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الوزير بشر 
والبطاقة التموينية

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــة كانت فكرة رائعة  ــأن فكرة البطاقة التمويني ــة علينا أن نعرتف ب بداي
ــد ما يف معالجة  ــن معاناة املوظفني وتسهم إىل ح ــن شأنها التخفيف م م
ــو ما يحسب لقيادة  ــار الناجمة عن أزمة املرتبات وهذا ه ــو جزئية لآلث ول
وزارة الصناعة والتجارة ممثلة باألستاذ عبده برش ، الشخصية الوطنية 
ــب اليمني قاطبة  ــوم وأوجاع الشع ــه يحمل يف صدره هم ــي أشعر بأن الت
ــاع البالد والعباد والرقي بالوطن  ــه الرغبة الصادقة يف إصالح أوض وتنتاب
ــاء ، وبالعودة إىل الحديث عن  ــاق رحبة من التقدم والتطور والنم نحو آف
ــذه  التجربة  ــارة هنا إىل أن ه ــة والسلعية ينبغي اإلش ــة التمويني البطاق
ــت املستفيدين منها  ــن املالحظات واالنتقادات التي منع عليها الكثري م
ــن الحصول عىل الفائدة الكاملة الخالية من املنغصات واملكدرات وهي  م
ــة والتجارة العمل  ــة ممثلة بوزارة الصناع ــات يجب عىل الحكوم مالحظ

عىل معالجتها والوقوف عليها لكي تؤتي أكلها وتحقق أهدافها  .
ــواق  ــوالت واألس ــىل امل ــل ع ــرص التعام ــل يف  ح ــة األوىل تتمث املالحظ
التجارية الكربى يف العاصمة صنعاء  وهو األمر يتسبب يف خلق حالة من 
ــن عىل املواد الغذائية  ــام تحول دون حصول املوظفني املستفيدي اإلزدح
ــد املوظفني خسائر  ــو ما يتسبب يف تكب ــة بيرس وسهولة وه واإلستهالكي
ــة والنقل ، حيث يتطلب األمر تخصيص تجار محددين  باهظة يف املتابع
ــار املحافظة  ،  ــن يف إط ــداد املستفيدي ــة لتغطية أع ــل محافظ ــار ك يف إط
ــة الثانية تتمثل يف جشع وطمع التجار واملغاالة يف أسعار املواد  واملالحظ
ــات البطاقة  ــاع للمستفيدين من خدم ــة التي تب ــة واالستهالكي الغذائي
ــاد قائمة باألسعار يلتزم  ــة والسلعية ،حيث يتطلب األمر اعتم التمويني
ــالت التجارية املتعاقد معها  ــار يف مختلف مراكز التسوق واملح بها التج
ــوق للموظفني  ــاب مراكز التس ــزام أصح ــة تتمثل يف إل ــة الثالث ، املالحظ
ــرشاء الكماليات  ــواد غذائية بنسبة %50 والبقية ل ــن برشاء م املستفيدي
ــذا ما يعترب تعسفا وتدخال يف خصوصية املوظفني وخصوصا أن قيمة  وه
ــرة وليست صدقة من  ــن مرتباتهم املتأخ ــق التموينية هي م ــذه البطائ ه
ــوزارة والحكومة ويجب أن يمنح املوظف كامل الحرية يف  التجار أو من ال

