
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 : 8 / 4 / 2013م 
 الموافق :26 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1656( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

 شخصية االسبوع

مقتطفات فسبكية
محمد احمد 

االع����الم ال��ع��رب��ي يصور 
للعالم أن ديننا ارهابي وان 
المسلمين خطر.. النستغرب 

فهو
 اعالم مدفوع بنعاج تلبس 

لباسًا أبيض؟!!

معاذ البركاني 
  

الحَياة التعطينا كل مانُحب 
ولكنّ منَ نحبهم يعطونا كل 

الحَياة
ف��ال ت��ي��أس��وا م��ن صعوبة 
الطريق ... فالصراط المستقيم 
على ظهر جهنم لكنه طريق 

الجنة
محمد القادري ...

كل ما أروح عرس
يقولون لي : عقبالك

يخرب بيتهم وال واحد دعوته 
مستجابة!

محمدعلي اليريسي

أم�����س آن�����آ وي�����آك ن�ق�ه�ر 
آل�ع�آل�م ..؟

وآل�ي�وم آن�آ وآن��ت ن�ق�ه�ر 
ب�ع�ض�ن�آ !

عبدالسالم البعداني

 ص��ن��دوق ال��ت��راث والتنمية 
الثقافية يشبه مغارة علي بابا.. 

بس بأكثر من أربعين حرامي!
يحيى مكين

هذه األيام باسندوة وزمرته 
في  نهم  وكأ قرعة  لين  شغا

سباق مع الزمن..
تعيينات بالجملة هنا وهناك 

يرافقها إقصاءات وتعسفات..
الهدف من ذل��ك إم��ا إفشال 
مؤتمر الحوار او تحويل حكومة 

الوفاق الى حكومة رفاق..
وعلى قولة أحدهم: غاااااغة؟!

محسن عايض

مثل ما اشتهر قديمًا الهنود 
بالخرط الهندي.. 

اشتهر االخ��وان المسلمون 
ح��دي��ث��ًا ب��ال��خ��رط االس��الم��ي 

وبالخرط الثوري !!

Nabilah Al-zubair

أم��ام الكاميرات: إحنا مش 
معترضين إلنها امرأة.

في القاعات المغلقة: قدروا مشاعرنا 
؛ كيف »مَرَة« ترأس مشايخ؟!

كل ه��ذا في قضية صعدة 
والبقية تأتي..

قضية صعدة؛ يا همااااااه..

عبده النميري:

تلك البيوت المتهالكة تقاوم الزمن.. ببريٍق خافتٍ من أمٍل تحمله عينا طفٍل ممزقة ثيابة.. رأينا  ابتسامًة 
خلف أبواب الفقر.. ال تحتاج إلى ترجمة.. إنها أبواب تنتظر كل يوم زائر.. يحمل لهم بعض أمٍل.. فما أضيق 

العيش لوال فسحة األمِل..

هل تعلمون أّن رجال الدّين 
أحرقوا كّل كتب ابن رشد؟

هل تعلمون أّن ابن سيناء كان 
ملّقبا بإمام الملحدين أو شيخ 

الملحدين؟
هل تعلمون أّن الرّازي أعلن 
كفره بكّل مذاهب شيوخ الدّين 
وك��ان يسخر منهم ف��ي كّل 

مجالسه؟
هل تعلمون أّن التّوحيدي 
بسبب  بنفسه  كتبه  ح���رق  أ
القهر واليأس من رجال الدّين 

في عصره؟
وأّن المعرّي فرض السّجن 
على نفسه لنفس األسباب؟... 

هل تعلمون أّن ابن المقّفع 
م��ات مقتواًل وه��و لم يتجاوز 

الّثالثين من عمره؟
هل تعلمون أّن إخوان الصّفاء 
كانوا ال ي��ذك��رون أسماءهم 
بسبب الخوف من إهدار رجال 

الدّين لدمائهم؟
هل تعلمون أّن أمّ الجاحظ 
بنها  ا م��ن  تشتكي  ن��ت  ك��ا
بسبب إفراطه في طلب العلم 
والقراءة.. إلى أن مات المسكين 
بسبب سقوط خ��زان��ة كتبه 

عليه!!

