
> في سابق الزمن كانت توجد عادة 
)الدشل( في بعض قرى الريف اليمني 
ه��ذه ال��ع��ادة م��ؤداه��ا ان يتم مناداة 
شخٍص ما باسمه فإذا ما استجاب صاح الناس 
الذين يقومون بعملية البذر )التالم( بصوت واحد 
ويرددون )التالم هو فالن( الذي رد عليهم عند 
مناداته باسمه وهو هنا المدشول حتى يغيب 
عنهم، وهذا هو اسلوب من اساليب ال أقول 
التعنيف للشخص وإنما القول بأنه اسلوب من 
أساليب المداعبة والحرص على عدم وقوع 

الشخص المدشول في المحظور.
ونحن ه��ذه األي��ام نريد أن )ن��دش��ل( لكن 
بطريقة القرن الواحد والعشرين، من يقومون 
بتزييف وعي الناس وتغييب عقولهم وذلك من 
خالل تجييرهم ألخبار المسيرات والمظاهرات 
حينما يقوم مراسلو الصحف والفضائيات بكتابة 
تقاريرهم، وقد أتفهم خبرًا مجيرًا صادرًا من 
احدى الفضائيات غير اليمنية يخدم االتجاه الذي 
تسير فيه، وهذا العمل بطبيعة الحال ال هو من 

المهنية وال من الحيادية، غير أن حيرتي تزداد 
أكثر عندما أجد صحفًا محلية وفضائيات تنهج 
نفس النهج مع وجود أداء اإلعالم الرسمي غير 
الموفق، فلو كان االعالم الرسمي يقوم بعمله 
بصورة أفضل ال نحسر عمل هؤالء وتم كشف 

حقيقتهم.
فأين المهنية والمصداقية عند تغطية أي 
حدث الذي يفترض في الصحفي أو المراسل 

المغطي له أن يكون بعيدًا عن التحيز أليٍّ 
كان وينقل ما يدور بمهنية وأمانة ألن غايته 
الوصول الى الحقيقة، فعملية تزييف وتسفيه 
عقول المتلقين لألخبار شيء مهين.. ولكني 
أؤكد أن اإلهانة سترد على صحيفة كاتب 
التقرير الصحفي أو مراسل الفضائية عندما 
يكتشف المتلقي عدمية االخالق عند هؤالء.

فاألفضل ل��ه��ؤالء أن يكونوا منصفين 
ويغطوا الحدث بأمانة ومهنية بعيدًا عن أي 
مؤثرات أخرى حتى يكتسبوا المصداقية 
ليكونوا محل احترام وتقدير لدى اآلخرين، 
وأتوقع أن يكون هناك اتجاه ضاغط خاصة 
من خالل االح��داث التي تمر بها المنطقة 
العربية تحديدًا لناحية إيجاد مفاهيم جديدة 
أو نظريات- سموها ما شئتم - للتغطية 
اإلعالمية بغية الوصول الى الحقيقة التي 
تظل حقيقة وإن كانت مُ��رَّة في أحايين 

كثيرة.
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> كنا نتوقع من قيادات أحزاب اللقاء 
المبادرة  يتجاوبوا مع  أن  المشترك 
التاريخية الشجاعة التي أطلقها فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام في الثاني من فبراير 
الجاري، وهي المبادرة التي قدم فيها فخامته 
تنازالت مهمة طالبت فيها أحزاب المشترك 
من أجل إنهاء األزمة السياسية التي افتعلتها.. 
لكن فوجئ غالبية أبناء شعبنا بموقف رافض 
لهذه المبادرة مما يجسد مصداقيتنا بأن هذه 
االح��زاب التي تدعي أنها )معارضة(!! تنفذ 

أجندة خارجية تهدف من خالل استمرار االزمة 
السياسية الى زعزعة االمن واالستقرار وخلق حالة 
من الفوضى وزرع الفتنة، وهذا ما أكده المشهد العام 

بعد اطالق المبادرة الرئاسية التاريخية.
ولعل المشهد في الشارع الذي حاول المشترك 
وشركاؤه خلقه بعد المبادرة يؤكد ما نقوله، فالدعوة 
المجنونة للفوضى التي سادت بعض مديريات 
محافظات صنعاء وعدن والضالع وأبين.. تجاوزت 
الخطوط الحمراء لتصل الى أعمال التخريب والتقطع 

ونهب الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين وقتل 
النفس التي حرم اهلل اال بالحق.

