
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

لون عن الشعب وهم في صفوفه  يتساء
األولى واألكثر استئثارًا من معظمه.. بل 

ويغّنون «ماله الشعب ماله»؟؟
�  ماله ما يطلع.. ماله ما ينزل.. وماله 
ــم يــعــد يــضــغــط كــمــا ضــغــطــت بعض  ل

جماعاته في ٢٠١١م؟
�  وليتهم لم يسألوا.. ليتهم أعادوا 
شريط أحـــداث الــســنــوات الممتدة من 
انطالق ربيع هدم المعبد وتحويله إلى تل 
لم يطل الجالسون عليه إال على الحسرة 

والخيبة.
�  الشعب أيها الحمقى ليس جباًنا.. 
ــم يقبر شعوره  لــم يفقد شجاعته ول
بمسؤولية اإلحساس بالوجود والتأثير.. 
لكنه بصراحة ذكي ويفهمها وهي طائرة.. 
وكيف ال يفهمها وقد انتهى الثورجية 
بالبالد والعباد إلى ما صرنا عليه، فيما سوء 
القادم يسير إلــى مــاال يخفى على حسن 

أنظاركم وجمال علمكم وحلمكم..
�  تــمــام.. موافقون.. كــان زمــان علي 
عبدالله صالح فاقد للحوكمة والدمقرطة 
وزمن فساد.. وإن شئتم حتى توريث.. 
لكنه في كل األحوال كان يسير ضمن مناخ 

في المنطقة كلها.
�  سموه مناخ محسوبية أو حتى توريث 
من العراق إلى مصر إلى سوريا إلى ليبيا 
إلى الممالك والمشيخات.. غير أنكم قلتم 
للشعب بأنكم «ثـــواااار» وأصحاب ربيع 
كمان ودعاة رحيل.. فماذا قدمتم للشعب 
غير تجربة أكثر فشًال.. أكثر فسادًا.. 
أكثر استئثارًا بالسلطة حتى صار عمنا 
باسندوة ومن فوقه عبده هادي مجرد 
باصمين على مــا يأتيهم مــن المطابخ 
الحزبية والجهوية والمشائخية العائلية.. 

ثم ماذا؟
�  تهربون مع أول صرخة وأول لعنة 
لليهود والنصارى!! ومن هناك.. من الشقق 
والفنادق تشكون وتحرضون على القتل 
والتخريب الجماعي ثم تقولون .. وتغنون 
وأنتم في األعماق تبكون.. ماله الشعب 

ماله.. إيه اللي جرى له!
�  لقد ظلمتم الشعب مرتين.. مرة 
وأنتم تسقطون الــدولــة بمبرر إسقاط 
ــرة وأنــتــم تطلبون منه أن  الــنــظــام.. وم

يفعل ما هربتم دون أن تفعلوه.
�  بجد.. أنا خجول باألصالة..

وبالنيابة..!

..ماله الشعب 
ماله..؟!
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صدمة شديدة ومؤلمة جدًا يتعرض لها العقل االنساني  
السوي عندما تتابع شعوب المعمورة مشهدين متضادين 
للصراع على السلطة أحدهما يختزل حقيقة  مأساة شعوب 
األمة العربية واالسالمية ويتصدر هذا المشهد المرعب 
االساليب الوحشية واالرهابية  التي يتبعها  (سلمان ملك 
ة على اليمن 

َ
َتل

َ
السعودية) لفرض رؤســاء ارهابيين وق

وسوريا وليبيا عبر أصوات الصواريخ والقذائف والمدافع ..
ــي المشهد اآلخـــر يتابع الــعــالــم بشغف معركة   وف
ديمقراطية حامية الوطيس بين دونالد ترامب وهيالري 
كلينتون ويقف بينهما باراك اوباما وبيديه مفاتيح البيت 
زهق 

ُ
سفك فيها قطرة دم ولم ت

ُ
االبيض ..معركة لم ت

روح انسان ولم ُيدمر منزل في دولة بحجم امريكا تتكون 
من أكثر من ٥٠ والية .. يا الله كم هي  المسافة فارقة 

