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قوى الغزو واالحتالل

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــات املحتل  ــنوات ونيف عىل ممارس بعد صمت طال قرابة الثالث س
ــا يف املحافظات الجنوبية ،  ــعودي وأذنابهما وأدواتهم اإلماراتي والس
ــزاة واملحتلني وأدواتهم  ــوب يغيل ويثور أحراره يف وجه الغ هاهو الجن
ــيل الزبى ، ووصلت  ــد أن بلغ الس ــعال ثورة الجياع بع ــم مش ومرتزقته
ــة األعداء  ــة سياس ــدا نتيج ــة ج ــة مزري ــية إىل حال ــاع املعيش األوض
ــر الذي انعكس  ــتهدف العملة املحلية األم ــة الفنادق التي تس وحكوم
سلبا عىل أسعار السلع األساسية واملواد الغذائية واملشتقات النفطية 
ــىل تأزيمها للتضييق  ــدوان وحكومة الفنادق ع ــي عملت قوى الع والت
ــج وحرضموت  ــدن والضالع ولح ــث خرج أبناء ع ــىل املواطنني ، حي ع
ــريات غضب عارمة ضد هذه السياسة القذرة التي تهدد  واملهرة يف مس
ــات اليمنية بما يف ذلك  ــن اليمنيني يف مختلف املحافظ ــاة املاليني م حي
ــاء املجلس  ــادة وأعض ــلطات االحتالل، ق ــة لس ــات الخاضع املحافظ
ــن باعوم  مزقوا صوراً  ــىل للحراك الجنوبي بزعامة املناضل حس األع
ــن قبل مرتزقة  ــعودية التي تم رفعها م ــكام اإلمارات والس ــة لح عمالق
وقباقيب املحتل اإلماراتي يف شوارع املكال مكتوب عليها ( امتثاال لقول 
ــكر الله ،  ــكر الناس ال يش ــلم من ال يش ــا الكريم صىل الله عليه وس نبين
ــص االمتنان إىل قيادة  ــكر وخال أهايل حرضموت يتقدمون بجزيل الش
ــعب دولة اإلمارات عىل دعمهم الالمحدود يف حرضموت ، حملة ما  وش
ــد  ــا عيال زايد) وعليها صور خليفة بن زايد ومحمد بن راش قرصتوا ي
ــن أرض األحرار ،  ــتعمار م ــيخ زايد آل نهيان ،  وهتفوا : برع يا اس والش
ــخط عىل اإلمارات والسعودية  وبرع يا عمالء األمريكان ، هتافات الس
ــوات النخبة  ــمى بق ــرد عليها من قبل ما يس ــادق ،  تم ال ــة الفن وحكوم
ــة لإلمارات برعونة حيث أقدمت عىل إطالق النار عىل املحتجني  املوالي
ــالل اإلماراتي يف  ــلطة االحت ــكري لس ــم العس ــن الحاك ــات م بتوجيه
ــاد مجاميع من  ــة إىل اقتي ــىل وجرحى باإلضاف ــة قت ــوت مخلف حرضم

املحتجني ملراكز اإلعتقال والسجون التابعة للمحتل اإلماراتي .
ــا ما تزال  ــذه االحتجاجات إال أنه ــت به ه ــف الذي قوبل ــم العن ورغ
ــرار حرضموت إىل  ــطاء من أح ــتعلة وبوترية عالية حيث عمد نش مش
ــالل تخاطب  ــزو واالحت ــة لقوى الغ ــارات مناهض ــة عب ــة وكتاب طباع
ــا وموانئنا احتالل  ــيطرة عىل مطاراتن ــني بالتأكيد عىل أن الس املواطن
وليس تحالفاً ، حيث أطلق عىل هذه الفعاليات االحتجاجية اسم ثورة 
ــعار  ــة وارتفاع األس ــددة بتدهور الخدمات وغالء املعيش ــاع ، املن الجي
ــن القبول بها  ــورة جنونية ال تحتمل وال يمك ــدوالر  بص ــة بال واملضارب
تحت أي ظرف ، فما بالكم بمحافظات قالوا عنها بأنها محررة ووعدوا 
سكانها بالغد املرشق واملستقبل األفضل ، وإذا بهم يقبعون تحت وطأة 
الغالء واألزمات واالغتياالت والرصاعات واالشتباكات املسلحة والتي 
ــالت األمني  ــرسح للفوىض واالنف ــات الجنوبية إىل م ــت املحافظ حول
واألزمات التموينية املختلفة ، وهو ما دفع أحرار الجنوب للخروج عن 
ــة التجويع والتجريع  ــن ثورة الجياع لردع سياس صمتهم واإلعالن ع
ــادق وهي بداية االنتفاضة  ــي تنتهجها قوى العدوان وحكومة الفن الت
ــني وأذنابهم من مرتزقة الخارج والداخل  املنتظرة عىل الغزاة واملحتل

