
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

لو كان عندي قيمة علبة رنج لغافلت  
حــرس الليل وكتبت على ســور مقر 
ـــــوزراء شــعــار اإلســــــراف.. الــكــســل..  ــاســة ال رئ
التقاعس.. االنشغال عن أوجاع الشعب األمارة 
باألطماع رذائل تهبط بمستوى أي حكومة خارج 

أبسط علوم السياسة والحكم واإلدارة. 
 ويا الله.. ما الــذي حدث ويحدث أمامنا منذ 
تشكيل حكومة بن حبتور غير الغياب التام 
عن هموم الناس وهي التي حملت اسم حكومة 
ــقــاذ.. ال شــيء، غير أنها بحاجة لمن ينقذ  اإلن
سمعتها على وقع هيهات وقد قادت الناس إلى 
اليأس، ولم تعّبر عن واقع ولم تحضر في ممكن 

وال مستحيل. 
منا أن الوضع االستثنائي في أي بلد 

َّ
 زمان.. تعل

يحتاج إلى حكومة استثنائية ولقد فهمنا أننا تحت 
وضع استثنائي يتمثل في صلف عــدوان شامل 
واحتالل لبعض المحافظات والمناطق، غير أن 
الحكومة ليست استثنائية إال بحسبة الفهم الغلط 
لمعنى كيف يكون العمل االستثنائي وكيف يكون 

اإلنقاذ. 
 والــقــضــيــة أكــبــر مــن قضية الــراتــب وعجز 
الحكومة عن تفسير فشلها حتى في تبرير لماذا 
ال ينعكس المتاح من الموارد والفوارق على حياة 

المواطنين. 
القضية تبدأ وتمر وتنتهي عند سوء اإلدارة 
وإفــشــال كل دعــوات توحيد شوالة اإليـــرادات 
أو تبرير عدم إحساس الحكومة بأوجاع الناس 

المعيشية والخدمية. 
 حكومة تتحدث عن حصار وترعى ارتفاع 
الــمــواد الغذائية الموجودة في مخازن التجار 
بأسعار ال قبل للناس بها.. ولعل ما حدث من 
تواطؤ في مسألة رفع أسعار النفط والديزل 
والغاز ما يؤكد أن المصائب الحكومية لم تأِت 
فــرادى وإنما بجماعية تدمير أي نظام حماية 

الناس بشقها القانوني واألخالقي على السواء.. 
إشراف على اإلسراف وكسل في ضبط الهطل 
المؤسساتي وفشل في لجم أي عنصر من عناصر 
التضخم واإلفقار وعدم استدعاء أي رصانة مالية 

تحتوي الزيادة الفاجرة في أسعار كل شيء. 
وفوق هذا تبريرات فاجرة تفتقر ألبجديات 

المسؤولية وروح اإلحساس بالناس .
 لقد اعتقدنا بإمكانية أن تمثل هذه الحكومة 
ين، فإذا هي ال تنتج  ولو دور حكومة أهون الشرَّ
غير الفشل واإلشراف البائس على تزايد أوجاع 

الناس. 
 ومـــن ســخــريــات الــزمــن الــيــمــنــي المنكوب 
بالعدوان الخارجي وسوء إدارة الداخل أن وجود 
مؤشرات على تغييرها لن يكون سوى غسيل 
لمجمل فشلها وقراراتها المجففة لما تبقى من 
حياة لنكون أمام حكومة جديدة تواصل الفشل 
المحفوف بالتبرير .. ما نزال في البداية وأنتم 

شعب مستعجل.

هطل حكومي..
 فجور مؤسساتي!!

تظهر علينا بين الحين واآلخــر كتابات  
من ُيسمون انفسهم ناشطين ويّدعون 
أنهم إعالميون ويظنون انهم بالهراء سيكونون 
هر أولئك بين العامة 

ُ
مشهورين.. صحيح.. لقد ش

وُعــرفــت أســمــاؤهــم وتـــداول البعض منشوراٍت 
وكتابات لهم، لكن الجميع يصف أولئك بالسفهاء 
ويطلق عليهم البعض لقب الــعــمــالء وآخـــرون 
لبعض فيهم َيعرف  لمنتفعين وا يسمونهم ا
الكثيرون ايــن كــانــوا ومــا كــانــوا فيه مــن الوضاعة 
وأي مهنٍة امتهنوا حين كانوا يتنطعون أمام دور 

المشائخ والمسئولين بحثًا عن بضعة آالف.. ثمن مدحهم وتمدحهم ومديحهم 
ألولئك الذين كانوا في انظار المتنطعين قـادة.