بين النموذجين.. 
ملك المملكة الوهابية ال يؤمن بالديمقراطية  وال 
باالنتخابات الحرة التنافسية ، يمثل أبشع صور الكهنة  في 
التاريخ االنساني .. يكفر باالنتخابات الرئاسية االمريكية 
ومبدأ التداول السلمي للسلطة.. لهذا يصر على ان يطبق 
أساليب داعش والقاعدة في اختيار االمراء والحكام.. يقف 
سلمان وبجواره الفار هــادي   ويطلق العنان لحامالت 
الصواريخ الى اليمن .. صواريخ تزهق ارواح المئات يوميًا 
من المواطنين االبرياء وتدك المدن والقرى على رؤوس 
ل حياة الشعب اليمني والشعوب  ساكنيها.. ارهاب حوَّ
العربية االخرى الى أشبه بحياة رعب مخيفة  في افالم  
ر حرب عالمية  يتخيلها اإلنسان أن تحدث في حالة تفجُّ
ثالثة، أو في  تعرض كوكبنا األرضي لغزو مخلوقات شريرة 

قادمة من الفضاء الخارجي!
ال وجه للمقارنة بين صوت الناخب االمريكي وصوت 

الصاروخ السعودي..بين اضواء االلعاب النارية ، وجحيم 
الصواريخ السعودية في صنعاء .. الشرير والمتوحش 
سلمان ملك مملكة آل سعود اإلرهابية  يريد ان  يفرض 
على الشعوب العربية واالسالمية  تجارب داعش..قتل.. 
ــح ..سبي للنساء ..ممارسة  ـــار.. عويل ..ذب خــراب ..دم
الجنس بطرق مشاعية.. تكفير.. تهجير للماليين وابادة 
جماعية.. اغتصاب لالطفال ..تدمير لكل ما أنجزه العقل 

البشري السوي ..
القاتل (سلمان) يريد عبر اصوات الصواريخ والمدافع 
والقذائف أن ينصب حكامًا تابعين لمملكة الشر واإلرهاب 

الوهابية في الوطن العربي المنكوب.
أصــوات صواريخ (سلمان) في العاصمة صنعاء وكل 
مدن اليمن لم تمنع الشعب اليمني من الخروج من تحت 
االنقاض والخراب والدمار لمتابعة االنتخابات االمريكية 
باهتمام وبسعادة كبيرة.. تابعوا كيف تقود نتائج اصوات 
االنتخابات في الــواليــات المتحدة االمريكية تحوالت 
عظيمة في حياة البشرية عبر اساليب ديمقراطية 

وحضارية.
العالم شارك الشعب االمريكي فرحة التغيير.. هناك 

حيث االصوات االنتخابية واالحتكام إلرادة الشعب هي التي 
تقرر من يصبح رئيسًا للبالد ألمريكا أو لغيرها.. وليس 

اصوات صواريخ (سلمان).
خرجت هيالري كلينتون من المشهد التنافسي بهدوء.. 
ز حقائبه  استعدادًا لمغادرة   والرئيس باراك أوباما جهَّ
البيت األبيض الى األبد احترامًا للدستور وإرادة الناخبين..
بينما يريد (سلمان) أن يفرض الخائن (هــادي) على 
الشعب اليمني رئيسًا وقد انتهت شرعيته وفقًا  لدستور 
الجمهورية اليمنية او المبادرة الخليجية.. ملك مملكة 
داعش السعودية يريد ان تصول وتجول في بلداننا اصوات 
الصواريخ واألسلحة المحرمة دوليًا، وليس اصوات الناخبين 
واختيار الحكام عبر صناديق االقتراع من خالل انتخابات 

تنافسية ..
قوى الشر واإلرهــاب ها هي تتجلى بأبشع صورها في 
السياسة العدوانية والهمجية التي تتبعها السعودية في 

اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها..
صّدقوني أن المقارنة تظهر ليس فقط الفارق الحضاري 
في وعي اإلنسان.. وإنما تكشف عن المخاطر الحقيقية التي 
تهدد البشرية إذا ظلت قوى الشر واالرهــاب تعيث في 

االرض فسادًا دون تحرك عالمي لردعها ونزع مخالبها ، 
السيما وهي ال تكترث بالمتغيرات العظيمة التي يشهدها 
العالم من حولها ،وتواصل  بإصرار سياستها العدوانية  
بمحاولة فرض اساليبها المتخلفة والهمجية على الشعب 

اليمني والسوري والليبي  ..
نتفق أو نختلف مع ديمقراطية أمريكا.. لكنها تظل 
منارة تتوق إليها شعوب العالم العربي واإلسالمي كبديل 

