رأي

العدد)1697( :

إذا كنا نصر على أن المؤتمر الشعبي العام هو صمام أمان الحياة السياسية
اآلمنة والمس��تقرة والقائمة على التعددية السياسية والمؤمنة بالتداول
الديمقراطية والرافضة لما عداها من
السلمي للسلطة والمعظمة آللياته
الوسائل غير المشروعة ،فإن لنا من الحيثيات ما ُيقنع بصواب اإلصرار ،ومن ذلك أن
المؤتمر الشعبي العام نشأ على مبدأ الحوار وجعل منه مبدءًا مقدسًا ومنهج حياة ال
يمكن استبداله بالوس��ائل العدوانية واإلرهابية والقمعية ،وقدم المؤتمر الشعبي
العام بيانًا عمليًا على ّ نهجه القويم ،فقد كانت احداث فتنة 2011م واحدة من أعظم
الفتن الت��ي أراد مخططوها ومنفذوها تدمير اليمن ومن��ع الديمقراطية والتداول
السلمي للسلطة واستبداله باالنقالبات الدموية والعودة الى عهود الظالم والجهل
والتخلف ليبقى اليمن بعيدًا عن الفعل االيجابي الفاعل في العالقات الدولية فأدرك
المؤتمر أن الهدف من األزمة الكارثية ليس المؤتمر الش��عبي العام وقياداته وإنما
اليمن بأسرها فكان له ذلك الموقف المشرف الذي ال يمكن أن تنساه ذاكرة التاريخ
عندما قدم الغالي والنفيس من أجل حقن دماء أبناء اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه
وسالمة أراضيه.
ّ
إن نتائج األزمة الكارثية من 2011م وحتى اليوم لم تقدم إال البراهين العملية التي
كان ومازال وس��يظل اإلرادة الشعبية
وصلت حد اليقين أن المؤتمر الش��عبي العام ّ
المتج��ذرة والفكر الوطن��ي المتجدد وال��ذي غلب المصال��ح العليا للوط��ن الواحد
والموحد على ما عداها من االغراءات والتهديد والوعيد ،وهذه نقط تبرز عبقرية
قيادته الفذة ،إننا داخل أطر وتكوينات المؤتمر الشعبي العام قد نختلف ونتفق مع

ِّ
نا مش ملقط
ع العالجيم

فرسان الكلمة في
المؤتمر الشعبي
د .علي العثربي

وجهات النظر المختلفة لكن ال يمكن بأي حال من االحوال أن نختلف على اليمن الكبير
والطموحات االستراتيجية وعندما يتعرض الوطن ألية تحديات فإن نداء الوطن فوق
الخالف وأعظم من االختالف ،وهذا هو سر من أسرار نجاحات المؤتمر الشعبي العام.
لألس��ف تعرض المؤتمر الشعبي العام لحملة عدوانية اس��تهدفت فكره الوطني
وشعبيته الواسعة ليس على مستوى الداخل فحسب ولكن على المستوى االقليمي
والعالمي وكاد البعض ممن لم يكلف نفس��ه البحث عن جوهر الحقيقة أن يقع في فخ
الحملة االعالمية العدوانية الشرسة بسبب الجهل باألمور والثقة في المصادر التي
نار
غدرت بالحقيقة وزورتها لصالح الشيطان الذي ينزغ بين األخوة من أجل إشعال ّ
الفتنة لتمزيق اليمن الواحد والموحد ،ورغم الحرب االعالمية الجائرة والظالمة إال
أن فرس��ان المؤتمر الش��عبي العام أصلب عودًا وأعظم صدقًا ،ألنهم تحروا الصدق

خ�لال تواج��دي بجمهوري��ة مص��ر العربي��ة
الش��قيقة للع�لاج وال��ذي اس��تمر قراب��ة 36
يومًا ش��هدت أم الدنيا سلس��لة من األحداث
االرهابي��ة والممارس��ات التخريبي��ة الهادفة
الى زعزعة األمن واالس��تقرار والنيل من وحدة
وصمود الجيش واألمن المصري.

