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صالح الشامي

• طوابري من الباصات والسيارات، ترتاص، بانتظار دورها يف أخذ حصتها 
من الغاز، لينطلق سائقوها اللتقاط أرزاقهم وأقوات عيالهم، والبعض فقط 
يساعده الحظ يف الحصول عىل الغاز، ليعود الباقون بمرارة انتظارهم، وقد 
ــدوى، فعليهم  ــرى، ولكن.. دون ج ــة، يفتشون عن محطة أخ ــدت الكمي نف

االنتظار حتى اليوم التايل.
ــرى، وتموينها  ــات أخ ــل بفتح محط ــط حلها، ويتمث ــة بسي • واملشكل
ــارات العاملة حالياً  ــات كافية من الغاز، فعدد محطات بيع غاز السي بكمي
ــه ال يتم تموين هذه  ــة العاصمة، باإلضافة إىل أن ــي احتياجات أمان ال يغط
املحطات بما يكفي ويسد حاجة السيارات املرتاصة، والتي قد تصل أطوال 
ــا  إىل كيلومرت كامل، بمئات السيارات، وال كأن املنظر املتكرر يومياً  قطاراته

يلفت انتباه أحد املسؤولني.
ــا العدوان  ــات وأزمات، صنعه ــود املخلصني - أزم ــد تخطينا - بجه • لق
ــن أمانة  ــة الغاز، لك ــك، ومنها أزم ــم يتسنَّ له ذل ــا، فل ــال من ــار، لين والحص
ــرب لغاز السيارات، واملطلوب  ــة ومحافظة صنعاء تشهدان طلباً أك العاصم

فتح نقاط أكرث فقط.
ــة التي نمت  ــل يف املحط ــزان الرشكة املتنق ــا خ ــط يصبه ــرت فق • 4000 ل
بجوارها داخل سيارتي، سكب الكمية أمام عيني، وأنا أتلهف لصب املزيد، 
ــط 4000 لرت، وهي  ــب الكمية املذكورة فق ــان لديهم أوامر صارمة بص ــن ك لك
ــع 40 لرتا لكل سيارة  ــة 100 سيارة أو باص فقط، بواق ــي سوى لتعبئ ال تكف
ــاص، يرجعون يومياً خائبني، من  ــاص، بينما هناك 300-400 سيارة وب أو ب

أمام كل محطة.
ــم، البعض يقطر  ــم، باستيائه ــني بهمومهم، بسخطه ــودون محمل • يع
سيارته قطراً إىل املحطة، ويظل يدفعها بيديه كلما تقدم  الطابور مرتاً، ثم - 
ــم يحالفه الحظ - يركنها هناك يف املحطة، ويميض يومه وليلته هناك،  إذا ل
ــىل أمل أن يحالفه الحظ يف اليوم التايل، ويا للمصيبة إذا كان اليوم التايل  ع
يوم الجمعة، فاملحطات - الخاصة بالغاز - لديها أوامر صارمة بعدم العمل 

يوم الجمعة، إذاً عليه االنتظار يومني كاملني، وما أطوله من انتظار.
ــار دوره لتعبئة سيارته  ــاص أو سيارة بانتظ ــة يقضيها سائق ب 48 ساع

التي ال تعمل إال بالغاز، أي عقوٍل رهيبة خططت ملأساٍة كهذه ؟!!
يف أي عالٍم نحن !! ألسنا يف يمن اإليمان والحكمة !!

ألسنا األلني قلوباً وأرق أفئدة !!
ملاذا اليعمل املسؤولون شيئاً لحل املشكلة؟!!

ــاذا يعملون بتجاهلهم إياها عىل زيادة السخط وتمرير وتفوير وتربير  مل
ــدوان ومرتزقته عىل  ــوق من أبواق الع ــة التي ما يفتأ ب ــات السياسي الدعاي
ــوم يف املقايل والباصات واملقاهي ومكاتب األعمال،،، ووو ويف  مضغها كل  ي

كل مكان ووقت ؟!!
أمانة العاصمة كبرية، صنعاء كبرية، وكل يوم تكرب أكرث، وبتمددها وزيادة 
ــب أن تتوافر لسكانها  ــي الخدمات التي يج ــا، تتزايد بشكل طبيع سكانه

.صنعاء التي تقدم قوافل من الشهداء كل يوم...
ــدون فيها  ــن، والتي يج ــل اليم ــاء اليمن، ك ــي تحتضن أبن ــاء الت صنع

املتنفس والحياة..
صنعاء التي صارت قبلة للوطنيني، ومالذاً للنازحني..

