
15فيسبوك
االثنين

 العدد:  (١٨٨٠)
23 / 10 / 2017م  

وع3 / صفر / 1439هـ
سب

  األ
ية

خص
ش

منشور األسبوع

سامر الشميري

- رسام كاريكاتوري..
- خريج كلية اإلعالم.. 

- جامعة صنعاء..

مقتطفات

Alkhader Marmash

آزال الجاوي

سلطان القباطي

Omar Gillan Almsory

رد الصماد على رسالة المؤتمر أقلقني 
بصدق رسالة مطولة من ست صفحات 
تقريبًا، كلها انتقاد للمؤتمر ودوره 
خــالل المراحل السابقة مــن الشراكة 
يتضح من الرد أن الصماد فقد القدرة 
على التحمل وفقد الثقة أيضًا بالشريك، 
وكأنه فقد الثقة بنفسه وقدرته على 
إدارة المجلس أيضًا.. تجاوز الصماد في 
رسالته األمين العام للمؤتمر، ووجه 
رده لرئيس المؤتمر ولالمانة العامة، 
مع انــه من المفترض، ان يوجه رده 
لالمين العام/عارف الزوكا، كون رسالة 
المؤتمر صدرت من األمين العام وليس 
من رئيس المؤتمر، وهــذا التجاوز ال 
أجد له معنى سوى قصر فترة التجربة 
السياسية العلنية للمكتب السياسي، 
ـــراف الــتــخــاطــب  ـــأع ونـــقـــص خـــبـــرة ب

والمراسالت بين األحزاب.

اسمعوا.. نختلف.. ننتقد نظام عفاش 
او ننتقد الــحــوثــي او االصـــالح او علي 
محسن.. او الشرعية.. نرفض االقاليم 
،نطالب بإقليم ،نطالب بانفصال ان شاء 
الله كل محافظة تطالب بدولة.. كل 
هــذا ممكن ناخذ ونعطي فيها وهي 
أمــور سياسية وليست مقدسة.. لكن 
انكم تجردوننا من يمنيتنا.. ال ماهذه 
حــرام مامررناها لكم.. نحن يمنيون 
أصل وفصل والى الجد االلف ونفتخر اننا 
يمنيون وسنعلم هذا ألوالدنا واحفادنا.. 
صنفوني كيفما شئتم.. لكنني لن 
أتخلى عن يمنيتي ولو لم يبق اال انا.. 
نحن سليلو شعب وحضارة من أقدم 
الحضارات وكما قال الشيخ زايد واألمير 
سلطان والقذافي وقالوها كل العرب 
انهم يفتخرون بأن اصولهم من اليمن.. 

.فأنا اولى منهم بهذا الفخر.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 

ولكل من أنكر يمنيته.

نشتي آخر كالم؟!!
ــم قــصــف قرية  ــاألمــس الــقــريــب ت ب
ــوهــط الــصــغــيــرة الــمــســالــمــة بأكثر  ال
مــن ٣٠٠ غـــارة جــويــة «عشوائية» 
استهدفت االبرياء من اهلها في مذابح 
يندى لها جبين االنسانية تحت مبرر 
انهم مع "انصارالله".. واليوم تشن على 
شبابها حمالت االعتقال «العشوائية» 
ايضًا ومن الشارع للطارف تحت مبرر 

انهم مع "انصارالشريعة"؟!!.
آخر كالم طالما الموضوع «عذرو واال 
حمارو» اختاروا لكم وحدة من ثنتين إما 
هم مع انصارالله او مع انصارالشريعة 

«قاعدة»؟.
اما الثنتين مع بعض "مش يقع" 

بال مرفالة زايد..

ــــذي أعــلــنــت عنه  ـــراتـــب ال نــصــف ال
الحكومة مؤخرًا مجرد إشاعة تهدف 
إلى خلق حالة من التوتر وشق الصف 
بين الموظف وبين صاحب البقالة أو 
المؤجر ولكن مثل هذه اإلشاعات لن 
تنطلي عليكم وستتحطم على صخرة 
وعيكم وحرصكم وثباتكم وصبركم.. 
مقتطفات من محاضرتي التوعوية 

لصاحب البقالة قبل قليل..