العمليات واستمرار نزيف الدماء في
ورغم تكرار هذه ّ
صفوف الجيش واألمن اال أن الشارع المصري يتعامل مع
كل هذه األحداث على أنها ضريبة اإلنطالق نحو بناء مصر
الجديدة التي يحل��م بها كل مصري خرج ف��ي  25يناير
2011م وفي  30يونيو 2013م من أجل العيش الكريم
والحرية المنش��ودة والعدال��ة االجتماعي��ة المفقودة،
ولمست من العديد من المصريين ثقتهم بالجيش واألمن
المصري بالقضاء على العناصر االرهابية وتأمين بالدهم
وتجاوز األوضاع الراهنة وتحقيق األمن واالستقرار.
واألمر الالفت هنا أن الكثير من هذه العمليات االرهابية
يتم رصدها وضبط المتورطين فيها في زمن قياسي جدًا
وال تتوقف عمليات التحقيق والتحري والمتابعة في بقية
القضايا حتى يتم التوصل الى نتائج مرضية على اعتبار أن
هذا هو الدور المنوط باألجهزة األمنية والعسكرية ،وما
كان للجيش واألمن المصري تحقي��ق كل هذه النجاحات
لوال عناي��ة وتوفيق الل��ه ومن ثم وحدته��م وتالحمهم
ووقوفهم خلف قيادة فذة تعمل م��ن أجل مصر األرض
واإلنسان بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي الذي ضرب
أروع األمثلة في الوطنية والتضحية والفداء وتمكن بعقله
الراجح وحنكته القيادية أن يعيد لألذهان مآثر وسيرة
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
كل هذه المواقف التي سطرها المشير السيسي جعلت
منه مص��در اإلله��ام للماليين من أبناء الش��عب المصري
وهو ما دفعهم غداة االحتفال بذك��رى ثورة  25يناير
وعيد الشرطة للخروج الى الميادين لمطالبته بالترشح
للرئاس��ة من أجل أن ترى مصر الجديدة النور ،ومن أجل
أن يتحقق لهم كل ما حلموا به وخرج��وا من أجله بعيدًا
عن المصالح الحزبية والفردية الضيقة ،خرجوا وخلفهم

علي عمر الصيعري

قـال بو امجد قصدتك يالزعيـــم
من حضرموت َّالعز والخير العميم
حامــل ِّ
وصيـة ِمنها لك يالحكيـــم
َّ
ضمنتها طي القصيـدة لي تقــول:
االسم شرقي ما ُلـه عندي قبــول
***
أنته زعيم المؤتمـــر أنت الحليم
ِّ
سميتهـا ُعمق استراتيجي صميم
والمؤتمر له رأي صايب مستقيم
الزم يراجع في قاللين العقــــول
االسم شرقي ما لـه عندي قبــول
***
َّ
هـم شكلوا لجنه تخطط للقسيــم
وهدافها تشليـح ماضيها العظيم
خايف عليها في المحافل تستليم
الصدق نا قوله والهو من فضول
االسم شرقي ما لـه عندي قبــول
***
يا لجنة اإلقليم جعلي السين جيم
سنيار إن تبغي الصراط المستقيم
بيوصلك السم الحضارات القديم
واالسم ما يقتام والحكمـة تقـول
االسم شرقي ما لـه عندي قبــول
***
عاد األمل في المؤتمر ذا والزعيم
لي ينصرون الحق ال نادى الظليم
والظلم يا صاحبي له مرتع وخيم
ذه قول أبوامجد وال منه عـــدول
االسم شرقي ما لـه عندي قبــول

