
أربعة تؤدي إلى أربعة: 
ــى السالمة،  الصمت إل

والبر إلى الكرامة، 
والـــجـــود إلـــى الــســيــادة 

والشكر إلى الزيادة
ــا  مـــن طــــاب أصـــلـــه زك
فرعه، ومن أعجب بعمله 

حبط أجره .
 

ّ
ومــــن ســــاء خــلــقــه قــل
رزقـــه، ومــن كثر ظلمه 

قرب هالكه .
ســل عــن الرفيق قبل الطريق * 

وعن الجار قبل الدار.

ــلــســان ســيــف قاطع  ال
ال يؤمن حــده، والكالم 
سهم نافذ ال يمكن رده.
 

ّ
أجــهــل الــنــاس مــن قل

صوابه وكثر إعجابه.
بعٌد يورث الصفاء خيٌر 

من قرب ُيوجب الجفاء.
الكبر يــوجــب المقت، 

والتواضع يوجب الرقة.
والجود يوجب المدح، 

والبخل يوجب الذم.
ــســرور، والــحــذر  ــحــزم يــوجــب ال وال

يوجب السالمة. 

ــقــريــب  ـــي الـــمـــاضـــي ال ف
اصيبت الحياة السياسية 
بالرتابة والجمود وانسداد 
األفق وصار من المستحيل 
أن ينتج هذا الوضع انفراجًا 
أو تقدمًا أو تصحيحًا أو 
انـــبـــعـــاث أمــــل يـــأتـــي من 
أحـــزاب وحكومة الــوفــاق 

التي سقطت منذ حين..
ولذلك كان البد أن يحدث 
شيء يكسر هذه المعادلة 

من خارج المنظومة السياسية البائسة 
وهذا ما فعله أنصار الله، غير أن كسر 

المعادلة الرتيبة ليست 
كل شيء بل هناك أخطار 
تتعاظم ومحاذير تزداد 
وبقايا دولة تنهار وبقايا 
ــالشــى ويــمــن  ــت ـــون ي ـــان ق
يتشظى وأمــر واقــع يتم 
فــــرضــــه دون مــــراعــــاة 

لمخاطره ..
استمرار هذه المعادلة 
أيــضــًا خطر مــحــدق على 
الــمــســتــقــبــل إن لـــم يتم 
التعاطي مــع هــذه المخاطر مــن قبل 

أنصار الله قبل غيرهم..

دولة المليشيات 
ــفــوضــى عمت  ال
الـــبـــالد والـــدولـــة 
غــابــت تــمــامــًا عن 
أداء مــهــامــهــا ،، 
ــيــشــيــات  ــل ــمــي وال
تعذب  لمسلحة  ا
ــــي كــل  ــــاس ف ــــن ال
ــج  ــهــي مــــكــــان وت
الناس مذهبيًا على 

قدم وساق،
مــا هــو الحل بعد هــذه الحالة المزرية يا 
قيادات البالد..؟نريد دولة مش ميليشيات؟!

الحرب االقتصادية
تــدفــع الـــواليـــات 
ـــــــحـــــــدة  ـــــــمـــــــت ال
والسعودية بكميات 
كبيرة من انتاجها 
للنفط والغاز للسوق 
العالمية لتخفيض 
االسعار بشكل كبير 
كــحــرب اقتصادية 
ضد ايــران وروسيا 
ــــو تسبب  حــتــى ول

ذلك بانهيار الشركات األمريكية المنتجة للنفط 
الصخري عالي الكلفة..

هذا مؤشر على ضراوة الحرب الباردة اآلن بين 
الكبار..

