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»ك�����ن�����ا ع������ب������ارة ع��ن 
ألوية يؤمها مشائخ 
ول���م ت��ق��م دول����ة في 
ال���ت���اري���خ ع��ل��ى ه��ذه 
األرض التي عليها 
اجلمهورية اليمنية 
إال ف�����ي ع����ه����د ع��ل��ي 
ع���ب���دال���ل���ه ص����ال����ح.. 
أول دول����ة ف��ي ه��ذه 
امل��س��اح��ة الواسعة 
ه���ي ال��ت��ي ق��ام��ت في 
عهد علي عبدالله 

صالح«

الدكتور/ عبدالرحمن الجفري

الحق يقال

من واجبنا إيقاف رئيس الحكومة!!
الحقيقة أن باسندوة شغل نفسه بما ال   

عالقة له بخدمة الشعب، ومن حقنا أن 
ننتقده ونقف باستمرار على عيوبه الكثيرة ومثالبه 
التي ال حصر لها خصوصًا وأنه يمارس مغالطتنا 
واالفتراء على تاريخ عشناه وليس عنا ببعيد 

واسقاط فشله وأمراضه عليه.
فرئيس الحكومة يفتقد للمصداقية تمامًا في 
خطاباته وطرحه االعتسافي الذي يلغي تاريخًا 
وضاًء صنعه الزعيم علي عبداهلل صالح والمؤتمر 
الشعبي العام ومحاولة طمس الجميل والنظر الى 
ذلك بعقلية الحاقد الجاحد دون احترام لمشاعر 
ومساهمات الشعب في صياغة ذل��ك التاريخ 

الناصع.
ليس من حق باسندوة أيًا كان منصبه أو لحساب 
من يعمل أن يسيئ لتاريخنا وإلنجازات تنظيمنا 
ولحنكة قائدنا أو يسعى إللغاء تجارب ومساهمات 

شعبنا العظيم.
لعلها حبطة العمل التي أصابت أحزاب المشترك 
باختيارهم لهذا الكهل أن يكون رئيسًا لحكومة 
وفاق ال يحسن القول وال يجيد التصرف الذي يخدم 
تلك االحزاب قبل الوطن كونه يقع في محظورات 
االستخفاف بالتجارب الوطنية والتقليل من أدوار 

الشرفاء والتجريح لمشاعر اليمنيين الذين أسهموا 
في بناء اليمن الحديث وال��ذي يسعى باسندوة 

لتشويه تاريخه وطمس انتصاراته.
من واجبنا أن ن��ردع باسندوة ونقف في وجه 
أخطائه وانحرافه وتحريفاته وننشط ذاكرته 

التي تتناسى أنها تقطف خيرات حكم الزعيم علي 
عبداهلل صالح ونضاالت الشعب األبي.

من المعيب جدًا على باسندوة أن يتحدث بلغة 
وفكر يعتسفان الحقائق ويصور الحقائق بابتذال 
ويلصق ظالميته باآلخر، في أسوأ أو أقرف إفالس 

سياسي وأدبي.
باسندوة ورغم أنه رئيس لحكومة وفاق فاشلة 
بامتياز ال يقيم وزنًا للوفاق وال للمبادرة وال حتى 
يعير للشعب احترامًا باعتباره مسؤواًل من أجلهم.. 
ولعل خطاباته وخطواته ال تختلف عن تصريحات 
وهذيان حميد االحمر.. فال ندري هل باسندوة رجل 
وفاق بين الجميع أم بياع شقاق بينهم، بنسفه لكل 
القيم الديمقراطية والعصرية واستعداء تاريخ ما 
قبل حكومته.. وليس هذا وحسب، بل يتمادى كثيرًا 
في العبث بمسؤوليته وتجييرها لصالح طرف، 
يتحرك باستعالء ويوهم نفسه بأنه منتصر وأنه 
المستحق بأن يكون الكل بالكل في هذا الوطن 

وأنه مسنود »فوقيًا« لتحمل األمانة!!
وما يؤسف له أن باسندوة يلجأ الى الدموع كلما 
شعر بحرم ما يقترف ويعزو ذلك لوطنيته الزائدة، 
وهنا يتم استخدام اسلوب رخيص للعب بمشاعر 
المواطنين وهي فلسفة »ماللي« االصالح في 
غواية الناس وغسل أدمغة الشباب والتغرير 
بالبسطاء لرسم صورة قاتمة عن اآلخر الذي يختلف 
معه وهي دموع يفصلها باسندوة على مقاسات 
العاطفة الشعبية التي بدأت تدرك تمامًا أنها أمام 

نسخة مطورة لخطباء التكفير.