صنعاء الوطن واملحبة والحصن املنيع ..
صنعاء .. ال تستحق اإلهمال ..

صنعاء عاصمتنا، وهي بحق كذلك، فال تظلموها..

غاز السيارات مسؤولية نشر ثقافة ومعرفة وأهداف (الصرخة)..

عبدالفتاح حيدرة

ــق بالله  ــوت وعي الح ــة تعيل ص الرصخ
ــوت قيم  ــىل م ــل ع ــي يعم ــرب)، وع ــه اك (الل
ــات الرأسمالية األمريكية  ومرشوع الصناع
ــر  ــل وتدم ــي تقت ــة الت ــة املتوحش القبيح
ــا)، وعي  ــوت ألمريك ــم (امل ــوب واألم الشع
ــوت قيم ومرشوع احتالل وغزو  يعمل عىل م
ــة اإلرسائيلية  ــدان التي تديره العنرصي البل
ــوت إلرسائيل)، وعي يلعن قيم ومرشوع  (امل
ــش األمريكية واليهودية  أدوات إدارة التوح
من مرتزقة وخونة وإرهابيني ودواعش والتي 
تستخدم من قبل اللوبيات اليهودية لتدمري 
البلدان وغزوها وإذاللها وتجويعها (اللعنة 
ــم ومرشوع  ــي ينترص لقي ــىل اليهود)، وع ع
ــرص لوعي  ــة التي تنت ــة اإلسالمي ــاء األم بن
هدى الله وتتمسك بقيم كتاب الله وتنترص 
ــه محمد رسول الله  ــرشوع أمة ال إله إال الل مل

(النرص لإلسالم)..
الرصخة  شعار ( وعي يبني هيبة املواقف 

ــوالء للعقيدة،  ــي قوة ال ــة، وقيم تحم الثابت
ــم  األم ــار  انتص ــي  ــي ويحم يبن ــرشوع  وم
ــة)، من يقف ضد هذا  والشعوب املستضعف
ــة ملرضه النفيس  ــدم الرصخة ذريع ويستخ
وقرص وعيه العقيل والوطني لتربير خياناته 
ــل علينا  ــوى دخي ــه ليس س ــه، فإن وعمالت
ــعوبنا وعىل أمتنا،  وعىل مجتعاتنا وعىل ش
ــع التي ترفض  ــل لخدمة تلك املشاري ويعم
ــك املشاريع  ــق، ويخدم تل ــالء كلمة الح إع
التي أنهكت صناعات رأسماليتها القبيحة 
ــل لتلك املشاريع  ــة العالم، ويعم واملتوحش
ــت عنرصيتها لغزو واحتالل  التي استخدم
ــك األدوات  ــد تل ــدان، ويساع ــق البل وتمزي
ــري البلدان  ــىل تدم ــل ع ــي تعم ــة الت امللعون
وتطييفها وتقسيم مجتمعها، وضد انتصار 
وعي الرشف وقيم الكرامة ومرشوع السيادة 

واالستقالل..
ــة  ــة إنساني ــي وحاج ــي وع ــة ه الرصخ

ــة وعلو وسمو  ــة تدعو لرفع ــة وقومي ووطني
ــن  ــاع ع ــم للدف ــوب واألم ــان والشع اإلنس
ــد هيمنة  ــه، ض ــو الل ــا ه ــق هن ــق والح الح
أمريكا ومؤامرات إرسائيل وإرهاب أدواتهما 
ــة اليهودية وتنرص قيم  ــة الداعشي التدمريي
اإلسالم التسامحية، هذه هي الرصخة التي 
ــرية القرآنية ومؤسسها  ــهيد املس أطلقها ش
ــدر الدين  ــد القائد حسني ب ــم الشهي العظي
ــوال  ــهر ش ــة من ش ــر جمع ــي يف آخ الحوث
املوافق السابع عرش من شهر يوليو 2002م، 
ــا كل أدوات  ــق يتخوف منه ــن هذا املنطل وم

