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بمحافظة تعز، إثر مرض 
عضال.

أســرة تحرير «الميثاق» 
تعزي عائلة الفقيد وذويه 
ومــحــبــيــه، ســائــلــة الــمــولــى 
عــــز وجـــــل أن يــتــغــمــده 
بواسع الرحمة والمغفرة 
ويــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه 
ويلهم أهله وذويــه جميل 

الصبروالسلوان..
إنا لله وإنا اليه راجعون..

في عمل إبداعي وطني جديد يتألق الفنان والملحن محمد الوديع برائعة فنية 
عن جريمة مسجد دار الرئاسة.

«الميثاق»: أبشر جمهوري الكريم  وقال الفنان محمد الوديع في تصريح لـ
بأنني سأقدم له عمًال فنيًا مهمًا في الذكرى السادسة للجريمة البشعة 
التي استهدفت رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في مسجد 

دار الرئاسة.
وأضاف الوديع: العمل سيكون مفاجأة تحت عنوان «تراتيل من 
جامع النهدين» من كلمات توفيق الشرعبي ومن ألحاني وسيتم 

بثه في الـ٣ من يونيو القادم يوم ارتكب المجرمون جريمتهم.

صارت وزارة المالية أشبه بنصب أبليس، ال يمر من 
جوارها يمني إّال ويبصق عليها أو يرمي بسبع جمرات 
اكم  ويشتم ويلعن.. أما النساء المتقاعدات الله ال روَّ

وهن يطلقن أدعية ولعنات تثير الخوف والفزع.
أحد الركاب على الحافلة قال وشرر الغضب يتطاير 
من عينيه: والله أن هذه الوزارة سبب معاناة الشعب 
اليمني، شلوا مرتبات الموظفين وهم أحياء ُيرزقون، 
وألن الناس سكتوا، ذهب الوزير إليقاف مرتبات 

مئات اآلالف من المتقاعدين.. أيــش يشتي الــوزيــر من كل هذه 
السياسة المالية العبثية؟ ولمصلحة من.. وهل تذهب اإليرادات الى 
صعدة أو الى جيوب اللجان الثورية أو المشرفين أو.. أو الخ.. كما يردد 

الناس ذلك في الشارع؟!
هذه األسئلة وغيرها اسمعها وأنا ذاهب للعمل أو عائد الى منزلي على 

ظهر «الدباب»..
كنت في أول شهرين لقطع المرتبات أبرر وأدافع.. لكن اليوم والله 
يا صالح شعبان لو فتحت فمي لمزق الرجال والنساء جسدي بأسنانهم 
وأظافرهم.. منك لله، على األقل مثلما قال أحد األصدقاء.. مرتب شهر 
لك وألصحابك ومرتب شهر للموظفين يخارجوا أنفسهم.. واذا شدوها 
أصحاب اللجنة الثورية يشلوا لهم شهر.. لكن هكذا زرة مرة واحدة 

ثمانية أشهر ما ينفعش!!

ذات يوم ونحن في ذات النقاش قال أحد الركاب وبخبث: مالكم على 
الوزير.. احمدوا الله أنه يقود «ثورة» مرتبات تطيح باألنصار.. واأليام 
بيننا.. وصاح على جنب يا سواق، مشغولين بالمرتبات وشعبان «ماء من 

تحت تبن».. صمت الركاب بذهول..
وبعد فترة من الوجوم قال أحدهم معلقًا: كل شيء ممكن أو تشتوا 
أكثر من مليون ونصف موظف يقوموا بالطواف حول وزارة المالية بينما 

أوالدهم وأقاربهم يموتون جوعًا ومرضًا..
ة الذمة.. نقولها للمرة األلف راجعوا انفسكم.. لكن  صراحة ولبراء
تحاكي من؟! الكل «مفحط».. دال.. دال يا جماعة.. كان اعملوا استراحة.. 
اسمعونا «نحن نحبكم» مثلما يقول عبده الجندي!! هذا الوزير سوف 
ش»  «يزرط الرواتب» ويزرطكم.. وقد «زرطنا قبلكم».. اليوم قد «كوَّ
على كل شيء واصبح اآلمر والناهي.. وعلى حسب المثل الشعبي القائل: 

«مجنون زادوا وقحوا له»..

