رأي
جرعة بعد جرع ��ة  ,وأزمة تلو أزم ��ة ومعها دائمًا ما
يكون المواطن اليمني البسيط هو كبش الفداء والضحية
وهو من يدفع الثمن غاليًا جراء التداعيات الناجمة عنها
ودائمًا ما نسمع عن مصطلحات يتم إطالقها على مثل
ه ��ذه الخطوات المرتبط ��ة باقتصاد الوطن ومعيش ��ة
المواطن ،فنس ��مع عن إصالحات اقتصادية وإصالحات
ش ��املة ومعالجات اقتصادية وغيرها من المصطلحات
التي ال تتناسب مع طبيعة وإفرازات هذه الخطوات التي
ال تخلو في مضمونها العام من التجريع والتجويع للشعب
الصابر  ,الصامد  ,الشعب الذي ضرب أروع صور الوفاء
,خالل سنوات األزمة السياسية التي عصفت بالبالد.
.عقب تش ��كيل حكومة الوفاق كان ��ت الخطوة األولى
لها رفع أس ��عار المش ��تقات النفطية وذلك تحت مبرر
تج ��اوز تداعي ��ات األزمة السياس ��ية ّ
وتحم ��ل الجميع
إف ��رازات وتداعيات تلك الخط ��وة انطالقا من الحرص
على المصلح ��ة العامة وكان المؤم ��ل إن تصب في دعم
االقتصاد وتحس ��ين األوضاع المعيشية ولكن السياسة
العقيمة التي سلكتها الحكومة جعلت من تلكم الخطوة
أزمة جديدة أضيف ��ت إلى األزمات األخرى حيث انحرف
مؤش ��ر األداء الحكومي ليصب في مصلحة بعض القوى
واألط ��راف السياس ��ية والقبلية والعس ��كرية وتحولت
الحكومة إل ��ى أداة بأيديه ��م وأضحت الخزين ��ة العامة
تصرفهم وه ��و ما قاد البالد إلى أزمة مالية
للدولة تحت
ً
لم تش ��هد لها مثيال من قب ��ل  ,لتغرق الب�ل�اد ويتجه
المؤش ��ر االقتصادي نحو الهاوية وخصوصًا مع عزوف
المجتمع الدولي والدول والهيئات والمنظمات المانحة
عن تقديم أي مساعدات أو منح أو قروض لبالدنا نتيجة
فش ��ل الحكومة وعجزها عن منح المانحين الثقة فيها
الس ��تيعاب تعهداته ��م بعد أن اتضح لهم فس ��ادها
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م ��ن مناقش ��ة ه ��ذه األوضاع
وفش ��لها وعدم قدرتها
ب ��روح وطني ��ة مس ��ؤولة من
عل ��ى إدارة ش ��ؤون البالد
قبل الحكومة م ��ع القوى التي
على الوجه األمثل .
ش ��اركت ف ��ي مؤتم ��ر الحوار
 .في ظل هذه الظروف
والبحث عن حلول ومعالجات
الصعبة والمعقدة وعقب
له ��ا  ,لج ��أت الحكوم ��ة إل ��ى
انته ��اء مؤتم ��ر الح ��وار
الرضوخ لمطالب البنك الدولي
الوطن ��ي كان المؤ م ��ل
وصندوق النق ��د برفع الدعم
أن تتج ��ه األوض ��اع ف ��ي
عبدالفتاح البنوس
ع ��ن المش ��تقات النفطي ��ة
البالد نح ��و االنفراج ولكن
fatahbanoos@yahoo.com
وذل ��ك مقاب ��ل الحص ��ول على
األوض ��اع إزدادت س ��وءًا
600ملي ��ون دوالر كق ��رض
وتعقي� �دًا إذ ب ��دا واضح� �ًا
أغل ��ب أوجه صرف ��ه موجهة
أن االطراف الت ��ي وصلت
الى الس ��لطة وصارت تتحكم في سلطة القرار وأضحت لقطاعات ومجاالت وأنشطة غير انتاجية وال يعود من
المستفيدة خالل الفترة االنتقالية والمرحلة التأسيسية ورائها أي فوائد لالقتصاد الوطني على اإلطالق.
