
المتأمل في اإلخوان المتأسلمين 
يجد انهم يصرون على  االهتمام  
بإشعال الفتنة في مصر واالهتمام 
بإخوان مصر أكثر من كل ما يعصف باليمن 
، وأهم من جرائم  التفجي����رات والمجازر 

التي تحصد أرواح األبرياء. 
وربما يقودني هذا التجاه����ل والالمباالة 
من قبل إخوان الشيطان إلى انهم  يثبتون 
بأفعاله����م كل ي����وم صدق المقول����ة  التي  
تردد في الشارع وهي أن اإلخوان واإلرهاب  

وجهان لعملة واحدة. 
فالتفجير الذي حدث األحد قبل الماضي 
) حافلة الجوية(  ل����م يعيروه أي اهتمام، 
وحتى ُيرفع الحرج عنه����م اكتفوا بكتابة 

كم سطر في صفحات بعضهم وكفى. 
فمثاًل النوبلية "توكل س����ندباد" اكتفت 
باإلدانة ، وزميلها محم����د بن عبدالمجيد 
الزنداني ش����ارك بمنش����ور له والم توجيه 
أصابع االتهام للقاع����دة في تلك المجازر! 
ومضى ثنائ����ي الفتن����ة يتابع����ون باهتمام 
أحداث مصر ورابعة وهنأت األخرى أوائل 
الثانوي����ة ث����م ع����ادت لعرجونه����ا القديم 

النعيق والتدخل في أحداث مصر. 
م����ا أود قوله:  أن الش����أن الداخل����ي والهم 
والوجع واالنفالت األمن����ي واإلرهاب الذي 
يحص����د أرواح األبري����اء أه����م بكثي����ر من 
خزعب����الت الفتن����ة ، فالوطنية ي����ا توكل 
إحس����اس. . لو غ����اب لدى البع����ض معنى 
هذه القيم����ة  فإننا نكون  ق����د خرجنا من 
طور الفطرة السليمة إلى طور آخر ال يمت 

لآلدمية بأي صلة. 
فم����ا يح����دث ف����ي اليم����ن يح����دث تحت 
وصاية وبتنفيذ ب����ل تدبير أياٍد إخوانية.. 
وهذه األحداث تستحق التأمل واالهتمام 
وليس ما يحدث في دول لها من شرفائها 
الموجودين في أماكن صنع القرار السياسي  

ما ليس في اليمن.. 
وال نمل����ك إال أن نقول: لك الل����ه يا وطني 

المطحون!!

> م���ن الطبيع���ي أن يعي���ش 
المواطن���ون ف���ي تخ���وف دائ���م 
ب���ل ومتزاي���د م���ن الحال���ة األمني���ة 
المتدهورة خاص���ة ونقولها بكل صدق، بعد 
التوقي���ع عل���ى المب���ادرة الخليجي���ة وآليتها 
التنفيذية المزمن���ة أواخر العام قبل الماضي 
والتي ع���ول عليه���ا المواطن���ون ليس فقط 
الخروج من األزمة وتداعياتها بل الولوج الى 
وطن آمن ومس���تقر تعاد فيه عجلة التنمية 
للدوران قبل االنهيار االقتصادي الذي تحاول 
حكومة الوفاق التي يرأسها األخ محمد سالم 
باس���ندوة إن���كار حقيقة م���ا تش���هده البالد 

والمواطنون من تدهور اقتصادي ستكون عواقبه 
وخيمة..

