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ف��ي إصرار على إذالل وامتهان الش��عب اليمني 
وقتله جوعًا وسرقة حقوقه المكفولة دستوريًا 
وفي المقدمة الرواتب اضافة الى نهب الصدقات 
التي تقدمها دول العالم إلنقاذ المئات من ماليين 
الجوعى الذين يتهددهم الموت داخل منازلهم 
يواصل المس��ئولون في الحكومتين االس��تهتار 
بحياة ابناء الش��عب، وممارس��ة اس��اليب القمع 
ضد الرافضين سياس��ة التجويع، الى درجة صار 
الكثير ال يطالبون بمرتباتهم خش��ية االعتقال 
أو التضييع أو االتهام بالعمالة للعدوان أو لغير 
ذل��ك بعد أن نجحت حكومة االنقاذ في تس��خير 
جزء من مرتبات الموظفين وتقديمها كرشاوى 
لمن يمارسون اساليب القمع والترهيب ضد كل 
من يطالب بهذا الحق المش��روع الى درجةأصبح 
هن��اك اعتق��اد أن الموظفين يعمل��ون بالطاقة 
الشمسية ومن يس��قط من الجوع يستبدل بكل 

سهولة كجهاز تالف يرمى للقمامة.
صحيح يج��ب أن ندافع عن الوط��ن وكرامته.. 
لك��ن ه��ذا ال يعن��ي أن يكون هناك م��ن يمارس 
سياس��ة تمته��ن كرام��ة هذا الش��عب العظيم 

الصامد الصابر.

»الميثاق«: ما استغربه  { يقول أحد الموظفين لـ
طوال هذه األشهر هو لماذا تمارس األساليب البوليسية 
والقمعية على من يطالبون بــالــرواتــب.. ثم لماذا كل 
هذا البذخ الظاهر على ادعياء الوطنية والكل يعلم أن 
أغلبهم ليسوا موظفين مقارنة بحالة االمالق الذي وصل 
اليه موظفون لهم أكثر من ثالثة عقود وقد انفقوا كل 

مدخراتهم.
وا يا نواب.. 

ّ
{ ومواطن آخر قال: بطلوا يا مؤتمر بطل

ويا حكومة.. على من تضحكوا.. معقول أن عملية عدم 
صرف المرتبات ليست مدبرة.. تصدق أنا لي سبعة أشهر 
وأنا أتمنى أسمع خطيب مسجد في يوم جمعة أو غيرها 

يتحدث عن الرواتب.. 
سبعة أشهر أصبح الحديث عن الرواتب من المحرمات 
هــذا يعني أن العملية ليست عفوية وأن هناك لوبي 
مستفيدًا من استمرار قطع المرتبات.. ومن يكشرون 
انيابهم لينهشوا لحم كل من يتكلم عن المرتب واضح 
أنهم يستلمون ثمن ذلك.. يا جماعة مش معقول أن ننزل 
على هوالء مائدة من السماء. , أكيد سمعتم عن انتحار 
شخصين قبل أيام في ذمار بسبب عدم تسلم رواتبهم 
ووصولهم الى قناعة بالذهاب الى االنتحار هربًا من أن 
يــؤدي أخذ حقهم بالقوة الى إلحاق الضرر بأوالدهم.. 
لون الموت جوعًا من أن يذهبوا لاللتحاق 

ّ
كما أنهم يفض

بصفوف العدوان ومرتزقته.. ومن بين أولئك المنتحرين 
مدرس من أبناء عتمة..

آخــر أخبار الــرواتــب ضحك على الدقون وبيع الوهم 
مجددًا للموظفين حيث بحث رئيس المجلس السياسي 
ورئيس الحكومة بن حبتور للمرة المائة -السبت- ما تم 
انجازه من برنامج عمل حكومة اإلنقاذ الوطني والصعوبات 
التي تواجهها واآلليات التي تعمل من خاللها لمواجهة 

أزمة الرواتب التي يستخدمها العدوان كورقة ضغط 
ات  على الشعب اليمني..وتطرق اللقاء إلى القضايا واإلجراء
التي تعمل عليها الحكومة في تخفيف األعباء عن كاهل 
المواطنين جــراء األزمــة اإلقتصادية التي تسبب بها 
العدوان، والحصار الجائر وغير القانوني والالأخالقي على 
بالدنا برًا وبحرًا وجــوًا والــذي يهدف من خالله تحالف 
الــعــدوان إلــى تجويع 25 مليون نسمة تحت مبررات 

