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11االثنين:  قضايا

وعلى الرغم من القرارات االقصائية التي اصدرها المجلس السياسي 
والتي طالت العديد من المسئولين بوزارة النفط وإحالل عناصر من ذات 
الجماعة بدعوى حل أزمة المشتقات النفطية، إال أن المشكلة تزداد 

تفاقمًا وتبلغ معاناة المواطنين ذروتها.
حول هذه القضية استطلعت «الميثاق» آراء عدد من المواطنين حول 
استمرار هذه األزمة ولماذا لم تحل برغم أن المهلة التي منحها االستاذ 

الصماد للحكومة والتي حددها بأسبوع قد 
انتهت..

والى ما خلصنا إليه:
 يقول المواطن محمد ناجي مصلح 

ً
بداية

-ســائــق تاكسي: والــلــه إن الحصار الــذي 
يفرضه علينا المجلس السياسي وحكومة 
ــقــاذ وتــجــار النفط أشــد وأقــســى من  االن
حصار السعودية ودول العدوان.. يا أخي 
هــذاك عــدو ونحن نتقاتل معه.. لكن ما 

يفطر القلب ويجعل الناس في هذا الحال هو اصحابنا الذين يدعون 
أنهم يدافعون عن الوطن.. والله وبالطالق انهم ما بيدافعوا إال عن 
مصالحهم.. عيب والله عيب.. خالص قد كل شيء ظهر.. وبصراحة 
نقولها الشعب يواجه عصابة داخلية ال تقل خطرًا عن العدوان.. أنا 
سائق تاكسي وأعيل أسرتي وأسرة أخي الموظف الذي يعيش طوال 
عام هو وأوالده بدون راتب.. واليوم صارت الدبة البترول بثمانية آالف 
ريال وغير موجودة.. بالله عليكم عاد هذه عيشة.. سر لك انت وبن 
حبتور والصماد قدهيه للنخر منهم.. قد بعنا كل شيء ما الذي يريدونه 
من الشعب يكفي ما يعانيه من العدوان وما يقدم الناس من تضحيات 
وهؤالء جالسين بالطيرمانات ينهبون المواطن المسكين ويبنوا عمارات 

ومحطات بترول.

أما الموظف صالح النهمي فقال: مشكلة المشتقات النفطية ليس 
سببها العدوان وإنما الذين يحتجزون القاطرات ويفرضون االسعار 
بحسب المزاج.. ولألمانة أقولها والناس بهذا الحال: إن حرب تجار النفط 
أبشع من مذابح طائرات العدوان.. الصدق.. صدق.. الطائرات تقصف 
أربعة بيوت خمسة أو حتى عشرة.. لكن التجار الفجار في جماعة الثوار 

أمانة انهم يرتكبوا مذابح في كل بيت.
وأضاف النهمي: المجلس السياسي والحكومة 
المفترض وبعد أن كل واحد عين المقربين منه 
على األقل يرحموا الماليين من أبناء الشعب 
اليمني وال يسمحوا برفع اسعار المشتقات 
النفطية أبــدًا أبـــدًا.. هيا قد كل شــيء ارتفع 
حتى سعر البيضة وأجور المواصالت وأسعار 
السلع.. حــرام.. والله.. حــرام.. الناس يأكلون 
من القمامة وهؤالء «مدعممين» وال دخل لهم 
بأحد.. مسئولين عرطة.. يتباكون علينا وهم 

اشد من التماسيح في االنقضاض على ضحاياهم.
الشعب يضحي بكل شيء وصابر ويثق بحكمة الزعيم وحرص المؤتمر 
على وحدة الصف لكن لكل شيء حدود لن نسمح لتجار الحروب بقتلنا 

وبيعنا بسهولة للعدوان..
واذا لم تعود أسعار المشتقات النفطية الى ما كانت عليه وتصرف 
المرتبات الناس سيخرجون الى الشوارع ثائرين ولن تستطيع أية قوة 

أن توقفهم.
أما سائق إحدى الحافالت أحمدالوصابي فقال: الباص األول بعته الصالح 
ــا..  هذا الباص وتوفير قيمة البترول من أجل نطلب الله على أوالدن
لكن بعد الجرعة السعرية األخيرة وزيادة االسعار قد اصبحت اعرض 
منزلي للبيع.. ومعادبش من يشتري إال من من الجماعة، هم أصبحوا 