رشاء ما يحتاجه دونما قيود أو رشوط  .
ــة للبيع حيث من  ــة السلع املعروض ــة تتعلق يف نوعي ــة الرابع املالحظ
ــة واالستهالكية األساسية  ــزم التجار بتوفري املواد الغذائي املفرتض أن يل
وبكميات تغطي الجهات التي سيتم الرصف لها ، فالكثري من املستفيدين 
يشكون من عدم توفري املواد األساسية من قمح ودقيق وسكر بحجة نفاذ 
الكمية وهو األمر الذي يجرب الكثري عىل رشاء سلع وحاجيات كمالية وغري 
رضورية وهو األمر الذي ال يخدم املوظف الذي لديه أرسة كبرية ويرغب يف 
ــني حاجياتهم األساسية ، توفر عليه عناء الدين والبحث عن مصادر  تأم
ــرية تتمثل يف  ــة الخامسة واألخ ــع الرضورية ، املالحظ ــري هذه السل لتدب
ــاب الجانب الرقابي عىل التجار وعدم تفعيل جانب املتابعة والتقييم  غي
ــه بفريسة سهلة  ــني أشب ــذي يجعل املوظف ــو األمر ال ــذه التجربة وه له
للتجار ينهشون يف أجسادهم ويستعبدونهم ويشعرونهم بالذل واملهانة 

وكأنهم يتصدقون عليهم صدقة أو يمنحونهم مساعدات إغاثية  .
ــة مجتمعية  ــة خدم ــة والسلعي ــة التمويني ــد البطاق ــرص املفي باملخت
ــل العدوان  ــر بها البالد يف ظ ــا الظروف التي تم ــة هامة فرضته اقتصادي
ــج كافة اإلختالالت واملالحظات  ــار وقطع املرتبات ويجب أن تعال والحص
ــل وأنا عىل ثقة  ــا يف املستقب ــا األوىل ليتم تالفيه ــي صاحبت تجربته الت
ــاة عىل عاتق املوظفني  ــة بأنها ستخفف من األعباء املعيشية امللق مطلق
ــم باالطمئنان واالستقرار ، وستحل الكثري من تداعيات  أزمة  ، وستشعره

املرتبات  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

حروب الهوية..خيار ال مفر منه

نحن من نختار حكامنا 

حمري العزكي

محمد صالح حاتم

ــة ودول  ــرب املتقدم ــن دول الغ ــدث البعض ع ــا يتح عندم
ــع قلبه وروحه تكاد تميز  ــرشق املتطورة ، والحرسة تكاد تقط ال
ــا ، ومدن مر  ــن عواصم زاره ــا يحدثنا ع ــاب ، عندم ــن اإلعج م
ــا ، وشوارع  ــا ، وأبنية أذهله معماره ــق تفيأ ظالله ــا ، وحدائ به
ــة ، حاملاً  ــدوء مجتمعاتها املتمدن ــه تنظيمها ، وه ــب جنان سل
ــاً بهدوئها ، مفتوناً  ــا لنهضتها ، وشغوف ــا ، ومتطلع باستقراره
ــورة ، وبتلك  ــده عىل تلك الص ــا بأن يرى بل ــا ، مطالب بأنظمته
ــة التي يعتقدها ، ولكنه عندما يقارن بني بلده وتلك  النموذجي

البلدان يتغافل أو يتجاهل أمرين هامني هما :
كيف وصلت تلك البلدان إىل هذا املستوى؟؟

يتجاهل املهووسون بالبلدان الغربية واملبهورون بالبلدان 
ــرأ لهم عنها هي  ــخ تلك الشعوب، وكأنها حني نق الرشقية تاري
ــا يف صدورهم من غل  ــم ، منزوع م ــو فيها وال تأثي ــة ، ال لغ الجن
ــا وال قبلها ،  ــه ، وراحة ال تعب فيه ــذاب معه وال قبل ــم ال ع ، نعي
ــون لكي نجهل ، ويتغافلون لكي نغفل ، ما الذي حدث  يتجاهل
ــك الحروب الطاحنة  ــرون وهم بال شك يتذكرون ، تل ؟؟ ال يذك
ــة منه، يتناسون حتى  ــدة عىل مدى التاريخ ويف كل حقب املمت

