
15فيسبوك
االثنين

 العدد:  )1878(
9 / 10 / 2017م  

وع19 / محرم / 1439هـ
سب

  األ
ية

خص
ش
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طارق عبدالله علي الحداد  

- بكالريوس علوم سياسية
-  محلل وناشط سياسي 

- احد مؤسسي ورئيس تحرير وكالة "خبر" لالنباء..

مقتطفاتكتاباتهم

عبدالرحمن صالح معزب

فايز الشريفي

عبدالسالم محمد الخياطي

فيصل ذكرياتي بن يونس

أحمد العشاري

أكرم علي الشعيري

Maher Shuga'a

ك��ش��ف ال��ج��ه��از ال��م��رك��زي للرقابة 
والمحاسبة اختالالت خطيرة وفسادًا 
بمئات المليارات ومنها قيام وزارات 
بفتح حسابات في بنوك محلية بداًل عن 
البنك المركزي وهذا مخالف للدستور 
والقوانين.. وبداًل من معاقبة وإيقاف 
العبث قاموا بشن حملة تشهير ضد 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

ويطالبون بإقالة رئيس الجهاز!!

إما تتعسكر بدون مرتب او نعسكر 
بدلك

وإم���ا ت���درس ب���دون م��رت��ب او ندي 
مدرس بدلك

اجتثاث الشعب اليمني من عالمات 
الساعة.

ميناء الحديدة.. الجمارك.. الضرائب.. 
االتصاالت.. النفط.. الغاز..ستة اوعية 
نية  لمرتبات وميزا كفيله بتوفير ا
المجهود ال��ح��رب��ي.. وم��ع ه��ذا يظهر 
المجلس السياسي والحكومة العجز 
والفشل الرقابي عليهما حتى تحولت 

الى مستنقع فساد.

صندوق القدس.. لإلصالح
صندوق المعلم..للحوثة 

كلهن بيييس..
مساكين المؤتمريين ما معاهم إال 

صندوق االنتخابات !!

 انت يا وطني..وأنسامك تغذي 
ٌ

جميل
الروح إلى صنعاء من عدِن رواٌح طيٌب 
وسروح وباقة ورد من "شمسان"...وماٌء 
يروي العطشان سالُم الله على "عيبان"
على أودية اليمن سالٌم بالعبيِر يفوح.

علينا ان ن��ك��ون واقعيين ونبطل 
الهنجمة والنخيط ثالثة ارب��اع البالد 
خ���ارج سيطرتنا )م��ح��ت��ل��ة( وبحرنا 
وبرنا وسمانا جميعها مغلقة علينا وال 
احد معترف بنا ، ومدارسنا مغلقة ، 
وموظفو الدولة بدون مرتبات ومعيشة 
الشعب تحت الصفر ، ومازلنا ننخط 
على بعضنا ونتحاذق وندقها بطولة 
ورجولة ! وال ندري لماذا ؟ وعلى ماذا ؟ 
ومن نحن في هذا العالم الكبير ؟ قلة 

العقل مصيبة كبرى !!.

المؤتمر حزب قوي.. من يحلم بأن 
الموتمر ضعيف نقول له انت واهم.. 
هناك سحابة صيف وستزول مادام 
هناك قيادة حكيمة ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله ص��ال��ح واالم��ي��ن العام 
االستاذ ع��ارف الزوكا والشيخ ياسر 
العواضي فابشروا ب��ال��ف��رج.. الصبر 
الصبر الن هناك من استغل العدوان 
واأليام كشفته.. انا عن نفسي احيانًا 
اتسرع في بعض االم��ور ألن��ي اعاني 
من ضغط واهاجم شخصية الزعيم 
لكن بعد تواصلنا بالزعيم.. اتضح لنا 
ان لديه نظرة بعيدة لالحداث وهو 
يجيد السياسة افضل منا فهو ربان 
السفينة اما يخرجنا الى بر االم��ان او 

نغرق جميعًا.

