنيا في قلوب هؤالء واستعبدتهم.. فشتان بين 

أئمتكم وبين إمام المصلحين..

 إقبال علي عبداهلل

إمام المصلحين.. ال أئمة اإلرهاب واإلصالحيين

د./ علي مطهر العثربي

أوهام المشترك

> لماذا لم نسمع االخ محمد سالم باسندوة يتحدث عن جريمة جامع النهدين 
خاصة ونحن في ذكراها االولى، بينما نشاهده يهرول من بلد الى بلد منددًا بذكرى 
محرقة خرافية حصلت في إحدى الخيام بساحة التغرير بمحافظة تعز، وإذا تم 
مقارنة جريمة جامع النهدين التي استهدفت كافة قيادات الجمهورية اليمنية، 
وإحدى خيام المعتصمين بتعز.. فأيهما أعظم وأكبر شأنًا وهل العمل االرهابي بحق قيادة 
الدولة أهون عند باسندوة من حرق خيام كانت  تستخدم لتعذيب أفراد النجدة واالمن بساحة 
تعز.. وهل السيد باسندوة رئيس وزراء الساحات أم رئيس وزراء اليمن .. على باسندوة أن 
يحدد لنفسه منصبًا ويختار إما رئيس حكومة الجمهورية اليمنية أو جمهورية الساحات، ألنه 
أصبح من العيب أن يحكم اليمن رجل بعقلية مخرف، وعلى المشير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية أن يعيد النظر في تغيير رئيس الحكومة الحالي الذي يسيئ للشعب 
اليمني منذ تعيينه رئيسًا لحكومة الوفاق الوطني.. يكفي فضائح باسندوة.. أصبح رجاًل 
يُدار بالريموت كنترول من قبل المتمرد علي محسن الحاج وحميد االحمر.. وصار مكشوفًا 
للصغير قبل الكبير، كما اننا نطالبه بأن يعتذر علنًا عبر كافة وسائل اإلعالم للشعب اليمني 
ولشهداء جامع النهدين ولكافة الشهداء والمدنيين وعسكريين الذين تم قنصهم وقتلهم من 
قبل المليشيات المسلحة في الساحات المختلفة لمحافظات اليمن اثناء األزمة السياسية التي 
أتى بها مع رفاقه قادات اللقاء المشترك، واال فإن الشعب اليمني الصامت والصابر سيريه 
كيف ستكون الثورات.. والمثل اليمني يقول: »ياسندوة«: »من تغدى بكذبة، ما تعشى بها«.

الشيخ موسى المعافى

> ثابت الحاشدي