 .وكن ��ا نتوق ��ع أن يت ��م رف ��ع الدعم عن المش ��تقات
وفي مقدمتها حزب اإلص�ل�اح ال تريد حلحلة األوضاع ,
فعمدت إلى عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من النفطي ��ة بش ��كل تدريجي مراع ��اة ألوض ��اع وظروف
خالل فتح جبهات مواجهة م ��ع أنصار الله في أكثر من المواطنين ال أن يرفع دفعة واحدة وذلك قياس� �ًا على
محافظة وعل ��ى أكثر م ��ن جبهة ووقف ��وا حجر عثرة ما كانت تقوم به الحكومات الس ��ابقة والتي كانت تتهم
أمام تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتي كان يتوقع بالخيانة والفساد والتجريع لمجرد قيامها برفع عشرات
تش ��كيلها والمهام والمس ��ؤوليات المنوط ��ة بها خالل الرياالت في أس ��عار المش ��تقات النفطي ��ة ولكن الحال
المرحل ��ة المقبلة  ,وواص ��ل اإلصالح سياس ��ة اإلقصاء تغير اليوم فلم يعد رفع الدعم نهائيا عن المش ��تقات
والتخوين واالس ��تغالل لكافة مقدرات الدولة ظنًا منه النفطية في نظر وس ��ائل إعالم بع ��ض أجنحة االخوان
أن ذلك هو الخيار الصائب لضمان الحفاظ على مصالحه خيانة وفس ��ادًا وتجويع ��ا وتجريعا للش ��عب بل أصبح
وتعزيزها في المستقبل تحت شماعة الثورة والثوار  ,ضرورة وطنية وتسابقت على الدفاع عن هذه الخطوة
وتواصل مسلسل الفساد والعبث بالمال العام واستغالله المجحفة والهجوم على القوى واألطراف المناهضة لها ,
لخدمة مصالح قوى الفيد والنهب واالستغالل وتواصل ووصفتها بأنها الخيار األنسب لمعالجة مشاكلنا وأزماتنا
التدهور االقتصادي والمعيشي ولم يعد بإمكان الخزينة االقتصادية والمالية والمعيشية  ,رغم ًأن خطوة كهذه
الموازنة ال يمك ��ن ان تعالج مش ��كلة أو توجد حال له ��ا ما دامت
العامة تغطية النفقات األساسية التي تضمنتها
ً
العامة للدولة في ظل انعدام الس ��يولة النقدية  ,وبدال الحكومة مس ��لوبة اإلرادة والقرار  ,فلو تم رفع س ��عر

فليبدأوا
بأنفسهم
علي عمر الصيعري

إن مشكلتنا في اليمن تكمن في أن بعض أحزاب " المشترك "وفي
مقدمتها حزب ( اإلصالح ) ،تفكر دائما بعقلية " الهرم المقلوب "
كما سبق وإن أشرنا إليها في العدد الماضي.فهذا الحزب اإلخواني ال
تنفك قيادته عن اتخاذ " الكيد السياسي " وسيلة لبقاء حزبها ودرء
الفشل عنه وما عدا ذلك ال يهمها المصلحة العامة وفي مقدمتها
مصلحة الشعب اليمني بقدر ما يهمها مصلحتها الضيقة والخاصة
 ،والش ��واهد على ذلك كثيرة وأحدثها المس ��تجدات األخيرة وما
تمخضت عنه من قرار قضى برفع الدعم عن المشتقات النفطية
( الجرعة)  ،ومحاولة الدولة إقرار بعض اإلصالحات االقتصادية بما
من شأنها تخفيف آثارها على الحياة المعيشية للمواطن  ،التوضيح
للمواطن كيف ينبغي معالجة هذه اآلثار وما هي حلولها المناسبة.
