
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

منذ أحرقنا كتب ابن رشد واختطفها الغرب 
ونحن نمد الجسور من زمــن انكسار إلــى زمن 

انحطاط ..
*نــأخــذ األقـــوال ونــصــادر األفــعــال، نهتم بما 
تبقى من الشكل وال نلقي باًال للمضمون.. أمرنا 
الرسول األعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالكثير 
 وصارت هي محور 

ً
فانشغلنا ربما بأقلها أهمية

الــخــالف ، فيما تجاهلنا مــا هــو أهــم، مفّرطين 
باألركان واألعمدة حتى صار الدم النازف أرخص 

في ُعْرفنا من الماء .
*أال ترون أين أوصلنا التشوه الديني والفكري 
خــارج قواعد وثوابت اإلســالم الحنيف .. حتى 
في اللغة صــار الزبد يتسيد، ومــا ينفع الناس 
ة وقلة األدب وتجاوز  يتوارى .. وصــارت البذاء
محفوظات الدين واألخالق هي األولى بالتسابق 
عليها ، وراجعوا معي حصاد المنشورات الراقية 

أو السوقية من اإلعجاب .
*اهتمام بالشكل واإلثارة الفارغة على حساب 
المتن والمضمون .. إعــالء من شأن الشطحات 
ورغبات المراهقة السياسية والعاطفية والتقليد 
األعمى خصمًا من الفكر واللغة .. وانتصارًا على 

األدب لصالح قلة األدب .
*صار المتوازن والمتسامح ضعيفًا، والصامت 
ة جبانًا وانطوائيًا، والنقي معجونًا  عــن الــبــذاء
بالسذاجة والعبط ، والتغافل غباء، رغم أن الحلم 

سيد األخالق .
*وكــمــثــٍل على ســيــادة الــقــشــور على الــلــب ، 
والفارغ على الممتلئ، ما يعيشه الكاتب واألديب 
واإلعالمي المحترم من الضيق المعيشي وكأن 
هناك إرادة كبيرة تجعله مشغوًال فقط بالحصول 

على أدنى درجات العيش .
*وهنا تحضرني حكاية الكاتبة المبدعة أحالم 
مستغانمي التي انصدمت في بيروت من كون 
الــنــاس لــم يعرفوها إال كونها مــن بلد المغني 
المسمى " الشاب خالد " صاحب القرط الذي يخرم 
أذنيه، أو أنها قادمة ليس من بلد المليون شهيد 

وإنما بلد الفائزة بجائزة ستار أكاديمي.
 الفارق بيننا 

ً
*تقول مستغانمي مستحضرة

وبين العالم الذي يحترم العقل: لقد صرخ ستالين 
أمــام حصار موسكو من النازيين: "دافعوا عن 
 أن من 

ً
وطن بوشكين وتولوستوي "، معتقدة

سيصرخ أمام حالة حصار أو عدوان مشابه على 
العرب إنما سيصرخ: «دافعوا عن وطن هيفاء 

وهبي ونانسي عجرم»!!
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رئيس التحرير

«شــيخ الفتنــة»!
< جنرال الفتنة وكاهن الشر وعدو السالم أو كما وصفه الشيخ مقبل بن هادي 
«الكلب العاوي يوسف القرضاوي» فقد خرج هذا االخواني الدموي وأصدر  الوادعي بـ
فتوى شريرة يزعم فيها ان الله وجبريل ومالئكته يؤيدون ويدعمون الطاغية 

أردوغان..
وباألمس أصدر فتوى يزعم فيها أن دعم انقرة جزء من اإلسالم.. ولم تسعفه 

ذاكرته ان يذهب إلى القول ان أردوغان ركن من أركان اإلسالم..!!
وذهب القرضاوي- الذي سبق أن أفتى بقتل العالم السوري الجليل محمد رمضان 
البوطي لرفضه ثــورة االخــوان في سوريا وتأييده للرئيس بشار األســد.. وهذا 
القرضاوي أيضًا أفتى مؤخرًا للناتو بغزو ليبيا وُعرف يومها بمفتي الناتو- بتكفير 

من ال يدعم تركيا.. معتبرًا أن دعم تركيا واجب إسالمي وأنه جزء من اإلسالم..
وسخر علماء ودعاة من استمرار استغالل قيادات اإلخوان الدين لتحقيق مصالح 
دنيوية وسياسية خاصة.. معتبرين ان فتاوى القرضاوي والوهابيين الذين طالبوا 
بالجهاد ضد القوات الروسية في سوريا جاءت نتيجة للدعم المادي وغيره الذي 
يقدمه أردوغان لإلخوان المسلمين على الرغم من أن بالده تنتهج سياسة علمانية 

وتقيم عالقات مع إسرائيل..
واعتبروا االتحاد العالمي لعلماء اإلخوان المسلمين الذي يرأسه «العاوي» أحد 

األوكــار التي تعمل على  تمزيق األمة اإلسالمية وإثــارة الشقاق والخالفات بين 
أبنائها لخدمة اسرائيل.

