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 تابعت مسيرة أجنبية احتجاجية على 
العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، وشهدت 
مسيرة يمنية احتجاجًا على رفــع الحكومة 
الــدعــم عــن المشتقات النفطية.. ومابين 

مسيرتنا ومسيرتهم بون شاسع من الوعي..
< مسيرتنا «دوشـــة» و «دوشــنــة» وحــرق 
اطــارات وافــزاع للمارة وللساكنين وألصحاب 

المحالت والسيارات..
< مسيرتهم مشي بــأدب ونظام وصمت.. 
صفوفًا صفوفًا تاركين اليافطات تعلن عن 

مطالبهم..
> مسيرتنا تقتل هدفها- مهما كان منطقيًا 
ونبيًال- بالصراخ والصيحات والتكبير والهتاف 
و«العرعرة».. واحد بيده «ميكرفون» وآخر 

«صميل» وثالث معه «حجارة» و..و الخ..!!
< مسيرتهم تفرض هدفها وتزيده نبًال 
ومنطقًا بالتعبير النبيل وبحسن اإلعـــداد 

واالنضباط بالزمان والمكان..
< مسيرتنا التذهب آثارها وصداعها من 
الــرؤوس والنفوس إّال بعد أسابيع إن لم يكن 

أشهرًا!!
< مسيرتهم تعلق بالذاكرة كنموذج راٍق 
وواٍع يجب االحتذاء به ومحاكاته ومشاهدته..

< مسيرتنا يعود المشارك فيها  إما ضاربًا أو 
مضروبًا أو مخربًا أو فوضويًا أو مدانًا أو مجرمًا أو 

بلطجيًا على أقل تقدير!!
< مسيرتهم يعود المشارك فيها إنسانًا 
مرتاح الضمير محمود الفعل ونبيل المسعى..

< مسيرتنا التأمنها على شجر أو حجر أو 
بشر..!!

ف ضــررًا.. وتترك فيما 
ّ
< مسيرتهم التخل
خرجت من أجله أثرًا..

< مسيرتنا ندم!!
< مسيرتهم قيم!!

< البرامج واألنشطة والفعاليات التي أقامها المؤتمر الشعبي العام خالل شهر رمضان 
في المحافظات والمديريات والدوائر كان لها األثر االيجابي الكبير على المستويين 
الوطني والتنظيمي.. استمرار مثل هذه الفعاليات شيء طيب وسيعود على الوطن 
والشعب والمؤتمر بالفائدة الكبرى وسيوسع من رقعته الجماهيرية وسيجعله قريبًا 

من هموم المواطنين أكثر.. زد على ذلك أن إقامة مثل هذه األنشطة مطلب ملح من 
قبل أعضاء المؤتمر وقواعده التي تطالب بمزيد من التواصل واالتصال وأال يكون 
أداء المؤتمر أشبه بالعمل الموسمي، سيما وأن المرحلة تتطلب تعزيز قيم الوسطية 

واالعتدال لمواجهة التطرف ودعاة التكفير وداعش.

«اإلصـــالح» ودجل ٢٠١١م
ــات وشـــعـــارات حــزب  ـــى خــطــاب ــعــودة ال ــال ب
«اإلصالح» في ساحات «التغرير» عام ٢٠١١م 
يتضح جليًا أنــهــم كــانــوا يعلنون برنامجهم 

للمستقبل بطرق ملتوية وأساليب 
خداع ودجل..

زايـــــدوا بــالــبــطــالــة .. بــالــفــســاد.. 
باالنفالت األمني.. بالتسول.. 
برفع األســعــار.. بالجرع.. 
ــــة..  ــــال ــــزب ــــن ال ــــل م ــــاألك ب

ـــاالســـتـــحـــواذ الــوظــيــفــي..  ب
بــالــحــروب القبلية.. بافتعال 
األزمات.. بكرامة اليمن.. بحال 
الموظف المدني والعسكري.. 
بموانئ عدن.. والكثير الكثير 
من القضايا زايدوا وحرضوا بها 

على الــنــظــام، وبــعــد أن تمكنوا 
ها هم يوقفون التوظيف ويضاعفون 
ــة،  ــاب ــة.. ويــفــســدون بـــال رق ــطــال ــب ال

ويتسولون من كل سفارة.. وها هم يمارسون 
أبشع أساليب السطو واالستحواذ والسيطرة 
على الوظيفة العامة ويشعلون الحروب بين 
القبائل والــمــذاهــب.. وتسببوا على المغترب 
ـــطـــرد.. وبــهــذلــوا  ـــهـــوان وال ــذل وال ــال ب
الموظف الــمــدنــي.. وارخــصــوا 
دمــاء العسكري.. وعبثوا 

بأمن واستقرار البالد..
واستمروا باقتراف 
ــحــمــاقــات وشــنــقــوا  ال
كل آمــال وطموحات 
الــيــمــنــيــيــن بــدعــاوى 

كاذبة..
ــإلصــالح.. ما  أال تبًا ل
أغنت عنه خطاباته 
وشعاراته وسيذوق 

وبال أمره!!

