
حريم السلطان
حريم السلطان الــفــارون في تركيا 

قـــــطـــــر  و 
والــســعــوديــة 
ــــــــــي  ــــــــــاق وب
االخـــونـــجـــيـــة 
داخــل الوطن 
مــــــــا زالـــــــــــوا 
مصرين على 
ان ثــورتــهــم 

ناجحة وان «صالح» انتهى والحوثي 
انهكته عاصفة خيانتهم

رئيسهم مخلوع وهم ال يعلمون
ومخلوعهم رئيس وهم ال يفقهون
وشرعيتهم انقالب وهم ال يدركون

وشرعية الشعب وثــورتــه انقالب 
وعلى ذلك يوقنون

جيشهم المرتزق (محلك سر) وبه 
يتفاخرون

هكذا عقولهم!

جماعات الوهم الدينية

اتفاق الشجعان

تجارة الوهم.....
ــــعــــض الــــجــــمــــاعــــات  ب
االســالمــيــة دمـــرت اليمن 
ألنــهــا فـــي مــعــتــقــداتــهــم 
"أرض الــمــدد"، وستدمر 
ــهــا دولــة  ــزعــم أن تــركــيــا ب

«الخالقة»!
المسألة وقــت وسترون 

ــــراك تسيل في  ـــاء االت دم
ــشــوارع ومــذابــح فــي كل  ال
ــعــد أن يتمكن  ــت، وب ــي ب
االكـــراد مــن بــنــاء دولتهم 
ـــل  ـــي بــــدعــــم مـــــن اســـرائ
والغرب، سيقولون ابشروا 
صـــــالح الــــديــــن ســيــعــود 

لتحرير القدس.

ــون  ــكــل مـــن يــحــاول ل
االصــطــيــاد فــي المياه 
العكرة نــقــول: موتوا 
بغيظكم وحسرتكم 
فقد شاء الله أن تنتصر 
ــيــمــانــيــة،  ــحــكــمــة ال ال
فــال غالب وال مغلوب 

بين اليمنيين الشرفاء 
، ومهما قلتم ومهما 
ـــم  ـــزت نـــافـــقـــتـــم وطـــاب
وأحــرشــتــم فــلــن يقدم 
ذلــــك ولــــن يـــؤخـــر، ألن 
ــد غسلوا  ــلــه ق رجــــال ال

بالسالمة والعافية .

قبل توقيعهم االتــفــاق،  تغدى الحضور من 
المؤتمر واالنصار معًا.. كنت اشوف حراساتهم، 
مدججة بالسالح، تمزح مع بعض، كأن سالحهم 

أدوات زينة.
قلت: هذه هي اليمن، اليشبهها هادي في شيء.
 يخاف حتى من ظله، اليثق في نفسه، كل 

ٌ
رجل

قرارته يتخذها بناء على تضخيمه لعجز قدراته 
وقوة خصومه بل وان كل طرف غيره هو خصم 

له اليريد إال قتله وتشريده.
اليمن، هي الروح في عقول وأنفس مواطنيها، يتقاتلون وكل 

واحد يريد رأس الثاني، تنتهي الحرب، يأتي وقت 
للحوار للتفاوض للسالم..

يلتقون، كل واحد حامل بندقه، تسالموا، 
أكلوا لقمتين، فتحوا مجابرة، عن فالن وذاك 
يــاعــالن، ضحكوا، ابــعــدوا الكوت والبندق، 
خزنوا.. وخالص ماعاد تقدر تفرق هذا من 

وهذا تبع من.
كــل يدخل واثــقــا فــي رجولته هــو ومــن معه، 

وبعدها تتحول الثقة روحًا بين الجميع.
تحيا الجمهورية اليمنية ياعيال.

16فيسبوك
االثنين

 العدد:  (١٨١٩)
1 / 8 / 2016م  

وع27 / شوال / 1437هـ
سب

  األ
ية

خص
ش

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

األمية الدينية

خطوة إيجابية

زين العابدين العابد
- مواليد يوليو ١٩٨٧م

- درس اإلعالم -جامعة صنعاء
- كاتب صحفي وناشط سياسي

نبيل الصوفي

عصام الذيفاني

عبدالفتاح علي البنوس

كتاباتهم الحكمة اليمانيةكتاباتهم
هناك أسباب عدة لألمية الدينية 
منها عدم العناية الكافية بتدريس 
ــمــدارس  الــتــربــيــة الــديــنــيــة فــي ال
والــقــصــور الـــذي يــشــوب المناهج 
ــتــي يــفــتــرض أن  الــدراســيــة .. ال
تتناسب مع عقول الناشئة وتنسجم 
مع قدراتهم الذهنية .. إلى جانب 