والكفيلة بإنهاء االحتالل وإفشال كافة رهاناتهم ومخططاتهم  .
ــوى الغزو  ــذا فعىل ق ــوع كافر  ، ول ــال بأن الج ــد، يق ــرص املفي باملخت
ــعب اليمني من  ــة الفنادق أن يدركوا جيدا بأن الش واالحتالل وحكوم
ــهم  ــمال الوطن إىل جنوبه ومن رشقه إىل غربه ، لن يقبلوا عىل أنفس ش
ــأن يموتوا جوعا ،  ــهم والقبول ب ــأن يحارصوا ويحاربوا يف لقمة عيش ب
ــتهم الرعناء وحروبهم االقتصادية  وعليهم أن يواجهوا حصاد سياس
ــمة ، ونحن إذ  ــد عىل ثالثني مليون نس ــي تمارس ضد ما يزي ــذرة الت الق
ــة  ــيد هنا بانتفاضة أبناء املحافظات الجنوبية املحتلة ضد سياس نش
ــوري حتى  ــذا الزخم الث ــل مواصلة ه ــا نأم ــع فإنن ــع والتجوي التجري
ــن اليمن واليمنيني ويغادروا  ــوي املحتل وأذنابه ويكفوا أيديهم ع يرع
ــد ضاق الناس ذرعا  ــة لها فيهم وال مقام لهم فيها ، فق ــالد ، فال حاج الب
ــات الغزاة واملحتلني وحكومة الفنادق وأدواتهم من مرتزقة  من ممارس
ــل والخارج ، فاليمن ال يقبل بالغازي واملحتل ، وال يرىض بحياة  الداخ
ــرف كان ، إنه  ــة العمياء من أي ط ــة والعبودية والتبعي ــذل والوصاي ال
ــه جميعا ولن نرتيض دونه  ــتقل الذي نفاخر ب اليمن املوحد الحر املس

ل املتقولون  . بديال مهما أرجف املرجفون وتقوَّ
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

عيل الدرواني

يف كل جوالت املشاورات السابقة بدًءا 
من جنيف ثم بيال مروًرا بالكويت وصوًال 
إىل املشاورات املزمع عقدها هذه األيام يف 
ــدوان يحاول أن  ــف، كان تحالف الع جني
ــواء  يضع العراقيل أمام الوفد الوطني س
ــق عودته. ويف  ــى يف طري ــه أو حت يف ذهاب
الجولة األوىل يف يونيو 2015؟، نتذكر كيف 
ــة التي أقلت  ــت عرقلة الطائرة األممي تم
ــاء إىل جيبوتي  ــي من صنع ــد الوطن الوف
وتوقفت يف مطار جيبوتي ليومني كاملني، 
ــار القاهرة، أو  ــن الهبوط يف مط ومنعت م
ــودانية  ــرور يف األجواء الس ــن امل حتى م
ــت  ــعودي، يف تعن ــاز س بإيع ــة  واملرصي
ــعودية إلظهار  ــا الس ــت به ــة دفع وعرقل
ــي عاجزاً حتى عن الوصول  الوفد الوطن
ــا مقدرتها عىل  ــاوض، وأيض إىل مقر التف
ــد  ــن التهدي ــزء م ــه كج ــم برحلت التحك
ــك الضغوط  ــا أن تل ــاً منه ــط، ظن والضغ
ــون تنازالت  ــني يقدم ــتجعل املتفاوض س
ــك ما  ــبه بذل ــاض. وأش ــا الري ــعى له تس

ــت مع  ــة الكوي ــاء جول ــد انقض ــرى بع ج
ــت  ــث منع ــطس 2016م، حي ــة أغس بداي
ــدوان الطائرة العمانية  قوات تحالف الع
ــقط إىل  ــي من مس ــد الوطن ــن نقل الوف م
ــهرين، ال ليشء  صنعاء ملدة تجاوزت الش
غري مجرد العنجهية، محاولة القول أنها 
صاحبة الكلمة والقرار، يف انعكاس واضح 
ــة وعدم الرغبة يف التوصل لحل  للغطرس
ــم املتحدة  ــايل تظهر األم ــيايس، وبالت س
ــل لتظهر  ــادة الوفد، ب ــزاً عن إع أكرث عج
املجتمع الدويل متواطئا مع السعودية يف 

هذه العنجهية الواضحة والفاضحة.
ــر  ــدو أن األم ــا ال يب ــرة أيض ــذه امل  ه
ــدوان إىل  ــوى الع ــد لجأت ق ــف، فق مختل
ــدار ترصيح  ــه، ومنعت إص ــت نفس التعن
ــن صنعاء،  ــل الوفد م ــرة عمانية تق لطائ
املبعوث األممي مارتن غريفيث يف مؤتمر 
صحفي عقده األربعاء املايض كان قد أقر 
ــام وصول وفد صنعاء  بوجود عراقيل أم
ــيأتي، قائال:  ــه أكد ثقته بأن الوفد س إال أن

ــو نظرنا إىل  ــيحل، ول ــد أن األمر س "أعتق
ــابق لرأينا التأخريات التي سبقت"،  الس
ــببت بتأخر  ــارة للعراقيل التي تس يف إش

الوفد يف املشاورات السابقة.
ــد الوطني ويف بيان له حول عرقلة  الوف
ــدوان  ــم دول الع ــف، اته ــه إىل جني وصول
ــة ترخيصاً  ــح الطائرة العماني برفض من
لنقل الوفد والجرحى العالقني، مشرياً إىل 
ــتخراج  ــم املتحدة عجزت عن اس أن األم
ــرباً أن عرقلة الطائرة  ذلك الترصيح، معت
ــيايس  الس ــل  بالح ــتهتار  اس ــة  العماني

