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قريباً
قد شربنا من الخوف

حتى ارتوينا،
وأكلنا من الرعب

حتى شبعنا،
؟ متى يا بالدي سيأتي األمانْ

ذبلت في انتظار المسرات أحالمنا
هرمت في المتاهات أيامنا

شاخ أبناُء أبنائنا
- تحت قصف المخاوف-

! بيل األوانْ شابوا قُ

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

 تتساقط كل األقالم واألحرف السوداء تحت 
أقدام أبناء الشعب اليمني الذين يهبون من 

كل أرجاء اليمن تأييداً للشرعية..
عشرات الصحف وعــشــرات المواقع االخبارية 

على شبكة االنترنت وقناة الفرس القطرية 
والمراسلين الذين يخونون شــرف الكلمة 

وينتهكون قداسة رسالة الصحافة ويتاجرون 
بالحقيقة كمرتشين تافهين.. كل هؤالء 
يتلقون يومياً صفعات قاسية من الشارع 

اليمني.. بسبب أكاذيبهم وعدم احترام الحقيقة 
والمصداقية وانحيازهم ألحزابهم..

هذا الدرس البليغ.. يستحق الوقوف 
أمامه بأمانة.. فكل أساليب الكذب 

والتضليل والمغالطات وغيرها.. تحولت 

ـــات  ـــاص إلـــــى رص
اسقطت أحــزاب المشترك 

واخرجتها من السباق..
كما أن أكاذيب «اآلن سيرحل.. 
غــداً.. بكره.. بعد التخزينة.. 
ــالم وآمــال  ـــخ».. مزقت أح ال
الشباب.. وقتلت طموحاتهم 
واصبحوا يعانون مــن االحباط 

واالنكسار..
لقد فشل إعالم المشترك رغم 
ما امتلكه من ضجيج وإمكانات وقنوات 
خارجية يتحكم بها.. ولعل المسيرات العظيمة 
المؤيدة للشرعية تؤكد سقوط وفشل أبواق الكذب، 

كما سقط وفشل االنقالبيون.

أقــــالم مهــزومــة

وظيفي!!تسيب 
ومصالح حكومية وكل إدارات  وزراء ورؤســـاء مؤسسات 

شؤون الموظفين يجب ان تتم 
محاسبتهم.. فهم يتواطؤون مع 

االنقالبيين والقتلة من قيادات 
المشترك عبر تسليم مرتبات 

ومكافآت لموظفيهم المتغيبين 
ــات الــتــغــريــر..  ــاح ــي س ألشــهــر ف

ويقودون أعمال فوضى وشغب..!
والمثل يقول: «الغداء من بيت 
سيدي والعشاء من بيت سيدي 
تمطر واال فــال مــطــرت»، ولهذا 
المشكلة.فالتسيب الــوظــيــفــي جـــزء من 

الثقافة المفخخة..!!
عبداهللا الصعفاني

 قضيتنا مع ما هو مفخخ من رصاص 
القول وقذائف الفعل تصل حد إعالن 
بــالدنــا بـــالداً مفخخة دونــمــا تفكير 

مسؤول بفداحة العواقب.
ــر قديم متجدد ويؤسس لقادم   < واألم
مرعب إذا لم نعد إلى الرشد والى الحكمة.. 
باألمس القريب خضع مواطن يمني لعملية 
إخراج رصاصة بقيت محبوسة في رأسه أكثر 

من عقدين من الزمن.
هل كانت الرصاصة طائشة أم بفعل متعمد 
.. يا ألطاف اهللا ما أشد صبرنا على الرصاص.. 
رصاص االعراس ورصاص الجريمة ورصاص 

المواجهات..
< األمر يذكر بماليين األلغام التي تمت 
زراعتها في المناطق الشطرية قبل الوحدة 
بدعم من القذافي، وقبل أن تنتهي الجهود 
الوطنية والدولية من إعالن اليمن خالية من 
األلغام، ها نحن نخوض فواصل قد تعود 
بنا من جديد الى مربعات كنا حسبنا أنها قد 
غادرت أو غادرناها مثل حرب صعدة.. الكارثة 

