
بعد أيام قالئل يهل علينا بإذن الله شهر 
الرحمــة والخيــر والبــركات شــهر رمضان 
المبارك وحالنا مازال منذ العام ٢٠١١م من 
سيئ إلى أسوأ وال أخفي شــكي ويقيني بأننا كما سبق 
أن كتبت قبل عامين فــي الطريق إلى الهاوية وإن كنا 

حقًا في الهاوية. 
ما كنت أحــب أن أعــود للكتابة بعد غيابي شــهرًا 
بســبب المرض الذي أعانيه وبدأ بالتزايــد، أقول ما 
كنت أحب أن أعود بهذا التشاؤم غير أن الواقع الذي 
نشــهده ونعيشــه فرض علّي وعلى الغالبية على ما 
اعتقد هذا التشــاؤم خاصة وإن رمضان الكريم على 

األبواب وواقع حالنا المعيشــي واالقتصادي واألمني في 
تدهور مستمر نسأل الله العافية وأن يأتي شهر رمضان 

ويعدي على خير. 
 للكتابة حال كذب 

ً
الحقيقة المؤلمة التــي دفعتني أوال

الحكومة التي يرأســها باســندوة، كذب تمارســه على 
 وعلى الشعب كذلك.. باألمس قال باسندوة 

ً
نفسها أوال

( إن الحكومة تجاوزت سلبيات الماضي وتعمل على بناء 
الدولة الحديثــة المدنية ) هذا الكالم يــدرك قائله إنه 
كــذب ناهيك عن أنــه «منخل» يحاول بــه تغطية ضوء 
الشــمس .. يكذب على نفســه وعلــى اآلخريــن وكأننا 

ال نعيــش في هذه البــالد التــي تعاني وتــزداد معاناة 
الشــعب فيها يومــًا بعد يوم.. نســأل حكومــة الوفاق 
الباسندوية التي يقودها مشائخ ومتنفذو وتجار حزب 
اإلصــالح .. نســأل عن أي تجــاوز لســلبيات الماضي قد 
تحقق؟! الوطن مازال يعيــش في أغلب أوقاته بالظالم 
نتيجــة االنقطاعــات الكهربائيــة التي تمتــد حتى في 
عواصم المحافظات لساعات طويلة.. وتعلم الحكومة 
قبــل غيرها مــاذا تعني هــذه االنقطاعــات خاصة في 
المحافظات الســاحلية ومنهــا العاصمــة االقتصادية 
والتجارية والسياحية عدن حيث الحرارة الشديدة.. هل 
تحسنت أوضاع الناس المعيشية وتوقف الغالء وتوافرت 

الخدمات حتى بشكل نســبي كالصحة والتعليم والبنى 
األساســية ؟! هل توقفــت أزمة المشــتقات النفطية 
والغــاز التــي تهــدد بجرعــة جديــدة على حســاب 
قوت ومعيشــة وحيــاة الناس؟! هل تحســنت أوضاع 
المتقاعدين الذيــن يعانون أكثر من غيرهم من حيث 
تدني معاشاتهم وحرمانهم من أي حقوق ولديهم أسر 
تعتمد على المعاشات الضئيلة التي تصل نحو ثمانية 
وعشــرين ألف ريال .. والمتقاعد المغلوب على أمره 
والذي أفنى زهرة شــبابه في العمل لدى الكثير منهم 
أسر تتجاوز خمســة أفراد..؟! والسؤال األهم واألكبر 
الذي نوجهه لحكومة الوفاق الفاشلة هل استقرت البالد 
أمنيًا وتجاوزت ســلبيات الماضي كما يدعي باســندوة 
الذي ال حول له وال قوة.. حالة االنفالت األمني المتصاعد 
والذي وصل إلى بيوت الناس وهم آمنون.. هل وهل وهل 
.. أســئلة كثيرة تدفعنا للتأكيد على المناضل عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية إلى االســتجابة لطلب 
البرلمــان في تغيير الحكومة الن النــاس تعبت ويدرك 
األخ الرئيس معاناة الشــعب من هذه الحكومة .. أسئلة 
لن نتطرق فيها إلى الدولة الحديثة المدنية التي يزعم 
باســندوة أن حكومتــه تعمل بكل جهد علــى بنائها .. 