لتكون بدياًل عن المعاهد العلمية

معلومات تكشف منح وزير التربية لمستثمرين 
»اصالحيين« تراخيص فتح مدارس أهلية

معليش.. باسندوة 
قبيلي »أحمر«..!!

قامت الدنيا ولم تقعد عندما قال الشيخ الشايف: إن باسندوة  
ليس يمنيًا وهي حقيقة والحقيقة مرة وجارحة دائمًا..

نستغرب ممن أرع��دوا وأزب��دوا تجاه قول هذه الحقيقة وصمتهم 
الرهيب والمخجل تجاه أفاعيل باسندوة وأقاويله ومرمطته لليمنيين 
في المحافل الدولية بالدموع والتسول واالهانة المتعمدة لكرامتهم.

المزايدون لم يحركوا ساكنًا عندما قال باسندوة إنه سيستورد عمال 
نظافة من الهند ألن العمال اليمنيين أضربوا عن العمل عندما لم 

يستجب هذا الباسندوة لمطالبهم المشروعة.
لماذا لم نسمع أولئك المزايدين يرعدون تجاه قرار باسندوة برفع 
سعر الديزل أو االزباد حيال المهزلة التي مارسها باسندوة في االمارات 

المتمثلة في جمع التبرعات في المساجد والشوارع لليمن..؟!
لماذا يدفن المزايدون رؤوسهم في الوحل كلما 

تفشى فساد حكومة باسندوة واستفحل فشلها 
وانتشرت مساوئها؟!

ماذا لو وصف الشايف باسندوة بأنه قبيلي 
»أحمر« من باب التهكم وليس الحقيقة، 
هل ستغضب وسائل إعالم »االصالح« كما 

فعلت مع »صومالي«؟!
يا هؤالء ارعدوا وازبدوا من أجل 

الشعب والوطن وقضاياهما.. 
يقينًا  ولتعلموا 
أن باسندوة من 
جذور صومالية 
وال إدانة في ذلك 
له  قا ن  وإ حتى 
الشيخ الشائف 

أو غيره!!

وزراء 
القاعدة!!

اس����ت����ط����اع   
ب����اس����ن����دوة 
م��ي��ن  ت��أ ه  ؤ ا ر ز و و
أنفسهم من أحزمة 
ال��ق��اع��دة وح��وط��وا 
لهم  ز منا و نفسهم  أ
ومكاتبهم بالمرافقين 
وال��ع��س��س وأمِ��ن��وا 
ف��ي تحركاتهم من 
ا  قفو و و  . . تها عمليا
عند هذا الحد، وتركوا 
رعاياهم عرضة لمن 
ه��ب ودب وت��رك��وا 
ذئ��اب الموت تسرح 
وت��م��رح لياًل ون��ه��ارًا 
ف��ي ع��واص��م المدن 
وأري��اف��ه��ا، فتكررت 
ال��ف��واج��ع وت��ع��ددت 
ال��ج��رائ��م وتنوعت 
كتفت  ا و ت  لعمليا ا
ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي لم 
عمل  نفسها  تكلف 
أدن���ى االح��ت��ي��اط��ات 
االم��ن��ي��ة ل��ح��م��اي��ة 
المواطنين، اكتفت 
بجمع األشالء وإصدار 
لقتلى  ا بعدد  بيان 

والجرحى.
وبإعمال قليل من 
العقل سندرك أن 
شريكة  لحكومة  ا
ف����ي ع��م��ل��ي��ت��ي 
وبوابة  السبعين 
ال��ش��رط��ة إن لم 
ي��ك��ن ب��ال��ح��زام 
فبعدم االهتمام!!