هذا المشهد الذي قوبل بحكمة وصبر القيادة 
السياسية لتفويت الفرصة على أعداء الوطن ووحدته 
ومنجزاته في الخارج والداخل، قد عزز الثقة اكثر 
بالتماسك العظيم بين الشعب والقيادة، حيث زادت 
شعبية المؤتمر الشعبي وقائده فخامة الرئيس 
علي عبداهلل صالح أكثر وأكثر، وأصبح المشترك 
ومشروعه الفوضوي التخريبي قاب قوسين أو أدنى 

من السقوط في الهاوية..
لقد شاهدنا وشاهد العالم كله فشل مخطط 
بعض الفضائيات العربية في جر الوطن الى منزلق 
الفوضى كما حدث في بعض االقطار الشقيقة، حيث 
قوبل هذا المخطط- الذي راهن المشترك عليه- 
بوعي جماهيري وحكمة سياسية تجسدت باالستمرار 
في التمسك بالحوار بداًل من العنف والفوضى.. حوار 
ال يعني أن تتخلى الجماهير عن حقها المشروع في 
مواجهة كل أعمال الفوضى والتخريب والنهب، األمر 
الذي لقن أصحاب هذا المخطط العدواني الجديد 

الممول خارجيًا درسًا يؤكد عظمة االنسان اليمني.
إن هذا المشهد الذي راهن المشترك ومعه أعداء 
الوطن على تصعيد أزمته قد تحول إلى وهم.. 
وترسخت الديمقراطية أكثر وأصبح األمن واالستقرار 
والتنمية خيارات مصيرية للشعب.. فالمظاهرات 
الغوغائية لبعض العصابات لم تجدِ نفعًا وال صدى 
لها.. ومحاوالت جر رجال االمن الى مربع العنف قد 
فشلت رغم تسلل بالطجة المشترك الى مشهد هذه 
المظاهرات.. وأدركت الجماهير أن الوطن أمانة في 

أعناقها.

> توجد العديد من المسارات 
االقتصادية واإلدارية واالمنية 
واالجتماعية بحاجة للمزيد من 
االصالحات الحكومية العاجلة مع األخذ 
باالعتبار مستجدات الساحة المحلية 
والعربية.. وهي ليست بالمستحيلة .. 
وال تخضع للحوار، كما هو حال إصالح 
الوضع السياسي ال��ذي يتطلب وقتًا 
أكبر تتحاور حوله كافة أطراف العمل 

السياسي في السلطة والمعارضة..
من أهم المسارات المطلوب تحققها 
هو تشخيص حالة الشارع اليمني، 
ومتطلبات الشباب ، ومنهم أولئك الذين 
ال يعرفون بدقة ماذا يريدون .. وترجمة 
النتائج الى ق��رارات تنفيذية تحقق 
الصالح العام.. وهنا البد أن نفرق بين 
ما هو مطلوب تحقيقه على أرض الواقع 
عاجاًل .. وما القضايا االخرى التي يمكن 
أن نضعها ضمن مصفوفة زمنية قابلة 

للتنفيذ يتم االتفاق حولها؟

اإلعالم والثقافة
> دوره��م��ا ف��ي ال��ت��وع��ي��ة ونقل 

الحقائق وتحليلها، ضرورة وطنية.. مع 
وضع برامج حوارية بين شباب اليمن 
وحكمائه وإيضاح التوجهات والسياسات 
والقرارات الرئاسية من حيث دالالتها 
وأبعادها.. وتوفير مناخ ثقافي وإعالمي 
هادئ ومتزن وعقالني.. واالبتعاد عن 
مجرد ردود األفعال.. مع تعرية النوايا 
السيئة والسلوكيات المدمرة.. ووضع 
يخاطب  عقالني  سياسي  خ��ط��اب 
الداخل والخارج بشفافية.. وترسيخ 
قيم وتقاليد المجتمع االخالقية، في 
ظل وجود إعالم آخر مبتذل ليس له 
من همّ سوى تكريس المناطقية ونشر 
المصطلحات السيئة، التي تؤدي للمزيد 
من الفتن، وتكريس ثقافة هابطة 

المعنى والمستوى.

