
كم هو جميل حزب التجمع اليمني 
لالصالح))فاتح الشهية(( وهو يفتح 
شهية اليمنيين لتقبل البند السابع من 
ميثاق االم��م المتحدة عبر مطبليه 
ومسوقيه الذين تعود الشعب على 
تطبيلهم لثالثة ع��ق��ود م��ن الزمن 
فلم يكتفوا بترحيب حزبهم بالقرار 
فحسب ب��ل ق��ام ك��ل منظري حزب 
االصالح بتسويق البند السابع على انه 

اكسير الحياة لليمنيين اذا مار ادوا الخلود ..لقد 
ذكرني تجمع االصالح ومنظروه وهم يروجون للبند 
السابع بالشاعر التونسي المعروف ابي القاسم الشابي  
وقصيدته ))فلسفة الثعبان المقدس(( والتي شرح 
فيها كيف ان الثعبان افزع طائر الشحرور، ومن 

ثم ساق له عددًا من المبررات التي تقنع 
طائر الشحرور بالتهامه ليسكن خالدًا في 
بطن الثعبان حيث ان الثعبان سيلتهم 
ده واعطاه فرصة 

ّ
الطائر الضعيف ليخل

للتفكير وم��ن ث��م ع��اد ليتعامل معه 
بالقوة ولكن طائر الشحرور ادرك انه 
بكلتا الحالتين مأكول مأكول فقال »ال رأي 
للحق الضعيف والصدى« ليقول للثعبان 
افعل ماشئت.. وهذا هو حال اليمنيين 
مع حزب االصالح والبند السابع مع فارق ان الثعبان 
اراد التهام الطائر المسكين بنفسه أما حزب تجمع 
االصالح يريد لألجنبي ان يأكلنا ..تكب�����������ي��������ر الله 

اكب�ر ولله الحمد!!

م��اذا يجب ان تعمل حتى ال 
تهم بأنك عفاشي:

ُ
ت

1- ال ت��ق��ل ان ال��ك��ه��رب��اء 
طافية وان الحكومة عجزت 

عن حمايتها .
2- ال تقل ان هناك انفالتًا 
امنيًا وان االغتياالت مستمرة 

.
3- ال تعلن رفضك للوصاية 
الدولية او ت��ح��اول ان توضح 

معنى البند السابع .
4- ال تتحدث عن اي شيء 
جميل او مشروع تحقق في 
ع��ه��د ال��ن��ظ��ام ال��ف��اس��دالن��ه 
ل��م يحقق شيئًا وك��ان ظالمًا 
دي���ك���ت���ات���وري���ًا، واالح������زاب 
التي كانت م��وج��ودة لم تكن 
حقيقية وان��م��ا م��ن أالع��ي��ب 

عفاش المستبد .
5- ال تعارض من يقول ان 
كل المشاكل والفوضى والفساد 
ال��م��وج��ود ح��ال��ي��ًا ه���و بسبب 
عفاش وكذلك الفساد السابق .
6- الت���ع���ارض م���ن ي��ق��ول 
ان ال��ج��ي��ش م�����واٍل ل��ع��ف��اش 
وان الحوثة م��وال��ون لعفاش 
وان الموالين يتقاتالن فيما 

بينهما.
7- ال ت��ع��ارض م��ن يتهم 

ال��ح��ك��وم��ة ب��ان��ه��ا ف��اس��دة الن 
معظمها م��ن المؤتمر وان 
ن����ورا ال���ج���روي ال��ت��ي تطالب 
بإسقاط الحكومة انها ايضًا 
م��ؤت��م��ر وان��ه��ا م��دف��وع��ة من 
قبل المؤتمر السقاط حكومة 
الفساد التي معظمها مؤتمر .
8- ال تعارض من يقول ان 
عفاش دبر جريمة النهدين 
وان�����ه م���ن ي���دع���م ال��ق��اع��دة 
ويدعم الحوثة ويدعم الحراك 
ويمتلك ارص���دة ف��ي الخارج 

وطائرات في منزله .
9- ال تختلف مع من يقول 
ان االقاليم نعمة من الله والبند 

السابع سيبني اليمن .
10- ال تختلف مع من يقول 
ايرادات الدولة ارتفعت بنسبة 

200% عما كانت عليه في 
ع��ه��د ع��ف��اش وان����ه الي��وج��د 
عجز مالي بالدولة والتطلب ان 
تصرف المكافآت والعالوات 