ُ
وإن رأوا فيه الهلكة ولكنه النجاة.إن الحرب االعالمية القذرة التي ش��نت على اليمن
من 2009م وانفجر لهيبها في 2011م من أحقر المعارك التي شهدها العالم حيث
س��خرت كل اإلمكانات االعالمية لتزوير الحقيقة واس��تخدمت أبش��ع وسائل الزور
والبهتان الستثارة العواطف االنسانية واس��تجالب العالم لضرب اليمنّ وازالته من
الكون كله ،ورغم ذلك الهجوم الذي توالى من كل االتجاهات على اليمن إال أن فرسان
المؤتمر الش��عبي العام تصدوا لتلك الح��رب الجهنمية الفاجرة باقت��دار ،ولم يكن
الصدق مع الله واليقين المطلق
لهم من س��ند حقيقي يقيهم الخطر الفاجر س��وى
ّ
باالعتصام بحبله المتين ،فلم تكن من وس��يلة إعالمي��ة إال ويظهر فيها فارس من
فرس��ان الكلمة المؤتمرية الوطنية الصادقة التي تق��ول الحقيقة وتدحض الفجور
والكذب ،فتيقن الشعب أن المؤتمر الشعبي العام بوابة النصر األكيدة لحماية قدسية
التراب الوطني وصون السيادة اليمنية ومنع االعتداء على أرضه وعرضه.
إن البراهين العملية على مصداقية وجدية المؤتمر الشعبي العام ال تعد وال تحصى
ويكفي أن أقول لكم بأن المؤتمر الشعبي العام لهو بيت اليمنيين كافة فعندما تدلهم
الفواجع يجد الشعب أمامه صخرة المؤتمر التي تتحطم عليها كل المؤامرات ،ومن
باب الحر تكفيه االشارة أذكركم بالمؤامرة التي تعرض لها المؤتمر في مؤتمر الحوار
الوطني عندما تكاتفت قوى الشر والعدوان عليه لمحاصرته وجعله مكونًا واحدًا هو
ّوكل حلفائه وكان الهدف من ذلك التصويت على اسقاط البالد وتمزيقها ورغم ذلك
إال أن عبقري��ة المؤتمر وقياداته تجاوزت هذه المؤامرة والتزمت الصدق وكس��بت
ثقة الشعب بكل مكوناته.

« »1/4يكفينا
وزيــــــادة
عبدالفتاح البنوس
مؤسس��ة عس��كرية وأمنية تدين بالوالء لله ثم للوطن،
مؤسسة وطنية الوطن والمواطن وأمنهما واستقرارهما
كل ما ينشده المنتسبون لها ،ال تخضع لجنرال ُيسخرها
لمصلحة ح��زب أو جماعة
لخدمة أهداف��ه ومصالحه وال ً
ترى في وصولها الى الحكم فرصة لإلقصاء واالس��تحواذ
وتوظيف كل ش��يء من أجل تحقيق أهدافه��ا وغاياتها
التي ال تتماش��ى والمصلحة الوطنية كما هو لسان الحال
في وطننا.
اليوم في بالدنا ،قالوا لنا بأنهم س��يعملون على هيكلة
الجيش واألمن وتوحيدهما وإنهاء االنقسام الذي لألسف
الش��ديد أوجدوه داخلهم��ا ،للوصول ال��ى جيش موحد
ومؤسسة أمنية موحدة ،قلنا «يا الله» على بركة الله ما دام
ذلك من أجل اليمن ولم نكن نعلم بأن الهيكلة المزعومة
كانت عبارة عن تدمير ممنهج للجيش اليمني وعلى وجه
الخصوص ق��وات الح��رس الجمهوري والق��وات الخاصة
وتغيير قيادتها الفذة وتحويل الجيش الى مليش��يات
مسلحة يديرها علي محسن وطاقمه العسكري واألمني
خدمة ألهداف ومصالح شخصية وحزبية وتنفيذًا ألجندة
خارجي��ة ،ليحصد الش��عب والوطن ثمار ه��ذه الهيكلة
من خالل الش��رعنة للفوض��ى واإلنفالت األمن��ي وارتفاع
العملي��ات اإلجرامية التي تس��تهدف خي��رة أبناء اليمن
مدنيين وعسكريين واتس��اع دائرة التخريب للمنشآت
والمصالح العامة وتعطيل مسيرة البناء والتنمية في ظل
حكومة عاجزة وفاشلة ،لم يعد يثق بها غير النفعيين
والمستغلين.
هيكلة حولت العديد من ضباط وجنود الجيش واألمن

