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ساق!!
ُ
أرزاق ت

بعض الــوزراء استكملوا زياراتهم الميدانية لكل الجهات   
والمؤسسات التي تحت مسؤوليتهم، وحتى ال يجلسوا بدون 
شغل وال مشغلة، تحولوا إلى إقامة فعاليات ومهرجانات «وصرفيات» 
و«نثريات» و«أضــواء» في ظل وضع مادي مزٍر يعيشه المواطن 

والموظف..
نا النشطين - بدون فائدة- مش وقت الفعاليات «الترفية»  يا وزراء
التي ال يستفيد منها الوطن والمواطن فليس كل فعالية يراد بها 

ومنها مواجهة العدوان.. 

بن حبتور قال كثيرًا ولم يقدم شيئًا

حكومة اإلنقاذ تفشل أمام «المرتبات».. والموظفون: «كرامة الميت دفنه»!!

ر بن حبتور ملكاته لممارسة هذه 
ّ
لكن من غير المعقول وال المقبول أن يسخ

السياسة في ظل وضع يتساقط فيه المواطنون جوعًا وتــذوي اجسامهم 
ويموت اطفالهم النعدام ما يسد رمقهم ويحافظ على بقائهم أحياء..

بن حبتور أكد في برنامج حكومته حرصه على الوفاء بااللتزامات الملحة ذات 
األولوية العاجلة، والمتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع 
وحدات الخدمة العامة واستحقاقات المتقاعدين. وفي كلمته أمام المجلس 

السياسي أكد على ذات الموضوع وأنــه في غاية الحرص على 
دفع مرتبات الموظفين كأولوية حتمية ذات طابع 

عاجل.. بل ذهب في حوار مع قناة «الساحات» 
الى أن المرتبات سُتصرف بانتظام وأن هذه 
المشكلة قد تم وضع حل ناجع لها وكرر هذا 
الكالم في أكثر من اجتماع له سواًء حكوميًا 
أو مع جهات ومؤسسات وأجهزة تنفيذية.
وفي لقاء إعالمي مع قناة «اليمن اليوم» 
فرش بن حبتور الورود أمام موظفي الدولة 

وبث الطمأنينة -كما هي عادته- عن المرتبات 
بل زاد بقوله للمذيع: اعتبرها موجودة، أي 

أنه قد تم توفير إيــرادات بما يفي بحل أزمة 
ل المواطنون الغالبى وعود بن  المرتبات. وتقبَّ

لوا: بس متى  حبتور ببطون «مقرقرة» من الجوع وتساء
بايصرف المرتبات مادامت موجودة؟!

وتفاجأوا بعد أكثر من شهر من عمر وعود رئيس حكومة االنقاذ 
بأن «الجبل» تمخض عن «نصف راتب» مجددًا كما كان الحال قبل 
تشكيل حكومة بن حبتور لالنقاذ، وجاء رد بن حبتور بأن حكومته 
ستصرف من شهر يناير من العام الجديد وأن األمــور تبشر بخير 
خصوصًا وأن حكومته قد نفذت ٧٠٪ من القرار المالي الذي اتخذته 
النقاذ الوضع وإنهاء أزمة المرتبات باعتبار القرار متوازنًا يحفظ للمالية 
العامة ثوابتها وفيه توحيد لكل المؤسسات اإليرادية في أن تذهب 

الى وعاء واحد هو البنك المركزي الذي كان يعاني من مشكالت تنظيمية 

واضطراب عند بعض الموظفين حتى جاءت حكومة االنقاذ الوطني- كما قال ذلك 
رئيس الحكومة في لقاء صحفي مع أسبوعية «٢٦ سبتمبر».

