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يا مشترك ..ماذا بعد؟!
علي عمر الصيعري

الفرصة األخيرة
للجميع
ف��ي تحليل موضوع��ي محايد،
لما يج��ري حالياً ف��ي بالدنا ،قال:
الصحفي والمفكر السياس��ي خير
اهلل خير اهلل إن ما يجري في اليمن ليس
ثورة بمعناها الحقيق��ي ،وإنما هي أزمة
سياس��ية ترافقت مع احتياجات مطلبية
تمثل��ت في تحس��ين الحياة المعيش��ية،
وتلبية مطالب المواطني��ن في مكافحة
البطالة والفقر وغالء األس��عار والفس��اد
....الخ»..
وإذ أتف��ق مع ه��ذا التحلي��ل الصائب،
وخاصة فيما يتعلق بمخرجات االحتياجات
المطلبي��ة للمواطني��ن ،فإنن��ي أقوله��ا
صراح��ة إن ق��وى المعارضة المتش��ددة
ف��ي الداخل اس��تثمرت انعكاس��ات هذه
المخرجات في الوسط المجتمعي لتسبغ
عليها طابع الثورة ،وتضيف إليها ما تدعيه
بالسلمية مع تزويدها بمليشيات مسلحة
م��ن اإلص�لاح والفرق��ة األولى م��درع،
بمعنى أنها جعلت من مطالب المواطنين
واحتياجات الشباب منهم مطية لتحقيق
مآرب وأهداف ذاتية بحتة تمثلت واضحة
في الوصول إلى الس��لطة بأقصر السبل
وأسوأها.
وقد انكش��فت هذه األهداف والمطامع
عندما فوجئوا بالمبادرة الخليجية والناصة
في بنودها على نقل السلطة سلميا ليس
لهم وحدهم وإنم��ا بطريقة ديمقراطية
ل��كل األطي��اف الحزبي��ة والش��خصيات
المس��تقلة ،فكان رفضهم الم��وارب لها
وتهربهم من الجلوس على طاولة الحوار
م��ع القيادة السياس��ية والح��زب الحاكم
بمثابة دالالت واضح��ة على طبيعة هذه
األهداف وتلك المطامع.
وإذا كان��ت الجه��ود العربي��ة والدولية
الحتواء هذه األزمة السياس��ية المفتعلة
من قبل ه��ذه األطراف الحزبي��ة ال تزال
فرصها مواتي��ة إلقناعهم باالحتكام إلى
لغ��ة الحوار وه��ي لغة العق��ل والمنطق
واعطائهم فرصة إلى الحادي والعشرين
من نوفمبر الج��اري للمراجعة ،فإن هذا
اإلجم��اع العرب��ي والدولي عل��ى حلحلة
األزم��ة بالطرق الس��لمية والدس��تورية
يتطلب منا توعية نوعية للشباب المغرر
به ومن ضلل��وا من المواطني��ن بالنوايا
الحسنة لألشقاء في دول الخليج والدول
دائمة العضوية في مجل��س األمن تجاه
هذا الش��عب ال��ذي تطحنه أزم��ة إذا لم
تُحْتوَ ف��ي الوقت المناس��ب فيعلم اهلل
أي وضع سيكون عليه الوطن في قادمات
األيام.
قال الشاعر:
الخير في الناس مصنوع إذا جُبروا
والشر في الناس اليفنى وإن ُقبروا
(جبران خليل جبران)