أعادت سيطرة حزب االصالح على وزارة   
التربية والتعليم المخاوف من انتشار 
الفكر المتطرف الذي انتجه »االص��الح« إبان 
المعاهد العلمية التي أسسها ووظفها من أجل 
ذلك الفكر الذي خلف إرثًا كبيرًا من السلبيات 
التي اليزال الوطن يدفع ثمنها الى اليوم، فقد 
كشفت معلومات ل�»الميثاق« أن هناك إقبااًل 

كثيفًا من قبل مستثمرين اصالحيين في 
مجال التعليم لعام 2012 - 2013م 
للحصول على تراخيص لفتح مدارس 

أهلية وخاصة.
وأك���دت م��ص��ادر المعلومات أن 

الوزير االش��ول القيادي في حزب 
»االص����الح« ال ي��ت��ردد ف��ي منح 
الترخيص ألي مستثمر قادم من 

حزبه في هذا المجال.
وأش����ارت ال��م��ص��ادر ال���ى أن 

االص��الح اتجه الى االستثمار في المدارس 
االهلية والخاصة كبديل للمعاهد العلمية لنشر 
أفكاره بكل حرية وبما ال يخالف القانون أو يثير 

الشكوك.
متوقعة أن يتضاعف عدد المدارس االهلية 
في العام الدراسي القادم في ظل كرم الوزير 

في منح التراخيص..
يذكر أن عدد المدارس األهلية والخاصة 
في بالدنا بلغ العام الماضي أكثر 
من )538( مدرسة وأن 
جميعها في مباني ايجار 
ما عدا ثالث مدارس 
فقط وهذا يتنافى مع 
أهم ش��روط افتتاح 
م��درس��ة أهلية، 
وال يحصل 
ف��ي  ال  ا
بالدنا.

سميع ..كل يوم هو في لؤم!!
ال يحلو لسميع الكهرباء العمل بال   

فضايح أو حماقات فكل يوم هو 
في »ل��ؤم« س��واًء في منصبه كوزير أو 
مكانته كشيخ بالصميل أو مهنته كمخبر 

»وحرشة« أو خطاباته كسفيه..
فآخر فضائحه كوزير أنه وجه مؤسسته 
بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين 
البسطاء الذين لم يستطيعوا تسديد 
الفاتورة رغم ضآلة المبالغ وكانوا راكنين 

أن »ثورة« سميع وأسياده ستعفيهم!!
والغريب أن سميع لم يوجه بقطع 
الكهرباء عن كبار المشتركين من 
المشائخ والجنراالت كحميد ومحسن 
وغيرهما الذين تبلغ مديونتهم 34 
مليارًا أو الجانب الحكومي الذي تبلغ 
مديونته أكثر من 38 مليارًا وكأن 
هؤالء صعب التعامل معهم من وجهة 
نظر الوزير سميع »والعسر أبوه« كما 

في المثل!!
ومن فضائحه كشيخ بالصميل توجيهه 
الى رئيس محكمة استئناف المحويت 
بحماية ك��ل أه��ال��ي حجر القصر من 
اثنين من المجرمين وأصحاب السوابق 
طلب  و عقليًا  لمختلين  با صفهما  و و
أال يسمع من  المحكمة  م��ن رئ��ي��س 
»المختلين«وال يصغي ألي كالم منهما.. 
باهلل عليكم من المختل عقليًا!! صاحب 

هذا التوجيه أم االثنين!!
وآخر فضائحه كمخبر و»سفيه« سبه 
لشباب قدموا إليه من محافظة الحديدة 
ونزلوا بمكتبه ضيوفًا وأصحاب مطالب 
فلم يستطع الوزير استحمال طلباتهم 
بهم قسم  وب��ل��غ  بالكالب  فوصفهم 
الشرطة واقتادوهم الى السجن حسب 
توجيهات الوزير سميع عزكم اهلل الذي 

له في خلقه شؤون!!