طرف ثالث
> يتالعب باأللفاظ ويزيف الحقائق 
ويزيد الشارع اشتعااًل..ضمن هذا 
ال��ط��رف ق��ي��ادات حزبية، ومنظمات 
مجتمع مدني، وكتاب ومثقفون ال 
يعيشون اال ف��ي ظ��ل األزم���ات، من 

أي ط��رف سياسي ك��ان، وه��ؤالء هم 
الخطر االكبر على شبابنا ومجتمعنا.. 
ومعروفون بكراهيتهم ألي حوار وطني 
يقود البالد والعباد الى ساحات األمن 
واألمان.. إنهم المهرجون الذين تُركت 
لهم الساحة، في الوقت الذي تم فيه 

تغييب الحكماء أو غيَّبوا أنفسهم.

وأخيرًا
يا مشعلي الحرائق.. احذروا وحاذروا.. 
دع��وا الدولة وحكومتها تعزز هيبة 

النظام وتتفرغ لتحقيق 
لمواطنين  ا ل��ب  م��ط��ا
تحسين  و عة  و لمشر ا
لمعيشي  ا ى  لمستو ا
وف������رض ال��س��ك��ي��ن��ة 
العامة.. مع بدء الساسة 
ب��ال��خ��ط��وات ال��ج��ادة 
والفورية لحوار وطني، 
ليته  و مسؤ ت��ت��ح��م��ل 
اللجنة الرباعية بإشراف 
مباشر من قبل القائد 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل صالح 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 
اليمنية المنتخب.. وصاحب المبادرات 
الوطنية باعتباره المرجعية الشعبية 
الشرعية والقادر الواثق على تحقيق 
مصالح الوطن، وبعيدًا عن الترهات 
ألن الوطن يعيش في مرحلة استثنائية 
بحاجة الى عقالء األحزاب والتنظيمات 
السياسية والشرفاء من أبناء الوطن.. 

ويا جماعة حافظوا على الوطن.
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>  إذا كانت النوايا غير سليمة، 
وإذا كانت األفعال إجرامية، 
وإذا كانت األقوال أكثر جرمًا، 
وإذا ك��ان الجهالء ه��م من 
لقوى  ا على  ويسيطر  ينفذ 
السياسية، وإذا كانت حكمة العقالء 
والعلماء في اللقاء المشترك قد غابت، 
فماذا ننتظر من أن��اس مشاريعهم 
إشعال الحرائق وقتل الحياة بكل 
مقوماتها ونهب الممتلكات العامة 
والخاصة؟ وماذا يمكن ان يستقدموه 
لنا م��ن خ��ارج ح��دود ال��ب��الد؟ وم��اذا 
الجهالء بمستقبل  يمكن أن يفعل 
البالد والعباد؟ وم��اذا ينتظرون بعد 
الستجالبه ومحاكاته وتقليده لترويع 
اآلمنين، وقطع أرزاق الناس وإخافة 

السبيل وإهانة المجتمع اليمني.
إن ما شهدته الساحة الوطنية خالل 
االي��ام الماضية عبارة عن صورتين 
ن  ج��ا و ت��ر هما  كلتا قضتين  متنا
للمشاريع المستقبلية التي يحاول 
أصحابهما أن يضعوهما ألجيال اليمن، 
فالصورة االولى التي قدمها المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه حملت معاني 
ودالالت األم��ن واالستقرار والوحدة 
والسالم االجتماعي والعزة والكرامة 

وااللفة  والمحبة والوئام 
االجتماعي واالعتصام 
بحبل اهلل وحماية الدماء 
وال��ح��رم��ات واالم����وال 
العامة والخاصة وصون 
السيادة الوطنية، وإتاحة 
ال��ح��ري��ة وال��ت��ع��ددي��ة 
السياسية واالصرار على 
عبر  لتغيير  وا لتحديث  ا
التي  السلمية  ل��ط��رق  ا
تصون الكرامة واألمن 
واالستقرار عبر صناديق 

