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استبساط فك اإلرتباط..!!
واهللا عشنا وشفنا.. 

حتى قبل اعالن الوحدة المباركة لم يكن 
هناك من يجاهر في العداء للوحدة اليمنية إالّ في 
سياق الحديث عن توفير المناخ أو تجهيز الملعب.

اليوم وبقوة دفــع التنافر السياسي وتنامي 
مشاكل ثنائية االقتصاد واألمن صار عندنا من 
يطرح مطلب فك اإلرتباط بوقاحة مستغالً حالة 
انعدام الوزن التي مرت بها البالد لعام ونصف 

العام..
وساعد على هذه الجرأة في الطرح إحساس كل 
ناقم على وحدة الوطن اليمني بأن هذه أيامه 
لإلنتصار ألحالم التشظي وإعادة ساعة التاريخ 

للوراء.
والمؤسف أن من يفترض فيهم التصدي لدعوات 
التشظي تحت مسميات تمزيقية مظهرها ناعم 
وحقيقتها العذاب اليسجلون من المواقف أكبر من 
السكوت الراضي أو الممانعة الخجولة حتى يتجنبوا 

اإلتهام بأنهم ليسوا ثوريين كما يجب..
وحول هذه القضية وغيرها من قضايا الثوابت 
الوطنية فإننا في هذه البالد «واقعين» تحت ضغط 
نفاق متبادل.. نخب سياسية تنافق المجاميع 
االنفصالية ومجاميع من المواطنين اكتشفوا 
عجز مؤسسات الدولة في إيصال  خيرات الوحدة 
الى الناس ليس بمعنى أحاديث الطريق والشارع 
والمدرسة وبعض الخدمات وإنما لم يلمسوا 
انعكاساً لخير الوحدة على حياتهم المعيشية 
ومتطلبات أوالدهم.. عزز ذلك أخطاء تمثلت في 
تعيين أشخاص لم يكونوا أمناء ولم يكونوا أقوياء.

هذا الحال الذي صرنا فيه نرى فيه الصوت التمزيقي 
مرتفعاً وسط حالة الفتة من النفاق السياسي يغفل 
العواقب القريبة والبعيدة للسير بعيداً بالمشاريع 
الصغيرة على حساب مشروعنا اليمني الذي يجب 
ان نكتبه وننفذه تحت سقف الوحدة وأن تكون أبرز 
مالمحه اإليمان بأن اليمن يتسع للجميع وان العدالة 
االجتماعية والمواطنة المتساوية هي أساس أي 

حديث عن الشراكة في الوطن.
ال أريد الدخول إلى نوايا من يخططون لالنفصال 
لكن لغتهم تكشف عما في قلوبهم وكثير مما 
ــوأ منهم أن كثيراً ممن  يقولونه مسيئ.. واألس
حسبناهم وحدويين صاروا يتمادون في التواطؤ 
واالصطالء في نيران القفز الى المجهول دونما 
طلب من اهللا ان يرزقنا تغليب الحوار المثمر وفق 
رؤية صائبة وغير حاقدة.. مدركة أن البناء على أرتال 

الكذب هو بناء معرض للدمار ولو بعد حين..!

محمد أنعم

 دعوة لإلضراب 
ووقف الحوار مع 

المشترك 

قمة السخرية 
يا أمن ذمار!!

بــنــاء محافظة   ا يسخر 
ذمار من خبر قيام أجهزة 
األمن بالمحافظة بتنفيذ خطة 
أمنية بنجاح.. في الوقت الذي 
تتقاعس اللجنة االمنية عن 
القيام بواجبها في ضبط بقية 
المجرمين قتلة وكيل المحافظة 
الشيخ عبدالكريم  المساعد 
ــان ومــرافــقــيــه والــذيــن  ــف ذع
يسرحون ويمرحون، وبرغم 
األوامر القضائية بذلك إالّ أنها 
التريد ضبط المجرمين والقتلة 
وكأنها تريد ان تفتح باباً للثأر 
ونزيف الدم.. ويقول ابناء ذمار 
اذا كانت اللجنة األمنية عاجزة 
عن ضبط قتلة وكيل المحافظة 
وقامت بمطاردة الصوماليين 
فقط.. فكيف نأمن على هذه 
االجــهــزة والمسئولين وهي 
معنية بمالحقة الصوماليين 

والقبض عليهم فقط..