عدم إعداد المعلم وتأهيله تربويًا وروحيًا 
بصورة أساسية .. وكذلك الحال في إطار 
األسرة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد منذ 
طفولته وباألخص إذا افتقد هــذا المحيط 
المعرفة الــالزمــة بــالــضــرورات الشرعية .. 
وواجبات الفرد وعالقاته اإلنسانية القائمة 
على أسس وتعاليم الدين .. يضاف إلى ذلك 
الوسائل اإلعالمية التي كان يجب أن تعطي 
هــذا الــجــانــب مساحة كافية مــن االهتمام 
لتبصير الناس بأمور الدين والدنيا بأسلوب 

منطقي مشوق ورصين .. 

ـــا الــمــســجــد فــقــد افــتــقــد دوره  أم
األســـاســـي ووظـــائـــفـــه التعليمية 
والتربوية في العديد من المجتمعات 
.. واتـــخـــذت الـــدعـــوة فــي الــغــالــب 
مسارات أخرى أساسها المصالح التي 
تخدم إما األفراد أو األحزاب أو الفئات 
.. ولهذا فقد أصبحت الدعوة خافتة 
وباهتة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفقًا لما جــاء به اإلســالم في الــقــرآن العظيم 
.. وما أكدته السنة النبوية المطهرة للرسول 

الكريم .. 
مما جعل الناس يلجأون إلى المصادر غير 
الصائبة .. التي تضللهم بمفاهيم مغلوطة 
عن الدين اإلســالمــي وعــن الحياة والمحيط 
االجتماعي بصورة خاطئة وغير مناسبة .. وما 
عزز هذا االتجاه غياب الدور الريادي للعلماء 
في مجال اإلصالح واإلرشــاد .. وبيان الحقائق 

للعباد في جميع أنحاء البالد ..

االتفاق السياسي بين المؤتمر 
الشعبي العام وأنصار الله انجاز 
عظيم وخــطــوة أيجابية كان 
البــد منها النها تــأخــرت كثيرًا 
وهــو تــحــدٍّ صعب وكبير علي 
الصعيدين الداخلي والخارجي 

وينبغي ان يكون المؤتمريون 
وأنــصــار الله عند مستوي هذا 
التحدي بمباركة الشعب اليمني 

العظيم..
سود 

ُ
وأيامكم نصر بإذن الله أ

اليمن الحبيب

الدكتور محمد بركات

خالد بهرم

حسيب العامري

محمد العزيزيطارق الحمامي

مقتطفات

ماجد غانم

حنان حسين

علي يحيى احمد عوام

د.خالد الديلمي

عبداهللا ابو حورية

عبداهللا هاشم الحضرمي

محمد غبسي

أمين الحكيم

تحالف العدوان السعودي اراد ان 
يلعب بنا تنس طاولة في مفاوضات 

الكويت ؛ لكننا لعبنا بهم كرة قدم .

الديمقراطية وإرساء تقاليد االنتقال 
ب 

َ
السلمي للسلطة ليست منجزات ُنخ

ســيــاســيــة مــن أي اتــجــاه كـــان ،هــي 
بإختصار مكاسب خاصة بالشعوب 
ووحدها من تملك الحق في الدفاع 

عنها او التفريط بها ..

التخصص الوحيد الــذي لن تجده 
يـــــدرس فـــي جــامــعــات الــدنــيــا هو 
"األخــالق" قد يحمله عامل النظافة 

ويرسب فيه ذوو الشهادات العليا !

ـــصـــراري شــيــعــيــة او تشيعت،  ال
مــاعــالقــة اخــتــيــار قناعاتها بالذي 
تتعرض له، وبأي حق تصادر قناعات 
االنسان وحريته في اختيار مذهبه؟!

ــنــاس وأنــذلــهــم مــن يبيع  أحــقــر ال
عــرضــه وأرضـــه بحفنة مــن الــمــال.. 
الشكر كل الشكرلكل المجاهدين في 
ميادين الشرف والبطولة الذين وهبوا 

أرواحهم رخيصة لهذا الوطن.