الباطل والرش الشيطاني ..
قيل أن أكرث ما يخيف اإلنسان ويسبب له 
ــدم معرفته بالنوايا الحقيقية  الرعب ، هو ع
ــرون تجاهه، لذلك علينا  التي يحملها اآلخ
ــا وأهداف  ــا هي نواي ــدا م ــرف جي أوال أن نع
ــاس، بل  ــا للن ــة، وننرشه ــة الحقيقي الرصخ
ــات علينا كيمنيني  أصبح من أوجب املوجب

ــا مسؤولية توضيح  ــوم، أن نحمل أنفسن الي
ــا وأهداف رصخة  ــة ومعرفة ونواي ونرش ثقاف
ــعبنا  ــا ومجتمعنا وش ــذه ألنفسن ــق ه الح

وأمتنا وللعالم..
ما الذي يمنعنا، ملاذا ال نتحمل املسؤولية 
ــني، ونحن ومنذ  ــب عىل أنفسنا كيمني ونوج
ــا غاليا لنرصة وعي  أربع سنوات، ندفع ثمن
ــي  ــع ونضح ــة، ندف ــرشوع الرصخ ــم وم وقي
ــر وأرشف رجالنا  ــرية وأطه ــاء وحياة خ بدم
ــا، حملوا قيم  ــا ورؤسائن ــا وقادتن ومقاتلين
ونوايا وأهداف هذه الرصخة ودافعوا بها عنا 
ــا، وانترصوا بها  وعن رشفنا وعرضنا وأرضن
وبوعيها املؤمن وبقيمها املتقية وبمرشوعها 
و  ــرب،  الح ــذه  ه ــد  وبع ــوم  الي ــادق،  الص
ــم يعد األمر  ــارات الرصخة املتتالية، ل انتص
ــه، ولم تعد الرصخة حكرا  خاصا بأنصار الل
ــة اليوم  ــه، أصبحت الرصخ ــار الل عىل أنص
ــا ورشف وفخر لنا أن  ــا ومن حقن مسؤوليتن

نحمل وعيها وقيمها ومرشوعها ..
ــور من جبال  ــي خرجت للن ــة الت الرصخ
ــرب) ، ها  ــم ( الله اك ــة باس ــي عالي ــران، وه م
ــي اليوم تقتل وتهزم وترعب أغنى ترسانة  ه
ــوت أجندة  ــالح يف العالم (وتم ــال والس للم
ومشاريع وجنود وسالح أمريكا وإرسائيل) 
ــل الغربي ، وانترصت  ــام أعيننا يف الساح أم
لقيمنا وحفظت رشفنا وكرامتنا من مؤامرات 
وسواطري ومفخخات الدواعش واإلرهابيني 
ــة، أدوات اليهود  ــة والعمالة واملرتزق والخون
ــادة  ــا للسي ــا مرشوعن ــذ لن ــة، وتنف امللعون
واالستقالل وبناء مؤسسات الدولة اليمنية 
ــا  ــرص لشعبن ــة، وتنت ــة العسكري واملؤسس
ــل املستضعفني،  ــة كلها ولك ــا املسلم وألمتن
ــوت يف القدس  ــىل ص ــردد وبأع ــت ت وأصبح
ولبنان والعراق ومرص، بل ويف عواصم ومدن 
ــالل الخليجي  ــدوان والغزو واالحت دول الع

نفسها..

الشعار.. فكر 
وعمل

ــعار:  اطلق الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ش
الله اكرب املوت ألمريكا املوت إلرسائيل اللعنة عىل اليهود النرص لإلسالم.

ــة لتتمكن من  ــة ماسة لألم ــدي ورضورة وحاج ــق عقائ ــك من منطل وذل
حماية نفسها من رش وخبث ومؤامرات أمريكا وإرسائيل.