والسلمي يف اليمن.
ــار البيان أيضا إىل انعدام تام ألي  وأش
ــودة الوفد الوطني  ــات حقيقية لع ضمان
ــاورات يف جنيف. يف إشارة إىل  عقب املش
ــابقا، وذّكر أيضا بما تعرضت  ما جرى س
له طائرة املبعوث االممي مارتن غريفيث 
يف مطار صنعاء 27 يوليو املايض وايقافها 
ومنعها من اإلقالع ألكرث من أربع ساعات 
بشكل تعسفي، كذلك تغيري مسار طائرة 

ــر وإجبارها عىل الهبوط  الصليب األحم
يف مطار جيزان.

ــد  ــول الوف ــت وص ــر وق إىل اآلن، تأخ
ــاورات املفرتضة يف  ــي إىل مقر املش الوطن

جنيف 48 ساعة.
ــعودية  ــاك ما يدفع الس ــذه املرة هن وه
ــاذجة،  ــة هذه الهواية الس أكرث إىل ممارس
ــة، ألن  ــة والغطرس ــب العنجهي إىل جان
ــف حامًال  ــي يذهب إىل جني ــد الوطن الوف
معه أوراق القوة ويذهب العدوان وأدواته 
حاملني املزيد من الخيبات واالنكسارات 
ــات، بعد  ــال والتوقع ــة اآلم ــار، خيب والع
ــدوان والحملة  ــة أربعة اعوام من الع قراب
ــر كل  ــلة بنظ ــة والفاش ــكرية املكثف العس
ــات يف كل الجبهات  ــني، واالنتكاس املراقب
ــي، وما لحق  ــاحل الغرب ــيما يف الس ال س
ــائر يف األرواح  ــدو ومرتزقته من خس بالع
ــؤرة  ب إىل  ــاحل  الس ــول  وتح ــاد،  والعت
ــتنزاف كبرية لهم، والعار الكبري الذي  اس
ــع  ــه أبش ــد ارتكاب ــدوان بع ــه الع ــم ب وص

ــواء  ــية بحق الطفولة، س املجازر الوحش
ــان أو نازحي  ــالب ضحي ــق حافلة ط بح
ــة  ــي وهي آخر املجازر املتوحش الدريهم
بحق األطفال، يضاف إىل ذلك ما تضمنه 
تقرير فريق الخرباء التابع ملجلس حقوق 
اإلنسان الذي كشف سوأة هذا التحالف 
ــف الهول املهول  وعراه أمام العالم، وكش
ــل  ــده قت ــه وتعم ــه وفضائح ــن جرائم ع
ــجون يف  املدنينب وارتكاب الفظائع يف الس
ــالد، .. إىل  ــات املحتلة جنوب الب املحافظ

آخر ما ورد يف التقرير.
إىل  ــب  تذه ــاض  الري ــل  جع ــذا  ه كل 
ــل إىل منع  ــي ربما تص ــرار العرقلة والت ق
ــمح  ــد إىل جنيف لكي ال تس ــول الوف وص
ــا  ــوة ضده ــتثمر كل أوراق الق ــه أن يس ل
ــي تعوض عن  ــىل الطاولة االممية، ولك ع
هزيمتها االخالقية والعسكرية بمحاولة 
ــؤولية ما تريد  تحميل الوفد الوطني مس
ــال  ــاورات وإفش ــة املش ــره بعرقل تصوي

الجهود األممية.

وكما كان متوقعاً ... لم تستطع األمم املتحدة أن تفي بتعهداتها 
ــتفي بوعودها  ــخصية فكيف س ــد الوطني املكون من 12 ش للوف

لـ26 مليون يمني؟
ــني األطراف  ــوات بناء الثقة ب ــث عن خط ــف يبحث غريفي كي

اليمنية وهو لم يحصل عليها اصال من الشعب اليمني ؟
ــذه األيام وهو  ــي نصب عينيه ه ــد يضعها كل يمن ــاؤالت ق تس

يرى كيف تدار القضية اليمنية امميا.
ــاوي بني الجالد  مفاوضات حاول املبعوث ان يجمع فيها ويس
ــه لم يدرك حجم  ــدي واملعتدى عليه ,ولكن ــة , بني املعت والضحي
الهوة التي حفرها العدوان عىل مدى أكرث من ثالثة أعوام ونصف  

, ربما كان عليه ان يفكر كثريا قبل ان يجمع تلك األطراف .
ــذا العدوان أهاليهم  ــر باألطفال الذين قتل ه ــه أن يفك كان علي
ــى الذين منعوا  ــر بالجرح ــه أن يفك ــل  , كان علي ــاء االرام والنس
ــرىض الكولريا ,  ــارج , بالنازحني , بم ــالج بالخ ــن االنتقال والع م
بجرحى الحرب , بأطفال ضحيان , والصالة الكربى , وفج عطان 

, وسوق مستبأ والحديدة.
ــة  ــوم وحال ــوب الي ــال الجن ــط اىل ح ــر فق ــه أن ينظ كان يكفي
ــها نتيجة العدوان أو ما يسمونه  الثوران واالنتفاضة التي يعيش