هل تعلمون أّن خيرة رجال 
الدّين، وفي مقدّمتهم اإلمام 
الشّافعيّ، كانوا يعتبرون أّن 
بعض علوم الّطبيعة والكيمياء 
والفلسفة من المحرّمات، مثلها 
مثل التّنجيم والضّرب بالرّمل 

والسّحر!!!
هل تعلمون أّن اإلمام الغزالي 
والّذهبي واب��ن القيّم وابن 
الجوزي وابن تيمية، وغيرهم 
من »كبار«رجال الدّين، أفتوا 
بتكفير وهدر دم كّل من يمتهن 
أنواع العلوم العقليّة اّلتي قد 
المسلمين  كفر  تتسبّب في 
وابتعادهم عن دينهم الحنيف؟
هل تعلمون أن الغزالي الذي 

كّفر الفالسفة تمّ تكفيره هو 
اآلخر في عهود متأخرة؟

ه��ل ت��ع��رف��ون ال��ّط��ب��ري؟ 
طبعًا تعرفونه، ومن ال يعرف 
الّطبري؟! صاحب أشهر كتاب 
تفسير للقرآن، وصاحب أشهر 

كتاب تاريخ كتبه المسلمون.
ه��ل ت��ع��ل��م��ون ك��ي��ف م��ات 

الّطبري؟
الّطبري مات كمدًا وقهرًا بعد 
أن رجمه الحنابلة واتّهموه 
بالكفر واإللحاد بسبب اختالفه 

مع مذهب اإلمام ابن حنبل.
ال��ح��ن��اب��ل��ة رج��م��وا منزله 
بالحجارة إل��ى درج��ة أّن باب 
يُفتح بسبب  يعد  لم  منزله 
أكوام الحجارة المتراكمة عليه.
ه���ل ت��ع��ل��م��ون م���ن قتل 

المتصوف الكبير الحالج؟
هل تعلمون من اغتال المفكر 

المصري فرج فودة؟
هل تعلمون من قتل جاراهلل 

عمر في اليمن ؟
اج��اب��ات وجدناها وعالمات 
استفهامُ وضعت.. ولالسف ان 
يكون المتشدقون والالبسون 
عباءات اسالمية هم وراء كل 

المآسي والجرائم..

ناصر الحياني

لمن اليعلم..
كتاباتهم

رئيس رابطة المعونة لحقوق 
االنسان والهجرة - اليمن

* محل الميالد: قرية فرغان 
مديرية صباح منطقة رداع- 

محافظة البيضاء.
* تاريخ الميالد: 10 / 12 / 

1978م..
* الحالة االجتماعية: متزوج - 

وله أربع بنات وولدان.
المؤه��الت العل��مية: ليسانس 
حقوق - كلية الشريعة والقانون- 

جامعة صنعاء- 2000/99م.
النش��اط��ات: :

ليمنيين  ا لمحامين  ا بة  نقا ف��ي  عضو   *
،ومترافع أمام المحكمة العليا.

* عضو في اتحاد المحامين العرب .
* رئيس رابطة )المعونة( لحقوق اإلنسان 

والهجرة، 
* شارك في عدة دورات تأهيلية في مجال 
حقوق اإلنسان والحريات ،واإلدارة العامة، كما 
شارك في أنشطة وفعاليات ومؤتمرات دولية 
وإقليمية ومحلية في مجال الحقوق والحريات 
في جنيف سويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا 

وألمانيا ومصر والبحرين وتونس والمغرب.
* وحضر ال��دورات الثامنة عشرة والتاسعة 
حقوق  مجلس  لجلسات  لعشرين  وا عشر 

اإلنسان التابع لهيئة األمم 
المتحدة في جنيف -سويسرا.