ــا أنه من الواجب  ــا الوقوف بوجه املنكر ورفضه، كم ــن يوجب علين فالدي
ــا األعداء  ــالده ينهبه ــل وثروات ب ــرى بلده  تحت ــوز ألحد أن ي ــا اليج وطني
ــداء وأصبح   ــة ينهبها األع ــدان اإلسالمي ــا نرى البل ــت ونحن جميع ويسك
ــا األعداء مع أنها  ــات الداخلية التي يغذيه ــا الفقر واملرض والرصاع يمأله
ــود وأذنابهم يف  ــا واليه ــة من أمريك ــا إال أن أعداء األم ــة برثواته ــدان غني بل
ــىل تدجني الشعوب لهؤالء  ــة العرب بني سعود قد عملوا ع املنطقة صهاين

األعداء.
لذلك اعترب الشهيد القائد الشعار أقل ما يمكن للمسلم عمله تجاه أعداء 
ــؤالء األعداء ويعترب عمل صالحاً  ــالم واملسلمني فهو يعترب براءة من ه اإلس
ومقدمة عملية لتقف األمة عىل قدميها وتعتمد عىل نفسها وتعرف أعداءها 
ويعد الشعار تحركاً باالتجاه الصحيح لوقف حد لتدخالت الشيطان األكرب 

يف الشعوب املسلمة.
ــول دون ان تتمكن أمريكا  ــىل األعداء ويح ــا أنه يمثل حربا نفسية ع كم

وإرسائيل من الحصول عىل املزيد من العمالء.
ــرثوات واألمثلة عىل  ــراه مدمرا مقسما منهوب ال ــد تدخله أمريكا ت أي بل

ذلك كثرية من فيتنام ومرورا بأفغانستان والعراق.
ــق ديني  ــار من منطل ــع هذا الشع ــة ان ترف ــوب املسلم ــب عىل الشع يج
ــا الوقوف بوجه طغاة ومجرمي   ــي بل وإنساني كل ذلك يفرض عليه ووطن

هذا العرص  .

يحيى صالح الدين

ــة  ،أن التحالف  ــذه املرحل ــظ كل متابع  به  يالح
الصهيو – أمريكي  مع بعض األنظمة العربية ، تقف 
ــه أجندة مختلفة تبدأ بتكريس أنماط جديدة  خلف
من االبتزاز"املايل واألمني " لهذه األنظمة وال ينتهي 
ــق خطط  ملواجهة محور املقاومة يف املنطقة  بتنسي
ــي"  ــدف "الحقيق ــح أن املسته ــن الواض ــث م ، حي
ــة أو حركة  ــوة إقليمي ــل ق ــو ك ــات ه ــذه التحالف به
ــة معادية للمرشوع  األمريكي - الصهيوني يف  مقاوم
ــات  بدأت اليوم  ــة ، فهذه القوى وتلك الحرك املنطق
ــاً عىل أرض الواقع عىل مرشوع  تحقق انتصاراً فعلي
ــاً  ــة جغرافي ــك املنطق ــدف تفكي ــان يسته ــذر "ك ق

وديمغرافياً وإعادة تركيبها بما يخدم  املنطقة ". 
ــة بخصوص  ــة هام ــح مسأل ــب توضي ــا يج  وهن
ــات  تأتي كرد عىل  ــات ، فهذه التحالف ــذه التحالف ه
ــوى وحركات املقاومة يف املنطقة، التي استطاعت  ق
ــا ، أن تحتوي  ــذه املرحلة من الحرب عليه ــالل ه خ
ــذه املرحلة تحديداً يطّل  حرب أمريكا وحلفائها "ه
ــة وجرناالت غربيون  علينا يومياً مسؤولون وساس
ــور  ــوة مح ــم ق ــن تعاظ ــون ع ــون ، يتحدث وإقليمي
ــاً" ،  ــىل إسقاطه رسيع ــم ع ــد مراهنته ــة بع املقاوم
ــور املقاومة بدأت تقّر ّرساً  فالقوى املتآمرة عىل  مح
وعلناً يف هذه املرحلة ، بأّن هذا املحور قد حسم قرار 

النرص. 