"تحالف".
ــاهد نصب  ــع كل تلك املش ــكل ذلك ويض ــر ب ــه أن يفك كان علي
ــة الدولية التي  ــرج هذه املنظم ــه ويح ــه قبل أن يحرج نفس عيني
ــارها أكرث  ــاد , لكنها انحرفت عن مس ــف عىل الحي ــت أن تق حاول
ــي يف بعض املواقف  ــعودي واالمريك ــرتاها املال الس من مرة واش

واالحداث .
ال ننكر أن املبعوث االممي يبذل جهوداً حثيثة لجمع األطراف 
ــية  ــتطيع تجاهل أن الدخول  يف عملية سياس ــرة  , وال نس املتناف
ــون ويف مقدمتهم القوى  ــه اليمني ــب وهذا ما يطمح الي هو األنس
الوطنية , ولكن وفق رؤية واضحة تحرتم فيها دماء اليمنيني التي 

أهدرت عىل مدى السنوات السابقة .
ــة  ــالءات الخارجي ــن االم ــدة ع ــاز بعي ــة بامتي ــة وطني عملي
ــارة  ــها ج ــمي نفس ــت تس ــن دول كان ــة م ــالت الواضح والتدخ

وأصبحت هي العدو .
عملية سياسية تحاسب املعتدي وتحفظ كرامة اليمنيني  .

توقعات جنيف
سارة املقطري
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محاوالت خفض سعر الريال.. وصرب املواطن
 أمام العدوان والحصار االقتصادي

اإلعالم الرقايب .. خطوة متأخرة لكنها يف الطريق الصحيح

حسن حمود رشف الدين

محمد عبدالكريم القلييص 

ــة األجنبية  ــعر رصف العمل ــاع س ارتف
ــال اليمني يأتي يف  ــعر الري وانخفاض س
إطار خطوات تحالف العدوان السعودي 
ــت يافطة  ــالل اليمن تح ــي الحت األمريك
ــيلة"، غايتهم احتالل  ــة تربر الوس "الغاي
اليمن؛ وقد استخدموا عددا من الوسائل 
ــن غارات عىل  ــىص ابتداء بش التي ال تح
ــواق  ــكنية واألس ــاء الس ــي واألحي املبان
ــات  املؤسس ــتهداف  اس إىل  ــوال  وص
ــبوق يف  ــة وفرض حصار غري مس الخدمي
تاريخ البرشية عىل شعب أعزل ال يمتلك 
ــا  ــة بم ــة مقارن ــات الدفاعي ــن اإلمكاني م

تمتلكه دول تحالف العدوان.
ــة تحالف العدوان  ــري هنا إىل مرتزق نش
ــا  يخطوه ــوة  خط كل  ــدون  يؤي ــن  الذي
ــروا  ــن دون أن ينظ ــف األرع ــذا التحال ه
ــتطولهم  ــي س ــتقبلية الت ــار املس إىل اآلث
ــهم  ــني باعوا أنفس ــخاص يمني ــم كأش ه
ــهم  أنفس ــن  م ــوا  جعل ــة  بخس ــان  بأثم
ــا يؤمرون به  ــريا ينفذون م ــدا بل حم عبي
ــداء رأي أو تخوف  ــط دون نقاش أو إب فق
ــلبية ومنها  ــج س ــيصيبهم من نتائ ــا س مل
ــالء العدوان  ــات عم ــم ملمارس انصياعه
ــتمرارهم يف نهب املشتقات النفطية  واس
ــة عملة  ــادق بطباع ــة الفن ــام حكوم وقي
محلية دون غطاء نقدي، صاحبه سحب 
ــواق اليمنية؛  ــة من األس ــة األجنبي العمل
ــعر  ــعر الرصف وخفض س بهدف رفع س
إىل  ــؤدي  ي ــايل  وبالت ــة،  املحلي ــة  العمل

ــة واألدوية  ــواد الغذائي ــعار امل ارتفاع أس
واملشتقات النفطية واملواد االستهالكية 
األخرى، وهنا يريدون تحريك املواطنني 
لعمل ممارسات خاطئة يف الداخل تخدم 
ــعودي  مصالح قوى تحالف العدوان الس

األمريكي.
لكن مع وعي املواطن الذي يعلم أن دول 
ــون عليه عدوانا  تحالف العدوان يمارس
وحصارا منذ أكرث من ثالثة أعوام ونصف، 
ــبب الرئييس يف انخفاض  وأن هذا هو الس
ــعر  س ــاع  وارتف ــي  اليمن ــال  الري ــة  قيم
ــي الحر  ــا أن املواطن اليمن ــرصف.. كم ال
ــاكن يف املناطق التي تحت االحتالل  الس
ــتمراره  ــلبية يف اس ــدرك اآلثار الس ــدأ ي ب
ــك  ــد قوى العدوان وبدأ يش لتأييد تواج
ــة الرشعية  ــمى حكوم ــا تس ــة م يف رشعي
ــارع  ــوء إىل الش ــريا للج ــل أخ إىل أن وص
ــات  وبدأ الخروج لالحتجاج عىل ممارس
ــعب اليمني  ــف العدوان يف حق الش تحال
ــاد  ــح لالقتص الواض ــتهدافه  ــا اس ومنه
ــة بهدف تجويع  ــي وللعملة املحلي الوطن

