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هي في القلب
نصحو على ذكرها
وننام على ذكرها

يستفز مشاعرنا صوت أطفالها
ودوي استغاثاتها

هتضيء مناقب وهي أولُ حرف
في كتاب الكرامة.

من وعاه استوى ونجا
من تجاهله تاه
روحه واحترقت

في جحيم الندامة!
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هي مفارقة غريبة بالنسبة  
لدولة كبيرة تتصدر مشاكلها 

المشهد العربي هذه األيام..
صار العرب يهربون من مصر بسبب 
ما تشهده من أحداث.. أما المفارقة فهي 
أن ذلك يحدث بعدما كان العرب يهربون 

من ضيق بلدانهم إلى مصر..
۹ تقول الدكتورة رؤوفــة حسن في 
ــورة»: «حالياً  ــث يوميات صحيفة «ال
أعيش في هذه البالد.. غير قادرة على 
استكمال ما جئت من أجله وال قادرة على 
الحصول على نقود من البنك المقفل 
ولست في حال يجعل خيار مكان آخر أو 

العودة هو الحل األمثل».
۹ هذا هو حال الدكتورة، فكيف هو 
حال مريض ومرافق يتواجدان هناك 
للعالج، أو طالب تحصيل علمي يتواجد 

هناك مع زوجته وأبنائه..
ــإلشــادة باللفتة  ۹ هــي مناسبة ل
المسؤولة للرئيس علي عبداهللا صالح 
عندما وجــه بتحليق جسر جــوي من 
الطائرات التي تكفي الستيعاب رغبات 
اليمنيين الراغبين في العودة من مصر 
على خلفية ما تشهده المدن المصرية 
من مظاهرات خرج بعضها عن القواعد..

۹ لقد كانت مبادرة الرئيس هذه بذات 
قوة مبادرته إلغالق باب الذرائع أمام 
المهددين بـ«الهبة» أما لماذا، فألن 
إعادة اليمنيين من مصر مجاناً بقرار 
من رئيس الدولة اليمنية يأتي ترجمة 
ــإلدراك بأن ثمة حاجة متجددة ألن  ل
نعمل في هذه البالد سوياً على تحقيق 
إصالحات سياسية واجتماعية ومعيشية 

تسير بشكل متوازن..
۹ صفقوا معي من القلوب بالتعامل 
الراقي مع العالقين اليمنيين في المدن 
المصرية وبما تحقق من تناغم بين 
الروح الوطنية في التعاطي السياسي 
وبين االلتفات إلى األوضاع االجتماعية 
من خالل ضرائب تراعي محدود الدخل، 
واستراتيجية تنشغل ببعض الحلول، 
ونظرة إلى طالب جامعي يريد االنتماء 

إلى زمن التعليم المجاني الجميل.
۹ على أن اإلصــالحــات السياسية 
واالجتماعية واإلدارية تحتاج إلى تعاون 
يقوي االنتماء وينتصر لقواعد التواضع 
المشترك وروح المسؤولية وإعــادة 
االعتبار لمفردة اإلنتاج على حساب 

متواليات الكيد.. والكالم..
۹ ودائماً.. ليكن األمن واالستقرار.. 

أوالً..

توجهات محترمة..!

عبداهللا الصعفاني

النعجة  توفيق الشرعبي
العجفاء  !! (1 - 2) 

نا بعمر الورود والسنابل   يوم كُ
، كانت المناهج الدراسية تكتظ 
بخطابات العروبة وأناشيدها الحماسية .. 
وكنا نردد ليالً ونهاراً:»سجل، أنا عربي 
«..حتى كاد واحدنا يظن أن العربي مرادف 
بدهي لصفة خارقة أو شخصية جبارة 

كالسوبر مان !
وكلما كنا نكبر عاماً، كانت تتضخم فينا 
الــذات القومية ..وراحــت الذاكرة تلتهم 
العرب  تاريخ  المكتبة من  تكتنزه  ما 
وحضاراتهم  وآدابهم وحروبهم ومعمارهم 
، فنطير تيهاً كسكارى بخمر األمجاد 
التليدة ، قبل أن نصحو من سكرتنا هذه ، 
فندرك أن ذلك كله بات أطالالً على تالل 
من ريح ،ولم تبق منه  حيةً سوى اللغة 