ــري من القوى  ــات الحالية" تجرب الكث فـ "املعطي
ــىل  ــة ع ــور املقاوم ــىل  مح ــرب ع ــة يف الح الرشيك
ــارات الحرب ، فـ  ــن اتجاهات ومس ــري موقفها م تغي
ــة والدولية  ــة العربية واإلقليمي ــرى بعض األنظم ن
الرشيكة بالحرب عىل محور املقاومة بدأت التلويح 

بورقة التحالفات العسكرية الجديدة .  
ــة" يف  سورية تسري بعكس  ـــ "األوضاع امليداني ف
ــدم  ـــ "تق ــي ، ف ــو  أمريك ــط  الصهي ــارب املخط عق
الجيش العربي السوري" يف  جنوب ورشق سورية 
ــة ، بالتزامن  ــة والعراقي ــدود األردني ــول للح والوص
ــدور بالقرب  ــع أن ت ــربى التي متوق ــارك الك مع املع
ــة  ــع األرايض الفلسطيني ــة م ــدود السوري ــن الح م
ــي فالواضح أن  ــف اليمن ــا يخص املل ــة ،وبم املحتل
ــودي مازال غارقاً باملستنقع اليمني ولم يجد  السع
ــه إذا قرر الخروج  ــآلن أي مخرج يحفظ ماء وجه ل
ــص صفقة القرن   ــي  ، وبما يخ ــن املستنقع اليمن م
ــرن،  والتي يبلور تفاصيلها بن سلمان، وغاريد كوش
كبري مستشاري ترامب،والخاصة بتصفية القضية 
ــذه الصفقة ستكلف  ــح أن ه ــة ،فالواض الفلسطيني
السعودي الكثري ،و لن تمر بسهولة كما يخطط لها 

السعودي .  
ــة  واليمن   ــا ، أّن صمود سوري ــرث هن ــح أك والواض
ــة  ــرق مختلف ــني وبط ــة  بفلسط ــرار املقاوم واستم

ــة األوىل  ــو الرضب ــة ، ه ــور املقاوم ــن مح ــم م وبدع
ــات الباطلة التي  ــع والتحالف ــل املشاري إلسقاط ك
ــب كّل املؤرشات  ــدف تقسيم املنطقة ، وحس تسته
واملعطيات التي أمامنا ليس أمام األمريكيني وبعض 
ــرار بحقيقة  ــوم سوى اإلق ــن العرب الي حلفائهم م
ــم عىل  ــة حربه ــل وهزيم ــي فش ــع ، وه ــر الواق األم
ــه واالستعداد  ــة بمجموع ــور املقاوم ــة ومح سوري

لتحّمل تداعيات هذه الهزيمة.
ــاً ، إن هذا التحالف الصهيوني - األمريكي  ختام
ــت أن حرب أمريكا  ــة العربية ، يثب ــع بعض األنظم م
ــت مستمرة ،  ــا زال ــوى املقاومة م ــا عىل ق وحلفائه
ــذه الحرب  ــن عمر ه ــة تميض م ــع كّل ساع ــن م ولك
ــا يخرس  ــرث مم ــا أك ــا حلفاؤه ــا ومعه ــرس أمريك تخ
ــم  ــون وحلفاؤه ــدرك األمريكي ــة ، وي ــور املقاوم مح
ــم ستكون لها  ــون أّن هزيمته ــذه الحقيقة ويعرف ه
مجموعة تداعيات مستقبلية تطيح بكّل املشاريع 
ــة إىل تجزئة املنطقة ليقام  الصهيو أمريكية الساعي
ــل" اليهودية  ــة "إرسائي ــا مرشوع دول ــىل أنقاضه ع
ــات  ــن الكانتون ــة م ــر مجموع ــم وتدي ــي تتحك الت
ــي ستحيط بها ،  ــة والدينية الت ــة والعرقي الطائفي

حسب املرشوع األمريكي.
*كاتب وناشط سيايس- األردن.