دخل العام الجديد ٢٠١٧م وحالة المواطنين تــزداد ســوءًا والمجاعة 
تتسلل من مديرية الى أخرى وفقًا لصياح حكومة االنقاذ وبطون الموظفين 
المغلوبين على أمرهم معصوبة بكالم الدكتور بن حبتور مع اذاعة «سام 
إف إم» التي قال فيها كل شيء حتى «المرتبات» تحدث عنها وقال فيها قوًال 
مألوفًا!! وألن بن حبتور مشغول بخطاب ذاتي بعيد عن آالم الناس أطل 
على هؤالء الناس عبر صحيفة «الثورة» الرسمية بكالم أكثر 
إمالًال من أفالم التلفزيون التي تكرس مفهوم سعادة 

الفقراء!!
ـــا هـــو شــهــر يــنــايــر يــمــر بــصــعــوبــة على  وه
المواطنين الــذيــن يواجهون المجاعة التي 
سببها لهم العدوان الغاشم والحصار الجائر 
الذي تفرضه مملكة الشر على بالدنا، ليتضح 
بعد مضي يناير أن الوزراء مثلهم مثل بقية 
المواطنين منتظرون على أبواب الكريمي 
لمكرمة الخائن «هــادي» الذي استولى على 
أموال الشعب في اطار العدوان القذر لقتل 
االبرياء جوعًا.. وتجلت أمام المواطنين حقيقة 
حكومة االنقاذ وعدم وضوح أي تصور اقتصادي 
لها إلنهاء أزمــة المرتبات.. وأنها اكتفت ببيع الوهم للمواطنين، 

 أصوات بطونهم الجائعة ومعاناة أطفالهم.
ً
متجاهلة

ما نود االشارة اليه أن عوار حكومة بن حبتور قد انكشف مع استمرار 
أزمة المرتبات وبدأ ضعفها يتجسد واقعًا.. وبالتالي اذا لم «تشتحط» 
وتتغلب على وهنها وتوجد حلوًال فعلية لهذه المشكلة بدًال من بيع 
الوهم، فلتتأكد أن شعبنا لن يصبر كثيرًا وسيتخذ قاعدة «كرامة الميت 
دفنة» في اطار صموده ضد العدوان القذر، فإرادة الشعب قادرة على 
كسر كبرياء العدو الغازي ومرتزقته، وأيضًا قادرة على درء ظلم ذوي 

القربى.

يتكشف للمواطن اليمني الغلبان يومًا بعد آخر أن رئيس حكومة االنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور يتحدث كثيرًا وال  
يفعل شيئًا بشأن مرتبات الموظفين.

المتعارف عليه شعبيًا منذ عقود أن المسئول اليمني لديه قدرات خاصة على نثر األماني للمواطنين وبيع الوهم لهم وتخديرهم 
بمعسول الكالم.. والمواطن كان يدرك ذلك ويتقبل ألن أموره سابرة ولو في الحد األدنى من المعيشة.

وزير األوقاف ومساجد اليوم!!الوزير صالح «شبعان»!!
عندما أعلنت تشكيلة حكومة 
االنــقــاذ لمسنا ارتياحًا لتضمنها 
ــــرًا للمالية،  ــح شــعــبــان وزي صــال
ــه ذو خبرة  ــيــاح أن ومــصــدر االرت
ـــــــــة وتـــأهـــيـــل ومـــجـــرب  ودراي
ومــتــخــصــص.. و.. و.. الـــخ، وكل 
ذلــك سيكون له فائدة في إنقاذ 
الوضع االقتصادي والمالية العامة 
من السقوط واالنهيار واعادته 

الـــــى وضـــــع االســـتـــدامـــة 
واألمــــــــــان، وســيــعــزز 
ــه  ــرت بـــقـــدراتـــه وخــب
ـــرادات  مــن تنمية االي
ـــة وســيــبــحــث  ـــي ـــذات ال
عـــن مـــصـــادر تــمــويــل 

ــر تضخمية  ــة وغــي ــن آم
وسيعزز الحوكمة 
فية في  لشفا وا

كافة مجاالت 
وأنــــشــــطــــة 
ة  ر ا ز و
ـــة  ـــي ـــمـــال ال
والمصالح 
االيــراديــة 
التابعة لها 

وغيرها 

ــجــات  ــمــعــال ات وال ــــــــراء مـــن االج
والسياسات التي كنا وغيرنا نراهن 

على الوزير صالح القيام بها.
لكن «اللقية طلعت ســود» كما 
يقول المثل، فما يتم تناقله أن 
وزير المالية «يتضخم» بطرق غير 
آمنة، بل إنه استحوذ على المناصب 
مس» بكثير وبما 

