
ــــثــــوريــــة التــــــزال  الــتــشــعــيــبــة ال
تعشعش في العقلية الضيقة لوزير 
«الــهــاشــتــاجــات» أحــمــد حــامــد الــذي 
ــزال حــتــى اللحظة يــديــر وزارة  ــاي م
ــه لصفحته على  اإلعــالم بنفس إدارت

الفيس بوك أو التويتر.
إعالميًا فشلت حكومة االنقاذ ألنها 
سلمت الــوزارة المعنية لتربوي سلم 
نفسه إلرباكات وإشكاالت ال حد لها 
وقــد بــات في غنى عنها لو أنــه تحرر 
بعض الــشــيء مــن عــقــدة «الــثــوريــة» 
وحرر نفسه من الهواجس المتراكمة 
الــتــي جعلته أســيــر عقلية ضيقة ال 
تتسع لتحالف بين مكونين وطنيين.. 
فكيف تتسع لوطن يموج بتاقضات في 

مختلف االتجاهات والتوجهات!!
قــرابــة األشــهــر الستة منذ تحالف 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مع 
أنــصــار الــلــه وحلفائهم، وشهرين 
منذ تشكل حكومة االنقاذ ومايزال 

حــامــد «هــشــتــاج» يتعامل مع 
ــمــؤتــمــر وقـــيـــادات  أخـــبـــار ال
الــمــؤتــمــر بــأســلــوب يفتقد 

ألبــســط وأدنـــى معايير المهنية أو 
مبادئ التحالفات أو قيم الوطنية، ليس 
ألنه يدرك ما يفعل ولكن «تشعيبة» 
وقلة خبرة وبصيرة ال عالقة للمكون 

السياسي المنتمي له بذلك.
وهو بتصرفاته تلك يظن أنه يزداد 
«ثورية»، واألدهى لو بتصرفاته يظن 

عــــــــلــــــــى أنـــه يتجرأ 

المؤتمر الشعبي وقياداته فذلك يكون 
«جنان قبي» يتجاوز «القراطيس» 

و«الُمراجمة»!!
ــهــشــتــاجــات»  نــقــول لـــوزيـــر «ال
مافيش داعــي أو مسوغ لحركات 
«نص الكم» في وضع كهذا والتي 
ال تفيد بها إّال العدوان والمتربصين 
بالجبهة الداخلية والمتأبطين شرًا 
بالتحالف االستراتيجي بين المؤتمر 

واالنصار.
ولوجه الله ننصح بأن الوسائل االعالمية 
ك لكل الشعب اليمني المواجه 

ْ
الرسمية ِمل

ــن تــكــون يــومــًا مــا صفحة  لــلــعــدوان ول
لهاشتاجات وزير..!!

وللتذكير.. المؤتمر الشعبي 
ــه وكـــل حر  ــادات ــي ــام وق ــع ال
ــوطــنــه  ـــف مــخــلــص ل شـــري
ــلــه التي  ــديــه وســائ وشــعــبــه ل
يتخاطب بها مــع جماهيره 

متى وأين وكيف..
ـــيـــس هــــنــــاك داٍع  إنــــمــــا ل
لالستفزازات و«التشعيبات» 

الغريبة!!
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فائقة.. والتفقيس المنظماتي!!
< تتفشى ظاهرة تفقيس المنظمات المدنية بشكل مخيف أضاع أهمية ودور 

المنظمات الفاعلة..
التزايد الملحوظ والمفجع يؤكد أن وراء هذا «التفقيس» مصالح خاصة ونهبًا وهبرًا 
ونصبًا بطرق عصرية ومنظماتية تتدثر ثوب الوطنية والحقوق والحريات والدفاع 

عن الوطن.. و..و.. الخ.
المتعارف عليه وفقًا للقانون أن تأسيس منظمة أو حزب أو اتحاد يخضع لشروط 

للحصول على ترخيص.. «والتفقيس» الحاصل ال يمكن أن يكون مرخصًا له..