ماذا عن التحالفات الجديدة .... وهل حسم محور املقاومة قرار النصر ؟
 هشام الهبيشان

بن سلمان يقود اململكة نحو الهاوية

زين العابدين عثمان

ــة التي ينتهجها  ــة املتهورة والتعسفي السياس
ــن سلمان يف خضم  ــد السعودي محمد ب ويل العه
امللفات الساخنة باملنطقة وباملقدمة ملف عدوان  
ــن مستوى  ــن، يزيد م ــىل اليم ــالده وحلفائها ع ب
ــن القومي واالقتصادي يف  زعزعة االستقرار واألم
السعودية ويدفع باألخرية إىل السقوط يف مربعات 
ــة االقتصادية  التي  ــوىض األمنية والضائق من الف
ــواق املحلية والشارع  ــر معاملها يف األس بدأت تظه

السعودي .
ــد ذاته  ــىل اليمن بح ــف العدوان ع ــد كان ملل وق
ــق يف ما  ــرة السب ــات مدم ــن تداعي ــه م ــا يحمل وم
وصلت له اململكة اليوم من أوضاع مزرية وموجات 
التقشفات االقتصادية متجاوزة الحدود القياسية 
والتوقعات  نتيجة الخسائر الهائلة التي تجرعتها 
ــىل اليمن خالل  ــراء نفقاتها بالحرب ع ــة ج اململك
ــة .إذ أن حجم الخسائر  ــوات السابق الثالث السن
ــي تقودها تتطلب  ــرب العرمرمية الت ــري الح وفوات
ــات عسكرية  ــا كنفق ــون دوالر يومي ــو 200 ملي نح
للمقاتالت الحربية الـ100 وتكاليف أجهزة الرصد 
ــار االصطناعية  ــذار املبكر-واألقم ــب ( اإلن والتعق
ــن الجوي األمريكية  العسكرية)  وطائرات الشح
ــة املختلفة ،  ــل عملياتها العسكري ــي تفاصي وباق
ــاف والتي تتضمن  ــا نسبة نفقاتها اكرب بأضع فيم
ــدويل وباملقدمة  ــة والدعم ال ــوالءات األممي رشاء ال
ــي  ــا الت ــا وفرنس ــا وبريطاني ــة أمريك ــن الثالثي م

ــل يف صفقات  ــات دفاعية تتمث ــد معها اتفاقي تعق
ــارات الدوالرات، وعىل  أسلحة وذخائر بمئات ملي
ــة التي عقد  ــع اإلدارة األمريكي ــه الخصوص م وج
ــد السعودي صفقة غري مسبوقة يف  معها ويل العه
ــون دوالر  وذلك  ــدر بمبلغ نصف تريلي التاريخ تق
ــد  ــي دونال ــس األمريك ــارة األوىل للرئي ــالل الزي خ

ترامب إىل الرياض .
ــدوان عىل اليمن أيضا آثاره وأبعاده  لقد كان للع
ــت معرتكا خطريا  ــة  فمن جهة دخل ــىل السعودي ع
ومربعا استنزافياً كلفها خسائر هائلة عىل األرض 
ــىل اليمن  ــدأت الحرب ع ــة أخرى حني ب ــن جه وم
ــن سيطرتها وأخذت  نريانها ترتد عكسيا  تخرج ع
ــد مثلت القوة الصاروخية اليمنية  عليها حيث وق
ــل متالحقة  ــة  يف مراح ــط املعرك ــت خ ــي دخل الت
ــرة تقوم  ــوة خارج السيط ــا وق ــدا اسرتاتيجي تهدي
ــي واالقتصادي  ــرار واألمن القوم ــف االستق بقص
ــت أكرث  ــد أطلق ــا  فق ــة دون أي رادع يردعه للمملك
ــىل مناطق متعددة  ــن 110 صواريخ باليستية ع م
ــو فيما كان  ــة ونفطية تتبع رشكة ارامك اسرتاتيجي
ــاض وكانت سببا  ــا يف العاصمة الري ــض منه البع
ــادرة عدد من الرشكات األجنبية التي نزحت  يف مغ
ــة باململكة التي  ــن والسكين ــن انعدام األم خوفا م

أصبحت تحت نريان االستهداف املبارش .
ــل  ــر أدت وبشك ــاب والخسائ ــذه األسب ــل ه ك
ــة سوداوية عىل سماء  ــي إىل ظهور غيم دراماتيك