حاليًا النك ستصبح عفاشيًا.
11- الت��ع��ارض م��ن يقول 
ان ع���ف���اش اص���ب���ح ع���اج���زًا 
ال ي��ت��ب��ع��ه غ��ي��ر ال��م��ج��ان��ي��ن 
والمتمصلحين، وال تعارض من 
يقول ان المشاكل في جميع 
ال��م��ح��اف��ظ��ات وال��م��دي��ري��ات 
ه��ي م��ن ع��ف��اش وم��ن��اص��ري��ه 
وان عفاش يتحكم بالحوثة 
وال��ح��راك والمؤتمر والجيش 

والمجالس المحلية !!! 
ابتعد عن كل ذلك وال تقارن 
ماضيًا سيئًا بالحاضر المثمر 
واال ف���أن���ت ع��ب��د وع��ف��اش��ي 
ومعرقل لمخرجات ال��ح��وار 
ومسيرة البناء فالديمقراطية 
ليست كما تتصورها بالرأي 
والرأي اآلخر انما الديمقراطية 
في هذا الوقت هي ان توافق 
على مايطرحه اآلخرون دونما 
تعليق ... وان اردت ان تسلم 
من االتهام فودع السياسة في 

زمن الوصاية..

مشروع العقوبات 
ب���م���ج���ل���س االم�����ن 
أع���دت���ه بريطانيا 
ول���ه���ا ع�����ام ك��ام��ل 
ت����ح����وم إلق��������راره 
واع���ت���م���اده فهل 
هذا يعني أن لعابها 
ي��س��ي��ل ل��ل��ي��م��ن من 
جديد خصوصًا ولها 
سابق احتالل لجزء 
منه لمدة تجاوزت 

130عامًا؟!
ه����ل ب��ري��ط��ان��ي��ا 
تخاف علينا إلى هذا 
الحد وه��ل عالقتنا 
بها متينة ومنافعها 
االق���ت���ص���ادي���ة منا 
ك����ب����ي����رة ب��ح��ي��ث 
تسابق الزمن إلنجاح 

التسوية السياسية 
في اليمن ؟!

رغ��م اننا كشعب 
ل��م نسمع ان لدينا 
م��ص��ال��ح ك��ب��رى مع 
ب��ري��ط��ان��ي��ا او ان 
ل��ه��ا دع���م���ًا لليمن 
اقتصاديًا.. بريطانيا 

تحن!! 

اخ���وان اليمن سعوا 
منذ عامين الستصدار 
قرار أممي بوضع اليمن 
ك���دول���ة ت��ح��ت ال��ب��ن��د 
ل هنا؟.. السابع.. أتساء

لماذا لم تكن جهودكم 
منصبة نحو وضع اليمن 

تحت البند "الشابع"..
ب�����ث��الث ن��ق��ط فقط 

كنتم تدخلون التأريخ من اوسع ابوابه ويشهد 
اليمنيون بأن رهانكم دائما لبناء يمن وليست 

رهانات خاسرة تدمر مستقبل اليمن..

هل يعتبر رف��ض حميد 
األح���م���ر دف����ع ال��ض��رائ��ب 
ال��م��س��ت��ح��ق��ة ل��ل��دول��ة عن 
ش�����رك�����ات�����ه ع����ل����ى م����دى 
س��ن��وات طويلة وتراكمها 
بالمليارات وحرمان الخزينة 
ال���ع���ام���ة م��ن��ه��ا، ت��ع��ط��ي��اًل 
للحياة السياسية يستحق 
العقوبات بموجب ق��رارات 
مجلس االم��ن ال��دول��ي أم ال 

؟ ...

فيسبوك

16

العدد:  )1700(
االثنين

 3 / 3 / 2014م  
1 / جماد أول / 1435هـ

اشراف/
- وزارة الماليةكامل الخوداني

- مصلحة الضرائب
- ثانوية عمر المختار - صنعاء

- كلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء

هشام بن عبدالمغني 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

الى جنود الوطن وحماته
ياحماة الوطن حماكم الله 

يامن حميتم الوطن بأرواحكم 
يامن تركتم اهلكم واوالدكم 

يامن تحملتم شدة البرد 
يامن تحملتم حرالشمس

يامن سهرتم ليل نهار
لن نوفيكم حقكم 

ألف تحية والف تعظيم سالم 
لكل ج��ن��دي وض��اب��ط سهر ليل 

نهار وترك االهل والخالن 
ألجل تراب هذا الوطن 

حماكم الله ياحماة العرين

السيادة
هي " الكرامة .. والكرامة 
ال ت��خ��ص ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه 
ص���ال���ح وح�����ده ب���ل تخص 
شيئًا آخ��ر اكبر منه ومني 
وم��ن��ك��م ج��م��ي��ع��ًا وف��وق��ه 
وفوقي وفوقكم جميعًا انه 

)الوطن(" .