ورموز السياسة والفكر والعلم واألدب الى هياكل عظمية
بعد أن طالتهم أي��ادي الغدر والخيان��ة دون أن تتمكن
الدولة بكل أجهزتها األمنية والعسكرية من توفير األمن
واألمان لهم ،هيكل��ة حولت العاصمة صنعاء الى ُمس��رح
لجرائم االغتياالت غير المعروفة المصدر ،جرائم عوقب
عليها أصحاب الدراجات النارية بقطع أرزاقهم ليدفعوا
ثمن عج��ز األجهزة األمنية عن تأمي��ن العاصمة وضبط
العناصر االرهابية التي تس��تخدم الدراجات النارية في
تنفيذ جرائمها ،ومع ذلك ها هي الجرائم تتواصل داخل
العاصمة ولكن بواسطة سيارات مدججة بالمسلحين دون
أن تتمكن األجهزة األمنية من ضبطها ،وما أخشاه هو أن
تخرج علين��ا اللجنة األمنية العليا بق��رار ينص على منع
حركة السيارات داخل العاصمة بحجة الحد من عمليات
االغتيال.
البالد ف��ي حالةغلي��ان ،ول��م يحصل أن ش��هدت هذه
الحالة من الفوضى واإلنف�لات األمني وغياب هيبة الدولة
وانعدام ثقة الشعب بالدولة والحكومة والجيش واألمن
وهو ما يتطلب سلسلة من الخطوات الجادة والمسؤولة
من قبل الرئيس هادي تصب مجملها في استعادة األمن
واالس��تقرار وهيبة الدول��ة واالنتصار للش��عب وتجاوز
أصحاب المصالح الخاصة والعمل على إعادة ترتيب أوضاع
الجيش واألمن لضمان حياديتهما ورفع وصاية الجنرال
واالص�لاح عليهم��ا والعمل عل��ى إيجاد قي��ادة وطنية
مشهود لها باإلخالص والوالء للوطن ،قيادة تستقي من
وطنية وكفاءة وإخالص المش��ير الكثي��ر من أجل اليمن
الجديد ،اليمن األرض واإلنسان ،قيادة تحمل على األقل
السيسي من قيم ومبادئ وتوجهات تصب
 1/4ما يحمله ً
في مصلحة مصر أوال وأخيرًا..
صدقوني  1/4يكفينا ًوزيادة من أجل بناء جيش وأمن
قادر على حماية نفسه أوال قبل حماية الوطن والمواطن،
جيش ال يخضع لسلطة جنرال مستغل يتاجر به أو قائد
نفعي يستغله لخدمة مصالحه ،جيش وأمن ال عالقة لهما
بالسياس��ة والحزبية ،جيش وأمن تحت قي��ادة موحدة
الجمي��ع يجمعون عل��ى وطنيتها وإخالصه��ا ونزاهتها
وحياديتها وكفاءتها وعاشق النبي يصلي عليه.