أن بيننا من يستدعي داحس والغبراء.
< اليوم المشاهد إنما تعيدنا الى الوراء حيث 
ثمة من يتفانى في الدعوة الى الفناء على 

حساب الحاجة للبقاء.
ــارت البنادق هدايا والقذائف عطايا  ص
وسط سيل من العبارات غير المنضبطة التي 
تستدرج السالح لوال ما تبديه الدولة من الصبر 

أمالً في استعادة العقل.
< والمذهل أن بيننا من لم يفهم بعد أن 
التطرف في القول يفضي الى التطرف في 

الفعل.. ودائماً فالنتائج كارثية.
< ومهما قيل عن الحاجة الى تغيير الواقع أو 
تصحيحه فإن تصحيح الواقع ال يجب أن يتم 

بفرض حلول غير واقعية.
< عندنا أحزاب تزعم أن عندها قواعد لكنها 
تقول بأنها ال تستطيع التأثير عليها األمر 
الذي يثير السؤال.. إذا كانت هذه قواعدكم 
فهيا اثبتوا تأثيركم وإذا لم يكن لكم أي تأثير 

فلماذا كل هذا الضجيج ودوشة الدماغ.
< مهم جــداً أن يضطلع أي حــزب بــدوره 
ويمتلك القدرة على حوار اآلخر، والحوار مع 
قواعده ألن أحداً ال يستطيع تفهم بأن قيادات 
األحزاب ال تستطيع تقديم شيء ألنها مشغولة 

بصناعة جلدة «الحنفية»..

لست خائف ... 
يا أراجيف الزواحف ..

 لست خائف..
ازحفوا قدر استطاع الغي أن يهوي بكم ..

 هرولوا .. سيروا .. تنادوا .. 
واحشدوا ما تستطيعوا من سالحف .. 

لست خائف .. 
أنجزوا وعد البسوس اليوم إن شئتم .. 

وإن شئتم غداً أو بعد غد .. 
واحملوا عنها ومنها 

حطب الفتنة أو حبل المسد .. 
واجمعوا في زحفكم 

كل غبي ٍّ بقوى الشعب جحد .. 
واهتفوا .. وارتجفوا .. 

إني هنا كالجبل الصمصام واقف .. 
لست خائف .. 

ربما يجتاحني حزنٌ عليكم ..
ربما .. 

لكنكم لن تجدوا 
- يا من بذرتم كل هذا الشر - 

 إالَّ شر ما بذرت يديكم .. 
وعليكم ولكم 

يرتد ما تحوي جراب الحقد 
من تحت لحاكم والمعاطف ..

لست خائف ... لست خائف  ... لست خائف 
صنعاء - ٩  / ٥ / ٢٠١١ م 

مفاتيح الجنة للبيع!
ــوان   حملة التكفير التي يشنها «علماء االخ
والقاعدة» ضد اإلعالميين تتواصل في العديد 
من المحافظات..هذا اإلرهــاب والفتوى التي 
يطلقها أولئك الكهنة الالهثون وراء فتات من 

بقايا موائد أسيادهم هي وراء قطع لسان 
الشاعر الرميشي وكذلك إهــدار دماء 
األبرياء من المواطنين واإلعالميين على 
وجه التحديد.الجمعة الماضية 
شــــن خــطــيــب 

مسجد 
خالد بن 

ينة  بمد ليد  لو الــمــكــال ا
عـــــلـــــى «المعلم» حملة شرسة 
ووصفهم  بــالــمــدلــســيــن اإلعالميين 

مع الحكام الظالمين والمحرفين للحقائق.. ويقفون 
ويعادون ما أسماهم بالثوار.. وقال: «إن مصيرهم الدرك 
األسفل من النار».. تهديدات هذا الخطيب أثارت حفيظة 
المصلين الذين طالبوه بوقف التحريض على العنف، 
وإشاعة التآخي والتسامح كرسالة عظيمة للمسجد.. لكن 