فمع العل ��م أن قيادة هذا الحزب وش ��ركاؤه يمتلك ��ون مصادر
القرار الحساس ��ة ف ��ي الحكومة ً
بدء برئي ��س الوزراء م ��رورًا بنائبه
ً
وزير الكهرباء وصوال للمالية والتخطيط فإنها ال تريد أن تعترف
بخطئها منذ دخولها الحكم وتس ��ببها  ،عبر وزرائها  ،في األزمة
االقتصادية ًالخانقة الت ��ي أوصلت األمور إلى هذا المنحدر الخطير
.كما أنها بدال عن تدارس المخ ��ارج والحلول العملية بعد أحداث
2011م للنهوض باالقتصاد ومعيش ��ة المواطن  ،بادر قياديون
برلمانيون منتسبون لحزبها في إطالق التهم جزافًا على المؤتمر
الشعبي العام وتحميله مس ��ؤولية رفع الدعم على طريقة الكيد
السياس ��ي المتمثل في المقولة الش ��عبية ( ضربني وبكى وسبقني
فاشتكى ) وهذا هو الغباء السياسي بأم عينه .
أال تعلم قيادة حزب " اإلص�ل�اح " أن حكومتها ورئيس وزرائها
هم الس ��بب األول ً وراء تلك األزمة وذلك االنحدار االقتصادي الذي
لم تشهد له مثيال الحكومات السابقة ؟!  .ويكفي أن نشير بوجيز
األمثلة إل ��ى أن ارتفاع النفق ��ات من  2تريلي ��ون و 96مليار ريال
عام 2011م إلى  2تريلي ��ون و 814مليار ريال عام 2012م،
واس ��تمرار الزيادة ف ��ي النفقات العام ��ة حتى وص ��ل تقدير عام
2014م إل ��ى  2تريلي ��ون و 884مليار ري ��ال .وأن المقارنة بين
مؤش ��رات االقتص ��اد الوطني ف ��ي ع ��ام 2009م وعامي 2013
وّ ،2014
تبي ��ن مدى التده ��ور الذي لحق باالقتص ��اد ،حيث بلغ
االحتياطي م ��ن النقد األجنبي ع ��ام 2009م " 7مليارات دوالر"
وانخفض في عام 2014م إلى  5مليارات ،وزادت النفقات العامة
من  1.9تريليون ريال إلى  2.8تريليون وزادت اإليرادات العامة
من  1.5تريلي ��ون ريال إل ��ى  2.2تريليون خالل نف ��س الفترة.
فمن هو المتس ��بب في ذلك ؟ّ أليس رئيس الوزراء المحسوب على
" اإلص�ل�اح " ؟ّ أليس الته ��رب الضريبي والتهريب الذي مارس ��ه
ويمارسه النافذون في هذا الحزب ؟!ّ أليس اشعال الفتن والحروب
األهلية الطائفية التي طرفها األساس حزب " اإلصالح " نفسه ؟!
أليس ما جر البالد إلى تمكن الفس ��اد في مفاصل حكومتها بحيث
عجزت عن استيعاب منح المانحين في مشاريع اقتصادية مثمرة
ً
بدال عن اللهث وراء المؤامرات الداخلية  ،وإشعال الفتن  ،وتحطيم
الكوادر المؤهلة وإقصائها ،األمر الذي جعل المانحون يتحفظون
على اإليفاء بالتزاماتهم نحو بالدنا ؟!! .
وإليكم خالصة أحدث تقرير صدر عن «الجهاز التنفيذي لتسريع
استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات أإلصالحات "
حول س ��ير التقدم في تعهدات المانحين وأشار إلى أن اليمن لم
ّ
يتلق حتى يونيو الماضي سوى  2.9مليار دوالر وبنسبة %37.4
من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحي ��ن في الرياض واجتماع
أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012م والبالغ  7.9مليار دوالر.
وأن ما تم تخصيصه من التعهدات بلغ  7.5مليار دوالر وبنسبة
 ،%94.1في حين تم التوقيع على  5.3مليار دوالر وبنس ��بة
 ..).%67.3من المتسبب في ذلك ؟ّ! أليست حكومة " باسندوة
" ؟!! .هذه التساؤالت مطالب باالجابة عنها قيادة حزب " اإلصالح
القول  ( :فليبدأوا بأنفسهم  .فإن الشعب
" .أما نحن فال نملك سوى ّ
يمهل وال يهمل ..وهذه سنة الحياة)..