بعيدًا عن كل األقاويل التي قيلت وتجنبآ الستخدام العبارات 
والردود والتي تستخدم في مثل هكذا زوبعة أو حادثة، وبعيدًا 
أيضًا عن عملية جس النبض وردود األفعال هنا وهناك، سأتكلم 

عن األمين الزوكا اإلنسان والقيادي والوطني الُمحّنك..
حقًا ما أجمل االلــم الذي قال فيه أجدادنا:

ات الرجــال"  ـّ "المحنة ربـ
وال يخفى على كل مبتلى معنى الشهامة إذا ما كان ذا حجر..

وخصوصًا وانت تحمل هّم وطن، فيما الوطن كله منتظر منك 
الخروج المسرور والناجح المتفوق..

الــيــوم ينشر خبر مــن بعض المغرضين ومــواقــع الجنون 
الفيسبوكي، بــأن األســتــاذ القدير عــارف الــزوكــا األمين العام 

للمؤتمر الشعبي تعرض لمحاولة اغتيال!!
اغتيال مره واحدة!!

مش هذا وبس بل أيضًا تفاصيل عن أصيب فيها البعض من 
مرافقيه!!

لن يصلك كل ذلك سواء ما يتمنونه أو يثيرونه فعناية السماء 
قبل الجميع ترعاك أبا عوض عارف الزوكا

هذا المناضل ابٌن لمدرسة وطنية نادرة تعتبر االنجاز االداري 
والتنموي والتنظيمي المهمة المقدسة في الحياة، والهدف 
االسمى تجاه مايقدمه لوطنه.. عندما تحضر هذه الشخصية 
هنا تكون هذه القامة مغمورة ال أحد يتعصب لها النها تعتبر 

الوطن حزبها وتنظيمها..
والنزاهة والصبر مذهبها..
واالتقان والتفاني ديدنها..

والوفاء عقيدتها..
مايزال هذا المقدام اليماني.. ضــوءًا ُمشّعًا يمأل 
قلوبنا بالمحبة والتسامح وعيوننا باألمل، وال تزال 
تلك االبتسامة الساحرة والساخرة ايضًا تحكي الكثير 

من الطمأنينة..
فالرجل خــالص تــاريــخ وتجربة إدارة وقيادة 

ممتدة من سنين وحتى اليوم..
وهو ذلك الصنديد الذي ُيسحر الجميع بتواضعه 
واخالقه.. يبتسم ساخرًا من كل تّرهات مآالت شهور 
العدوان النه يعرف أن ما سيمكث في النهاية هو ما 

ينفع الناس فحسب..
ودون ذلك مؤقت وسيزول حتمًا..

يصبر صبرًا قويًا ويحمل تحّمل جبال اليمن بال كلل او ملل رغم 
تقلب بعض المنتفعين..

وهنا يمثل اصالة ومفخرة االنسان اليمني الرائد ويستحق الثناء 
فعًال.. تظل مكانته عطرة بين عامة اليمنيين..

فعارف "عارف بالرجال وأقدارها.. وخبير باالزمات وتقلباتها 
وفق يمانيته وميزانه العادل والصامت الواثق"..

دعوني أرجع بكم قليًال فقبل عام ونيف في حوار الكويت الذي 
استضافته دوله الكويت وبرعاية امميه بين األطراف اليمنية 
ولم يكتب له النجاح لألسف، قال عبارة يجب علينا كتابتها على 

أبواب صنعاء وعدن عندما قال:
"لــو تدفع لنا ماليين االرض كلها لــن نبيع وطننا وقيمنا 

ومبادئنا"..

يالك من وطني ضرغام..
حين اتحدث عن قيادة المؤتمر واالمين العام 
واالمــنــاء المساعدين، أجــد فيهم ربيع إلوطن 
الذي يحملونه ويعملون بكل قوة لينعم بالسالم 

واالستقرار له..
وأجــد فيهم غصة طفل ينعي قسوة دهره 
وهــم يعملون جاهدين لكي تعود االبتسامة 

والسعادة له.
وأجد فيهم ركود الليل في قمره كي تعود الحياة 

والنور واالمان لليمن وكسر العزلة الدولية عليه..
أجد وأجد وأجد إلى ان تنتهي كلمات اإلطراء في مكنون سرهم 

الوطني الناصع.
ولهذا نقول للوطن وأنصار وقواعد المؤتمر وأحزاب التحالف:
مثلما انتم مفخرة بالوفاء والصمود والثبات.. هي هكذا قيادة 

المؤتمر الشعبي العام كما تريدونها..
فال قلق..ولدينا هذه القيادات المجربة والضاربة جذورها في 

التاريخ والعمق اليماني الخالص.
نعم أطمئن الجميع ال شيء جديد في صور هذا اليوم.. كل 

مكانه..!
يتغير التاريخ.. بمواعيد الزمن نفسه..