حضاري للنموذج السعودي الوهابي اإلرهابي.
لقد عشنا في اليمن ساعات جميلة مع اصوات الناخبين 
االمريكيين وهم يرسمون أروع اللوحات الحضارية التي 
تفخر بها االنسانية في انتخابات ديمقراطية تنافسية 
شديدة  ، توجت بفوز الرئيس دونالد ترامب الذي يمثل 
بشارة أمل للشعوب التي تتعرض لالبادة من قبل قوى 
االرهــاب والتطرف في المنطقة العربية والتي هي من 
نتائج بذور الشر التي زرعتها هيالري كلينتون  وجماعة 

االخوان والمال الخليجي .
لم تستطع اصــوات صواريخ القاتل سلمان ان تهزم 
الشعب اليمني .. أو تكسر ارادة الشعب السوري الرافض 
لالرهاب السعودي .. لقد  شعر كل العرب بفرحة االنتصار 
بفوز ترامب بالرغم من الصواريخ التي ظلت نيرانها تصلي 

العاصمة صنعاء ..
ومثلما هــزم  الرئيس ترامب  ســالح المال السعودي 
والخليجي الذي استخدمه سلمان في معركة االنتخابات 
االمريكية.. بالتأكيد سينتصر الشعب اليمني على صواريخ 
سلمان .. سينتصر الخير على الشر، والديمقراطية على 

الطغاة والمستبدين.. 
العالم يتغير فعًال.. ومستحيل ان تعود عجلة التاريخ 

الى الخلف ..

     محمد أنعم

فاز ترامب.. وصواريخ (سلمان) لن تصنع رؤساء

الموظفون يصرخون:

«أحنبونا بنصف المرتب»!!
بعد ثالثة أشهر من انتظار المرتب لم يكن يتوقع أي موظف أنه 
سيستلم «نصف راتب» يمني ال يساوي شيئًا أمام متطلبات واحتياجات 

والتزامات تنتظره.
السلطة القائمة تعد صرف «نصف راتب» للموظف معالجة مهمة 
فها نقل الفار 

َّ
وخطوة متقدمة في مواجهة األزمة االقتصادية التي خل

هادي البنك المركزي من صنعاء الى عدن.. وربما أن من اتخذ قرار صرف 
«نصف مرتب» لم يتقمص شخصية موظف الضمان، ولم يتمثل دور الموظف 
لع على كشوفات 

َّ
المتقاعد أو أنه لم يضع نفسه موضع الموظف الجندي، ولعله لم يط

المرتبات في مختلف الجهات والمؤسسات وكم يبلغ مرتب الموظف من الدرجة كذا 
والدرجة كذا..! لو أن من اتخذ هكذا قرار زار أي بريد وشاهد الموظف المسكين وهو 

يتسلم وريقات قليلة من عملة لم تعد قادرة على الصمود أمام تداعيات األزمة 
االقتصادية الخانقة..

يشاهد حالة الموظف ووجهه يسود وهو كظيم بمجرد استالم وريقات ال تفي 
بـ١٪ من متطلبات والتزامات ٣ أشهر من الديون..

حميد موظف مرتبه ٤٠ ألفًا استلم ٢٠ ألفًا عليه إيجار ثالثة أشهر واسمه موجود 
في كشوفات كل بقاالت الحارة والتزامات أخرى كشفتها دموعه التي ترقرقت في 
عينيه مغلقة الحديث معه في موضوع الراتب.. ومثله موظف آخر في ديوان التربية 
تمنى لو أن السلطة القائمة فكرت بخطوة انقاذية أخرى مبنية على وضع الموظف 

بعد ثالثة أشهر من انتظار الراتب..
«حسن» رأى أن من األفضل منحه ورقة الى سوبر ماركت ألخذ ما يحتاج من مواد غذائية 

ولباس ألوالده أفضل من صرف «نصف مرتب» فتح على الموظف 
أكثر من جبهة فلم يدِر لمن يعطيه وكيف يوزعه ومن ُيرضي به..

.. ما نريد قوله إن لسان حال كل موظف التقيناه تختصره 
ً
خالصة

عبارة «أسوأ يوم عندما استلمنا نصف راتب»، وأيضًا «احرجونا 
مه.. 

ّ
بنصف الراتب أمام الخلق».. أو التساؤل بحرقة: «لمن نسل

وكيف نوزعه»..؟!
متمنين من القائمين على البالد أال يجعلوا هذا «نصف الراتب» 

كبيضة الديك وال يذكرونا إّال بعد ثالثة أشهر قادمة.. داعين الى سرعة 
ايجاد بدائل لصرف كل المرتبات وأال يحكموا على ظروف الموظفين بمجرد النظر 

ألنفسهم هم أو َمْن هم في بحبوحة من أمرهم..