«جففوا
منابع
الفساد»

الدبة البترول والديزل إلى عشرة آالف ريال فلن يقدم
ذلك أو يؤخر على واقع االقتصاد الوطني وعلى الوضع
المعيش ��ي للمواطنين مادامت حيتان الفس ��اد وأفاعي
النهب والفيد واالستغالل تهبر وتنهب وتفسد وتعبث
بمقدرات وثروات البالد والعباد.
.اإلصالحات االقتصادية المثم ��رة والنافعة لن تتأتى
من خالل رف ��ع الدعم عن المش ��تقات النفطية ولنا مع
ذلك تجارب عدة  ,اإلصالحات تب ��دأ من خالل تجفيف
منابع الفس ��اد والش ��روع في تنفيذ معالجات ملموس ��ة
ال تع ��ود باألضرار واألعب ��اء على المواطني ��ن ومن ذلك
ترشيد اإلنفاق الحكومي على السفريات وشراء السيارات
وموازنات السفارات والملحقيات واعتمادات النافذين
م ��ن مدنيين وعس ��كريين ,وتصحي ��ح االختالالت في
الخدمة المدنية للقطاعين المدني والعسكري وتفعيل
مب ��دأ الث ��واب والعق ��اب  ,والحد م ��ن ش ��راء الكماليات
والنفقات غير الضرورية ،واالس ��تغالل األمثل للثروات
النفطية والسمكية وإنهاء أية عقود مجحفة بحق الوطن
ف ��ي هذا الجان ��ب  ,وإعادة االعتبار للنش ��اط الس ��ياحي
واالس ��تثماري باعتبارها من الرواف ��د المهمة الداعمة
لالقتصاد الوطني والعمل على تحس ��ين مس ��توى أداء
األوعية الضريبية والجمركية وإنهاء الفوضى والفس ��اد
الطاغي على تحصي ��ل إيراداتهما  ,وإنه ��اء كافة أوجه
الفساد المالي داخل الصناديق المالية المستقلة والملحقة
 ,والشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ذات الصلة
بالجانب االقتصادي والمعيشي..
وأعتقد جازما إن كل ذلك سيضمن لنا إصالحات نوعية
يلمس الش ��عب والوطن ثمارها ومكاس ��بها ولن تكون
حكوماتنا بحاجة بعد ذلك إلى تجريع وتجويع الش ��عب
تحت شماعة االصالحات االقتصادية.

< القرارات الصادرة األربعاء الماضي
أسعار المشتقات النفطية ،هي
بزيادة ُ
في األصل أع���دت منذ فت���رة من قبل
حكوم���ة الوف���اق التي يرأس���ها محمد
سالم باسندوة ولكن جرى بدء تنفيذها
األربعاء ،ثالث أيام عيد الفطر المبارك،
وفي حقيقة األمر جاءت هذه القرارات
لتمثل جرعة الموت للمواطنين خاصة إقبال علي عبداهلل
بع���د أن انهكته���م سياس���ة الوف���اق
الباس���ندوة وهي ف���ي األصل سياس���ة
كالصحة والتربي���ة والتعلي���م ،إلى جانب
حزب اإلصالح الذي يقود هذه الحكومة
وهذا المهم -انعدام االس���تقرار األمنيمن تحت الطاولة..
أقولها بكل صدق إنه���ا جرعة الموت ..الذي بات كابوسًا لدى المواطنين..
الحقيقة التي أود االش���ارة إليها في هذا
لماذا؟! ألن ارتفاع أس���عار البترول الذي
يمثل شريان الحياة بالنسبة للمواطنين ،الموض���وع تب���دأ م���ن التذكير إل���ى مقال
يعني ارتف���اع في أس���عار المواصالت بل كتبته ف���ي ه���ذه الصحيفة بداي���ة العام
ف���ي كل مناح���ي الحي���اة ..ولع���ل غضب الج���اري 2014م وأش���رت في���ه إل���ى أن
المواطني���ن في العديد م���ن المحافظات حكومة الوفاق الباسندوية ستدخل البالد
ومنها العاصمة صنعاء جاء ادراكًا لخطورة والعباد في ه���ذا العام في نف���ق مظلم..