الوزراء الذين يتعمدون قطع الكهرباء  
لفرض عقاب جماعي على ابناء الشعب 
اليمني يجب ان يحاسبهم الشعب فوراً فالسكوت 
عن معاناة اخواننا في عدن وابين والحديدة 
وحضرموت وتعز وغيرها من المدن الساحلية 
الذين يعانون االمرين جراء استمرار انقطاع 
الكهرباء المتعمد من قبل مليشيات االصالح 

في هذا الصيف الشديد الحرارة اصبح جريمة.
نعم ، ال يجوز شرعاً ان نسكت عن جريمة قطع 
الكهرباء المتعمد والتي امتدت مؤخراً لتطال 
كل مواطني الجمهورية وصارت تمثل ارهاباً 
من نوع اخر يمارس ضد ابناء الشعب من قبل 

بعض وزراء المشترك..
ولهذا ندعو الى هبة شعبية إلسقاط وزيري 
الكهرباء والداخلية.. من خالل االمتناع عن 
تسديد فواتير الكهرباء والمياه والضرائب 
المختلفة والجمارك وغيرها من الرسوم حتى 

يتم اقالتهما فوراً.
ولتكن هــذه خطوة اولــى نؤكد من خاللها 
اننا شعب حر ولن نخضع للوزراء الفاسدين 
والمتآمرين على الشعب والممتلكات العامة مع 
التمسك بضرورة احالتهم الى المحاكمة كخونه 
لألمانة ومتواطئين مع المخربين واالرهابيين 

والقتلة..
كما يجب على اتحاد نقابات عمال الجمهورية 
والمنظمات المدنية وموظفي الدولة والقطاع 
الخاص القيام بدورهم الوطني ومواجهة هذه 
االعمال االجرامية من خالل الدعوة الى اضراب 
عام في عموم محافظات الجمهورية وايقاف 
العمل في المطارات والموانئ وكل المرافق 
المهمة حتي يتم اقالة الحكومة برمتها إذا لم 

تسارع الى اقالة اولئك الوزراء ..
العام  الشعبي  المؤتمر  ايضاً على  ويجب 
واحزاب التحالف الوطني وكل القوى الوطنية 
الوقوف بجدية امام هذه التداعيات الخطيرة 
والمسارعة للقيام بدورهم ازاء ما يحدث بهدف 
التخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني التي 
تجاوزت كل الحدود حيث ان عليهم ان يحددوا 
موقفاً واضحاً وشجاعاً ينحاز للشعب ويدافع عن 
مصالح المواطنين من خالل اعالن تعليق الحوار 
مع احزاب اللقاء المشترك وابالغ الدول الراعية 
للمبادرة بذلك في اسرع وقت واشتراط عودته 
بإعادة كل الخدمات االساسية الى كافة ابناء 
الشعب وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية 
واليتها التنفيذية وقرارات مجلس األمن الدولي 
مع التمسك بضرورة اقالة وزراء المشترك الذين 
يتعمدون فرض عقاب جماعي على المواطنين ..
ان المؤتمر الشعبي العام واحــزاب التحالف 
الوطني مطالبة بعقد اجتماع طارئ للوقوف 
امام هذه التداعيات واال تظل في موقف المتفرج 
او الشامت من الحكومة وتتجاهل الكارثة التي 
يواجهها ابناء الشعب اليمني من قبل هذه 
الحكومة التي اضحت اشبه بطاعون يدمر البالد 

والعباد ..
والخروج بقرارات تؤكد على عدم التفريط 

بمصالح الشعب مهما كان الثمن..
علماً ان ما يحدث اليوم هو مؤامرة مفضوحة 
ينفذها رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والداخلية 
والمالية ضد قطاع الكهرباء ومحاولة تدميره 
لصالح نافذين يسعون الى القضاء على هذا 
القطاع العام الحيوي وتحويله الى ملكية ألسرة 

واحدة ..

عبداهللا الصعفاني

إرهاب 
الحكومة

فقر.. ظالم.. تقطع.. مجاعة..   
ــاب.. دمــار.. حر شديد..  اره

و...و.. الخ.
كل هذه المآسي تحدث والحكومة 
التحرك ساكناً.. وتــواصــل إلقاء 
الخطب وحضور نــدوات الفساد 

ووالئم النصب واالحتيال.
إننا نواجه ارهاباً حكومياً من نوع 
آخر وحرب بشعة تخوضها الحكومة 
ضد الشعب المنهك من االرهاب 

و«ثوار» آخر زمان..!