ــرت النظام والشعب السعودي بسيل  اململكة أمط
ــة الضخمة  ــوز املالي ــات التقشف والعج ــن ملف م
ــي يقدرها خرباء االقتصاد بنحو 52 مليار دوالر  الت
ــروض الدولية  ــة إىل الق ــام 2018م إضاف ــة ع بنهاي
ــة التي بلغت  ــون الداخلية والخارجي وحجم الدي
ــذا هو ما اضطر نظام  ــرث من 116 مليار دوالر ،وه أك
ــاذ تدابري غري مسبوقة ومجنونة  آل سعود إىل اتخ
ــات املحلية  ــار والطاق ــوى األسع ــع مست ــا رف منه
ــة أثكلت كاهل سكان  والسلع إىل أضعاف مضاعف
ــم املغرتبون األجانب الذين لم  اململكة ويف مقدمته
ــرا لألوضاع السيئة  ــون البقاء نظ يعدوا يستطيع
ــا  ــر به ــي تم ــة الت ــة املدوي ــة االقتصادي والضائق
ــام 2016م  بأعداد  ــدأوا باملغادرة منذ ع ــة فب اململك
ــا لبعض  ــرتب وفق ــف مغ ــت إىل 800 ال ــة وصل هائل

اإلحصائيات كأكرب عملية إجالء بالتاريخ .
أخريا

ال يسعنا القول سوى إن استمرار بن سلمان يف 
انتهاج سياسات التعسف والتهور باتجاه قضايا 
ــدوان عىل اليمن فال  ــة وتحديدا يف ملف الع املنطق
ــي ذاهبة اململكة ??  ــم إىل أي مجهول وهاوية ه نعل
ــربى ستحط  ــود كوارث ك ــي بوج ــؤرشات توح فامل
رحالها يف املراحل املقبلة باململكة إذا ما طالت فرتة 
ــذا الوقت وستكون  ــدوان  عىل اليمن أكرث من ه الع
ــل املستويات  ــة عىل ك ــرة وماحق ــا مدم تداعياته

وعىل رأسها األمنية واالقتصادية ..
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ــن إصالح  مايل  ــث والتنظري ع ــي الحدي ال يكف
دون  ــة  الدول ــات  ملؤسس ــي  وخدمات وإداري 
ــاط دؤوب  ــيل ونش ــرك عم ــاك تح ــون هن أن يك
ــات  ــىل الجه ــة ع ــة واملحاسب ــدان للرقاب يف املي
ــة منها . اليوم هناك  ــة وبالذات اإليرادي الحكومي
ــة ورقابة مالية وإدارية ورقابة عىل  تقييم ومتابع
ــة مؤسسات  ــات يف كاف ــوى األداء والخدم مست
ــايس واقتصادي يعمل  ــة وهناك توجه سي الدول
ــوزارات و املؤسسات  عىل النهوض بالوضع يف ال
ــاد واملتواصل  ــن العمل الج ــاٍل م ــوى ع إىل مست
ــاء قطاعات  ــل وف ــة  تكف ــارضة رقابي ــط ح وخط
ــن  ــاه الوط ــا تج ــة بالتزاماته ــات الدول ومؤسس
ــا تلبية لتوجهات  ــن وإدراك مسؤولياته واملواط
القيادة السياسية يف ترجمة مرشوع بناء الدولة .

ــاز الرقابة يف  ــاك غياب لدور جه ــان هن  وإذا ك
ــب عىل بعض الوزارات واملؤسسات  املايض القري

ــؤ وتعاطف مع  ــخصية وتواط نتيجة مصالح ش
ــوم يختلف تماماً  نافذين ومسؤولني فالحال الي
ــة ومدركة  ــوادر مؤهل ــادات وك ــود قي ــك بوج وذل
ــون ونفاذه  ــق القان ــة بتطبي ــة ومؤمن للمسؤولي
ــرب أو التخلص  ــذي ال يستثني أحداً من الته ال
ــواري عن األنظار أو  ــن الرقابة واملحاسبة أوالت م
ــذات عندما نرى  ــت املجهر وبال ــروب من تح اله
ــادة يف سبيل تعزيز  ــوات عملية ج ــس خط ونلم
ــدود من  ــي دعماً غري مح ــذي يالق ــة ال الشفافي
ــة ، إذ أن ذلك التوجه إنما  قبل القيادة السياسي
ــني واللوائح  ــي للقوان ــق الحقيق ــس التطبي يعك