االقتراع الحر المباشر.
أم��ا ال��ص��ورة االخ��رى 

فقد قدمها اللقاء المشترك وشركاؤه 
مير  لتد ا ت  ال ال د و ني  معا تحمل  و
واإلره��اب والرعب والخوف وإشعال 
الفتن والحرائق في كل مكان والقضاء 
على المنجزات وإيقاف عجلة التنمية 
والتطوير والتحديث، وقتل النفس 
إطارها  يندرج في  التي  المحرمة 
استباحة كل شيء أمام منفذي مشروع 
اللقاء المشترك وشركائه الذين ال 
يميزون بين الغث والسمين، والذين 
ال يمتلكون إرادتهم وغيبوا عقولهم 
وباتوا أدوات يحركها اإلعالم الخاضع 

ية  ر ستعما ال ا ى  للقو
ال���ذي ُك��ل��ف بإشعال 
الحرائق في كل أرجاء 
الوطن العربي والذين 
ال يجيدون أك��ث��ر من 
والتقليد  ل��م��ح��اك��اة  ا
وت��ن��ف��ي��ذ األج���ن���دة 
الخارجية لقوى العدوان 
على م��ق��درات األم��ة 

العربية واالسالمية.
إذًا نحن اليوم أمام 
م��ش��روع��ي��ن أحدهما 
عنوان للفتنة والخراب، 
واآلخ���ر ع��ن��وان للعزة 
والكرامة والشموخ، وعلى الشعب أن 
يختار، وعدم اتباع الهوى والقضايا 
الشخصية وأن يفكر بالمستقيل وينظر 
بعين االعتبار فالمشروعان على درجة 
عالية من الوضوح، وقدم كل طرف 
بيانًا عمليًا بلغ حد اإلقناع، وال يجوز أن 
نسمع لمن يحاولون لي عنق الحقيقة 
أو حجب ضوء الشمس.. وعلى الشعب 
أن ال يقبل التفسيرات والتبريرات 
مطلقًا، ألن البيان العملي الذي قدم ال 
يحتاج الى توضيح  فالفعل المسجل 
بالصوت والصورة اكبر برهان على 

صحة المشروعين، وعلى الشعب أن 
يدرك تمامًا أين يكمن مستقبل اليمن 

ومن الذي يمكن أن يكون أمينًا عليه.
إن الشعارات الزائفة التي استخدمت 
في الشارع لم تعبر عن المستوى 
الحضاري لبالدنا وإنما عبرت عن 
ال��ذي  مستوى االنحطاط والفشل 
وصل اليه الدافعون للشباب لرفعها 
وال��ص��راخ بها وارت��ك��اب الجرائم 
المصاحبة م��ن قتل وح��رق ونهب 
وترويع للسكينة العامة، كما ان أولئك 
المغرر بهم  من الشباب لم نجد لديهم 
مشروعًا ينطلق من ذواتهم ويعبر 
عن مطالب مشروعة، بقدر ما وجدنا 
تخبطًا وتلعثمًا وعدم وضوح وانحيازًا 
للشيطان وال��رد على أي استفسار 
بألفاظ مشينة ال تعبر اال عن عدم 
االحترام، وانعدام الوعي لدى أولئك 
المغرر بهم الذين ال يميزون  بين الحق 
والباطل، والذين يسيئون ألنفسهم 
قبل غيرهم.. ولذلك ف��إن الواجب 
بعين  عين  و لمشر ا ين  لهذ لنظر  ا
اإلنصاف واالتجاه نحو الخير والسالم، 
وترك البذاءات واألحقاد.. والعمل من 

أجل الوطن واالعتصام بحبل اهلل.

فشلت مراهنات المشترك..

