
جاء ديننا الحنيف في وقت كان 
فيه العرب جهلة غالظًا

مجرد قبائل متفرقة ، يتقاتلون 
من اجل ناقة ويهاجرون ارضهم 
من اجل عشب ومطر ،جاء االسالم 
فأخرجهم من ظلمتهم وضاللتهم 
الى نور الله ،الذي اضاء لهم المشرق 
والمغرب، ألم تكن أوروب��ا ترسل 
ه��ا ليتعلموا ف��ي جامعات  أب��ن��اء
المسلمين .. فأين الخلل اليوم ؟ 

ومن أين جاء ؟ وكيف جاء ؟
االس��الم دين سالم ،دي��ن رحمة 
، دين يحث على العلم والتفكر ، 
والحداثة ، دين وسط ، دين يحرم 
الظلم ويعطي لكل ذي حق حقه ، 

وألتباع الديانات االخرى حرياتهم 
ف��ي ممارسة شعائرهم الدينية 
، دي��ن عطف ، دي��ن ب��ذل وعطاء 
وت��ك��اف��ل وم��ح��ب��ة ، دي���ن تعجز 

االح��رف عن وصف ما به من خير 
للبشرية. دي��ن الله ال��ذي ارتضاه 

للناس . أين الخلل يا مسلمون؟
ال��خ��ل��ل ف��ي��ن��ا. .ف����وا ع��ج��ب��ًا لمن 
اتبع المحدثين واص��ح��اب البدع 
وال��ض��الالت وت��رك اص��ل دي��ن الله 

ه.. وراء
من لم يتعرف على دينه حقًا فقد 
عاش كما تعيش االنعام. . تعيش 
لتأكل .. ثم الى التراب، يعيش كما 

عاش العرب قبل االسالم.. 
أبحث عن الخلل، قبل أن يوافيك 

األجل..

فيسبوك
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اشراف/
كامل الخوداني

من مواليد 1969/11/8م، ناحية الزاهر "ال حميقان - 
محافظة اليبضاء

- طالب جامعي "
- لديه عدة دورات خاصة في مجال االعالم المعاصر 

- اعمال حرة ما بين اليمن ودول الخليج 
- رئيس تحرير موقع »البيضاء برس«

- صحفي وناشط شبابي وحقوقي 
- من الكوادر الشبابية المتميزة بالمؤتمر الشعبي العام

علي محمد الحميقاني 

قبل عقود قليلة من اليوم، كانت 
الهند والمنطقة العربية تعيشان 
ن��ف��س األج������واء م���ن االن��ق��س��ام��ات 
والصراعات والمجازر الطاحنة بين 
الطوائف والجماعات الدينية... التي 
سفحت وأجرت أنهارًا من الدماء.. في 
الهند، اجتمع بعض الحكماء وذهبوا 
الى الكاهن البوذي األكبر، وقالوا له:- 
"افعل شيئًا". فرد عليهم الكاهن 
قائاًل:- "ليس لمثلي سلطان إال على 

نفسه".. لم يظن الحكماء أن كاهنهم األكبر قد 
خذلهم، بل تملكهم الذعر، وظلوا يتخافتون 

بجانبه مقررين مالزمته..
ف���ي ن��ف��س ال���وق���ت ول��ك��ن ف���ي م��ك��ة عاصمة 
المسلمين، سار بعض الفقهاء الى الشيخ العالمة 
الحجة مفتي ال��دي��ار االسالمية، وق��ال��وا ل��ه:- يا 
شيخنا، لن نظل صامتين على ما يجري اليوم، وأنت 
أعلمنا بالدين وبالشريعة، فأخبرنا بماذا يأمرنا الله 

أن نفعل؟! أطرق الشيخ األكبر قلياًل، 
ثم رفع رأسه بوقار وهو يمسد لحيته 
بيده.. وقال لهم:- خيرًا إن شاء الله؟ 
في فجر اليوم الثاني، استيقظ الناس 
في عموم بالد المسلمين، على بيان 
للشيخ األكبر، يتضمن فتوى بقتال 
الخارجين عن الجماعة والجهاد ضد 
الفرق الضالة والجماعات المضللة.. 
وقاضيًا بأن الجهاد فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة.. وبعد ذلك البيان 
اشتعلت حرب جديدة.. وفي تلك األثناء، فوجئ 
سكان مدينة دلهي الهندية، وفوجئ العالم 
بأسره، عندما عرفوا بأن الرجل الذي أحرق نفسه 
حيًا صباح ذلك اليوم في الميدان العام، هو الكاهن 
ه ورقة صغيرة كتب  البوذي األكبر .. تاركًا وراء

عليها عبارة واحدة: 
"من أجل السالم"

 النجاح ال يتعلق بالكمية بقدر ما يتعلق باالستمرارية.. 
ال يتعلق بالمجهود الضخم والهدف النهائي بقدر ما يتعلق بخلق عادة يومية 

سهلة تستمر معنا طوال العمر.. 
قررت خلق عادة يومية ناجحة دون حمل هم النجاح ذاته.. 