وأرجو من القارئ الكريم أن ال يفهم من سطوري 
أع���اله أن المب���ادرة الخليجية هي س���بب التدهور 
األمني واالقتصادي.. على العك���س فإن المقصود 
بعد التوقيع على المبادرة عدم التزام الموقعين 
وخاصة أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب 
االصالح االخواني بما جاء في بنود المبادرة واآللية 
التنفيذي���ة المزمنة لها، وهو أم���ر يعرفه الجميع 
وكذلك ال���دول الراعية للمب���ادرة.. فالمبادرة تم 
ويتم االتفاق حولها.. فحكومة الوفاق التي تشكلت 

نتيج���ة المبادرة وبص���ورة عش���وائية نصفها من 
أحزاب المشترك واآلخر من المؤتمر الشعبي العام 
وأقصد بصورة عشوائية تم اختيار بعض الوزراء 
ات وال حتى دراية بالعمل  ممن ليس لديهم كف���اء
الحكوم���ي وقيادة دولة  وش���عب خاصة بعد أزمة 
طاحن���ة.. ولعلنا خالل فت���رة الحكومة التي دخلت 
عامها الثاني والبالد والعباد من س���يئ الى أس���وأ.. 
ازداد الفساد وبدأ يأكل األخضر واليابس والحكومة 

تعرف هذا الفساد وأسبابه والقائمين عليه.
وكأن مهمته���ا الرئيس���ية هي تعذيب الش���عب 
وجره ال���ى زبال���ة الفقر اضاف���ة الى اقص���اء كوادر 

وأعض���اء المؤتم���ر الش���عبي الع���ام م���ن 
مواقعهم في الجه���از الحكومي الذي يتبع 
وزراء المش���ترك وبتوجيه���ات م���ن بعض 
مش���ائخ حزب االص���الح المتنفذي���ن الذين 
بالواقع يديرون هذه ال���وزارات وأكثر من 
ذلك يديرون رئيس الحكومة نفسه.. ومن 
هنا فإنن���ا نؤك���د أن األزمات التي تعيش���ها 
الب���الد والمعان���اة المعيش���ية واألمني���ة 
الت���ي يعيش���ها المواطن���ون  س���ببها األول 
واألخير ه���و االختالالت وابتع���اد الحكومة 
عن هموم الب���الد والش���عب، وعلينا ونحن 
نش���اهد ونس���مع يومي���ًا عملي���ات القت���ل 
والتفجيرات التي تجري ف���ي عموم انحاء البالد بما 
فيها العاصمة صنعاء حيث مقر الحكومة والجهاز 
األمني.. علينا أال نتهم تنظي���م القاعدة االرهابي 
فق���ط، وإن كان دوره واضح���ًا في ه���ذه العمليات 
االجرامية والتخريبية.. بل علينا أن نوجه التهمة 
متس���اوية ضد الحكومة التي بيدها الجهاز األمني 
الذي يتعرض كوادره ومنتسبوه الى هذه االعمال 
وتكون بيان���ات الحكوم���ة أن الفاعل ه���و تنظيم 
القاعدة وكأن البالد ليس فيها جهاز أمني مس���لح 
ومدرب وجهاز اس���تخبارات، ويع���رف الجميع ما 

دور هذا الجهاز في هذه الفترة.

فرنسا تثأر لهزائمها في الحروب الصليبية من سوريا

الحكومة سبب األزمات..!

 إقبال علي عبداهلل

يقول الكاتب األمريكي "جيفري بارثوليت 
" : )ال يعي����د التاريخ نفس����ه فع����اًل ،ولكن 
ه من نفسه، وال سيما  يمكن أن يستمد غذاء
في هذا الجزء من العالم ( ويقصد به � هنا � الشرق 
األوس����ط .وهاهي حقيقة ما قاله تظهر جلية في 
الموقف" الفرنس����ي " المندف����ع والمتحمس ، أكثر 
من أمريكا وربيبتها إس����رائيل ، للعدوان المرتقب 
دها 

َّ
على "س����وريا" قلعة العرب الصام����دة التي قل

أمير الشعراء " أحمد شوقي " بيته الشهير القائل :
 لإلسالم ظئرا

َ
ألسِت دمشق

 ؟!
ُّ

عق
ُ
 األبوة ال ت

ُ
ومرضعة

ويعود ه����ذا االندف����اع إل����ى الحقد القدي����م الذي 
تحمله فرنس����ا على س����وريا منذ أول حملة صليبية 
قادها النبالء الفرنس����يون �� ُيطلق عليهم الفرنجة 
سابقًا �� استهدفت س����وريا ، في األعوام 1096 � 
1099م ،حي����ث احتلت مدينة " إنطاكية" س����نة 
491ه�/1098م ثم احتلت "القدس الش����ريف " 