وكثيرًا ما يجتمع العقالء من الحلفاء لمناقشة اوضاع بلد وللتفاهم في مصير األب 
واألخ والقريب والولد.. وفي أوج النقاش الذي يخوضونه يتحدث هذا من طرف "ص 
أو ع" مع ذاك اآلخر.. ُيطالبه بأن الزموا والتزموا وليلتزم الصغار فيكم، فيرد عليه 
المستمع له ذاك مقلًال من شأن ما يطالبه به زميله ورفيقه في الصمود.. ال عليك يا.. 
.. فيقف الُمطالب ُمحتارًا 

ً
"أ..أو.. أبو" هؤالء "شوية مجهاله" كما ُيقال عليهم عامة

يتأمل في الرد وُيفكر في مدى مصداقية حديث زميله من تهربه وألتفافه..!
 في حال سبيله وهدفهما المشترك 

ٌ
ل

ُ
ينتهي النقاش ويتفق قادة الحلف ويمضيان ك

مواجهة العدوان والحفاظ على ما تبقى من منجزات كل اليمنيين في بالدهم.
وفجأة تطلع علينا صحيفة "الحليف" بعنوان كعناوين صحف اإلصالح القاطنين 
بالرياض.. وبالمانشيت "األزرق" والبنط "العريض"، ُيسيئ لحليفه الذي ارتمى بين 
احضانه يطلب منه التحالف معه ليتفادى غضبًا شعبيًا وثورة جياع وغضب يمنيين ال 

يعرفون لّي األذرع ونبيهين جدًا إن أحٌد فكر بالتذاكي عليهم، وفي لحظٍة قومية قرر 
"فارس" الخيل الرائد، وربان سفينة المؤتمر وزعيم الشعبي العام ومعه قيادات حزبه 
أن ال يتركوا الوطن لعاصفة الغضب الشعبي والعدوان الخارجي وارتزاق المرتزقة 
ه.. فيوافق حينها على التحالف الذي كانوا ُيدركون أنه تحالف خسارٍة  ممن كانوا ابناء

ال ربح وتحالف تضحية وفداء ال تحالف استثماراٍت وثراء.
مرت االيام وبدأ المهتزون الذين ارتموا يتوددون إّال التحالف.. والتعافي شيئًا فشيئًا 
حتى خرج جميعهم من العناية المركزه بتدخٍل جراحٍي عاجل نفذه "عرآُبو السياسة 

وفرسان القيادة وفالطحة االدارة".
وما أن تعافوا وعادوا للظهور بين العامة والحديث مع البسطاء حتى تطاولوا على 

الضعفاء وظلموا الكثير من الفقراء.
مرت االيام وزاد التنمر وكثر الـتقول والهرج والمرج حتى وصل الحال بهم إلى 
التهجم عبر وسيلة رسمية تابعة لهم على "الحليف" الذي مدوا ايديهم اليه ودعوه 

لترويضهم حتى يتجنبوا الوقوع في الكوارث واألخطاء.
مثلوننا كشعب وتتحدثون 

ُ
لحلفاء صنعاء وشرفاء الحزب والجماعة ولكم يا من ت

باسمائنا كمواطنين وتواجهون االعــداء وتخططون 
ــفــرض البعض  لــلــمــعــارك وتــفــرضــون سلطتكم وي
فيكم سلطته على الجميع، كونوا كما يود لكم ابسط 
المواطنين ان تكونوا.. كونوا يمانيين حميريين سبئيين 
وحدويين جمهوريين سبتمبريين اكتوبريين.. وكفى..
كونوا أناسًا صادقين مع انفسكم ووطنكم ودعوكم 
من سياسة لّي األذرع سياسة الضعفاء، دعوكم من 
كــذب االعــداء وتهرب الوضعاء، دعــوا نفاق اليهود، 
وتخبط البوذ، انسوا الغدر والخيانة وتعايشوا على الوفاء 
والتضحية ودعوكم من الشعارات الزائفة والصرخات 
الدخيلة والهتافات الهالمية.. دعوكم من كل هذا الهراء.. واعملوا على ما أذتمنكم 
الشعب لتعملوا عليه، وفروا لقمة عيشه وقوته الضروري، وليؤجل المستثمرون 
مشاريعهم، ويتوقفوا عن شراء العقارات ويكتفوا بعقاراٍت وأموال بأرصدتهم، يكفي 
تجار النفط ثالثًا من السنوات العجاف على الشعب والسمان عليهم، أعيدوا لشركة 

