
فيما كان البقية يعملون 
يتنظيم شديد وم��دروس 
كان المؤتمريون يتعاملون 
بعفوية وفردية ..أقرب الى 
العشوائية طوال السنتين 
ظن  ح��ت��ى  . . لماضيتين  ا
ال��ب��ع��ض أن���ه سيضمحل 
ويتالشى كما بقية االحزاب 
التي كانت مثله حاكمة في 

مصر وتونس.
ال��ي��وم ي��ب��دو أن العكس 
مع  الصحيح  ه��و  سيكون 

نفاد اوراق معارضيه السابقين واحتفاظه بكل األدوات 
الالزمة للحفاظ على قوته جماهيريًا وتنظيميًا ..وال أراها 

إاّل ازدادت قوة 
وعليه فالمؤتمر قادم بقوة .. وبقوة أشد مما كان .. 
بينما غيره .. أعتقد أنه هو من سيضمحل ويتالشى من 
الساحة.. حتى أن المؤتمر ربما وفي اإلنتخابات القادمة 
سيكتسح كل المقاعد ..بينما البقية .. ربما لن يستطيعوا 

حتى الحفاظ على ما معهم من مقاعد حالية .. !

صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
حيث يتميز جيش الشعب المدافعون 
عن الشرعية والديمقراطية بفضح 

وطاويط االنقالبيين على مدى 24 
ساعة دون هوادة..

إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
»الميثاق« ترصد بعض من تلك 

المعارك الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 18 / 3 / 2013م 
 الموافق :5 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1653( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

كتاباتهم

 مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

انور معزب

خالل االزمة التي مرت بالبلد 
لشباب  ا وش��ح��ن  تعبئة  تمت 
اليمني بثقافة الحقد والكراهية 
فة  لثقا ا تلك  فعل  وسيستمر 
بين شباب  السلبي  وتأثيرها 
اليمن لعقود من الزمن ، نحن 
فة  ثقا بنبذ  ن  لبو مطا جميعًا 
ربتها  ومحا لكراهية  وا لحقد  ا

والحد من انتشارها

بكيل السدرة..

مقولة خاطئة : عامل الناس 
كما يعاملوك 

يقول العقاد ف��ى ه��ذا قول 
جميل :ال��ن��اس فيهم الكاذب 

والغشاش والخائن والمخادع ..
ول��و أن��ك عاملت كل إنسان 
بما فيه من صفات الجتمع فيك 
ما تفرق فيهم وما لديهم من 

العيوب
فتصبح أحط الناس.. لذلك 
ع��ام��ل ال��ن��اس ك��م��ا ت��ح��ب ان 

يعاملوك به!

Kamal Alezabi

اتوسعي يالعاصمه للحاضرين اتوسعي ..

لوال السعه بقلوبنا ماتوسعي ربع الحضور ..
المؤتمر شعبي وهذا الشعب مانا مدعي.. 
حشد الوفا ال رد من يحشد أليام الدبور ..

فواز المقداد

سئل حكيم : عن اي الرجال 
افضل فقال : من إذا حاورته 
وجدته حكيما، وإذا غضب كان 
حليما، وإذا ظفر كان كريما، 
 ، استمنح منح جسيما وإذا 
وإذا وعد وفى وإن كان الوعد 
عظيما , وإذا شُكي له وُجد 

رحيما.

Mohammed Tahir

ع��ن��دم��ا ت��ري��د أن ت��ع��رف 
م��واص��ف��ات الزعيم والقائد 
فعليك أن تُمعن النظر في وجه 
علي عبداهلل صالح وستجد كل 

ماتبحث عنه 
وكيف أن اليمن كانت لها هيبة 

وشموخًا في عهده..

سمير األنسي 

خطبة الجمعة :
فوائد الحوار الوطني.. الخطيب 

رافض للحوار 
ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى االش���ج���ار 
والتشجير.. الخطيب يترحم على 

من زرعهن و يلعن المتسلقين.
الحفاظ على الماء و الترشيد 
في استخدامه.. شوية لعن وسب 

تخللت كل هذة النقاط..
سياسة في الجامع،،، سياسة 
في الشارع، في مجلس القات،،،، 
حتى لما اجلس لحالي افكر افكر.. 