ــض من شاركوا فيها عىل قيد  ــروب الحديثة التي مازال بع الح
ــرشات املاليني من  ــان أخريان ، قتلتا ع ــاة ، حربان عامليت الحي
ــني الكوريتني وحرب  ــروب إقليمية عديدة ،حرب ب ــرش ، وح الب
ــا حروب  ــت يف أغلبه ــا ، كان ــام وغريه ــني وفيتن ــة يف الص أهلي
ــالء  ــرار والعم ــون األح ــا الوطني ــود ، فيه ــروب وج ــة ، ح هوي
ــا الشعوب التي  ــة والتحالفات ، انترصت فيه ــة واملرتزق الخون
ــا ، ذاقت تلك الشعوب  ــن وجودها وتمسكت بهويته دافعت ع
ــوت بالجملة بالرصاص  ــون عنها وتغبطونها ، امل التي تتحدث
ــرت  ــريا، وشع ــل والكول ــون والس ــل والطاع ــف والقناب والقذائ
ــوع واملرض  ــزن ، عانت من الج ــب واأللم والح ــوف والرع بالخ
ــر ، قصفت وحورصت وطعنت يف الظهر من بعض أبنائها  والفق
ــل كانت  ــت وانهزمت ؟؟ ه ــت واستسلم ــا تخاذل ــاذا لو أنه ، م
ــم ؟؟ولو أنها انهارت وخارت  ــل إىل املستوى الذي أذهلك ستص
قواها وقال مثقفوها أتعبنا املقاومون بقتالهم وأرهقنا املقاتلون 
بمقاومتهم ؟؟ هل قارنت نخبها بينها وبني دول غريها وتعامت 
ــن معارك ضارية وحرب رضوس تجتاحها وطالبت قياداتها  ع

وقتها أن يجعلوها مثل غريها ؟؟.

ــت وقاومت وصمدت  ــك ولكن واجه ــدث يشء من ذل لم يح
ــرصوا  ــا ، فانت ــا ومثقفوه ــا وعلماؤه ــا وقادته ــف رجاله وتكات
ووصلوا ما أذهلكم وأعجبكم ، ووصلنا حني تخاذلنا وتراجعنا 

ما أزعجكم وكدر صفو خياالتكم!!!!!.
ماذا قدمتم لتجعلوا بالدكم مثلها ؟؟

ــدان لهويتها ، كان مقدمة  ــا أسلفنا فإن انتصار تلك البل كم
االستقالل ، ومعطيات االستقرار ، واإليمان بالقضية ، والتفاني 
ــاء مدامك  ــان البناء، والعط ــة ، وأرك ــة النهض ــة بواب والتضحي
التطور ، فماذا قدمتم لتنترص بالدكم يف حربها مع أعدائها ؟؟.
ــاظ عىل هويتها ؟؟والدفاع عن استقاللها  ماذا فعلتم للحف

وسيادتها؟؟.
ــا حظا من  ــرث أبنائه ــم أك ــا وانت ــم يف سبيله ــاذا ضحيت بم

خرياتها ؟؟.
ــم ، بل هل  ــم وحدثت ــم ، هل طورت ــل أبدعت ــم ، ه ــل أنتجت ه
ــر من  ــق الذك ــا يستح ــوا شيئ ــة لتقدم ــط محاول ــم فق حاولت

اجلها؟؟.
ــوا أنفسكم  ــك البلدان أن تدفن ــم وانتم تزورون تل ــري بك ح

ــوا خدودكم بنعال آبائكم وإخوانكم  يف وحل ثقافتكم ، وتصفع
ــن انتظروا منكم شيئا لألسف لم تملكوه حتى تعطوه لهم  الذي
ــذروا بأنظمة كنت خدامها وحجابها ووزراءها وحظوة  ، ال تعت
حكامها ، وال تعتذروا بحرب فرضت عىل بالدكم كما فرضت عىل 
بلدان تعشقونها ، فتخاذلتم وجبنتم وخنتم وارتزقتم لعدوكم 
ــذروا ألنكم اخرتتم أن تكونوا نخبتها وضحيتم من اجل  ، ال تعت
خياراتكم ال من اجل خياراتها ، ال تتنصلوا عن مسؤوليتكم يف 
خلق الوعي املناضل واملكافح واملقاوم واملعطاء والبناء واملثايل 
ــاط والفراغ  ــم تزرعون اليأس واإلحب ــا ، فإذا بك ــريا وإنتاج تفك