التماسيح التي تبتلع كل شيء.. يالله نسافر البالد ونخلي صنعاء لهم.. 
هذه معادهاش عيشة حتى اليهود والله ما يعاملوا الفلسطينيين هكذا.
شوف البترول بيدهم مش بيد العدوان وليش يرفعوا األسعار بهذا 
الشكل.. مابش دولة تحترم المواطنين وإال ما يهينوا الناس هكذا علشان 

عشرة تجار أو جماعة حزبية..
 الناس يعيشوا بكرامة 

َّ
بصدق رعى الله أيام عفاش.. بنى وطن وخل

وجاء هؤالء من الساحات ينتقمون من 
كل شيء حتى من الشوارع والمقابر 

وكل مواطن.
ــــي الـــخـــتـــام تـــحـــدث مــهــيــوب  وف
الشرعبي -مــدرس- قائًال: المشكلة 
ستظل قائمة ألن الجماعة احتكروا 
تجارة المشتقات النفطية والسلطة 
أيضًا.. واستمرار هذه األزمــة بدون 
حل ستكون لها نتائج كارثية على 
البالد.. الناس معالقيوش ما ياكلوا.. وناس يعمرون ويشترون العقارات 

والفلل الفخمة ويحولون أموال للخارج ويشترون في بيروت وغيرها.
ومع ذلك ندعو األستاذ صالح الصماد الى أن يتحمل المسئولية بأمانة 
الناس تاعبين.. تاعبين.. وهو جالس مابش معه إال يصدر قرارات.. هيا 
الليل يصدر قرار يمنع التالعب بأسعار المشتقات النفطية ألنه بسببها 

ارتفعت اسعار كل شيء.
ناهي من أين ندي له فلوس والله أن قد الناس كلهم حراف إال المشرفين 

وتجار النفط والحروب والطابور الخامس.
لصبر الناس حدود واحنا اصبحنا غير قادرين حتى على دبة بترول 
وعــاده يجي واحد مشرف يشتي رشوة حتى في محطة البترول، قد 

الناس باغرة والله يستر.

تجار النفط ينهبون المواطنين

سائق تاكسي:حصار تجار 
السوق السوداء اليختلف  

عن حصار السعودية

سائق حافلة: هناك 
تجويع  للمواطنين من 

أجل تجار الجماعة

وتستمر هذه الجماعة في اعتقال منتسبي القوات المسلحة واألمن ، وبشكل 
منظم وممنهج بعد أن كانت ومازالت حتى اآلن تستهدف الناشطين والصحفيين 

والكتاب وأصحاب القلم والكلمة.
تابعت مؤخرًا بعض الكتابات المنشورة على استحياء من بعض أفراد أسرة وزمالء 

ومحبي العميد سنان سعدان تضامنًا مع الدكتور المعتقل منذ أكثر من شهر.
وقد استغربت كثيرًا أن يعتقل ضابط أمن داخل معتقل األمن خالفًا للقانون ومن 
قبل أشخاص إستولوا على الجهات األمنية والعالقة لهم باألمن والشرطة، وكأنهم 
ينفذون مخططًا لكسر هيبة ماتبقى من رجال األمن وإستبدال األجهزة األمنية 

بأجهزة خاصة ، وكما هو أيضًا حال منتسبي القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.
وكأنهم أيضًا؛ ينتقمون -وهي الحقيقة- ممن وقف ويقف ضدهم وضد سياستهم 

االنتقامية واإلقصائية.
واألكثر استغرابا من ذلك هو صمت زمالء الدكتور سعدان ممن يتابع الوضع 

المزري وال يتضامن حتى بالكلمة وهو أضعف اإليمان.
أصبحت المعتقالت تزج بالكثير من األبرياء ، بل وصل األمر بهم إلى بناء معتقالت 
جديدة بعد أن تحولت العديد من المقرات العامة والخاصة إلى معتقالت ، وجميعها 