وتخالف الوجوه في صور تقويمها..
ونحن كما نحن عليه.. منتظرون غدًا اجمل من سابقه..

ومعكم قلوبنا ترافقكم دعوات اليتامى والثكالى..
والخزي لألوغاد والمرتزقة.

إذا كان للسفر سبع فوائد، فلترك السيارة والخروج راجًال عشر فوائد وما فوقها. 
ًوادة - ربما لحياتك كلها. 

ُ
ان تمشي برجلك فانت تقف على التفاصيل التي تحتاجها - ز

ولالمر وجهه اآلخر، فأنا كنت ممن ال ينقطع عن مقايل االصحاب واالصدقاء، حتى ارتفع 
فقط سعر الدبة البترول، فصار لـ: «ربنا باعد بين أسفارنا» معنى كبيرًا في حياتنا ربما!!!. 

عندما كنت ال أرى الطريق اال لمامًا، بسبب السيارة، فكنت احس بالحرج اذا اضطررت يومًا 
عاقب عليه.

ُ
لقطع أي مسافة راجًال، فكأنني ارتكبت ُجرمًا البد أن أ

يالء، وكثير من الغرور!!!. 
ُ
تصيبك السيارة بنوع من الخ

ومن يوم ان امتطيت راحلتي االثنتين اقدامي، تعرفت الى الناس، وقفت على تفاصيل دقيقة 
من حياتهم، منها ما يتناقض مع بعضه، منها ما هو بريئ الى درجة االلم، منها ماهو مؤلم 

الى درجة القهر، منها ما هو بسيط الى درجة التماهي، منها ما هو مضحك الى درجة اليقين، منها ما يدخل 
تحت بند عجائب الدنيا، ومنها ما هو حاجات انسانية ال تملك امامها هذه االيام اال ان تبكي دموعك دموعًا. 
منها تلك التي خرجت تبيع جهاز تليفون ابنها كآخر حائط صد بالنسبة لها بعد توقف راتب زوجها المتوفي، 
وآخر يمد يده وكان صاحب دخل كبير، وذاك الذي دخل بابنتيه االثنتين الى المسجد قائًال: كنت صاحب 
بيت ودكاكين، ولم يعد لدي اآلن ما يستر االثنتين، انا يمكنني ان انام في الشارع، لكن البنتين!!! كيف؟؟؟، 
استروهما، من يرغب ان يزوج احدًا من ابنائه فليبادر، استروهما واستروني، ستركم الله، تخيل ان يكون 

في المسجد من ال يملك حق المواصالت في جيبه، ال حول وال قوة اال بالله!!!.
وعبدالقادر حكاية اخرى، فيستوقفك عند أي زاوية وهات يا نقاش يصب كله سوط عذاب على رأس 
ايران، أما عمي محمد فيهاجم السعودية، ليأتي صاحب العود فيهتف لـ:«الزعيم»، انيس على باب المدرسة 
مشغول بنية كتالونيا اعالن انفصالها عن اسبانيا: «كيف يا عم، وبرشلونة اين شروحوا، ويا شماتة اصحاب 

الريال فينا»!!
العم يا سين ينهب االرض ليلحق «المطيبة المرق»، والعم علوي هناك عند الحرازي ال جل 

النص الحبة الدجاج، وحول الخضرة تتجمع النسوه لشراء ما تيسر. 
وعلى الدباب عالم آخر، ان تكون سريع البديهة، قادرًا على اقتناص اللحظة فستعود 

بعشر فوائد اخرى. 
عند الثانية والنصف بعد الظهر، حملت كيسي وبه زوادتي، وفي اليد االخرى سالح العصر 
«تليفوني»، وعلى راحلتي اتجهت الى حيث اجد تاكسيًا يذهب بي الى حدة، حيث الرفاق، دباب 
ازرق، اشرت له: بكم؟ يعجبك اليمني: بكم ماتشتي، وبعدها اسمع الشرائع في كل زاوية!!!، 
الدباب بال ارقام، قلت: من اين انت؟ بعد السالم - انت تشرب حليب رصابة؟ - اكيد، -انا من 
هناك، سألته: ليش بدون رقم انت؟ ضحك - تصدق ان ال احد يعترضني!!!، قلت ازيدك حكمة: ارفع صورة.. 

