
فكري العبسي

س���ت���غ���رب  أ ال 
ًا  بشر رى  أ عندما 
أصنامًا- مُتحجرة 
ف����ي ال���م���واق���ف 
- مُ��س��ت��م��ي��ت��ة - 
منة  مؤ قة  متخند

بفكرة ..
كانت  وإن  حتى 
وهمًا !! ناس ألغت 
شيئًا اسمه إنسانية 
ذ  تخا وا لحُكم  ا عند  ومنطق  عقل  و  أ
القرارات عن أحداث أو ظواهر واضحة - ال 
تحتمل الشك، سواء أكانت أنسانية / دينية 

/ سياسية..
ما جرى ويجري هو إما غسيل أو إعادة 

بناء خاليا مخ..
ما  إ والده  أ تربية  يتولى  حين  األب 

يأسلمهم أو ينصرهم أو... كما يريد..
ولو رب األسرة تاجر مخدرات عود أبناءه 

على أن عمله صالح ومبرر وضروري ..
 ه��ذا ما تفعله الجماعات والحركات 

واألحزاب الفاشية الشوفينية ؟!؟ 
المعيار سمعًا وطاعة عمياء .!. آالت 
بشرية جاهزة للتدمير ... اإلنسانية في 

خطر ..

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.. 
تلك  بعضًا من  »الميثاق« ترصد 

المعارك الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 1 / 4 / 2013م 
 الموافق :19 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1655( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

 شخصية االسبوع

مقتطفات فسبكية
عصام النزيلي ..

من  بين  كب�ي����������ر  ق  لفر ا  
اجتمعوا إليجاد الحلول .. ومن 

اجتمعوا لتصفية حسابات..

الحارث الفيشاني

ما ن��وع التأثير ال��ذي سيحدثه 
مؤتمر الحوار الوطني على »القبيلة 

في اليمن« ..؟
هل سيحد من نفوذها وبالتالي 
يتجه نحو بناء ال��دول��ة المدنية 
التي يتطلع اليمنيون إليها أم انه 
سيعززها كما عززتها ماسميت 

بالثوره الشبابية..

مصطفي السيد

األوط��ان باتت متعطشة لحكم 
القادة والزعماء والعظماء

بعدما أهينت وأنتهكت سيادتها 
في حكم ه��ؤالء العاهات حكام 

مابعد الربيع العبري التآمري ..
م��ا نشهده ال��ي��وم م��ن إهانة 
الشعوب واألوطان يعد إحدى بوادر 
هم  ر بؤ و س  لمتغطر ا بيعهم  ر

المتخلفة والرجعية..
فال لألوطان باتت لها سيادة وال 

للشعوب باتت لها كرامة..

فايز الشريفي

ك�ي�ف  ف  ت�ع��ر ال  م�ا  ع�ن��د
ت�ص��ف ش�ع��ورك ف�ي ل�ح�ظ�ةٍ 
ق�ل�ب���ًا  ل�ك  ن  أ ع�ل�م  ف��ا  ، م��ا
ب��ري�ئ���ًا.. ل���م ي�ت�ع�ل���م خ�ب�ث 

ال�ح�ي���اة..

محمد الحيدري

ال تنصدم ال قلت أنا اليوم ما أبيك
القلب عآفك ، وانتهى اليوم دورك
عفتك وعفت اللي يحبك ويغليك
وع��ف��ت ال��ع��ط��ور ال��ل��ي تشابه 

عطورك..

أميرة بال إمارة

سأفتقدك جدًا,,
حين تتساقط األمطار,, وتمأل 

رائحة األرض المكان
وأرتجف بردًا,, وأرتجف شوقًا,, 
وأرتجف رعبًا,, ويشتد حولي 

الشتاء
سأفتقدك جدًا,,

حين يأتي الليل بال صوتك,, 
وبال طيفك,, وبال دفئك

وأبحث عنك في رداء القمر وال 
أجدك,,

وأغفو كالطفل الجريح,, فوق 
صدر المساء,,,

بل يعني أن مقدار األلم يفوق 
الكالم..

Ali Muhammed Almahagri

ق��ب��ل ع��ش��ر س��ن��وات قتلت 
أمريكا أكثر من مليون إنسان 
عراقي من أجل »التحرر من 

الطواغيت« ..
واليوم تقوم ث��ورات الربيع 
العربي بنفس الدور في بقية 
ال���دول العربية ولكن بأيادٍ 

محلية الصنع..

