
االثنين:  19 / 5 / 2014م  العدد:  )1711(
208 / رجب / 1435هـ

الوحدة هي من صنع ابناء اليمن
ومن انجازاتهم المشرقة

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

يؤكد ما كشفه خبراء اقتصاديون أن حكومة الوفاق التزمت 
للبنك الدولي برفع الدعم عن المشتقات النفطية خالل أربعة 
أشهر وذلك من خالل افتعال أزمة نفطية تستمر الى نهاية 
شهر رمضان المبارك إلرغام الشارع اليمني على تقبل اجراء 

رفع الدعم دون احتجاجات..
وحول هذه القضية التي تؤرق هّم جميع ابناء الشعب 
والمتمثلة بأزمة المشتقات النفطية والتي أصبحت تفرض 
كعقاب جماعي على الشعب للقبول بسياسة االفقار والتجويع 
التي يمارسها االخ��وان ضد الشعب.. تحدث العديد من 
المواطنين وكانت البداية مع السائق ابراهيم جمال والذي 
: السبب هم اعضاء البرلمان الذين فوضناهم 

ً
تحدث قائال

لكنهم لألسف نسوا ما تعهدوا به لناخبيهم عندما كانوا 
يصولون ويجولون القرى والشوارع لكسب ثقة الناخبين.. 
وأنا اعذرهم فقد طال عليهم األمد لدرجة أنهم ملوا من 
عضويتهم في البرلمان ولم يعودوا يبالون بجماهيرهم أو 

ما يقولونه عنهم.
ولكن كيف وما دخل اعضاء البرلمان بهذه األزمة؟

- يفترض أن النواب هم لسان حال الشعب وكان األحرى 
بهم أن يستدعوا الحكومة ويناقشوا معها اسباب األزمة 
غير المبررة واذا لم تستجب الحكومة فقد خولهم الدستور 
سحب الثقة عنها.. وأنا كمواطن أرى أن اعضاء البرلمان هم 
غرماء الشعب فقد خيبوا آمال وتطلعات الناخبين وكل 

همهم ارضاء احزابهم التي يمثلونها.
الى جانبه يرى عبدالله قايد أن الحكومة هي من تفتعل 
األزمة القناع الشعب بضرورة رفع الدعم عن المشتقات 
 على رقابنا ولن نسمح برفع سعر 

ّ
النفطية وهذا لن يكون إال

 واحدًا، وأي قرار من هذا القبيل 
ً
المشتقات النفطية رياال

 على الحكومة وسببًا لحلها، وأؤكد اننا لن نسمح 
ً
سيكون نكاال

برفع سعر المشتقات النفطية حتى لو استمرت األزمة عشر 

سنوات، وعلى حكومة الوفاق أن تعلم أن هذه األزمة هي 
بسببها واذا لم تعالجها بصورة عاجلة فإنها ستزيد من 
غضب الشعب عليها ولن يبقى لها قبول لدى المواطن مهما 
كانت األسباب ألن المواطن ينظر الى النتائج وليس األسباب 
واذا كانت تتهم أي طرف بافتعال هذه األزمة فعليها أن 
تعلن للشعب من هو وتقوم بضبطه ومحاكمته، واعتقد 
 
ً
جازمًا أن سكوتها على هذه األزمة يؤكد بما ال يدع مجاال

للشك أنها تقف وراء هذه األزمة وقد وجدت نفسها في حرج، 
أما من تسميهم ببقايا النظام يدافعون عن الشعب وحالوا 
دون تنفيذ قراراتها القاضية برفع الدعم عن المشتقات 
النفطية.. نعم لقد أحرجها أولئك الرجال وهم يجولون 
دون تنفيذ جرعة قد تكون القاضية وخاصة على البسطاء 
والمساكين وهم يمثلون معظم الشعب.. وهنا ومن خاللكم 
أوجه رسالة الى كل المواطنين أدعوهم الى أن يقفوا صفًا 
واحدًا لمنع رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتذهب تلك 

األموال نثريات وبدل سفر خارجي لحكومة ال يجيد أعضاؤها 
سوى السفر والتصييف في الخارج.