ُ
بما يفوق «الخ

يتجاوز األمر الواقع وعندما يصدر 
صوت منزعج من موظف 
متضرر ينبري له أكثر 
مـــن صــــوت «مــلــقــوف 
مـــعـــلـــوف»: الـــوزيـــر 
صالح «شــبــعــان» من 

بيته!!
ذلحين ما دخلنا إحنا..
نحشر انفسنا بهموم 

الغير..
ـــــعـــــدهـــــم..  ب
«شــبــعــان» من 

بيته!!
خــيــرة الله 
أحـــــــســـــــن 
ــل  مــــــن ك

خيرة!!

لو اقتصر عمل وزير األوقاف واإلرشاد شرف القليصي على وضع استراتيجية لعمل اإلرشاد، 
وتحديد أولويات الخطاب الديني ومضامينه ومجاالته بما يلبي حاجة المجتمع الروحية 
والمعرفية واالهتمام ببرامج تأهيل الخطباء والمرشدين وتنمية قدراتهم وترشيد الخطاب 
الديني وتحديث آلياته وأساليبه، والعمل على تجنيب المساجد والمنابر العصبية الحزبية 
والمذهبية واالبتعاد عن إثارة المسائل الخالفية وكل ما من شأنه أن يؤدي الى التفرقة بين 

أفراد المجتمع -لكفى المؤمنين شر القتل والقتال واالقتتال.
لـــكـــن مــــا يـــالحـــظ عـــلـــى هـــذه 
المؤسسة الدينية أنها تتهاوى 
من المنابر وتتسبب أكثر من أية 

مؤسسة أخرى في تمزق المجتمع 
وتفكيك نسيجه.

ــمــســاجــد فـــي هــذه  ــر ال ــاب ــن م
ـــي  ــــقــــدم -ف ـــة ت ـــل ـــرح ـــم ال

بًا منحطًا  - خطا لبيتها غا
ال يمت بصلة للرسالة 

الــــــمــــــرجــــــوة مــن 
ـــــمـــــســـــاجـــــد،  ال
ويــكــرس خطابًا 
مستفزًا منحازًا ألفكار 
ضيقة مأزومة التخدم إّال الشيطان والعدوان!!

ال نظن مطلقًا أن ما يحدث في المساجد يغيب 
عن مسامع الوزير شرف الذي سيتحمل أكثر من غيره 
من الوزراء أمام الله أوزار مؤسساتهم ألن وزارة األوقاف 

تحتكر الله فــي كــل تصرفاتها وتحركاتها بل 
وتشرف على منابر المساجد وكيف يتم تقديم 

الله ورسوله للمجتمع!!

أكد أنه رياضي حتى إصابته في الثانوية..

حسن زيد.. اّدلع يا كابتنهم!!
ــفــعــل كنت  ــال «أنـــــا ب
صبت 

ُ
رياضيًا الــى أن أ

فــي مرحلة الثانوية 
ــعــامــة، واخــتــيــاري  ال
ـــشـــبـــاب  لـــــــــــوزارة ال

والرياضة بحكم طبيعة 
عملي»..

الكالم أعاله ُيشعر أي 
رياضي أنــه صادر 
عــن نــجــم عالمي 
أو كابتن مرموق 
أو العــب محترف 
أو مــدرب قدير أو 
حكم دولي، وعندما 
يعرف أنه لحسن زيد 

ــي حكومة  الـــوزيـــر ف
ـــاذ يـــصـــاب بــنــوبــة  ـــق االن

ضحك حد القهقهة..
ــكــابــتــن  لـــم يــقــل لــنــا ال

«حسن» في حواره المطول 
ــثــورة» السبت قبل  مــع «ال
الماضي أي نــاٍد كان يلعب 

فيه حتى أصيب في الثانوية.. 
بل لم يقل لنا ما نوع «الرياضة» 

التي كان يلعبها حتى أصيب في الثانوية 

والتــــزال عالقة فــي ذهــنــه وفــي ذاكــرة 
ـــرًا  ــتــه لــيــكــون وزي ــل الــشــعــب أهَّ
للشباب عندما بلغ من العمر 