ولكننا فقط ال نتجاوز السؤال: رمضان على كيف؟!!
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إقبال علي عبداهللا 

رمضان والحكومة.. 
على كيف؟! 

زاوية حارة

فيصل الصوفي

توصيف واقعي 
ألطراف حرب عمران

األطــراف المتحاربــة فــي عمــران هــي 
حــزب اإلصــالح والحوثيــون، وليســت 
الحرب بين الحوثييــن والقبائل والجيش، 
كما يــردد إعالم حــزب اإلصــالح.. هذان 
الطرفان لــم يكفا عن مقاتلــة بعضهما، 
وقــد زادت العــداوة والبغضــاء بينهمــا 
منذ اختتــام مؤتمر الحــوار، ولم تقتصر 
األعمــال المســلحة بينهما علــى عمران، 
فهما يتحاربان في الجوف، ومدينة حجة، 
وآنــس بذمــار، والســدة بــإب، ومناطق 
أخرى، وكالهما يمتلكان أســلحة جيوش، 
وهما وحدهما اآلن اللذين يعيقان تنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويعيقان 
وجود الدولة في مناطــق الصراع، هذا إذا 
ما استثنينا تنظيم القاعدة اإلرهابي الذي 

تحاربه
 الدولــة بوصفــه عــدوًا مــن األســاس، 
وبوصــف وجوده غيــر مشــروع، والحرب 
عليــه مشــروعة ووطنية.. بينمــا هذان 
الطرفان لهمــا وجود شــرعي، وال يزاالن 
طرفين معنيــن بتنفيذ مخرجات الحوار، 
ومطالبيــن بتســليم أســلحتهما للدولة، 
ولكنهما يتصرفان خالفًا لذلك.. والعجيب 
أنه بعــد ذلك كلــه تقــف بقيــة األحزاب 
السياســية من ســلوك هذيــن الطرفين 
موقف المحايد والصامت، ورعاة التسوية 
هم اآلخرون لم يحددوا موقفهم، وجمال 
بن عمــر يراوغ وال يريد إيصــال األمر إلى 

مجلس األمن.
يقــال إن حرب عمــران التــي دارت بين 
مليشــيات حزب اإلصــالح، واللــواء ٣١٠ 
مدرع، من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، 
أودت بحياة نحو ٤٠٠ إنســان، وشــردت 
عشــرين ألفًا، ودمرت آليات ومباني، ولم 
يخــرج حــزب ليقــول إن هذيــن طرفين 
مخطئان، باستثناء المؤتمر الشعبي الذي 
كــرر الدعــوة إلى حــل الخالفــات بالحوار 
وبأساليب حضارية.. لم تقل بقية أحزاب 
المشــترك كلمة حــق، رغم أن هــذا الذي 
حدث في عمران وحدها خالل أيام قليلة، 
يعادل نتائج حرب واســعة ومفتوحة مع 
اإلرهابيين تقترب مدتها من الشهرين، 
وشيوخ اإلصالح لم يكفوا عن إدانة الحرب 
على اإلرهاب، ولــم تصدر منهم كلمة حق 
واحدة بحق  اإلرهابيين الذين ارتكبوا كل 
ما حرمه الشــرع من قتل وغدر وتخويف 