سنة 492ه�/1099م وارتكبوا 
في أهله المس����لمين أبشع مجزرة 
عرفه����ا التاريخ ، كت����ب عنها ابن 
خلدون في كتابه " العبر " قائاًل : 
) استباح الفرنجة بيت المقدس، 
وأقام����وا ف����ي المدين����ة أس����بوًعا 
حِصي القتلى 

ُ
ينهبون ويدمرون، وأ

بالمساجد فقط من األئمة والعلماء 
والعّباد والزهاد المجاورين فكانوا 

ا أو يزيدون...( .
ً
سبعين ألف

 وج����ل قيض 
َّ
غي����ر أن الل����ه ع����ز

للمس����لمين القائ����د العس����كري 
الشهير ب " صالح الدين األيوبي" 
ن بجيوش����ه م����ن إنزال 

َّ
ال����ذي تمك

هزيمة ساحقة بقوات الصليبيين 
في معركة "حطين" يوم 24 من 

ربيع الثاني 583ه�����/ 4 من يوليو 1187م، وفي 
هذه المعركة فقد الصليبيون قواتهم العسكرية 
الرئيس����ية. ول����م تك����ن "حطي����ن" مج����رد هزيمة 
عس����كرية ثقيلة،ولكن ما حدث في "حطين" كان 
أخطر من ذلك بكثير، فقد تمَّ تدمير أكبر جيش 

صليبي أمكن جمعه منذ قيام الكيان الصليبي .

وبع����د انتص����اره ف����ي تل����ك 
المعرك����ة التاريخي����ة تمكنت 
جي����وش ص����الح الدي����ن م����ن 
استرداد عكا، ويافا، وبيروت، 
ة. 

َّ
ز

َ
وُجَبْيل، ثم عس����قالن، وغ

وفي أواخر ُجمادى اآلخرة سنة 
583ه�����/ س����بتمبر 1187م 
اتج����ه ص����الح الدي����ن ص����وب 
الق����دس. وبعد حص����ار قصير 
دخل وقواته المدينة المقدسة 
في 27 من رجب 583ه�/ 2 
من أكتوب����ر 1187م بصورة 
ق����ض وحش����ية  تنا نية  نس����ا إ
الصليبيين حين غزوها قبل بضع وثمانين س����نة، 
رة ألول  وأقيمت خطبة الجمعة في المدينة المحرَّ

مرة بعد أن ظلت ممنوعة زمنًا طوياًل.
وبعد الحرب العالمية األولى التي انتهت باحتالل 

معظم الدول العربية تحت مس����مى " االنتداب"، 
كانت س����وريا من نصيب فرنس����ا بع����د هزيمتها 
في معرك����ة "ميس����لون " ي����وم 24 تموز/يوليو 
1920م ،وحي����ن دخل القائد الفرنس����ي " هنري 
غورو" دمشق ، كان أول فعله هو السؤال عن قبر 
" صالح الدين " فقيل له أنه في الجانب الغربي من 
المسجد األموي ،فقدم عليه وركله بحذائه ، وهو 

يصرخ قائاًل : 
) استيقظ يا صالح الدين لقد عدنا . وتواجدي 
هنا يكرس انتصار الصليب على الهالل ( . ال حول 
وال قوة إال بالله .ضابط فرنس����ي ي����ركل قبر قائد 
مس����لم صد الصليبيين عن بالد المقدس وسوريا 
وعامل أس����راهم معاملة الرس����ول صلى الله عليه 
وسلم ألس����رى الكفار والمس����يحيين ، في الوقت 
الذي أكرم وفاته ملوك بريطانيا وألمانيا ، وأشادوا 