أصبحت ممتلئة بالمتعقلين المعروفين منهم والمجهولين.
فهناك من عرف مصيرهم كالدكتور سنان سعدان وغيره كثير وكثير ممن أصبح 

مصيرهم مجهوًال، ومنهم من عرف سبب اعتقاله والبعض اآلخر السبب العتقاله.
وفي كل األحــوال فاعتقالهم دون تحقيق أو محاكمة يعتبر جريمة جسيمة 

التسقط بالتقادم.
قيل على سبيل المثال بأن سبب اعتقال الدكتور سنان هو مواقفه من الحشد 
الجماهيري لذكرى تأسيس المؤتمر والذي أزعج الجماعة حينها واعتقلت وعاقبت 

وتابعت وتتبعت الكثير.
فإن صح ذلك، فلو افترضنا أن الحشد يعد جريمة في نظر الجماعة ، فكان حريًا 
بها أوال اعتقال جميع المسؤولين والضباط بل والدبلوماسيين الذين حضروا في 

منصة السبعين وتقدمهم للمحاكمة.
وقبل ذلك أن تعتقل الماليين الذين توافدوا من عموم محافظات الجمهورية 

إلى ميدان السبعين.
واألهم من ذلك أن تعتقل من أقام تلك االحتفالية ووجه الدعوة للمشاركة فيها.

مالكم كيف تحكمون؟
لقد وصل الظلم إلى ذروته التي لم يشهدها العالم بأكمله وفاق حتى ظلم تلك الدول 

المعروفة باألنظمة البوليسية التي جعلتم منها تالميذ أمام مدرستكم الحديثة.
ختاماً:

إلى الصامتين، كبيرهم وصغيرهم اعلموا أن صمتكم عار ،، فما أمسى في جارك 
أصبح في دارك ، فاالعتقال سيطالكم واحدًا تلو آخر.

فها قد مضى أكثر من شهر على اعتقال الدكتور سنان ولم نسمع على األقل أي 
قبيلة تتحرك معه كما تحركت القبائل مع من سبق اعتقالهم من أبنائها.

وهنا أجدد إعالني للجميع بأنني أعتبر نفسي من قبيلته وقبيلة كل معتقل بريئ 
ومظلوم ؛؛ سأنتصر لهم بالقلم والكلمة بإذن الله تعالى..

والنامت أعين الجبناء.

المجلس السياسي يقف صامتًا!

مدن وقرى اليمن تتحول بشكل سريع الى مقابر.. وشوارع المدن الى طوابير السيارات ال يجد اصحابها وقودًا 
وال نقودًا.. وكذلك تراكم اآلالف من الفقراء في الجوالت بحثًا عن كسرة خبر!!

صنعاء.. ذمار.. البيضاء. الحديدة.. إب.. عمران.. صعدة.. ريمة.. حجة.. المحويت.. تواجه كوارث يشيب من هولها 
الولدان، آهات ودموع ال تتوقف كل يوم تثقل كواهل المواطنين مصائب العدوان وجنون قرارات تجار الحروب.

استطالع/ أحمد الرمعي

ــون من  ــادي ــص ــت ـــذر خـــبـــراء اق ح
خطورة استمرار نهب المال العام 
للدولة وكذلك تملك الشركات والمؤسسات 
بطريقة ستقود البالد الى انهيار اقتصادي 
مدمر من خالل اعادة قــرارات التأميم التي 
اتبعها النظام االشتراكي.. وأوضح الخبراء 
«الميثاق»: أن السياسة  االقتصاديون لـ
المالية لوزير المالية صالح شعبان تكشف 
فظاعة الوضع والنهب المنظم للمال العام 
والقضاء الممنهج على أعــمــال الشركات 
والــمــؤســســات العاملة فــي الــبــالد ومنها 

الشركات الخاصة والشركات المساهمة.