عبداهلل السقاف

عبداللطيف حيدره

نبيل حيدر

كتاباتهم

ماجد العديني

عبدالرحمن العابد

صورة وتعليق

مقتطفات

سام الغباري

نحن جائعون
خائفون
ضائعون
مظلمون

والرفاق حائرون
يفكرون .. يتهامسون

في جنون .. )المعرقل( من يكون؟

أمل ال ينتهي

يفترض ان البند السابع يشمل معاقبة 
الحكومة اليمنية والزامها بقرار دولي 
للقيام بمسؤولياتها وواجباتها األخالقية 

نحو شعبها..

عبده حمود القحطاني

الن��ط��ل��ب م��ن ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة او أي��ة 
حكومة قادمة س��وى شيئين:-الحفاظ 
ع��ل��ى م��ات��ح��ق��ق ل��ل��وط��ن م��ن المكاسب 
والمنجزات.. توفيراألمن واالستقرار، 
وسوف نمنحهم صك غفران لمايقترفون 

من أخطاء أثناء تسيير دفة الحكم!

سفيان السالمي

ال��وج��ه ال��م��ب��ت��س��م ف��ي ك��ل ال��ظ��روف 
قناع لشخصية قوية ق��ادرة على صنع 

البطوالت..
بينما الوجه الذي يحاول اظهار البطولة 
ف��ي م��الم��ح��ه يخفي شخصية ضعيفة 

تعيش الهزيمة ،،،،
فلتكن مبتسمًا دائمًا من قلبك!! 

Saif Rdwan

والمشكلة انهم فارحون بقرار مجلس 
األمن 

ويعتبرونه انجازًا لثورتهم المزعومة: 
وفاكرين ان القرار هذا ضد علي عبدالله 

صالح؟!
رضي الله عمن سماهم »خرفان«

الصراحة تشبيه في محله!!

عبدالملك الفهيدي 

واخيرا ...سفن باكستانية تجرف 
االسماك ق��رب سقطرى ...معد كان 
ناقص اال باكستان ما وصلوش ال عندنا 
...اهم وصلوا ...بالد ملطشة ...ومحد 
��ي ه��ذه دول���ة اس��الم��ي��ة وثروتنا 

ِّ
ُي��ق��ل

واحدة ..!!

مبروك الشاهري

ليس من حِقَك أن تتطلع إلى منصٍب 
ُم��ه��م ف���ى ب��ل��دك ، ف��ه��و م��ث��ل مقاعد 

األوتوبيس مخصصة لكبار السن !!

Ibrahem Y. Alhakeem

"الحباري" أهم!!
يبحثون "س��ب��ل ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى طائر 
الحباري في المهرة" بزعم أنه "مهدد 

باالنقراض".
وال يبحثون "سبل الحفاظ على اإلنسان 

اليمني" من االندثار، اقتتااًل أو جوعًا !!!!
بالمناسبة "حماية طائر الحباري" كانت 
من أبرز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني!!

ماهر شجاع الدين 

أيها اليمنيون ...
ال تلوموا بريطانيا او امريكا او اي طرف 

يفكر بمصلحته !!!
لوموا أنفسكم وكيف اصبحتم مجرد 

متفرج على ما يحصل لكم..

أمل الباشا

في المادة رق��م »7« من ديباجة قرار 
ات  مجلس األمن »2140« ,إدانة االعتدء
على المنشآت األمنية والعسكرية، وتشديد 
على ض��رورة اإلص��الح في القطاع األمني 

ة. والقوات المسلحة بشكل فعال/بكفاء
س��ؤال مش بريئ من المعرقل اليوم 

إلصالح هذا القطاع ؟

- قصة االم���وال المنهوبة من 
النظام السابق في اليمن .. مثل 
قصة اسلحة ال��دم��ار الشامل في 
العراق .. وكلتاهما قصص واهية، 

ولصنع المبررات فقط.
- وق���رار مجلس االم��ن ب��إدراج 
اليمن تحت وطأة الفصل السابع 
من ميثاق االمم المتحدة.. مثل، 
قرار العراق بإدراجها تحت وطأة 
نفس الفصل في عام 1990م.. 
على اس��اس حل المنازعات حاًل 

سلميًا طالما أدت هذه المنازعات الى تهديد 
األمن والسلم الدوليين ونشوب الحروب .. 