عتيًا.
الـــكـــابـــتـــن «حــــســــن» أكـــد 
ـــرض عليه مجموعة  أنـــه ُع
مــن الــــوزارات ولكنه اخــتــار وزارة 
الشباب والرياضة «طبعًا» بحكم 
«طبيعة عمله» رياضي حتى 

أصيب في الثانوية!!
من يعرف عمنا «حسن» 

ـــــــــــدرك ســـبـــب  ي
اختياره وزارة 

الــــــشــــــبــــــاب 
والرياضة.. يعني 
«المفتوش» صندوق  بـ

الشباب وراء اختيار حسن 
ــــوزارة «طـــبـــعـــًا» بحكم  ــــل ل
طبيعة «عمله وعلمه»..

أما الرياضة فالكابتن حسن 
يـــــدرك قبلنا 
ـــه ال يستطيع  ن أ
الـــــتـــــفـــــريـــــق بـــيـــن 
«هــمــزة الــوصــل» 

و«القائم»!!

حّسر السامعين على أحوال الوزراء

وزير ال يستبعد إعالن «حكومة بن حبتور منكوبة»!!
في مقيٍل ما تحدث كثيرًا عن حكومة االنقاذ وزيـــٌر ما 
اعضاء الحكومة والحالة المزرية التي وظــــروف 

يعيشها الــوزراء في ظل الوضع االقتصادي الراهن 
الــذي وصفه الوزير بالمنهار والمتهالك وفي ظل 
خزينة جافة وشحيحة وفارغة وفاضية وعدم وجود 

السيولة..
ــذي  ــمــدقــع» ال ــوضــع «ال الــوزيــر تــحــدث عــن ال

ــــوزراء،  وأن الوطنية هي من فرضت يعيشه ال
عـــلـــيـــهـــم الــــقــــبــــول 

بالمناصب وأنهم يغرمون من جيوبهم.. وأكثر الوزير من عبارة 
«مغرم وليس مغنمًا»..

ما عاد كان باقي إّال قليل وصاحبنا الوزير يقول إن 
منظمة الغذاء العالمي ستصدر قريبًا تقريرًا يؤكد أن 
وزراء حكومة االنقاذ يعانون نقص األمن الغذائي وأن 

نصفهم يعانون سوء تغذية حاد.
وال ُيستبعد على هذا الوزير أن يقول في مقيل آخر إنه في ظل 
الظروف المعيشية للوزراء فقد يعلن المجلس 
السياسي حكومة بن حبتور «حكومة 

منكوبة»!!

وزير الشئون القانونية 
وملف جرائم العدوان

مـــا يــرتــكــبــه تــحــالــف الـــعـــدوان بــقــيــادة 
السعودية من جرائم حرب وإبادة جماعية 
بحق المدنيين األبــريــاء في بالدنا يتطلب 
من وزارة الشئون القانونية العمل المكثف 
إلعــداد وتوثيق الملف القانوني عن تلك 
الجرائم التي ترتقي لجرائم حــرب وإبــادة 
جماعية -وفقًا لتقارير منظماتية عالمية.

أمــام وزارة الشئون القانونية مهام 
غــايــة فــي األهــمــيــة وفـــي مقدمتها 
اســتــكــمــال إعــــداد الــمــلــف الــقــانــونــي 
وتوثيق كافة الجرائم الوحشية التي 
يرتكبها العدوان، والبدء بتحريك 
ــو عن  ــيــًا ول هــذا الملف محليًا ودول
طريق المحامين كًال ومدى عالقاته 

بمحامين عرب ودوليين..
نتوقع من وزير الشئون القانونية 

عــبــدالــرحــمــن الــمــخــتــار أن يــفــاجــئ الـــرأي 
العام بعمل قانوني يرعب قــادة العدوان 
ومرتزقتهم ويضع حبل المشنقة حول 

االعناق المتورطة في هذه الجرائم 
التي فاقت بوحشيتها وهولها 

أفالم األكشن والرعب.