صـــورة حديثة للسفير أحمد 
علي عبدالله صالح ومعه األستاذ 
علي محمد المقدشي عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام التي 
بعد نشرها على صفحته بالفيس 
بــوك وتــداولــهــا الناشطون على 
مواقع التواصل االجتماعي بشكل 
كــبــيــر وغــيــر مــســبــوق عكست 
ارتياحًا لدى الشارع اليمني مبددة 
القلق من غياب أخباره في اآلونة 
األخيرة.. التداول الواسع للصورة 
أكــد مكانة ســعــادة السفير في 
قلوب اليمنيين الذين عهدوه 
قائدًا وفارسًا وقيًال يمانيًا شامخًا 
صلبًا في مواجهة الشدائد والمحن، 
أحب وطنه وشعبه فبادله الوفاء 
بالوفاء.. شكرًا للصورة والرسالة 

األمل..

دعوة أمام البرلمان
ــي اطــلــقــهــا عضو  ــت ـــدعـــوة ال ال
ــس الــســيــاســي ســلــطــان  ــمــجــل ال
ــب فيها  الــســامــعــي- والــتــي طــال
البرلمان بتبّني- وبصورة مؤقتة- 
قانون يخصص جزءًا من عائدات 
ميناء الحديدة لمعالجة كارثة 
المجاعة التي تجتاح العديد من 
مناطقها مطروحة أمــام مجلس 
الــنــواب والبــد مــن التحرك الجاد 

إلنــقــاذ أهلنا أوًال.. خصوصًا وأن 
ايرادات الميناء تذهب الى جيوب 
اشخاص وليس الى الخزينة العامة 
ــي اصــبــحــت (حـــــــراف).. ولــم  ــت ال
تستطع صرف مبلغ عشرة ماليين 
ريال التي أعلن المجلس التبرع بها 

ألهلنا في مديرية التحيتا.
المقترح إنساني وهــي فرصة 

لتجفيف بؤر المفسدين.

الكعبة.. و«كتاكيت» الوهابية!!

صواريخ الجوع تقصف مدارس العاصمة

ى ِكبره النظام 
َّ
«صاروخ» إفك تول استهداف مكة المكرمة بـ

السعودي وافتضح أمام العالم أنه كذبة قذرة استخدمها 
ذلــك النظام لــيــواري حقيقة استهداف الجيش واللجان 

الشعبية مطار الملك عبدالعزيز بجدة..
المثير للشفقة والحزن أن يستمر «كتاكيت» الوهابية 
ممن يسمون أنفسهم علماء «يصوصوون» عبر وسائل 
االعالم ومنابر الجوامع بضرورة التحشيد للدفاع عن الكعبة 

وقدسية الحرمين من «الميليشيات» حسب زعمهم!!
حى وأغلقت الرؤوس وأصبحت 

ُ
مخلوقات عجيبة أطلقت الل

كالمسبحة االلكترونية بضغط الزر تسّبح بحمد ربها.
«حديث  كائنات غبية بإمكان أية طاغية أن يحركها بـ

«الناسف»!! ضعيف» لشحذ «السكاكين» أو التحزم بـ
واألكثر غباًء وحمقًا من هذه الكائنات ذلك الذي ينبري 

قائًال: ال تتناولوها بالنقد فلحومها مسمومة!!
تبًا لهم ولقلوبهم المتحجرة -بــل هي أشــد- وهــي ال 
 لقدسية دماء األبرياء اليمنيين من األطفال 

ً
تتحرك غيرة

والنساء وكبار السن الذين ُيقتلون بالمجازر اإلبادية 
لطيران خائن الحرمين!!

