
حكومات ما يسمى بالربيع العربي فشلت  
فشاًل ذريعًا، وتمرغت في أوحال الفساد..

حكومات سيئة الصيت فجرت غضب الشعوب عليها 
فخرجوا يهتفون السقاطها..

وه��ا هو الشعب اليمني األب��ي خ��رج -ول��و متأخرًا- 
ب��ط��وف��ان��ه ال��ب��ش��ري ي��ط��ال��ب ب��اس��ق��اط »ب��اس��ن��دوة« 

وحكومته الفاشلة، الفاسدة..
وقبل الشعب اليمني خ��رج الشعب المصري السقاط 
حكومة »قنديل« وعندما لم يستجب له رفع سقفه وخلع 

نظام االخوان الى األبد..

كما أن الشعب التونسي صبر كثيرًا على حكومة »ربيعه« 
التي يقودها االخواني »العريض« وعندما فاض الكيل خرج الى 
الشوارع حتى اسقطها، واليزال غليان الشعب الليبي ضد حكومة 

»ربيعه« التي يقودها »زيدان« يثور لخلعها!!

وما يثير االستغراب أن نجد في بالدنا من يصر 
على بقاء باسندوة على رأس الحكومة القادمة التي 

من المتوقع اعالنها خالل االيام القليلة القادمة!!
واألك��ث��ر اش��م��ئ��زازًا أن »ب��اس��ن��دوة« يقبل على 
نفسه البقاء رغم ما قيل ويقال عن حكومته محليًا 
وعالميًا.. شعبيًا ورسميًا، كأضعف وأفشل وأفسد 

حكومة!!
في كل األحوال تؤكد المؤشرات والتوجهات الشعبية أن أي 
قرار سيؤدي الى تعديل حكومي أو إبقاء باسندوة هو قرار فاشل 

ومرفوض وقد يقود الى أبعد من اسقاطها!!

عين على 
الحكومة
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أحرجنا »الفيفا«!!

في إنجاز يحسب لحكومة باسندوة.. منتخبنا الوطني يحتل المركز   
»86« بعد المائة في أسوأ مركز في تاريخ تصنيف الفيفا، وكأسوأ 
حضور خارجي في تاريخ المنتخب الوطني الذي خسر جميع مبارياته اال 

من تعادل يتم مع المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم..
لمن يحشر نفسه ويقول ليش تهاجموا الحكومة ليش.. نقول: اسألوا 

الفيفا ليش؟!!

ناطق »إخواني« لحكومة »وفاق«!!

تعيين ال��زم��ي��ل راج���ح ب��ادي   
ناطقًا رسميًا لحكومة باسندوة 
مجازفة خطرة لحكومة قال الشعب إنها 
فاسدة بكل المقاييس.. فبالعودة إلى 
كل كتابات أو تصريحات »ب��ادي« نجد 
أن��ه سيكون ناطقًا »متطرفًا« لطرف 

بعينه..
»ب��ادي« ناطقًا  اختيار ب��اس��ن��دوة ل���
ه ح��زب  ب��اس��م ال��ح��ك��وم��ة ي��ق��ف وراء
»االص�����الح« ال���ذي ب���دأ يشعر ب��ال��ذل 
والمهانة ويستشعر حجم المأساة 
التي خلفها في إدارته لبعض الوزارات 
وما نتج عنها من غليان عند الشركاء 
قبل الخصوم .. وبالتالي كان البد من 
تعيين ناطق للحكومة يحمل مواصفات 
معينة قادر على »تسييس« كل قضية 
تطفو على السطح أو جعل المطالب 
»كيدية«.. ناطق ق��ادر على تجميل 
وجوه وتشويه وجوه، وهي مواصفات 

متوافرة في »ب��ادي« الناطق الرسمي 
ألية حكومة وفاق يكون متحليًا بالوفاق 
وباالستقاللية التامة في تصريحاته 
وبياناته، ينتقي عباراته وألفاظه بدقة 

متناهية..
لقد سمعت »ب���ادي« بعد تعيينه 
ناطقًا وهو يتحدث عن الحكومة من 
إح���دى الفضائيات وخلصت ال��ى أنه 
بحاجة الى دورات تصل الى دبلوم في 
تهذيب ألفاظه التي منها »المخلوع.. 
بقايا ال��ن��ظ��ام.. ال��ب��الط��ج��ة.. النظام 
الفاسد.. الجيش العائلي« وغيرها من 
األلفاظ التي تحتشد لدى »بادي« عند 

أي تصريح له..
أحد الزمالء قال: هذا الناطق بحاجة 
ال��ى وض��ع قطعة »اسفنج« في رأسه 
ل��م��دة معينة لشفط ه���ذه األل��ف��اظ 
المقززة التي يكررها »بادي« كلما أراد 

الدفاع عن حكومته الفاااااااااشلة!!