الخطيب ظل يصرخ ويصرخ..
العديد من الخطباء المتطرفين عــادوا إلى الواجهة 
لممارسة الدجل وإباحة الدماء.. وال ينقص اإلصالح إالّ 
فتح دكاكين لبيع مفاتيح الجنة.. العضائهم لتصفية كل 

من يختلف معهم ويهاجم القاعدة..
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ب مصــدر أمني مزاعم  محشورين في زنزانات للتعذيب قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية أو والمدنييــن، الذين قالــت إنهم أعلنتها المنظمة من العسكريين هي عائالت األعــداد التي منظمة هــود وقــال : أين كذَّ
لنفس الحزب السياسي.بترويج اكبر، ألنها وهود تنتميان التحقق فيمــا تعلن بــل تعلنها وتنشــرها عبــر وســائل إعالم تســهل عليها تســويق أكاذيبها تســتغل األجواء المحتقنة التي يكتشــف النــاس كذبهــا، وهي التابعــة لالصالح، تعلــن وقائع المنظمــة وبقيــة المنظمــات وقال: «منذ بداية األزمة، وهذه عالقتنا بكل ما أعلنته هود.وأضاف المصــدر ننفــي قطعيا الجماعي.

هود ستندم على التضليل

لسان الرميشي
يفزع المشترك

 أفادت مصادر صحفية أن األطباء في 
األردن نجحوا في إجراء عملية زراعة 
لسان للشــاعر وليد الرميشــي الذي تعرض 
لســانه للبتر من قبل عناصر المشــترك في 
جريمة بشــعة أثارت ســخطاً شــعبياً كبيراً.. 
وأوضح األطباء أن إمكانية اســتعادة الشاعر 

الرميشي للنطق ترجح بنسبة ٩٠٪.
وكانت عناصر المشترك قد أقدمت بتاريخ 
٤ مايو الجاري على قطع لســان الشاعر وليد 
الرميشــي علــى خلفيــة قصائد انتقــد فيها 
المشترك وما يقومون به من أعمال تخريبية، 
وارتــكاب جرائم بحق الوطــن والمواطنين..
قيــادات المشــترك تعرضــت لصدمــة مــن 

استعادة لسان الشاعر.

هيئة المواصفات والكواليس..!!
تتعرض احدى الشركات االجنبية لمماطالت مستمرة منذ قرابة السنة في سعيها 
للحصول على الضمان المحجوز لدى هيئة المواصفات والمقاييس رغم توريد االجهزة 
المتفق عليها وصدور أوامر مباشرة من قبل وزير الصناعة والتجارة باطالق الضمانات 
الخاصة بالشركة، إال ان مدير الهيئة يصر على رفض أوامر الوزير ويهدد بمصادرة الضمان 
ألسباب غير واضحة رغم كل المحاضر الموقعة والتي منحت بموجبها الشركة  مزايا اضافية 

لهيئة المواصفات خارج بنود العقد..
وتشير المعلومات الواردة الى ان الشركة أبدت استعدادها الكامل لتنفيذ االتفاق الموقع 

مع الهيئة بحضور الوزير إال ان  هناك تعنتاً من ادارة الهيئة.

ــمــنــظــمــات   إحــــــدى ال
الحقوقية الــجــادة طالبت 
المدعوين توكل كرمان 
 وخالد اآلنسي معرفة أي
من أوالدهما «استشهدوا» أو أحد 
أقاربهما أو حتى كتب على أطفالهم 
في ساحة «التغرير»، «ارحل» أسوة 

ببقية األطفال..؟!
واألخطر من ذلك هو ما تكشفه 
المدرسة الديمقراطية عن مؤامرة 
اإلصــالح ضد الشباب والمتمثلة 
بتخصيص شباب اإلصــالح على 
التنظيم  اللجان األمنية ولجان 
ولجان الحفاظ على المنصة ولجان 
استالم التبرعات.. وإيكال الزحف 
ــزاب.. فعالً  على شباب بقية األح
يتم الدفع بالشباب المغرر بهم 

للموت بصورة انتقامية مرعبة.

أحمد غيالن