واهية.
ة متأنية لمثل هــذا الخبر الرسمي نجد أن  وفــي قــراء
المجلس السياسي والحكومة يتملصان من اآلن عن دفع 
الرواتب.. وما يؤسف له أكثر أن مجلس النواب وطوال 
سبعة أشهر وهــو يحث، ويــوصــي، ويــدعــو، ويطالب، 
ويبكي على رواتب الموظفين، وفي األخير يتسلم النواب 
المرتبات وُيحرم ابناء الشعب.. ولعل آخر مسرحية بهذا 
الشأن أن المجلس حث في جلسة السبت اللجنة المنبثقة 
عن المجلس- الخاصة بدراسة خطة اإليرادات وحتمية 
النفقات المتوقعة للربع الثاني أبريل- يونيو 2017م- 
على سرعة إنجاز التقرير الناتج عن دراستها وتقديمه 
إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، نظرًا لحاجة موظفي 
الدولة مدنيين وعسكريين وكذا قدوم شهر رمضان 
المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والُيمن والبركات.

ودعــا لجنة الشؤون المالية للنزول إلى وزارة المالية 
ومصلحتي الضرائب والجمارك لمعرفة المسائل المتعلقة 
ات الجمركية  بالرسوم والضرائب على السيارات واإلعفاء
وفقًا لما طرح في المجلس حول هذا الموضوع وتقديم 

تقرير إلى المجلس بشأن ما يتم التوصل إليه.
صرف.. والمشكلة ليست مادية..

ُ
واضح أن المرتبات لن ت

لكن من يقنع النافذين أن أبناء الشعب اليمني ليسوا عبيدًا 
وال يعملون بالطاقة الشمسية؟!

رمضان يدق األبواب والرواتب في خبر كان!
للمرة المائة رئيس المجلس السياسي يبحث مع 

رئيس الحكومة آليات مواجهة أزمة المرتبات
البرلمان يمدد »حثه الحكومة« للشهر السابع 
فيتقاضى أعضاؤه المرتبات وُيحرم الموظفون!

موظف: صمت خطباء المساجد واإلعالم طوال 
سبعة أشهر ليس عفويًا

{ في البداية تحدث الدكتور هاشم الهمداني -موظف 
:
ً
بمستشفى الثورة العام- قائال

- الوضع أصبح مزريًا جدًا كل ما جاء شهر تتأزم علينا األمــور أكثر 
وأكثر.. لم نعد نعرف ما الذي نفعله.. كنت في البداية اقتصد قدر االمكان 
او استدين مااًل لشراء االحتياجات األساسية لكن مع استمرار توقف صرف 
الرواتب للشهر السابع لم يعد هناك شخص يمكن أن يقدم لنا قرضًا، 
وال حتى يصبر عليك في الفلوس اللي عليك من سابق.. ويواصل حديثه: 
تراكمت علينا اإليجارات، الى اآلن عندي لصاحب البيت إيجار خمسة 
أشهر والمتطلبات البسيطة للحياة انعدمت المواد الغذائية ارتفعت 
أسعارها كل شيء أصبح نارًا وما بش مرتبات.. ويضيف الدكتور هاشم: 
انا متزوج وعندي ولدان وبصراحة كان الراتب يعولنا ويسد %60-50 
من التزاماتي ولو احتجت أقدر سحب سلفة او أتدين من الطارف، اما اآلن 
فمن المستحيل.. ويمضي محذرًا بقوله: الحال  صعب جدًا والناس صابرة 
وصامدة لكن لو استمر الوضع بهذه الطريقة اعتقد ان الناس ستخرج 
الى الشارع ولك ان تتخيل كيف سيكون حجم الغضب الجماهيري ممكن 
تكون ثورة جياع.. داعيًا الحكومة الى إيجاد حل بأسرع وقت ممكن الن 
الناس خالص ملت والحال ضاق وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا 