ه���ذه الق���رارات ف���ي وق���ت يعان���ي منه وها نح���ن اليوم وبعد مض���ي نصف العام
المواطنون جملة من المشاكل والصعاب نش���اهد الواقع الذي وصلنا إليه ..ونلمس
الحياتي���ة وأبرزه���ا اس���تمرار انقط���اع يومًا بعد ي���وم تزايد تذم���ر المواطنين
الكهرباء والمياه لس���اعات طويلة خاصة من جراء الحياة المعيشية التي جعلتهم،
في المدن الساحلية شديدة الحرارة ،إلى وبكل أس���ف ،أقولها -يربط���ون األحزمة
جانب تدني بل انعدام الخدمات األساسية على البطون ..ونشاهد كذلك بل ونلمس

جرعة
الموت

األوض���اع الخدمي���ة والحال���ة األمني���ة
المخيفة..
واليوم وفي منتص���ف العام أقدمت
حكومة الوفاق عل���ى «جرعة الموت»
الت���ي إن لم تتبعها خطوات س���ريعة
لتف���ادي الغض���ب الكبي���ر أي ث���ورة
الجي���اع ..ف���إن عل���ى الب�ل�اد والعب���اد
االس���تعداد لتقب���ل الكارث���ة الت���ي ال
نتمناه���ا ،ب���إذن الل���ه ،وأقص���د بهذه
الخط���وات لي���س إلغاء ش���ر القرارات
ألنه���ا وللحال���ة االقتصادي���ة وانعدام
التنمية واألمن واالستقرار ،شر البد منه..
بل أقصد بخطوات رفع وتحسين معيشة
الناس من خالل زيادة المرتبات لمواجهة
موجة الغالء التي ه���ي تتصاعد يومًا بعد
يوم منذ أزمة عام 2011م وسوف تزيد
قرارات رفع أسعار النفط ومشتقاته من
هذا الغ�ل�اء ..وأقترح أن تس���رع الحكومة
والدولة في اتخاذ قرار زي���ادة المرتبات
والمعاش���ات بش���كل عادل من األدنى إلى
األعلى..
أق���ول ه���ذا المقترح ألنن���ي ألمس مدى
تصاعد غض���ب الناس في طري���ق ثورة
الجياع التي س���توقف عنجهي���ة حكومة
الوفاق وسياستها التي تذبح الشعب.
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مراهنة على ذاكرة
ال تنسى

زاوية حارة

فيصل الصوفي
كانت قبائل معين وس���بأ وحمير تتقاتل ،مثل سائر قبائل
العرب ،وكل قبيلة تعزم على إفناء األخرى من الوجود ،وبعد
قليل تتصالح على غير أس���اس ،ثم تش���تبك من جديد مع
استمرار محركات االشتباك ،كالخالفات على المراعي ،والماء،
والتج���ارة ،والمصالح األخرى ،وإرث الماض���ي ..ومعروف أن
تاريخ القبائل كله تاريخ صراعات وحروب منذ القدم ،و إلى
عصر القبائل المتأخرة هذا ..واألسباب تكاد تكون متشابهة،
والحلول هي نفسها ،حيث تخمد الحروب والصراعات بلقاءات
سياس���ية ،أو في ديوان قات ،وتس���امح ،وعفو ،و" أخي قال
أخي" ،وغير ذلك من العواطف والدموع التي تستمطر بعد
س���فك الدماء ،جريا على مقولة البحتري قب���ل أكثر من ألف
ومائة س���نة " :إذا احتربت يوما ،ففاض���ت دماؤها -تذكرت
القربى ففاضت دموعها"! ث���م ينقض ذلك ،وتدخل القبائل
في جولة صراع أخرى ،وهكذا.