ببطولته وإنسانيته ؟!! عجبي !!
والي����وم ، وبعد طرد الفرنس����يين من س����وريا، 
وتحررها م����ن اس����تعمارهم 
له����ا ي����وم 17 نيس����ان/أبريل 
1946م، وبع����د م����رور 67 
عام����ًا وأربعة أش����هر وأربعة 
عش����ر يوم����ًا، يتأج����ج الحقد، 
بع����ث ش����رور الث����أر ف����ي 

ُ
وت

قلوب أحفاد الصليبيين األول 
لنجدهم أكثر اندفاعًا وحماسًا 
لتدمير س����وريا قلعة العرب 
الصام����دة ومرضعة اإلس����الم 
الش����امخة . أال ال نام����ت أعين 
الجبن����اء ، وتبت ي����دا األعراب 
الذين أسهموا ويسهمون في 
التدمير ، والصم����ود والنصر 
لس����وريا في مواجهة صليبيي 

القرن الحادي والعشرين .

»اإلخوان« واإلرهاب 

اليم���ن المه���داالول للعروبة والع���رب منها انطلق���ت الهجرات 
واس���تقرت على امت���داد الوط���ن العرب���ى الكبير ونتيج���ة للدور 
الحضارى المشرق لالمة  ابان الخالفة الراشدة حيث امتدت الدولة 
االس���المية من حدود الصين شرقا الى جنوب فرنس���ا غربا تلك الحضارة 
التى قدمت ارقى النماذج فى العدالة والتقدم العلمى واالبداع فى مختلف 
مج���االت العلوم ف���ى الوقت ال���ذى كانت اوروب���ا تعيش عص���ور التخلف 
والخضوع لسياس���ة الكنيس���ة التى اعدمت جاليليو ونكل���ت بالمبدعين 
والعلم���اء االوربيين.. لذلك يظ���ل  الوطن العرب���ى الكبيربما يمتلكه من 
موقع استراتيجى حساس يتوس���ط العالم  ويتحكم بطرق المواصالت 
العالمية ويمتلك ث���روات نفطية وغازية تعتبر المغذى االول للحضارة 
االمريكية  واالوروبية واليابانية والصينية والهندية وغيرها كما يمتلك 
قوة روحية واخالقية باعتباره مهبط الرس���االت السماوية لذلك تعمل 
القوى االس���تعمارية الدولية على تدمير كيان ه���ذه االمة حتى تتمكن 
ش���ركاتها من نهب هذه الث���روات والم���وارد لذلك خضع���ت هذه االمة 
للمؤامرات االس���تعمارية من خ���الل االحتالل ل���الرض العربية  وغرس 
العدو الصهيونى فى فلسطين حتى تظل ممزقة ضعيفة وتظل ثرواتها 
نهبا للشركات االحتكارية االجنبية  على حساب حرمان الشعوب العربية 
من ابس���ط حقوقها والزج بها فى حروب طائفية التبقى والتذر والعمل 
على تدمير جيوشها وسالحهاحتى التتمكن من الدفاع عن نفسها لذلك 
بدأت المؤامرة    بتدمير العراق وجيشه وبنيته التحتية وزجت بشعبه 
فى حرب اهلية س���نية ش���يعية حيث خ���رج الجيش العراق���ى من دائرة  
الخدمة العس���كرية بعد ان كان واحدًا من اقوى جيوش العالم الثالث من 
حيث التاهيل والتسليح ونهب اسلحته كما تم تدمير القاعدة الصناعية 
والتى بنتها الخبرات الفرنس���ية وكانت مجهزة النتاج االقمار الصناعية 
وقد حدث قبل ذلك تدمير مفاعل تموز النووى واغتيال الدكتور يحيى 
المش���د فى فرنس���ا من قبل الموس���اد االس���رائيلى ان ماحدث من تدمير 
منظم للع���راق وتصفية علمائه واس���لحته وقدرات���ه أعظم جريمة في 
التاريخ لقد تنفس العدو االس���رائيلى الصعداء بالع���د التنازلى لمخطط 
لتدمير الجي���وش العربية من المحيط الى الخليج وانطلقت المخططات 
االس���تعمارية بصمت عربى وبفتاوى من رئيس االتحاد العالمى لالخوان 
المسلمين المرابط فى قطر التى سخرت كل امكانياتها لتدمير الجيوش 
العربي���ة حيث جرى تدمير ليبيا وتصفية الش���عب والجيش الليبى الذى 
كان واحدا م���ن اقوى الجيوش وتعمي���م الفوضي لتتح���ول ليبيا الى وكر 
للعصابات المس���لحة التي تنه���ب ثرواته بدون اى مقاوم���ة والزج به فى 