إن العملية السياسية الوطنية التي تقودها اليمن تأتي في إطار المؤسسات
الدستورية والتعددية الحزبية والمشاركة السياسية التي كفلها الدستور والتي بدأت
عقب إعادة لحمة الوطن اليمني الواحد في 22مايو 1990م ،ألن اليمنيين قد أثبتوا للعالم
بأسره أنهم أصحاب إرادة ،وهذه اإلرادة تستمد قوتها من اإلرادة اإللهية ،ألن اهلل سبحانه
وتعالى قد أمر من فوق سبع سماوات باالعتصام بحبله وحقن الدماء ،وعدم االضرار
بالحياة وتحقيق المشاركة السياسية من خالل مبدأ الشورى الذي مارسه اليمنيون منذ
آالف السنين وجاء الدين االسالمي ليؤكد هذا المبدأ اإللهي الذي كفل حق المشاركة
في الحياة لكافة الناس.
ولئن كانت بعض القوى السياسية في تكتل
اللقاء المشترك قد رفضت التعايش السلمي
واحترام الرأي اآلخر وأرادت فرض رغبتها غير
المشروعة على السواد األعظم من الشعب،
فإن ذلك يأتي في إطار الشذوذ الذي يرفضه
االسالم وترفضه مبادئ الديمقراطية وترفضه
االنسانية جمعاء ،ولما وجدت القوى الظالمية
في اللقاء المشترك الرفض المطلق ألفكارها
الظالمية في كل االتجاهات ،لجأت الى استخدام
القوة والعنف واالرهاب والكذب والزيف والزور
والبهتان لفرض رغبتها التي تنافت مع القيم
الروحية واالنسانية تماماً.
إن حالة التصعيد التي تمارسها قوى الظالم
في اللقاء المشترك مع كل بارقة أمل إلخراج
الشعب من األزمة السياسية التي افتعلتها تلك
القوى الجاهلية يعطي دلي ً
ال أكيد اً للمجتمع
االقليمي والعالمي بأن هذه القوى تسلطية
عدوانية ال تحترم إرادة الشعب ،وال قيم الدين
االسالمي الحنيف وجوهره الناصع وال مبادئ

الديمقراطية أو القيم االنسانية على االطالق،
وأن هذه القوى الجاهلية تريد الوصول الى
السلطة عبر االنقالب واالنتقام من الشعب
وتدمير الحياة.
لقد أثبت الشعب اليمني من خالل حفاظه على
الشرعية الدستورية بذلك االسلوب الحضاري
واالنساني ال��ذي صبر فيه على فجور وجور
القوى الظالمية وواج��ه تحدياتها التخريبية
والتدميرية واالرهابية بالحلم واالتقاء ،فخرج
في كل عواصم المحافظات وفي كل جمعة
يعبر عن حقه في الحياة اآلمنة والمستقرة بعيداً
عن العنف ،رغم االفعال االجرامية واالرهابية
التي مارستها قوى الظالم والجهل في اللقاء
المشترك ضد الشعب ..نعم لقد أثبت الشعب
اليمني للعالم بأسره أن هذه القوى الظالمية
الغادرة ال تقبل بالتعايش السلمي وال تحترم
الثوابت واالتفاقات والمبادرات وأن هدفها
االساس هو تدمير البالد والعباد والقضاء على
األمن واالستقرار في المنطقة خدمة ألعداء

فيصل الصوفي

د .علي مطهر العثربي

االنسانية الذين نذروا حياتهم للشيطان.
إن التمادي الذي تظهره قوى الظالم والجهل
في اللقاء المشترك ال يحتاج الى توضيح ،ألن
االفعال تدل على جورهم ونكرانهم للقيم
الدينية واالنسانية ،ورغم كل ذلك التعنت
والصلف فإن الشعب قد قابل كل ذلك بالصبر
واالتقاء بهدف حقن الدماء وصيانة التجربة
الديمقراطية والحفاظ على وح��دة وأم��ن
واستقرار اليمن الذي يعد الركيزة االساسية
ألمن واستقرار المنطقة والعالم ..وقد قدم
المؤتمر الشعبي العام ومعه جماهير الشعب ما
لم يكن متوقعاً من التنازالت من أجل استيعاب
مطالب تكتل اللقاء المشترك ،وقد بات العالم
بأسره على علم بذلك ،ولذلك ينبغي على
العقالء والنبالء داخل اللقاء المشترك أن يقدروا
الجهود الوطنية واالقليمية والدولية الهادفة
إخراج الوطن من األزمة السياسية ..وقد حان
الوقت لتفويت الفرصة على دعاة الفتن والتمزق
والشتات من أجل يمن آمن بإذن اهلل.

التغييـر قاتــــل !!
تلفظ األزمة في اليمن
أنفاسها األخيرة في ضوء
اتفاق التسوية السياسية
بين المؤتمر الشعبي العام
وأح��زاب اللقاء المشترك الذي
يتوقع التوقيع عليه خالل األيام
ال��ق��ادم��ة عند ع��ودة قيادات
المشترك من زيارتها لبعض
الدول األجنبية حيث لم تفكر
باالستراحة أثناء اج��ازة عيد
االضحى ،وأج��واء البهجة التي
منحها اهلل لجميع المسلمين
وأص���رت على ان تتحول في
الخارج بجد واجتهاد أم� ً
لا في
الوصول ال��ى تأييد المواطن
داخل اليمن من خالل ساركوزي
وبرلسكوني.
فعلت األزم��ة فعلها الشنيع
وال��م��ؤل��م والمحير للعقول
والنفوس إذ ضحى اليمنيون
على م��دار ه��ذا ال��ع��ام بأكثر
م��ن  1700شهيد وتباعدت
المسافات بينهم لدرجة تمزقت
فيها واو العطف التي كانت
تربط بين المستقبل وتطلعات
الشعب.
الجميع تأثر بما جرى على نحو