أو? ال تشغل بالك بالحصول على جسد رشيق ، 
بل بتخصيص نصف ساعة يومية لممارسة الرياضة..

ال تشغل بالك بإتقان اللغة اإلنجليزية أو الصينية أو األسبانية بل بحفظ خمس 
كلمات يومية..

ال تشغل بالك بحفظ القرآن كاماًل، بل بحفظ نصف صفحة في اليوم فقط.
وبعد سنوات قليلة )تمر بغمضة عين( ستتفاجأ بحفظ القرآن ، وامتالك جسد 
رياضي ، والتحدث بلغة العالم.. وكلها ساعة من نهار ال تقارن بضياع 23 ساعة 

من يومك. 

Fekri Al Heer

نسمة هواء

Adnan Haider
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كتاباتهممنشور األسبوع  الحرب والسالم

الخلل

ما يميز الحرب اليمنية عن حروب العالم
♢  في العالم: عندما تقرح حرب تجد 

غالبية السكان بال نوم. 
♢  في اليمن: تقول له:" قرحوا قنبلة 

نووية".. يقول لك: "دفني بالبطانية". 
♢  في العالم: أول ما تقرح تسمع صوت 

صفارة االنذار. 
♢  في اليمن:. تنقطع الكهرباء. 

♢  ف����ي ال���ع���ال���م: ال����ن����اس ي��ن��زل��ون 
"البدرومات" و"المالجئ". 

♢  في اليمن: يطلعوا األسطح )طالعين 
يشوفوا صاروخ واال قوس قزح؟!(.

♢  في العالم: يدربون المحاربين سنين. 
♢  في اليمن: أول ما يتحاربوا يفتحوا باب العسكرة. 

♢  في العالم: بعد الحرب تأتي حرب باردة. 
♢  في اليمن: كلما حميت طابت. 

♢  في العالم: حرب تكتيكية. 
♢  في اليمن: حرب إتريكية )غدرًا بدون كهرباء(. 

♢  في العالم: الناس يتصلون ويقولون لك محتاج 
شيء؟ ان شاء الله تكونوا بخير؟. 

♢  في اليمن: في الغالب ما يتصل بك اال واحد يتسلف 
منك أو أنت متسلف منه. 

♢  في العالم: تعرف األخبار من التلفزيون والنت 
أواًل بأول. 

♢  في اليمن: الكهرباء طافية واالنترنت مقطوع 
ومصادر األخبار قالوا، وسمعت، وكلمني صاحبي.. 

♢  في العالم: يا روح ما بعدك روح. 
♢  في اليمن: ما بدا بدينا عليه. 

♢  في العالم: اهداف استراتيجية. 

♢  ف��ي اليمن: ح��رب وح��اج��ة ولقاط 
مسابح وبيع مواطير وسوبرة وطوبرة... 
♢  في العالم: حروب مضيئة.. حرب 
النجوم وحرب الكواكب وحرب الفراولة. 
♢  ف��ي ال��ي��م��ن: ح��رب ال��ظ��الم، حرب 
المياه، حرب البترول، حرب الطماطم. 

♢  ف��ي العالم: قصف وق��ائ��ي وقصف 
ه��ج��وم��ي وق��ص��ف م��ح��دد ب��خ��ارط��ة أو 

كمبيوتر. 
♢  في اليمن: قصف عشوائي يقصف 

وما معه حتى ناظور.. 
♢  في العالم: أسرى الحرب محددون 

♢  في اليمن: الشعب هو "الضحية" وه��و "أسير 
الحرب". 

♢  في العالم: اذا قرحت حرب ال تقام أعراس. 
♢  في اليمن: المبنى الواحد تجد فيه صالتين: صالة 

"اعراس"، وصالة "عزاء". 
♢  في العالم: تبدأ بمفخط كبريت وتنتهي بسيارة 

مطافي. 
♢  ف��ي ال��ي��م��ن: ت��ب��دأ ب��ص��واري��خ وم��داف��ع وتنتهي 

بطماش وطليعات. 
♢  في العالم: يتحاربون بأسلحة "مذهلة". 
♢  في اليمن: يتحاربون بأسلحة "مذحلة". 