وفي ذات السياق تحدث المواطن علي ناصر مقبل- سائق 
: مرة يقولون أتباع علي عبدالله صالح 

ً
سيارة أجرة- قائال

يقفون وراء قطع الطرق واحتجاز القاطرات ومرة يقولون 
القاعدة فجروا أنابيب النفط.. الشعب قد مل كذبهم، 
خرجوا بنغمة جديدة ال يمكن أن يقبلها أو يصدقها عاقل 
حيث يبررون األزمات المصطنعة بدعوى أن خزينة الدولة 
فارغة والبد من رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو طبع 
عملة بدون غطاء، ورحمة بهذا الشعب المغلوب على أمره 
يقول وزير المالية إن رفع الدعم أهون من طبع العملة لذا 
افتعلوا األزمة ليرغموا الشعب على تقبل الجرعة.. هذا لن 
يتم وكذبهم وخداعهم أصبح مفضوحًا وصار كل المواطنين 
خبراء في السياسة ويرحم الله األيام لقد علمت األمي قبل 
المثقف واالكاديمي وال يعتقد أي انسان مهما بلغت ثقافته 

ودهاؤه أنه األذكى وأن بمقدوره خداع الماليين من الشعب 
بخطاب حماسي أو دمعه أسى يذرفها على حالهم، فعندما 
يتعلق األمر بلقمة العيش يصبح الحمل الوديع أشد ضراوة 
من األسد الجريح.. وعلى حكومة الوفاق أال تصدق أن الشعب 

اليمني »شعب عرطة«.
: الله يصيب من 

ً
وبدوره قال السائق محمد علوان قائال

كان السبب، لقد تحولت اليمن الى موطن لألزمات، وكل يوم 
يترحم المواطن على أمسه ويود لو توقف الزمن عند ظروف 
األمس، الوطن ينزلق نحو المجهول.. ما أن اعتاد الناس على 
انقطاع الكهرباء وتعايشوا مع أزمات الغاز الموسمية ها 
هم اليوم يعانون أزمة المشتقات النفطية ولم نجد في هذا 
الوطن من يسأل عن أسباب األزمة أو من يواسي المواطنين 

من جور هذا الظلم واالستبداد.
وفي ذات طابور العذاب أفرغ ناصر مراد شحنة غضب 
: الشعب 

ً
أيام من عذاب االنتظار أمام محطة الوقود قائال

كله يعرف أن وزير المالية صخر الوجيه هو سبب هذه 
األزمة.. الله يرحم أيام ما كان يحمل الروتي داخل شنطته 
ويستعرض به في مجلس النواب يزايد على الحكومة 
ويتباكى على حال المواطن المسكين، وما أن فتح الله عليه 
وتربع على كرسي وزارة المالية الذي عمره ما كان يحلم به 
ارتعى بشراهة من أموال الشعب لدرجة أنه فقد السيطرة 
على وزنه الذي تضاعف منذ توليه كرسي المالية فتغير 
شكله ومبادئه وخيب آمال الناس، وما أقبحه وهو يهدد 
ويتوعد بتنفيذ جرعة ال مفر منها على الشعب، ومع ذلك 
سنتصدى لهؤالء الفسدة ولن نسمح لهم بتجويع الشعب 

أو إذالله بعد اليوم.

عقاب  وإذالل ش�ع�ب
عبر المواطنون عن استيائهم الشديد من استخفاف حكومة باسندوة بعقل المواطن 
وإصرارها على افتعال أزمة المشتقات النفطية بدون أي مبررات في محاولة الخضاع 
الشعب بقبول رفع الدعم عن المشتقات النفطية وارغامهم على تقبل ذلك بدون أية 
ات أجرتها »الميثاق« إن ما ورد على لسان  احتجاجات أو اعتراض، وقال المواطنون في لقاء
وزير المالية صخر الوجيه في البرلمان الشهر الماضي بقوله: »إن اليمن أمام خيارين لتجاوز 

األزمة الراهنة إما طبع عملة بدون تغطية أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية«.. 