سلبي ومدمر ومرعب لكن أكثر دماء الجرحى والقتلى واظهار
ما أصيب خالل عشرة األشهر النتائج على أس��اس االنتماء
الماضية والى اآلن في اليمن الحزبي والقبلي.
هي «الحقيقة».
وقبل أن يذهب مراسلو وسائل
كنا نعول على وسائل االعالم اعالمية معينة النتزاع تصريح
صحفي من مبعوث
ان ت��وص��ل بأمانة
ك��ل��م��ات��ن��ا وتنقل
األم��م المتحدة او
لكل العالم صورة
السفير االمريكي
أحالمنا واحتياجاتنا
يتم التنسيق لذلك
واحتجاجاتنا ويقول
مسبقًا عبر سقوط
ا لجميع بخصو ص
ق��ذائ��ف وس��ق��وط
ضحايا ف��ي أمانة
ذلك كله كلمة عدل
العاصمة ومحافظة
تدفعنا وتدفع كل
ذي مسئولية على
تعز وبالذات يومي
العمل نحو األفضل
الخميس والجمعة.
غ��ي��ر ا ن ا لحقيقة
بكل مصد ا قية
الدين
شجاع
نجيب
المرة أنه تم استثمار
لم يعد أحد يدري
جانبها
العملية من
حقيقة ماحدث في
األفالم
نحاكي
وصرنا
السيء
اليمن خالل الفترة الماضية وبما
تقنيات
في
الهابطة
السينمائية
سيحدث ولو بعد حين لينال كل
ص��راع الخير والشر وتحقيق المجرمين والقتلة جزاءهم
العدالة.
العادل.
كما حققنا تفوقًا عمليًا ونقلة
أم���ور ك��ث��ي��رة ت��غ��ي��رت هنا
نوعية نادرة تعد األولى دوليًا استجابة لنداء وتحركات التغيير
حيث تمكن االطباء الميدانيون لو سألت عنها فستجد أولها ان
وع��دد م��ن مستشفيات على اليمن عرفت عبر التاريخ بأنها
اجراء تحاليل وفحوصات على ملتقى التجارة ونقطة تسوق

اقليمي وبعد ان تغيرت وتحولت
ال��ى س��وق للنفايات الصينية
أض��ي��ف ال��ي��ه��ا تغيير بسيط
وصارت السوق السوداء أشهر
أسواق اليمن.
أما التغيير اآلخر فيتمثل في
انخفاض صادرات اليمن وارتفاع
اعداد المشائخ ألكثر من أعداد
المرافقين ،كذلك أدت األزمة
الى ارتفاع معدالت العنوسة
وندرة الخطاب في ظل تدفق
الخطابات الموجهة للشعب من
قبل المشترك في المناسبات
واألع��ي��اد الوطنية والدينية
كما صار أليام الجمعة شعائر
مختلفة وأسماء جديدة وخطباء
تنوع خطاباتهم بنكهة الزحف
وقسم الفقراء يتم إخفاؤهم.
لعل أسوأ هذه التغييرات أن
األزم���ة مكنت ع��دة أشخاص
وج��ه��ات م��ن تطبيق أحكام
الحرابة وقطع اليد والرجل من
خالف على موظف الكهرباء الذي
يحاول تصليح األضرار الفادحة
ج��راء ج��رائ��م قطع الكهرباء
والمشتقات النفطية.