أغبى سلطة واغبى معارضة هي الموجودة 
ال��ي��وم ف��ي ص��ن��ع��اء ب���دل م��ا ت��ح��ول مشكلة 
المرتبات الى مشكلة كبرى على األمم المتحدة 
وق��وى االحتالل واالرت���زاق قبلتها- راضية 
لتكون مشكلة ضد بعضها تمامًا كما اراد 

العدو حين قرر نقل البنك.. 
وهكذا موقفها من اضراب المعلمين وبدل 
ما تستخدمه للضغط على األم��م المتحدة 
وق��وى االح��ت��الل وت��ق��وم ب��إغ��الق ال��م��دارس 

االهلية جنب مدارس الحكومة -ومعظمها تابعة لقوى 
االرتزاق- ابقت على المدارس االهلية مفتوحة وذهبت 

لتحول معركة االضراب ضد بعضها بعضًا.. 

ي��ا جماعة اك��س��ب��وا ال��م��درس��ي��ن ب���داًل من 
م��ع��ادات��ه��م ودع��وه��م ي��ض��رب��وا، وح���ذروا 
العدوان اذا لم تصرفوا مرتبات المدرسين 
لنفتح م��دارس��ن��ا فسنغلق م��دارس��ك��م في 
نجران وجيزان وسنطلب من الماليين من 
شعبنا ومنهم المعلمون والطالب الذهاب 
الخذ مرتباتهم في بنوك السعودية وقواعد 

االمارات في عدن بقوة السالح 
قولوا لهم عسكريًا وحقوقيًا وسياسيًا 

واعالميًا:
قطع ال��راس وال قطع المعاش، ووب��اء منع المرتبات 

اخطر من وبا الكوليرا نفسها.

Mohammed Almakaleh

قطع الراس وال قطع المعاش 
لماذا مات مؤيد في مطار علياء ؟

ألنه يمني... فقط !
بريطاني ص���ادروا ع��ص��اه ف��ي المطار 
نفسه ، فقامت بريطانيا ولم تقعد حتى 
أعادها اليه ملك األردن شخصيًا الى داره.

اليمني ليس جنسًا ناقصًا ، بل جنسية 
ناقصة..

ل��ي��س ه���وي���ة ش��ائ��ه��ة ، ب���ل ح��ك��وم��ة 
مشوهة..

ليس مجرمًا ، بل ضحية..
قدر اليماني - على مدى النظر التاريخي 

م به السفلة.
ّ
- أن يحكمه الجهلة ، ويتحك

إذا انبرى حاكم ليعيد لليمني مكانته 
ِتل..

ُ
التي يستحقها ق

واذا توافر من يسعى الستعادة آدمية 
اليمني ُسِحل..

وإذا ج���اءت ف��رص��ة ل��ن��ص��رة أب���و يمن 
ُوئدت..

حتى ك��ادت األرض أن تجدب من كل 
زهرة أمل في يمننة الخير والحق والجمال.

لن يكون لليمني شأن ولليمن وزن ، وشّر 
أهلها يقومون على أخيارهم !

كذابين!!
ينشر على مدار الساعة، 
اع����الم ال���ع���دوان،واع���الم 
حكومة شرعية الفنادق 
،واع���الم جماعة االس��الم 
السياسي،البكاء والنحيب 
ع��ل��ى ت��ع��ز وح��ص��ار تعز 
م��ن ق��ب��ل »االن��ق��الب��ي��ي��ن« 
حسب قولهم حتى فضح 
ك��ذب��ه��م وص���ول مسئول 
كبيرمن حكومة المرتزقة 
م��ن ال��ري��اض ال��ى الحالمة 
تعز إلقامة حفل بمناسبة 

ذك�����رى ع��ي��د ال����ث����ورة..
ول���م ي��أت��وا ب��ال��م��ظ��الت او 
ال��ب��رش��وت��ات م��ن ال��ج��و بل 
وا ب�����رًا.. ف����إذا ك��ان��ت  ج�����اء

الحالمة محاصرة فمن اين 
دخ���ل ه���ذا ال��وف��د ؟وه��ل 
ي��س��ت��ط��ي��ع ال���دخ���ول اذا 
كانت فعاًل محاصرة ؟ومن 
اتهم بعد  سيصدق ادعاء
هذا من الداخل اوالخارج 
فهو اما ساذج ، او مغفل او 

عميل او زارط بقش.
ول����ع����ن����ة ال�����ل�����ه ع��ل��ى 
ال��ك��اذب��ي��ن..وم��ن ل��دي��ه ما 
ي��ب��رر عكس م��ا طرحناه 

يتفضل ينورنا.