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة على النبي..
اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات 

المسلمين.. آمين..

مقتطفات

صورة وتعليق

عبده النميري

المال.. ال جاه.. ال حسب.. ال نسب.. التجلب لك السعادة سوى راحة البال..

أمل ال ينتهي

خذني من العالم المزحوم واسرقني 
يا باني أحالمي ويا قاهر أح���زاني 

لو العمر ينقسم قسمين ص�������دقني 
ألعطيك األّول وأحّبك م��وت بالثاني

Rana Ahmad

ال تنسى ثالثة أنواع من الناس في حياتك 
1- الذين ساعدوك في وقتك العصيب
2- الذين ترك���وك في وقتك العصيب
3- الذين وضع���وك في وقت عصيب

أمل عبدالملك

اذا خلص الحوار 
ياترى ماذا سيكون سبب االغتياالت 
التي سوف تحصل واالنفالت االمني 
وال��ف��ت��ن وع�����دم ق�����درة ال���وح���دات 
العسكرية على االنتشار في مناطق 
الصراع.. ايام الحوار كل حاجة كانت 
تحصل كان يقال الهدف منها افشال 
ال��ح��وار اآلن خ��الص كلفتوا لنا نتائج 

رضينا بها او ما رضينا..
واآلن جاري البحث عن عذر..

هشام المشرمه

اليمكن لالنسان ان يظل محايدًا لمدة 
طويلة من الزمن..وغالبًا مايكون الحياد 
مجرد لحظة ط��ارئ��ة.. فيما التعصب 

سمة اصيلة في العقل البشري..

حسن زيد

رغم قبح كل ما يحدث
رغم المجازر والتهجير 

رغم التكفير واللعن
رغم انتشار أدوات القتل والكراهية 

والعنف بكل صوره.. 
علينا أن نثق پأن ) مع العسر يسرًا( 
وأن ضيقنا من القتل والسالح والعنف 

سيقودنا إلى مخرج..

عمار غيالن

سأغسل وجهي هذا الصباح عشرات 
المرات ..

سأبتسم ابتسامة مشرقة .. كالفجر 
الذي عرفتك فيه .. 

سأخلع عني س���واد األي���ام وح��زن 
الماضي .. 

ثم أرتشف قهوتي .. 
دون أن أضع فيها مزيدًا من السكر.

النك اصبحت سكر الحياة،،

شيخه الصالح

عندما توصيني ب��أن أنتبه لنفسي 
كثيرًا 

أري���دك أن تعلم ان��ي اف��ق��ُد نفسي 
عندما تغيب..

ف�أنَت عالِمي الخاص 
ي أهُرب إليه وأغوصُ ِبه بعيدًا 

ّ
الذ

عن الجميع
وأنت كل حياتي

سلطان القباطي

أول�����ئ�����ك ال�����ذي�����ن ي���ش���ع���رون 
باختالفهم عن غيرهم من بني 
البشر على هذه البسيطة !! هم 
ذاتهم الذين ما زال��وا يرفضون 
أن تصنعهم الحياة معتقدين أّن 
لديهم من القدرات ما يكفيهم 

ليكونوا هم صّناع الحياة !

عمر البركاني 

من تكبر على الناس أذله الله ... 
وم��ن أرع��ب وقتل وه��دد سيالقي 
نفس المصير .. من أذاق الناس 
مرارة ألم البكاء والحزن على فقدان 
أب او أخ او ابن سيذيقه الله نفس 
االل����م ..ول���ن���ا ف��ي ال��ح��ي��اة ع��ب��رة.. 
ل��ل��ه ظالمًا على الظالم  ويسلط ا

ليقتص منه وبقوة..