«الفاضي» 
وأسخف تبرير!!

< ظهر الكثير من األبواق والدراويش عبر الفضائيات 
ضمن سيناريو معد مسبقًا لتبرير الجرعة القاتلة، ولعل 
أسخف تبرير أطلقه البرلماني االخواني شوقي «الفاضي» 
عبر قناة الدجل والــكــذب «سهيل» حيث قال:«على 
الشعب أن يعلم أن هذه الجرعة أقرها نظام علي عبدالله 
صالح عام ٢٠١١م وما قامت به حكومة الوفاق اآلن هو 

تنفيذها».
 وللعلم أن هذا التبرير القى سخرية الذعة من غالبية 
من سمع «الفاضي» وهو يهذي به.. حتى أن أحدهم قال: 
هــؤالء ال يكتفون بقتل الشعب بل إنهم يصرون على 

استغبائه!!
فعًال هل هناك أوقح وأبجح وأخزى من هذا السقوط 
اإلنساني واألخالقي الذي يمارسه دراويش االخوان بحق 

الشعب؟!!

مطلب ُملح

 في حال استمرت الصراعات والحروب بين اإلصالح 
والحوثيين، وفــي حــال استمرار االنــفــالت األمني 
واستمرار الخارجين على القانون في استهداف 
منتسبي القوات المسلحة واألمن فإن عائدات رفع 
الدعم عن المشتقات النفطية ستذهب الى كشوفات 
«التعويضات» و«اإلعمار» وكأنك يا بوزيد ما غزيت!!

ــهــذا يــجــب عــلــى كــل االحـــــزاب والتنظيمات  ول
السياسية االمتثال لدعوة الرئيس لالصطفاف الوطني 
ونبذ العنف والحروب والصراعات والثأرات السياسية، 
ما لم على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وال ترهن 
مستقبل البالد لمن يسعون إلى تنفيذ أجندة خارجة 

على حساب الدم اليمني الطاهر..

 ودع الوطن أمــس األحــد  أحــد أبرز 
الفنانين الذين تغنوا بأمجاده وتاريخه 
وحضارته.. الفنان الكبير كرامة مرسال 
الذي يتواجد في غرامنا ويرفرف في 
علمنا..كرامة مرسال الذي نجده كلما 

ندندن وكلما أردنا أن نستمع للغناء..
كــرامــة الــــذي نستدعيه عــنــد كل 
حماس وال نستغني عنه عندما نناجي 
أمجادنا.. كرامة مرسال الذي استطاع 
بجدارة أن يعقد صداقة وطيدة مع 

آذاننا..
 رحــل كــرامــة  الفنان العمالق وقد 
تجاوز السبعين عامًا تاركًا صوتًا دافئًا 

وفنًا أصيًال..
رحل وهو يوصينا جميعًا:

«من قال محبوبتك من قلت اليمن»
الفنان مــرســال مــن الفنانين الذين 
يمثل رحيلهم خسارة كبيرة لبلدانهم 

ولهذا استحق أن نبكي عليه!!

رحل «مرسال» ووصيته لنا

«من قال محبوبتك من قلت اليمن»

نرفــض الفوضــى والتخريب

ضريبة المبيعات..
 أين تذهب..؟

< منذ سنوات والمواطن يدفع ضريبة 
المبيعات للدولة عبر التجار.. منذ سنوات 
والخزينة العامة للدولة تحرم مــن مئات 
ــمــلــيــارات بسبب صفقة مــشــبــوهــة بين  ال

مسؤولين وتجار..
ليس مــن المعقول أن تــرضــخ الحكومة 
لتهديدات بعض التجار الذين يمتنعون عن 
دفع تلك المليارات بدعوى أنهم يعوضون 
األموال التي صرفوها للمتمردين ومن خرجوا 
إلى ساحات التغرير.. أم أن العملية مجرد 

ابتزاز لنهب المال العام..؟

توفيق الشرعبي

االصطفاف 
مطلوب

لنتآلف ونتعاون 
ونجتهد.. في إعالء 
لــعــمــل كي  ا قيمة 
يصبح يومنا أفضل 
من سابقه، وغدنا 
أجــمــل، وترابطنا 
أمتن، وتالحمنا.. 
ـــــــوى.. لــنــخــرج  أق
بأقل الخسائر، من 
هجمات األعاصير 
لعاتية  ا لربيعية  ا
الــتــي هبت وتهب 
على وطننا الحبيب 
مــن الــمــحــيــط الــى 

الخليج .