،ولم تبق منه صامدة سوى الحجارة !
ع األجيال ،  ومع تواتر األعوام ، وتدافُ
كان العربي يفقد مربعاً جديداً في رقعة 
العالم ، وكانت العروبة تغادر قصراً آخر 
في مدينة الحضارة .. وتشرذم آل يعرب ، 
وتفرقت أيدي سبأ ، و»غادر الشعراء من 

متردم»!
حتى اللغة فقدت كثيراً جداً من قوتها 
ورونقها وجمالها، بعد أن سادت اللهجات 
في األلسنة ، وتوغلت العاميات في اآلداب 
والفنون، وأتت الفضائيات على ما تبقّى 
ومكانتها في  من سيادتها وسالمتها 
القاموس والوعي والوجدان الجمعي ، بعد 
أن كدنا نظن أنها سلمت من براثن سعيد 

عقل ويوسف الخال!
حتى األحزاب القومية لم يعد لها أثر ، 
أو لم يعد لها تأثير .. فأين زمان البعث؟ 
.. وأيــن زمــان الناصرية؟.. وأيــن زمان 

القوميين العرب ؟
وصــار ساطع الحصري وصــادق جالل 
العظم وميشيل عفلق وعصمت سيف 
الدولة وكلوفيس مقصود ويونان لبيب 
رزق واحمد الخطيب وعبداهللا القصيمي 
وجورج حبش، قراطيس للفول السوداني 
فــي كشك العولمة !..بــعــد أن صــارت 
قراطيسهم عصية على المضغ أو الترجمة 
! (مــن كتابه األخــيــر: حديقة الحيوان 

اليمنية).

عددان جديدان من 
«الوعي الضريبي»

أصدرت مصلحة الضرائب العددين (٤٤و٤٥)   
من المجلة الفصلية «الوعي الضريبي» التي 
تضمنت ملفاً حول االصالحات االقتصادية وقانون 
ضريبة المبيعات وعــدداً من الموضوعات العامة 
وكتابات وآراء ودراســات وبحوثاً، كما شملت عدة 

قوانين وقرارات.

شعب واحد
نحن شعب واحد فاقتنعوا

فينا موضع ليس للفرقة
لم يفز شر على خيرٍ لنا

أو يسد فينا خؤون خانع
خالد نتسامى نحو مجد

أنـَّا شيـع من ظن واهم

لماذا الخجل من الفاسدين؟!
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة   

الفساد -على استحياء- أنها باشرت 
التحقيق مع ٧١ شخصاً تورطوا في تزوير وثائق 
رسمية استخدمت في عمليات تخليص جمركي 
إلدخال سيارات مستعملة إلى البلد بدون دفع 

الضرائب المستحقة قانوناً.
الملفت في هذا األمر أن هؤالء المتهمين لم 
تذكر اسماؤهم أو حتى اإلشــارة إلى صفتهم 
الوظيفية مما يفتح التساؤالت حول مصير هذه 
القضية، وهل ستنتهي كسابقاتها لتصبح فساداً 
بدون مفسدين، ولماذا تخجل الهيئة من التشهير 

بالفاسدين كجزء من وسائل الردع لغيرهم؟!؟.
األمر نفسه يتكرر مع مجلس القضاء األعلى 

الذي يعلن كل يوم عن فصل قضاة وأعضاء نيابة 
أو احالتهم لمجلس التأديب دون ذكر اسماء ولو 
حصرنا أخبارهم لوجدناهم باآلالف ولكن من هم 

وأين هم اآلن؟!
لماذا الخجل من الفاسدين.. هم ال يخجلون 
مــن نهب ثـــروات البلد، وتنغيص عيشة 
المواطن، ولماذا التــدرك الجهات المعنية 
أهمية هذه اإلجراءات لتشجيع الناس على 
المشاركة في محاربة الفساد وكسب ثقتهم 
الفساد  الحكومة في حربها ضد  بجدية 
لنصبح جميعاً عوناً لها قبل أن يتحول الفساد 

إلى ثقافة عامة..
إنها مجرد تساؤالت تعبنا بحثاً عن إجابة لها؟!؟.