وسيؤدي العسكري لك التحيه، فضحك: والله فكرة ما وردت في خاطري، بعد ان تنزل سأفعل. 
لم نترك شاردة وال واردة من كوريا الى رصابة، حتى وصلنا وجدت اننا قد اصبحنا اصحابًا، فدفعت خمسمائه 

زيادة على ما اتفقنا «٣٠٠» ريال!!!. 
بعد الغروب، حملت كيسي مرة اخرى والى الشارع والى تاكسي وقف امامي: الى اين؟ الى بيت بوس، كم، - يا 
رجال الله المستعان ادفع كما تريد، وفي الطريق تعارفنا، -انا من الجحملية، وانا ما قصرت، لنتعارف ايضًا، 
اشر راكب، استأذن مني: هل اوقف له؟ قلت: وال يهمك، طلع وهات يا كالم، تعارفنا ايضًا طلع نازح آخر من 

تعز، وطلع االثنان من صبر، واصلنا السير حتى امام البيت والننا تعارفنا، فقد دفعت الف ريال!!!. 
ال يهم االلف او الخمسمائة طالما والراتب يأتي وال يأتي!!!، المهم انني كسبت صديقين. 

لله االمر من قبل ومن بعد.

د.محمد الشدادي

عبد الرحمن بجاش

.. واليوم حليفيستظل العارف الشاهق واألمين اآلمن
َم الرديِف

ُ
يا ابنة الّنديِن يا أ

ما على الرأسيِن؟عصفْي أم 
صعيفْي؟

اقرأي ما داخلي واستوضحْي
ــِه أو أن  ــِت واحـــذفـــي مـــا شــئ

تضيفْي
ــيــوَم  ــاألمــِس وال ــِصــمــْي ب

ْ
ُمــخ

حليفْي
 عـــنـــدْي أو 

َ
ــف وغــــدًا ال ضــي

ُمضيفْي
؟، متى

َ
َت الذي قيل

ْ
أَو صدق

نَت في يوٍم صديقْي أو أليفْي؟
ُ
ك

يا حليفْي قد حلفناها معًا
هل كذبنا؟ ال، صدقنا بالخفيِف

؟
ً
وإذا ماتوا جياعًا مرة

 والملُح الوظيفْي
ُ

لْن يموَت العيش
رُت على

ُ
رَت يومًا وأنا ث

ُ
ث

ُت ُمخيفْي
ْ
كل من ثاَر وخّوف

وأنا ماذا أنا بينكما؟
 يمشْي على ظهرْي رصيفْي

ُ
ثالث

موقعْي في أي خاناٍت ُهنا
ٌمدنيًا لم أُعْد، ما ُعدُت ريفْي

ى؟ علة
َّ
ما الذي مني تبق

ُحقنْت في ساعِد الجسِم الضعيِف
***
أنُت يا الشرعُي.. كْم تقتلنا

 من سخيِف
َ

عذرَك الواهي أسخف
ِم 

ْ
لَت، وأحالمًا رسْمَت ولــم يــأِت ســوى الُحل

ُ
أمــًال ق
العنيِف

كم تباكيَت معي في غير ما
كنُت ال أبكْي، لتحرَمنْي رغيفْي

حطبًا تجتثنْي، ثم أنا
ْرباتَك فأسْي و«عطيفْي»

َ
ٌتحَت ض

أنَت يابشراَك، منا نقمة
 مثل أوراِق الخريِف

ُ
 تسقط

َ
سوف

 
ٌ

ِر،القصٌر وال فرش
ّ

 في الشوارِع يا أميَر الش
ُ
النهاية
قطيفْي

* العطيف:لفظ عامي أداة حادة تستخدم غالبًا في 
قطع األشجار

يحيى السدمي

بلوى

فــي كــل أصــقــاع الــعــالــم، يجتاح 
ــأكــل األخــضــر  ـــبـــالد فــي ـــراد ال ـــج ال
واليابس.. لكنه ما أن ينتهك الحدود 

اليمنية، يؤكل!
في بعض بالد آسيا يأكلون القرود 

والثعابين والسحالي..
ــالد أوروبــــا يأكلون  وفــي بعض ب

الحمير وضفادع المستنقعات..
وفي بعض البالد األخرى يأكلون 

الكالب والقطط والفئران..
العرب ال يأكلون - كما أظن - هذه 
الحيوانات.. غير أنهم يأكلون ما هو 
 لالشمئزاز، بل وأكثر 

ً
أكثر مدعاة

بعثًا على القشعريرة..
أنهم يأكلون الحمام والعصافير، 
 ما خلق الله 

ّ
وهــي من أجمل وأرق

من الطيور..
عدا أنهم يصطادون وينهشون 
صنفين من أروع وأودع الحيوانات 

على االطالق: األرانب والغزالن.
ة - ال  اليمنيون - ولله الحمد والمنَّ

يأكلون األصناف سالفة الذكر.. 
غير أن الله ابتالهم بما هو أكثر 

بشاعة ووضاعة في ما يأكلون..
أنهم يأكلون بعضهم بعضًا.. ومن 

دون شوكة أو سكين!