وتدمير وسرقة وقطع طريق.
 على أننــا عندما نقول إن حــرب عمران 
دارت بين مليشيات حزب اإلصالح، واللواء 
٣١٠ مــدرع، مــن جهــة، والحوثيين من 
جهة أخرى، لم نقل ذلــك نكاية باإلصالح، 
بــل هــذا التوصيــف الواقعــي والحقيقي 
ألطــراف الحرب، وقد وردت اإلشــارة إلى 
هذه األطراف المتحاربة، في اتفاق صنعاء 
الذي رعاه وزير الدفاع، وهو االتفاق الذي 
نص علــى وقف فوري إلطــالق النار بداية 
من  منتصف يوم األربعــاء الماضي، والذي 
شــمل أيضًا وقــف الحشــود والتعزيزات 
واالســتحداثات مــن قبل هــذه األطرافـ، 
واالنسحاب من مناطق االشــتباك، ونشر 
مراقبين عسكريين محايدين، وتشكيل 

لجنة تعنى بتنفيذ االتفاق.

يصبــح الســفر عبــر المحافظــات أحيانــًا مخاطرة 
حقيقية وتصبح المقولة «الســفر قطعــة من جحيم» 
مطبقة حرفيًا في بالدنا أما قول الشــاعر «وسافر ففي 
األسفار خمس فوائد» فهو كالم من الماضي تحديدًا في بالدنا، 
ففي األسفار خمس مهالك وهي القطاعات والمطبات والحوادث 
والحفريــات واالختطافــات، لكــن التنافــس المحمــوم هو بين 
المطبات والقطاعات، وكما أن المطبات أنواع فالقطاعات أنواع..
-  ففي احدى ســفرياتي وقد كانت لمحافظة البيضاء أحصيت 
ما بين مدينتي رداع والبيضاء ٦ قطاعــات، وكان كل قطاع قد 
اســتحدث لغرض مختلف عن القطاع الذي يليــه، فهذا قطاع 
أقامته إحــدى القبائل بحثًا عن أفراد مــن القبيلة المعادية على 
خلفية ثأر، وآخر الختطاف أو احتجاز الســيارات التي تمتلكها 
إحدى شركات المقاوالت كون هذه الشــركة على خالف مالي مع 
شيخ المتقطعين.. أما أحد القطاعات فكان المسلحون الواقفون 
حول البرميل ال يطلبون من المارة بطائقهم للتأكد من هويتهم، 
بل كان المسلحون يتجمعون دفعة واحدة ويقتربون من مقدمة 
الســيارة ويحدقون في اللوحة، ثم يفعلون الشــيء نفســه خلف 
السيارة ويتلمسون بأيديهم - في غباء - اللوحة الخلفية للسيارة، 
ثم ينادي أحدهم الســائق آمرًا له باالنصراف، عندما سألت عن 
سر ما يفعلون أخبرني أحد العارفين أن هذا القطاع يستهدف 
الســيارات التي تحمــل لوحة حكوميــة الحتجازها والســبب أن 
الشرطة في صنعاء قد احتجزت سيارة شيخهم غير المرقمة.. 
المهم أن القطاعات أنواع، ولكثرة سفري بين المحافظات فقد 
شاهدت منها ما يكفي لكتابة عشرات المقاالت غير أن بعضها ما 

يولد لديك شعورًا بالرغبة في البكاء والضحك في 
آٍن واحد، ومنها ما هو غريب يســتحق أن يدرج 

تحت قائمة غرائب القطاعات.
- فــي إحــدى الليالــي كنــت مســافرًا إلحــدى 
المحافظات وقد أطلق الســائق العنان للسيارة 
كوننا في طريق سريع ورأينا فجأة لوحة معدنية 
على عمود خشبي قد كتب عليها «انتبه أمامك 
مطب قطاع على بعد ٥٠مترًا»  ،وكنت سأبدي 
إعجابــي بالمتقطعيــن لتنبيههــم لنا لــوال أن 
الســيارة قفزت بنا فجــأة وكادت أن تنقلب بنا 

ليتضــح لنــا أن اللوحة قــد وضعت فــوق المطب 
مباشرة وليس على بعد ٥٠مترًا..!!