نا نعاني
ّ

التعليم بوابة الحركات الدينية من أجل السلطة كل

سرق المليارات

من الغريب أن نتوقع من 
العالم أن يهتم بالمصلحة 
العامه لليمن ونحن اقل 
ن��اس ف��ي ال��ع��ال��م اهتمام 
ب��ه��ذه المصلحة العامة 
كل طرف مهتم بمصالحه 
الخاصة.. تيارات سياسية 
وتيارات دينية "كلهم بال 

هم وطني جامع"
هذا يشتي يسوي له جيش موالي له 

وهذا يشتي يدمر الجيش األول
وه���ذا يشتي يجند ج��ي��ش جديد 

بصبغة شافعية
وه��ذا يشتي يؤسس جيش جديد 

بصبغة حسينية
وهذا يشتي يسرح المدرسين ويدي 

أصحابه
وه����ذا ي��ش��ت��ي ي��ج��وع ال��م��درس��ي��ن 

ويقطع مرتباتهم لمصلحة أهوائه
وه����ذا ي��ش��ت��ي ي��س��رح الموظفين 

ويوظف أصحابه
وه�������ذا ي���ش���ت���ي ي��س��ب��ق 
وي��س��ي��ط��ر ع���ل���ى ال��ح��ق��ل 
ال��ن��ف��ط��ي ه�����ذا ل��ت��ح��ق��ي��ق 

مصالحة
وه��ذا يستميت م��ن اجل 
المنفذ هذا لتحقيق مصلحة 

خاصة
وه�����ذا م��س��ت��م��ي��ت على 

كرسي بحكومة مفلسة وبال موارد
وه���ذا يشتي يغير منهج يخدم 

مصالحه
وهذا يشتي يقسم اليمن بما يخدم 

مصالحه
وهذا يشتي وهذا يشتي

كلهم وكلنا نعاني م��ن ف��ق��دان تام 
للهوية الجمعية

وال نريد إال مصالحنا 
ونغلف المصلحة الخاصة بشعارات 

وطنية رنانة

أص���ر اإلص�����الح ع��ل��ى أن ي��ك��ون 
المسؤول األول عن وزارة التربية 
والتعليم في العقود الماضية أثناء 
شراكتهم في الحكم وذل��ك لعله 
ي��ح��ق��ق م��ب��ت��غ��اه م��ن أج���ل أخ��ون��ة 
الشعب وم��ن ث��م االس��ت��ي��الء على 
السلطة فكان له بعض ما أراد ولم 
يستطع القبض على السلطة كاملة 
بدليل أنها طارت من يده بعد أن 

كانت قد آلت اليه
اآلن الحوثيين يسيرون بنفس المنوال ومع 

ذل���ك ل���ن ي��س��ت��ط��ي��ع��وا وس���وف 
يفقدون كل ما حققوه من تسلط 

على السلطة. 
سبب فشل األولين واآلخرين 
ألن الشعب اليمني يحب التنوع 
والتألف وال يستطيع أحد يفرض 
عليهم أفكاره أو منهجه بالقوة.. 
والتاريخ يقول ذلك لكن ممكن 
تملك بكلمة طيبة كما عمل 
رس��ول الله صلى الله عليه وآله 

سلم والنبي سليمان عليه السالم.

حين تقول شخصية مثل خالد بحاح إن فساد »الشرعية« قد بلغ خانة 
المليارات, بقوله: »الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دوالر من 
نفط المسيلة حضرموت خالل عام، ومازال.. باإلضافة إلى أربعمائة مليار 
ريال يمني "موثق"«، فهنا يجب أن يسمعه الكل ويتوقف عند كالمه 
طوياًل، بصرف النظر عن االسئلة التي قد تتبادر الى األذهان من قبيل: 
لماذا صمت الى اآلن.؟ أو ما هو غرضه من ذلك الكشف؟ وبأمر من تكلم؟.. 
ابحثوا عن المليارات أواًل.. أما مقصده من هذا الكشف وبهذا الوقت 

فهذا شأنه.

