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ُيعرف عن الشيخ ياسر العواضي أنه حاد الذكاء وسياسي محنك وبرلماني مرموق وقيادي مؤتمري 
.. وسواًء عرفنا سبب غيابه عن ممارسة مهامه كوزير للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة 

ّ
فذ

االنقاذ أم لم نعرف، فإننا على ثقة تامة بأن هذا الرجل يدرك تمامًا ما يفعل ويتكئ على مسببات 
منطقية.. ومن يعرف الشيخ ياسر يثق بأن مسئوًال من هذا العيار ال يمكن أن يقبل بتحمل مسئولية 
ضمن حكومة ال تدري ماذا تريد.. وال يمكن أن يقبل بوضع حكومي محكوم بالمشرفين.. أو يرتضي 

بفقدانه هيبته في البحث عن هيبة الدولة!!
أي شخص من عيار ياسر العواضي ال يحتاج من أحد أن يتعب في البحث عن أسباب عدم ممارسته 

منصب وزير في حكومة االنقاذ.. ألن شخصًا يحترم نفسه ويحترم شعبه ويحترم مكانته ويدرك 
واقعه ال يغامر وال ُيقدم على حساب ما يحترم مما ذكرنا. نحن ال نقلل من شأن الوزراء الذين قبلوا 
بالمهمة ولكننا نبرز الفارق بين من يجازف ويتحمس للمسئولية ويفرح بالمنصب، وبين من يدرس 

الوضع ويقرأ الواقع ويزن األمور بميزان النجاح والفشل ويقدر المسئولية بمقدار األثر والتأثير!!
التحية لياسر العواضي فقد خطط قبل أن يخططوا لما أرادوا أن يضعوه فيه من تخطيط وتعاون 

دولي..
نا عليه هنا نجاح لم يحصده غيره ممن يصر على الفشل.. وهذا هو الفرق!! ولعل ثناء

روا من تداعيات الجرعة التدريجية
َّ
اقتصاديون حذ

ثورة جياع تلوح في األفق و«الجرعة» شرارتها األولى
حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع اسعار النفط تدريجيًا على 
ارتفاع اسعار السلع األساسية والغذائية للمواطنين الذين وصلت 
بهم الحال المادية الى أدنى مستوى جراء العدوان والحصار الجائر 

على بالدنا منذ ما يقارب العامين..
وقالوا في أحاديث مع «الميثاق»: من غير المعقول أن هناك من 
اليزال ُيْعِمل مخالبه في جسد هذا الشعب المنهك الذي يعيش 

ظروف المجاعة بكل كارثيتها.
مؤكدين أن حكومة االنقاذ لم تنشغل بأوضاع الشعب وتلمس 
معاناته بدليل تمريرها هذه األيام جرعة تدريجية غير مدروسة 
التبعات على حياة المواطنين أو التداعيات التي قد تسببها الجرعة 

على المشهد السياسي..
محذرين الحكومة من إقدامها على مثل هكذا خطوة خطيرة وإن 
كانت غير معلنة وغير مبررة مهما كانت األسباب التي قد تكون 

الحكومة استندت عليها.
وأوضــح الخبراء االقتصاديون أن حكومة بن حبتور اصطدمت 
بالواقع وعجزت عن تحقيق ولو ٥٠٪ من السياسات االقتصادية 
والمالية واالصالحات المؤسسية في برنامجها العام الذي قدمته الى 

مجلس النواب خصوصًا ما يتعلق باالختالالت القائمة حول الموارد 
وااليــرادات.. األمر الذي جعل الحكومة تتخذ سياسات ترقيعية 
إلنقاذ االقتصاد الوطني والمالية العامة ومنها تمرير هذه الجرعة 

التدريجية غير المعلنة.
منوهين الى أن هذه السياسة ال تهدد االقتصاد الوطني فحسب 
بل ستهدد الحكومة برمتها كونها أعجز عن أن تقدر على الوفاء 

بااللتزامات تجاه المواطنين المطحونين.
وطــالــب الــخــبــراء حكومة بــن حبتور بــإعــادة النظر في 
سياساتها االقتصادية بصورة عاجلة وتبحث عن موارد لسد 
العجز الحاصل وتتراجع عن خطوتها الترقيعية المتمثلة 
بالجرعة التدريجية لتغطية النفقات الضرورية- األجور 

والمرتبات..
واستطردوا بالقول: المواطن لم يعد قادرًا على تحمل أي أعباء 
اضافية على كاهله، وال نستبعد خروج المواطنين ضد حكومة بن 
حبتور كما فعلوا مع حكومة باسندوة سابقًا ولكن هذه المرة لن 
يتوقفوا فثورة الجياع اذا اندلعت فستأكل األخضر واليابس وهي 
تلوح في األفق من خالل مؤشرات بدأت تتبلور على الواقع وقد تقدح 
«الجرعة» شرارتها األولــى، فالشعب اليمن لن يقبل بأي شيء من 
شأنه أن يعرقل أو يثبط من صموده ضد العدوان الخارجي بقيادة 

النظام السعودي.
وناشد الخبراء االقتصاديون المجلس السياسي والقيادات الوطنية 
الحكيمة تدارك األوضاع االقتصادية التي ستقضي عليها السياسات 

العشوائية واالرتجالية لحكومة بن حبتور.