لماذا قال هذا ولماذا لعن هذا...
اخ��اف يطلع ال��غ��داء ممزوج 
بسياسة على سياق المثل »عقي 

وسمجي يا بنتي«

شذى احمد

ك�برنا . .
واكتشفنا أن ال����دواء ليس 

عصيرًا ...
كبرنا واكتشفنا أن هنالك أمورًا 

تخيف أكثر من الظالم ..
ما  مشاكلنا  ان  لنجد  كبرنا 

عادت تحل بقطعة حلوى..
وأن والدينا لن يمسكا أيدينا 

لعبور الشارع ...
كبرنا ج��دًا ..ل��ن��درك أن��ه من 

الرائع جدا أن نكون
»صغ�ار«

Naif Ali Al-Sraihy

واح���د بيقولي ه��وال شويه 
مأجورين .... يعني علي عبداهلل 
ص��ال��ح ب��ي��دف��ع ل��ك��ل اص��ح��اب 
الفيسبوك اللي اجتمعوا اليوم 
»الخميس« واصحاب السبعين 
اللي اجتمعوا واصحاب المؤتمر 
وال��م��ش��ائ��خ وال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 
والنقابيين والبالطجة وبقايا 
النظام وكل اللي بيطلعوا في 
قنواته و و و و ..الخ من عد باقي 
علي  بيدفعله  ما الشعب  م��ن 

عبداهلل صالح ؟

 ابراهيم محنون 

أيها الشاب.. انت رج�ل والرجولة 
لها أسمى المعاني، ال تكن ك�طفل 
تعيش االماني ! وال تكن ك�شاب 

حياته االغاني !!!
ك��ن م��ب��دع��ا وض���ع ل��ك هدفا 

..واجعل هدفك إرضاء اهلل..
أيتها الفتاة..

أنتِ زهرٌة .. فى عالم كُثر فيه 
الذئاب ..

احذري منهم وإال ستعيشين بقية 
عمركِ فى بحر من اإلكتئاب ..!

كوني جميلة رائعة ك�اللؤلؤة 
..وج��م��ال��ك ه��و حسن  الخلق و 

اآلداب ..

رشاد الصوفي...

الشيء يوقفك على ان تصل الى القمة طالما اردت ذلك.

ال ي��زال آل عفاش يتصدرون المشهد 
االعالمي بشقية »المناصر والمخاصم« 
..ول��ه��م اسلوبهم الخاص في اختراق 
وسائل االعالم بدون اي تكلف او جهد او 
خسارة .. بما في ذلك االعالم المعادي.. 
يحيى صالح يشغل وسائل االعالم هذا 
االس��ب��وع من ي��وم االثنين بإعالنه ان 
»إستراحة المحارب« انتهت وانه عائد بقوة 
الحق وإرادة وحب الشعب لخدمة الوطن 
وه��و - اي يحيى صالح- يجيد صياغة 
المصطلحات والشعارات بعناية فائقة 
تدفع اعالم الخصم الى تناولها رغما عنه 
.. ويوم الثالثاء شغل يحيى صالح االعالم 
بوصوله الى صنعاء ..واالربعاء عندما أقام 
حفل استقبال بمناسبة سالمة العودة..
واصطفت حشود المهنئين في طوابير 

طويلة لتهنئته بسالمة العودة ..وشغل 
اعالم »الجماعة »قرعة وهو يبتسم. 

أيضا الزعيم صالح اعلن يوم االثنين 
انه قرر االعتكاف عن استقبال زواره .. 
والى حد اآلن واالعالم مشغول بقضية 
االعتكاف.. واليوم الخميس عقد لقاء 
موسعًا مع شباب المؤتمر ومناصريه 
ومفسبكيه.. وظهر الزعيم في االجتماع 
كما عهدناه زعيما مهما كانت الظروف 
وخطابه امام الشباب حمل الكثير من 
الرسائل التي ستشغل طاقم »الجماعة » 
باكمله »اعالميين وصحفيين ومراسلين 
ين  لمنشد ا و مفسبكين  و محللين  و
والخطباء و.. و.. الخ«.. يعني باختصار 
شديد .. اسبوع عفاشي بلطجي بامتياز.. 

كان اهلل في عون طيور الجنة..

عادل بشر

أسبوع عفاشي بامتياز..