Omar Gillan Almsoryد.معمر البداي
سلطان القباطيعبده مسعد المدان

صالح السقلدي

حزام الدغبشي

عبدالفتاح الحكيمي
نبيل حيدر

حسن عبدالوارث

  قصة أعجبتني كثيرًا 

إن ُمرّوج الشائعة لئيم الطبع 
دن��ي��ئ ال��ه��م��ة م��ري��ض النفس 
منحرف التفكير صفيق الوجه 
ة ضعيف الديانة  عديم المروء
ة قد ترّسب  ة ودناء يتقاطر خسَّ
 في أحشائه فال يستريح 

ّ
الغل

��س��د 
ْ
ح��ت��ى ي��زب��د وُي���رغ���ي وُي��ف

وُي����ؤذي ف��ت��اٌن ف��ت��اٌك س���اع في 
األرض ب��ال��ف��س��اد يجلب الفتن 

للبالد والعباد إنه عضو مسموم يسري 
سريان النار في الهشيم يتلّون كالحرباء 
وينفث سمومه كالحية الرقطاء ال يفتأ 
إثارة وتشويشًا وال ينفك كذبًا وتحريشًا 
وال يبرح تقّواًل وتهويشًا فكم حصلت 
من جناية على المؤهلين األكفاء بسبب 
شائعة دعيٍّ مأفون ذي لسان شرير وقلم 
أجير في سوء نية وخبث طوية وهذا سّر 
النزيف الدائم في جسد األمة اإلسالمية 
فالشائعات تتطّور بتطور العصور 
ل عصرنا الحاضر عصرًا ذهبيًا 

ّ
ويمث

لرواج الشائعات 
ال��م��غ��رض��ة وم��ا 
ذاك إال لتطّور 
ال����ت����ق����ن����ي����ات 
وك��ث��رة وس��ائ��ل 
االت��ص��االت التي 
ج��ع��ل��ت ال��ع��ال��م 
ق���ري���ة واح����دة 
ف��آالف الوسائل 
اإلعالمية والقنوات الفضائية والشبكات 
ى ِكبَر نشر الشائعات 

ّ
المعلوماتية تتول

المغرضة والحمالت اإلعالمية المحمومة 
ف��ي ص���ورة م��ن أب��ش��ع ص���ور اإلره���اب 
النفسي والتحطيم المعنوي له دوافعه 
المشينة وأغراضه المشبوهة ضد األمة 
وثوابتها وقيمها فأصبحت مصادر 
اإلش��اع��ة كثيرة ومتعددة ولعل من 
أهمها وأكثرها ترويجًا لها هي مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي )ال��ف��ي��س ب��وك-

تويتر(.

أبشع صور اإلرهاب النفسي
ما قد حد فتش تلفوني إال الجهال، 

ومسلحين حوثيين..
أما السبب فهو التقاط صور لوقفة 
احتجاجية لمعلمات بالعاصمة صنعاء 

يطالبن بمرتباتهن..
ال��واق��ع��ة ب��اخ��ت��ص��ار.. شخص جاء 
يقول لي ممنوع التصوير واحذف ما 

صورت.
رددت عليه: مش مشكلة الصور..

بس ما صفتك الرسمية..
طبعًا ازع��ج��ه ال��س��ؤال وط��ل��ب من 
أطفال يستدعوا مسلحين من شاصات 

تقف غير بعيدة..
عندما رأيت هبتهم أحسست إني 

عميل للموساد اإلسرائيلي..
ن������اس م����وج����ودي����ن وح����راس����ة 
مبنى ال��ب��رل��م��ان )م��ن أف���راد الجيش 
الحقيقيين( وقفوا بجانبي..وأنا ممنون 

لهم..
وبعد أخ��ذ ورد اتفقنا على حذف 
الصور..رفضوا احذفها أنا وما به إال 

يشلوا التلفون ويحذفوها بأياديهم 
السماوية..