«بن حبتور» و«بن دغر»..  ما الفارق؟!

< ال تتحدث كثيرًا في مقابالتك اإلعالمية 
وال تستعرض بــطــوالتــك فالمستمع لما 
تقول ال يريد أن يسمع منك سوى ما يخص 

المرتبات.
< ال تكثر من االجتماعات والمؤتمرات 
والفعاليات مــا دمــت تــعــرف أن التساؤل 
المطروح والملح عقب كل اجتماع هو «بماذا 

خرجوا وماذا قالوا عن المرتبات»؟!
< ال تعد الجرحى وأسر الشهداء بالرعاية 
واالهتمام والمتابعة المباشرة ألحوالهم، 
وأنــت لم تــِف بكل وعــودك لمن هم بأمس 

الحاجة لمرتباتهم!!
< ال تنتقد كل األعمال التي تسعى الى 
تجويع الشعب وقطع شريان الحياة فيه، 
وأنت تعلم أن عدم توفيرك للراتب من أهم 

أعمال التجويع للشعب!!
< ال تزعل مــن نقد الفقراء والجائعين 
ـــوعـــودك والســتــعــراضــاتــك  لحكومتك ول
«الفشنج» وأنــت تفهم جيدًا أنك لم توفر 

لهم الراتب!!
< ال تنتظر من المواطنين أن يلقوا عليك 
الورود بعد إدراكهم أنك ال تجيد إّال الوعود، 

وال أدل على ذلك من الراتب!!
< ال تتغنَّ بالوطنية كثيرًا في كتاباتك 
اتك، فما تقوله ال قيمة له  وتصريحاتك ولقاء

عند الموظف الذي بغير راتب!!
< ال تــتــجــاهــل اإلجـــابـــة عــلــى الــمــوظــف 
المتسائل: ما الفرق بين «بن دغر» الذي منع 
صرف الراتب، وبين «بن حبتور» الــذي لم 

يصرف الراتب؟!!

وزير اإلعالم يعيد المياه إلى مجاريها!!
في أحــد االجتماعات أكــد أحمد 
ــر اإلعـــالم أنــه استطاع  حامد وزي
إعادة المياه الى مجاريها في وزارة 
اإلعــالم، سياق هذا التصريح فاجأ 
المستمعين، فواقع اإلعالم الرسمي 
ــــزال مــوجــهــًا لــخــدمــة األفــكــار  الي
المعشعشة فــي عقلية الــوزيــر.. 
فأين المياه التي عادت الى مجاريها 

في وزارة حامد؟!!
وبالتحري عما قصده الوزير حامد 
عرفنا المياه ومجاريها.. معالي 
الوزير انجز منجزًا ناجزًا ولطالما 
عبر عنه بأكثر من أسلوب وسياق 

كما هي عادة وزراء اإلعالم!!
يقال إن «النافورة» التي تتقدم 
بوابة وزارة اإلعــالم تأثرت جراء 
ــن  ــاك ـــدوان عــلــى األم ـــع غـــــارات ال
ــــوزارة وتــشــقــقــت  ــــل ـــمـــجـــاورة ل ال
أرضيتها وغــار ماؤها، األمــر الذي 
قــض مضجع الــوزيــر للحال الــذي 
تعيشه النافورة.. حيث عقد الوزير 

ص 
ُ
ل
َ
اجتماعًا خــاصــًا بــالــنــافــورة خ

منه الى تخصيص ميزانية ووجه 
بسرعة إعادة النافورة الى عملها، 
وفعًال عادت النافورة ألداء مهمتها 
بفضل الوزير حامد الذي أعاد المياه 

الى مجاريها.
ومن حقه أن يفاخر بهذا المنجز 
الذي أصبح المكان المفضل للوزير 
اللتقاط الــصــور مــع زّواره وأيضًا 

للسلفي!!
ما نتمناه من الوزير حامد أن يعيد 
اإلعالم الرسمي الى مالكه الحقيقي 
الشعب الصامد.. وأن يعيد ما تم 
اقتطاعه مــن مبلغ يفوق المائة 
مليون ريـــال مــن فضائية اليمن 

لصالح قناة يحبها الوزير.
 «hd» ـــع كــامــيــرات ويــعــيــد أرب
خاصة بفضائية اليمن ممن أخذها..
وغيرها من المياه التي بحاجة الى 

الوزير ليعيدها الى مجاريها!!

ال بالوزير
 وال بالمشرف!!

الوزير الذي يقبل على نفسه اإلهانة من «المشرف» يستاهل ألف 
إهانة باليوم ألنه «ما لجرح بميت إيالم»!!