ال نظن أن وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل االستاذة فائقة السيد لم يصل إليها 
تفشي «وباء» المنظمات أو أنها لم تسمع بالتفقيس المنظماتي الذي يشكل خطرًا 

على الهدف الحقيقي والدور الوطني للمنظمات الفاعلة..
ولإلشارة لخطر هذا «التفقيس» بإمكان الوزيرة فائقة أن تراجع أرقام الشهداء 
والجرحى جراء العدوان والتي تطالعنا بها المنظمات التي تدعي كل واحدة منها أنها 

أحصت األعداد ونزلت ميدانيًا وأعدت التقارير الدقيقة..
هناك مثل يا وزير العمل يقول: «إذا كثروا الديوك بطل الليل»!!

حكومة اإلنقاذ: 

اغالق مطار صنعاء الدولي مناٍف لجميع 
االتفاقات والمواثيق الدولية

أكدت حكومة االنقاذ الوطني ان اغالق مطار صنعاء 
الدولي مناٍف لجميع االتفاقات واألعراف والمعاهدات 

والمواثيق الدولية ذات الصلة وجريمة لم يسبق 
لها مثيل.

ولفت وزيــر النقل زكــريــا الــشــامــي- في 
المؤتمر الصحفي الــذي عقد األسبوع 
الماضي بصنعاء- إلــى أن إغــالق مطار 
ــي ادى الــى عــزل البالد  ــدول صنعاء ال

وتقييد حــركــة عــشــرات االالف 
من المواطنين وتعطيل حركة 
المالحة الجوية امام الرحالت 

االنسانية واالسعافية وساهم 
في تفاقم الوضع الصحي واإلنساني 

لماليين المدنيين في اليمن.
وعبر وزير النقل عن اإلدانة واالستنكار للصمت الدولي 
ــي.. مطالبًا برفع الحظر  ــدول عــن إغــالق مطار صنعاء ال
المفروض على المطارات المدنية والمساهمة في كسر 
الصمت الدولي وفضح التواطؤ الدولي واألممي الذي يستعين 
به العدوان السعودي في إخفاء جرائمه وتبرير حصاره 

الجائر للشعب اليمني .
من جهته اكــد وزيــر شئون المغتربين محمد سعيد 
المشجري ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي لكافة الشرائح 

اليمنية من مرضى وطالب ورجال اعمال ومغتربين.
ولفت إلى وجود مغتربين يمنيين في جميع انحاء العالم 
يرغبون بزيارة اقاربهم وآسرهم في اليمن.. مشيرًا إلى ان 
اغالق مطار صنعاء الدولي قد عزل المغترب اليمني عن 

بالده وأهله.
وفي المؤتمر الصحفي سلم وزير الخارجية المهندس 
هشام شرف عبدالله مدير مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية 
لألمم المتحدة في اليمن جورج خوري رسالة خطية الى 
االمين العام لألمم المتحدة تتضمن الخسائر التي تعرضت 

لها البالد ومعاناة الشعب اليمني جراء الحصار الجائر الظالم 
من قبل دول العدوان برًا وبحرًا وجوًا باالضافة الى حظر 

الرحالت التجارية من والى مطار صنعاء 
الدولي وما تسبب به من كوارث 

انسانية داخليًا وخارجيًا.
فيما اعتبر رئيس 

الهيئة العامة للطيران 
المدني واالرصاد محمد 

عبدالقادر ان الحظر على 
مطار صنعاء الــدولــي ظالم 

وجــائــر على الشعب اليمني 
وانتهاك لسيادة الدولة الكاملة 
والمطلقة على الفضاء الجوي..
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران 

المدني واالرصاد جاهزية مطار صنعاء الدولي 
بكل التجهيزات والــخــدمــات الفنية لكافة 

الرحالت المالحية الجوية وعلى مــدار الـ 
٢٤ ساعة.

ــذي  وفـــي الــمــؤتــمــر الصحفي ال
حضره القائم بأعمال سفارة 
روســيــا االتــحــاديــة فــي اليمن 
أندره تشرنوفل أوضح مدير 
عــام مــطــار صنعاء الــدولــي 
خــالــد الــشــايــف ان المطار 
تعرض لضربات مستمرة 
ــعــدوان على بالدنا  طيلة ال
.. الفتًا الــى ان مطار صنعاء 

ـــي كــــان يــســتــقــبــل قبل  ـــدول ال
العدوان ما يقارب ٥ آالف شخص 

في اليوم الــواحــد مابين مسافرين 
وواصلين.

من المستفيد من أداء حكومة اإلنقاذ؟!