عجبا لك يا ابن آدم
عندما ت��ول��د ي��ؤذن 
ف���ي أذن�����ك م���ن غير 

صالة
وع����ن����دم����ا ت���م���وت 
يصلى عليك من غير 

أذان. 
عجبًا لك يا ابن آدم

عندم تولد ال تعلم 
من ال��ذي أخرجك من 

بطن أمك
وعندما تموت ال تعلم من ال��ذي أدخلك إلى 

قبرك
عجبًا لك يا ابن آدم

عندما ولدت تغسل وتنظف
وعندما تموت تغسل وتنظف

عجبًا لك يا ابن آدم
عندما تولد التعلم من فرح واستبشر بك

وعندما تموت التعلم من بكى عليك وحزن 
عجبًا لك يا ابن آدم

في بطن أمك كنت في مكان ضيق ومظلم
وعندما تموت تكون في مكان ضيق ومظلم

عجبًا لك يا ابن آدم
عندما ولدت تغطى بالقماش ليستروك
وعندما تموت تكفن بالقماش ليستروك

عجبًا لك يا ابن آدم
ع��ن��دم��ا ول���دت وك��ب��رت ي��س��أل��ك ال��ن��اس عن 

شهادتك 
وخبراتك

وعندما تموت تسألك المالئكة عن عملك 
الصالح 

فماذا أعددت آلخرتك ؟

أبو ريان

كيف تغير حياتك الى نجاح..

الشيطان

اس���ت���ط���اع ال��ش��ي��ط��ان وم��ن 
مفهوم الدين والتدين أن ينجح 
أكثر مما نجح في القيام به من 
م��ف��ه��وم ال��ت��س��ي��ب وال���الأخ���الق 

والالتدين...
ف����90% م��ن أبشع الجرائم 
التي حدثت في أوطاننا العربية 
ك��ان��ت بمسمى دي��ن��ي وب��أي��دي 
متدينين ... و 10% كانت على 
أي��دي من نصفهم بالفاسدين 

دينيًا وأخالقيًا..

د.يوسف الحاضري

خيلنا وشمسهم ..
ق���ل���ن���ا  ا  ذ ا
ش����������ع����������ار 
ال����م����ؤت����م����ر 
الخيل فهناك 
ع��الق��ة تربط 
ب���ي���ن ال��خ��ي��ل 
واالن�������س�������ان 
لقا، 

ُ
منذ ان خ

ول��ك��ن م��ا هي 
ال���ع���الق���ة ب���ي���ن ح���زب 
االص��الح وبين الشمس 
ال��م��وج��ودة ف��ي السماء 
غ��ي��ر ان ال��ج��اه��ل��ي��ي��ن 
كانوا يعبدون الشمس 
ل��ه��ًا من  وبعتبرونها إ
غير الله ولم نسمع بأن 
هناك خلقًا او بشرًا كان 
يعبد خ��ي��اًل او ف��رس��ًا، 

وكل ما قرأنا 
هو ان الخيل 
امتطى على 
ظ�����ه�����ره�����ا 
األب�������ط�������ال 
وخاضوا اقوى 
ال����م����ع����ارك 
وس�����ج�����ل�����وا 
أع��������ظ��������م 
االن��ت��ص��ارات وس��ط��روا 
للتاريخ أروع صفحاته.. 
فماذا سجلتم وحققتم 
ايها ال��ف��اش��ل��ون.. انتم 
بعيدون كل البعد عن 
ذل��ك الكوكب المضيئ 
في سماء الرب سبحانه 

وتعالى..

عبد الرحيم العقاب

بمناسبة خلو شارع هائل من 
البسطات والعربيات

لكل عشاق المغامرة والتحدي 
ال��ي��وم ف��ق��ط ول��ف��ت��رة م��ح��دودة 
اصبح بإمكانكم السير بسياراتكم 
في ش��ارع هائل بسرعة تتجاوز 
7 كلم في الساعة.. اليوم فقط 
اصبح بإمكانكم دخ��ول الشارع 
وال��خ��روج منه بنفس ال��ي��وم.. ال 
تفوتوا الفرصة فالفترة محدودة، 
فقد تعود البسطات واصحابها 

في اي لحظة..

في طــريق األقــلمة .. 
تنتــحر االمــانـي ..!

ي����ري����دون ت��ج��دي��د منهج 
الجغرافيا لصفوف التعليم 
االس��اس��ي ألن��ه اص��ب��ح م��م��اًل.. 
وبداًل من التوسع الى االراضي 

المجاورة.. نتقلص ..!
ح���ص���رون���ا ف����ي م��ث��ل��ث ف��ي 
الخريطة! ول��م يكتفوا بعد 
بذلك بل يريدون تقسيمنا الى 
مثلثات داخل المثلث ويصير 
عدد الزوايا بال حدود ..! ربما 
انهم ي��ري��دون اض��اف��ة ق��ان��ون جديد ف��ي هندسة 

المثلثات والزوايا؟!

علي محاقري

اسامه رشيدي

 أحمد غراب 