الشاعر/ على الطاهري 

الجهــــل 
الجهل هو السبب الرئيسي 
ف��ي خ���راب المجتمعات 
واالنظمة وال��دول بشكل 
ع��ام.. ف��اذا استطعنا ان 
نتغلب على الجهل فسوف 
نية  لمد ا معنى  ف  ن��ع��ر

والتقدمية..
ولكننا عندما نختار وزراء 
المهام  ب��أم��ور  جاهلين 
لك  هنا ب��ه��ا  لمكلفين  ا
وي��ف��س��دون  سيفسدونا 

م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا وي��خ��ون��ون 
إيمانهم التي قطعوها على انفسهم 
وتحملتها رقابهم، فالجهل هو السبب 
الرئيسي للفساد وهو عين من عيون 
لتوعية  وا والفهم  لتعليم  فبا لفقر  ا
الجهل  سنقضي على كل مكونات 
كالفساد والفقر والعنف والعصبية 
فالتعليم اس��اس التقدم للشعوب.. 
الذي  الوحيد  الطريق  لتعليم هو  ا
تستند عليه ال��دول المتقدمة ونحن 
اآلن نعاني في مجتمعنا من ظاهرة 
الجهل وتفشي الفقر والبطالة والسبب 
هو جهلنا لالمور الموجبة علينا تجاه 
انفسنا وحياتنا ومستقبلنا فاذا عرف 
االنسان انه ال ينبغي له ان يرقى الى 
مراتب متقدمة اال بالتعليم واهتم 
بذلك فسوف يعرف جيدا ان الجهل هو 
سبب الفشل الولئك االشخاص الذين 

ال يعرفون من وجودهم 
غ��ي��ر االك����ل وال��ش��رب 
وح��م��ل ال��س��الح وقطع 
الطريق فقاطع الطريق 
ان��س��ان ج��اه��ل وح��ام��ل 
ال��س��الح ان��س��ان أجهل.. 
لذلك يجب على الحكومة 
على وجه الخصوص ان 
تهتم بالتعليم والتوعية 
لكل اب��ن��اء الشعب وان 
لياًل  تعمل  لجان  تسخر 
ونهارًا على زيارة المناطق 
االكثر جهال واالقل دخاًل واالعنف قتال 
فالقبيلة ال تمتاز بسالحها وال برجالها 
وانما تفخر بالعلم بين ابنائها النه 
ليس هناك س��الح اق��وى م��ن سالح 
العلم وليس هناك جهل اكثر من اللجوء 
للعنف والقتل والنهب والسلب والترويع 
لآلمنين التعليم او بالمعنى االصح 
العلم هو اس��اس االزده���ار والجهل 
كالصحراء القاحلة التي ال تسكنها الى 
االفاعي السامة، بينما العلم يعتبر 
كاالرض الخضراء التي يستظل الغريب 
بظل اشجارها وتحلق وتشدو العصافير 
على اغصانها.. التعليم هو طريق 
الحياة السليمة فال فائدة لنا بالحوار 
ومن يتزعمونه يقودون مجموعات 
ال تجيد اال لغة السالح، التوعية قبل 

الحوار والجار قبل الدار 

نعم .....انا معه
نعم والف نعم وقفت الى جانبه منذ البداية .وسأستمر الى النهاية.. وقفت معه ومثلي الماليين 
من الشعب اليمني.. في كل حارة وجبل ووادٍ في كل قرية ومدينة من بالدي الحبيبة... ال لشيء 
عدا قناعاتنا بأن الزعيم علي عبداهلل صالح يمثل لنا الخير لهذا الوطن وقناعتنا بأن كل من 

يقفون ضده يمثلون الشر لهذا الوطن بالشك.
صحيح.. للزعيم اخطاؤة.. ومنها استغالل طيبة لتعيين غير جديرين في مناصب الدولة والذين 

اضروا بالبالد والعباد..
لكننا اقتنعنا بأنه دفع ثمن ذلك بخيانتهم له.. وذلك يكفينا فليعلموا اننا في بلد الحكمة 
والكرامةولسنا في بلد من غرب اوروبا حيث صار االنحالل ميزة والخيانة شجاعة والكذب شطارة 

والفسق رقي وتقدم.. فإن عدتم عدنا ولكن بثورة حقيقية.
ولترحلوا انتم فأنتم األولى بالرحيل

عبد الرحيم العقاب

امين عاطف......