- في إحــدى ضواحي صنعاء أقــام مجموعة مــن األهالي قطاعًا 
واحتجزوا عددًا من السيارات التابعة لبلدية العاصمة، وعندما 
ســألتهم عن الســبب قالوا إن على الدولة نقل مقلب القمامة إلى 
مكان آخر ألن مكانه الحالي قد أفســد المزارع، ولهذا فإن ما قام 

به األهالي هو «قطاع صديق للبيئة.
-  المحويت محافظة ال خبرة لها بالقطاعات ولهذا فالبعض من 
أهاليها بدأ يقيم القطاعات التجريبية، وقد اســتوقفني قطاع 
محويتي هو األغرب من نوعه، فبينمــا كنت عائدًا من المحويت 

-تلكم المدينــة الرائعــة- وكان الوقت قبيــل الفجر 
وجدت أن الطريق قد تم قطعه بشريط من األحجار 
وأمامها توقفت بضع سيارات، وبعد جدال مع الرجل 
 
ً
المسلح الواقف بجوار األحجار طلب منا االنتظار قليال
وســيفتح الطريق..!! أتدرون ما كان سبب القطاع؟ 
لقد تم قطع الطريق ألن مجموعة من الرجال والنساء 
يغســلون بعض البطانيات على اإلسفلت مستغلين 
جدول الماء الذي يمر بجوار الطريق!! إذًا فهذا قطاع 

النظافة.
-  أقام مجموعة من أهالي خوالن قبل حوالي العامين 
قطاعًا وكان كل ما يفعلونه هو التفرس مليًا في وجوه 
راكبي السيارات،هل يستطيع القارئ أن يخمن ما سبب القطاع؟ 
لقــد كانوا يبحثون عــن أفراد مــن أعضاء القاعــدة الحتجازهم 
ومبادلتهم بضابط من أبناء خوالن اختطفته القاعدة، والسؤال 
: مــا الطريقة التي اعتمدوها للكشــف عن أعضــاء القاعدة ولم 

تتوصل لها الدولة..؟!
- هل معك سالح؟؟ هذا هو السؤال الذي اعتدنا أن نسمعه من 
الشــرطي الواقف في نقاط التفتيش مدخــل كل محافظة، فإذا 
«ال» يسمح لك بالمرور، وقد ُسئلت بهذا السؤال في مفرق  أجبت بـ
الجوف من قبل ضابط من الشرطة العسكرية وأنا بصدد التوجه 

إلى عاصمة محافظة الجوف. فكانت إجابتي كالعادة «ال.. ال أحمل 
سالحًا» فنظر إلي مســتنكرًا وقال ال ال.. البد أن تحمل سالحًا.. 

فالطريق مليئ بالقطاعات!!
- وفي حرف ســفيان وجدت مجموعة كبيرة من السيارات قد 
منعهــا قطاع من المرور وســمعت بــكاء أطفال وأصوات نســاء 
ارتفعــت بالرجاء للمتقطعين بالســماح لهم بالمــرور، وآخرين 
ه يسمح لهم بالمرور، 

ّ
يتملقون للمسلح الواقف جوار البرميل عل

لكن دون فائدة.. وبعد حوالي الســاعة ســمعت ذلك المســلح - 
وكان في حوالي الستين من عمره - ينادي أحد رفاقه وهو يمسك 
: يا فالن.. تعال امسك البرميل واقطع 

ً
بلحيته البيضاء الكثة قائال

 عني حتــى أذهب لصــالة العصر وأعــود.. وقفت 
ً
الطريق بــدال

مندهشــًا أمام قاطع الطريق هذا، المسن المحافظ على الصالة 
وأدركت أن بيننا وبين اإلسالم فجوة عميقة..!!