إذا صح ما نسمعه في هذا الموضوع وما يجري بين بعض الوزراء 
و«المشرفين» الجاثمين عليهم من اللجنة الثورية العليا فإنه أمر 

مخٍز ومخجل وانحطاط أخالقي للتشبث بالمسئولية والمناصب!!
«المشرف» الذي يفعل فاالثنان  «الوزير» الذي يقبل وال بـ ال بـ
خارج اللياقة والمسئولية، واالثنان عديما الفائدة وفاقدان للمهنية 
وغير جديرين بتحمل المسئولية في مثل هذا الظرف المعقد الذي 
ص» القادرين على العمل الكفاحي الدؤوب 

َّ
ل
ُ
ال يحتاج إّال للرجال «الخ

لمواجهة العدوان!!
طبعًا ال نستبعد أن نسمع عــن وزيــر 
من هــذا النوع يقبل باإلهانة ويعرض 

المظلومية وينشد التضامن معه!!
كما نؤكد أن هناك «مشرفين» من 
هذا النوع «مشعبين» زيادة يتمادون، 

وفوق ذلك «نخيط» أنهم على 
صح!!

ستة وزراء دولة معتمدين على «مرتباتهم» المرتفعة في حياتهم 
ــوزراء الى هيئة مكافحة الفساد وقدموا  المعيشية أخذهم رئيس ال
ذممهم المالية ورّوحوا ببال مرتاح، تاركين سؤاًال كبيرًا جدًا.. لماذا 
وزراء الدولة هم من ذهب مع رئيس الوزراء لتقديم الذمة المالية؟!

بمعنى ماذا عن أصحاب الــوزارات والصناديق والنزول الميداني 
والفعاليات والمخصصات والنثريات والمهرجانات والفعاليات 
ات والمناقصات و.. و.. الخ من االشياء التي  واللقاء
على صلة وثيقة بالنفقات والشيكات والجيوب 
والــصــرفــيــات.. و.. و.. مــن األمـــور المتعلقة 

«رابعًا» حتى «عاشرًا»!! بـ
في بلدنا مش من قّدم الذمة نزيه، ومن لم 
قطع يده.. المسألة مفتوحة 

ُ
يقّدم الذمة ت

ومــســمــوحــة ومــمــدوحــة وفــقــًا للضمائر 
والقيم..

المثل يقول: «السرق يفتضحوا وقت القسمة»..
بس اذا كانوا مسئولين «بعد الخرَجة»!!

شوفوا من ذلحين الشعب يعرف أن ٩٠٪ من وزراء 
االنقاذ «كحيانين» حالتهم حالة مدقعة، مش بعدين 
يجي كل واحد يتفلسف أنه كان قبل المنصب على عالقة 

مع «بيل غتس»!!

«قيادي» كبير!! وزير «يشخط» ٤ مليارات لـ

ز» وزير الثقافة؟!
ّ
لماذا ال «ُيعز

«تعزيز دور النخب الثقافية في مواجهة ثقافة 
التشطير واالنفصال والتمزق الطائفي والمناطقي 
والمذهبي والساللي والقروي ونبذ التطرف واإلرهاب 
والعنف وخلق وعــي وطني عــام لمواجهة العدوان 

وتأثيره على اإلنسان».
هذا الكالم الجميل وجدناه في البرنامج العام لحكومة 
رى هل وزير الثقافة عبدالله أحمد 

ُ
االنقاذ الوطني.. يا ت

الكبسي قرأ هذا الكالم واستوعب مضامينه؟!
واذا كان مطلعًا عليه أو متذكرًا أو مذاكرًا له.. فلماذا 
كر 

ُ
ال يبدأ بتعزيز دور النخب الثقافية لمواجهة ما ذ

في الفقرة أعاله من ظواهر خطيرة؟!
ما نخشاه أن يكون الوزير مش عارف كيف «يعزز» 
دور النخب، أو أنه مصاب بعقدة «التعزيز» وفقًا لثقافة 

التخصص!!

ــى مسامعنا أن أحد  تنامى ال
الوزراء أصيب على غير عاده 
بخصلة «حاتمية» ووجــه 
ــعــة مــلــيــارات  بــصــرف أرب
ريــــال لــشــخــص غــيــر ذي 
صفة قانونية تحت عنوان 

دعم الجبهات!!
ة: هل  ل بــبــراء نــتــســاء
مـــن حـــق أي مسئول 
إيرادي أن «يشخط» 
ما بدا له من «مبلغ».. 
وهل دعم الجبهات 
بمبلغ كهذا يتم بين 
«وزيـــر» و«شخص» 

ُيقال إنه قيادي كبير؟! 
ولماذا اليتم هذا الدعم 

عبر رئيس الوزراء، وهل من 
حق وزير الدفاع أن يطلع على 

دعم الجبهات أم ال؟!!

أنجح وزير!!

الذمة يا أصحاب «بيل غتس»!!