استطالع/فيصل الحزمي

 إبراهيم : البرلمان س��بب كل األزمات التي يعاني منها الش��عب
 قاي��د: الجرع��ة الس��عرية ل��ن تك��ون إاّل عل��ى رقابن��ا
 مقب��ل: نطال��ب بكش��ف مفتعل��ي أزم��ة البت��رول والدي��زل
 جاب��ر: اإلخ��وان حول��وا اليم��ن موطن��ًا لألزم��ات
 م��راد: خيبت��م أم��ل الن��اس فيك��م وصخ��ر س��بب األزم��ة

يواصل االخ��وان في اليمن تدمير مؤسسات 
الدولة وانتهاك كل القوانين والنظم وافساد 
الوظيفة العامة واقصاء الكوادر الوطنية بصورة 

مرعبة .. 
هذا وأق��ر رئيس مجلس ال��وزراء محمد سالم 
باسندوة االي��ام الماضية ، قائمة ترشيحات 
تقدم بها وزير العدل لتغيير عدد من مدراء 
عموم المحاكم، وفقا لمعايير  حزبية ، من شأنها 
استكمال أخونة القضاء على يد الوزير العرشاني  

، كما ذكرته مصادر في وزارة العدل.
وقالت المصادر وفقًا للمؤتمر نت :إن الوزير 

مرشد العرشاني، رشح بناًء على توصيات حزبية 
من مكاتب »اإلخوان«  في المحافظات، مدراء عموم 
لمحاكم االستئناف في محافظات )األمانة، عدن، 

تعز ، عمران، حجة، إب، ريمة(.
ونقلت صحيقة اليمن اليوم  ايضا عن مصادر 
مطلعة في حجة أن من تم تعيينه مديرًا لمحكمة 
االستئناف في المحافظة كان يعمل كاتبًا في 

محكمة فرعية »خيران والمحرق«.
وأثار القرار استياء واسعًا في أوساط منتسبي 
السلطة القضائية، خصوصا وأنه تم، وفقا لمصادر 

مطلعة، على أساس انتمائهم السياسي.

)أخونة( محاكم  االستئناف بالعاصمة وعدن وتعز واب وحجة وريمة

ضبطت أجهزة األمن حوالي 400 ألف 
لتر من المشتقات النفطية في عدد من 
المحافظات، كانت في طريقها للبيع 
في السوق السوداء خالل األيام الماضية 
كمية كبيرة منها كانت منقولة على 
قاطرات، واألخ��رى على متن سيارات 

نقل مختلفة.
كما ألقت القبض على 37 شخصًا من 
المتاجرين بالمشتقات النفطية في 
السوق السوداء، بينهم 5 من أصحاب 

محطات بيع الوقود.
ففي مدينة الحديدة ضبط األم��ن 

4220 لترًا من المشتقات النفطية 
في مخزن تاجر اسمه "ع. ح. س" يقوم 
ببيعها في السوق السوداء.. حيث كانت 
معبأة في 211 دبة، وقد تحفظت على 
مع  المضبوطة  لنفطية  ا المشتقات 

التاجر.

ضبط 37 من مهّربي المشتق����ات النفطية

نشر ناشطون ص��ورة ق��رار ص��ادر عن وزير 
العدل اإلخواني القاضي مرشد العرشاني، بتاريخ 
14 أبريل، قضى بتعيين نجله محمد مرشد علي 
العرشاني منسقًا لمكتب األمم المتحدة للجريمة 

والمخدرات في اليمن.
م��ه��ر بختم ال��وزي��ر 

ُ
وتضمن ال��ق��رار ال���ذي أ

وت��وق��ي��ع��ه، ب��اإلض��اف��ة م���ادة التعيين، بتولي 

ال��م��ذك��ور )م��ح��م��د م��رش��د ع��ل��ي ال��ع��رش��ان��ي( 
التنسيق لمشروع مكتب األمم المتحدة للجريمة 
والمخدرات، بين وزارة العدل ومكتب األمم 

المتحدة باليمن.
واعتبر ناشطون أن القرار "فضيحة" جديدة 
ل��ل��وزي��ر العرشاني ال���ذي سخر وزارة العدل 

لمصلحة جماعة اإلخوان وألوالده وأقاربه..

.. ويعين نجله لدى االمم المتحدة

المنجز الوحدوي العظيم المتمثل في اعادة تحقيق 
الوحدة في 22 مايو 1990م يمثل محطة كفاح وطني 
وحدوي بذل الشعب  في سبيله اغلى التضحيات
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أزمة المشتقات