الي���وم يقال كالم كثي���ر عن المصالحة بعد ثالث س���نوات
عج���اف إال من الدماء والس�ل�اح والخراب ول���ؤم ذوي القربى،
فهل تعتقدون أن بعض دعاة المصالحة الوطنية جادون في
دعوتهم؟ ..في مؤتم���ر الحوار الوطني -الذي ال يزال طريا،
ومخرجاته التي ال ت���زال عذراء -اقترحوا مش���اريع نصوص
دستورية وقانونية ،تتضمن اس���تبعادا وانتقاما ،وفصلوها
على مقاس طرف معين محدد ،وتتعارض مع أي شيء له اسم
أو رسم بمصالح وطنية ،ومصالحة ،وعدالة انتقالية ،ويمن
جديد ..وتلك التي فصلها أولئ���ك الترزية في مؤتمر الحوار
لن تمر ألس���باب معروفة ،وإنما نش���ير إليها هن���ا ،للتذكير
بأن بعض دع���اة المصالحة ،يريدون مصالح���ة منقوصة ،أو
بالقدر الذي يخدم مصالحهم ..والمصالحة التي يحتاج إليها
اليمني���ون ،مصالح���ة تاريخية جديدة أصيلة ش���املة قائمة
على أس���س صلبة ،تكون ثم���رة لقاءات مصارحة مباش���رة،
واعتراف بالمسئولية عن األخطاء ،وتحمل نتائجها ،واالتفاق
على نزع أس���باب الصراعات الس���ابقة ..وقد كانت أبرز تلك
األسباب السعي إلى السلطة بطرق غير مشروعة رغم القبول
الظاهري بالنهج الديمقراطي ،ومن أسبابها أيضا المزاوجة
بين الس���لطة والقبيلة ،وتقاس���م المصالح والنفوذ بين قوى
محدودة ،واأليدلوجي���ا الدينية التي ال تزال تش���عل حروبا،
حتى في ظل كالم المصالحة ..ينبغي االتفاق على طرح هذا
اإلرث ،أو هذه األسباب بعيدا لوضع حد للصراعات والحروب،
وليس���ت المصالحة مجرد"نس���يان الماضي" حس���ب المقولة
المتداول���ة ،وهي مقولة عاطفي���ة اعتدنا عليه���ا من زمان،
ولم تنتج مصلحة وال مصالحة حقيقية ..ينبغي تجاوز تلك
األسباب ،وهي إرث الماضي الذي سيظل يحرك صراعات في
الحاضر ،طالما ظل البعض يحمل معه هذا اإلرث إلى األمام..
إن الحل السحري الذي تلخصه مقولة "نسيان الماضي" عبارة
عن مسكن ،وهو يراهن على ذاكرة تنسى ،غير موجودة!!.

نريد صدقًا ومكاشفة ال مزايدات!

الحياة ووعي القطيع

المواط���ن وأصبح���ت
< رغم حالة الظن���ك وقلة ذات
بالنس���بة ل���ه س���لعة
الي���د والحيل���ة والوضع المعيش���ي
بائ���رة ..ب���ل وقديمة
المت���ردي الذي يعيش���ه المواطن
أكل عليه���ا الده���ر
اليمن���ي إال أنه تقب���ل برحابة صدر
وش���رب ،ودفنه���ا
وإن كان ذل���ك على مضض
اليمني���ون وأقام���وا
اإلجراءات الت���ي اتخذتها الحكومة
عليه���ا المآت���م من���ذ
والمتمثلة ف���ي رفع الدعم
زمن.
ع���ن المش���تقات النفطي���ة ،والتي
ورع���ى الل���ه تل���ك
حسب أعضاء في الحكومة ستعود
األي���ام الت���ي كان
فائدته���ا عل���ى االقتص���اد الوطني
أحمد الرمعي
الن���اس يصدقونك���م
وعل���ى المواط���ن نفس���ه إذا ما تم
فيه���ا حي���ن كنت���م
اتخاذ إجراءات مرافقة لرفع الدعم
تحملون حبات البيض
مثل زيادة األجور والمرتبات والحد
م���ن اس���تحواذ الفاس���دين والمتنفذين على والطماط من جام���ع الى آخر وتعتلون المنابر
وتخرجون ال���ى الفيافي والقف���ار وتصرخون
عائدات الدعم الذي تم رفعه.