وإرضاخ الشعب كله.
ــف  تحال كان  ــرية  كث ــل  عوام ــاك  هن
العدوان هو السبب الرئييس فيها الرتفاع 
ــعر الرصف وتراجع االقتصاد الوطني  س
ــرثوات  ــب ال ــا نه ــعار منه ــاع األس وارتف
ــتقات النفطية والرثوة  الطبيعية من املش
ــارك لصالح  ــمكية والرضائب والجم الس
ــعودية واإلماراتية والفتات  الخزينة الس

ــلته".. هذا االرتفاع  لعمالئهم "هادي وش
يف سعر الرصف كان له أثره السلبي ليس 
ــي يتواجد فيها  ــق الت ــاء واملناط يف صنع
ــعبية فقط، بل كان  الجيش واللجان الش
ــق التي  ــرب يف املناط ــلبي األك ــه أثره الس ل
تتواجد فيها قوات االحتالل حيث أصبح 
ــرتول  ــن الب ــة م ــتقات النفطي ــعر املش س
ــة وغريها ارفع من  ــاز واملواد الغذائي والغ
ــد فيها  ــي يتواج ــق الت ــعرها يف املناط س

الجيش واللجان الشعبية.
ــة االقتصادية  ــذه األزم ــن ه ــد م وللح
ــدة التي  ــة الجدي ــة الطبع ــب مقاطع يج
ــاء  ــزاق دون غط ــة االرت ــا حكوم طبعته
ــدويل  ال ــك  البن ــىل  ع ــط  والضغ ــدي  نق
إلعادة البنك املركزي إىل صنعاء وتوريد 
ــدات االقتصادية  ــرادات الوح ــع إي جمي
ــارك  والجم ــب  والرضائ ــتثمارية  واالس
ــك  ــة إىل البن ــتقات النفطي وواردات املش
ــاف  ــة إىل إيق ــاء، إضاف ــزي بصنع املرك
ــة املرتزقة من  ــدوان وحكوم ــف الع تحال
ــة  ــرثوات يف محافظ ــرادات وال ــب اإلي نه
ــات الجنوبية التي تحت  مارب واملحافظ
االحتالل.. فإذا ما تم ذلك وصدقت النوايا 
ــيتم تحجيم األزمة الراهنة وستتعاىف  س
ــتعود األسعار إىل ما  العملة الوطنية وس
كانت عليه ومن املحتمل أن تنخفض أكرث 
إىل جانب استطاعة البنك املركزي رصف 
ــغيلية للوحدات  املرتبات والنفقات التش

واملؤسسات الخدمية.

ــذه األمة البطلة  «متى ينتهي عذاب ه
ــد آن األوان لتصدر الحضارة  الصغرية، لق
ــادي. حظر التمادي يف  حظراً مهيباً للتم
ــعوب، أن  ــذا، علينا، نحن الش الجريمة ه

نمليه عىل الحكومات»
ــو وهكذا فعلها  ــذا قالها فكتور هوغ هك
ــادهم عىل  أنصار الله عندما هبطت أجس
ــاس األنبياء  ــة بحم ــات املواجه كل جبه
ــترشفني للقادم  الخائفني عىل القوم واملس
ــارة  ج ــه  مؤامرت ــك  تحي ــذي  ال ــع  املوج
ــة العربية  ــال (اململك ــة الرم ــوء مملك الس

السعودية).
ــي ارتكبت وما  ــع واملجازر الت إن الفظائ
ــعودي تتجاوز كل  زال يرتكبها العدو الس
حد، إنها جرائم حرب وإبادة ترفض العني 
ــر اليها كما يرفض الفكر تصديقها او  النظ

مناقشتها.
ــب املجازر بحق  ــعودي يرتك العدو الس
ــب  ــيوخ ويحس ــاء والش ــال والنس األطف
ــم  ــوم! فه ــار موه ــه انتص ــرصاً لكن ــك ن ذل
ينسون املثل الشعبي: «يضحك كثرياً من 

يضحك أخرياً»
ــيوعي البلغاري البارز  كان الزعيم الش
ــال انقطاع، إن  ــرر، ب ــورج ديميرتوف يك ج
ــن أجل الخبز،  ــة املوحدة رضورة م الجبه
ــكادح، من  ــعب ال ــوق الش ــاة، وحق والحي
ــيا من  ــة العمال واإلنتليجنس أجل حماي
االستغالل الرأسمايل، وهكذا يعمل انصار 
ــىل كل املناطق  ــم ع ــوم بتواجده ــه الي الل
ــرار وتوحيد الجبهة  ــد األح اليمنية لحش
ــن أجل رفض الوصاية  الوطنية اليمنية م
ــدوان بكل صوره  ــة الع ــعودية ومقاوم الس