هيكلة بيت األحمر

-1قاللين العقول  :قليلو الخبرة
-2تستليم :يداخلها االستحياء والتعيير من الناس
-3السنيار  :دليل أو مرافق ،وحاليًا جهاز ارشاد بحري للصيادين
-4ما يقتام  :ال ُي َّقدر بثمن
-5الظليم  :المظلوم
-6عدول  :رجوع
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عندما يفقد اإلنس��ان عقله يظن نفسه أنه ال يخطئ
الزمان..
وأن كل ش��يء ممكن إحضاره بالمال ..وأنه ملك
عندما يعتقد أنه ثائر يحق له أن ُي ّرحل من يشاء ُويبقي
من يشاء ،متناسيًا أنه عبارة عن تاجر قابل للبيع والشراء ،وهكذا
نجد الظلم والكبر واالنانية ت��ؤدي بصاحبها الى التهلكة دون أن
يشعر أو يراجع نفسه..
اليوم نس��مع كالمًا عن أناس بس��ط لهم الحظ يديه وقدميه..
َفبنوا وعمروا مملكة خاصة بهم لكنه��م في غمرة ما هم فيه من
ِنعم نسوا الله ..ولم يش��كروه على نعمه بل تمادوا في التناسي..
استعبدوا الناس بما انعم الله عليهم واليوم ها هو حالهم يشابه
حال أصح��اب الجنة الت��ي أهلكها الل��ه بقوته لما تكب��ر اصحابها
وظلموا ..ففي ي��وم وليلة تبدلوا من اصحاب بس��اتين وأموال الى

فقراء يضربون كفهم ببعض.
خلق الل��ه الدنيا للناس جميعًا ..لكن ه��ؤالء ظنوا أنها ملك لهم
وحدهم ..حرم الله قت��ل النفس البريئة دون ظل��م أو افتراء لكن
هؤالء ازهقوها وشردوها كبرًا وظلمًا يريدون أن يأكلوا وحدهم
وغيرهم يأكل مما يتروكونه من الفتات ..نجوم كثيرة غابت وأفلت
في هذا الوطن منها م��ا كان يضيئ ونتمنى أن يبقى ضياؤه ومنها
من لم أبدًا ونحمد الله على أنه لم يض��ئ فاحذر ..فالمرء من يضع
الناس أساء
نفسه أين يشاء والناس مرآة لما تفعل ..فإن أسأت قال
وإن احس��نت قالوا :أحس��نت ..ومهما كثر المال والرجال ال ُيجلب
االحترام والتقدي��ر فالمال يزول والرجال يتفرق��ون ال يبقى بين
الناس ًسوى المعروف والسمعة الطيبة التي ال تقدر بمال ..ورحم
الله رجال عرف قدر نفسه.