- االلتزامات التي يتضمنها الفصل السابع 
ُملزمة على اليمن ، كما كانت ُملزمة على 

العراق من قبل .. 
ات في اليمن ستكون الطريق  - لجنة الجزاء
للجنة اركان حرب صهيوني في اليمن .. وكما 
كانت لجان التفتيش ف��ي ال��ع��راق الطريق 
الى لجنة ارك��ان حرب صهيوني في العراق، 

واحتاللها في 2003م.. 
- هدف تدمير الجيش اليمني او ما تبقى 
منه "بعد احداث الثورة المزعومة، واحداث 

ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة " م��ن اه��م 
االه�����داف ال��م��رح��ل��ي��ة ف��ي ق��رار 
اليمن تحت وط��أة الوصاية في 
الباب السابع ، وكما كان تدمير 
الجيش العراقي هدفًا من اهداف 
القرار نفسه في عام 1990م.. 
- اس��ت��م��رار تدمير وتقسيم 
ال��ي��م��ن ب��أي��دي اليمنيين أه��م 
ه�����دف ل����ق����رار ال���ي���م���ن ت��ح��ت 
ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع .. ن��ف��س��ه ك��ان 
الهدف،تدمير وتقسيم العراق 
بأيدي العراقيين مع نفس القرار، وبعد الحرب 
الصهيوامريكية على العراق في 2003م.. 
وعلى نفس االس��س الطائفية والسياسية 

والجهوية.. 
- الذين يهللون ويرحبون بقرار مجلس االمن 
بخصوص اليمن تحت وطأة الفصل السابع ، 
اكيد حيبكوا ويندموا فيما بعد .. تمامًا مثل ما 
ندموا وبكوا دمًا الذين هللوا ورحبوا بالوصاية 
والتدخل واالحتالل االجنبي في العراق، نتيجة 

نفس القرار في عام 1990م.. 

يحيى العماد

محمد حميد العمري

منشور األسبوع

االموال المنهوبة وأسلحة الدمار الشامل 

حنان اليمنية

سيدتي العاملة أنت أنظف و أطهر وأرقى من ألف مسؤول يجلس على كرسيه الناعم..

حرب المؤمنين
معارك السيطرة والتكالب على أدوات االقتصاد والتجارة واالحتكار يسمونها 
)حرب المؤمنين(. وتحت ه��ذه العقيدة يتم االحتكار  في ه��ذه البالد ب�
واستغالل النفوذ وخلط أوراق الوجاهة والوظائف والمشيخة بفرعيها الديني 
والقبلي .. مع كوكتيل مودرن يقدم المدنية من خلف الضرب تحت حزام 
االقتصاد الوطني والتالعب الضريبي والجمركي مع الشقيقين الكبيرين.. 

التهرب والتهريب . 
وعودًا على فساد عقود مضت .. لو كان »صالح« وحده العابث والفاسد .. 
لكنا بعده على غير الحال أيامه.. ووأخطبوط الفساد والنهب لن يتوقف ببتر 

ذراع واحد من أذرعته . 
وعليه .. يمكن إجازة اللعنة على المؤمنين ..أعاله ..

»الدفريشن« معلق
بينما كنت مارًا من 
ج���وار مجلس األم��ن 

الدولي 
ف�������إذا ب����ي اق���اب���ل 
م��ن��دوب ال��ي��م��ن في 

االمم المتحدة 
فصرخت في وجهه 
وقلت له كيف مرروا 

القرار وانت موجود
ف��ه��م��س ف���ي اذن���ي 

بكل خشوع الجماعة اتصلوا لي من صنعاء وقالوا 
احنا نحب »السابع« الن »الدفريشن« معلق 

عندنا ومش قادرين نزق البالد إلى بر األمان 
اقتنعت بكالمه وأجهشت بالبكاء ودعوت 

له بالتوفيق 
وقلنا ل��ه ش��د حيلك علشان ن��وص��ل للبند 

العشرين 
فأجهش بالبكاء حتى ابتل سروال بانكي مون !!

حميدحسين الخراشي

إبراهيم شايف مخارش

جمال الورد

بريطانيا تحن!

البند السابع ...إكسير الحياة

تهم أنك عفاشي 
ُ
كي ال ت

بند شااابع

ضرائب حميد