أمانة عليكم أيش ذنب مئات اآلالف من المتقاعدين 
يمنع صرف رواتبهم؟!! يشتي يستبدلهم مع طالل 
عقالن بمتقاعدين من عندهم.. ونعم والديولة وال 

فوقه وزد ارزم.
وألن الشيء بالشيء ُيــذكــر، عــاد كــان باقي مع اليمن 
٢٥ تاجرًا طفشهم وزير المالية.. أما البنوك التجارية 
والخاصة فقد اصبحت مجرد أطالل.. المهم لم يعد يعمل 

إّال الوزير والمحّصلين حقه في الجمارك والضرائب..
ولألمانة نقول: الحمد لله أن أمنية قائد ثورة سبتمبر المناضل عبدالله 
السالل قد تحققت وعمل وزير المالية جمارك في ذمار.. مثلما ميناء 

الحديدة بالضبط ناقص البحر فقط!!
اختصارًا.. وزير المالية ومن عجائبه أنه اتخذ قرارًا قبيل شهر رمضان 
أصر فيه إّال أن يتحدى مئات اآلالف من المتقاعدين ويوقف حسابات 
الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية من جميع البنوك بهدف توقيفها عن دفــع معاشات 
المتقاعدين من المسنين والعجزة والمتوفين، وقبلها فعلها مع شركة 
النفط حتى يحرم الخزينة العامة من االيرادات التي تساعد على إيجاد 
مرتبات للموظفين.. ليش كل هذه األلغام الناعمة والناسفة للحكومة 

والمجلس السياسي وأنصار الله والمؤتمر..؟!
صراحة.. الواحد يخاف.. لكن «كركر جمل» كما يقال!!
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الوزير الذي يقود «ثورة» المرتبات باليمن!
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه في إدارة 
ــور شعب كبير يمتد مــن صعدة إلى  أم

المهرة؟
السؤال كبير وإجاباته بحد ذاتها تكفي 
أن تهز أي ضمير حي.. وسأختار هنا فقط 
جانبًا من جوانب المأساة كأن أقول فتش 
عن غياب الخوف من الله وغياب الحياء 

من الناس.
Ù  لو كان من يتحكمون بمصير الشعب 
وأحالمه وأوجاعه يخافون أو يستحون لما 
أصبحت الشيطنة واألبلسة عالمة جودة 
سياسية فــي مربعات مختلفة.. بدليل 
كل هذا الخلل في السلوك وفي القناعات 
وفي التنشئة الوطنية والسياسية حتى 
استيقظنا على جــراحــات يمنية غائرة 
ننكأها صباح مساء بتربص ومثابرة في كل 

اتجاه.
Ù  وأجزم في االعتقاد أن الحياء وحده 
كان كافيًا لدرء الكثير من المفاسد القاتلة 
حتى صار كل طرف من األطراف العديدة 
يتفاخر بربع دولــة وشظايا نــظــام، بل 
ــوحــدة اليمنية محل تشكيك  صـــارت ال
وإدانة شبه عامة بذرائع بدأناها بأكذوبة 
أن االتفاقات التي سبقت الوحدة كانت غير 
واضحة وغير ناضجة وانفعالية متسرعة.
Ù  لــو كــان هناك حياء لما تكرر عمى 
خطف الــثــورات باسم الــثــورات وخطف 
الوحدة بأدوات قومية وإسالمية وأممية 
تحركها أدمغة قروية، حتى دخلنا تحدي 
الوجود األخير بقوة دفع أسماء تماهت مع 
حقيقة أن المطلوب في اليمن هو تمزيق 
اليمن كمطلب لبعض األدوات اإلقليمية 

ومخططات المخرج االمريكي الكبير.
Ù  لو كان هناك خوف من الله وحياء من 
عو مسؤولية بأمور  الناس لما تفاخر مدَّ
ومواقف غير وطنية ال عالقة لها باالحترام 
وال السياسة وال بالحصافة، وقبل وبعد 
ذلك ال عالقة لها بكون أمن وسالمة البالد 
ووحدته عمًال أصيًال عند كل من يتصدر 
المشهد من أي موقع.. نحن مع األسف في 

أزمة حتى في القيم الرجولية واالنسانية.
Ù  أال ترون الحوات يقذفون بالثعابين 
ــرون تكاثر  تحت أقـــدام الشعب؟ وأال ت

السحرة واألباليس؟ 
ْعبه 

ُ
.. ال حياء رغم أن الحياء ش

ً
حقيقة

من اإليمان وغيابه ينال من اإليمان.. ليت 
من يعبثون بالمواطن يتذكرون أن غياب 
الحياء يعني غياب اإليــمــان وأن رسولنا 

األعظم لم يكن فاحشًا وال متفحشًا.
Ù  اللهم ارزقــنــا الخوف منك وارزقنا 

الحياء حتى نستعيد الحياة.