ال��م��ن��س��ق ال��ع��ام الئ��ت��الف 
المدني  المجتمع  مؤسسات 

)شركاء(..
* ناشط سياسي معروف وهو 
عضو اللجنة الدائمة لحزب 

المؤتمر الشعبي العام.
*رئيس هيئة تحرير الموقع 
االلكتروني لرابطة المعونة 

لحقوق اإلنسان والهجرة..
* رئ��ي��س م��ؤس��س��ة سبأ 
للسالم وحماية حقوق ضحايا 
الصراعات والتأهيل بحقوق اإلنسان، وهي 
مؤسسة أهلية غير حكومية أنشئت مطلع 

العام 2012م.
* ص��درت له عشرات األبحاث والدراسات 
القانونية وفي مجال حقوق اإلنسان والحريات 
ال��ع��ام��ة، وه��ي م��ن��ش��ورة ف��ي ع��دة مواقع 
الكترونية وصحف ومجالت محلية وعربية 

ودولية.
* في ع��ام 2012م أص��در كتابًا تاريخيًا 
بعنوان: »كشف األسرار وفضح األفكار المزورة 
التي علقت بتاريخ اليمن القديم - حقائق 
تاريخية جديدة عن حضارة سبأ وملوكها 

التبابعة الحميريين آل الصباح «. 

المحامي/ محمد علي عالو

بوح القوافي..

دعوه...
كل واح��د يأخذ باله 
من الدعوة التي تدعو 

له بها أمه.. 
م��وظ��ف إرش��ي��ف له 
ثالثين سنة ما حصل 
ع��ل��ى ت��رق��ي��ة واح���دة 
سألته : ليش ما رقوك 

يا مرشد؟
ق���ال: »ال��ظ��اه��ر يا 
صاحبي ان��ه��ا دع��وة 
صابتني، كانت أمي 
كلما شافتني تقول: 
عليك  غ��ي��ر  ال  »اهلل 

حال«.
زميل آخر سألته كيف لوما التحقت بسلك 

المرور؟ 
قال كانت أمي كلما شافتني أخرج من البيت 
وبيدي ملف تقول: »طرق لك..« ولم تمض سنة 
حتى وجدت نفسي مشبوحًا وسط الطريق أصيح 

مثل الديك: »
 جنّب يا دباب، اطلع يا هيلوكس..«.

وباالنتقال الى تعميم نظرية دعوة وصابتنا على 
وضعنا السياسي نكتشف ان مجلس النواب لدينا 
هو اكثر مجلس نيابي معمر في العالم.. وطبًقا 
للنظرية فإن الدعوة الغالبة التي كان يحظى بها 

االعضاء من امهاتهم هي: »طول عمرك«.
اذك��روا اهلل وعطروا قلوبكم بالصالة على 

النبي..

) الطموح ( 

توازنات القوى..

الطموح ضروري في حياة االنسان.. واالنسان 
الذي ينتظر سفينة الحياة ويترك نفسه لالمواج 
تسافر به من شاطئ الى آخر دون ان يفعل 
شيئًا هو وحياته في الظل ولن يترك اثرًا كبيرًا 
او صغيرًا او يحقق اهدافه في الحياة، وعلينا 
ان نركب سفينة الحياة ونحن نوجه الدفة الى 
اجمل الجزر واجمل الموانئ وأعظم الشواطئ 
فأنت الذي تتحكم في حياتك وال تدع الحياة 
هي التى تتحكم في امورك ومستقبلك فهل 
تقنع بما حولك دون ان تترك اثرًا في الحياة.. 
االجابة طبعًا: ال.. اذًا عليك أن تجتهد وتصارع 

الحياة وتثبت ذاتك وتواجه كل ما يعترضك من صعاب من اجل ان تحقق 
احالمك الجميلة..

فال تتخل ابدًا عن طموحاتك فإن السيل ينحت في الصخور سبياًل..
ومن تهيَّب صعود الجبال...يعش أبد الدهر بين الحفر

ال��ت��وازن��ات تغيرت 
لصالح قوى أخرى .. 

