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7 يحررها: 
توفيق الشرعبي

عندما قالت الحكومة:
 إال أمريكا يا رسول اهلل!!

بأسلوب مغاير ونادر جدًا قابلت حكومتنا المحتجين   
على الفيلم المسيئ لرسولنا المصطفى - صلى اهلل 
عليه وآله وسلم- الذين تجمهروا أمام السفارة االمريكية 

بصنعاء وحاولوا اقتحامها..
حكومتنا الرشيدة حركت قضها وقضيضها للفتك 

بالمحتجين وسحقهم إرض��اًء للشيخ جيرالد 
فيرستاين سفير أمريكا والوصي على بالدنا 

وولي نعمة أحزابنا!!
 - سقطوا ل��ذي��ن  ا لقتلى  ا

وعددهم أربعة- تقربت بهم 
حكومة باسندوة زلفى إلى 
جيرالد، وليس دفاعًا عن 

السفارة أو احترامًا للمواثيق، 
وال كراهية للرسول صلوات 

ربي عليه!!
رغ����م أن ك���ث���ي���رًا من 

م��س��ت��ش��اري ب��اس��ن��دوة 
وك��ب��رائ��ه ح��اول��وا إثناء 

مسيرة المحتجين وتغيير 
ش��ع��ارات��ه��ا وإب��ع��اده��ا عن 

السفارة وتغيير وجهتها الى أي 
مكان حتى باتجاه منزل الزعيم 

علي ع��ب��داهلل صالح 
ب��اع��ت��ب��اره شماعة 
لمراميهم وفشلهم 
وأحقادهم، إال أنهم 

لم يفلحوا فجن جنون باسندوة الذي يعكف حاليًا على قراءة 
تاريخ أمريكا ومناقب جيرالد!!

لسنا مع االقتراب من أية سفارة أو قنصلية ولسنا 
مع استهداف أية شخصية أجنبية في بالدنا ألي 
سبب كان.. لكننا لسنا أيضًا مع االسلوب الذي 
واجهت به الحكومة المحتجين، ولسنا مع 
بيانها أو موقفها الذي يسيئ لحبنا لرسولنا 
الكريم - صلى اهلل عليه وآله وسلم.. فمن 
غير المقبول وص��ف حب أحدٍ 
لرسول اهلل - صلى اهلل عليه 
وآله وسلم- على أنه إرهاب 
مهما كان التعبير عن ذلك 

الحب..
المعقول أن  وم��ن غير 
تقابل حكومتنا ذلك التعبير 
عن الحب بالقتل وتعتذر 
بالسماح ب��إدخ��ال جنود 
أمريكيين الى بالدنا بحجة 
حماية سفارتهم من حب 
اليمنيين لرسولهم إذا أرادوا 

التعبير عنه أمام السفارة..
كم ك��ان بيان حكومة باسندوة 
ه��زي��اًل ت��ج��اه م��ا حصل 
وك��أن��ه ي��ق��ول: »إال 
أمريكا يا رسول 

اهلل«!!

وزير الدفاع ودولة 
المخيمات!!

محاولة إسكات القيادي المؤتمري اللواء محمد ناصر أحمد-  
وزير الدفاع- ال يسعى لها إال الظالميون والساعون لقيام دولة 

المخيمات والكهوف..
لن يقوم بهذا الفعل الدنيئ اال المتأذون والخاسرون مما يقوم به الرجل من 
تسطير للبطوالت على أرض الميدان والنجاح الملحوظ في مهامه ومهماته..

جميعنا يدرك من هم أصحاب ثقافة 
»إن��ي أرى رؤوس���ًا قد أينعت« 
المقنعة بالدين وبالسلطة.. 
فالرجل لم يستجب لدعوتهم 
وينزل عند رغبتهم الداعية 

لوقف المعركة مع االرهابيين 
واالحتكام للحوار!!