المشروع الطائفى.
وأخي���رًا ها هي الق���وى االس���تعمارية الدولية تتحي���ن الفرصة لتغيير 
المعادلة لصالح العدو الصهيونى حيث انطلقت الجيوش االس���تعمارية 
وبغطاء تركى اخوانى اس���رائيلى لتدمير الجيش العربى السورى وتجنيد 
عش���رات اال الف من المرتزقة بحجة الجهاد لتحرير سوريا من الحكومة 
النصيرية وتحرير السنة من االضطهاد العلوى ان ذلك هو التآمر االخطر 
على وحدة األمةبمس���اندة عس���كرية بري���ة وجوية اس���رائيلية لتدمير 
البنيه التحتية لسوريا وفرض سياس���ة االقتتال الداخلى السنى الشيعى 
الذى سيس���تمر لفترة طويلة لن تضمد جراحه قب���ل ان تتمدد القوات 
االس���رائيلية من النيل الى الفرات ان المؤامرة لم تس���لم منها اليمن التى 
تمتلك جيش���ا  مس���لحا باالس���لحة الش���رقية والغربية ومث���ل عامل امن 
واستقرار لألمن القومى العربى  فى البحرين االحمر والعربى كون اليمن 
تتحكم بمضيق باب المندب الذى عبره تمر التجاره الد ولية لذلك نجد 
ان الخبراء االمريكيين واالردنيين عملوا على تفكيك الجيش اليمنى وفقا 
لمصلحة القوى االستعمارية واالسرائيلية التى التريد جيشا عربيا قويا 
وخاصة فى هذا الج���زء الحيوى من العالم لذلك كانت مليش���يات االخوان 
وتنظيم القاعدة تعمل بصفة مش���تركة لتدمير الجيش واستنزافه فى 

حروب داخلية وتدمره من الداخل.

العدوان االستعمارى لتدمير 
الجيوش العربية

حنان حسين 
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»باسندوة ومؤتمر شباب »االصالح«

 عبدالفتاح علي البنوس

> ي���وم بعد آخ���ر، وموقف يل���ي موقف وأنا 
أحاول إرغام نفسي على القبول بأن »باسندوة« 
يمتلك ف���ي داخل���ه رغبة ف���ي خدم���ة البالد 
والعباد، والدفع باألوضاع نحو االنفراج، وأنه يتعرض 
لضغوط���ات م���ن حمي���د، و»فندم���ه عل���ي محس���ن« 
وأحاول أن ألتم���س له األعذار وأحمله على الس���المة، 
وأقول في داخلي بأنه س���يغّير وس���يدرك أنها مرحلة 
انتقالي���ة، وعلي���ه أن يجعل قرارات���ه ومواقفه متزنة 
وغير منحازة، ويقف من األطراف السياسية والقوى 
الفاعلة في الساحة المحلية على مسافة واحدة، بحيث 
ُيغلب المصلحة الوطنية، ويخدم مسار عملية الوفاق 
والتوافق؛ ولكنه لألس���ف الش���ديد -أظه���ر حالة من 
الرعونة وهو يتعامل مع قضايا تهم الوطن وأبى إال أن 
يظهر أمام الشعب بأنه مجرد أداة بيد »األحمرين« من 