واالنهزام واالستغالل .
ــوض حرب هوية ووجود  ــون علم اليقني أن بالدكم تخ تعلم
ــوض وان واجبكم  ــل النه ــرب سبي ــذه الح ــار يف ه وان االنتص
الوقوف يف صفها ولكنكم تدركون جيدا أنكم ستتعبون وتأملون 
ــون يف هذا الطريق ، فاخرتتم ما يناسب أهواءكم وتركتم  وتضح
ــرسة الحلم  ــال هوية بني ح ــم ، لتعيشوا ب ــه أوطانك ــا تحتاج م

واملستقبل العدم.

اليمن بلد الحكمة واإليمان ،اليمن بلد الشورى ،واليمن لها نظام جمهوري 
ــن ،وكيف يتم اختيار  ــور اليمن حدد سلطات الحكم يف اليم ــي ،ودست ديمقراط
ــق  ان يرشح نفسه ملنصب رئيس  ــس البالد ،واعطى لكل مواطن يمني الح رئي
ــرشوط الواجب توفرها يف املرشح ،وان الشعب  ــة ،ما دام مستوفياً لل الجمهوري

اليمني هو صاحب القرار يف اختيار من يحكمه .
ــارا يروج لها اعالم  ــا نسمع بني الفينة واألخرى اخب ــرتة األخرية بتن ويف الف
ــم ،وعرب مواقع  ــة التابعة له ــوات واملواقع األلكرتوني ــه عرب القن ــدو ومرتزقت الع
ــات رسية وترشيحات  ــن قبل مرتزقتهم ،ان هناك لقائ ــل االجتماعي م التواص
ــة ومنهم السفري أحمد  ــادة البالد يف الفرتة القادم ــات وطنية لتويل قي لشخصي
ــم والسعودية  ــاً بني الزعي ــا ان هنالك اتفاق ــذي سمعن ــه صالح ،ال ــيل عبدالل ع
ــالد خالل الفرتة  ــيل عبدالله صالح قيادة الب ــويل السفري أحمد ع ــارات لت واألم
ــاور حول مسألة قيادته  ــح للسفري ان يتنقل بني الدول للتش ــة ،وانه سم القادم

لليمن .
وهو ما نفاه مكتب السفري سابقا ،وكذلك ما رصح به مصدر مسؤول يف مكتب 
ــة االسبق رئيس املؤتمر الشعبي  ــم عيل عبدالله صالح رئيس الجمهوري الزعي
العام، والذي اكد ان ال صحة لهذه االخبار وانها عبارة عن فربكات اعالمية يقوم 

بها اعالم العدو ومرتزقته .
وهو كذلك ما يؤكده الزعيم دائما يف كل خطاباته ولقاءاته ومحارضاته انه ال 

يريد العودة للحكم مجددا ،وانه ال يريدها كذلك لنجله احمد.  

ــذه األخبار املتعلقة  ــارة واشاعه مثل ه ــه العدو من خالل  إث ــا يسعى الي وم
ــي  بني املؤتمر  ــق الصف الوطن ــيل  فهو يهدف اىل ش ــري احمد ع ــص السف بشخ
ــري او أي شخصيه  ــالل تناوله لشخص السف ــه ،وكذلك يريد من خ ــار الل وانص
ــو يريد إحداث  ــالد يف الفرتة الحالية ،فه ــرى لتويل منصب قيادة الب ــة اخ وطني
هوة ورشخ بني السياسيني وتشويه سمعة هذه الشخصيات ، حتى يتم رفضهم 
ــة ،فالعدو كما  ــذه الشخصيات الوطني ــان الوطن من خربات وقدرات ه ،وحرم
ــاول شخصية السفري احمد عيل ،سيتناول العديد من الشخصيات الوطنية  تن
من هذا املكون او من ذاك، بهدف احراق شخصياتهم، بدعوى انهم عىل اتصال 
ــات ،وإحداث بلبلة  ــىل طاولة االتهام ــدوان، ووضعهم ع ــل مع قوى الع وتواص