النفط حقها في ان تستورد حاجة ابناء اليمن من المشتقات المخولة باستيرادها..
لة من صغار الصغار وأشباه الرجال، فإن العقالء مازالوا حتى 

ُ
أما أولئك الث

اللحظة ُيرددون "مع الغاوي عاقل" ومع "المرة رجال" (هكذا يتداولها عامة 
الناس) الساقطون بكتاباتهم والوضعاء بأحرف تخطها أقالمهم _ كفى _ كفاكم 
ة انتم تعيشون فيها وكفاكم  الوضاعة الذي اوصلتم انفسكم اليها وكفاكم دناء
ِل يوٍم تزدادون غوصًا في وحل صنيعكم القذر ليعلو 

ُ
سقوطًا بترهاتكم.. في ك

رصيد قذارتكم.. حتى يصل بكم الحال الى ان تفوقوا بقذارتكم وقاذوراتكم 
القذارة نفسها، فتكونون حينها أقذر الكائنات التي تطفو على بقعٍة من بقاع 

المعمورة..!.

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٨٥)
االثنني :٢٧/ ١١/ ٢٠١٧م 
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   عبداهللا المغربي

مع الغاوي عاقل.. ومع المرة رّجال!

في كل بــالد الله التي تحترم نفسها،  
 الدولة بسلطاتها المختلفة في 

ّ
تظل

خدمة الشعب ال العكس..
الشعب اليمني وتحديدًا طبقته الوسطى فما 
م عناء خدمة هذه الدولة 

ّ
دون، هو من يتجش

العالقة في شــراك التعثر والخيبات منذ زمن 
بعيد.. هو من يدفع باستمرار فاتورة المشاريع 
ــتــي يطلقها لــصــوص هـــذا الــوطــن  اللئيمة ال
وقراصنته.. وهو ال سواه -وكجزاء سنمارٍي وقح- 
من يتعرض لذلك الدهس اليومي الحقير من 
قبل المتاجرين بقضاياه ومشاكله وما أكثرها 

وأقدسها!!
باسمه يفتتحون جلساتهم.. نــدواتــهــم.. 
 سوى 

ّ
مؤتمراتهم.. ويتضح اثــر كــل ذلــك أال

نزوات ومؤامرات تحاك ضده في كل حين وحين!!
وباسمه ينطلقون لحجز مقاعدهم الفارهة في 
صفوف هذا الوطن األولــى بينما عليه أن يظل 
ٍم بائٍس يتنقلون عليه، ونحو 

ّ
في المؤخرة كسل

مآربهم الوضيعة يصعدون!
هؤالء «السفلة» الذين يقتلون القتيل ويمشون 
في جنازته، ال يتوارون عن حياتنا،ال يغيبون، 
ال يخجلون عن تعّريهم المستمر وتفاهاتهم 
العابرة للمبادئ والقيم،فمن يقنعهم بأننا ندرك 
تمامًا أنهم هم أصل كل أوجاعنا وفصلها، حتى 
وإن استمرأوا الزيف والخداع، وأنهم على اّدعاء 
قربهم منا ؛ أبعد ِمن أن يمثلوا حلم جائع في 
كــســرة خبز تــســّد رمــقــه وتقيه شــر المسألة 
والــهــوان، أو حلم عاطل على رصيف البطالة 
في عمٍل كريم يقيه ومــن يعول شر التشرد 

والضياع؟
 هــاهــم الــيــوم يــتــبــارون فــي إحـــراق المراحل 
لتسهيل مهمة الفوضى من بسط سيطرتها 
على ما تبقى في هذا الوطن من فتات الطمأنينة 
واالستقرار،،قد يسددون في شباك هذا الواقع 
بعض أهدافهم "المتسللة" الخبيثة وقد ينعمون 
بفوز لبعض الوقت، لكنهم يخسرون، ونحن 

جميعًا وطنًا بحجم اليمن السعيد.