وليتوقع كل وطني شريف أنه 
معرض لحقد وحماقة ومقاصل 

أدعياء الدين والسلطة خصوصًا إذا 
كان مؤتمريًا على عالقة بالزعيم 
علي عبداهلل صالح، فما بالك أن 

يكون وزيرًا في قائمة المؤتمر وناجحًا 
في حكومة الوفاق!!

نحمد اهلل ونهنئ أنفسنا ونبارك 
لوزيرنا ناصر سالمته 

من هذا العمل 
ال���ج���ب���ان.. 
ول����ع����ن����ات 
على  لخلق  ا
ال��ف��اع��ل��ي��ن 
وم��������ن ل��ه 

عالقة بهم.

يا »شميع« .. لقد 
جئت شيئًا نكرًا!!

يتساءل أي مخلوق ذي   
عقل لماذا يتم اإلبقاء 
على وزير الكهرباء في منصبه 
وهو الذي لم يسمع بفضيحة إال 
وأتاها وال شتيمة إال وقالها، وال 
حماقة إال وارتكبها وال شيٍن إال 
واقترفه وال نور إال وأطفأه وال 

جهاز إال وأحرقه؟!!
حيث يُعد ما أقدم عليه شميع 
االس��ب��وع الماضي م��ن قول 
وعمل بحق موظفي ال��وزارة 
المتعاقدين شيئًا إمرًا ونكرًا، 
أوق��ف مرتباتهم، وفصلهم 
 . ل����ّذرب. ا بلسانه  وسلقهم 
وصفهم باألميين والبالطجة، 
وات��ه��م��ه��م ب��ق��ت��ل ال��ش��ب��اب 
المعتصمين.. ولم يكتفِ الوزير 
بذلك بل أق��دم على توظيف 
أقاربه وميليشيات أسياده بداًل 
عن أولئك المتعاقدين الذين ال 

حول لهم وال قوة!!
م���اذا نسمي فعل ال��وزي��ر 
شميع ع��ن��دم��ا ع��ي��ن خريج 
نائبًا لمدير  قانون وشريعة 
عام الشؤون المالية واإلدارية 
بالوزارة، وكيف يتناسق هذا 

ال��ت��خ��ص��ص م��ع ال��ح��س��اب��ات 
واالرقام.. الى أي قانون استند 
الوزير في ق��راره، وهل خلت 
المالية م��ن ال��ك��ف��اءات حتى 
يستعير الوزير من القانون.. 
أم أنه يريد كل موظفي الوزارة 
على شاكلته من الغباء المركب 

بعمله؟!!
تُرى ما مبررات الوزير شميع 
إزاء ع��دم متابعته للمرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن محطة م��أرب 
الغازية التي تبلغ قدرتها 400 
ميجاوات.. ولماذا يصر الوزير 
الترقيع بشراء  على اسلوب 
المولدات وال يقوم بتوفير قطع 
الغيار والمستلزمات الضرورية 
للمحطات الموجودة والوحدات 
الخارجة عن الخدمة ويحافظ 
على منظومة االنتاج الحالية 
ويشجع الكادر الفني الموجود؟!

ال���س���ؤال األه����م ل��م��اذا ال 
يستجيب رئ��ي��س ال����وزراء 
ورئيس الجمهورية للمذكرات 
والشكاوى والبيانات المرفوعة 
اليهم من العارفين بالكهرباء 

وتجاوزات وعبث الوزير؟!