وأشكاله العدوانية، ولذلك نجد أن املتابع 
للشأن اليمني اليوم ونحن يف العام الرابع 
ــىل اليمن بقيادة  من العدوان والحصار ع
ــذا الصمود  ــال يندهش من ه ــة الرم مملك
اليمني ومن هذه القوة واالستبسال الذي 
ــريه وألق االنتصار  ــرد به اليمني دون غ تف
ــي واللجان  ــطره الجيش اليمن ــذي يس ال
ــعبية يبهج الوجوه الشاحبة ويكرس  الش
لدى األجيال القادمة كرهاً وحشياً للعدو 
ــن  ــال يف ميادي ــذل األبط ــعودي، ويب الس
ــاً ألجل الحرية  ــزة والرشف دماً مقدس الع

واالستقالل.
ــون املقاتل  ــن من الرضوري ان يك لم يك
ــه أن  ــل كان علي ــط ب ــاً، فق ــاً، جريئ مقدام
ــربة ميدانية  ــتعداداً نظرياً وخ ــك اس يمل
وثقافية واسعة عامة وسياسية، وأن يعرف 
ــر جلياً يف  ــم وهذا ظه ــق حياة الخص بعم
ــة العدوان عىل اليمن وهذا ما تميز  مواجه
ــعودي  ــه املقاتل اليمني عن املقاتل الس ب
ــح اضحوكة القرن  ــث وان األخري أصب حي
الواحد والعرشين بل ان كربيات الصحف 
العاملية تصفه بالجيش الكرتوني وجيش 
نمر من ورق. أما املقاتل اليمني فقد أظهر 
االعالم الحربي مشاهد يربز فيها بوضوح 
ــم  ــف ت ــذكاء، وكي ــة ب ــة التكتيكي الذهني
ــكرية للعدو السعودي  اقتحام مواقع عس
ــاً تتلقاها  ــتصبح دروس ــدة س ــرق فري بط

األجيال العسكرية القادمة.
ــاع الذي تتنكر به مملكة  مهما كان القن
ــذي تتخذه  ــكل ال ــال ومهما كان الش الرم
ــا  تنتهجه ــي  الت ــرق  الط ــت  كان ــا  ومهم
ــي  ــرار العرب ــلب الق ــا لس ــة منه يف محاول

واإلسالمي والتحكم به من الديوان امللكي 
ــعودي الذي يعد مجرد مكتب لإلدارة  الس
(األمريكية – الصهيونية) فقد وقف اليوم 
ــاع  ــذا القن ــوة وازال ه ــا وبق ــن أمامه اليم
للعالم أجمع وعرّفها للناس بأنها رش عدو 
ــالمية والشواهد عىل  لألمة العربية واإلس

ذلك كثرية.
ــد من القول ان حركة أنصار الله كان  الب
لها الدور الكبري يف توحيد الجبهة الوطنية 
ــتطاعت  ملواجهة العدوان عىل اليمن واس
ــكرية  ــية والعس ــر املعركة السياس ان تدي
ــم التكالب  ــة ونجاح كبري رغ ــة عالي بحنك
الدويل عىل اليمن وفشل الهيئات الدولية 
ــل وتواطؤها مع  ــة ب ــات الحقوقي واملنظم

العدو السعودي ألجل حفنة من املال.
ــة  ــات الخائن ــزاب والجماع ــا األح وأم
ــا قاله جورج  ــا اال م ــة ال نقول له والعميل
ــاء  وزعم ــزاب  لألح ــل  «الوي ــرتوف  ديمي
ــعب  ــن يريدون تمثيل الش ــزاب الذي األح
ــابات  ــاري العامل ولكن، نظراً لحس البلغ
ــيذهب  ــخصية وحزبية س ــارات ش واعتب
ــاظ عىل تحالفهم  ــم الالتعقل إىل الحف به
مع الرأسماليني، إىل إعالن عدائهم لجبهة 
ــيتلون  ــك س ــم بذل ــدة! إنه ــل املوح العم

بأنفسهم حكم موتهم السيايس»
ــمى، يف هذه  ويف األخري ان الواجب األس
ــعب  ــة التاريخية،  يقتيض من الش اللحظ
ــعبية  ــه الش ــه ولجان ــن جيش ــي م اليمن
ــني أن يتوحدوا يف جبهة  ــه الوطني ومثقفي
ــن العدو  ــالص اليمن م ــة جبارة لخ وطني

التاريخي السعودي.

ــيس  والرئي األول  ــق  العائ ــاد  الفس ــرب  يعت
ــاره تتضاءل  ــي ظل انتش ــود التنمية، فف لجه
ــا التنموية  ــق اهدافه ــىل تحقي ــدرة الدولة ع ق
ــني املواطنني وفرص العيش  وتحقيق العدالة ب
الكريم ، فالفساد يؤدي إىل التهام الجزء األكرب 