- إن كثــرة القطاعــات التي تنبــت كل يوم لتمزيــق طرقاتنا 
رتني بمسرحية كتبها األســتاذ عبدالكريم الرازحي بعنوان 

ّ
ذك

«جمهورية برميل ســتان» وللقارئ أن يتخيل أنني وجدت ذات 
يوم فــي مدينة حجة الصغيــرة ما يقارب ثمانيــة قطاعات في 
شــوارع المدينة.. وأخيرًا وقبل أن أختتم مقالي هذا سأخبركم 
بما ســمعت به مؤخرًا من أحد ســكان حي المطار، فقد أخبرني 
أن الطائرات تمر منخفضة فوق رؤوســهم وتستمر بإزعاجهم 
سلطات أنها ما لم تغّير 

ُ
ولذلك فقد يبعثون تهديدًا مكتوبًا لل

مســار الطائرات فســيضربونها ويمنعون مرورهــا بالرصاص، 
وإذا حدث ذلك فســيكون هذا أول قطاع جــوي قبلي في تاريخ 

الكوكب..!!

طرائف «القطاعات»

 ارحل والبلد ستكون بخير!!
يبدو أن رئيس حكومــة الوفاق الوطني 
الحاج محمد ســالم باســندوة اليريد أن 
يسجل لنفســه موقفًا مشــرفًا في نهاية 
عمــره وذلك بإعــالن اعتزالــه العمل السياســي 
وتقديم استقالته من رئاســة الحكومة التي ثبت 
فشلها الذريع منذ تشكيلها نهاية العام٢٠١١م 
بموجب المبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية 
الخاصــة بحل االزمة السياســية اليمنيــة أو ربما 
أنه مرغم على البقاء في كرســي رئاســة الحكومة 
من قبل أولئك الذين جرجروه الى ســاحة الفوضى 
التدميريــة وأوصلوه الى رئاســة هــذه الحكومة 
التي تعد أســوأ الحكومات اليمنية السابقة سواء 
في عهــد التشــطير أو عهد الوحــدة وذلك ألنه 
الشــخص المناســب لتنفيذ أجندتهــم وتحقيق 

مآربهم وأهدافهم المشبوهة.
لقد ضيع باسندوة على نفســه فرصة تاريخية 
ثمينة حينما ذهب الى البرلمان مع وزراء حكومته 
نهاية شــهر مايو الماضي للرد على أسئلة أعضاء 
مجلس النواب ،حيث أعلن من على منصة البرلمان 
أن هذه الحكومة ليســت حكومتــه وإنما حكومة 

األحزاب المتقاســمة لحقائبها واعترف بفشلها 
،حيث كان يجب عليه فــي تلك اللحظة التاريخية 
 
ً
أن يعلن للشعب اليمني استقالته ليثبت أنه فعال
يضــع المصلحــة الوطنيــة العليا فــوق مصالحه 
الشخصية وأنه غير متشبث بالسلطة وزاهد فيها 
كما قال أكثر مــن مرة ،لكنه لألســف ضيع فرصة 
ذهبية وتاريخية فــي حياته حيث أراد أن يختتم 
بقية حياته على النحو الذي سولته له نفسه األمارة 
بالسوء أو كما أراد من أوصلوه الى كرسي الحكومة 

وهو في هذا العمر.
كنــا نتمنى مــن باســندوة أن يحفظ مــاء وجهه 
ويعلن اســتقالته تحت قبــة البرلمــان ولكنه أبى 
إال أن يســتمر في أداء دور الكومبارس معلنًا أمام 
أعضاء البرلمان أنه رجل قوي وليس ضعيفًا، ولوال 
أنه قوي لما تحمل المســؤولية في هــذه المرحلة 
الصعبة.. وهي العبارة التــي يرددها دومًا في كل 
خطاباته فيصفق له الحضور فيصدق نفســه أنه 
قوي حتــى أنه في أحد خطاباته قــال بأنه اليوجد 
من هو أكفأ منه ليتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة 
..وفــي خطابه الذي ألقاه في الحفــل الذي نظمته 