بؤس شائعات
اللواء وطباخيه
الل��واء المنش��ق علي محس��ن األحمر
وطباخوه يطبخون شائعات ويقذفونها
الى الجمهور من وقت الى آخر ،مدركين
 على ما يبدو  -أهمية سالح الشائعات واإلكثارمنه في وق��ت األزمة ،ولكن مع ه��ذا اإلدراك
ليسوا ماهرين في تصميم الشائعات أو اختيار
التوابل التي تجع��ل الطبخة مغرية لآلكلين..
يطبخون ش��ائعة هادفة فإذا بها تفس��د بعد
وقت قصير ،ويفتض��ح كذبهم ،كما هو الحال
في ش��ائعة «رصد مكالمة هاتفية للرئيس»،
فقد خرج عيس��ى العذري المعروف عنه حسن
تقلي��ده لص��وت رئي��س الجمهوري��ة ،ليقول
للناس إن طباخي الفرق��ة األولى جعلوه يقلد
صوت الرئيس وهو ينطق بتلك الكلمات التي
س��جلوها له ،ثم زعم علي محسن وأصحابه
الكبار ذلك الزعم الذي سود وجوه اصحابه بعد
أن خرج عيسى العذري يقول للناس :أنا صاحب
ذلك الصوت ،وقد خدعون��ي ..وليس أقل من
ه��ذه الفضيحة ،فضيح��ة الطي��ار االنتحاري
المحسني في الشائعة التي خرجت من مطبخ
الفرقة االولى حول سقوط الطائرة بلحج ،فقد
تعرض طباخو الش��ائعة وم��ن تداولها للنقد
من مقربين له��م ألنها ش��ائعة واضح كذبها
فض ً
ال عن نتانتها التي تدل على نتانة رؤوس
أصحابها.
الش��ائعة الكبيرة الكاذبة هي تل��ك القائلة
ً
ً
وحماية
حمية للشباب
إن اللواء األحمر انش��ق
للمعتصمي��ن ،فه��ذه الش��ائعة س��قطت بعد
أن تبي��ن أن كل مس��يرة تخلو من مليش��يات
اللواء تبدأ وتنتهي بس�لام ودون إراقة قطرة
دم واحدة ..وبعد س��قوط هذه الشائعة جاءت
ش��ائعات «محاولة اغتيال اللواء» مرة أشاعوا
أنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل الوسطاء
مشائخ سنحان وبني بهلول ومن بينهم أخوه
األكبر ،وم��رة أن ضابط��اً من أفراد حراس��ته
يدعى جمال األحم��ر ُقتل داخ��ل الفرقة ألنه
جُند من قبل «النظام» الغتيال اللواء ،وأخيراً
الشائعة السمجة القائلة إن أشخاصاً من الفرقة
استقطبوا من قبل الحرس الجمهوري واألمن
القومي والنجدة واألمن المركزي ،هكذا دفعة
واحدة (!) الغتيال الل��واء أثناء أداء صالة العيد
بالفرقة عن طريق س��يارة هيلوكس محملة
بدبتي غ��از داخلهما مواد متفج��رة تزن مائة
كيلو جرام ..فمن يصدق هذا الكالم؟ س��يارة
هيلوكس محمل��ة بمواد متفج��رة تدخل من
بوابة الفرقة وتصل الى مصلى العيد ..بينما
ليس بمقدور أحد أن يمرر مسدساً في أي مكان
على بُعد خمسة كيلو مترات من بوابة الفرقة
حي��ث جواس��يس ومليش��يات الل��واء تحصي
األنفاس وتفت��ش الجمادات والنس��مات التي
تسعى في االرض..
إنها ش��ائعات كاذبة الغرض منه��ا واضح..
تحس��ين صورة الرج��ل التي تتع��رض للنقد
والتش��ويه ،والتغطي��ة عل��ى الجرائ��م التي
ترتكبه��ا مليش��ياته بح��ق المعتصمي��ن
والمواطنين ،والدعاية له في مواجهة الضغوط
التي تم��ارس إلخراج المجاميع المس��لحة من
مناط��ق تواجد المعتصمي��ن والمتظاهرين..
حيث تل��ي الش��ائعات الكاذبة ع��ن «محاولة
االغتيال» جم��وع تندد وصحف تروج ومجلس
باس��ندويهي يس��تنكر ومجلس قبل��ي يهدد
وخطيب مالحق دولياً ّ
يحذر.