ش عن 
ّ

فت
الحياء..!!

رغم مساوئ الفار جالل ابن الهارب هادي.. ورغم سقوطه 
في وحل الصحافة الصفراء.. والمطابخ المكشوف امرها ورغم 

فكره الدنيئ..
إّال انه وطيلة تربعه في العاصمة صنعاء وهيمنته اإلدارية 
في ادارته لشؤون الدولة، ورغم الماكنة االعالمية التي حاول 
بها ان ُيرضخ خصومه، حين أنشأ عشرات المواقع االلكترونية 
وجلب لها أرخص االقالم واسقط من امتهنوا الصحافة، ورغم 
مكوثه وراء والده دومًا ومن شدة الهوس والجنون الذي كان 
يدفعه الن يظل ممسكًا باآليباد الخاص به غالب أوقاته يتنقل 
بين المواقع االعالمية وصفحات الصحفيين والناشطين في 

مواقع التواصل االجتماعي..
رغــم ورغــم ورغــم.. ورغــم ذلــك كله اّال ان الجنون الذي 
كان يتملكه لم يدفعه يومًا ألن يزج بصحيفة رسمية في 
الوحل الــذي كان غارقًا فيه ولم يستطع ان يلطخ وسائل 
طالعنا به مواقعه 

ُ
االعالم الرسمية بالترهات التي اعتدنا ان ت

الرخيصة..
اليوم وفي واجهة صحيفة «الثورة» الرسمية ُنشر ما ُنشر من 
ادعاٍء باالفراج عن السفير ورفع اإلقامة الجبرية عنه ومغادرته 

دولة االمارات المعتدية الى السويد مرورًا بفرنسا..
كان الخبر بتأكيٍد من قيادٍي مؤتمري.. فمن هو القيادي 

المؤتمري الذي زعمته صحيفة «الثورة»..؟!!
وحقيقة االمر ان الخبر نشره موقع «المراسل نت»، من دون 
ان ُيشير الى مصدر مؤتمري، بل انه نسب المصدر الى مصادر 
رى من يكون ذاك المصدر الذي اكد 

ُ
مؤكدة للموقع.. فيا ت

لموقع #المراسل_نت خبر السفير.. وهل هو المصدر نفسه 
الذي انتسب الى المؤتمر الشعبي العام بل وصار قياديًا فيه، 

في غضون ساعات..؟!!
الكذبة لم تتوقف عند مصدر الموقع االلكتروني وحديث 
القيادي المؤتمري المزعوم لصحيفة «الثورة»، بل ظل يغدو 
حتى وصل موقع قناة «المسيرة» الحريص على ان ينشر 
الحقائق والذي ال ينجر وراء االكاذيب ، بشهادة احد الُملمعين 
حين وجد قناة «اليمن اليوم» تنقل خبرًا افادت فيه بأن العبي 
احدى الفرق األجنبية يتضامنون مع اليمن بتعليقهم للعلم 
اليمني على "فانيالتهم" - متهمًا اياها بالسقوط واالنجرار وراء 

ما قد ُينشر في احدى وسائل التواصل االجتماعية..
وعليه تمنى ان نــرى تعليقًا منه على سقوٍط ُمعين في 
حق صحيفة رسمية وقنوات ومواقع طالما لمعها، وافترائه 
 في مواجهة 

ٌ
على واحد من ابناء اليمن الذين كان لهم فضل

الــعــدوان - وان أنكر ذلــك فسلوة وسلوا كل ناكٍر وجاحد.. 
بسالح من نواجه العدوان اليوم ولمن يعود فضل توفير ما 

ُيرعب األعداء..
بالتفنيد ال يمكن ان ننهي الحديث ، لكنا سننهيه بأسئلة 

نود ممن يعنيهم امر اإلجابة عنها ان ُيفيدونا اثابهم الله:
من المستفيد وما الفائدة التي سيجنيها من روجوا ويروجون 

