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اللصوص الذين يبيعون
تاريخنا ومصارفنا
ومشاريع أحالمنا
وقرانا
وينتهكون المدينة.
ال يرون أصابعَ أطفالنا
وأظافرهم
وهي تخترق الصمت
ً
باحثة في غبار الكوارث
أمل وأيادٍ أمينهْ.
عن ٍ

عبداهلل الصعفاني

بلسان الطرف األضعف
¿ ل�ست تاجر ًا وال م�أمور �ضرائب كما �أنني
كمواطن ال �أهتم كثري ًا باملناخ ال��ذي يحيط
بال�سلعة لأنه وب�صدق مناخ خا�ص «made
 »in yemenحيث امل�ستهلك هو الطرف
ا لأ�ضعف ال��ذي يجب �أن يتحمل تداعيات
ا لأ���س��ع��ار العاملية وج�شع التاجر املحلي
وغياب الرقابة ومبالغات ما بعد اال�ستئ�ساد
احلكومي اخلجول للح�صول علي ال�ضرائب
ب�شكلها العتيق �أو �ضرائب املبيعات التي
تعي�ش معركة �شد احلبل بني ال�ضرائب وبني
كبار امل�ستوردين والتجار.
 ۹يف عالقة م�صلحة ال�ضرائب بالتجار ثمة ما
ي�شري اىل ادراك احلكومة ب�أن من حقها �ضمان
احل�صول على ال�ضرائب لي�س بالطريقة
القدمية و�إمنا ب�صورة جادة تثري ما تي�سر من
االبت�سامة يف اخلزينة العامة التي يتلفت قلبها
ومفتاحها مييناً وي�سار ًا وفوق وحتت فاليجد
غري عائدات االنتاج املحدود من النفط والغاز
وه��و الآخ��ر ي�شكو مطرقة احلركة باجتاه
الن�ضوب و�سندان ما يرتدد �أننا يف مو�ضوع
الغاز جمرد باعة فا�شلني حتى مع افرتا�ض
ح�سن النية وب�أننا فقط نعاين من قلة اخلربة
و�ضعف احليلة و�أمية التفاو�ض وال�سري �أثناء
النوم وكذا التوقيع على ال�صفقات.
 ۹وعودة اىل �ضرائب املبيعات وبعيد ًا عن
التفا�صيل البد من تر�سيخ القناعات �أو ًال ب�أن
هناك جدية لو�صول �أي �ضريبة اىل اخلزينة
العامة وع��دم ت�سربها يف دهاليز الطمع �أو
قلة الذمة و�سيادة اجل�شع ..وثانياً ..البد
من تطوير الوعي ب�أنه حتى الدول العمالقة
اقت�صادياً ال تفرط يف ال�ضرائب وتعترب التهرب
منها حتت �أي و�ضع جرمية كبرية ال يفلت منها
ال التاجر وال الريا�ضي وال حتى الراق�صة
والطبال.
 ۹وبني معركة �شد احلبل ف�إن كل مواطن
على باب اهلل يتطلع �أن ي�شرتي احتياجاته
بال�سعر احلقيقي الذي ال ي�شري دائماً اىل �أنه
احللقة الأ�ضعف واحلائط املائل يف �صراع
الفيلة۹.

حسن عبدالوارث
Wareth26@hotmail.com

 ..ومنهم مَنْ ينتظر!!

عيون يقظة يف خليجي «»20
¿ مئات املجندات من ال�شرطة الن�سائية اليمنية �سينت�شرن يف الأماكن العامة واملالعب وت�سهيل م�شاركة اجلمهور الن�سائي امل�شجع للفرق امل�شاركة.
ملحافظة عدن� ،ضمن الرتتيبات التي تقوم بها االجهزة االمنية لإجناح ك�أ�س عيون يقظة ..تقدم احلماية لعيون م�شجعات البطولة الريا�ضية التي ت�ست�ضيفها
اخلليج يف دورته الع�شرين ..كما �سيتولني مهام تفتي�ش الن�ساء عند مداخل املدن بالدنا للمرة الأوىل۹..

«أنصار» الفيد!!
¿ يف ثورة 1948م التي قام بها الأح��رار� ،ضد يحيى
حميد الدين ..ج ّي�ش الطاغية �أحمد يحيى حميد الدين
�أتباعه حتت م�سمى « �أن�صار اهلل» ..تلك العنا�صر
املتوح�شة هاجمت �صنعاء وا�ستباحت كل �شيء فيها
حتى بيوت اهلل ..لي�سجل التاريخ بذلك �أب�شع و�أوح�ش
اجلرائم التي ارتكبت بحق �صنعاء و�أبنائها ..كما �أعدم
خرية رجال اليمن.
احلوثة م�ؤخر ًا �أطلقوا على �أتباعهم م�سمى «�أن�صار
اهلل» �أي�ضاً ،ولهم موقع على االنرتنت كذلك وهذا يعني
�أن �صنعاء وكل املدن اليمنية هي م�شروع لـ«الفيد» كما
يتوهم �أولئك القبوريون۹.