وأم��ري��ك��ا أصبحت 
دول���ة درج���ة ثانية 

وليست األقوى
يظن  م��ن  مخطئ 
أن أمريكا ستحارب 

كوريا الشمالية ..
ال��رئ��ي��س ال��ك��وري 
متهور ولكن هناك 
حسابات وت��وازن��ات 

عالمية..
الصين وروسيا هما جناحا كوريا 
الشمالية.. وأي خلل في المنظومة 
العالمية ليست إال حربًا عالمية 

ثالثة..
أقتصاد أمريكا المنهار يجعلها 
تتراخى أم��ام أي مجال لحرب 

عالمية..

الصين دائنة المريكا 
بأكثر من تريليون، 
معادلة معقدة للغاية 
ولذلك لن يحدث شيء 
فيما يتردد عن حرب، 
فقط ه��ن��اك رسالة 
لم  لعا ا لكل  مرسلة 
مفادها ان التوازنات 
تغيرت لصالح قوي 

أخرى..
وأم��ري��ك��ا أصبحت 
دول����ة درج����ة ثانية 

وليست األقوى..
ايضًا موقف روسيا من سوريا 
وخسائرهم التي لم تعوض بما 
فيه الكفاية في ليبيا، أي ان الصين 
وروسيا ويتبعهما كوريا وايران لن 
تكون بعد اآلن دواًل عظمى من 

الدرجة الثانية..

أحمد غراب 

بالل أبو الخطاب الشراعي

الحسين الحضرمي..

د.مختار محرم 

إني عشقتك
جودي فديتك باتصالكْ وسل��������ي أجيبك عن سؤالكْ

من أنتَ؟!.. إن�������ي ذلك المذكور سهوًا في احتفالك
ولِم المجيئ؟!.. أتيت ك��������ي أنبيك أني فيك هالك
أهديك حبري والح��������������روف بأسطري وأنا كذلك

إني عشقتك يا أنا وجعلتُن��ي رهن اعتقالك
دمعي تعتق بالندى المرويّ حبًا في ظاللك
شوقي تبعثر مشع�اًل ليلي ونور الفجر حالك
وقصائدي تشكو الصدى والصمت في صخب الممالك

أنا نجمة دارت بأف�الك المشاعر ف��ي مجالك
أنا ذلك المول���ود فيك أقص آث���ار ارتحالك

وحدي أسير بال ه�دى وهداي فيض من جمالك
بدمي أضمد غربتي جسمي هنا وأنا هنالك

ال تغربي عن ناظري فأنا أراني من خاللك
لملمتُني فوجدتني جرحًا يطيب بطيب حالك

دنيا المحبة كالسماء فال ح�دود وال مسالك
بحر وأشرعة األسى لي.. وحزني بعض آلك

إني أراك قصيدًة  أنهكت حرف���������ي في 
ارتجالك

وزرعت ف�����������ي عينيك شطآنًا تفتش عن 
رمالك

ال تخجلي م������������ن شاعر دومًا يقول )أنا فدالك(
يا بدر أرهقنا الدج�����������ى شوقًا إلى عيد اكتمالك

صارت عهود الحب أيامي وأح�������������الم الليالك

Amal Basha
استباحة..

استباحوا ساحاتنا..
ص��ادروا منصاتنا 

وكل المنابر..
اس��ت��م��ات��وا في 

عسكرة ثورتنا..
سوروا أحالمنا..

عنفوا..
حقروا..
خونوا..

كفروا كل ثائ���رة 

حرة وأشجع ثائر..
اص��وات��ن��ا ال��ت��ي 
ك���ان���ت ب��األم��س 

مصادرة..
اليوم صادحة..

ت����ف����ض����ح ك��ل 
األدعياء، األتقياء..

ك����ل ق���راص���ن���ة 
االحالم..

وكل مُتاجر..