تسييس الجوامع 
الـــــجـــــمـــــعـــــه 
الــمــاضــيــه ادت 
جــمــاعــة أنــصــار 
الـــــــلـــــــه صـــــالة 
الجمعة بالجامع 
الــكــبــيــر بيريم 
مــــع الــمــصــلــيــن 
من أبناء المدينة 
وهي المرة األولى 
التي يصلون في 

الجامع الكبير منذ دخلوا يريم ..وخطب 
في الجموع خطيب من أنصار الله إال أنني 
الحظت استياء الكثير من مناصريهم 
بيريم بسبب الصرخة التي عقبت الصالة 
.ربما لتخوفهم من تكرار تجربة اإلصالح 

في تسييس المساجد ..
ــه اخــطــاء  ــل ــكــرر انـــصـــار ال فــهــل ي
االصالح في تسخير بيوت الله لخدمة 

الجماعة؟

فيسبوك

16

العدد:  (١٧٣٢)
االثنين

 27 / 10 / 2014م  
3 / محرم / 1436هـ

من مواليد صنعاء ١٩٧٣م..
بكالوريوس تجارة إدارة اعمال جامعة صنعاء عام٢٠٠٠م..

متزوج ولديه من االوالد اربعة ومن البنات خمس..
موظف باالمانة العامة لرئاسة الجمهورية..

سكرتيرًا ألمين عام الرئاسة االستاذ المرحوم احمد الرضي من العام 

١٩٩٠حتى ١٩٩٤م..
سكرتيرًا لرئيس دائرة الشون المالية واالدارية.. حتى عام٢٠٠٥م 

مدير عام الحواالت والمساعدات الرئاسية حتى عام ٢٠١١ م...
نائب مدير عام التخطيط والمتابعة باألمانة..
حاصل على درجة وكيل وزارة عام ٢٠٠٥م..

قحطان محمد احمد صوفان..

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

مصطفى مستور

عندما تتخذ القرار الصحيح.. 
إياك ان تبالي لقلبك.. تألم يوم.. 
شهر أو حتى سنة بقرار عقلي 

سليم..
افضل من ان تتألم طوال حياتك 

بقرار خاطيء من قلبك..

عبداهللا المنتصر 

فــي اب مثل ايـــام حــرب لبنان 
نقطة مسيحية ونقطة شيعية 
ونقطة سنية ونقطة مارونية وفي 
اب اليمن نقطة حوثية ونقطة 
قــاعــديــة وبــعــد كــم شهر سوف 
تزداد النقط بعدد الدول العربية 

سلفي سني ذماري رداعي..

عمار علي أحمد

ستجدون غــدا خطيب جمعة 
يتحدث عن فتنة خــروج المرأة 
متعطرة ، وآخـــر يتحدث عن 

معصية اطالة الرجل للثوب.
بمقابل تحليل قتل النفس التي 

حرم الله قتلها،،

نبيل الصوفي 

الحوثي يهدد داعش.. داعش 
تهدد الحوثي..

مصائب، حتى بموتهم، يحولون 
اليمن الى قبر..

ماجد السياني

ما ال يكون بالله ال يكون..
ومـــا ال يــكــون لــلــه ال ينفع وال 

يدوم..

عبداهللا ساري

الــحــيــاة ليست طــويــلــة.. حتى 
نجرب كل شيء

وال قصيرة.. حتى نتذكر كل 
شيء

ولكنها جميلة.. إذا عرفنا أنها ال 
تساوي شيئًا.

وفاء حنش

ــأكــدوا بــأن الــحــيــاة تـــدور ثم  ت
ُيصاب كل ظالم بما ظلم، وكل 
مسيء بما اساء به فال تحزنواوانتم 
تعلمون ان رّبكم اعدل العادلين.

 فواز المدري

االحــداث المتسارعة.. تكشف 
الباحثين عن المصلحة

كــلــمــا ركـــبـــوا مــوجــة وذهــبــت 
وجاءت غيرها ركبوها كذلك.

عمار الحسني

ـــُه ال يوجد  ــوا عــلــى ثــقــة ان كــون
جيش يقتل شعبه، بــل توجد 
عصابات ُمتسترة بالدين تفعل 
ذلـــك.. اليمن.. مــصــر.. ســوريــا.. 

ليبيا.. مثال على هذا.

ناصر الحياني

الهدوء والوحدة ، ، السماء والرمال
السعادة والسالم ، ، الموده والرحمة
الوعد والوصال ، ، الــــرعد والمطر

كــلــمــات جميلة واألجــمــل من 
ذلــك ان حروفها التحتوي على 

أي نقاط. 