الناطق الرسمي اتهمهم بالمتمصلحين

السامعي: الحكومة فاسدة ويجب أن تحاكم!!
اتهم الناطق الرسمي لحكومة   

باسندوة راجح بادي الذين خرجوا 
في 11 فبراير يطالبون بإسقاط الحكومة 
أنهم ممن يسعون للحصول على مكاسب 
ومناصب، وه��ذا م��ا نفاه الشيخ سلطان 
السامعي عضو مجلس النواب الذي أكد أن 
الذين خرجوا هم ممن يبحثون عن الدولة 
المدنية والديمقراطية التي يتساوى فيها 

جميع المواطنين.
م��ش��ي��رًا ال���ى أن ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة تعمل 
لمتنفذين يحركونها باتصال تلفوني 

ويعبثون بمقدرات البلد عبرها..
وسرد السامعي منجزات حكومة الوفاق 
بقوله: كان سعر الدبة البترول ب�1500 
ريال ورفعته الى 2500، وكان الديزل 
ب�1000 ورفعته الى 2000 ريال، كما 
أنها رفعت أسعار فاتورة الكهرباء التي ال 
نجدها حتى ألربع ساعات في اليوم، كما 

رفعت فاتورة الماء.
كما أن من منجزاتها أنها جعلت يوم 
ال��س��ب��ت عطلة ل��ن��ت��س��اوى م��ع ال��ي��ه��ود.. 
وأن��ج��زت لنا فوضى وح��روب��ًا واغتياالت 
وص��راع��ات في كثير من مناطق اليمن، 
باإلضافة الى االغتياالت السياسية التي 
ت��ط��ال ال��ن��اس ف��ي صنعاء وت��ع��ز وع��دن 
وح��ض��رم��وت وغ��ي��ره��ا م��ن محافظات 

الجمهورية.
وم����ن م��ن��ا ال ي��س��م��ع ب��ق��ت��ل واغ��ت��ي��ال 
واس��ت��ه��داف منتسبي ال��ق��وات المسلحة 

واألمن في أكثر من موقع ونقطة..
وأض���اف السامعي: منجزات الحكومة 
كثيرة من هذا النوع ومنها االختطافات 

ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي��م��ا م��ض��ى ت��ط��ال بعض 
األجانب وأصبحت في عهد هذه الحكومة 
تطال حتى الفتيات وأبناء رجال االعمال 

واالطفال.
الفتًا ال��ى أن أداء الحكومة مخٍز وك��ان 
يفترض عليها أن تقدم استقالتها منذ 
وقت مبكر إذا كان فيها ذرة من وطنية 
أو ضمائر حية، ولكنها حكومة تعمل لدى 

أشخاص معروفين لدى الشعب.
واستدرك السامعي بالقول: كما أن من 
منجزات الحكومة ضرب الجرحى أمام بوابة 
مجلسها وهم بعكاكيزهم..منبهًا الى أنه 
لم يعد هناك مدافع عن حكومة باسندوة 
سوى حزب االصالح باعتباره المستفيد 
م��ن بقائها والمسيطر على تصرفاتها 

والعابثين بمقدرات البالد.
 وأض���اف: ي��داف��ع عنها م��ن جند أكثر 
من 70 ألفًا في القوات المسلحة.. يدافع 
عنها من يسعى إلحالل المليشيات محل 

ال��ج��ي��ش.. االص��الح 
ي��داف��ع عنها ألن 

م��ن   %8 9
ال��م��ق��ب��ول��ي��ن 
ف���ي ال��ك��ل��ي��ات 
العسكرية هم 

من أتباعه..
ال���م���ت���ن���ف���ذون 

وح������زب االص�����الح 
دم��روا كل شيء عبر 
ه��ذه الحكومة حتى 

اسم دولة.
ل السامعي: ما  وتساء
الذي قدمته الحكومة 
ل��ل��م��غ��ت��رب��ي��ن.. م��ئ��ات 
اآلالف منهم ُيطردون 
ظلمًا وعدوانًا في ظل 
ح��ك��وم��ة اس��ت��ك��ث��رت 
عليهم ح��ت��ى اص���دار 