من جانبه قال الشيخ أسامة القوصي (مصري) ان فتاوى اتحاد القرضاوي مشبوهة 
وال عالقة لها باإلسالم، كما أنها محاولة الستخدام الدين في دعم قيادات جماعة 
اإلخوان بكل ما لديه من قوى نتيجة الدعم الذي يأتي له من قطر وتركيا -حسب 

صحيفة «اليوم السابع».
أما نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان فقال: إن يوسف القرضاوي هو «شيخ 

فتنة».. الفتًا إلى أنه يقوم بخدمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابع خلفان في سلسلة تغريدات بتويتر: «تنظيم اإلخوان أكبر تنظيم إرهابي 
في العالم والدليل التهديد الذي يوجهه كذبًا باسم شباب الثورة مستغًال اسم 

الشباب في ارتكاب جرائمه السوداء»..
ويذكر أن اسم القرضاوي أدرج على الئحة المطلوبين لالنتربول في نوفمبر العام 

الماضي بناًء على طلب مصر..
وخرج مفتي عام السعودية الوهابي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أيضًا بفتوى 
سياسية عبر قناة «المجد» الجمعة يشدد فيها على ضرورة مساندة ومساعدة 

تركيا مؤكدًا أنها بلد اسالمي وضياعه خسارة للمسلمين.

ال تشبه قدم دميتها

تداولت وسائل التواصل االجتماعي صورة لجرائم العدوان السعودي ضد أطفال اليمن على 
امتداد تسعة أشهر من الحقد واالنتقام والقتل والتدمير.. تلك الصورة التي تظهر طفلة بريئة 
ُبترت قدمها اليمنى في قصف لطيران العدوان على بيتها، ظلت تنظر لدميتها العروس الصغيرة 
وتالعبها وتمسك برجل لعبتها وتنظر لرجلها المبتورة مستغربة ما حصل لرجلها الصغيرة 

التي ال تشبه رجل دميتها؟!
ل بداخلها بأي ذنب ُبترت؟ ومن  تلك الطفلة التي لم تفهم ماذا حصل لرجلها الصغيرة، وتتساء
هو المجرم الذي قطع مئات الكيلومترات ليفقدها طفولتها ويجعلها تعيش طول عمرها حبيسة 
تلك اإلعاقة.. سيأتي يوم وتكبر تلك الطفلة وسيكبر معها آالف االطفال والجرحى والمنكوبين 

والمقهورين وسيطالبون بالقصاص من تلك الدولة التي تسمي نفسها بالشقيقة الكبرى؟!

«خباطي» ووضع عدن!!
ــمــهــرج مــحــمــد عبدالمجيد  < ال
(قباطي) يواصل هذيانه من داخل 
إحدى غرف الرياض، ويزعم أن الوضع 
في عدن تحت السيطرة.. أيها المهرج 
قباطي اخجل قليًال.. داعش أصبحت 
تحكم عدن وتمارس حفالت إعدام 
يومية.. وآخرها اغتيال اللواء جعفر 
محمد سعد- محافظ عدن- وثمانية 
من مرافقيه، ومــع ذلــك عــدن تحت 
السيطرة.. نعم سيطرة داعش التي 

سلمتم لها عدن..!!

بقدر ما نشيد ببطوالت الجيش واللجان الشعبية على الحدود اليمنية وتلقينها العدو 
السعودي دروسًا في التضحية والفداء ألجل الوطن فإننا نوجه كلمة شكر وعرفان ألهلنا في 
مناطق نجران وجيزان وعسير الذين وقفوا الى جانب اخوتهم في معركة الشرف وكسروا 
صلف العدو السعودي ومرغوا عنجهيته بالتراب بمساندتهم للجيش اليمني واللجان الشعبية.
تحية ألهلنا الذين أبوا أوامر قتل األخ ألخيه ورأوا أن اتجاه السالح الحقيقي يجب أن يكون 
صوب العمق السعودي، ذلك أن كنوز األرض ال تساوي قطرة دم يمني أو حفنة تراب من أرضه.
ألبطال الجيش واللجان الشعبية وأهلنا في نجران وجيزان وعسير نقول: نحّييكم على 

مواقفكم العظيمة التي لن ننساها..!!

تحية ألهلنا في نجران وجيزان وعسير

 نبيل سبيع

عفاش..

حتى لو فكرتم في هذا بأقدامكم بدًال عن رؤوسكم.. 
ستفهمون!

طــردوا الجنود "الشماليين" من المعسكرات في 
الجنوب بحجة أنهم "جنود عفاش".

وطردوا جنود األمن "الشماليين" من معسكرات وأقسام 
الشرطة في الجنوب بحجة أنهم "شرطة عفاش".