العقــوق ..واعتقــال البـــروق
وسيذكر التاريخ من يكظم الغيظ ..ويتنصل
ع��ن اتفاق��ات االنتقام القات��ل والدم��ار الهائل
ليحافظ على وطنه من االنهيار ،وينس��حب من
العصبة االش��رار ،فال تأخذنا الع��زة باإلثم ،وقد
علمتنا أبجديات السياس��ة أن الفرص التاريخية
نادرة وال تتك��رر ،وال ينفع بعدها عض الندم ،أو
تغني مع محم��د صالح حمدون ،ش��رعك حكم،
وافتراضاً ليس كل التزام للخارج قرآناً وإنما هو
ٍ
ش��يء ٌ
والعطاء والتعديل ،والتطوير
قابل لألخذ
وتغليب المفيد والنافع خاصة إذا كان االمر يمس
مقدسات الوطن ووحدته ومنجزاته ،ويحول دون
القذف به  -في لحظة الحمق  -الى هاويةٍ ال قرار
له ،ولطالما حذر العق�لاء والمحللون المنصفون
م��ن الته��ور الجام��ح ،ورك��وب العن��اد المدمر،
والصلف المغامر ،وتوجيه السهم القاتل الى قلب
الوطن النابض بالحب ،ف��إن انفلت العقل نضج
إي��ذان بانفجار بركاني
العقل من عقال��ه فذاك
ٌ
فظيع يبتلع رؤوس الثعابي��ن وكل المتواطئين
واألبرياء المساكين الذين لم يسيروا في طريق
التهلكة والخسران المبين.
الجماعات البشرية أو الشعوب ..تبني االوطان،
وتعمرها بأجمل البنيان وتحوطها بأسيجة القلق
والحرص وأس��وار الم��ودة وابتس��امات حدقات
العي��ون ،وفوالذي��ة الق��وة النابعة م��ن دهاليز
النفوس ،ال أن تخرّبها أو تتغاضى عن تدميرها
لتصحو على أطالل خرائب.
لقد رفض كثير من الش��عراء الكبار اس��تبدال
أوطانهم بجنان خضراء تجري من تحتها األنهار..
فيها كل ما تشتهي النفوس وتهفو اليه العيون
«أحمد ش��وقي وبابلو ني��رودا ومحم��د محمود

بعيداً عن حكايات المجلسين االنتقالي والوطني وشرعية أو عدم شرعية
الحكم واستمرار جوالت المكايدات والنفخ في البالونات ،وشرعنة التدويل
أو الخوف من افتراسه ثروات بالدنا ..يبقى اتخاذ القرار الصائب في هذه
اللحظة التاريخية ..أمراً مهماً بل فيص ً
ال خطيراً ..ألن أي تخاذل أو تقاعس ،أو إسراع
سيترتب عليه ..مستقبل بلد وحياة شعب..

أحمد مهدي سالم
الزبي��ري أقرب مث��ال» ،ألن لألوطان قداس��تها
وطهرها ،وس��حرها اآلس��ر ،وألقها الجاذب لكل
األفئدة ،بما فيها العصاة ،وما أكثرهم في أيامنا
هذه الت��ي توش��ك أن تصطبغ جميعه��ا باللون
االرجواني.
ً
ً
حكم يربضُ
تبا لسلطة زائلة ،وسحقا لكرسي ٍ
عل��ى أرواح ماليين أُزهقت في س��بيل امتطائه
وإش��باع رغب��ة ش��هوانية ش��يطانية الغتصاب
سرير الدولة بأس��اليب غير قانونية وال عرفية،
وال أخالقية ،وعلى غير رضي السواد األعظم من
الشعب الذي هو من يحدد طبيعة الحكم والقائد
الملهم ال��ذي يعتلي��ه ورجاله إلدارة ش��ؤونهم
وتصريف أمورهم ،ويق��ود طموحاتهم الى أفق
عامر بخير أوفر ،ومس��تقبل أزهى بعيش أرغد،
ومجدٍ سؤودد.
وف��ي جانب آخ��ر من الص��ورة ..ي��رى البعض
الواقع��ي المتش��ائل أن الوض��ع غائ��م ،والحال
ناقم والشر قائم ،وغراب البين هائم بعد طرده
الحمائم ،ونعيب البوم جاثم ..في انتظار الوالئم.