بيان..
وأوض�����ح: إذا كانت 

ح���ك���وم���ة ب���اس���ن���دوة 
أنجزت نهب المليارات 
وق��ت��ل اآلالف فالتاريخ 
سيلعنها، وها هو الشعب 
خ����رج الس��ق��اط��ه��ا، وه��ي 
رس���ال���ة م��وج��ه��ة ل��رئ��ي��س 

ال��ج��م��ه��وري��ة ب����أن ال��ش��ع��ب 
معه ف��ال يخضع للمتنفذين، 

ات  ويشرع بتعيين حكومة كفاء
ب��داًل عن هذه الحكومة الفاسدة 

ومحاكمتها.

إنجازاتها نهب 
المليارات وضرب 
الجرحى أمام بوابة 

المجلس

هكذا تقول الموازنة لعام 2014م:

الحكومة ستعلن إفالسها!!
بعد التدقيق في أرقام موازنة 2014م التي وضعتها حكومة   

الوفاق يتضح  جليًا أن احتمال إعالن إفالس هذه الحكومة مهما 
تظاهرت أن األمور سابرة والخير من كل جانب..

فإذا كانت الموارد العامة للدولة للعام 2014م قدرت بحوالى )2204( 
مليار ريال تشمل:

)983( مليار ري��ال، واإلي��رادات  إي��رادات النفط والغاز والمقدرة ب���
)732( مليار ريال، واإليرادات الذاتية  الضريبية والجمركية المقدرة ب�
)91( مليا ريال، وحصة الحكومة من فائض  المتفرقة االخرى قدرت ب�
األرباح + القروض الخارجية المتوقعة والمقدرة بحوالى )396( مليارًا، 
مقابل استخدامات عامة للدولة قدرت بحوالى)2883( مليار وتشمل 
االجور والمرتبات بحوالى )977( مليار ريال، والسلع والخدمات مع أعباء 

الديون قدرت بحوالى )708( مليارات ريال.
باإلضافة ال��ى اإلع��ان��ات والمنح والمنافع االجتماعية وتتضمن دعم 
المشتقات النفطية ق��درت بحوالى)561( مليار ري��ال، ونفقات  غير 
مبوبة وقدرت بحوالى)52( مليار ريال، إضافة الى الموازنة الرأسمالية 
واالستثمارية + س��داد أقساط القروض واالشتراكات الدولية قدرت 

)858( مليار ريال. ب�
هذا وقدر العجز النقدي الصافي بحوالى )679( مليار ري��ال، وهذه 
ة الدكتور محمد صالح علي تكشف عن اتساع الفجوة بين  األرقام حسب قراء
الموارد واالستخدامات.. متمثلة بارتفاع مستوى العجز الصافي الى )679( 
مليار ريال بما نسبته 32% من اجمالي الموارد العامة وحوالى %8.2 
بالنسبة للناتج المحلي االجمالي، وفي كلتا الحالتين يتجاوز العجز الحدود 
اآلمنة المتعارف عليها دوليًا في واحد من أبرز المؤشرات على المخاطر 
المتصاعدة سنويًا في الموازنات العامة للدولة والتي يتوقع ارتفاعها 
في العامين القادمين وفقًا للمؤشرات التقديرية األولية، كما أن الموازنة 
كشفت تصاعد حجم االنفاق الجاري كاختالل معيب وخطير ومزمن في 
الموازنة العامة للدولة لعام 2014م وصلت نسبته الى 92% من اجمالي 
االستخدامات العامة، حيث تقدر النفقات الحتمية المستحقة الدفع وال 
سبيل لتجنبها )فاتورة األجور والمرتبات + دعم المشتقات النفطية 
+ أعباء الدين العام + نفقات الرعاية االجتماعية( بحوالى )2298( 

مليار ريال بزيادة قدرها )94( مليار ريال عن اجمالي الموارد العامة 
للدولة، وبنسبة 104%، بمعنى آخر أن الموارد العامة للدولة باتت ال تفي 
باستحقاقات النفقات الحتمية السنوية للدولة في مؤشر بالغ الخطورة 
يحول دون تحقيق أي فائض جاٍر يمكن توجيهه نحو االنفاق التنموي 
الرأسمالي واالستثماري يصبح معه احتمال إعالن إفالس الحكومة وعجزها 
عن الوفاء بأي من االستحقاقات الحتمية، بما في ذلك األجور والمرتبات 