استبداد
تؤكد الممارسات االستبدادية التي تقوم  

بها شخصيات مازالت تنظر إلى الوطن على 
أنه الفناء الخلفي لمنزلها، وهذا الشعب 
مجرد عبد مطيع يعيش بفضلها ويخاف غضبها 
ويخضع لألحكام التي تطلقها على هواها سواًء 
 أكانت هبات ألفراد أو عقوبات قاسية في انتهاك

للقوانين النافذة.
تــلــك الــمــمــارســات تــؤكــد أن اليمن 
ــات بحاجة لــثــورة ضــد أولــئــك الذين  ب
يحلمون بممارسة دور اإلمام الكهنوتي 
ويستخدمون عكفته ضد أبناء الشعب بعد 

نصف قرن من الثورة..!!

أروع صور االصطفاف الوطني

اليمنيون الذين يمتلكون ماليين القطع من  
األسلحة خرجوا باألمس الى الشوارع يحملون 
الفتات أكدوا فيها رفضهم للفوضى والعنف، كما 
عبروا عن مطالبهم بطريقة حضارية تاركين أسلحة الموت 

تحت اإلقامة الجبرية الى األبد..
في المهرجانات الجماهيرية الحاشدة خرج المؤتمر 
وأنصاره وحلفاؤه.. مؤيدين للرئيس علي عبداهللا صالح.. 
وبغض النظر عن االختالف في الشعارات بين المؤتمر 
والمشترك وأماكن إقامة المهرجانين بيد أنهما جسـَّدا أروع 

صور االصطفاف الوطني.

محافظ البيضاء يطمئن على صحة رئيس فرع المؤتمر
البيضاء- محمد المشخـَّر

قام األخ محمد   
ناصر العامري 
مــــحــــافــــظ 
البيضاء أمس بزيارة 
اطـــمـــأن فــيــهــا على 
صحة الدكتور محمد 
لسماوي  ا لولي  عبدا

العام  الشعبي  المؤتمر  فــرع  رئيس 
بالمحافظة والذي تعرض لحادث مروري 
االثنين الماضي أثناء نزوله الميداني 

ــاع  ــم ــت ــور االج ــض ــح ل
الموسع لكوادر المؤتمر 

في مدينة رداع.
وقد تعرض الدكتور 
ــلــحــادث  الـــســـمـــاوي ل
ــمــروري فــي منطقة  ال
«اسمع» وقد نتج عنه 

اصابته برضوض..
 هذا وتمنى األخ المحافظ للدكتور 
السماوي الشفاء العاجل باسمه وباسم 

قيادة وأعضاء المؤتمر.

تهدئة!!
العديد من  

الـــزمـــالء 
راء في أحزاب  والقُ

اللقاء المشترك 
ــوا  ــاط ــش ــت اس
ـــاً مــن  ـــب ـــض غ

ــال الـــذي  ــق ــم ال
ــي  نـــــشـــــر ف
ــاق»  ــث ــي ــم «ال
األســــــبــــــوع 
الماضي تحت 

عنوان: «٦ أحزاب لم تمأل 
زقاقاً في أمانة العاصمة»..

ـــن  ـــذي ـــل ول
علَّقوا على 
ـــل  ـــي ـــم إي
الصحيفــة 
ــمــات  ــكــل ب
ــة ولــم  ــح وق
ل  قو يعجبهم 
ــحــق.. نــقــول لهم  ال
وفي إطــار التهدئة: «لقد 
مــألت أحـــزاب المشترك 
الخميس الماضي زقاقاً 
واحداً في أمانة العاصمة».. 

ونتمنى أالَّ يغضبوا ثانية.

«شخير» 
المترهلين

ــى لمبادرة فخامة    ــام األول االي
ــادة  الــرئــيــس، كشفت عــن زي
ــارج إطار  سقف مطالب المشترك خ
قضايا الحوار.. وعودة شخير المسؤولين 

البيروقراطيين وكولسة المفسدين..
 المواطنون بدأوا يشعرون أن هناك 
من يسعون الى استغالل المبادرة ليس 
لمراجعة الذات وتجاوز األخطاء، وإنما 
لرفع سقف معاناة الناس أسوة بأحزاب 

المشترك.. وكله فساد..

ََ