 إقبال علي عبداهلل

فيصل الصوفي

المشاريع التقبل التغيير

ع��ل��ى ق����ول ال��م��ث��ل ال��ع��ام��ي )م��ا 
يقبصك إال قمل ثوبك( استمرأ موقع 
)المصدر«زلط«الين( � هكذا يستحق 
التسمية � استمرأ »القبص« في أماكن حساسة 
من جسد الوطن يصعب أحيانًا حكها في هذه 
األزمة المفتعلة التي تصب في مجرى أجندة 
خارجية مدروسة بعناية لتركيع الشعب اليمني 
خدم�ة الستراتيجيات »صهيو� ريكية » خطط 
لها منذ عقدين من الزمن، ودخلت حيز التنفيذ 
في أبريل من العام   2003م كتجربة أولية 
ابتداء بغزو العراق من الخارج عسكريًا، ثم 
تغير تكتيك هذه االستراتيجية ،عندما لم يجدِ 
الغزو نفعًا، على حد اعتراف البروفيسور«مارك 
غويين« مدير معهد الديانات والدبلوماسية 
األمريكي مؤخرًا.. تغير هذا التكتيك إلى 
أسلوب الغزو من الداخل، أي عن طريق تهييج 
الشارع وتحريضه على نظامه السياسي بالمال 
واإلع��الم وك��ل ما في قاموس  االستغفال 
واأللغام الموقوتة من مفردات،بما فيها إفشاء 
القمل اإللكتروني، فقد دأبت هذه القملة منذ 
أن أعلنت وجودها في ش��ارع »النت« على 
القبص المؤذي لوطنها ونظامه السياسي، وزاد 
من سعيرها وشبقها الدموي ماحدث ويحدث 
في الشارع السياسي العربي ،فقد تفرد هذا 
الموقع ،سيئ الصيت،عن غيره من المواقع 
اليمنية،بتضخيم االحتجاجات، وفبركة أخبارها 
، وتزييف وقائعها وحقائقها ،في تنافس مع 
قناة »الجزيرة« التي كشفت عن سوأتها مؤخرًا 
بعدما سيطر الغرور على أصحابها وخالوا 
أنفسهم أنهم قادرون على تغيير أي نظام 
اليرضخ ألهوائهم أو اليستجيب لتوجهاتهم.                       
فمن يطالع هذا« الموقع« يشعر بالغثيان 
واالشمئزاز من وقاحة القائمين عليه أثناء 
عرضهم ألحداث ووقائع يعيشها ويشاهدها 
على أرض ال��واق��ع فيلمس م��دى فبركتها 
من قبل هذا الموقع، والشواهد على ذلك 
كثيرة أقلها ذلك التهليل والتكبير لنفر من 
البرلمانيين قدموا استقاالتهم من المؤتمر 
الشعبي العام ،ووصفه لهم ب�«األحرار« وان 
خطوتهم ه��ذه تعتبر وثيقة تاريخية في 
نظره،بينما هي في نظري خطوة انهزامية 
وانتهازية كما شن ه��ذا الموقع، مؤخرًا، 
هجومًا غير مسبوق على رجل المال واألعمال 
عبدالواسع هايل سعيد لمجرد أن��ه هون 
من شأن المخاطر في اليمن، وأن��ه يتوقع 
التوصل إلى حلول وسط بين األخ الرئيس 
ومعارضيه في مقابلة أجرتها »رويترز«مع  
األس��ت��اذ ع��ب��دال��واس��ع.. وف��ي مقابل هذا 
الغل على الوطن،تجشم هذا الموقع عناء 
إع��ادة نشر النص الكامل لمقابلة أجرتها 
محطة«بي.بي.سي«مع مهندس االنفصال 
الماضي.                                                   الخميس  ء  العطاس مسا حيدر 

قال الشاعر: 
من  قابص الناس يُقبَصْ

 ومن ُقبص ال يقل أح 
 ) الحميد بن منصور(

ali.s15@hotmail.com

د. علي مطهر العثربي

»المصدر - زلط - الين«

> يخطئ كل من يتصور ولو للحظة 
واحدة.. ان هناك من القواسم المشتركة 
مايسمح بإمكانية اخضاع الحالة اليمنية 
لمبدأ المقارنة الموضوعية مع أي من الحالتين 
التونسية والمصرية، فيما يتعلق باالحتجاجات 
الشعبية لكلتيهما تحديدًا، ذلك أن الجسد 
الجغرافي أو التراب الوطني لكل من مصر 
وتونس.. ليس مهددًا بخطر تجزئة في راهن 
الوقت، مثلما هو الحال في بالد اليمن.. حيث 
أرباب الفتنة المذهبية البغيضة في بعض من 
شمالها، وحيث دعاة العودة الى ما قبل الثاني 
والعشرين من مايو عام 1990م في البعض 
الجنوبي منها، فضاًل عما طرأ على واقع حالها 
في اآلونة االخيرة متمثاًل في استحداث تنظيم 
القاعدة إياه أوكارًا جديدة لممارسة أنشطته 
االرهابية انطالقًا من بين ربوعها، األمر 
الذي يجعل من اثارة أي نوع من الفوضى بين 
أرجاء هذا البلد العربي األمين مدخاًل لتمكين 
المتربصين بكل عود أخضر على اتساع أرضه 