وقطعًا إن ذلك لن يتأتى إال بإزالة األس���باب بصيحتكم المعهودة «الدولة أفقرت الناس
التي أدت الى استحواذ الفاسدين والمتنفذين وحولته���م الى معدمين ومتس���ولين»  -ذلك
على األموال التي كانت تذهب الى جيوب هذه عندما كنتم غير مش���اركين في السلطة -أما
الن���اس الذين لم يراع���وا في الوطن اليوم فإن جميع األحزاب تتحمل المسؤولية،
القلة من ً
وال مناص لممثليها في أجهزة الدولة س���وى
والمواطن إال وال ذمة.
ومع���روف أن رف���ع الدعم عن المش���تقات الصدق مع الش���عب وترك الهرطقات التي ما
النفطية جاء باتفاق بين كافة القوى السياسية أنزل الله بها من سلطان ..فالجميع مسؤولون
المش���اركة في الحكومة ..إال أن ما اس���تغرب أمام الش���عب اليمني الذي لم يعد يتحمل أي
له محاول���ة بعض هذه األح���زاب التنصل من طيش من قبل أي حزب أو مس���ؤول ..وال حل
هذه اإلجراءات عبر تصريحات لقيادات فيها س���وى جعل مصلحة الوط���ن والمواطن فوق
أو عن طريق ما تنش���ره الوس���ائل اإلعالمية كل المصالح سواء أكانت حزبية أو شخصية..
التابع���ة لها أو المحس���وبة عليه���ا ،وكل ذلك واعلم���وا أن المواطنين جميع���ًا رقباء عليكم
ف���ي محاول���ة تضلي���ل المواطني���ن ودغدغة ألنكم وجدتم لخدمة هذا الش���عب والحفاظ
مش���اعرهم لتحقيق مكاس���ب سياسية على على ثرواته ال إلهدارها والتصرف بها وكأنكم
حساب الوطن وشركائهم في العمل السياسي .ورثتموها كابرًا عن كابر.
المواطن اليمني «خابزك���م وعاجنكم» فلم ورحم الله المناضل دعبوش -الذي كنا نظنه
تعد تنطل���ي علي���ه الكلم���ات الناعم���ة التي مجنونًا وهو أعقل الناس -كان كلما سمع أحد
تطلقها بع���ض قيادات هذا الح���زب أو ذاك ،قيادات األحزاب ينتق���د الوضع في البلد وهو
لذا فإنه يطالبكم جميعًا بالشفافية والصدق يركب سيارة فارهة وتسير خلفه الحراسات
وتحمل المس���ؤولية واالبتعاد عن المزايدات المدجج���ة بكافة أن���واع األس���لحة ..كان يرد:
والمكايدات التي لم يعد لها سوق رائجة لدى «على غيري» ..والله إنكم خراطين!؟

االديب المعتوه "
 ترغ ��ب ل ��و ب ��ودك ان تعي ��ش تمام ��ا كما ف ��ي الفيسبس ��ريرتك وتلقائيتك  ,تلع ��ب عندما
بوك ,ه ��ل علي ��ك ان تتخلى
تج ��د ك ��رة واطف ��ال ف ��ي الش ��ارع وال
عن تلقائيتك وتفرد افكارك
تنتظ ��ر امتع ��اض الم ��ارة ولوكهم لك
مقابل ان تمارس وعي اللصق
بالـ"الجاهل" ..تود ان تمش ��ي حافيا كما
باستنس ��اخ افكار المنظومة
كنت تفعل في صغرك ،وتظل تأكل دون
المتعفنة  ,مالم فقد تجاوزت
توقف (تنفاش) عدنان ولينا وتخربش
القي ��م والمبادئ الت ��ي قاموا
مدع
بااللوان على وجهك دون ان يصفك ٍ
بتفصيلها على مقاس ��اتهم
منافق انك ل ��م تلعب في طفولتك وكأن
نعم التفصيل نموذجي وبراق
لديهم نصوصًا محفوظة ال يستطيعون
لي
ش
راد
م
لكنه قبيح إلى حد النطاعة .