النساء يزغردن واألطفال يرفضون في الشوارع فرحاً
عـــــــــــــادت   

لى  إ لبسمة  ا
بعض سكان أحياء 
ــري والــزراعــة  ــدائ ال
في العاصمة.. خرج 
األطــفــال يرقصون 
ــاً  ــرح ــون ف ــب ــع ــل وي
ــرار من  برحيل األش
أحيائهم وشوارعهم.

ــــردت الــنــســاء  زغ
ــن  ــه ــواه بــمــلء أف
برحيل قطاع الطرق 
والــذيــن أبــاحــوا كل 
المحرمات طوال عام.

خرج الرجال والشباب يغسلون الشوارع وأبواب منازلهم 
بكل أدوات التنظيف.. بعضهم وزعوا الكيك والشوكوالتة 

بالمناسبة.
نعم لقد تحرروا من 
زوار الليل وخاطفي 
الــشــبــاب وتخلصوا 
من الجالدين والقتلة 
الذين يمشون بجنازة 

المقتول.
صلوا هللا حامدين 
شــاكــريــن فقد رفع 
عنهم هــذا الــوبــاء.. 
وخيام األشرار قاطعي 
صلة األرحــام.. وأزاح 
كــابــوس الراقصين 

الذين سرقوا النوم من عيونهم والسكينة من حياتهم.
أما االحتفال الكبير فسيكون غداً لكل أبناء اليمن برحيل 

.. قطاع الطرق قاتلهم اهللا من شوارعنا كاملةً

باسندوة 

‰U²G¹
الطفولة

ـــاء    ـــن ـــي أب ـــعـــان ي
ن  عــد فظتي  محا
والحديدة مأساة حقيقية 
وعقاباً جماعياً ال يجب 

السكوت عليه..
فالحر الــشــديــد صار 
أشد أنواع التعذيب التي 
ة  و سند با مها  يستخد
ك  ــر ــمــشــت ل ا ء  ا ر ز و و

ضدهم..
األحــزاب التي تتسابق 
للحصول على أصواتهم 
االنــتــخــابــيــة وتــفــرش 
 . لــهــم. وروداً  األرض 
ــــــوزع قــطــم الـــرز  وت

والــســكــر.. الــيــوم بــدأت 
بــمــعــاقــبــتــهــم بقطع 

الكهرباء..
ــأن  ولــــم يــكــتــفــوا ب
ــدن و  يعيش أبــنــاء ع
الحديدة بدون كهرباء، 
بل لقد أصر على زيادة 
ــزل، لقتل  ــدي سعر ال
المزارعين والصيادين 
في مذبحة تعد األبشع 

من نوعها..
اتقوا اهللا أيها الجاحدون، 
فالشعب ال يستحق كل 
الوحشية وكفى  ــذه  ه

طغياناً..

أوقفوا تعذيب أبناء عدن والحديدة

خدمات مسمومة!!
ــاالت التسمم الغذائي    ح

ـــتـــشـــاراً بين  ـــــزداد ان ت
لهم  و تنا بسبب  طنين  ا لمو ا
أو  ألغــذيــة منتهية الصالحية 
تسبب اإلنقطاع المتعمد للكهرباء 
بإفسادها.. وال مفر أمام الجميع إالّ 
إلى المقابر.. فالمستشفيات بدون 
كهرباء واألدوية أصبحت سموماً 

قاتلة لمن يتناولها..
وموسم التهريب يزدهر أمام 
ــفــوضــى.. فمن يحمي  هــذه ال
االنسان اليمني.. من األحزمة 

الناسفة التي تمأل شوارعنا.

ترأس محافظ شبوة علي حسن   
األحمدي اجتماعاً مشتركاً لقيادة 
مديرية ميفعة ورئيس وأعضاء اللجنة 

األهلية بمدينة عزان.
جــرى خــالل االجتماع التأكيد على 
ضرورة تكامل عمل الوحدات العسكرية 
واألمنية المرابطة بالمدينة واللجنة وبما 
يحقق حماية األمن العام فيها وحماية 
وصيانة مرافقها الخدمية ومصالح الناس 

ومحالتهم التجارية.
ــح مدير عام  ــالل االجتماع أوض وخ
المديرية عبداهللا عاتق باعوضة أن 
قيادة المديرية أعــدت خطة متكاملة 
لعودة أهالي عزان النازحين عنها منذ 

فترة طويلة..
ــاً التجار وأصــحــاب محالت البيع  داعــي
بالمدينة إلى ضرورة االسراع في مباشرة 

ومزاولة أعمالهم في محالتهم التجارية.

عودة أبناء عزان بعد طرد القاعدة

benanaam@gmail.com