أمرًا ممكن الحدوث.
كما أن المديونية العامة للدولة المتصاعدة هي األخرى قنبلة موقوتة 
كخطر قائم يهدد االستدامة الحالية وانعكاسها سلبًا على مجمل االوضاع 
االقتصادية، فقد تصل الى الحد الذي ال يمكن السيطرة عليه أو تسديد 

االلتزامات المترتبة عليه حيث يقدر وصول الدين العام الداخلي والخارجي 
عام 2014م الى حوالى )5019( مليار ريال بما نسبته 61% من الناتج 
المحلي االجمالي، متجاوزًا بذلك الحدود المتعارف عليها دوليًا المقدرة 
ب�50%، كما تصل نسبة المديونية العامة الى حوالى 228% من اجمالي 

الموارد العامة.
وتزامنًا مع ذلك تصاعدت أعباء المديونية »الفوائد« سنويًا قدرت عام 
2014م مع االقساط المسددة بحوالى )486( مليار ريال بنسبة %22 

متجاوزة ما يخصص سنويًا للتنمية واالستثمار على حسابهما.
مما سبق تتضح الحالة المأساوية البائسة التي عكستها موازنة حكومة 

الوفاق لعام 2014م.

وزير الداخلية يصرف مليوني 
ريال شهريًا )فقط( )نثريات( 

كشفت وثيقة موجهة  
م��ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة  
ال���ل���واء ع��ب��دال��ق��ادر ق��ح��ط��ان ، 
المنتقد للفساد والنظام ، إلى 
وكيل الشئون المالية واإلداري��ة 
ب��ص��رف مليوني ري���ال شهريًا  
ف��ق��ط بنظر سكرتير مكتب 
الوزير.. علمًا ان الوزير اليداوم 

ف���ي مكتبه، 
وإما في منزله 
اسوة برئيس 

الحكومة ..
ال����وث����ي����ق����ة 
لتي "نشرتها  ا
صحيفة  حشد 
" تظهر بشاعة 
ال��ن��ه��ب ل��ل��م��ال 
ال���ع���ام م���ن قبل 
وزراء االص����الح 
ورغ�����������م ذل�����ك 
نجدهم يدعون 
ان���ه���م ي��ح��ارب��ون 
ال��ف��س��اد ويحمون 

المال العام ..
المؤسف ان هناك 

من اليزالون ينخدعون  بجماعة 
االخوان ولم يتعظوا من عمليات 
ال��ن��ص��ب ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي س��ب��ق ان 
افتضحوا فيها لذا نجدهم اليوم 
يصرفون ألنفسهم مبالغ بهذه 
االرق����ام ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يكفي  
المبلغ لتجنيد مائة شخص او قيمة 
بترول لمتابعة الموتور القاتل ، 
او ان��������ه   خ��ص��ص 
ل��م��واج��ه��ة م���ا قد 
ي��واج��ه ال���وزارة من 
أعمال اضطرارية 
خصوصًا  جئة  مفا
وان����ه����ا م����ن اه���م 
الوزارات باعتبارها 
"أمنية" ومهمتها 
أم����ن واس��ت��ق��رار 
ال����وط����ن، إال ان 
ت���ل���ك ال��وث��ي��ق��ة 
ول��أس��ف أك��دت 
ان ال��ص��رف هو 
خاص لمواجهة 
"ن�����ث�����ري�����ات" 
المكتب الوزير 

الخونجي ..

ننشر نص الوثيقة
 كما جاءت:

األخ/ ال��وك��ي��ل للشئون 
المالية واإلدارية المحترم

بنظر سكرتير م��ل��ي��ون��ي��ن ري����ال ال غير )2.000.000( فقط، ي���ت���م اع���ت���م���اد م��ب��ل��غ بعد التحية مواجهة نثريات المكتب..ي��ن��اي��ر 2013م مقابل المكتب ابتداء من شهر شهريًا 
وشكرًا..
لواء.د/

عبدالقادر محمد قحطان
وزير الداخلية

»حققُت للكهرباء خالل 
عامين ما لم يحققه النظام 
ال��س��اب��ق ف��ي ه���ذا المجال 

طيلة 33 عاما«
صالح سميع

حكومات »الربيع«!!كذبة وزير