اإلصالح يستغرب أن وزيرًا مؤتمريًا يحفظ القرآن
ظهر علينا موقع »أنصار  

الثورة« التابع للجنرال 
»االخ���وان���ي« المتمرد بخبر 
مضحك وسخيف تحت عنوان 

»وزي���ر مؤتمري يحفظ 
القرآن« فقد جاء الخبر 
م��ب��ط��ن��ًا ب��ل��ؤم وخسة 

وكأن المؤتمريين ال 
عالقة لهم أو شأن 

بالقرآن.. وفيه 
لثقافة  با ء  إيحا
االب��ل��ي��س��ي��ة 
التي يتمتع بها 
على  لقائمون  ا
ال��م��وق��ع وم��ن 
خ��ل��ف��ه��م ح��زب 
اإلص����الح وه��ي 

ذات الثقافة التي 
في  لجنوب  ا استباحت 
94م.. ثقافة »أن��ا خير 

منه«..
من يقرأ الخبر يدرك أن الغرابة 

لدى كاتبه تتمثل بأن وزيرًا مؤتمريًا 
يحفظ القرآن، ألن من صاغ الخبر 
تربى على أن المؤتمريين 
والنصارى  ليهود  ا ء  حلفا
وأن االشتراكيين كفار، 
لبعثيين  وا لناصريين  وا
ماسونيون.. ولوال هذه 
التربية ما كتب الخبر 
»ال��ف��ارغ« الخالي من 
ال��ف��ائ��دة.. ك��م��ا أظهر 
اس���ت���غ���راب ال��م��وق��ع 
واإلص���الح م��ن ان نبيل 

شمسان مسلم..
وك����م م���ن م��ش��ائ��خ 
مشهورين تربى على 
أي��دي��ه��م ال��ع��ام��ل��ون 
ف��ي م��وق��ع »أن��ص��ار 
الثورة« وكرسوا فيهم 
م��ث��ل ه���ذه الثقافة 
مثلهم   . . بليسية ال ا
يحمل  ر  لحما ا كمثل 

أسفارًا!!

الثقافة والبقرات السمان!!
كلما أطلت مناسبة وطنية تصحو وزارة   

الثقافة من سباتها وتباشرنا بخبر عاجل 
بأنها أقرت الفعاليات التي سترافق االحتفائية 
بالمناسبة وتنتهي المناسبة وال ندري ما هي 

الفعاليات التي أقامتها وزارة »اللقافة«..
فإن كانت وزارة منذوق تظن أن سهرة غنائية 
فعالية تستحق إعالنًا مبكرًا فهي وزارة مقرّحة 
فيوز، فصاالت االعراس »باغرة« فنانين، وباب 

اليمن يتجشأ »بَرَعًَا« وزوامل!!
الثقافة تتعامل مع المناسبات على أنها 
مواسم الفيد وتعويض أي��ام وليالي النوم 

والخمول..
أعيادنا الوطنية في نظر وزارة الثقافة ليست 
سوى بقرات سمان يأكلهن مسؤولون عجاف!!

عام دراسي خاٍل من الكلفتة أو النواقص!!
دشنت وزارة التربية والتعليم السبت   

الماضي بدء العام الدراسي الجديد.. 
وقد أوضح وزير التربية الدكتور عبدالرزاق 
االش��ول أن وزارت��ه استكملت استعدادات 
سير العملية التربوية والتعليمية في عموم 
المحافظات بما في ذلك الكتاب المدرسي 

والمعلمين.
هذا التوضيح من الوزير يبشر بالخير، إذا لم 

نسمع في قادم االيام من يصيح أن الكتاب 
المدرسي لم يصل الى مدرسته أو أن استاذ 
الفيزياء أو األحياء غير متوافر لديه أو أن 
مدرس التربية االسالمية ذهب ألداء العمرة 
ولم يعد، أو أن نسمع طالب منطقة ما، يهتفون 

»أعيدوا مدرستنا المغتصبة أو المحتلة«!!
نتمنى فعاًل أن يكون العام الدراسي مطمئنًا 

وخاليًا من الكلفتة أو النواقص!!

أبــراج
اإلعللام: في عهدك يعيش 
اإلعالم أسوأ حاالته »كذب- خرط- 
شطح«.. ال تجعل الغرور يخرجك 
عن اللياقة.. اقتِن الصحف الصادرة 

يوم األربعاء لقراءة برجك.