الشعب بدون اي مبررات او حجج والتي ال يفهمها المواطن البسيط .
{خالد الحرازي -من األفراد المنتسبين لقوات األمن المركزي- والذي 
ال يختلف وضعه وحاله عن حال السواد األعظم  من ابناء الشعب اليمني 
حيث يمثل له الراتب شريان الحياة والمصدر الوحيد ألسرته فيقول: 

قطع الــراس وال قطع المعاش صبرنا 
وصــمــدنــا ومــســتــعــدون أن نصمد ضد 
الـــعـــدوان.. المسئولون المفترض أن 
يستشعروا مسئوليتهم ويعملوا على 
إيجاد حل لمشكلة المرتبات، من قبل 
قلنا عدوان ومدري ايش اصبروا واصمدوا 
شهر بعد شهر والخبرة وال هم داريين 
اين هذا الشعب وكيف عايش.. صراحة 
لقد تحملنا كثيرًا وسكتنا.. كنت تجد 
من يدينك او ينقذك اآلن الناس وصلت 
لحالة من العجز سواء بتراكم الديون او 

اي شيء ثاني لدرجة ان هناك أناسًا تموت جوعًا.. الراتب الراتب مصدر 
العيش الوحيد.. ويواصل خالد: لو علّي انــا عــادي سأصبر وإال أسير 

الجبهة ما ارجع اال على األكتاف شهيد..  
لكن ايش افعل مع عيالي وبيتي ما معاهم 
اال انا اعقلوا، معي خمسة اطفال وزوجة 
من أين يأكلوا ويشربوا ويلبسوا من سيوفر 
احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية 
غيري.. انا ما معي غير مرتبي هذا اللي 
بيشقى علّي وعليهم.. خليها على ربك 

بس.
واختتم خالد حديثه قائاًل: يجب على 
ــذي خرجنا ميدان  المجلس السياسي ال
الــســبــعــيــن لــمــبــاركــة تشكيله وكــذلــك  
الحكومة معالجة أوضاع الموظفين في القطاعين المدني والعسكري 
وصرف الرواتب بأي شكل وإال يقولوا الحقيقة لنا، الحقيقة انهم مش 

قــادريــن وبــالش كــذب وتأجيل وراء تأجيل وتسحب الثقة من هذه 
الحكومة الفاشلة.

{ أما وليد الصدق -موظف بالقطاع الخاص- سرح من عمله بعد توقف 
موسسة الدعاية واإلعالن التي كان يعمل فيها نتيجة عجز اصحاب هذه 
الموسسة عن دفع مرتبات العاملين وتوقف نشاطها نهائيًا قبل اكثر 
من عشرة اشهر فاضطرد الى صرف كل مدخراته وضياع حلم مواصلة 
تعليمه الجامعي والزواج من أجل لقمة العيش التي أصبحت صعبة المنال 
ولو بأقل القليل منها في ظل هذه االوضاع وتوقفت االعمال والمرتبات 

للشهر السادس على التوالي.
فيقول وليد: الحال يرثى له، لقد فقدت وظيفتي من قبل عشرة أشهر 
وأصبحت بال راتب فما كان أمامي إال أن أصرف كل ما ادخرته، وانا على وشك 
زواجة، أكلت األخضر واليابس مما جمعته، موضحًا أنه كان يعمل في 
مؤسسة خاصة بالدعاية واإلعالن وبما اني خاطب واحلم بالزواج وملتزم 
لعمي بفترة محددة إلكمال متطلبات الزواج واجتهدت في عملي على 
مدى ثالث سنوات لجمع الفلوس خاصة ان هذه هي المهلة األخيرة لي.. 
وكنت قد نجحت في جمع مبلغ جيد ولكن مع استمرار العدوان وتوقف 
األعمال لجأ أصحاب العمل الى تخفيض الرواتب كبداية بنسبة الربع ثم 
شوية شوية اشتدت األزمة وتفاجأت بهم يقولون لنا خالص نعتذر منكم 
ما عاد فيش عمل وال عاد نقدر نشغل المؤسسة، وأصبحنا في الشارع 
حتى حقوقنا المالية القانونية عجزوا عن دفعها ومن عشرة اشهر الى اآلن 
وانا أبحث عن عمل دون جدوى ولم يعد أمامي اال ان اكل واشرب وادفع 
مصروفات دراستي مما حوشته الى ان صرفت كل ما املك واصبحت عاجزًا 
عن االيفاء بالتزاماتي وصار همي الوحيد هو ان اعيش فقط الجل العيش.
{ أما األخ سمير الريمي الذي اصبح مهددًا بالطرد هو وأسرته المكونة 
من خمسة افراد من قبل صاحب البيت بسبب عجزه عن تسديد اإليجار 
وتراكم الديون عليه الكثر من اربعة اشهر وما اسماه بالموت البطيئ بعد 