لخبر السفير او اخباٍر مماثلة له..؟!!
- هل يمكن لنا القول بأن المتبني للتسريبات هذه ال يمت 
لقيادة حلفائنا في انصار الله بأي صلة ، ام ان صمت تلك القيادة 
المطبق الذي استدعى مكتب السفير نشر تصريح النفي بعد 
ان وجدوا ان ال احد من قادة االخوة االنصار قد بادر إليقاف 
المهزلة الحاصلة في اكبر المؤسسات االعالمية داخل البالد، 
مرورًا بالمواقع االلكترونية التابعة والمناصرة وحتى القنوات 

الخاصة..؟!!
ما عالقة اصدار مثل هذه التسريبات -في الظروف الحساسة 
التي تمر بها بالدنا وابناء الشعب اليمني- بما ُيخطط له العدوان 

وأزالمه ومرتزقته من تقسيٍم لليمن وتجزيئ له..؟!!
هل كانت هذه التسريبات ردة فعٍل غاضبة من تصريحاٍت 

او خطاباٍت او كتاباٍت مثًال..؟!!
وإن كان غير ذلك كله.. فهل التسريبات عملية ابتزاٍز 
رخيصة يريد بها البعض تمرير صفقات واتفاقات، خاصة وقد 
اكد موقع #المراسل_نت ان مصادره المطلعة والمؤكدة قد 
كشفت إسقاط اسم السفير اليمني السابق لدى دولة االمارات 
العميد الركن احمد علي عبدالله صالح من قائمة األسرى 

والمعتقلين..؟!!
أسئلة واستفسارات وإشارات تعجب وعالمات استفهام كثر 

، تحوم في األفق وتدور في اذهاننا جميعًا - أهمها:
هل تنجح جارة السوء في المخطط الذي تسعى اليه والذي 

ارتفعت السرية عنه بعد الظهور في ظهران الجنوب..؟!!
وهل سيقبل اي مكّوٍن يمنٍي مدافٍع عن البلد وذائد عن أبنائه 
ان يبيع ارواح الشهداء ودماء الجرحى ويخون شعبًا وعهودًا 

ومواثيق..؟!!
وإْن كان غير ذلك كله فإّنا نطالب قادة وقيادات معنيين 
عوا  بتوضيٍح ونفي، وإلزام أزالٍم تابعين لهم باالعتذار ممن ادَّ

بهم بهتانًا وكذبوا عليهم بفجور.

الكذبة.. 
والسفير

  عبداهللا المغربي

 وأراضي!!
ً
السماء تمطر «زلط» وفلال

المجاعة التي تهدد بموت ٢١ مليون يمني سببها أولئك االشخاص الذين انتفخت 
أوداجهم وزادت أوزانهم.. يعني أشخاصًا أكلوا حق الماليين.. وهذا سبب الكارثة.

صحيح العدوان والحصار سبب، لكن مشكلتنا أيضًا في المفسدين والناهبين للمال 
العام فهم كالنار يأكلون األخضر واليابس وال يحللون وال يحرمون..

السماء لم تمطر «شواالت» معبأة باألموال وال بمائدة موسى ليأكل أشخاص ويموت 

الشعب..
كما لم تمطر السماء وبضربة حظ بصائر ألراٍض ومنازل وفلل وسيارات وذهب 

لالكتناز وهكذا بغمضة عين!!
اعقلوا.. الدفاع عن الوطن يعني الدفاع عن كرامة وحرية وحقوق الشعب.. فهذا 

هو الوطن.

الوزير المزجاجي.. والصغار
قد ال يصدق البعض أن 
حــكــومــة االنــقــاذ تتعامل 
مع بعض الــوزراء بدرجات 
ومعايير تفوح منها رائحة 

نتنة.
لكن لألسف هذه الحقيقة 
والــتــي ال يــجــب التغاضي 
عنها اطــالقــًا وأال تتحول 
ـــمـــمـــارســـات الـــى  هـــــذه ال
سياسة، فمن المخجل أن 

ــوزراء في الحكومة سيارات بما  تصرف ل
فيها سيارات مدرعة ومــن يالله رضاك 

وعادهم باشروا أعمالهم، 
فيما نجد بعض الـــوزراء 
ومنهم على سبيل المثال 
الدكتور حميد المزجاجي 
ـــى الــيــوم  وزيــــر الـــدولـــة ال
اليــزال المجلس السياسي 
ورئيس الحكومة يماطالن 

ويسوفان ويدعممان!!
ــهــم  ــأن ويــــتــــعــــذرون ب
مشغولون جدًا بالمرتبات..
التحية للدكتور المزجاجي الــذي يظل 

أكبر من كل هؤالء الصغار..