اعالمية يف اوساط الشعب اليمني.
ــويل القيادة ،وان هدفه  ــث  يتهم هذا الطرف الطرف اآلخر انه يسعى لت بحي
ــس إّال، وليس الدفاع عن الوطن ،وانه بعمله هذا يفرط  ــو الكريس والسلطة لي ه
يف دماء الشهداء ،وعندها تبدأ املناكفات االعالمية بني القوى الوطنية املقاومة 
ــوى العدوان،  ــن ضد ق ــاع عن الوط ــم، وهو الدف ــن األه ــم ع ــدوان، وابعاده للع

والتوجه اىل جبهات العزة والرشف ،ودعم وتقويه الجبهة الداخلية.
ونحن نقول لقوى العدوان، ان اليمن هي بلد ديمقراطي شوروي جمهوري 
مستقل ،وهي من تختار حاكمها ورئيسها  ،وليس ألحد الحق يف اختيار رئيس 
ــا ، وهذا ليس انتقاصا من حق  ــن يفرض علينا العدو رئيسا او حاكم ــن ،و ل لليم
ــري احمد عىل ،او تشكيكا يف وطنيته، او تقليال من قدرته وحكمته وحنكته  السف

لقيادة البالد ،فالسفري احمد عيل  شخص مقبول عند عامة الشعب اليمني ،يف 
ــك، وهو يف االول واألخري مواطن  ــه وجنوبه ،ورشقه وغربه ،وهو أهل  لذل شمال
ــرق الديمقراطية ،والشعب اليمني  ــي يحق له ان يحكم اليمن ،لكن عرب الط يمن

هو من يختاره.
ــن الشهداء من خرية ابنائها،  ــوم بعد ان قدمت اليمن  عرشات اآلالف م  والي
ــايس ،ورفضها  ــرار السي ــل استقاللية الق ــن اج ــس م ــايل والنفي ــت بالغ وضح
للوصاية واالرتهان للخارج ،يريد العدو ان يتدخل يف  شؤوننا، ويريد ان يفرض 
ــن يختار وزراءها ،وهو  ــار لنا رئيسا للحكومة وهو م ــا من يحكمنا او يخت علين
من يحدد سياستها و نظام الحكم،  وهو من يرشع ويسن القوانني ،وهو وهو....

ــرض الوصاية  ــرب دباباته وصواريخه وهو ف ــدو عن تحقيقه ع ــا عجز الع فم
ــه ومخططه ،يريد ان  ــا لليمن ليتم عربه تنفيذ اجندت ــا وبقاء هادي رئيس علين

يحققه عرب اي تسوية سياسية قادمة .
ــي وقيادته السياسية ممثلة يف انصار الله  ــذا مالم يسمح به شعبنا اليمن وه

وحلفائهم ،واملؤتمر وحلفائه .
ــال وطنيون احرار  ــرة مستقلة ،وفيها رج ــن وجدت حرة وستبقى ح فاليم
ــا  ــا ورقيه ــا، وبناءه ــم سياسته ــا ،ورس ــا وإدارة شؤونه ــون  قيادته يستطيع
ــا ،وهي الصخرة التي ستتحطم عليها كل  وتطورها ،وصناعه مستقبل ابنائه

املؤامرات واملشاريع االستعمارية يف املنطقة برمتها .
وعاش اليمن حرا أبيا ،والخزي والعار للخونة والعمالء.
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