رمزية اإلرياني تفوز بجائزة التحالف العاملي
¿ فازت الأخت رمزية عبا�س الإرياين
 ع�ضو اللجنة العامة -رئي�س احتادن�ساء اليمن الأمني العام لالحتاد الن�سائي
العربي ال��ع��ام رئي�س �شبكة منظمات
املجتمع املدين -بجائزة التحالف العاملي
للمر�أة يف كندا واحتلت املركز الرابع
�ضمن  100امر�أة حول العامل.
وذكر بالغ �صحفي �أن ماكني و�ستواي

م��ن التحالف العاملي ل��ل��م��ر �أة �أبلغت
الأ�ستاذة رمزية الإرياين بفوزها باجلائزة
التي �سوف ت�ستلمها �سفارة بالدنا يف كندا
نيابة عنها اليوم االثنني.
اجلدير بالذكر �أنه مت االعالن عن ان�شاء
هذه اجلائزة لتكرمي  100ام��ر�أة حول
العامل يف العام 2007م وتعترب رمزية
الإرياين اليمنية الأوىل التي تفوز بها۹.

إب ..تكرم أيوب
¿ بدافع احلب الكبري ل�شخ�صه وعطائه الفني الرفيع
والغزير وارتباط �أنغامه بوجدان اجلماهري وملا قدمه هذا
الفنان الكبري الكثري من ع�صارة روحه و�أغدق حتى
افاق جمد الوطن الواحد على حلنه.
كان ملحافظة �إب �أم�س الأول مبختلف فعالياتها
جت�سيد روح الوفاء لهذا العلم اال�ستثنائي يف
م�سرية الإبداع الفني اليمني ويف مفردات احلياة
الوطنية -الفنان �أيوب طار�ش عب�سي.
االحتفائية التي نظمها منتدى اال�شعاع
الثقايف بالتعاون مع جامعة �إب وبدعم من
جامعة اجلزيرة لتكرمي ه��ذا املبدع تخللها
درا���س��ات وكلمات عميقة عن فنه ،باال�ضافة
اىل ت�سليم �أو�سمة ودروع خمتلف الفعاليات يف
املحافظة لفنان القلوب۹.

فرصة لتحسني
صورة بالدنا
¿ ا�ست�ضافة بالدنا للعديد من
الفعاليات املهمة التي ت�شارك
فيها وف���ود ع��رب��ي��ة ودول��ي��ة
ورج��ال �أعمال وم�ستثمرون
وغ��ي��ره�����م ..ت���ع���د ف��ر���ص��ة
لتح�سني �صورة البلد -التي
ي��وا���ص��ل ال��ط��اب��ور اخلام�س
ت�شويهها -وذل���ك م��ن خالل
تنظيم برامج زيارات ميدانية
و�سياحية للوفود اىل الكثري
م��ن امل��ح��اف��ظ��ات التاريخية
وال�سياحية ،وكذا ا�ست�ضافة
ال��ك��ث�ير م��ن��ه��م يف ل���ق���اءات
ومقابالت �صحفية وغريها.
�أم�����ا �أن ت��ظ��ل م��ث��ل ه��ذه
الفعاليات ت�ستغل -كالعادة-
لهرب املال العام حتى ال يعاد اىل
اخلزينة العامة كما ال ي�ستفاد
من الندوات وامل�ؤمترات ..فهنا
تكون امل�صيبة �أعظم!!۹

مكافحة أبواق اإلرهاب أو ً
ال
¿ �آن ا لأوان ملكافحة �أوك����ار ا لإره��اب��ي�ين
االع�لام��ي��ة ..فثمة �أح��زم��ة نا�سفة تفجرها
ت��ل��ك الأب�������واق ع�ب�ر ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��اب��ر
ا لإع�لام��ي��ة يف ح��رب نف�سية وت�ضليلية
ق��ذرة وذل��ك للتقليل من
عظمة االنت�صارات التي
حتققها الأجهزة الأمنية
ع�سكرياً.
وعلى الأجهزة املخت�صة
مواجهة الأح��زم��ة النا�سفة
خلاليا االرهابيني يف و�سائل
االعالم خا�صة وقد امتد هذا
الن�شاط ليحتمي بالنقابات
واملنظمات املدنية ..م�ستغ ًال
ح��ري��ة ال�صحافة لتبني
خطاب االرهابيني وت�صوير
م��ا تقوم ب��ه ال��دول��ة حلفظ
الأم���ن ب��الأع��م��ال املوجهة �ضد
الأطفال واملواطنني العزل ..و�أن
املواجهات مع القاعدة ما هي �إ ّال
كذبة كما يزعمون باط ًال۹.