وب��ع��د أخ��ذ ورد ش��ل��وه وف��ت��ش��وا..
وح��ذف��وا..ك��ان فيه ص���ورة إليفانكا 
)ال��ك��اف��رة( وأب��وه��ا ت��رام��ب )الكافر( 
م���ا ح���ذف���وه���ا..ط���ل���ع���وا ي��ح��ت��رم��وا 

الخصوصيات الكفرية..
تذكرت ما يخبرنا به مغتربون عن 
هيئة األم��ر بالمعروف والنهي عن 

المنكر في السعودية..
وعلى الهامش احضروا معهم جهال 
وا بألفاظ غير الئقة للمعلمات  أس��اء

المحتجات بدل ما يعلموهم احترام 
الكبار وال��ن��س��اء خصوصًا وأن ه��ؤالء 

المعلمات بمثابة أمهات لهم..
طبعًا المعلمات المحتجات ال أظن 
أن عددهن يتجاوز الخمسين فردًا..
وال أدري سببًا للقلق م��ن أي صوت 
يرتفع إال ضعفًا داخليًا وع��دم ثقة 
بالنفس رغ���م م��ظ��اه��ر ال��ق��وة التي 

يحاولون إبرازها..
ه����ؤالء ل��ي��س عليهم ذل���ك ال��ل��وم 
الكبير ألنهم يعتقدون أنهم يقومون 

بوظيفة »جهادية«..
خذوها مجانية من مواطن ال يراكم 
أنتم أو غيركم إال صغارا أم��ام وطن 
أكبر وأبقى منا ومنكم جميعًا: ثقوا 
ثقوا ثقوا أن شعبًا استنشق بعض 
ج��زي��ئ��ات ال��ح��ري��ة ي��وم��ًا ل���ن ي��ع��ود 
ليستعذب العبودية لكائن من كان 
وتحت أي ظرف كان..وإن حدث بعض 
الخضوع فليس لكم ولكن ألن هناك 

عدوانًا خارجيًا..

»هيئة« تفتيش الموبايل

نبيل عبدالربحاشد أبوشوارب

من خيرات الحكومة
عجل الله بزوالكم

ل��ب��س��م��ت��ي  ل���ك���ي���ل���و االرز ا ا
ب�600ريال 

الكيلو الثومة ب�1400
الحبة الفاصولية ب���170ري��ااًل 
وعادهم زعالنين ليش بنطالب 
بصرف مرتبات المعلمين.. قالوا 
إن��ن��ا ط��اب��ور خ��ام��س.. وبنشتغل 
للعدوان.. وبعد ثالث سنوات من 

المعاناة والصمود والتضحية توجه لنا اصابع االتهام من احدى 
ركائز السلطة احد وكالء وزارة التربية زعم أن قيادة النقابة 
خونة.. الله المستعان يا دكتور ما كان العشم ان تتهم زمالء لك 
وعبر إذاعة الحديدة بهذه االكاذيب التي ليس لها اساس من 
الصحة وتنكر اي توجهات اتخذتها حكومة االنقاذ التي منحتك 
منصب وكيل وزارة للتربية والتعليم.. اخيرًا بلدنا مش للبيع.. 
ودم��اء اليمنيين غالية.. وفلذات اكبادنا أغلى النهم مستقبل 
اليمن.. يجب ان يتلقوا تعليمًا صحيحًا هادفًا وبناء كاماًل مكماًل، 
فهم مسئولية وطن وشعب.. النصر لليمن.. والموت لكل خائن 

وعميل ومرتزق.

عايش أبو لحوم 

الشيخ عبدالله صعتر وخالفته للزنداني
ال تزال ردود األفعال غاضبة على فتوى عبدالله صعتر األخيرة..