الطيبة من تحقيق مآربهم ومراميهم.
ال وجه للمقارنة إذًا.. بين ما حدث في الحالتين 
المصرية والتونسية وبين مايسعى البعض الى 
مقارنته مع الحالة اليمنية، بل ان مقارنة غير 
متكافئة كهذه التعدو كونها نوعًا من التجني 

على الحقيقة أو القفز على الواقع.
ومحكومين سلطة  وعلى جميعنا حكامًا 
ومعارضة أحزابًا ومنظمات ان ندرك أواًل وقبل 
كل شيء أهمية تشخيص واقعنا على نحو 
اليرقى الى مستوى الشطحة غير المحسوبة 
بحيث نعرف عندها من نحن، وم��اذا نريد، 
ومن ثم كيف نحقق هذا الذي نريده، دونما 
يرتكب أي منا -بالوعي أو بالالوعي- حماقة أن 
يسهم في وضع مستقبل بالده ومصير أجيالها 
الطالعة في مهب المجهول، بمعنى أن يكون 
انحيازنا الحق لوطننا اليمني دون سواه، تأكيدًا 

لحقيقة أن االيمان يمانٍ وان الحكمة يمانية.
ال أقل واألمر كذلك من ان يتحلى جميعنا 
بفضيلة تغليب المصلحة الوطنية العليا على 
كل ماعداها من مصالح شخصية أو حزبية 
ضيقة ومحدودة، وهو ما تفرضه علينا ضرورات 
الواجب الوطني في حالة كهذه، وما ينبغي ان 
ندركه -بالمقابل- وقبل فوات األوان.. والى 

حديث آخر.

االدارة العامة لخدمات املكلفني 
 تلفون: 503831 - فاكس: 262618 
 رئاسة مصلحة الضرائب
 تلفون : 260379

املوقع االلكرتوني للمصلحة
www.tax.gov.ye

> تقول األخبار اآلن إن ثروة الرئيس 
معمر القذافي وزوجته واألوالد الثمانية 
تبلغ )130( مليار دوالر، وحصة العقيد 
قائد الثورة منها )80( مليارًا.. ومن قبل قيل إن 
ثروة مبارك )70( مليار دوالر، وفي تقدير آخر إن 
ثروته مع ثروة أسرته )14( مليار دوالر.. وقبله 
أيضًا قدرت ثروة زين العابدين بن علي بخمسة 
مليارات دوالر وقيل بل خمسة مليارات يورو.. 
ومن قبل ومن بعد كانت هناك أرقام مثل هذه أو 
أقل أو أكثر قد ذكرت بشأن ثروات رؤساء وملوك 
عرب وما دونهم من رؤساء حكومات ووزراء في 

هذه الجهة الفاسدة من الدنيا.
وع��ادة ما تظهر هذه الشائعات في أوقات 
المحن التي يتعرضون لها.. أما في الحاالت 
العادية فنادرًا ما تتردد هذه الشائعات.. ونقول 
»شائعات«، ألن بعض األرقام ال تصدق بالنظر 
إل��ى أن دواًل عربية ليس فيها م��وارد تتيح 
للفاسدين »هبر« مثل تلك المبالغ الكبيرة، كما 
في حالة مصر مثاًل، ما يجعل الكالم عن امتالك 
مبارك )70( مليار دوالر أمرًا مستحياًل، هذا من 
جهة ومن جهة ثانية تضارب األرقام، فقد قيل 
إن ثروته وثروة أسرته تبلغ )14( مليار دوالر 
في بنوك سويسرا، بينما السلطات المعنية 
في سويسرا تؤكد أن إجمالي الودائع المصرية 
في بنوك سويسرا نحو ثالثة مليارات وستمائة 