أجل خدمة مصالحهما وتحقيق أهدافهما.
> االس���بوع الماضي صرفت الحكومة م���ا يزيد على 
120 مليون ريال لحساب اللجنة التحضيرية لما ُيسمى 
بالمؤتم���ر الوطني العام للش���باب وكنت أظن وبعض 
الظن إثم بأن وزارة الشباب والرياضة المعنية رسميًا 
بمثل هذه المؤتمرات الش���بابية ه���ي الجهة الراعية 
لهذا المؤتمر، وتوقعت بأن تكون المش���اركة فيه قد 
خضع���ت لمعيار التقاس���م والمحاصصة قياس���ًا على 
ما حصل ف���ي مؤتمر الحوار الوطني لضمان مش���اركة 
الجميع وعدم احتكار حزب أو جماعة لهذا المؤتمر، 
ولكن لألسف خاب ظني وعرفت بأن المؤتمر هو عبارة 
عن فعالية لش���باب الساحات اس���تحوذ اإلصالح على 
غالبية قوام المش���اركين فيها في الوقت الذي منحت 
بعض األحزاب نس���ب تمثيل ضئيلة ج���دًا وتم إقصاء 
بقية القوى السياسية الفاعلة وفي مقدمتها المؤتمر 

الش���عبي العام، وكأّن المؤتمر الذي ت���م إضفاء الطابع 
الوطني على مس���ماه ما هو إال مؤتمر خاص باإلصالح 
والقوى التي يرى بأنها ثورية وتؤمن بالتغيير، وذلك 
لضمان خروجه بأجندة وأهداف يتم استيعابها ضمن 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
> لقد أراد اإلصالح س���رقة آمال وتطلعات الشباب 
من خالل هذا المؤتمر كما سرقها منهم عقب وصوله 
الى السلطة، ويدعي بأن المؤتمر يشارك فيه الجميع 
وهن���اك تمثيل لكافة الق���وى السياس���ية، وهي كذبة 
تضاف ال���ى موس���وعة الكذب الت���ي يمتلكه���ا، رغم 
أن االص���الح ي���درك جيدًا أنه به���ذا العمل المس���تفز 
 جديدة كون ذلك سيجلب 

ً
والالوطني يرتكب حماقة

عليه سخط واستهجان بقية القوى السياسية التي قام 
بإقصائها، فال ُيعقل أن تصرف الدولة ماليين الرياالت 
من خزينتها العامة المهددة باإلفالس إلقامة مؤتمر 
حزبي تحت مس���مى ش���باب اليم���ن، ولكنه ي���درك أن 
باسندوة موجود ومن المستحيل أن يرفض له ولشيخه 
أي طلب، وعلى الفور صرف���ت ميزانية المؤتمر الذي 
تشرف بحضور  »باسندوة« لجلسته االفتتاحية لكي 

تحل البركة ويثبت األجر.
> حضر باس���ندوة وكالمعتاد ألق���ى كلمة الحكومة 
تمامًا كما فعل ويفعل عند حضوره فعاليات جمعية 
وحزب ومنظم���ات وهيئات التجم���ع اليمني لإلصالح 
والتي عودنا على حضوره لها وتبرعه باس���مه وباسم 
باسندوة وباسم الحكومة وذلك لحساب حزب سياسي 
دونما مراعاة لطبيعة منصبه ومتطلبات السلطة  وكم 
كن���ت أتمنى لو أنه حضر مراس���يم دف���ن ضباط األمن 
السياسي والقادة العس���كريين الذين طالتهم أيادي 

الغ���در واإلج���رام في ظ���ل حكومته 
العاجزة الكسيحة، كما كنت أتمنى لو 
أنه حضر جلسة افتتاح مؤتمر الحوار 
ف نفس���ه زيارة 