وطردوا موظفي الدولة "الشماليين" في الجنوب بحجة أنهم 
"موظفو عفاش".

وطــردوا عمال البسطات الشماليين بحجة أنهم "عمال 
بسطات عفاش".

وطردوا عمال البوافي الشماليين بحجة أنهم "عمال بوافي 
عفاش".

وطــردوا بائعي الماء والكلينكس الشماليين بحجة أنهم 
"بائعو كلينكس عفاش".

وطـــردوا بائعي الــقــات الشماليين بحجة أنهم "مقاوتة 
عفاش".

ثم تركوا القاعدة وداعش تدخل المعسكرات ومؤسسات 
الدولة وأقسام الشرطة في الجنوب وتسيطر على الكثير 

منها.
وتركوا القاعدة وداعــش تدخالن الجامعات والمدارس 
وتقرران للطالب كيف يجلسون في قاعات وفصول الدراسة!
وتركوا القاعدة وداعش تسيطران على شوارع الجنوب 
وتنصبان فيها نقاط التفتيش وتقيمان فيها والئم ذبح علنية 

للناس (شماليين وجنوبيين على حد سواء).
وحين يأتي أحد ليتحدث عن شيء من هذا، يقفزوا فوقه 
ويصيحوا مبررين سيطرة القاعدة وداعش وما تفعالنه في 

الجنوب بالقول:
هذي قاعدة عفاش!
هذي داعش عفاش!

طيب، بالمنطق، بالعقل:
طالما هي قاعدة عفاش، ليش تاركين لها تسرح وتمرح في 
الجنوب، وتسيطر على المؤسسات واألقسام، وتحدد لطالبكم 
كيف يدرسون، وتفتشكم في الشوارع والطرق، ليش.. وهي 

قاعدة عفاش؟!
مستحين منها يعني؟!

إذا كانت القاعدة تابعة لعفاش فعًال كما تقولون، فلديكم 
سببان قويان وكافيان لمواجهتها وطردها:

أوًال ألنها القاعدة،
وثانيًا ألنها تابعة لعفاش.

األمر ال يحتاج الى ذكاء وال عبقرية في التفكير.. فقط، فكروا 
بقليل من المنطق وقليل من العقل، أو حتى فكروا بأقدامكم!
حتى لو فكرتم بأقدامكم وليس برؤوسكم، فستدركون 

مدى سخف مبرركم وقولكم هذا: "قاعدة عفاش".

< اليمنيون اصبحوا يموتون قتًال إما بصواريخ آل سعود 
والمتحالفين معهم أو بــرصــاص وقــذائــف ميليشيات 
األطراف المتصارعة، أو بمتفجرات أو مسدسات القاعدة 
وداعش.. ومن يسلم من كل هؤالء يسقط شهيدًا بحصار 
القرار الدولي ٢٢١٦، إما جوعًا أو مرضًا أو «مالبجة» على 

الغاز أو الديزل..
ومــنــذ تسعة اشــهــر وضــمــائــر هـــؤالء ُمــلــقــاة فــي غرف 
االنعاش.. حتى عزرائيل لم يسلم من جماعة اإلخوان التي 
أوكلت مهمته لهادي والمقدشي والعليمي وحمود سعيد 

واآلنسي واليدومي وسلمان!!!

«اإلخـــوان» 
وكالء عزرائيل!!

سكاكين آل سعود
 والخائن «هادي»

تذبح اليمن!
< اإلرهابيون يذبحون  اليمن.. يذبحون اإلسالم.. التسامح.. السلم االجتماعي.. 

التعايش الديني والمذهبي..
القاعدة..داعش.. الوهابيون.. التكفيريون..كلهم يذبحون المواطنين بوحشية..
فمنذ أن احتل آل سعود والمجرم هادي عدن وسلموهم أسلحة الجيش ومؤسسات 

الدولة.. ها هي اليمن توشك أن تغرق في اإلرهاب.
ال يجب علينا اليوم أن نكتفي بنقل أخبار جرائم هؤالء االرهابيين.. بل أن توحد 
كل القوى الوطنية جهودها لمواجهة االرهابيين بالقوة، فالخطر ليس ببشاعة تلك 
الجرائم التي نفذها االرهابيون بحق مواطنين أبرياء األيام الماضية سواء عبر الذبح أو 
التفجير بالقارب.. أو التفجير بالقصف.. بل أن هذه الجماعات االرهابية هي سكاكين 
آل سعود التي تنفذ مذابحها بحق أبناء الشعب اليمني على األرض بعد أن لم تشبع 

ساديتها بالقصف الصاروخي المتواصل منذ تسعة أشهر.
إن اليمن في خطر، واإلسالم في خطر، واإلنسان في خطر، ويجب ردع االرهابيين 

قبل فوات األوان..!!