الزعيم يحتفل 
بزفاف نجله 

 «ريدان»
لله  احتفل الزعيم علي عبدا
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
الــعــام أمــس األحــد بــزفــاف نجله 
ــخــلــوق «ريــــــدان» في  الــشــاب ال
منزله بأمانة العاصمة، واقتصر 
االحتفال المتواضع على األهل 

ونطاق محدود من االصدقاء..
 وشـــارك فــي الحفل عــدد من 
الفنانين اليمنيين بينهم الفنان 

عمر باوزير..

الزميل الصعفاني 
يواصل الكتابة االسبوع القادم

ترويج األكاذيب واطالق التهم جزافًا ليس بجديد على قيادات حزبية فاشلة ومهزومة وسقطت في األوحال..
المؤتمر الشعبي العام وقياداته قضيتهم األبرز منذ بدء األزمة الحفاظ على األمن واالستقرار والسكينة العامة ورفض العنف والفوضى واالرهاب 
والتخريب..  وقد بات الشعب يعرف من يقفون وراء أعمال القتل والتخريب والفوضى.. ومن يرفضون أن تمتثل مليشياتهم للنظام والقانون 
وسلطة الدولة..إن تنظيمًا وطنيًا يقوده الزعيم علي عبدالله صالح سيظل مدافعًا عن مصالح الشعب ومكاسب ثورة (سبتمبر وأكتوبر) ومنجزات 
الوحدة المباركة، وما يلوكه الفاسدون ومن يديرون عصابات التخريب من مزاعم لم تعد تنطلي على الشعب حتى لو ارتدوا مالبس الرهبان وهذه 

القناعة اصبحت أيضًا لدى االشقاء واالصدقاء..

إعادة إعمـــار

الحرب العدوانية الوحشـــية الهمجية العنصرية التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلســـطيني في غزة توشك ان تكمل الشهر، وعدد 
أيامها ولياليها تتناسب مع عدد الشهداء من االطفال والنساء والشيوخ الذين يقاربون األلفين وغالبيتهم العظمى- ان لم يكن جلهم- 
من المدنيين األبرياء العزل.. أما الجرحى  فيزيدون عن التسعة آالف جريح.. ورغم حرب اإلبادة التي يرتكبها رابع جيش في العالم إذا 
ما قســـناه بالفترة الزمنية تكون نازية الصهاينة قد تفوقت على نازية هتلر ومع ذلك هناك مـــن القوى الدولية من يدعم هذا العدوان 
االرهابي الذي لم يعرف له التاريخ مثيًال وتزعم إسرائيل أنه دفاعًا عن النفس دون ان تسأل نفسها ممن؟! من شعب أعزل أرضه محتلة 

ويعيش محاصرًا في مساحة صغيرة من أرض فلسطين!
واذا ما قسنا مساحة غزة الصغيرة الى سكانها لوجدنا ان هذه المساحة تعد بفعل الحصار سجنًا لم تر البشرية له مثيًال..

إن أبشع ما في هذا العدوان الصهيوني البربري على غزة ليس موقف المجتمع الدولي الذي اعتدنا منه غض طرفه وتجرده من ضميره 
ضاربًا عرض الحائط بالقانون الدولي وكل القيم االنســـانية وذلك عن كل المذابح والمجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب 
الفلســـطيني على امتداد أكثر من ستة عقود من الزمن.. ولكن المؤسف والمحزن والمخجل هو الموقف العربي واالسالمي الرسمي الذي 
التنطبق عليه أوصاف التخاذل والضعف واالرتباك فحسب بل ما هو أسوأ من مجرد الخذالن، ألن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب 
والمسلمين والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني واجب يمليه االنتماء القومي، وهو بهذا المعنى والداللة فرض عين على األمة كلها..
 وهنا قد يســـوق البعض المبررات والذرائع في ماتعيشـــه الدول العربية من خالفات وصراعات وحروب لكن ذلك عذر أقبح من ذنب، 
والعكس هو الصحيح فالعدوان الصهيوني على غزة يؤكد عكس هذه التبريرات الواهية فالشعب الفلسطيني ليس وحده المستهدف 

بل العرب جميعًا شعوبًا ودوًال، تاريخيًا وجغرافيًا.. ومشاريع التقسيم خرائطها لم تعد خافية على أحد..
 ان مواجهة هذه المؤامرة توجب منع تصفية القضية الفلسطينية والعمل على اعادتها إلى مركزيتها وتوحيد الجهد العربي واإلسالمي 
باتجاه منع اســـرائيل من شن حروبها على ابناء فلسطين واجبارها على القبول بســـالم يعيد االرض والمقدسات والحقوق المسلوبة الى 
أصحابها في اطار عملية ســـالم عادل وشامل وهذا لن يتأتى إال بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك 
يبدأ من موقـــف عربي يلجم هذا العدوان الصهيوني النازي ووقف شـــالل الدم الفلســـطيني.. فالموقف من غـــزة بوصلة لتحديد اتجاه 

مستقبل العرب.

غزة ومستقبل العرب