حسن عبدالوارث

محمد عزان

 ضاقت اليمن بأهلها
صادر حريته 

ُ
ه وت

ّ
 ُيهان المواطن وُيعتدى على َحق

ويعيش عاطًال باطًال يستجّر الحاجة ويتقلب في 
أحضان الفوضى!

 فإذا توّجع وهو في صنعاء، قال له الَولي: احمد الله أنت 
في نعمة، ها أنت تستطيع أن تبكي على حالك وتهذرم 
ولو بالكناية عن وجعك! كيف لو أنك عند الشرعية في 
مأرب أو تعز أو عدن، كانوا ذبحوك بسكين وعلقوا 

رأسك على قارعة الطريق!!
 وإذا اشتكى وهو في عدن أو مــأرب، قال له الشيخ 

رعية، ويمكنك 
ّ

أو الرفيق اشكر الله أنت في ظل الش
أن تشتم الحوثيين وتحيي دول التحالف، ولو كنت في 
صنعاء لقطعوا راتبك واستبدلوك بأحدهم، وسلخوا 

جلدك، وخلدوك في السجون!!
يا الله.. أي بلّية نعيشها في ظل هؤالء القوم، الذين 
مزقوا بالدنا وأسقطوا نظامنا، وباتوا يستكثرون علينا 
أننا مانزال نتنفس ونصرخ من وجعنا.. قوٌم ال يجدون ما 
يفاخرون به إال أن بعضهم أسوأ من بعض!! إنها فلسفة 

«السيئ خير من األسوأ».

رحلة الثانية والنصف!!كتاباتهم

مقترحان
مقترحان الثالث لهما لطرفي الحكم 

في صنعاء:
االول/ أن ينفرد انصار الله بالحكم 
ويتحملوا المسئولية وفقًا للدستور 
والقانون «والمؤتمر قد صرح بموافقته 

على ذلك».
المقترح الثاني:

١/إعادة صياغة الشراكة بما يؤدي 
الى تجنب الخالفات والمناكفات.. وذلك 

وفقًا لما يلي:
اوًال/ اخــتــيــار رئــيــس جمهورية 

توافقي.. 
ات  ثــانــيــًا/ تشكيل حــكــومــة كــفــاء

مصغرة من عشرة وزراء.. 
ثالثًا/ تشكيل مجلس عسكري من 
سبعة اعضاء.. يناط به قيادة الشئون 
العسكرية واالمــنــيــة اداريــــًا وماليًا 
وميدانيًا وتعبويًا «للجيش واالمــن 
واللجان والمتطوعين» وتحدد الالئحة 

مهامه وصالحياته..
رابعًا/ تشكيل مجلس سياسي من 
عــشــرة اعــضــاء لتقديم المساعدة 
المطلوبة لرئيس الجمهورية وتقديم 
المقترحات الالزمة لتعزيز الشراكة 
السياسية والمجتمعية.. واليجوز 
للمجلس السياسي التدخل او البت 
في أي موضوع اال عند طلب رئيس 
الجمهورية بــذلــك والتــعــد تقارير 
المجلس ملزمة اال اذا اقــرهــا رئيس 

الجمهورية..
خامسًا/ االبقاء على مجلسي الشورى 
والنواب مع اضافة ٥٠ عضوًا لقوام 

مجلس الشورى..
سادسًا/ ضبط الجانب االقتصادي 
وااليرادي بشكل واضح وشفاف ووفقًا 

للقانون..
ـــــب جميع  ــار روات ــب ــت ســابــعــًا/ اع
بتًا  لمدنيين حقًا ثا لعسكريين وا ا
لهم منذ اكتوبر ٢٠١٦م وعلى البنك 
المركزي - عدن الوفاء بدفعها وفقًا 
لاللتزام الدولي بذلك عند قرار تحويل 