من املوارد املخصصة لتمويل برامج التنمية..
ــات املتعاقبة  ــىل الرغم من قيام الحكوم وع
ــك  تل أن  إال   ، ــة  اآلف ــذه  ه ــة  ملكافح ــوٍد  بجه
ــون تلك  ــر ك ــة تذك ــأت بنتيج ــم ت ــوات ل الخط
ــية  ــا االرادة السياس ــم تتوفر له ــركات ل التح
ــدويل   ــع ال ــاراة للمجتم ــت مج ــل ات ــادة ب الج
ــة للنزاهة  ــة الوطني ــت املنظوم ــورة افرغ بص
ــة  الخاص ــزة  (االجه ــاد  الفس ــة  ومكافح
ــام ) من  ــة املال الع ــاد وحماي ــة الفس بمكافح
ــا مكبلة وعاجزة عن تأدية  محتواها، وجعلته
ــي وجدت من اجلها ، ومن ضمن تلك  املهام الت
القيود غياب اإلعالم الرقابي الفاعل واملواكب 
لجهود الدولة يف حربها مع الفساد بل وتغييبه 
ــام جعلته أكرث  ــة ومه ــة ضيق ــرصه يف زاوي وح
ــالحاً  نمطية، يف الوقت الذي اصبح اإلعالم س
ــدم  ــل التق ــل بفض ــن ذي قب ــىض م ــوى وام اق
ــهدها  ــورة التكنولوجية التي ش ــي والث العلم
ــائل اإلعالم  ــل وأصبحت وس ــرن املايض، ب الق
املختلفة  تمارس دوًرا جوهرًيا يف إثارة اهتمام 
ــة،  ــكالت املطروح ــا واملش ــور بالقضاي الجمه
ــس عىل  ــري لي ــة التأث ــك أداة بالغ ــح بذل لتصب
ــب، وإنما عىل جميع  ــد اإلعالمي فحس  الصعي
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والتنموية 
ــا  ــيل مل ــالم التفاع ــيما اإلع ــية، الس والسياس
ــة والتدويل  ــص التفاعلي ــز به من خصائ يتمي
واالنتشار حيث بات مصدًرا رئيسياً يلجأ إليه 

الجمهور يف الحصول عىل املعلومات.
ــائل التعبري عن  ــن أهم وس ــد اإلعالم م ويع
ــة ،وبات  ــم الديمقراطي ــني يف النظ آراء املواطن
ــام األويل يف التعبري  ــرأي الع ــازع أداة ال ــال من ب

ــن  ــه ،فم ــه ورغبات ــه واحتياجات ــن اتجاهات ع
ــتطيع املواطن أن ينتقد التجاوزات  خالله يس
ــات  الجه ــا  ــو منه ــي ال تخل ــة والت الحكومي
ــدد  ــات ويح ــن املعوق ــف ع ــة، ويكش الحكومي
ــل املبالغة أن  ــن قبي ــل، وليس م ــادر الخل مص
ــة وهذا  ــلطة الرابع ــالم بالس ــىل االع ــق ع يطل
ــن وظائف  ــالم م ــوم به اإلع ــا يق ــىل  م ــل ع دلي
ــىل أجهزة الحكم  ــة إعالمية وصحفية ع رقابي

ومؤسساته.
ــام  ــرأي الع ــىل أن ال ــان ع ــف اثن وال يختل
ــلح باملعرفة بات من االساسيات الخاصة  املس
ــاد عىل اعتبار  لتحقيق النزاهة ومكافحة الفس
ــي يبنى عليها  ــة الصلبة الت ــه يمثل األرضي ان
ــاد  ــتقبًال ونواة الرأي العام املناهض للفس مس
ــوة الضاغطة  امام أي معوقات عىل طريق  والق
ــون إال بإعالم رقابي  ــذا لن يك االصالحات وه
ــة  ــوة ملكافح ــة ألي خط ــر الزاوي ــل حج يمث
الفساد ، عىل اعتبار أن اإلعالم الرقابي بمثابة 
ــاد،  ــود مكافحة الفس ــيس لجه ــل الرئي الحام
ــابقة من توعية  ــون الوقاية الس فمن خالله تك
وتثقيف ، وعن طريقه تكون الرقابة املصاحبة 
ــند مهام  ــف وفضح وترهيب ، واليه تس من كش
املعالجة الشاملة من اشاعة ثقافة النزاهة بما 
تحويه من محاور، فهو اذن قناة االتصال التي 
ــه ورشائحه  ــع بمنظمات ــا املجتم ــينهل منه س
ــعب وتعزز  املختلفة  ليتحقق بذلك تمكني الش
ــي يف املجتمع، كون  ــك ادوار املجتمع املدن بذل
ــماً لتعزيز  الوصول إىل املعلومة بات امراً حاس
ــة  ملكافح ــة  قوي واداة  ــاءلة  واملس ــفافية  الش
ــىل  ــول ع ــق الحص ــالل ح ــن خ ــاد، فم الفس
ــم تقييم  ــا يت ــن عليه ــالع املواط ــة واط املعلوم
ــب بعض املؤرشات  ــة الحكم اىل جان أداء انظم
ــاد ومتطلباتها كالنمو  االخرى ملكافحة الفس
االقتصادي واالصالح االجتماعي واملشاركة.
ــت خطوات يف هذا  ــا كانت بالدنا قد خط ومل

الجانب وذلك من خالل ترشيع بعض القوانني 
ــرشع اليمني اىل  ــن امل ــاءت رغبة م ــي ج ، والت
ــة  الدولي ــة  االتفاقي ــتحقاقات  باس ــزام  االلت
ــد اطرافها  ــذي اصبح اح ــاد وال ملكافحة الفس
ــا  ــق عليه ــم التصدي ــذ 28 /12 /2003م وت من
ــنة 2005م بتاريخ 20  ــم (46) لس ــون رق بالقان

/7 /2005م 
صدر القانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن 
ــىل املعلومة يف 24 /4 /2012م  حق الحصول ع
والذي جاء إلكمال اصدار الترشيعات السابقة 
يف هذا الجانب والتي شكلت منظومة ترشيعية 
ــاً اىل املادة (3)  ــاد ،والذي وطبق ملكافحة الفس
ــق املواطن يف الحصول  منه يهدف إىل تأمني ح
ــفافية ،  ــز مقومات الش ــة ، وتعزي ــىل املعلوم ع
وتمكني املجتمع من االستفادة من املعلومات.