تغييرها.
حتى في خواطرك الليلية على
 فلي ��س علي ��ك ان تتح ��اذق او حتىالفيس ��بوك فاذا ما س ��محت
تتدعي الحذاقة لتعيش داخل منظومة
القطيع التي يؤصل لها مجموعة من المنظرين االدعياء لنفس ��ك بالتوقف لمش ��اهدة قبحهم فسيجروك الى
يقدم ��ون لك الحي ��اة التي تس ��تهلك االنس ��ان بداخلك زريبتهم .
ليتحول بعده ��ا المجتمع لمس ��تعمرات م ��ن القطيع  -اكتب ما شئت ضمن السياق االنساني المتحضر
اآلل ��ي حيث ال حي ��اة حقيقية وال مش ��اعر انس ��انية وال  ,باسلوبك انت واعطه نكهتك وتوقيعك  ,وال تدافع
مجال المعان العق ��ل والمنطق او التفكير حتى ..يقول عن خيارات قلم ��ك  .فالقطيع لن يفق ��ه ان حديثك
جوس ��تاف لوبون "إذا كانت للفرد أفكار غير ش ��عبية ع ��ن (المزز ) ه ��و حديث ع ��ن االنث ��ى الجميلة  ,هي
ذاتها الت ��ي ال يتورعون م ��ن الفتك بها ل ��وكًا وغمزًا
فهذا يعني أنه يرتقي فوق الغوغاء أو القطيع" .
 وكما في اشكالية فوبيا االسالم حيث لم يستطع وبجاحة  ,نظرته ��م لها خادمة في النهار وفرش فيعلماء ديننا من تجاوز سقيفة بني ساعدة طوال مئات الليل يتغوطوها على مؤخراتهم التي تتحدث وتفكر
الس ��نوات دون تحدي ��ث وعصرنة حقيقية لإلس�ل�ام عنهم .
الفقهي ومع وجود حاضنات متطرفة انتجت القاعدة  -كم ��ا وليس علي ��ك ان تدافع عن نفس ��ك بانك
و داعش ومثيالتها كنتيجة حتمية لعقيدة مقولبة رجل مخلص لحياته الزوجي ��ة  ,وال عن نقاء افكارك
كما لي ��س ان تتحدث يومي� �ًا انك تش ��كر المولى عز
لم تتجاوز التبعية وسقيفة بني ساعدة كما قلنا .
 كان ماركيز ال يحض ��ر أي فعاليات او مؤتمرات وجل لمنحك اجم ��ل واروع انثى ف ��ي العالم  .ال تنجرادبية عالمية بدون بقرته التي تسافر معه وترافقه لترهاتهم واوهامه ��م فقد تفق ��د فرديتك وتنجر
اينم ��ا ارتحل  ,ماركيز العظيم نج ��ح في الخروج من لقطيعهم .
منظومة االدعياء العتيقة ول ��م تردعه تهكماتهم  " -اذا كان الف ��رد بمفرده فإن ��ه يتمتع بقدر من
وتفس ��يراتهم فقدم للعال ��م " مائة عام م ��ن العزلة االس ��تقاللية والمرونة في التفكير .أم ��ا إذا ما اختلط
 .الرواي ��ة الت ��ي صنفته ��ا النيوي ��ورك تايم ��ز العمل بالغوغ ��اء والقطي ��ع فإنه ين ��زل بع ��دة درجات عن
االنساني االكثر ش ��هرة بعد الكتب السماوية  ,ربما الحضارة الراقي ��ة .فالفرد يتمت ��ع بالحس الحضاري
لو انس ��اق لهم لكان ��ت مؤلفاته علف ��ا تمضغه بقرته والثقافي .أما الغوغاء أو القطيع فهو يميل إلى البربرية
ولمات مجنونًا مغمورًا  ,وسيكتب عنه احد النقاد من " هذا ما يقدمه العبقري جوس ��تاف لوبون في كتابه
داخل المنظومة ضمن ايجاز وبثالث كلمات " ماركيز الشهير (سيكولوجيا القطيع) .