قصص الطالب والطالبات في مدارس العاصمة صنعاء الذين يتساقطون 
ون علم الجمهورية اليمنية واجسادهم  في الطابور من شدة الجوع.. ويحيَّ
ترتعش من شدة البرد والجوع ايضًا.. ابناء جنود وضباط في معارك الدفاع 

عن الوطن ال يملكون قيمة االقالم وال الدفاتر وال قيمة الشنطة.
هذه مجرد صورة من الداخل عن حقيقة مأساة شعب صامد في وجه 

العدوان.. 
إن من يسرق لقمة عيش اطفالنا وينهب قيمة أقالم ودفاتر ومالبس 

طالبنا، وَمْن اجبر العفيفات على أن يتسولن هو عدونا األول.. فمن يدافعون 
عن الوطن هم في خنادق المواجهات ومعارك الشرف والبطولة.. يشترون 
الشهادة ويبيعون أرواحهم بمكسب العزة والكرامة للوطن عكس هؤالء 
االدعياء ورموز الفساد الذين يبيعون الوطن كي يشترون الفلل والقصور 

ويكنزون الذهب غير مكترثين بموت الجميع.
السكوت عن أمثال هؤالء سيمزق ويفجر الصف الوطني الى اشالء، فالوضع 

قد يتجاوز حدود مخاوفكم وحرصكم على عدم شق الصف الوطني.

اإلعالم الرسمي.. إلى أين؟!
وســائــل االعـــالم الرسمية - ملك 
للشعب اليمني.. وخطابها يجب أن 
يترجم تطلعات وآمال الشعب بكل 
فئاته ومكوناته وطبقاته وقبائله 
ومختلف شرائحه.. خطاب يجسد 
الهوية اليمنية ويــعــزز الوحدة 

الــوطــنــيــة ويــشــيــع المحبة واالخـــوة 
والسالم بين ابناء المجتمع.. وسائل االعــالم الرسمية 
يجب أن تظل واحة وارفة للتنوع والــرأي والــرأي اآلخر 

ومنبرًا للفكر المستنير المواكب لكل 
التطورات في العالم.

فال يجب أن يتحول االعــالم الوطني 
الـــى بـــوق لجماعة أو حـــزب أو يمجد 
قيادات لديها صحف وقنوات خاصة.. 
فال تحشروا االعــالم الرسمي في قضايا 

جانبية وشخصية!!
االعـــالم الرسمي يجب أن يترجم سياسة المجلس 
السياسي والمؤسسات الدستورية األخرى.. يكفي خلطًا!!

صّمام األمــان

موجة صقيع تجتاح 
المحافظات

داعشي يخطب في الحرم!

ـــز الــوطــنــي  ـــمـــرك جـــــدد ال
ــألرصــاد اســتــمــرار انخفاض  ل
درجــات الحرارة في عدد من 
المحافظات، جراء كتلة هوائية 
باردة وجافة قادمة من شمال 
وشــمــال غــرب شبه الجزيرة 

العربية.
وأكــــد أن مــحــافــظــات صعدة 
وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء 
وريمة وأجزاء من محافظات  إب 
وتــعــز ولــحــج والــضــالــع ستتأثر 
ــؤدي إلــى  ــا ســي بــهــذه الــكــتــلــة، م

انخفاض درجات الحرارة وخاصة 
الصغرى.

ولفت المركز في نشرته إلى 
أن انخفاض درجــات الحرارة 
ــا خــالل  ــره ــي ــأث ســيــســتــمــر ت

الساعات القادمة.
ونبه المزارعين إلى ضرورة 
حماية المحاصيل الزراعية، 
وطالب كبار السن واألطفال 
بارتداء المالبس الشتوية وكذا 
العاملين في الفترة المسائية 

وحتى ساعات الصباح األولى.

يتعرض ديننا اإلسالمي الحنيف ألبشع 
وأقــذر مؤامرة يقودها الوهابيون.. 
فقد شوهوا صورة اإلسالم وحرفوا 

تعاليمه بشكل فظيع..
بــــاألمــــس اعـــتـــلـــى الـــوهـــابـــي 
عبدالرحمن السديس الذي ظل 
يخدعنا بصوته لسنوات ترتيًال 
للقرآن الــكــريــم، اعتلى منبر 
الحرم المكي خطيبًا للجمعة.. 
ـــكـــل بــســاطــة  ولــــألســــف وب
«الخوارج  يتهم اليمنيين بـ

ــروافــض» ويعتبر الجرائم  وال
التي يرتكبها تحالف العدوان بحق 

الشعب اليمني جهادًا..!!
ــرى ما الفرق بين خطاب تنظيمي القاعدة وداعــش وبين 

ُ
ت

خطاب تنظيم السديس.. تكفير السديس للشعب اليمني من 
على منبر بيت الله الحرام دليل ضعف وسقوط وانهيار.. فعًال 

الوهابيون اختطفوا اإلسالم.

الصــورة.. األمـــــل