تس����ارعت االحداث ومض����ت األيام حتى
كان النطالق ش����رارة م����ا يس����مى بالربيع
انته����ى أم����ر الس����احات بالقب����ول بالمبادرة
العربي في تونس ومصر األثر األساسي الذي
الخليجي����ة والتي وقع عليه����ا حزب االصالح
حرك مشاعر الكثير من الشباب والعاطلين
وشركاؤه ووصل بموجبها الى رئاسة حكومة
ع����ن العمل في اليمن للخروج الى الس����احات
ما يس����مى بالوفاق ،وبمجرد وصول االخوان
بصورة عفوية يحدوهم األمل الستش����راف
الى الحكومة ظل الشعب والشباب يترقبون
خال من الفس����اد ،فظنوا أن رياح
ٍ
غد أفضل ٍ
م����ا ال����ذي س����يقدمه االخ����وان للش����عب وما
الربيع العربي س����تحقق لهم ه����ذه األحالم
سيحققونه من إنجازات وأحالم وردية ظلت
وتنقلهم ال����ى المدينة الفاضل����ة ،فكان يوم
تراود الجمي����ع ،فكان الج����واب الحقيقي هو
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تحول هذه األحالم والتطلعات الى كوابيس
في تحقي����ق الحلم حيث تقاط����رت مجاميع
ومآس ونهب للمال الع����ام وإقصاء وتدمير
الجامعة
من الش����باب المس����تقل الى س����احة
ٍ
لمقومات الدولة ومصادرة ألحالم الش����عب
ف����ي صنعاء يهتف����ون ضد الفس����اد وينادون
وعبث واغتياالت وعمالة وفوضى وحروب
بضرورة إصالح األوضاع في البلد حينها كانت
وصراع����ات وفتن ..ه����ذا هو الحص����اد الذي
األحزاب السياس����ية ترقب الحدث وتراقب
سمير النمر
االصالح
المش����هد وحين أدركت أن مس����ار األحداث
جناه الشعب والش����باب من حكومة ُ َّ
وأجنحته الذين اس����تخدموا الش����باب كسلم
قد ال يس����ير في صالحه����ا ق����ررت االلتحاق
للوصول الى تحقيق أطماعهم ومشاريعهم
بالساحات وحشدوا مليشياتهم وعناصرهم
تستثن أحدًا.
ولم
الجميع
بنارها
اكتوى
التي
الظالمية
ومسار
بوصلتها
وتغيير
واستطاعوا السيطرة على الس����احات
ِ
ُ
وغاب
وجودهم
وتبخر
المستقل
األحداث فيها وضاع الشباب
يا ترى هل اقتنع الش����باب المس����تقل والق����وى المدنية -التي
والقبلية
���كرية
�
س
الع
���ه
�
ت
وأجنح
�ل�اح
صوتهم بين حش����ود االص�
تم استخدامها كديكور ومساحيق تجميل لتخفى وراءها قبح
والدينية ،فانس����حب بعضهم وظل البع����ض اآلخر متماهيًا مع مش����اريع القوى الدينية والقبلية -بأن هذه الق����وى ال تحمل أي
الحدث رغم م����ا تعرضوا له م����ن اعتداءات وإقص����اء وتهميش مشروع بناء وإنما تحمل كل معاول الهدم ..فهل آن األوان للقوى
من قبل مليش����يات حزب االصالح ،لكنهم آثروا الصمت وعدم المدنية أن تكفر عن خطاياها التي ارتكبتها بحق نفسها وبحق
اتخ����اذ أي موقف ضد ما حصل لهم رغبة ف����ي عدم التأثير على الشعب بمساندتها لهذه القوى الظالمية التي عاثت في األرض
تالق الدعوات فسادًا ،أم أنها ستسمح باستمرار هذه القوى لممارسة المزيد
المس����ار الثوري -حس����ب ما أوحي لهم به ،-فلم ِ
االصالح
���يات
التي حذرتهم من خطر س����يطرة عناصر ومليش�
من العبث والفساد في حق الشعب والوطن ..أعتقد أن الذكرى
اليه
تؤول
قد
وأرباب الفساد في النظام على مسار األحداث وما
الثالثة للحادي عشر من فبراير القادم هي الكفيلة باإلجابة على
ثوري
وبلباس
األمور من إعادة إنتاج أس����وأ ما في النظام السابق
هذه التساؤالت وتحديدًا خيارات المرحلة القادمة.
تالق استجابة.
لم ِ
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إن تشكيل حكومة تكنوقراط يتميز
اعضاؤها بالكف��اءة والنزاهة والخبرة
والمعرف��ة والمتح��ررة م��ن التبعي��ة
الحزبي��ة وال��والء القبلي والعش��ائري واالس��ري
والمصالح الذاتية على حس��اب المصلحة العليا
للوطن والمواطن حكومة تضع االنسان المناسب
ف��ي الم��كان المناس��ب وتطب��ق مب��دأ الثواب
للمحس��ن والعقاب للمس��يئ وتفرض س��يادة
القانون وتعمل على خلق فرص عمل وامتصاص
البطال��ة وتحس��ين الوضع المعيش��ي للمواطن
ووقف االرتفاع المتزايد ألسعار السلع الغذائية
والتموينية وغيرها من السلع االساسية للحياة
اليومية للمواطن واستعادة االمن الغائب بفعل
مراكز القوى والمليشيات الحزبية كل ذلك يقع
على عاتق االحزاب الالهثة وراء مصالحها الذاتية
على حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن..
ان التدهور الحيات��ي اليومي للوطن والمواطن
وحال��ة االنف�لات االمن��ي والفوضى المس��تمرة
واعم��ال الس��لب والنه��ب وقط��ع الط��رق
واالختطاف��ات لالطف��ال والفتي��ات وانتش��ار
المخ��درات واالغتي��االت المس��تمرة ودخ��ول
عش��رات الس��فن والبواخر التي تحمل االسلحة
المهربة بهدف جعل اليمن مسرحًا للصراعات
االقليمية التي يذهب ضحية لها.
ان الفوض��ى االمنية دليل واض��ح على اختراق