نزار خالد شاهر العبسي

قبل النوم البس أجمل ما 
عندك

وتعطر
ورتب غرفتك

فبعض الذين يأتونك بالحلم 
يستحقون حفاوة

أكثر من الذين يحضرون لك 
بالواقع .

Abu Ayah

كلنا أخدام ...
م��ن المعيب على األح��زاب 
اليمنية أن ال تدمج األخدام  في 

نشاطاتها.. 
ومن المعيب أكثر عدم وجود 
ممثلين لألخدام في مؤتمر 

الحوار عدا شخص واحد..
 يعني في نهاية المطاف كل 
الشعب مهمش , لكن األخدام 

وعفوًا لهذه الكلمة..
 مهمش , عيب واهلل.

أسماء اليمانية 

ماخاب من يرفع كفوفه بالرجاء والمغفره  ثق بالذي سواك رب العرش دايم ينصرك   
وش��وف هذا الطفل يتضرع إلهه ينص�ره رب السماء موجود اتذكر إلهك يذك�����رك   

كم نحن عنصريون، سبعون عامًا ويزيد وهم يعملون 
لنا ومعنا ويشاركوننا بناء بلدنا ولم نقل لهم شكرًا.. نصف 
قرن أفنى غالبيتهم زهرة شبابه يعمل ويذهب صباحًا 
إلى عمله الذي يعود في النهاية نفعه أيًا كان حجمه في 
دائرة تنمية البلد، ونحن نائمون في المكيفات والمجالس 
واالستراحات عالة عليهم.. تزوجوا وأنجبوا أوالده��م 
هنا، حتى أن أوالدهم اعتقدوا أو يتملكهم اعتقاد أنهم 
عيال بلد، وهم فعاًل كذلك بالمولد.. لم نكن لنقفز هذه 
القفزات الكبيرة خالل خمسين عامًا لوال أنهم جاءوا إلى 
بلدنا وشاركونا البناء والتعمير والتأسيس.. خمسون عامًا 
عانوا مما عانيناه وربما أكثر، وضعت قيودًا وشروطًا عليهم 
وعلى إقاماتهم ووضعت التأمين الصحي على أدمغتهم 
»ذلك التأمين الذي ال يسمن وال يغني من جوع«،فلكي 
يعيش أحدهم مع زوجته وثالثة من أطفاله عليه أن 
يتحمل تأمينهم الصحي وتكاليف إقامتهم بمبلغ يفوق 
الحد األدنى لراتبه50 عامًا.. والوافدون يأتون ويرحلون، 
يبنون ويعمرون ويشاركوننا العمل والبنيان، ولم تتكون 

لدى العامة من المواطنين فكرة سوى أن هؤالء الوافدين 
جاءوا بحثًا عن الريال وكأن المواطن مالك منزّل ال يأكل 
وال يشرب وال يبحث عن الريال.. في نظرة أخرى للوافدين 

نقول عنهم »جاءوا ليشاركونا لقمة عيشنا ويأخذوا«.. 
رغم أن دستورنا كفل لنا التعليم والصحة والتوظيف وهم 
»يا بخت« من يجد منهم وظيفة بالكاد تسد رمقه حتى آخر 
الشهر.. 70 عامًا وأغلبهم سمع هذه الجملة »أنا سعودي! 

أنت وافد ! أنت أجنبي !
هذي ديرتي« نفس عنصري عالي النبرة.. من ربَّى فينا 

هذه العنصرية البغيضة ونحن نتشدق باإلسالم..
والرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( يقول: »ال فضل 
لعربي على عجمي إال بالتقوى«، »اليومن احدكم حتى يحب 
الخيه المسلم مايحبه لنفسه« اين نحن من كالم رسولنا 
الكريم،  نسينا أن من يلوح لنا بالعلم األحمر في الطريق 
أثناء االصالحات به كحماية وتنبيه لنا هو وافد يقف في عز 

الظهيرة بينما نحن نستمتع بهواء مكيف سياراتنا.
ونسينا أن من علمنا ودرسنا وطببنا وبنى بيوتنا وافدون، 
ومن بدأ حركتنا الفنية من الوافدين، ومن أسس صحافتنا 
»الحديثة« وافدون، ومن عالجنا وافدون، ومن أعلى البنيان 

هم من الوافدين.
50 عامًا واستكثرنا خاللها حتى أن نقول لهم شكرًا.

من القلب شكرًا لكل وافد جاء أو عاش في هذا البلد .حتى 
ولو لم يفعل سوى أن دق مسمارًا في لوحة إرشادية على 

جانب طريق مظلم..