ــذ بدء  ــة ومن ــرتة املاضي ــة الف ــه وطيل إال ان
ــدور قانون الحصول عىل املعلومات  والذي  ص
ــالم واملجتمع املدني  ــة كبرية لإلع يمثل إضاف
ــذا القانون  ــار أن صدور ه ــن، عىل اعتب يف اليم
ــل التصدي  ــى عنها من اج ــات رضورة ال غن ب
ــاد  ــة بني الفس ــتناداً إىل أن العالق ــاد اس للفس
ــية، فكلما ارتفعت  والشفافية هي عالقة عكس
مؤرشات الشفافية، انحرصت مؤرشات الفساد 
ــفافية الدولية ، ظلت  وهو ما تؤكده منظمة الش
ــة االدراج ولم تر النور  املعلومة مع ذلك حبيس
ــطة يف مجال  وهو ما اكدته منظمات يمنية ناش
ــد اختبارها  ــاد عن ــة الفس ــفافية ومكافح الش
ــالف الذكر العام 2013م ، غري اننا  للقانون الس
ــا امامنا  ــة التي تحيط بن ــوم ويف ظل العتم الي
ــادة الجهاز  ــة يف توجه قي ــل واملتمثل ــة ام بارق
ــبة اىل تفعيل  قانون  املركزي للرقابة واملحاس
ــماح ملنظمات  ــات والس ــىل املعلوم االطالع ع
ــالم باالطالع  ــائل االع ــي ووس ــع املدن املجتم
ــادرة عن الجهاز   ــىل البيانات  والتقارير الص ع
ــجيع الدور املجتمعي يف االبالغ  إىل جانب تش

ــة  ،  ــاته املختلف ــاد وممارس ــا الفس ــن قضاي ع
ــايس لقاعدة  ــد العنرص األس ــون العالنية تع ك
ــن  ــواء كان م ــب  س ــح للمراق ــفافية ، وتتي الش
ــت، متابعة  ــة كان ــي،  أو أي جه ــع املدن املجتم
ــز الجهاز االداري  ــة ما يعتمل يف دهالي ومراقب
ــادة الجهاز مؤخراً  ــو ما قامت به قي للدولة وه
وذلك فيما يتعلق بطريقة تعاطيها مع القضايا 
ــة التي تطرقت اليها وعالنية تحويلها   املختلف
ــبهات فساد  لبعض  تلك القضايا ممن تلفها ش
ــم يؤلفها - عىل  ــورة ل ــة وبص ــة العام اىل النياب
ــل ، وبتوفرها -  ــالم اليمني من قب ــل - اإلع األق
ــع قدميه  ــون الجهاز قد وض ــة -  يك أي العالني
ــك الخطوات  ــق الرقابة، اضف اىل ذل عىل طري
ــيس  ــادة الجهاز واملتعلقة  بتأس ــة لقي الحثيث
ــأنه أن يعيد جزءاً  ــذي من ش ــالم رقابي وال إع
ــاعدها يف  ــة ويس ــلطة الرابع ــار الس ــن اعتب م
إعادة تموضعها الصحيح لتؤدي بذلك دورها 
ــاد ، عىل  املفرتض يف دعم جهود مكافحة الفس
ــار ان اإلعالم الرقابي يمثل  اوىل خطوات  اعتب
ــاد  ، وهذه بداية مبرشة من قيادة  محاربة الفس
ــرية الجهاز  الجهاز وإن جاءت متأخرة يف مس
ــون االخرية  ــى أال تك ــا نتمن ــري انن ــة غ الرقابي
ــة ودائماً  ــاد عملية مرتابط ــون مكافحة الفس ك
ــة بالنتائج ، وبحاجة اىل تضافر جميع  محكوم
الجهود وهو ما يحتم علينا كإعالميني ان نضم 
اصواتنا إىل صوت من يواجه الفساد بخطوات 
ــفافية  الش ــق  تحقي اىل  ــوًال  وص ــة  مدروس
ــك ستكون  ــاءلة املجتمعية  والتي بال ش واملس
ــر ، إال انه ال  ــداً وتلفها املخاط ــاقة ووعرة ج ش
ــمية ومنظمات  ــني اجهزة رس ــار لنا كيمني خي
ــات  املكون ــة  وبقي ــاً  وإعالم ــي  مدن ــع  مجتم
االخرى سوى امليض قدماً يف هذا الطريق مهما 
ــاد  كلفنا الثمن ألن التخاذل عن محاربة الفس
ــن التخاذل  ــة ع ــل فداح ــايل واالداري ال يق امل

واإلرجاف يف الجبهات 
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