كتاباتهم

صورة وتعليق

 عبدالرحمن الغابري

هذا هو اليمني العظيم مع سالحه.. سالح ينبت االخضرار سالح ذو قيمة ويجعل من حامله اكثر قيمة وشرف ونبل واخالق - سالح يشبع 
البطون الجائعة ويضخ الدم في العروق بدال من سفكه الجل الهالميات .

هذا هو اصلنا وفصلنا نحن اليمنيون.. 

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

المستقبل مابين الخرافه والعلم 
إخوة يوسف 

ـــــؤســـــســـــات  م
تعليمية اصبحت 
ورشــات للخرافة 
وأخــــــرى لــلــوهــم 
تخرج لنا أفواجًا 
من غير القادرين 
عـــلـــى الــتــحــلــيــل 
والــــمــــنــــاقــــشــــة 
ــــر  ــــي ــــك ــــف ــــت وال

المستقل.
تحشى فيها العقول باألحكام 
المسبقة والتصورات الواهمة 
الحالمة والضالل حتى تتحول 
في نهاية األمر إلى آلة تحترف 
التزييف وإســدال ستار الجهل 

والتخلف.. 
مــــازال كــثــيــر مــن األســاتــذة 
يسيرون على نهج إبــن حوقل 
حين ذهــب إلــى إعتبار جزيرة 
العرب هي مركز الكرة األرضية 

لوجود مكة والكعبة 
فــيــهــا ...ومـــــــا على 
ــمــتــلــقــيــيــن ســـوى  ال
التصديق والتسليم 
ثـــم الــــرضــــوخ دون 
مناقشة أو استفسار..
لحقيقة جاهزة  فا
ــشــك أو  وال تــقــبــل ال
ـــة الـــفـــهـــم .  مـــحـــاول
وصــــدق أيــنــشــتــايــن 
حينما قال إن تفكيك ذره أسهل 
مــن تفكيك حكم مسبق. لقد 
حوصر الفكر العقالني الحر في 
مجتمعنا واصبحت العالقة بين 
العقل والخرافة أو الوهم زيجة 

رسمية.
فهل التغيير اإليجابي قادم.. 
أم تبقى ذاتنا المتوهمة تتوهم 
ويــتــوالــى إنــحــدارنــا ..وجهلنا.. 

وتعصبنا؟

يـــؤســـفـــنـــي أن 
تــرســم الــخــرائــط 
ــة  ــوجــي ــول ــدي األي
فــــــــتــــــــاوى عـــن 
طبيعة اإلنسان.. 
مـــــــازال الــكــثــيــر 
لمصنفين  ا مـــن 
ال يدركون أنهم 
مصنفون .. هناك 
مـــن هـــم بــحــاجــة 

ــذات لكي  إلــى الخروج من ال
ــشــاهــدوا بــشــفــافــيــة هــذا  ي
ـــواقـــع االفـــتـــراضـــي كيف  ال
حــقــقــوا تــمــيــزًا فــي تنفيذ 

الجرائم ..
أعتقد أن فلسفة الحياة 
وتعايش اإلنسان بعيدة عن 
هذه المجتمعات المزيفة ..

في خليج التكهنات العربية 
.غـــــرف" لــتــســويــق الــفــتــن 
اإلقليمية.. أدرك جيدًا" أن 
صفقات هيستيرية تعقد 
تحت عقاالت لزعماء دول 

الخليج، يعيدون 
ســيــنــاريــو أخـــوة 
يــــوســــف عــلــيــه 

السالم..
مـــع الــعــلــم أن 
ذلك ليس بغرض 
يع  ر مشا تنفيذ 
ســيــاســة الخليج 
إنــمــا للتورط في 
ــداخــل  ـــصـــالة ب ال
ــيــض المشحون  الــبــيــت األب
بإسرائيل الــذي يمثل وكر 
الــعــصــابــات تــجــار األعــضــاء 

اإلقليمية..
ويــمــثــل غـــرف عمليات 
لتجنيد وقيادة جماعات 
تفجير األوضـــاع بحيث ال 
تدري ما يلوح أو يؤشر إلى 
ارتباطها بأشخاص تلك 
الكواليس صرت أشك في 
وجــود عالم عــربــي.. ربما 
ــة مــتــجــذرة في  ــذب هـــي ك

الالوعي!!