توقف مرتبه البسيط الذي يعتبر مصدر دخله الوحيد إلعالة أسرته.. 
فقال: أنا موظف بوزارة التربية ليس لي دخل سوى المرتب الضئيل الذي 
ينتهي بعد استالمه بثالثة او أربعة أيام وفجأة ينقطع شريان هذه الحياة.. 
ولك أن تتخيل اسرة من خمسة افراد وال يستطيع عائلها أن يؤّمن القوت 
اليومي الضروري وال يوجد أي عمل آخر لتوفير لقمة العيش فاضطررنا 
الى بيع ما نمتلكه قطعة قطعة داخل البيت. ورغم ذلك أصبحت الديون 
ثقيلة، مهددين بالطرد من صاحب العقار وذلك لعدم قدرتي على دفع 
اإليجار لمدة أربعة أشهر.. وها أنا أحرر التزامًا بعد التزام باالخالء والخروج 
من البيت وتسليمه لصاحبه بعد عجزي كل مرة عن ذلك ولم نعد نجد من 
يقرضنا سواًء صاحب البقالة او قريب او غريب ما عاد خليت احد اعرفه اال 
وطلبته وتسلفت منه.. وأطلق نهدة طويلة مصحوبة بألم قائاًل: اآلن أنا 

وأسرتي نموت موتًا بطيئًا، منه لله من كان السبب..
 مختتمًا كالمه بحسرة قائاًل: تعبنا يا اخي والله الحالة ما اقدر اوصفها بس 
خليها على ربك ولو تكلمنا او طالبنا بحقوقنا ومرتباتنا يقلك مش وقت اصبر 
احنا في عدوان وال رجعوك خائن وعميل..  ما عاد عرفنا من اين نالقيها.. 

عدوان داخلي وعدوان خارجي.

الرواتب قنبلة ستفجر في وجه الحكومة
»الميثاق«: موظفون ل�

د. الهمدان��ي: حالن��ا أصب��ح مزريًا وغضب الش��ارع ي��زداد يوم��ًا بعد يوم
الحرازي: صامدون ضد العدوان وصابرون وقطع الرأس وال قطع المعاش

الص��دق: صرفت م��ا ادخرته للزواج بحس��ب الش��رط وُس��رحت م��ن عملي
 الريم���ي: تعبن����ا ب���دون روات����ب وحالن����ا يصع���ب عل��ى� الكاف����ر    

ته��دد أزم��ة المرتبات باش��تعال ث��ورة في 
الب��الد بع��د أن عج��زت الحكومة ع��ن تنفيذ 
التزااماتها ومن ذلك صرف مرتبات الموظفين 
ف��ي القطاعين المدن��ي والعس��كري خالفًا عن 
تده��ور الوض��ع المعيش��ي ال��ذي يعان��ي من��ه 
الماليي��ن من أبناء الش��عب، الموظ��ف أصبح في 
حالة يرثى له��ا بعد تراكم الديون عليه وعدم 
القدرة على س��دادها من جه��ة او توفير لقمة 
العيش ألس��رته التي يعولها السيما وأنه يمر 
الش��هر الس��ادس وجمي��ع الموظفي��ن ب��دون 
مرتبات.. صحيفة »الميث��اق« التقت بعدد من 
الموظفي��ن وأج��رت ه��ذا االس��تطالع حول ما 
يعانون��ه من مش��اكل ف��ي ظل اس��تمرار قطع 
المرتب��ات وعجز الحكومة عن ايجاد حل  لهذه 

المشكلة حتى اآلن... فإلى الحصيلة..

             استطالع / محمد احمد الكامل 

الموظفون اليمنيون يعملون بالطاقة الشمسية!
في عهد المجلس السياسي وحكومة االنقاذ