ابراهيم الحمادي

بقلــم: الكاتب السعودي 
سعود البقمي 

أنا سعودي.. وأنت أجنبي ! )كلمة لليمنيين بالخارج(

كتاباتهم

تاريخ الميالد 1959/10/22م
العمل: باحثة بمركز الدراسات 

والبحوث اليمني من عام 1991م
من عام 1987 إلى عام 1991م 
موظفة في جامعة صنعاء- فنية 

مكتبة
من عام 84 الى86م موظفة في 

البنك المركزي اليمني
من ع��ام 86 ال��ى 87م صحفية 

بصحيفة »الثورة«
نائب مدير المركز الثقافي اليمني 
بالقاهرة من عام 2006م وما زالت

عضو ات��ح��اد األدب����اء والكتاب 
اليمنيين

عضو اتحاد األدباء والكتاب العرب
عضو نقابة الصحفيين اليمنيين من عام 1995م 

وحتى عام 2000م..
عضو اتحاد نساء اليمن

المسؤول الثقافي ببيت الشعر اليمني
عضو النادي األهلي
عضو النادي األدبي

رئيس إتحاد األدباء والكتاب اليمنيين فرع صنعاء 
باالنتخاب- استقالت 

أول شاعرة يمنية في القرن العشرين
ترشحت النتخابات مجلس النواب ثالث مرات 

إحداها منافسة لوالدها رحمه اهلل..
شاركت في مناسبات أدبية عدة داخ��ل اليمن 
وخارجها، في مهرجان المربد اكثر من عشر مرات، 

في مهرجان جرش مرتين، في 
فعاليات معرض الكتاب الدولي 
بالقاهرة ثالث مرات، في تونس 
مرة واحدة، في ليبيا مرة واحدة، 
في دبي مرتين، في السودان مرة 
واحدة، في السعودية مرة واحدة..

حصلت على عدة جوائز وأوسمة 
ودروع من اليمن وخارجها

شاركت في كثير من المؤتمرات 
السياسية والشعبية داخل وخارج 

اليمن..
أصدرت ثالثة دواوين:

»إنها فاطمة«
»العزف على القيود«

»وهج الفجر باإلشتراك«
وعدة قصص

وتحت الطبع »بنت الشيخ« رواية
وعدد من الدواوين الشعرية بالفصحى والعامية
حاصلة على درع اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين

درع بيت الشعر اليمني
درع المربد ببغداد وشهادة تقديرية

درع المركز الثقافي بالسفارة السورية
درع القناة الفضائية اليمنية

وعلى عدة شهادات تقديرية من داخ��ل اليمن 
وخارجها

وعدد من األوسمة منها وسام الشجاعة من بغداد
ووسام االستحقاق العالي من الدرجة األولى من 

بغداد

فاطمة علي العشبي

فايز نشوان 

بوح القوافي..

عندما يكون الشيخ أهم من 
الطبيب.. وال��ج��ن��دي أه��م من 

المعلم ...
 والممثل أه��م من المهندس.. 
فاعلم أننا نعيش في مجتمع سيئ

ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ق��ي��م��ة س��ي��ارة 
بالماليين وال يكون لصوت اإلنسان 

قيمة ... 
عندما نصرف على قنوات الكذب 
والتضليل الهابطة أكثر مما ندفع 

في البنى التحتية ... 
عندما تكون قيمة حصان في 
أسطبٍل ما أغلى من قيمة أناس 
ي��م��وت��ون ع��ل��ى ال��ط��رق��ات وه��م 
يبحثون عن لقمة العيش فاعلم 

أننا الى زوال....
عندما يتجاهل المسؤول نداء 
المواطن وق��د يقتله بالجواب، 
فأعلم أن ها هنا لم يعد لإلنسان 

.. حياة..

غ��رروا على 
ال����ش����ب����اب 
ال���ط���ام���ح 
وال���ح���ال���م 
ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر 
لالوضاع الى 
االف���ض���ل.. 
وال���ط���م���وح 
م��ش��روع في 

هذا..
..وان كنا نختلف عن 
الكيفية التي سلكوها!!