إرهاب من طراز جديد!
¿ الداعمون وامل�ساندون للإرهابيني يروجون
بالداخل واخل���ارج �أن اليمن لي�س فيها
�إرهابيون ،و�إمنا النظام يريد التخل�ص من
املعار�ضة� ..أو يهدف �إىل احل�صول
على املزيد من الأم��وال ..ه�ؤالء
املر�ضى هم �أ� ً
صال نبتة �إرهابية
وح�ضن داف��ئ لأول��ئ��ك القتلة
وامل��ج��رم�ين ..و�إ ّال ف��م��اذا
ي�سمون قتلة الفرن�سي..
و�أول��ئ��ك ال��ذي��ن حاولوا
اغتيال الدبلوما�سيني
الربيطانيني� ..أو جرائم
ك����ول ول���ي���م�ب�رج وال�����س��ي��اح

اعتداء

< ينتظر اليمنيون -و�أه��ل عدن
بالذات -قدوم موعد بطولة «خليجي
ع�شرين» بفارغ ال�صرب ،لإح�سا�سهم
الفطري ب�أنها �ستكون ب�شارة خري
وبركة على حياتهم ب�أي �شكل.
ويف ال��وق��ت نف�سه ،ثمة جماعات
�أخرى تنتظر املنا�سبة ذاتها بفارغ
ال�صرب �أي�ضاً� ..إنها قوى الإره��اب
والتخريب ،وهي ترى فيها فر�صة
ذهبية لبث القالقل و�إقالق ال�سكينة،
حتى ت�تردد �أ���ص��داء ه��ذه الأف��ع��ال
يف �أرج���اء ال��ك��ون ،م��ؤك� ً
�دة بذلك �أن
اليمن �ساحة �إره��اب وبيئة طاردة
لال�ستقرار واال�ستثمار وال�سالم!
ولهذا ،تقع على عديد من اجلهات
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية ،ويف
مقدمتها �أجهزة الأمن ،مهمة يف غاية
احل�سا�سية بل واخلطورة،
ترتقي اىل م�ستوى الرهان
التاريخي الفا�صل «�أن تكون
�أو ال تكون».
�أن ت��ك��ون ال��ي��م��ن ب���رد ًا
و����س�ل�ام���اً ع��ل��ى �أه��ل��ه��ا
وزائريها� ،أو تكون نار ًا
و�سخاماً عليهم جميعاً..
�أن تكون �أر�ض �إميان وحكمة،
�أو �أر�ض فتنة ونقمة..
لقد تردد -يف الآونة الأخرية -لفظ
حتريفي لعبارة «خليجي» بنطقها
«خلّيه يجي» من منطلق التهديد
والوعيد!!
فهل �ستكون �أجهزتنا ا لأمنية،
وغريها من م�ؤ�س�سات الدولة ،عند
م�ستوى امل�سئولية والرهان؟!

جديد الثوابت ..العمالة
اليمنية يف الخليج

الكوريني والأ�سبان ،الخ..؟!
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يتلذذون بدماء الأبرياء
الق�ضايا املهمة التي تتناولها
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اليمن ومتطلبات تعزيز
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وت��أه��ي��ل العمالة اليمنية
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اجلناة۹.خلية القب�ض ونطالب
الآثار االيجابية بان�ضمام اليمن لعدد
ع
ل
ى
ف�إىل متى �ستظل الدولة �صامتة عن
من مكاتب جمل�س التعاون اخلليجي ..العديد تناول
ه�ؤالء الإرهابيني الناعمني!؟۹

«الكميم» نائباً لرئيس دائرة الحكم املحلي باملؤتمر
والإدارة واخل��دم��ات
¿ �أ����ص���در امل��ن��ا���ض��ل
ب����الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة
عبدربه من�صور هادي
للم�ؤ متر  ،فيما ن�صت
نائب رئي�س اجلمهورية-
املادة الثانية من القرار
ال��ن��ائ��ب ا لأول لرئي�س
بالعمل ب��ه م��ن تاريخ
امل��ؤمت��ر -الأم�ين العام
�صدوره.
للم�ؤمتر ال�شعبي العام
وي����ذك����ر �أن ا لأخ
ق����رار ًا تنظيمياً ق�ضى
عبدالبا�سط الكميم �شغل
بتعيني الأخ عبدالبا�سط
ال��ع��دي��د م��ن املنا�صب
حممد الكميم نائباً لرئي�س
التنظيمية يف ا لأم��ان��ة
دائرة احلكم املحلي وهي
دائرة م�ستحدثة بقطاع االقت�صاد العامة للم�ؤمتر۹.

العديد الق�ضايا املهمة الأخرى۹.