أحمد أبكر األهدل

زاوية حارة

الناس
قد فهموا

فيصل الصوفي

قبل أيام طلبت من صاحب س��يارة أجرة
أن ينقلني الى مق��ر اللجنة الدائمة للمؤتمر
الش��عبي على عج��ل فقد اتصل ب��ي مدير
مكت��ب رئي��س المؤتمر يطل��ب حضوري
ألمر مهم ..وفي الطريق اس��معني السائق
كالمًا حس��نًا ع��ن الرئي��س عل��ي عبدالله
صال��ح ،بل كاد يقول فيه ش��عرًا ..وظننت
أن صاحب السيارة كان يقول ذلك لكي يرد
على كرمي ،فقد دفعت ل��ه مبلغًا من المال
هو ضعف ما تستوجبه المس��افة كما قال
هو نفسه ،وألني دفعت المبلغ بعد جلوسي
على الكرسي بجواره ،ولم ال؟ أليس المتصل
مهم واألمر مهم؟
المه��م ..بعد أخ��ذ ورد قال ل��ي صاحب
الس��يارة  :ان��ا ف�لان ،كن��ت أعم��ل ف��ي
الس��عودية ،ولما قام��ت التي كن��ا نعتقد
أنها ث��ورة تغيير إلى األفض��ل رجعت من
الس��عودية ،ورابطت في س��احة الجامعة
بصنعاء ،ولو كن��ت م��ن المتابعين لعرفت
أني كنت ثوريًا جادًا ،فقد كان اسمي يلمع
ألني اشتغلت معهم في الدعاية واالعالم،
وفعلت وفعلت ..لكني اليوم نادم ..واعتبر
الرئيس صالح أشرف رجل وأحكم الزعماء
وأنظ��ف وأصدق م��ن كل معارضي��ه ،وفي
مقدمتهم ه��ؤالء الذين خدعون��ا وكذبوا
علينا وضحوا بنا ،وانتهى األمر الى ترتيب
أموره��م وأم��ور اتباعه��م ف��ي احزابهم،
والث��وار الصادق��ون صاروا ضحاي��ا ،وهأنا
سائق تاكسي كما ترى.
أش��رت بيدي الى الش��عرات الخفيفة في
جيد أن االخوان المسلمين
ذقنه ،وقلت له ً :
قد خس��روا نبي�لا مثلك ..قال  :لس��ت من
االص�لاح ،وال أنتمي الى أي ح��زب ،وال أريد
ذلك ،واالصالح خسر الكثير اآلن ،فقد كان
يخدع الجميع ،واستخدم الجميع لصالحه،
لكن اتحداه اليوم يحش��د عشرة آالف في
أي مي��دان أو س��احة او ش��ارع إال إذا كانوا
من أعضائه الذين يجمعه��م من كل مكان
وينقلهم مجانًا.
ومرة اخرى عاد الش��اب الى س��يرة علي
عبدالل��ه صالح دون ان يس��مع من��ي كلمة
تثنيه عن االسترس��ال في ش��رح تجربته
األليم��ة مع الذي��ن خدعوه كم��ا خـــدعوا
غيره ،وقال  :ان عل��ي عبدالله صالح اثبت
لنا انه رجل دولة ،وكنا رجال هدم بس��بب
حزب االصالح واآلن يهزمون في حوث وفي
غيرها وأنا مسرور بما فعله الحوثي بهم،
الحوثيون رجال لكنهم زيود قح ،وأنا أكره
الطائفية ..قلت له  :الزيدية مذهب ديني
وانت وكثير م��ن الناس تعتق��دون ان كل
قبيلي متعجرف هو زيدي ،بينما هو موجود
في جهة جغرافية تسمى زيدية ،ومع ذلك
قد اليكون زيديًا ..ووصلنا الى بوابة اللجنة
الدائمة وتوقف الكالم مع صاحب السيارة،
ودخلت على مدير مكت��ب الزعيم ألعرف
األمر المه��م ..لكن��ه كان بالنس��بة لي أمر
عادي للغاية.