المؤسســة الوطنية لمكافحة الســرطان الثالثاء 
الماضي بالعاصمــة صنعاء قال: «أنــا أود أن أترك 
السياسة في هذا العمر وارتاح لكني أشعر أن البلد 

سيذهب في كارثة».
وأنا كواحــد من أبناء هــذا البلد ومعــي الغالبية 
العظمى من الشعب اليمني نقول للحاج باسندوة 
اطمئن تمامًا وضع في بطنك «بطيخة صيفي» أن 
البلد لن يذهب في كارثة وسيكون بخير اذا رحلت 
عن رئاســة الحكومــة واعتزلت العمل السياســي 
ورحل معك شلة المفسدين والمتاجرين بقضايا 
وآمال وتطلعات الشــعب اليمنــي ألن بقاءكم في 

السلطة هو الكارثة بعينها.

ج" فهذا الوصف لم يأِت  * عندما نصف رئيس حكومة الوفاق بـ "الُمهرِّ
 للمواقف والتصريحات 

ٌ
 دقيق

ٌ
 عليه بقدر ما هو وصف

ً
اعتباطًا أو تحامال

التي تصدر عنه والتي تجسد شخصيته، فال يصدق عاقل أن تصدر مثل 
تلكم المواقف المخزية عن رئيس حكومة توافقية لدولة تعيش في ظل ظروف 
حَســد عليها، باسندوة الكهل وصف نفســه أمام البرلمان بأنه قوي، 

ُ
وأوضاع ال ت

رًا من يظن بأنه ضعيف بصورة غير مباشرة في إشارة إلى القوى التي يستند 
ّ
محذ

إليها وهي تلكم األذرع الشــيطانية التي تعبث اليوم بأمن واســتقرار ومقدرات 
البالد والعباد، كل هذه البجاحة التي يظهر بها باسندوة تأتي في ظل فساد وعجز 
حكومته التي أوصلت البالد إلى أوضاع مزرية وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات 
المتعاقبة، فكيف به لو كانت حكومته قد أنجزت أي شيء على أرض الواقع؟!! بجاحة 

لم يسبقه إليها سابق ولن يسير عليها ويسلكها الحق.
* يبكي باسندوة والبكاء في حالته بكاء ضعف وعجز وفشل، ومن السخف أن يقارن 
هذا العجوز بينه وبين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في البكاء، البكاء ال عالقة 
له بالقوة يا باسندوة، البكاء لم يمنح أبناء الشعب البترول أو الديزل أو الكهرباء أو 
المياه أو األمن أو الحياة المعيشية الكريمة الخالية من اإلذالل والتركيع والتجريع 
والتجويع، البكاء مذمة ومنقصة في حق الشــعب والوطــن، فلماذا البكاء والنحيب 
ه الشــعب وأصابه الضجر والضيــق والضنك" جراء السياســة التي اعتمد 

ّ
وقد مل

عليها باسندوة في إدارة البالد خالل المرحلة االنتقالية، قلناها مرارًا وتكرارًا بأن 
باسندوة مجرد أداة بيد غيره يتم استغالله من أجل تمرير أجندتهم وأهدافهم 
 لمصالحهم الشخصية والحزبية.. باسندوة لم يسبق له أن حضر حفل تخرج 

ً
وخدمة

لجامعة حكومية، وفي المقابل ينتظم بشكل الفت للنظر في حضوره الحتفاالت 
ومهرجانات وفعاليات الجامعات والمعاهد والجمعيات والهيئات والمؤسسات 
التابعة لإلصالح ويتوج حضوره الدائم لهــا بتقديم التبرعات الحكومية وبمبالغ 

كبيرة وكأن المال العام شخصي..
* البــالد غارقة في الظــالم، أزمــة خانقة في البتــرول والديزل ومياه الشــرب 