أيام ما كان 
لنا دولة!

 غيالن العماري

حروب تجار السوق السوداء

أنظمة العار العربية

عدم االستعداد لمواجهة الحرب االقتصادية القذرة التي يشنها تحالف العدوان على 
بالدنا وشعبنا.. أمر يبعث على المخاوف والقلق.

ليس من المنطق أن يهتم المجلس السياسي بتأمين مخازن الخفاء المشتقات النفطية 

لتجار السوق السوداء، وال يهتم بقضية األمن الغذائي والدوائي.
وعندما يواجه ماليين اليمنيين كارثة الموت جوعًا وقصفًا ومرضًا، وصانع القرار ال 
يكترث بموت الماليين ومنشغل جدًا بملفات االقصاء ورفع اسعار المشتقات النفطية.. 

فتلك الكارثة بعينها..
اتركوا حروبكم الصغيرة والرخيصة، فمعركتنا وطنية وأسمى وأغلى من كنوز 

األرض.. فال تدفنوا رؤوسكم كالنعام في الرمال.

يتعرض الشعب اليمني  
وفــي المقدمة األطفال 
والنساء والشيوخ لحرب ابادة تعد 
األبــشــع فــي تــاريــخ اإلنسانية من 
قبل تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية للعام الثالث اضافة الى 
فرض حصار جائر في استخدام 
قذر للغذاء والدواء والوقود كسالح 

لقتل ابناء الشعب اليمني.
دول العالم والمنظمات الدولية 
ـــارس ضــغــوطــات  ـــم ــتــحــرك وت ت
مختلفة على السعودية وبشكل 
واضـــح لفتح الــمــنــافــذ اليمنية، 
وتتعاطف مــع الشعب اليمني.. 
ــيــة  ــعــرب ووحــــدهــــا األنـــظـــمـــة ال
واإلسالمية التي ماتزال تقف في 
قائمة العار وتبارك إبادة الشعب 

اليمني، ومنها الرئيس المصري، 
والرئيس السوداني عمر البشير، 
وعمر جيله الرئيس الجيبوتي، 
وملك األردن، والسنغال، وارتيريا، 

ومحمد بن زايد، وملك البحرين.
هذه األنظمة لم تخذل الشعب 
اليمني فحسب، بــل إنها تآمرت 
وشاركت في جرائم قتل اآلالف من 
اطفال اليمن سواًء عبر المشاركة 
العسكرية أو عبر مباركة الحصار 
ـــدول  ــكــون ضــمــن ال ــجــب أن ت وي
المصنفة في قائمة العار حتى ال 
ينسى أجيال اليمن القادمة جرائم 
هــذه األنظمة وصمت شعوبها، 
فجميع هذه الــدول لم نسمع لها 
صوتًا واتخذت نفس موقف الكيان 

الصهيوني.

دورات المالزم.. ومذابح الموظفين
ــــض آالف الــمــوظــفــيــن في  

ْ
َرف

مختلف أجهزة الدولة للدورات 
المشهورة بــدورات «المالزم» جعلهم 
عرضة لالقصاء والتطفيش مــن قبل 
الـــوزراء والمسئولين الذين يتعمدون 
فرض قناعاتهم الحزبية كأيديولوجية 

لشغل الوظيفة العامة.
جــريــمــة االقـــصـــاء تــتــواصــل وتــطــال 

لموظفين بشكل  ا
جــــــنــــــونــــــي فـــي 

ــــــــــــوزارات  ال
والمحافظات..  
وضــــحــــايــــا 

الــمــشــاركــيــن في 
مهرجان ٢٤ أغسطس ُيعدون 

ـــر.. اتـــخـــاذ الــمــجــلــس الــســيــاســي  ـــث األك

والحكومة موقف المتفرج أمر ال يجب 
السكوت عنه بعد اليوم.

ات تأخذ طابع االنتقام وتشعل  االقصاء
نيران االحقاد..

ــج هــــذه االخـــطـــاء  ــعــال ـــم ت واذا ل
ــيــة ووقــــف هــذه  بــمــســئــولــيــة وطــن
الممارسات الكارثية.. فالسكوت ُيعد 
حمد عقباه 

ُ
جريمة وقد يؤدي الى ما ت

 بين أبناء الشعب 
ٍّ
من كــوارث وتشظ

الواحد.

