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قريباً
سبحان اهللا،

أما آن لكم يا أبناء اليمن الكبرى 
يا أبناء الثورة والوحدة 

أن تحتكموا للعقل
وأالَّ تنساقوا كاألنعام

وراء رياح الفتنه؟
من يسمع منكم قلب الوطن الغالي 

وهو يدق، ويخشى 
أن يغرق في نيران المحنه؟!

بر مقتاً..! كَ

النائب 
االمين

 دعونا من الذين يعملون بصورة حثيثة 
جاهلة على إسقاط سقوف البيت اليمني على 
رؤوس ساكنيه.. ونخاطب فقط كل من يميل 
بعقله وقلبه نحو فكرة التقدم والنهوض في 

اليمن..
كل هؤالء ال يجب أن ييأسوا أو يقنطوا.. 
ليس بحساب االصطفاف فقط مع الخير 
وإنما في الدعوة المجتمعية التي تستنفر كل 
معطيات قيم المحبة والسلم األهلي.. إنه 
منطق العقل والدين والوطن وحتى الفطرة 

اإلنسانية السوية..
> وال تــســألــوا عــن دور أكــثــر لإلعالن 
«مايكرفونات وأقالم» فكثير اإلعالم ينشر 
ويذيع ليس من أجل القيم الوطنية وليس 
من أجل المفاهيم الوطنية العليا، وإنما تبعاً 
للهوى السياسي حتى لو كان من هذا النوع 

الذي ال يحصد غير الدماء والدمار واألشالء..
> وال تحزنوا على القيم المهنية والوطنية 
واإلنسانية إذا هي ضاعت من أشخاص فشلوا 
في تقييم ونقد حياتهم االجتماعية، ذلك أن 
صاحب الدعوة إلى التقدم وإلى التغيير- كما 
يقول العارفون- يكون بائساً ومدعياً إن لم 
يخضع حياته الشخصية بصورة تتوافق مع 

ما يدعو إليه..!!
> مهم جــداً أن نتغير قبل أن ندعو إلى 
التغيير، فتكون لنا السيادة على أنفسنا 
األمــارة بالسوء قبل أن نعلن السيادة على 
اآلخرين.. فمتى نقول ما نفعل ونفعل ما 
نقول..؟ ومتى نستحضر دالالت «لم تقولون 

بر مقتاً..!! ما ال تفعلون».. كَ

عبداهللا الصعفاني
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  محمد علي سعد

المطلوب أكثر 
من قيـــران

في ظل األزمة اليمنية أكثر ما انتشر في هذه ؟من تآمر ومن قتل
البالد الشائعات والتي نجح فيها المؤتمر الشعبي 
العام نجاحاً باهراً بجرجرته المشترك وسهيل 
ــة الشائعات  وحتى قناة «الجزيرة» الــى دوام
ــزاب المشترك  ــر، فراحت اح ــرد اآلخ ــرد وال وال
وسهيل والجزيرة يمارسون الكذب والتزييف 
للحقائق ونشر الشائعات وبث التلفيقات بعد أن 
عجزوا تماماً عن فك شفرة اإلعــالم الحكومي 
والمؤتمري وفشلوا تماماً في معرفة أخبار 
عالج الرئيس ورفاقه الشرفاء.. جرجر المؤتمر 
الشعبي العام المشترك وسهيل والجزيرة الى 
ممارسة الشائعات بعد أن ضعفوا وخارت قواهم 
في معرفة ما الذي يمكن أن يفعله االخ عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، وهل 
بإمكانه اإلذعان لتهديدات وضغوطات ومحاوالت 
كل من المشترك وأمريكا وأوروبا حتى يقبل بنقل 
سلمي للسلطة لصالحهم، وألنهم جميعاً عجزوا 
عن فك طالسم عبدربه منصور هادي وفشلوا 
في قراءته قراءة صحيحة صدموا حين احترم 
عبدربه منصور هادي نفسه وضميره وتاريخه 
الوطني والسياسي والعسكري رافضاً كل الدعوات 
واإلغــراءات واالمتيازات وأشاح بوجهه عن كل 
دعوة سواء أكانت يمنية أو عربية أو أوروبية أو 
أمريكية أرادت منه وله أن يخون أمانة مسؤولية 

منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.
الخالصة أن الشائعات تنتشر في زمن األزمات.. 
وفــي األزمـــة اليمنية نجح االعـــالم الرسمي 
والمؤتمري في جرجرة أحزاب المشرك وقناتي 
«سهال» و«اللئيمة» الى مستنقع الشائعات 
واغراقها في بحر الكذب على المشاهد العربي 
واليمني.. ونرجو القارئ أن يسأل نفسه هل 
مازالت قناتا «سهيل» و«الجزيرة» تحظيان بنفس 
المكانة والمصداقية والمهنية والشرف التي 
كانتا تتمتع بها من قبل إشعال األزمة اليمنية.. 
وأضع القارئ بيننا وبين «سهيل» و«الجزيرة» 
هو الحكم، وقديماً قالوا: «إذا لم تستحِ فاصنع 
ما شئت».. وجوبلز وزير االعالم والثقافة في 
حكومة هتلر قد قال «اكذب .. اكذب حتى يصدقك 

الناس».
عدن وتعز

في عدن اقتنع الناس تماماً أنه ال يوجد حركة 
شباب التغيير، لكن يوجد االصالح كحزب يريد أن 

يسيطر على عدن وإبعاد االشتراكي منها.
في عدن اقتنع الناس ان شباب التغيير منذ أن 
احتلوا الساحات توزع السالح في شوارع عدن 
وأحيائها وزادت الفوضى والسرقات وقطع الطرق 
وتراكم القمامة ونقص الخدمات.. وبناًء عليه 
فإن ثوار الساحات تحولوا الى جماعات تمارس 

الفوضى تحت سيطرة االصالح ونفوذه.
 وفي تعز األمر نفسه قائم، فاالوضاع فيما 
تسمى ساحة الحرية عبارة عن قات وفلوس 
وســالح وعقاقير الهلوسة واستفزاز للجنود 
ومحاوالت متكررة لسرقة المباني والمنشآت 
الخاصة والعامة وال شيء غير ذلك لدرجة إخافة 
الناس ومنعهم من الفرح وإقامة حفالت الزواج 

في االحياء الشعبية.
 بالمناسبة نال أبناء عدن ثمانية آالف وظيفة 
هذا العام.. فما رأي المشترك وقناتي «سهيل» 

و« الجزيرة» وشباب التغيير؟؟

 < انسحب الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، 
نجل الشيخ الدكتور القرضاوي، من برنامج 
”القاهرة اليوم“ الذي يقدم على قناة ”أوربت“ بعد 

أن قدمه تقرير بأنه مصري - قطري.
وأكد في بيان له، أن ”انسحابه جاء لشعوره 
بأنه أمام فخ من أشخاص يتصورون أنه فريسة 
أنــه ال يحمل إال الجنسية  سهلة“، موضحاً 

المصرية والتي يعتز بها. 
وقـــال: ”تنازلت - مختاراً - عــن الجنسية 
القطرية، وذلك احتراماً لنفسي أوالً، واحتراماً 

لشعب عظيم منح كلماتي ثقته“.. وتابع ”ال أقبل 
أن يشكك أحد في انتمائي لوطني بأي شكل من 

األشكال“. 
وأضــاف عبدالرحمن في بيانه: ”أحــب أن 

أعتذر لكل من آذاه ما شاهده على الشاشة، 
وعذري أنني لم أفعل ما فعلت إال غيرة 

على مصريتي التي أعتز بها“.
وكان عبد الرحمن قد هجا والده بقصيدة 

شعر قال فيها:
ط نت أَعبد ربي بِبِرميلِ نِفْ ولَو كُ

نت شعر الْمديحِ مع اَألدعياِء..! َألتقَ
يهق ي َألمرِ ولي فَ نت أُسلم أَمرِ ولَو كُ

الْوالِء..! لَجاهرت صبحا لَه بِ

القرضاوي: تنازلت عن الجنسية 
القطرية احتراماً لنفسي

 < انسحب الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، 
نجل الشيخ الدكتور القرضاوي، من برنامج 
”القاهرة اليوم“ الذي يقدم على قناة ”أوربت“ بعد 
نجل الشيخ الدكتور القرضاوي، من برنامج 
”القاهرة اليوم“ الذي يقدم على قناة ”أوربت“ بعد 
نجل الشيخ الدكتور القرضاوي، من برنامج 