حكومة تكنوقراط
ال بيرو ق ـراط

العاملي��ن في جه��از االمن
ا لمؤ سس��ة ا لعس��كر ية
السياس��ي وتدمي��ر اب��راج
واالمنية من خ�لال التجنيد
الكهرب��اء وانابي��ب النف��ط والغاز
لعش��ر ا ت ا آل ال ف م��ن
وغيرها من اعمال التقطع والسلب
المجندي��ن الج��دد الذي��ن
والنه��ب ف��ي جمي��ع محافظ��ات
كانوا في الس��احات المنادية
ً
الجمهوري��ة كل ذلك يس��تدعي
س��واء م��ن تنظيم
بالتغيير
ان يقدم رئي��س وأعضاء حكومة
االخ��وان وتنظي��م القاع��دة
الوفاق اس��تقاالتهم اشرف لهم
والعناص��ر القبلية التي تقدم
م��ن تل��ك الفوض��ي الت��ي تريق
المصال��ح الحزبي��ة والقبلي��ة
الدم��اء وتدمير المؤسس��ات..
عل��ى المصال��ح الوطني��ة مما
التس��ريبات ح��ول تش��كيل
جعل الجيش واالجهزة االمنية
تدفع ثمنًا باهظًا.
حكوم��ة جدي��دة تق��ول ان
الجمعة هي الجمع��ة والخطبة
ان ما ق��ام ب��ه كل م��ن اللواء
توفيق الجندي
هي الخطب��ة وديمة قلبنا بابها
عل��ي محس��ن االحم��ر قائ��د
وأن باس��ندوة هو من سيرأس
الفرق��ة االول��ى م��درع س��ابقًا
ً
ووزير الداخلية عبدالقادر قحطان اللذان قدما الحكومة القادمة حقيقة ل��م يعد الوضع قابال
المصلح��ة الحزبية على مصلح��ة الوطن من خال للتعدي��ل والب��د م��ن اع��ادة تش��كيل حكومة
ل تجنيد عش��رات اآلالف والؤهم للحزب جعل من الكفاءات تتمي��ز بالنزاه��ة والخبرة وتقدم
المؤسس��ة العس��كرية واالمني��ة تدف��ع الثمن المصلح��ة العلي��ا للوط��ن والمواط��ن عل��ى كل
ً
اوال بأول لتنظيم المصالح الذاتية ،وحتى اذا ما كانت ستس��تمر
غاليًا من خالل نقل المعلومات
القاعدة الذي نفذ عشرات العمليات االرهابية المحاصصة وس��يتم ادخال الحراك والحوثيين
ضد ابن��اء القوات المس��لحة واالمن ،س��واء تلك في الحكومة القادمة البد من ش��روط مسبقة ان
التي نفذت في شبوة وقيادة المنطقة الشرقية يقدم كل طرف مرش��حيه من الكوادر النزيهة
ومجمع وزارة الدفاع وادارة امن محافظة عدن والوطنية التي تلبي طموحات كل ابناء الش��عب
واغتيال وجرح مئات الضب��اط واالفراد وخاصة من صعدة الى المهرة..