مليون دوالر ليس غير.
لكن هذه الشائعات لها أصل، والمبالغة فيها 
تدلل على أن السائد في األنظمة العربية هو 
الفساد، وأنها ليست محل ثقة، وليست بيئة 
للنزاهة.. واألم��ر الملفت لالنتباه أن مصادر 
الشائعات تبالغ في األرقام، فاألرقام الكبيرة هي 
المهمة بالنسبة لها، وهذه أيضًا مشكلة المجتمع 
العربي، فهو اليهتم باألرقام الصغيرة، بينما لو 
بلغت ثروة مبارك أو القذافي أو زين العابدين 
نصف مليار لكل واحد، فذلك مدعاة إلسقاط أي 
واحد منهم دون حاجة إلى ثورة ألن الرئيس أو 
الموظف العام مهمته أن يخدم بالده واليجوز له 
أن يستغل وظيفته لسرقة المال العام.. يأخذ 

حقه مقابل واجبه فقط.
المهم في الموضوع السابق هو العبرة.. 
فالقذافي وأسرته محل اتهام، ومبارك وعائلته 
وزين العابدين وزوجته.. ووزراء ومسئولون 
في هذه الدول، خلعوا من السلطة، وبعضعهم 
في السجون، وجميعهم موضوعون في دائرة 
المساءلة، والبالغات توجه إلى مختلف الدول 
لتجميد أرصدتهم وإجراءات كثيرة من هذا القبيل 
تحاصرهم و»تسوّد« وجوههم.. ومصائرهم 
ومصائر عائالتهم ستكون أسوأ من ذلك.. فهل 

يعتبر اآلخرون..؟
االستغناء إنما يكون بالتجارة، وهذا من حق 
التجار والموهوبين وخبراء السوق وأصحاب المال 
الذين يستثمرونه لكسب مزيد من المال.. أما 
رئيس دولة أو ما دونه من الموظفين العموميين 
فمن حقه أن يكون غنيًا بما يحصل عليه من أجور 
بحكم وظيفته، أما أن يتحول إلى مستغٍن ومالك 
مليارات فذلك يعني أنه استغل وظيفته العامة 
لسرقة المال العام.. إن موظفًا كبيرًا أو صغيرًا 
يمضي في الخدمة العامة عدة سنوات ثم يمتلك 
قصرًا اليمكن أن يمتلكه إاّل إذا ادخر مرتبه خالل 

خمسمائة عام، فهو إذًا »لص«.

أحمد محمد راجح

قطرة انتماء

فاعتربوا يا 
أولي الفساد

محمد شنيف

ابن النيل

مقارنة غير 
متكافئة

علي عمر الصيعري

المســـار المطلـوب

يـــــوم الديمقراطيــة

اخـي املـكـلف : الفرتة القانونية لتقديم االقرارات الضريبية لضريبتي االرباح التجارية والصناعية واملهن الحرة هي يناير-ابريل من كل عام        
فبــــــــادر اخـــي املكلـف بتقديم اقرارك الضريبي يف املوعد القانوني حتى التتعرض للغــــرامات القانونية بعـــد هذا املوعـــد

ادشلوهم..

> بقيام الجمهورية اليمنية 
في 22مايو 1990م كانت 
الديمقراطية والتعددية قد اكتسبت 
عناصر تفاعلها وال��ق��وى المحركة 
لتطويرها، حيث إن��ه في 21 مايو 
1991م جرى االستفتاء الشعبي العام 
على الدستور، وقال 83% من اجمالي 

الشعب نعم للدستور.
> أص��در فخامة الرئيس العديد 
لمحفزة  وا لمنظمة  ا نين  لقوا ا من 
ن  نو كقا طية  ا يمقر لد ا سة  ر للمما

السياسية  لتنظيمات  وا االح���زاب 
وق��ان��ون الصحافة والمطبوعات، 
وشهدت البالد منذ قيام الوحدة نشاطًا 

سياسيًا ونقابيًا ومشاركة 
جماهيرية واسعة وإدماج 
المواثيق الدولية الخاصة 
بحقوق االنسان دستوريًا، 
وتأسيس آالف الجمعيات 

واالتحادات والنقابات.
> في 27 ابريل الذي 
يحتفل فيه شعبنا اليمني 
ب��ي��وم ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
التي أرس��ى قواعدها رب��ان اليمن 
وقائدها الفذ ج��رت أول انتخابات 