ــصــادر عــن البنك  وبينوا أن تعميم المالية وال
المركزي بصنعاء بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٧م 
والموجه الى كافة البنوك العاملة في اليمن والقاضي 
ات الــالزمــة لنقل  بإيقاف الــصــرف واتــخــاذ االجــــراء
الحسابات الخاصة بعدد من الوحدات بناًء على مذكرة 
وزارة المالية بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧م ومنها 
ايقاف حسابات كل من الخطوط الجوية اليمنية 
وشركة كمران للصناعة واالستثمار وشركة يمن 
موبايل وشــركــة أســاس العقارية وشــركــة مــأرب 
اليمنية للتأمين، وشركة ميون للصناعات المحدودة، 
بينوا أن الهدف من ذلك هو االستيالء على األموال 

النقدية التي بحوزة تلك الشركات.
وأكد الخبراء أن قرار وزارة المالية بإيقاف الصرف 
لتلك الشركات قرار مدمر وخاطئ هدفه ليس فقط 
مصادرة أمــوال تلك الشركات وإنما عرقلة عملها 
كخطوة ستقود الى توقف أعمالها بشكل نهائي، 
وهــذه الشركات ليست ملكًا للدولة للتدخل في 

أعمالها بهذا الشكل السافر وغير القانوني.
الفتين الــى أن هــذا التوجه ســيــؤدي الــى عرقلة 
وإيقاف اعمال شركتي يمن موبايل وكمران اللتين 

تعتبران أكبر شركتين عامتين مساهمتين في 
الجمهورية اليمنية، ولم يسبق ألي حكومة أو وزير 
ات، لكن هذا حصل في  مالية أن قام يمثل هذا اإلجراء
اطار ما ُعرف بقانون التأميم للشركات والمؤسسات 
إبان النظام االشتراكي وبالذات في جنوب الوطن 

سابقًا.
وأكــد الخبراء أن شركتي يمن موبايل وكمران 
مثًال هما ملك للمساهمين وليس للدولة.. كما أن 
الشركتين تدفعان للدولة ضرائب أربــاح تجارية 
وصناعية وصلت الــى ٢١ مليارًا من شركة يمن 

موبايل وأكثر من ٢٠ مليارًا من شركة كمران.
ــى أن الــشــركــة الليبية أيــضــًا تمتلك  مشيرين ال
الحكومة الليبية فيها نسبة ٤٨٪ وهيئات التأمين 

٤٨٪ والبنك الزراعي ٤٪.

الى ذلك أوضح المستشار المالي لوكالة 
خبر أن الخطوط الجوية اليمنية تقوم بالطيران من 
عدن وأن قرار وزير المالية سيجبر الشركة على 
إغــالق كافة مكاتبها بصنعاء وبقية المحافظات، 
األمر الذي سيؤدي الى إيقاف صرف مرتبات موظفي 
اليمنية، كما أن شركة «أســـاس» مملوكة لهيئة 
التأمينات والمعاشات، محذرين من مصادرة أموالها 

كما سبق أن ضاعت أموال المتقاعدين.
ونبه االقتصاديون من مخاطر تعرض شركتي يمن 
موبايل وكمران لخسائر فادحة بسبب هذه القرارات 
الكارثية، هذا خالفًا عن أن الخزينة العامة للدولة 

ستحرم من مليارات تورد كضرائب.
مشيرين الــى أن المساهمين في هــذه الشركات 
لن يقفوا مكتوفي األيادي وسيرفعون دعوات ضد 

الحكومة أمام القضاء.
وأكــد الخبراء أنه ال توجد مصلحة عامة تتطلب 
عرقلة عمل الــشــركــات فــي الــوقــت الـــذي تساهم 

مساهمة كبيرة في اإليرادات السيادية للدولة.
من جهة ثانية كشفت مصادر مطلعة أن اللوبي 
المحتكر الستيراد وتوزيع النفط يسعى للقضاء على 
هذه الشركات وتحديدًا االتصاالت وكمران ليكون 
البديل عنها، خاصة بعد أن نجحت تجربته في القضاء 

على شركة النفط اليمنية.
وبــهــذا الــشــأن تــتــداول معلومات عــن أن هناك 
معامل لصناعة السجائر أصبحت تعمل بشكل سري 
في األســواق، اضافة الى أن العمل على انشاء شركة 

اتصاالت لم يعد ذلك خافيًا على أحد!!