األوقللاف: تكثر الالمباالة في 
مسئولياتك.. نفسك تراودك بتدشين 
حملة مكافحة الفساد المنتشر في 
األوقاف فطاوعها لوجه اهلل وتذكر ان 

قرآن الفجر كان مشهودًا.

االتللصللاالت: ال تهتم إذا 
فشلتَ وزاريًا فليس لديك خيارات 
أفضل.. صناعة التاريخ أفضل من 
كتابته.. صدمة عاطفية ستصيبك!

التجارة: التاجر الذي ترهن 
لديه ق���رارك يبيعك بين السلع 
المغشوشة.. أنت ال تستشعر فداحة 
السوء ال��ذي تتركه في البسطات 
بانشغالك  المحلية  واألس����واق 

بالتجارة العالمية.

الرتبية: الغش يشوش على 
برجك، بإمكانك استعادة الموظفين 
لمتسترين  ا ومعاقبة  لمغتربين  ا
عليهم.. فرصتك سانحة لتقديم 

شيء طيب للتعليم.

الحقوق: الكساح يتفشى في 
أدائك المهني، وغياب الرؤية يجعلك 

مرتبكًا وفاشاًل..

العدل: تتصرف وفقًا لقاعدة 
»التجمع أبقى من ال��وزارة« وهذا 
من  سيحد  و سمعتك  ك  سيفقد

نجاحك.

األسماك: ال تعبأ لما يحدث 
في الشواطئ وغص عميقًا فالسمك 
قد استنفد كل الخيارات للبحث 

عنك.

من  تكثر  ال   : لتخطيط ا
ح  نجا « لمتضمنة  ا ت  يحا لتصر ا
منقطع النظير«.. تصرفاتك اليوم 
ستجعلك محل إدانة في الغد.. أنت 
معجب كثيرًا بتوقيعك الذي يزيد 

عن المائة في اليوم الواحد.

الزراعة: أن��ت الت��درك واقع 
وح��ال ال��زراع��ة المغدور ب��ه��ا.. ال 
تأخذ امتيازات مغرية وتتجاهل 
المزارعين.. برجك يقترب كثيرًا من 

الجراد!!

القانونية: تصرفاتك بدأت 
تثير الشكوك وتهز ثقة المتعاطفين 
م��ع م��ش��روع��ك.. ال تتعامل مع 
منصبك وكأنه جمعية خيرية أو 

منظمة مدنية!!

السياحة: أن��ت مشغول 
بمن ينبش المواقف السياسية 
وال تأبه للنباشين في المواقع 

األثرية..
فكر بمجزرة الحضارة واهمس 
في أذن النائب العام القادم من 

معبد الشمس..

أيها الوزير.. كم 
أنت أحمق!!

بإمكان وزراء حكومة الوفاق   
أن يشدوا وزير الداخلية من 
كرفتته ويهزوه قلياًل ويقولوا له 

بالفم المليان: أيش مهمتك؟!
ك��ل ي���وم واح��ن��ا نتلقى 
لتصفية  با ت  ا ي��د ت��ه��د
وب���ع���ض���ن���ا ن���ج���ا م��ن 
ال��م��وت ب��ق��درة ق���ادر.. 
اش��ت��ح��ْط ي���ا ف��ن��دم، 
 . . ليتك بمسئو ق���م  و
وبإمكانهم أن يهزئوه 

بعد هزِّه ويسألونه:
ما ال��ذي حقق وأين 

أخفق؟!
وإذا أجاب فليصيحوا 
بوجهه: أيها الوزير كم 

أنت أحمق!!
األمن يغرقْ..

والسلم يُشنقْ..
واالستقرار يُزهقْ..

واإلرهاب يتدفق..
و.. و..
و.. و..

أي��ه��ا ال��وزي��ر ك��م أن��ت 
أحمق!!!