حوار العمالقة
 ال مناورة األقزام

ال��ح��وار الوطني 
عنوان يبعث على 
األم������ل وي���وح���ي 
بالوفاق ألنه يعتبر 
الخطوة األول��ى في 
ر  ل��م��س��ا ا تصحيح 
وال��ب��ادرة المبشرة 
في مجانبة األخطار 
وال��ذي يعول عليه 
لكثير  ا ن  ليمنيو ا

والكثير..
لكن البد أن يرتكز 

هذا الحوار على أسس كي يحالفه النجاح وإال 
فإن الفشل مصيره.. وأهم هذه األسس أن 
يشارك في هذا الحوار كافة أطياف الشعب 
اليمني بال تمييز أو إقصاء أو استثناء ألحد _إال 
من استثنى نفسه وأبى المشاركة _فقد أقام 
الحجة على نفسه أمام الشعب اليمني والعالم.
يلي تلك النقطة أهمية صفاء النية والعمل 
بوطنية وإيثار مصلحةالشعب على مصلحة 
الحزب أوالطائفة والعمل بروح الفريق الواحد 
في معالجة المشاكل والهموم وعدم اإلنتقاص 
من شأن أحد والمحاولة بشتى الوسائل والسبل 
في تقديم الحلول المرضية لكافة اإلطراف، 
كما أنه البد من تناسي آهات الماضي وجراحه 
والتركيز بشكل كبير على المشكلة وحلولها 
والتغاضي عن اإلساءة والتجريح.. والبد من 
تقديم التنازالت من أجل بقاء الوطن وأمنه 

واستقراره..
المتحاورين أن تتجسد  يجب على جميع 
لديهم فكرة الخروج بالوطن إلى بر األمان 
وعدم التفكير في إرضاء دولة فالن أو حكومة 
عالن ..لنضع حدا لمناكفاتنا السياسية وليكن 
هدفنا األول واألخ��ي��ر معالجة أم��ن الدولة 
وعيش المواطن البسيط بعيدا عن المهاترات 

والمزايدات..
وأخيرا يجب أن يعلم جميع من سيشاركون 
في الحوار أن العيون ترصدهم وتراقبهم 
والقلوب تشاركهم وترعاهم واأللسن تدعوا 
لهم وتساندهم وليتأكدوا جيدا من أن فشلهم 
هو فشل وطن فليكونوا بحجم هذا الوطن 

عمالقة ال أقزاما
وليتذكروا دائما قول الشاعر/

ق��د رش��ح��وك ألم��ر ل��و فطنت له
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

ابو وضاح العتمي 

انتم القوة ...
ان��ت��م الشباب 
الطاهر النظيف 
ال���خ���ال���ي م��ن 
األحقاد وثقافة 
ال���ك���راه���ي���ة 
والعنف والتعبئة 
أنتم  الخاطئة.. 
الثروة الحقيقية 
للوطن وللزعيم 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
صالح.. أنتم من 

وقفتم وصمدتم ودافعتم 
عن الحق النابع من قناعاتكم 
الذاتية دون إمالءات من أحد.. 
أنتم الشباب ال��ذي نعول 
عليكم لبناء هذا البلد وكما أن 
هناك جيشًا وأمنًا يحمي البلد 
فهناك شباب يحمون الحقيقة 

ويدافعون عنها 
دون أي مقابل 
لم يتغيروا ولم 
نتم  أ  . . يتبدلوا
في قلب الزعيم 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
صالح كما علي 
ع��ب��داهلل صالح 
 ) قلوبكم  ف��ي 
ب��ه��ذه الكلمات 
قلد الزعيم كل 
شاب مؤتمري كان أومناصر 
والنضال  البطولة  وس���ام 
ضد الربيع العبري والتقليد 
األعمى وضد بورات وخورات 
السلطة  وراء  ل��اله��ث��ي��ن  ا
)سلمت م��ن ك��ل ش��ر أيها 

الزعيم الخالد(

مبارك الماوريخالد مطهر جبرة

القوة الحقيقية..

- من مواليد 84 البيضاء
- ممثل اليمن في مسابقة فارس الصحراء 
التي أقيمت بجنوب االردن في مجال الشعر 
والفروسية..  حصل على المركز الرابع في 
مجال الشعر.. وحصل على المركز األول في 

مجال الفروسية..
- حصل على 36 درع من دول عربية مختلفة.. 
- ت��م تكريمه م��ن قبل األم��ي��ر متعب بن 
عبدالعزيز وعدة أمراء خليجيين كشاعر متميز..