التحية لوزيرنا «الباليستي»!!
عـــلـــن تشكيل  

ُ
مـــا أن أ

حكومة االنقاذ الوطني 
ـــرز فــي كل  ــســؤال األب إّال وكـــان ال
الــجــبــهــات وفـــي غـــرف عمليات 
العدوان وأروقة فنادق المرتزقة، 

من هو وزير الدفاع؟!
وبمجرد سماع أنــه قائد ألوية 

الصواريخ كانت تبيض وجوه رجال 
الرجال من أبناء القوات المسلحة 

واللجان الشعبية، وتسود 
وجوه قادة العدوان 

ومرتزقتهم!!
لماذا؟!

ألنه «العاطفي» 
ــــوة  ــــق ـــــد ال ـــــائ ق
الصاروخية التي 
أوجعت العدوان 
ومـــرتـــزقـــتـــهـــم 
ونــــــــكــــــــســــــــت 

كبرياءهم ومرغت أنوفهم..
وهو «العاطفي» القائد أللوية الصواريخ الذي 
منح رجــال الــرجــال في كافة الجبهات الثقة 
والطمأنينة وألهب فيهم الحماس للثبات وقهر 

الغزاة ودحرهم.
وهو «ذاته» الذي يقود القوة الصاروخية التي 
بثت في قلوب الشعب اليمني أعلى مراتب العزة 
والقوة والعنفوان اليمني الذي ال ُيقهر مهما 

تكالبت عليه األنياب والمخالب..
عقب تشكيل حكومة االنقاذ وبعد أن عرف 
الغازي والمرتزق، وأدرك رجال الرجال من هو 
اللواء العاطفي كان الكالم موحدًا لدى الجميع أنه 
وزير «باليستي»، وهو كذلك بكل تأكيد وجزم..

اللواء محمد العاطفي توشكا..
اللواء محمد العاطفي أسكود..

هو بركان وزلزال وقاهر..
تربى وسط هذه «العائلة الباليستية» ونشأ 
وتــرعــرع في كنفها واستطاع أن يستوعب 
عنفوانها وجموحها، الى أن جد الجد واحمر 

الــبــأس استطاع هــذا القائد المحنك 
استخدامها بمهارة ودقة ليذيق 

العدو بأسها ألوانًا من العذاب.
لقد كان اختيار اللواء محمد 
ناصر العاطفي وزيرًا للدفاع في 
هذا الظرف االستثنائي موفقًا 
بامتياز وإخالصًا للوطن والشعب 
وإثباتًا للعدوان أن اليمنيين لن 

يرتضوا بغير النصر.
واألهـــــــم مــــن كــــل مــا 
ــــن أن  ــــك ــــم ي
نــــقــــولــــه عــن 
اختيار الوزير 
 « ليستي لبا ا »
ــلــدفــاع، ذلــك  ل
الزخم الشعبي 
االيــــــجــــــابــــــي 
ــــــاح  ــــــي واالرت
الـــــنـــــفـــــســـــي 

لألبطال في مختلف الجبهات.
ومن خالل ما ذكرنا نثق بأن اللواء العاطفي 
لن يكون إّال ناجحًا في مهمته بامتياز وسيقود 
أبطالنا من الجيش واللجان وكــل األحــرار الى 
االنــتــصــار لسيادة الــوطــن ووحــدتــه وكرامة 
شعبه، وسينجح باقتدار في الحفاظ على هيبة 
ومكانة وعظمة ابناء القوات المسلحة وعدم 
السماح أليٍّ كان باالستمرار في التطاول على 

هذه المؤسسة أو خلخلة بنيانها المتين.
اللواء العاطفي يدرك أن المؤسسة العسكرية 
هي رهــان الشعب اليمني ومعها كل األحــرار 
والشرفاء والوطنيين في الدفاع عن الوطن 
وطــرد المحتلين من كل شبر فيه، وتطبيع 

األوضاع واستعادة الدولة هيبتها.
كل التحية واإلجالل للوزير «الباليستي» اللواء 
محمد العاطفي، ومن خالله لكافة رجال الرجال 
المناضلين األبطال من أبناء الجيش واللجان 
والمتطوعين من أبناء القبائل في مواقع الشرف 

هر.
ُ
والط

من الزيارات 

إلى المهرجانات