مالمحُ قتام��ة واكفه��رار تغطي وج��ه الليل
والنهار ،وتحجب مس��احاتٍ من األف��ق الذي بدأ
يعش��قُ اللون وتحج��ب األحمر القان��ي ،ويكادُ
ً
ً
الزمة كسائل البالزما
س��مة
االحمرارُ أن يكون
لجو األزمة الملتهب بالحرائق والبارود على نحو
متقطع ومحدود ،وتمتزج بحرارة الصيف الساخن
ثم قطرات الش��تاء البارد ،وقوة احمرار الغضب
في العيون واختالطه بأزي��ز الطائرات ،وهدير
المدافع ،ودوي القذائ��ف ،وتوزيع وجبات الرعب
اليومي ،ويختلط كذل��ك بالكراهية القذرة التي
بدأت تسود رغم أنف المحب والحسود ،وبأمل أن
تكون الوقود الذي يغذي القلب الحقود بإفرازات
العقوق والجحود.
ورغم تل��ك الغي��وم الس��وداء ..يبق��ى األمل
حيث يحلم االنس��ان المطح��ون برضى المعاناة
باش��راقة يوم فرائحي مش��مس وأجواء هادئة
مريح��ة ،وابتس��امات صادق��ة وديع��ة وحرك��ة
نش��اط دؤوبة وعالقات تكاملي��ة وثيقة ..يحلم
بأن تعود بس��رعة ،األلفة التي غادرت والرحمة
التي فرّت،و الصدق ال��ذي غاب كقمر ليلة بهية

وتوارى خلف السحاب هروباً من الغي
كما أن قل��وب المس��ؤولين والحكام
اكثر شفقة من ش��فيقة ابنة (شوتر)
في (همي هم��ك)  ..أن يعود الصفاء
والنقاء الى العالقات المجتمعية التي
تسممت بغبار الكراهية ورماد الحقد،
فال نفسٌ ه��دأت وال مزاجٌ طاب ،وال
مذاق لطعام وش��راب ،أو فرحة بلقيا
االحباب ما دام االفتراق تضرّست له
أنياب واتسعت متاهات السراب التي
تاه فيها أكثر الشباب ،وهم يحلمون
بالقدر المستجاب واألماني العذاب.

لقطات

«العيد الحزين
< اختفت االبتس��امات وطار االمن وزاد الهم،
والمواط��ن بين أكثر م��ن خوف :ه��وس القتل،
ورعب األسعار والتزامات هذا العيد ..جعلوه عيداً
بطعم المرّ وبمذاق العلق��م ،مكايدات اضافية
أثقل��ت الكاه��ل ،وه��دت الكبير والجاه��ل ،وذا
الجميل ،يس��تاهل ..كله حال يستاهل ..قاتلهم
اهلل كادوا يقتلعون حب الحياة من قيعان النفوس.
من بعدنا وأفضل منا
< األلمان يحتفلون بوحدتهم في الوقت الذي
نحن فيه نتآمر على وحدتنا.
التوقيع :األديب والقاص محمد الغربي عمران
البديل الجديد
< ه��ل أصبح��ت القبيل��ة بدي� ً
لا ع��ن الحزب
السياسي ،والمنظمة المدنية؟! تساؤل كان يدور
في ذهني بتأثير المنحدرات الحادة لألزمة حتى

جاءت طروح��ات المفكر محمد حس��نين هيكل
لتزيدني يقيناً بما كنت متردداً فيه.
جامعة السياح الواطئ
< الجامعة العربية أصبحت بوابة مرور ألعداء
الع��رب كي يس��تنزفوا ثروات الع��رب ..العروبة
راحت فين!
ال يعلمون!
< هل تعلم سلطة محافظة أبين أن المحافظة
احتلت المرتبة االولى في رفع األسعار وفقاً آلخر
تقرير اقتصادي؟ وأن الباقين في جعار واخواتها..
أكثر معانا ًة عذاب وحصار وعزلة في كل ش��يء،
ويكادون يموتون جوعاً وأنى للمحافظ أن يعرف؟!
فيها ..صعوبة
< نحس أن أبا بكر س��الم بلفقيه عندما يغني
رائعته
«يصعب علي��ك ..يصعب»  ،كأن��ه يقول لهم:
صعبٌ جداً< .صعب عليكم..
فرسان االنتقام
< زالزل ،زح��ف ،عواص��ف ،براكين ،حس��م،
اقتحام ،بعض من إفرازات سياسيين  ...يجهزون
المشانق من اآلن ..إنهم يحلمون باغتيال الجياد..
أليس كذلك؟!
آخر الكالم
أتلتمسٌ األعدا ُء بعدَ الذي رأتْ
دليل أو وضوحَ بيانٍ؟!
قيامَ ٍ

اخـي المـكلف  :اليجــوز لك فرض واستيفاء الضريبة على مبيعاتـك من الســلع
والخدمات إال بعد تقدمك لالدارة الضريبية للتسجيل وحصولك على شهادة التسجيل
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