عندما تمادى العدو في طغيانه 
وعندما رفض وفد الرياض تغليب 
مصلحة الوطن، قال الشعب كلمتة 
ــزعــيــم بحكمته فكانت  وتــجــلــى ال
المفاوضات في الكويت لكن التوقيع 

في صنعاء.

تتخفى السعودية وراء القاعدة 
ــــم االحـــزمـــة  وداعــــــــش فــــي جــــرائ
والمفخخات، وتختبئ خلف التحالف 
في جرائم القصف الجوي، وتتجسد 

المرتزقة في مفاوضة الضحية!

يمننة الحوار...
ــارك وأؤيــد  كمواطن يمني فإني أب
أي اتفاق سياسي داخل اليمن وأعلن 
مباركتي له إيمانًا بأن الحل لن يكون 

إال يمنيًا يمنيًا.

النصر لليمن
وأخــــــــيــــــــرا 
ــــق مـــا  ــــق ــــح ت
ناديت به منذ 

بدء الحرب
تـــشـــكـــيـــل 
مــــــجــــــلــــــس 
سياسي لليمن 

من ١٠ أعضاء يكون فيه الرئيس 
ونائبه بطريقة دورية..

هذا أعظم رد على تحالف العدوان 
السعودي ورد شرف وكرامة لشهداء 
اليمن الذين سقطوا خالل العدوان 

الغاشم..
مبروك لألخوة اليمنيين

ويقيني أن ذلك لم يكن له أن يتحقق 
إال بعد التأكد عمليًا من فشل الحرب، 
وأن شجاعة من اتخذ القرار تساوي 
شجاعة الجندي المدافع عن بلدكم..
لن أتحدث اآلن عن مزايا القرار..
حصى، 

ُ
عد وت

ُ
فمزاياه أكثر من أن ت

ــرًا.. وتــوابــعــهــا  ــي ــث وكــتــبــت فــيــهــا ك
ستظهر بالتدريج عند الخونة أوًال 
الذين استدعوا األجانب لغزو بالدهم، 
ثــم الــســعــوديــة الــتــي أشــعــلــت هــذه 

الحرب عن حماقة.
.(صحفي مصري)

سامح عسكر

صالح أذكى رجل 
في العالم

ـــقـــنـــاة  ــــى ال عــــل
الفرنسية االولى

الرئيس السابق 
لـــلـــيـــمـــن يــعــتــبــر 
اذكى رجل بالعالم 
ودكتور السياسة 
الــعــصــريــة.. وجــاء 
ـــار  ـــي هــــــذا االخـــت
بــنــاء عــلــى تحديد 

افضل شخصية سياسية بالعالم حيث اضافوا 
٦٠رئيس دولة من ضمنهم الرئيس السابق 
للجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح ..فجاء 
االختيار على علي عبدالله صالح .. ألنهم 
وجــدوا فيه جميع لغات السياسة العالمية 
ولقبوه بدكتور السياسة العصرية حيث تم 
 Mbps اختياره من قبل لجنة متخصصة من

الفرنسية لتحديد سياسيي العالم.

علي احمد اللوزي

الجامعة العبريةالخطوة الصحيحة
تشكيل المجلس السياسي بين المؤتمر وأنصار الله الخطوة التي تتجه نحو استعادة 

زمام المبادرة فعليًا في إدارة البالد وترتيب األوراق .. 
البعد الوطني في اإلتفاق أهم ما يميزه بعد التعاطي غير المجدي مع أالعيب مرتزقة 
الرياض.. وبهذا سواًء نجحت مشاورات الكويت أم لم تنجح فنحن أمام مرحلة جديدة 

وبخيارات مفتوحة فعًال..

الجامعة العربية .. ال هي جامعة و ال هي عربية 
.. كل المفكرين والمحللين يؤكدون ويجمعون 
على أن جمعية الجامعة العربية هي كذلك منذ 
تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي من قبل 
أربع دول عربية لكنها لم تخرج منذ ذلك التاريخ 

بــأي قــرار حاسم يصب فــي صالح األمــة العربية 
وشعوبها ولمن يريد التأكد من ذلك فعليه اإلجابة 
على هذا السؤال .. ما هو القرار الذي اتخذته هذه 
المنظمة أو الجمعية للشعوب العربية وما تعانيه 