برلمانية حرة ونزيهة بمراقبة لجان 
دولية ومحلية وشارك فيها 22 حزبًا 
وتنظيمًا سياسيًا وترشح فيها 3182 
مرشحًا تنافسوا على مقاعد المجلس 
البالغة 301 منهم 24 مرشحة، وبلغ 
اجمالي عدد المسجلين في انتخابات 
1993م )2.688.323( ناخبًا منهم 
)478790( ناخبة وذلك من اجمالي 
عدد السكان البالغ )16.484.000( 
نسمة، وتراوحت نسبة المقترعين من 
المسجلين 90.83%.. وبذلك مثل يوم 

27 ابريل يومًا للديمقراطية.

كل اثنين

احمد التميمي

كفى تحريضًا !!
عبدالرزاق العفيري

يحز في النفس ما نسمعه اآلن من تصريحات 
بعض قيادات أحزاب المشترك وممن ينتمون إليها 
من المثقفين واألدب��اء، ومفاد تلك التصريحات 
دعوتها إلى تغيير النظام أسوة بما حدث من تغيير 

في تونس ومصر.
واألكثر ألمًا أن أولئك الشباب المغرر بهم الذين 
صدقوا تلك التصريحات وخرجوا بمظاهرات معادية 
ألمن واستقرار الوطن .. نعم يحز في النفس ذلك 
علينا جميعًا بأن تنتهى هذه التأثيرات إلى التبعية 
أليدلوجيات أجنبية ال تريد لوطننا الخير والوحدة 

والسلم واالستقرار.
والعجب كل العجب من هؤالء المراهقين سياسيًا 
، ماذا يريدون من أبناء شعبنا يريدون منهم أن 
يكونوا نهبًا لألفكار والنظريات المتصارعة التي 
تفرق وتمزق الصفوف وتهدم وال تبنى وتحول البلد 
من نظام سياسي مستقر آمن إلى بلد فوضى تسوده 
االنقسامات والحروب األهلية أيريدون أن يعيدوا 
اليمن إلى ما قبل 1978م ، تلك المرحلة الخطرة في 
تاريخ شعبنا والتي غلبت عليها الصراعات والتآمرات 
والنفي والقتل والسحل والمذابح الجماعية ...؟ فهل 
هذه هي المسؤولية الوطنية التي تتشدق بها  

األحزاب المعارضة تجاه الوطن والشعب ؟
تساؤالت كثيرة تثير الكثير من الوجع حيال ما 
تضمره أحزابنا من شرور لهذا الوطن فهذه الدعوات 
المحرضة على العنف والفوضى ما يعطينا والقارئ 
دالالت بأن الوالء الوطني لدى هؤالء قد اصبح مجرد 
شعار يتخذ ستارًا للمساس بالثوابت الوطنية وبوحدة 
الشعب وسيادته الوطنية واستقالله، وهذا ما يحتم 
علينا أن نقول لهم كفى تضلياًل وتزييفًا للحقائق 
ووعي الشعب ، خاصة إذا ما علمنا أن خطابهم يؤكد 
بأنهم يريدون االستعانة بالخارج إلصالح الداخل 
وحقيقة أمرهم أنهم ليسوا إال أجنحة موالية للخارج 
بغثه وسمينه بنفعه وضرره المعادي للوطن وأبنائه.
إن هذا السلوك غير الوطني من قبل قيادات 
ومثقفين أحزاب المشترك يعد خروجًا عن برامج 
العمل السياسي والضوابط والقواعد واألصول 
الديمقراطية ، منحرفين عن المسار الصحيح الذي 
يجب أن يكون صادرًا منهم بصفتهم الوجه اآلخر 

المكمل للنظام.
إن الهدف الذي يجبرهم على ارتكاب كل هذه 
الحماقات هو اإلفساد وسلب السلطة واالستئثار بها.
مجددًا نقول لهؤالء و أولئك في الداخل والخارج .. 
كفى تحريضًا.. كفى إذكاًء للفتنة .. كفى مزايدة.. 
كفى لعبًا بالنار نعم نقول ذلك مرارًا وتكرارًا.. من 
أجل الوطن والشعب كفى تحريضًا ودعوات هدًّامة 
تستهدف الشعب والوطن ومقدراته ومكاسبه 

العظيمة.