المالية تقرر «تأميم» عدد من الشركات
ه لعرقلة عمل شركة «كمران» و«يمن موبايل» وإغالق مكاتب «اليمنية» توجُّ

اقتصاديون:
 الفاسدون يتجهون لنهب أموال شركات «مساهمة»

لوبي الفساد يسعى إلنشاء شركة اتصاالت 
 عن كمران ويمن موبايل

ً
ومصنع سجائر بدال

هها حوثي أكثر من ١٥ رصاصة وجَّ
 إلى جسد المدرس الشرعبي 

عناصر تستعدي العلم.. ولم تتأدب إال على أيــدي معلمي القراصنة والسلب 
والنهب.. ال تحترف سوى رسم لوحات دموية حمراء لضحية هنا أو هناك.. فكيف 

سيكون حاضرنا مع َمْن يبغض العلم ويستعديه، والحياة أيضًا.
لم يكن االستاذ عبدالرقيب صالح الشرعبي وهو المعلم المثقف والمؤتمري 
الرصين، يعلم أن نهايته ستكون على أيدي من كان المفترض فيهم أن يحموا الناس 

ال أن يسلبوهم ممتلكاتهم وحياتهم أيضًا.
ففي يوم األحد الـ١٧ من نوفمبر ٢٠١٧م الساعة الخامسة مساء كان الشهيد 
متجهًا الى قرية في منطقة أدمــات مستقًال دراجته النارية فاستوقفته نقطة 
لعناصر محسوبة على الحوثيين وعندها حاول افراد النقطة االستيالء على دراجته 
دوا والذين يقودهم المدعو عماد سيف البريهي الذي لم يمهل الشهيد بل  كما تعوَّ
قام على الفور بإطالق أكثر من ١٥ طلقة في أجزاء متفرقة من جسده وبطريقة 

مروعة ووحشية ثم تركوه غارقًا في دمائه وفروا.
األهالي أفادوا بأن أفراد هذه النقطة الرابطة بين مديرية السبرة بإب ومديرية 
ماوية بتعز كانوا يمارسون عمليات التقطع واالبــتــزاز للمسافرين وينهبون 
ممتلكاتهم وكانوا يعتقدون أن األستاذ عبدالرقيب لديه أموال اضافة الى الدراجة 

النارية وهو ما لم يجدوه معه.
إنها جريمة يندى لها الجبين حين يتحول أفراد هذه الجماعة الى مجرد قطاع 

طرق وقتلة للمواطنين وبمثل هذه الوحشية التي لم يسبقهم إليها أحد.
وما يحز في النفس أن المجرمين مازالوا حتى اليوم طلقاء وخاصة المدعو عماد 

البريهي رغم الجهود التي يبذلها مدير شرطة أدمات للقبض على بقية الجناة.

نجاح وساطة قبلية في البيضاء 
بإنهاء ثأر عمره ٤٠ عامًا

عبدالعزيز الملجمي
نجحت وساطة قبلية برئاسة وكيل محافظة البيضاء عادل قرموش العيوي ومدير 
عام مديرية ردمان الشيخ محمد احمد سالم العواضي في انهاء قضية قتل منذ ٤٠ 

عامًا بين آل راجح بمنطقة األغوال بمديرية ردمان.
وخالل الصلح الذي أشرفت عليه قبيلتي قيفة وآل عواض، شرف الطرفان الحكم 
الصادر من أولياء دم المجني عليه عبدالله الراجحي وأعيان قبيلة قيفة والذي نص 

على أربع ديات شرعية طرحت منها ديتان وقامت ديتان.
وأوضح مدير عام مديرية ردمان آل عواض الشيخ محمد احمد سالم العواضي أن 
هذه القضية تم حلها حسب الشرع واألعراف القبلية، مشيدًا بتعاون الطرفين على 

حل القضية وتشريف الحكم.
وأشاد العواضي بدور الشيخ ياسر احمد العواضي االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام الذي يسعى جاهدًا لحل الكثير من القضايا المعقدة في المنطقه ودوره 
في مقاربة االطراف لحل هذه القضية ومعه مشائخ وأعيان قبيلتي آل عواض وقيفة 
الذين بذلوا جهودًا كبيرة في اإلصالح وتجسيد قيم اإلخاء والتسامح ولم الشمل 
وقطع دابر قضايا الثأر وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البالد من عدوان 

وحصار يستوجب توحيد الجبهة الداخلية.