ــايل واإلداري  ــر الفساد امل ــن مظاه ــة الحد م بغي
ــاط الحكومي دفعاً لعمليات  ويحافظ عىل النش

التنمية وضماناً لوصول الخدمات للمواطنني .
ــيل الِعماد  ــاذ ع ــا األست ــد دع ــة فق وباملناسب
ــة واملحاسبة يف  ــزي للرقاب ــاز املرك ــس الجه رئي
مقابلة أجرتها معه صحيفة الثورة األسبوع قبل 
ــع املواطنني و املكونات  املايض إىل مساهمة جمي
ــع املدني يف تعزيز  ــة ومنظمات املجتم السياسي
الدور الرقابي من خالل وضع املقرتحات واألفكار 
ــة ،  ــز الشفافي ــر وتعزي ــىل تطوي ــل ع ــي تعم الت
ــة يف  ــاز الرقاب ــادة جه ــا قي ــن نواي وإلدراك حس

ــا  ــيل تحقيق ــه العم ــيس ونشاط ــالح املؤس اإلص
ــا إىل اعتماد  ــاز يسعى حالي ــإن الجه ــه ف ألهداف
األنظمة التقنية وتعميمها عىل بقية املؤسسات 
ــك فلن  ــدون ذل ــي وب ــط الشبك ــق الرب ــن طري ع
ــم تتجه جميع  ــة ما ل ــاك رقابة حقيقي ــون هن تك
مؤسسات الدولة العتماد األنظمة التقنية إذ أن 
توفر املعلومات الالزمة عن سري العمليات املالية 
ــات الرقابية  ــح للجه ــة  يتي ــة والقانوني واإلداري
ــك للتمكن من  ــا وذل ــا ومراقبته ــة مهامه ممارس
ــا لتوفر تلك  ــة عادلة وفق ــدار أحكام تقييمي إص
ــك الخطوات  ــإن اتخاذ تل ــات وبالتايل ف املعلوم

ــة وضبط املوارد  ــىل تعزيز مبدأ الرقاب سيعمل ع
وتوحيدها والحد من النفقات وتحفيز اإليرادات 

.
ــذا املقام سعي  ــارة إليه يف ه ــا تجدر اإلش  ومم
ــن أبوابا  ــع  يتضم ــني موق ــا لتدش ــاز حالي الجه
ــر الجهاز  ــرش تقاري ــة الجهاز بن ــاول أنشط تتن
ــات  ــن الخدم ــا م ــات وغريه ــال البالغ واستقب
ــا تعزيزا للشفافية التي تحقق  .ويأتي ذلك أيض
ــن واملزورين  ــدد من الفاسدي ــا بإحالة ع أهدافه
ــا أن الخطة  ــة العامة ، كم ــني إىل النياب واملختلس
االستثنائية التي يتبناها الجهاز املركزي للرقابة 

ــوارد الدولة  ــوان تعزيز م ــة وتحمل عن واملحاسب
ــد التوجه الحقيقي والجاد للجهاز يف سبيل  تؤك
ــادي سعياً منه يف تنمية  حلحلة الوضع االقتص
ــة   واالنعكاسات  ــات الحكومي ــرادات املؤسس إي
ــن من مرتبات موظفي  ــة يف توفري ما أمك اإليجابي

الدولة .
وأخرياً ينبغي علينا كمنظمات مجتمع مدني 
ووسائل إعالم وبيئة تحتضن وترعى األجيال أن 
ــة ألنفسنا ومراقبة  ــر أوال الرقابة الذاتي نستشع
ــذا املجتمع من خالل  ــل فرد يف ه ــري لدى ك الضم
ــع الفساد  ــاس يف مستنق ــن االنغم ــه م تحصين
ــة  ــب ممارس ــايل واإلداري وتجن ــي وامل األخالق
السلوكيات اإلدارية املنحرفة ومن أبرزها الرشوة 
ــع إيجاد جيٍل يتصف  واالختالس حتى نستطي
ــوًال وعمًال إرضاًء  ــة والصدق واإلخالص ق باألمان

لله وخدمًة للصالح العام .

جهاُز الرقابِة واملحاَسبة والُخطة االستثنائية ..
مطهـر يحيى شـرف الديـن