يومًا بعد يوم واألسئلة الملحاحة تتنطط 
ــى كــل فكرة تخطر ألحــدنــا عندما يريد  ال
الكتابة عن الحكومة أو تقييم أدائها، ومن 
تلك األسئلة ماذا قدمت الحكومة حتى اآلن 
على الصعيد السياسي.. أليس الوضع كما 
هو عليه حيث لم تستطع الحكومة االلتقاء 
بولد الشيخ الذي لم يأبه لها وال لخطاباتها 

الموجهة إليه؟!
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــهــيــبــة الـــدولـــة وإعــــادة 
المؤسسات الى الدولة هل استجد جديد.. 
وهــل الحكومة تستطيع أن تنقذ القانون 
وتعمل بالدستور بعيدًا عن اللجنة الثورية 

والمشرفين؟!
ماذا عن الوعود االقتصادية وسياسة المورد 
الواحد والتمكن من توفير السيولة والمرتبات 

جاهزة والـ٤٠٠ مليار؟!
هل طرأ على الخطاب اإلعالمي أي جديد 
منذ تشكيل الحكومة أم ظل كما هو ُيدار 
من قبل الشخص ذاته الذي كان يديره قبل 

التشكيل؟
ما الشيء أو العمل الذي قدمته حكومة االنقاذ 
حتى اآلن نستطيع من خالله أوبه المزايدة 
على الشعب الصابر والصامد بأن األمور بدأت 
تنجلي ولم يعد لأليام حق ألن تقول هذي 

مبتداها؟!
األسئلة كثيرة ومؤلمة وكلها تبعث على 
القهر ونحن نقيم أداء حكومة بن حبتور 
التي بث تشكيلها بعد مخاض عسير األمل 

في قلوب كل اليمنيين..
كل يوم يمر من عمر حكومة االنقاذ يزداد 
فينا االحــبــاط والــيــأس بــأن ال شــيء تقدر أن 

تقدمه الحكومة للمواطنين ســوى الكالم 
والوعود ونثر األماني بطريقة لم تعد قابلة 

للهضم.
يومًا بعد يوم وحكومة االنقاذ تخيب ظن 
المستضعفين وتثبط همم المؤملين بغٍد 

أفضل وتخذل الموظفين.
ل تفاؤل الشباب وأســر الشهداء،  ويتضاء
ويـــذوي بصيص األمـــل فــي قــلــوب الجرحى 

والمعاقين.
ما مر من عمر حكومة االنقاذ يفرض على 
الثوار واألحـــرار والمخلصين والشرفاء من 
أبناء الشعب والجيش واللجان والمتطوعين 
من أبناء القبائل عدم الركون والتعويل على 
الحكومة في تقديم شيء من شأنه أن يعزز 
من الدور البطولي في الجبهات.. هكذا يقول 

واقع الحكومة..
وما نقوله هنا ليس تشهيرًا بالحكومة أو 
مكايدات أو.. أو.. وإنما ما يفرضه على واقع 
البلد الــذي يــواجــه أبشع الــجــرائــم، وظــرف 

الشعب الذي يتلقى أشنع المظالم.
يجب أن نقول للحكومة حقيقتها فوضع 
البالد ال يسمح بالصمت أو المجاملة، والوقت 

جد عصيب وال يقبل المحاولة أو التجريب..
فالتواكل أو االخــطــاء فــي وضــع كهذا قد 
يقضي على البالد برمتها ويسنح الفرصة 
لألعداء ليحققوا ما لم يستطيعوا تحقيقه 

وهم في عنفوان عدوانهم..
ونؤكد أنه اذا استمرت حكومة بن حبتور 
بهذا األداء فإن المستفيد هو طرف العدوان 
في أكثر من جانب، والراسخون في السياسة 
يدركون ذلك ولكنهم يتقارحون الى الداخل!!

٤٢ وزيرًا.. كم الفاعلون؟!

علنت تشكيلة حكومة االنقاذ كانت أهم المالحظات التي طرحها سياسيون ومتابعون 
ُ
عندما أ

وناشطون ومواطنون تركز على عدد الوزراء البالغ ٤٢ وزيرًا.
وفي أول حوار لرئيس الوزراء بن حبتور مع قناة «الساحات» رد على المالحظة بقوله: إن ٤٢ وزيرًا 
قوام حكومته رقم بسيط في ظل األوضاع الراهنة، وأكد أن الرقم يفترض أن يكون ١٠٠ وزير.