البنك.
ثامنًا/ اعتبار ماتم دفعه من مبالغ 
وسلع للموظفين الترتبط برواتبهم 
منذ أكتوبر ٢٠١٦م وتعد من قبيل 
االكراميات والمساعدات لمواجهة 

ظروف الحرب والحصار.
تــاســعــًا / تــحــدد مـــوازنـــة شهرية 
تشغيلية للمجلس العسكري ليتولى 

صرفها وفقًا لالئحة المنظمة لذلك 
اداريـــًا وتموينيًا وتعبويًا وميدانيًا 

وتخضع للرقابة القانونية..
عــاشــرًا/ تــحــدد مــوازنــة تشغيلية 
لباقي اجهزة الدولة بحسب الحاجة 
لتسيير اعــمــالــهــا وتــخــضــع للرقابة 

القانونية..
احد عشر/ ماتبقى من االيرادات يتم 
صرفها لموظفي الدولة من عسكريين 
ومدنيين كأكرامية ومساعدة شهرية 
بــصــورة نقدية او سلعية لمواجهة 
ظــروف المعيشة «وبشكل متساٍو 

واليرتبط برواتبهم»..
اثنا عشر - تناط مهام التفاوض مع 
االمــم المتحدة وباقي االطــراف على 
الوفد المشكل من الطرفين وتحت 
إشراف المجلس السياسي. واليحق الي 

طرف التفاوض او الحوار منفردًا..
ثــالثــة عــشــر/ الــدســتــور والــقــانــون 
مرجعية الجميع واي مستجدات او 
تباينات سابقة او الحقة على رئيس 
الجمهورية تكليف من يراه لمناقشتها 
ورفع المقترحات بصددها.. وفي كل 
االحـــوال يحق للرئيس الفصل فيها 

بقرار ملزم على الجميع..
مالحظة:

«هــذه المقترحات شخصية وغير 
مرتبطة بعملي االداري او انتمائي 

التنظيمي والله من وراء القصد».

«الدوالر بـ٤٠٠ ريال»؟!!
أيها الحمير سنفرش لكم الحرير بدل الحصير 

وال للجرعات وسنجعل العامل سفير والموظف 
ــرًا ارتــفــاع الـــدوالر مقابل الــريــال اليمني إلى  وزي
٤٠٠ ريال يعود إلى نقل البنك إلى عدن وطبع 
٤٠٠مليار في روسيا دون غطاء في الخارج من 
العمالت الصعبة للتأمين وذهــاب اإليــرادات إلى 
البيوت المركزية وفتح آالف من محالت الصرافة 
ــى إنــعــدام السيولة  بــدون تراخيص مما أدى إل

وانقطاع المرتبات.
باختصار جاءت خيمة ٢٠١١م لتدمير الوطن في كل المجاالت 

وخاصة المجال االقتصادي المهم جدًا.
الحل اآلن إلنعاش الحالة اإلقتصادية..

أن يتم دعم البنك المركزي بالعملة الصعبة من 
قبل عاصفة إعــادة األمل المزعومة «ومحال يتم 

ذلك»
وتوريد اإليرادات الى خزينة الدولة «ومحال يتم 

ذلك»
ووجود استقرار سياسي في البالد «ومحال يتم 

ذلك» 
واغالق محالت الصرافة الالشرعية «ومحال يتم 

ذلك»
فهل فرض رقابة صارمة على كل مصادر اإليــرادات وكذلك 

المصروفات لتصب في وعاء الجمهورية اليمنية..
بإشراف أممي دون وصاية أو والية.. وبالتالي ضبط الميزانية 

وصرف المرتبات.. الخ 
في كافة مديريات الجمهورية اليمنية.. يمثل خيانة للشعب أم 

تجفيفًا لجيوب اللصوص؟!!
أم صونًا للمال العام وضمانا لتسليم الحقوق؟!!
أنا على ثقة أنه لن يتم ذلك «ومحال يتم ذلك»

لوجود المتنفذين والمتسلطين على ثــروات البالد في كافة 
أصقاع الوطن.. أولئك المتنطعين منذ ٢٠١١م وحتى اليوم باسم 

الشعب وألجل الشعب..
وفي الحقيقة أن الشعب هو الضحية أوًال وأخيرًا 

وأولئك هم المنتفعون فقط فقط.
وأنت يا شعبنا العظيم محلك سر. 

وال تتركوا التصفيق حتى على نعوشكم.

عادل المسعودي

علي محمد المنعي