السعودية تمنع فريقًا صحفيًا 
أمريكيًا من الوصول إلى اليمن

رفض تحالف العدوان الذي  
تــقــوده السعودية السماح 
مؤخرًا لصحفيين من شبكة «سي بي 
إس نيوز» األمريكية من الوصول الى 
اليمن لتسليط الضوء على ما يحدث 

واالوضاع االنسانية الكارثية فيها.
وأكــدت هيئة االذاعــة البريطانية 
أن السعودية تمنع الصحفيين من 
الــوصــول الــى اليمن ألنها ال تريد أن 
يعرف العالم ما ترتكبه من جرائم 

وحشية بحق الشعب اليمني.
إال أن شبكة «ســـي بــي إس نــيــوز» 
قون الرعب 

ّ
وجدت أن اليمنيين يوث

والــدمــار الـــذي يحل لــهــم.. فقامت 
ته نهاية 

َّ
بإنتاج برنامج ٦٠ دقيقة وبث

االســـبـــوع 
الــمــاضــي، 
ويــظــهــر 
ـــج  ـــام ـــرن ـــب ال
ــــشــــاهــــد ال  م

طاق.
ُ
ت

السعودية محاصرة!!

تعيش السعودية أسوأ مرحلة في تاريخها  
داخليًا وخارجيًا لن تنتهي بعودة األوضاع 
المستقرة للمملكة إال بمعجزة، ورغم أنها تحاول 
أن تخفي أزماتها الداخلية والخارجية بسياساتها 
المتخبطة داخليًا وخارجيًا، إال أن كل شيء يبدو واضحًا 
وال يمكن اخفاء عزلة السعودية عالميًا فقط، بل إنها 

بسياستها الغبية تفرض على نفسها حصارًا داخليًا 
وخارجيًا، حيث لم يعد لديها إال السودان وجيبوتي 
ومصر والبحرين، كما اصبحت السعودية منبوذة 
عالميًا، لكن المشكلة أن السعودية تظهر قوية ألن 
اليمن تاركة المحافل الدولية لها خالية والمجلس 

السياسي يؤجل خوض هذه المعركة دون أسباب!!

نوري.. سالمات

تعرض الزميل األستاذ يحيى علي نوري  
-نائب رئيس تحرير صحيفة «الميثاق»- 
لوعكة صحية ألزمته الــرقــود فــي المستشفى.. 

تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

داعش تتمدد في اليمن وليس إيران!!
الجريمة اإلرهابية التي تعرضت لها مصر -الجمعة- هزت العالم، وتكشف  

عن خطورة خاليا اإلرهاب على دول أكثر جاهزية واستعدادًا لمحاربة 
الجماعات اإلرهابية.. لكن ماذا عن حال اليمن التي لألسف أصبحت مالذًا آمنًا لداعش 
والقاعدة وكل الجماعات اإلرهابية والتي تجد الحماية والدعم والمساندة من دول 

تحالف العدوان بقيادة السعودية؟!
إن على مصر ودول العالم أن يدركوا كارثية خطر تمدد اإلرهــاب على اليمن 
والمنطقة والعالم، ويوقفوا دعم وتمكين اإلرهابيين في اليمن بدعوى محاربة 
التمدد اإليراني، فما يحدث على أرض الواقع هو تمدد لداعش وبقية التنظيمات 

اإلرهابية وليس تمددًا للتواجد اإليراني.

األربعاء حملة تطلقها «الميادين»:

#أنقذوا_أطفال_اليمن
تطلق «الميادين أونالين»  

حملة الكترونية تضامنًا مع 
أطفال اليمن ودعمًا لهم ورفضًا للحصار 
ـــذي يحرمهم مــن أبــســط مقومات  ال
الحياة وللحرب التي لم تستثنهم من 
نيرانها.. الحملة ستكون تحت هاشتاغ 
#أنــقــذوا_أطــفــال_الــيــمــن األربـــعـــاء 

٢٠١٧/١١/٢٩م، الساعة الثامنة 
بتوقيت صنعاء.

وتــدعــو المتابعين للمشاركة في 
هذه الحملة عبر منصاتها (فايسبوك 
وتويتر وتيلغرام) ومن خالل إرسال 
فيديوهات قصيرة على رقم واتساب:  

 ٠٠٩٦١٨١٧٩٧٢٩٥