والغاز المنزلي، أمن مفقــود، رعب وقلق وخوف، بالد تحاصرها الفتن وتشــتعل 
فيها الحــروب والصراعات من حيــن آلخر بأبعادهــا المختلفة، اقتصــاد منهار 
وسيولة نقدية منعدمة، و«القوي» باسندوة يقوم ببناء دور جديد في منزله من 
"مرتبه" المحاط بالبركات، هذا المرتب الذي يسافر هو وأسرته منه ويعيشون 
منه ويتعالجــون منه ويبنون منه، إنه مرتب البركة التــي قد تكون حطت رحالها 
لديه كثمرة دعــوة مخلصة من الشــيخ الزنداني أو صعتــر أو الديلمي، أنت قوي 
يا باســندوة ما دمت تعمل على بناء مشــائخك وأرباب نعمتك وتتداعى من أجل 
مصالحهم عليهم بالســهر والجهد المتواصل لكسب ودهم ورضاهم.. أنت قوي 
ألنك تواصل تبديد المال العام دون أن تتعــرض ألي مضايقة من أحد، وفوق كل 
ذلك تدعي الطهــر والنقاء وتبدو أمام الرأي العام في صــورة الصوفي الزاهد؛ ألن 
اع األزمات يقفون خلفك ويدعمون مشــاريعك ذات البعد 

ّ
ضعاف النفــوس وصن
التآمري واالستغاللي.

* بالله عليكم هل تعانــي البالد من أزمة في الرجال المخلصيــن األوفياء األكفاء 
م البالد إلى هذا المهرج الذي ال يجيد غير البكاء والكيد والتآمر؟! إسقاط 

ّ
لنســل

حكومة باسندوة هو بمثابة إسقاط لمنظومة الفساد والفشل واالستغالل السيئ 

للســلطة، وهو إســقاط لقوى النفوذ التي تعمل عبر باســندوة على تسخير كل 
 لمصالحها ومشاريعها المتعددة األوجه واألشكال، 

ً
موارد البالد من أجلها وخدمة

إسقاط حكومة باسندوة نهاية لمسلسل اإلقصاء واالستبعاد وتصفية الحسابات 
الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا، إسقاط حكومة باسندوة 
إسقاط للمشاريع الصغيرة التي تستهدف اإلضرار باالقتصاد واألمن واالستقرار 
اع األزمات وتجار الحروب وقوى الفيــد تمارس مهامها عبر 

ّ
الوطني.. اليــوم صن

نافذة باسندوة والتي تمنحه القوة التي يتبّجح بها للتغطية على الخاتمة السوداء 
التي أنهى بها مسيرته، وهذه القوى تحاول اآلن فرض هذا المهرج بالقوة لرئاسة 
الحكومة الجديدة في تحدٍّ واضح للشعب، وفي استخفاف باإلرادة الوطنية التواقة 
إلى حكومة كفاءات تقودهــا قيادة وطنية قادرة على التعاطي مع اســتحقاقات 

المرحلة بمسؤولية، بحيث يلمس الجميع ثمار هذه الجهود.
* اإلصرار على اســتعداء الشعب بباســندوة وفرضه رئيسًا للحكومة الجديدة 
كارثة وطامة كبــرى على اليمن واليمنييــن، وعلى الرئيس هــادي أن يدرك ذلك 
جيدًا، الوطني، باسندوة ال يصلح إلدارة مدرسة ابتدائية، ووضعه مجددًا كمرشح 
لرئاسة الحكومة الجديدة انتحار سياسي يتحمل الرئيس هادي والقوى السياسية 
كامل المســؤولية عنها وعن تداعياتهــا؛ ألننا ندرك أن اإلصــالح وأوالد األحمر 
والجنرال المستشــار أصحاب مصالح يرون أن بقاء باســندوة على رأس الحكومة 
نهم من الحفاظ عليها وتحقيق المزيد منها في المستقبل؛ لذا 

ِّ
الجديدة ســُيَمك

ال غرابة في مواقفهم وليذهب الشــعب إلى الجحيم، وإذا مــا نجح هؤالء في فرض 
باسندوة مجددًا فإن ذلك ســيكون بمثابة المســمار األخير الذي ُيَدق في نعش 
القوى السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، وحينها سيكون المهرج 
باسندوة مستحقًا وبجدارة لقب "القوي" وستكون بقية القوى والنخب السياسية 
الوطنية هي الحلقة األضعف ضمن معطيات معادلة التوازن السياسي والهيمنة 

على إدارة شؤون البالد في ما هو قادم من األيام.
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.