ّ
الوطن���ي، أو حتى كل

مقر انعقاد جلس���ات المؤتمر وفرق 
العمل التي تمث���ل كل أطياف العمل 
السياس���ي والش���رائح المختلف���ة في 
البالد، على اعتبار ذلك من الواجبات 
الضروري���ة المنوط���ة ب���ه وحكومته 

بموجب المب���ادرة الخليجية وآليته���ا التنفيذية التي 
كانت السبب في وصوله الى رئاسة الحكومة وتمكينه 
من إدارة شؤون البالد خالل المرحلة االنتقالية الراهنة.
> ولكنه ال يمتلك الشجاعة والجرأة على ذلك، فكل 
حركاته وسكناته موجهة من قبل »شيخه« فهو مجرد 
مأمور وهذه هي المشكلة الكبرى!! بالله عليكم كيف 
لحكومة يرأسها باسندوة أن تنفذ ما سيخرج به مؤتمر 

الحوار الوطني؟!!
ومن الذي سيصّدق بأنها قادرة على تهيئة األجواء 
أمام االستحقاقات االنتخابية المقبلة واالنتقال نحو بناء 

الدولة المدنية المنشودة؟!!
إن تبعي���ة باس���ندوة ل� حميد األحمر وعلي محس���ن 
واإلصالح س���تجعل م���ن المرحل���ة المقبل���ة محفوفة 
بالمخاط���ر، فهؤالء يري���دون أن »يفصلوا« الدس���تور 
نهم من 

ّ
ليضم���ن له���م الوص���ول ال���ى الس���لطة ويمك

السيطرة على ثروات وخيرات ومقدرات أبناء الشعب، 
مع باس���ندوة لن تدم التسوية السياسية، وان حدثت 
مصالحة وطنية وطي لصفح���ة الماضي وفتح صفحة 
جدي���دة، ومؤتمر ش���باب االصالح خير ش���اهد، على 

ذلك، فلو كان هذا باس���ندوة ينش���د 
مصلح���ة الوطن، ويس���عى م���ن أجل 
الخروج به من األزمات التي تحاصره، 
لما س���مح لنفس���ه بش���ق وتقس���يم 
ش���باب اليمن بأموال الش���عب، ولما 
سمح لنفس���ه بالتعامل مع االطراف 
والق���وى السياس���ية وف���ق سياس���ة 
الثوار والنظام السابق وهو يعرف أن 
المبادرة الخليجية أنهت هذا الفعل 

واستبدلته بخيار التوافق.
> ولكنه ُيصر عل���ى التمييز والتفضي���ل واالنحياز 
بصورة استفزازية مريضة مستغاًل سعة صدر قيادة 
المؤتمر وخذالن ووهن وزراء المؤتمر وأحزاب التحالف 
في التم���ادي، وال أعتقد أن الصب���ر والتحمل وتغليب 
مصلحة الوط���ن يجدي نفع���ًا مع باس���ندوة ومن دار 
في فلكه، إذ يج���ب وضع حد لمثل هذه الممارس���ات 
والضغط بكل الوس���ائل وعلى كل االتجاهات من أجل 
حيادية الحكوم���ة وإنهاء عملي���ة اختطافها من قبل 

اإلصالح.
 ال نريد حكومة تعبر عن رؤية وتطلعات ومواقف 
حزب سياسي أو جهة محددة، نريدحكومة تعبر عن 
رؤية وتطلعات الشعب، نريد تجاوز األزمات والعبور 
الى المحطة اآلمنة المستقرة، نريد قيادة حرة لهذه 
الحكومة، كفانا عبودية وذاًل ومهان���ة، البالد والعباد 
سئموا من األوضاع الراهنة وباسندوة أعجز وأوهن من 
أن يحقق لهم ما ينشدونه ما دام قراره بيد غيره وما 
دام ال يعي خطورة الرعونة والخرف السياس���ي الذي 

يمارسه.. ودمتم سالمين.

توفيق الجندى

بدون زعل