منذ الربيع العربي ؟

سكود٢

اتـــفـــاق صــنــعــاء (ســـكـــود٢) 
يبعثر أوراق مملكة بول البعير 
وحلفائها ومرتزقتها.. وذلك 
بإعادة أزمــة اليمن إلى واجهة 
ــبــدد  ــــي.. وي ــــدول االهـــتـــمـــام ال
الــمــخــطــطــات واألحـــــالم الــتــي 
كان البدو ومن تبعهم يأملون 
تحقيقها.. علمًا أن السعوديين 
كانوا يعدون التفاقية طائف 
جــديــدة ولكن هــذه الــمــرة في 
ــيــًا  ـــوا يــســعــون دول مــكــة وكـــان
للضغط للقبول بها وفرضها 

فرضًا على األطراف.. 
الحقيقة تقال.. أن (سكود٢) 
عمل سياسي بــالــغ العبقرية 
وذكي جدًا في التوقيت، وليكن 

ه من يكون. وراء

غضب المرتزقة وتحالفهمما الحل برأيكم؟

َعَبَدة الريال
الداهية صالح

أصــحــاب منطق ليش.. 
وكــيــف يتفقون وبينهم 
ـــــــاء  ســـــت حـــــــــروب ودم

وضحايا..!!
ــكــم  ــرأي ـــحـــل ب  أيــــش ال
ئة  تستمر حروبهم للما
واأللف حتى لو كان الوطن 
يواجه حربًا عالمية وحروبًا 
داخلية مساندة وكذلك 
الــوضــع االقــتــصــادي على 

شفااإلنهيار؟

لــمــهــم بالنسبة لكم  ا
أن تنتصر رهــانــاتــكــم 
«الثورية» التي أشعلت 
شرارة الفوضى والخراب 
ومــزقــت الــوطــن شــذر 
ــم تكتفوا بعد  ــذر ول م
ولـــم تشبع شراهتكم 
ــلــدمــاء ،،، والمصيبة  ل
أن اسمكم دعــاة سالم 
ومدافعون عن حقوق 

اإلنسان !

ــف  ــتــحــال ــــاذا غـــضـــب ال ــــم (ل
ومرتزقته من تشكيل المجلس 

السياسي األعلى)؟
يـــتـــحـــدثـــون عــــن ضـــــرورة 
لعسكري،  لحسم ا وحتمية ا
ويغضبون من خطوة صنعاء 
السياسية بتشكيل المجلس 

السياسي!
يصفونهم باالنقالبيين ثم 
يــعــتــرضــون عــلــى تشكيلهم 

المجلس السياسي!
يقللون من قدرة وقوة القوى 
الوطنية بــالــداخــل، ثــم تقوم 

قيامتهم لخطوة سياسية لم 
علن تفاصيلها بعد!

ُ
ت

لم اجــد اجابة للسؤال اعاله 
اال انــهــم كــانــوا يــراهــنــون على 
ــخــرجــوا من  ــي الـــمـــفـــاوضـــات ل
ورطــتــهــم! ورهــانــهــم عليها 
ـــة الضغط االعــالمــي  مــن زاوي
ــتــهــويــل الــعــســكــري الــذي  وال
يجعل انــصــارالــلــه والمؤتمر 
يشعرون بالضعف فيقبلون 
بالحلول كماتفرض عليهم..وان 
التحالف والسعودية تحديدًا 

في أضعف حاالتهم..

جميل مفرح

إلهام علوان

فيض األمل محمد

عبده مسعد المدان
وليد العمري

االتــفــاق التاريخي بين المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم لتشكيل مجلس 
سياسي الدارة البالد .. أدخل عبدة الريال السعودي 

غرفة (القلق)..
 كنت اتمنى منهم ان يعبروا عن قلقهم من قتل 
ابناء الشعب اليمني وتدمير الوطن على مدى ١٧ 
شهرًا من قبل العدوان السعودي االمريكي على 

اليمن .. لعنتي عليكم يا عبدة الريال.

السياسة مثل لعبة الشطرنج، إما أن تلعبها بمهارة وصبر 
وحكمة وذكــاء ودهــاء، أو أن تصبح حجر شطرنج ومجرد 

بيدق يلعب بك اآلخرون..
الرئيس صالح يلعب شطرنج حاليًا مع كبار الساسة في 
العالم وليس الخليج فقط، واإلصالحيون نائمون في شارع 

التقسيم بتركيا متشردين..