علي عمر الصيعري

حالة غياب 
ال مبرر لها

في الوقت الذي تشهد فيه محافظة حضرموت ، كغيرها 
من محافظــات الجمهوريــة ، أوضاعًا في غايــة الصعوبة 
والتعقيــد نتاج ما جــاءت به أحــداث العــام ٢٠١١م من 
ارهاصات طالت كل مناحي الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وأدخلت البالد في حالة من الركود السياسي 
والفوضى غير الخالقة،كان من المفترض أن يلعب اإلعالم 
 في مســاعدة الســلطة المحليــة والمواطنين 

ً
دورًا فاعال

أنفسهم عن طريق كشف ما ترتبت عليه عواقب االنفالت 
األمني والتدهور االقتصادي وبروز األهواء السياسية في ما 
يسمى بالحراك ومكايدات األحزاب ومناكفاتها السياسية 
التي عكست نفسها على مواقع القرار األعلى وأثرت بدورها 
في زعزعة ثقــة المواطنين بقيادتهــم المحلية ومكاتب 
وزاراتهم وخلقت حالة من التوتر على كافة المستويات. 

نقول كان من المســتوجب أن تلعب الصحافة الرســمية 
دورهــا بفاعلية ،إال  أن هذا لم يبدر مــن اإلعالم الحكومي 
في المحافظة مما اعطى الفرصــة لإلعالم الحزبي واألهلي 
القتحام الساحة السياســية وممارسة أشياء من التجريب 
اإلعالمي لتكون محصلته األخيــرة تعقيد األمور وإدخال 
المجتمع فــي دوامة من انعــدام الثقة بســلطته المحلية 
وبالمقابل تصديق كل ما يقال عنهــا ، ومعظمه ال صحة 
له إن لم نقل إنه لم يكن منصفًا لجهودها المبذولة من اجل 
الحفاظ على تماســك المجتمع وإيجاد المخــارج والحلول 
الممكنة فــي حدهــا األدنــى.. األمر الــذي جعل الشــارع 
السياسي والرأي العام المحلي فريسة للشائعات المغرضة 
واألهواء الصحفيــة واإلعالمية غير المســئولة ،وذلك من 
منطلق أن قاعدة الســكوت من قبل اإلعالم الحكومي عن 
هــذه البلبلة واإلشــاعات والمفبــركات اإلعالمية، يجعل 
المجتمع يصــدق كل ما تضخه الوســائل اإلعالمية الحرة 
والمغايرة، وعلى وجــه الخصوص المواقــع التي تفّرخ كل 
يوم وتنتشر مثل السرطان.. وبدراســتنا لهذه العوامل 
والمسببات توصلنا إلى حقائق ال يستطيع انكارها صحفي 
لبيب ، تصب معظمها في مجــرى اإلخفاقات التي رافقت 
األدوار الجوهرية لوســائل اإلعالم الرســمي في محافظة 

حضرموت.
في قادمات األيام سنحاول وضع أصبعنا على مكمن الداء 
لعل وعســى أن يرســم  القائمون على صحافتنــا المحلية 

خارطة طريق تعينهم في استعادة دورها المنشود..

عبدالفتاح علي البنوس

ج "القوي" رِّ
َ

الُمه

محمد عبده سفيان

نجيب محمد العنسي

fatahbanoos@yahoo.com