المالحظة على الرقم من قبل الجميع لم تكن لفرض النقد والشرشحة بقدر ما كانت استشعارًا من 
المواطنين والسياسيين لوضع الخزينة العامة التي ال تحتمل تضخيم أرقام المسئولين ومتطلباتهم، 

في الوقت الذي ال تقدر الخزينة على دفع مرتبات الموظفين.
وبعد قرابة الشهرين من إعالن تشكيل حكومة االنقاذ نجد أن الفاعلين من الوزراء -ولو بدون 
هم، بل إن البعض لم  فائدة حتى اآلن- ال يتجاوزون عدد أصابع اليدين، والباقون نسينا اسماء

نتعرف على صورهم حتى اآلن.
طبعًا جميعهم استلموا سيارات جديدة وتحولوا الى مساكن جديدة تتسع لمنصب «وزير» 
ومتطلباته وتهيئته ألداء مهامه بدون مشاغل وهموم، ولكن الى اآلن لم نسمع لهم حسًا وال ركزًا!

السياحة والثقافة.. دّوروا لي عن وزير!!
وزيرا السياحة والثقافة غائبان عن المشهد السياسي ألسباب غير واضحة واذا 

وضحت فستكون غير مبررة بكل تأكيد.
باقزقوز والكبسي وزيران في حكومة االنقاذ ومهام وزارتيهما متداخلة جدًا وبإمكان 
أحدهما أو كليهما انجاز مهام غاية في األهمية لعكس الوضع الراهن لآلثار واألماكن 

السياحية التي يستهدفها العدوان بشكل مستمر.
الوزيران الى اللحظة لم يقدما أي عمل من شأنه التأثير على المنظمات العالمية 
واستمالة مواقفها لصالح الدفاع عن التراث اليمني العالمي الذي يستهدفه نظام آل 

سعود ويعمل على تدميره وطمسه.
باقزقوز والكبسي يعيشان غيبوبة المسئولية وكأنهما غير مستوعبين لمهامها 
أو أنهما لم يهضما حقيبتيهما المفروضتين عليهما وفقًا لما يؤكده غيابهما عن 

المشهد والحراك الحكومي..

كنا نتوقع أن يظهر الوزيران في مؤتمر صحفي يخاطبان العالم ويناشدان الضمير 
اإلنساني التفاعل مع ما يحدث لآلثار والتراث واألماكن السياحية في اليمن من قبل 

تحالف العدوان..
ويقدمان تقريرًا مفصًال باألرقام والصور والمشاهد الحية لما تم استهدافه من قبل 
مقاتالت العدوان ومرتزقته في مختلف المناطق اليمنية.. ويخاطبان العالم بمخاطر 
اإلرهابيين على اآلثار وما فعله عناصر داعش والقاعدة من تدمير آلثار في المناطق 
التي يسيطر عليها التنظيمان في المحافظات الجنوبية.. كما أن بإمكان الوزيرين 
باقزقوز والكبسي مخاطبة العالم وتقديم الكارثة التي حلت على األماكن األثرية 

والسياحية بسبب العدوان الغاشم -على األقل- عبر وسائل التواصل االجتماعي..
الوزيران بصراحة يتعامالن مع مسئوليتهما بثقافة خاصة بهما وكأنهما في سياحة 

وترفيه!!

وزير «الهاشتاجات» والتشعيبة الغريبة!! تربويون يستغربون عدم تدشين 
«الحوثي» امتحانات الفصل األول

استغرب التربويون الصامدون في وجه 
العدوان عدم تدشين وزير التربية يحيى 
الحوثي امتحانات الفصل الدراسي األول.. 
«الميثاق»  عدد من التربويين أكــدوا لـ
استغرابهم تجاهل الوزير الحوثي 
للعملية االمتحانية التي تجري 

في ظل العدوان.. 
وقــــالــــوا: 
ــــــــا  كــــــــن

نــــتــــوقــــع مــن 
وزيـــر التربية أن يدشن 

االمتحانات ويلقي كلمة توجيهية 
ــي أداء  للتربويين ويــثــمــن صــمــودهــم ف

واجبهم الوطني تحت القصف الــذي يشنه 
تحالف العدوان على اليمن والذي لم تسلم منه 

المدارس وصروح التعليم.
وأضافوا: يفترض على وزير التربية أن يكثف من نشاطاته 

التربوية الميدانية التي لم يبدأها بعد، 
ويشعر المعلمون والمعلمات وكافة 
التربويين أن قيادة الوزارة تدرك حجم 
المهام التي يقومون بها وصمودهم 
االسطوري في مواظبتهم والتزامهم 
بالدوام في ظل الظروف االقتصادية 
والمادية الصعبة التي يمرون 
بها منذ عــدة أشهر بــدون 