دعوة لتحقيق دولي 
لفضح المفسدين 

باليمن
ـــدول  ــن ال بــحــكــم أن الــيــمــن م
المصادقة على اتفاقية األمــم 
الــمــتــحــدة لــمــكــافــحــة الــفــســاد، 
وصدر القانون رقم «٤٧» لسنة 
٢٠٠٥م باعتبارها جزءًا ال يتجزأ 
من التشريع اليمني، فلماذا ال 
يتم االستفادة من هذه الشراكة 
للتحقيق في جرائم الفساد ونهب 
الــمــال الــعــام التي تتعرض لها 
اليمن منذ ٢٠١١م الى اليوم.. 
بل ومنذ ٣٣ عامًا الى الساعة؟! 
امتلكوا الشجاعة وقوموا بذلك.. 
أما عفاش والمؤتمر فهم أطهر 
وأشـــرف منكم.. وهــا هــي لجنة 
هادي عاجزة عن أن تثبت وجود 
أرصـــدة خــاصــة لــه فــي كــل دول 
العالم.. حقًا نحن في زمن الغاغة 

«سارق ومبهرر»!!

اإلعالم الوطني في الجبهات
يستحق الزمالء في اإلعالم الحربي االشادة بأدوارهم 
الوطنية وتضحياتهم ونجاحهم الكبير في نقل -بالصوت 
والصورة ومن عمق الحدث- المالحم الوطنية العظيمة 
التي يسطرها ابطال الجيش واللجان والمتطوعون من 
أبناء القبائل في مختلف الجبهات ضد العدوان ومرتزقته.
اإلعــالم الحربي قهر وهــزم امبراطورية إعــالم تحالف 
العدوان بنقل الحقائق من قلب المعركة وفضح اكاذيب 
ــواق  االنــتــصــارات المزعومة الــتــي تـــروج لها ليل نــهــار أب
العدوان ومرتزقته.. فحضورهم القوي بالصورة والصوت 
والفيديوهات تثير قلق دول تحالف العدوان.. ونجد أن من 
الضرورة الوطنية أن تسمح وزارتــا الدفاع واإلعــالم لبقية 
وسائل االعالم االلتحاق بتغطية معركة الدفاع عن الوطن 

في مختلف الجبهات.. فهل نجد آذانًا صاغية؟!!

جديد محمد الوديع
«تراتيل من جامع النهدين»

الصحفي زيد الغابري في ذمة الله

ربيع اجتثاث اإلصالح!!
ــفــجــور  لــيــس مـــن بــــاب ال
ــكــن حــزب  ــخــصــومــة.. ول ــال ب
االصالح تآمر على المؤتمر.. 
وتآمر على أنصار الله، ويتآمر 
على الحراك في المحافظات 
الجنوبية وعلى السلفيين في 
ـــدن وحــضــرمــوت..  تــعــز وع
ــى الــنــاصــريــيــن  ويــتــآمــر عــل
ـــي تعز  واالشـــتـــراكـــيـــيـــن ف
ومــــأرب والـــجـــوف.. ويتآمر 
على اإلمارات.. ومصر وسوريا 

والعراق ولبنان.. الخ.

ــى أوكــار  لها ال مقراته حوَّ
لإلرهابيين ومخازن لتكديس 
األسلحة.. كهنة االصالح هم 
ــيــس اقــتــحــام  مـــن أجــــــازوا ل
مقرات األحزاب والمؤسسات 
العامة، بل وحتى غرف النوم!

ال نشمت على سوء خاتمة 
كهنة االصــالح، ولكن نتأمل 
في الربيع الذي يجتث حزب 
االصـــــالح وهــمــج «الـــصـــدور 
العارية» من أرض اليمن والى 

األبد.

صنعاء.. تغرق في «كومة» فساد