يرى الرجل انه ال مشكلة في موت 24 مليون يمني لبقاء مليون واحد 
فقط.. يذكرنا بنظرية مالتوس الذي قال إن البشر يتزايدون بمتواليات 
هندسية مضاعفة بينما انتاج الغذاء يتزايد بمتواليات عددية فقط..
ومن الطبيعي موت البشر من الجوع...أما صعتر فيدعو الى إبادة معظم 

السكان باستمرار الحرب الطاحنة.
يهيئ صعتر نفسه على ما يبدو لخالفة السلطة الدينية للزنداني 
فالفتوى األخيرة على غرار فتوى 1994م التي اصدرها الزنداني مع 

الديلمي وغيرهم
والفارق هذه المرة أن المهندس اإلصالحي عبدالله صعتر يدعو إلى 

قتل كل اليمنيين دون استثناء.
- لماذا ال تعود قيادات اإلصالح إلى الجنوب 
" المحرر " أو إلى مأرب حيث بعض أصحابهم 

أو إلى جزء من تعز " المحررة " ؟..
- الجواب وبالله التوفيق..

حزب اإلص��الح تعود على العيش تحت 
ظل )محرم(.. والمحرم مفقود حاليًا في 

تلك األماكن. 
ف��ي الجنوب م��ك��روه واإلم��ارات��ي رفض 

االقتران به والتحول الى محرم له.
في مأرب شيخ متعجرف يحكمها وغير 
مأمون الجانب باالضافة الى المنع اإلماراتي 
وع��دم الثقة السعودية بمن قالوا إنهم 

ليسوا إخوانًا.
في تعز.. الطارف غريم.. وإذا كان سيد 
المقاومة وأسدها وسيفها المسلول غارق 
في ريش شقق تركيا فكيف لبقية العصابة.. 

اقصد القيادة أن تأتي وتسكن تعز ؟.
حزب اإلصالح استجلب العدوان وظن أن 
محرمه هذه المرة ال يقف في وجهه واقف 
لكنه فشل في استحالب نتائجه بسبب كبر 

سنه وتحوله إلى قاعدة من القواعد.
و القواعد ال شغل لهن غير الجلوس على 
الرصيف و وضع الماكياج أماًل في زبون أو 
محرم مع إخ��راج اللسان تشفيا في كافة 

السوء الذي يمر به البلد.
عمومًا.. 

الله يسخر لإلصالح من يستره ويفعل له 
جاهل آلخر عمره.

الله يستره..!

ك ان اضراب المعلمين في عدن وتعز 
َّ
قل

وصنعاء بتوجيهات من االم��ارات من اجل 
تعطيل العملية التعليمية في اليمن بشكل 
عام..هيا بالله عليكم هذا كالم يخرج من 

لسان مذيع يعتبر كبيرهم!!
ويا هذا: المعلمون والمعلمات بيطالبوا 
بصرف مرتباتهم من الحكومة فما دخلك 
انت تحشر نفسك؟ اواًل تصرف الحكومة 

مرتباتهم وبعدين احكم عليهم.. 
هذا الكالم يذكرني بشماعة دول العدوان 
بالتواجد او التدخل او التمدد االيراني في 
اليمن.. ونفس الشماعة بتدخل االم��ارات 
ف��ي تعطيل العملية التعليمية م��ن باب 
اضراب المدرسين الذين يطالبون بصرف 

مرتباتهم.

في كل شهر يدفع المواطن آالف أو عشرات 
اآلالف من الرياالت إما على شكل رسوم جمركية 
وضريبية مضافة إلى قيمة المواد والسلع التي 
يشتريها بما فيها "القات" أو على شكل فواتير 
اتصاالت وعلى شكل فوارق خيالية تضاف إلى 
قيمة مشترياته من المشتقات النفطية والغاز 
المنزلي.... ثم ماذا؟ ال يعود إليه أي مردود منها 

ال على شكل "راتب" وال على شكل خدمات!!! 
ق��وى ال��ع��دوان ال ت��راه��ن على "مفسبك" ال 
يستطيع حتى التأثير على متابعي صفحته 
ولكنها تراهن على الفاسدين واللصوص الذين 
يتسببون في آالم وج��وع الماليين من الناس 
وبالتالي سخطهم ونقمتهم على هذه السلطة...
نتمنى على هذه السلطة أن تتفرغ لمحاربة 
ه��ؤالء الفاسدين وليس التفرغ لمحاربة من 
ينتقدون الفاسدين.. وبالتأكيد سنكون معها 

وإلى جانبها بكل ما نستطيع...

محاربة الفاسدينشماعة!