مرتبات.
معتبرين عدم تدشين 
الـــوزيـــر االمــتــحــانــات 
النصفية تجاهًال 
واضـــحـــًا لــهــذه 
المؤسسة ولصمود 
ابنائها في وجه العدوان وعدم 
استشعار للمسئولية الملقاة على عاتقه تجاه هموم ومعاناة 

كافة التربويين والتربويات والطالب والطالبات.

ُمهّرج بدرجة مريض.. «حسن زيد» 
كارثة الشباب والرياضة !!

كأن الحركة الرياضية  في بالدنا لم يكن يكفيها كوارث خيانة خلخلتها 
وعدوانًا همجيًا دمر بنيتها فأضيفت لها "كارثة" اخرى بتعيين اسوأ مهرج 
عرفه تاريخ السياسة والعمل السياسي باليمن وزيرًا للشباب والرياضة حسن 
محمد زيد والذي بات وجوده وحضوره في هذا الموقع اليقل 

دمارًا عن الخيانة والعدوان السعودي االمريكي الغاشم .
الجميع يعرف أن النظام السعودي يتعامل مع 
اليمن كحديقة خلفية يرمي اليها بنفاياته 
ــه ..وفيها ينمي ويـــدرب ويبني  ــاذورات وق
ارهابه فإنه تم التعامل مع وزارة الشباب 
ــك  والــريــاضــة كحديقة خلفيه مكملة ..ذل
ـــراض المركبة  ان حسن زيــد يمثل كــل االم
والمتراكمة لرميها والتخلص منها الى كرسي 

وزير الشباب والرياضة.
ولــم يكن غريبًا أن يكون حسن زيــد الوزير 
ــذي  االستثنائي فــي حكومة اإلنــقــاذ الوطني ،ال
ستقبل من كل اطياف المجتمع بتهكم وسخرية 

ُ
ا

حتى قالوا إن وصول هذا الكائن لهذا المنصب 
بمثابة قتل واغتيال ماتبقى في مفاصل الحركة 

الشبابية والرياضية من حياة وإرادة. 
وليس غريبًا ايضًا من هذا المهرج (النكبة) 
في الحياة أن يقول مااليقبل ومااليعقل 
فهو في ذلك المجهول ..حتى بما 
ــذي يبحث عن  عنه معلوم ال
شهرة في محاوالته النيل 
ــار الــكــبــار  ــب لــيــس مـــن ك
ــن أدوات  بــاعــتــبــاره م
الفوضى والتقويض 
ـــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا  ال
بيع  لر با يسمى  ما
العربي االســوأ في 
التاريخ ٢٠١١م.

الحركة الشبابية 
ــريــاضــيــة تغلي  وال
من تصرفات وازعاج 
«موتر» الجندي.. وال 
يستبعد أن تمنعه من 
دخول الــوزارة حتى يعقل، 
ــوزيــر  ــي ال فــالــعــقــل الــســلــيــم ف

السليم!!

ما وراء الدكتوراة 
لحازب!!

ر 
ّ

تنامي الى مسامعنا أن جامعات أهلية تحض
لمنح وزير التعليم العالي شهادة الدكتوراة 
الفخرية، وهــي سياسة تملقية تمارسها 

هذه الجامعات مع كل مسؤول ذي عين 
رقابية!!

ــه عـــن الــشــيــخ  ــعــرف ـــا ن م
حــســيــن حـــــازب أنــه 

يتمتع بكاريزما 
ويــــــــــــدرك 
ــــزى  ــــغ ــــم ال

وال يقبل بمثل 
هــكــذا سياسة 
تسيئ للتعليم 
أكثر مما تكرم 
ــــســــؤول،  ــــم ال
فحازب يدرك 

أكثر من غيره أن أية جامعة 
ه ضعفًا  تقدم على هكذا عمل تخفي وراء

وتقصيرًا في األداء والمهنية!!