ل����ك����ن ال�����دق�����ون 
استدرجتهم الى ماكانوا 
ال يحسبون له فبعد ان 
اخذوهم وهم بصحتهم 
وعافيتهم ف��ي بداية 
االحداث ليتسلقوا عبر 
انين جراحهم وتصوير 
جثثهم ع��ب��ر وس��ائ��ل 
االع����الم األف��اك��ة من 
قبل م��راس��ل��ي العهر 

االعالمي..
نراهم اليوم يردون 
ل��ج��م��ي��ل واي جميل  ا

لجرحاهم!!
وهم في امس الحاجة 

الى العناية الطبية..
وااله���م م��ن ذل��ك ان 

الذي يستطيع 
ي��ع��م��ل  ن  ا
العمل  ه���ذا 
ال���م���ش���ي���ن 
ال��الأخ��الق��ي 
ب���االع���ت���داء 
به  شبا على 
ف�����ي وض���ح 
النهار وام��ام 
مرأى ومسمع 
احضان  وبين  لعامة  ا
اس��وار الحكومه وهم 

يملكون
 ام���ر ق��ض��ائ��ي ب��ان 
ت��ت��ك��ف��ل ال��ح��ك��وم��ة 
بعالجهم باالضافة الى 
االع��ت��داء على النائب 
البرلماني احمد سيف 
حاشد وه��و اي��ض��ًا من 

جماعة التغيير..
اج��زم ان��ه ق��ادر على 
ان ي���دب���ر وي��خ��ط��ط 
على  يتستر  و ينفذ  و
اح����داث ج��ري��م��ة 18 
م��ارس..ب��م��ا يسمى 
الكرامة«..  ب�»جمعة 
ويقوم بتتويه وتمييع 
القضية.. وه��ذه هي 

الحقيقة..

معشوقتي خودان 
ال��ت��اري��خ ب��اهلل اكتب ي��ا ح���������اجب 

وارس���م على بيض الصفائح عنوان. 
ع��ن إب االخ��ض��ر ع��ن م��دي��ن��ة يحصب

ع��ن م��رغ��د ال��ت��اري��خ ع��زل��ة خ����ودان. 
خ���ودان م��ن يحصب ويحصب م��ن إب

وإب روض����ة م���ن ري����اض ال��رح��م��ن. 
لمتعجب ا صيغة  فيها  ن  ا د خ������������و

وع��ل��ى س��م��اه��ا ب��س��م��ة االس��ت��ح��س��ان. 
الطيب النسيم  نسمة نسيم������������ات 

ت���رن���و م���ع روع�����ة ج���م���ال األل������وان.
ارتق������ى شمريهرعش منصب فيها   

وب��ن��ى عليها ب���رج ع���رش السلطان. 
ع��ن ذو رع��ي��ن ال��ح��م��ي��ري ع��ن يشجب

وأح���ف���اد حمير ب��ن س��ب��أ ع��ن اوس���ان. 
ع��ن ذو ال��ع��روب��ة وال��ع��رب ع��ن يعرب

واس��م ال��ع��روب��ة باسم يعرب قحطان. 
خ�������ودان وال����ت����اري����خ ع��ن��ه��ا ي��ك��ت��ب

وب��ص��ف��ح��ة ال���ت���اري���خ ت��ك��ت��ب خ����ودان

أصيلة اليمانية

الدراهم .. زيّنت وج�ه ال���قبي�ح
خلته فوق السما .. عقب الوط�ا

والمصالح .. قربت شخٍص نزي�ح
ى ونزّحت من للخ�طا س�تر وغطَّ

والمنافق عندهم ه�رج�ه ص�ري�ح
والصريح يروح .. م�رواح ال�قط�ا

كم سمعنا »ما يصح إال الصحيح«
وفي زمنا »م�ا ي�ص�ح إال ال�خطا

مايصح إال الصحيح

المتاجرة بآالم الجرحى

ابتسم: عندما تجلس مع 
عائلتك...

فهناك من يتمنى عائله....
ابتسم: عندما تذهب 

الى عملك ...
فالكثير مازال يبحث عن 

وظيفه....
ابتسم: عندما تذهب 

الى الدراسه....
فالكثير محرومون من 

نعمة العلم...
ابتسم: ألنك بصحة وعافية..

فهناك من المرضى من يتمنى أن يشتريها 
بأغلى األثمان...

ابتسم: ألنك حيُ ترزق....
فاالموات يتمنون الحياة ليعملوا صالحًا...

ابتسم: الن لك ربًا تدعوه وتعبده...
فغيرك يعبد األوثان...

ابتسم: ألانك أنت....هو أنت....
فغيرك يتمنى أن يكون أنت....

ابتسم..!!
 م. بدر المهتدي 

Wael Yemen