حمزه االشول 

وليد الحسام 

بشير المصقري

محمد عالو

مسعود احمد زين 

عمر العربي 

صالح الحنشيسام الغباري 

أحمد حاشد هاشم

مستقبل اليمن إلى أين ؟!نصائح لوجه الله  الفرق بيننا 
وبينهم 

لم تنجح 
روسيا في 
ن  لشيشا ا
طـــــــــــوال 
ســــنــــوات 
ضــعــفــهــا 
وفــقــرهــا 
الــتــي تلت 
تـــفـــكـــك 
ــــحــــاد  االت

الــســوفــيــتــي، لــكــن ومـــع اســتــعــادة 
اقتصادها عافيته بــدايــة االلفية 
وتجدد هيكلها االداري، أصبحت 
دولة أقل فسادا"، وسجلت النجاح 
الوحيد حتى اآلن في تأريخ الدول 
ــمــعــاصــر فـــي اخـــمـــاد الــتــطــرف  ال

االسالمي.
لـــم تــخــمــده بــشــعــارات دينية 
مسيحية بالمناسبة، ولــم تستفز 
الشيشانيين بدينهم.. أخمدته 

ألنها أصبحت دولة أكثر احتراما".

بالل احمد 

الى قناة «العربية»
الزعيم صالح لم يتحالف مع الحوثيين هذا جنون أحمق.. 
يقف وراءه شخص عبر شبكه اعالمية قذرة حاولت توريط 
السعودية وقناة العربية في الشأن اليمني واستفزاز أكبر 
قاعدة شعبية حزبية عبر استهدافها المقزز للرئيس 

السابق..
الــذي يضلل السعوديون اشخاص معروفين نعرفهم 

جميعًا حتى السعودية نفسها..
- يجب أن يعي (عبدالرحمن الراشد) مخاطر هذه األفعال 

الصبيانية. التي يجب ايقافها فورًا..

من مشاهدة مــآالت األوضــاع 
في دول «الربيع العبري»، أجد 
أن طريقة مواجهته في اليمن 
ــفــريــدة  «مــــع خــصــوصــيــاتــه ال
ــشــار الــســالح وطبيعته  ــت وإن
القبلية» فقد كانت متميزًا في 
تقليص المخاطر على البالد إلى 
حدودها الدنيا، وذلك إلنتهاج 
خط المواجهة الشعبية وإشراك 

الجماهير في القرار.
أقول ذلك، ألن الهدف الرئيس من هذا الربيع الصهيوني 
كان موجهًا لتدمير الجيوش العربية تمهيدًا لتمزيق 
األوطان واحتاللها في بعض الحاالت.. وفي اليمن مس 
الجيش الضر جراء أفعال عمالء الداخل .. لكنه مقارنة 
بدول أخرى، يظل الضرر بحدوده الدنيا أيضا وال يزال 
وضعه جيدا لمواجهة الحماقات القادمة للصهاينة، إن 

أصروا عليها.
ليس ضروريًا كل واحــد يفهم.. لكن تقدروا تقولوا 
بإطمئنان.. شكرًا ملء السماء للزعيم علي عبد الله صالح 
على حكمته ووطنيته وتقديمه ألولويات الوطن على 

ما سواها. 
واأليام باتت أقرب لكشف المزيد من األسرار!

شكرًا للزعيم 

قناة «الجزيرة» والحراك الجنوبي
اهتمام قناة «الجزيرة» بتغطية فعاليات الحراك الجنوبي

تثير الشك والريبة..اتذكر انه في العام ٢٠١١م وصل 
األمر بالقناة الى ايقاف احد العاملين بمكتبها باليمن 
بسبب مطالبته للقناة بتغطية فعاليات الحراك الجنوبي 

حينها واآلن يحدث العكس ولهدف من االهداف ..
يا أصحاب الحراك انتبهوا لسامانكم قبل تالقوا قناة 

«الجزيرة» تقول:
جيش باعوم وكتائب الشنفرة.

محمد الحاتمي العبسي 