وأكد في بيان له، أن ”انسحابه جاء لشعوره 
بأنه أمام فخ من أشخاص يتصورون أنه فريسة 
وأكد في بيان له، أن ”انسحابه جاء لشعوره 
بأنه أمام فخ من أشخاص يتصورون أنه فريسة 
وأكد في بيان له، أن ”انسحابه جاء لشعوره 

أنــه ال يحمل إال الجنسية  سهلة“، موضحاً 
بأنه أمام فخ من أشخاص يتصورون أنه فريسة 
أنــه ال يحمل إال الجنسية  سهلة“، موضحاً 
بأنه أمام فخ من أشخاص يتصورون أنه فريسة 

وقـــال: ”تنازلت - مختاراً - عــن الجنسية 
القطرية، وذلك احتراماً لنفسي أوالً، واحتراماً 
وقـــال: ”تنازلت - مختاراً - عــن الجنسية 
القطرية، وذلك احتراماً لنفسي أوالً، واحتراماً 
وقـــال: ”تنازلت - مختاراً - عــن الجنسية 

لشعب عظيم منح كلماتي ثقته“.. وتابع ”ال أقبل 
القطرية، وذلك احتراماً لنفسي أوالً، واحتراماً 

لشعب عظيم منح كلماتي ثقته“.. وتابع ”ال أقبل 
القطرية، وذلك احتراماً لنفسي أوالً، واحتراماً 

أن يشكك أحد في انتمائي لوطني بأي شكل من 
لشعب عظيم منح كلماتي ثقته“.. وتابع ”ال أقبل 

أن يشكك أحد في انتمائي لوطني بأي شكل من 
لشعب عظيم منح كلماتي ثقته“.. وتابع ”ال أقبل 

القطرية احتراماً لنفسي
 المسرحية التي يؤديها الشباب المغرر بهم في  من المسرحية!!المشهد األخير

بحقيقة  األخير  يوحي مشهدها  لتغرير  ا ساحات 

المأساة التي يعانيها أولئك الشباب المخدوعون 

جراء الممارسات القمعية االقصائية واالغوائية التي 

مارستها مليشيات أحزاب المشترك معهم..
فبعد الحادثة اإلجرامية التي 

استهدفت قيادة الدولة في 
النهدين.. لم يدرك  جامع 

لرئيس  ا سفر  بعد  لشباب  ا
لتي  ا للعبة  ا حقيقة  ج  للعال

انبرى المشترك ليلعبها بنفسه 
بــعــيــداً عــنــهــم..وهــاهــم- أي 

الشباب- يخرجون مجاميع.. كل 
مجموعة في شارع وحناجرهم 
تردد «الشعب يريد رحيل بقية 
النظام» ولــســان حــال الشعب 
يقول: «مساكين كاألطرش في 
في الجنة.الزفة» لقد عشموهم عشم إبليس 

 عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 
الوطن مؤامرة بحجم 
ــداف  ــه ــت ــة اس ــاع ــش ب
فخامة الرئيس وكبار 
بحجم  و  أ المسئولين 
ــة الــمــشــتــرك  ــاول ــح م
ــس مــحــافــظــة  ــي ــدن ت
ــاءة ألبنائها  تعز واالس
الشرفاء ومحاولة تكرار 
غــازي  بني  لنموذج 

الليبية..
تــبــقــى حــاجــة 

الــوطــن ملحة لــرجــال مخلصين أمثال 
عبداهللا قيران مدير أمن محافظة تعز 
ــذي يتصدى بشجاعة لمؤامرات  ال

المشترك وبقية االرهابيين.
تعز اليوم تنتصر لليمن.. وتعيد 
االعتبار للحياة المدنية وتسقط 
مشاريع الخوف واالرهــاب بفضل 
يقظة ووعي ابنائها الذين يشيدون 
ـــالص عــبــداهللا قيران  بـــدور واخ
وحرصه على أمن وسالمة الحالمة 
وأبنائها الرافضين ألساليب همج 
المشترك والقاعدة وكل المتآمرين 
على الشعب.. نعم نحتاج أكثر من 

قيران.

؟؟؟


