
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.

االثنين : 29 / 4 / 2013م 
 الموافق :17 / جماد آخر / 1434هـ 

العدد: )1659( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

مقتطفات فسبكية
Saosan Ali

إال  الصمت أسلوب ال يتقنه 
القليل وله فوائد منها:-

األولى..عبادة من غير عناء
الثانية ..زينة من غير حلي

 الثالثة..هيبة من غير سلطان
الرابعة..حصن من غير حائط

ال��خ��ام��س��ة..االس��ت��غ��ن��اء عن 
االعتذار ألحد.

فؤاد المحنبي

حلم  ف���ي  ن��ع��ي��ش  جميعنا 
مخادع،ال بد من التيقظ له ونحن 
في غمراته، »لكي ال تأسوا على 
ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم إن 

اهلل ال يحب كل مختال فخور«

 ليزا الحسني 

زميل من حزب االص��الح قال 
انهم اعتذروا للجنوب ..

فين َقسْمي من االعتذار.. وال 
حقي سقط بحكم الزمالة او كنت 

نائمة وراح َقسْمي.

مصطفى مستور المنتصر

لكل  ا فسمع  شجرة  سقطت 
صوت سقوطها 

وال  كاملة  بة  غا تنمو  بينما 
يسمع لها أي ضجيج

لنموك  يلتفتون  ال  ل��ن��اس  ا
وتميزك..

بل لسقوطك ! 
محمد غبسي

رجل على رجل..
اصبعان على الكيبورد..

واحدة على خد المساء
لمسة مرتجلة هنا أوهناك

كفيلة بإيقاظ الفجر !

عبدالقادر فدعق

كرماء نحن في توزيع أوجاعنا 
بيننا وبين من حولنا.. وكثيرًا 
مانتمنى ان نهبهم كل مانملك 

حتى أخر قطرة من وجع ! 
ولكننا بخالء حين نفرح، لذلك 
نخفي أفراحنا خشية ان يقوم أحد 
منهم باقتطاع بعض من الوهج 

القادم منها !

Saleh Ali Albydani

أحدث مصطلح في الصحافة 
اإللكترونية اليمنية : » مصادر 

شبه مؤكدة«

محمد الهندي

إذا كنت تريد ان تحكم اليمن 
او جزءًا منها عليك بأمرين: دعاء 
الوالدين.. وأن يكون االصالح 

راضيًا عنك ..

Salah Mo

صرت ال أسمع صوتي
ليس عندي ما يقال ..

كل ما في األرض ش��يء من 
رمال

حينما تنهار فينا..
دهشة األشياء ننسى

كل معنى.. للسؤال

  Cathren Queen  

قد نكتب عن االشتياق كثيرًا..
ولكننا ال نرتجي عودة أحد....

صورة وتعليق

أحمد علي زين:
االبتسامة والخير.. اليمن جنة اهلل في األرض.

كتاباتهم

بوح القوافي..

 شخصية االسبوع

- م��ن م��وال��ي��د صنعاء 
القديمه

-ناشط حقوق���ي وصحفي.
-شاعر غنائي ولة عدة.

 اغانٍ وطنية وغزلية قام 
بغنائها الكثير من الفنانين 
وال��ف��ن��ان��ات على الساحة 

اليمنية ...
- م��ن ال��ك��وادر النشطة 
والفاعلة بالمؤتمر الشعبي 

العام..

عاطف محمد 
حسين عاطف أستاذ القلم والقلب..عام من الوجع

إلى اليوم يكتمل العام على وداع أستاذ 
القلم والقلب محمد العصار.. وكعادتنا 
السيئة.. ال نتذكر مآثر ومحاسن وسجايا 
الطيبين ورجال الموقف والكلمة إال بعد 
أن يغمضوا أعينهم ويمنحونا الوداع 
األخير، غير مأسوف علينا حين يغادرون 
لِهَمّ  ويتركوننا  رهيب  صمت  في 
الدنيا ومتاعبها وأحزانها وأحقادها 
رًا  كبا المعروف  ولناكري  وحسادها 
وصغارًا ..وصانعي البطوالت الورقية 
ممن يأخذهم الجاه المزور والسلطان 
الزائف والمال الحرام وتصنُّع األهمية 
إلى أن يتسلطوا ويتجبروا ويستخدموا » 
األمراض المستعصية » في دنيا » اليوم 
لك وبكرة عليك«، غير مدركين أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك ..وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك ..وأن األقدار المفر منها..

االستاذ محمد العصار..عرفته نقيًا 
فكر  وصاحب  ومخلصًا  محبًا  فيًا  صا
ورؤية وأبعاد ..يختزل أشياء كثيرة في 
ذهنه المتقد وقلبه المحب ويمتلك قلمًا 
مختلفًا.. يكتب الكلمة والسطر والعبارة 
بأسلوب شيق وسلس.. ويتفنن في 
الوصول إلى مساحات واسعة من قلوب 

الناس بروائع كتاباته المؤثرة والصادقة 
..وهو قبل أن يكون أستاذًا وصحافيًا 
بارزًا ومميزًا هو في الجانب اآلخر إنسان 
يوزع البساطة المتناهية والتلقائية 

الشديدة أينما ذهب..
 بالطبع ..االس��ت��اذ محمد غ��ادر في 
م��وع��ده ال��م��ح��دد ..وت��رك��ن��ا نواجه 
األح��زان المتتالية ..ح��زن ف��راق من 
نحب ..ووداع من احتل بالود والقلم 
»أراض��ي« واسعة في قلوبنا..وليس 
من احتل بالقوة » أراضي« عباد اهلل.. 
وألننا نجتر األلم ونشعر بالوجع ..وجع 

الرحيل والتقصير في وقت متأخر، 
أن نترحم عليه  إال  فليس بوسعنا 
..ونسأل له المغفرة ..وال ننساه من 
الدعوات..بعد أن نعترف بأنه ُظلم إذا 
ما نظرنا إليه وإلى حياته المهنية من 
زاوية » إبداعه » ومن امتالكه لقلم » 
مميز« وفكر وموقف..وهنا فقط عند 
الموقف ..ل��ي ولغيري أن نجتر آالمًا 
كثيرة بعد ما تأكد لنا أن كثيرًا ممن 
يملكون المال والسلطة ينظرون في 
أمر » الموقف » على أساس أنه واجب 
أو طاعة وربما فرض فينسفون المبدأ 
الذي هو األساس والدافع ..ويخيل لهم 
في ظل ما يعيشونه أن من حولهم 
خُلقوا لمحبتهم فقط..ومن هنا البد 
أن نصل إل��ى ح��االت الفرجة والتنكر 
وربما البيع..ألنهم يعتبرون مصالحهم 
أكبر وأقوى وأهم ..بينما المطحونون 
من اصحاب المواقف والكلمة طززززززز 
فيهم ..الي��ن��ظ��رون إليهم ..وال إلى 
استحقاقهم ..وال يفكرون أن يحركوا في 
ذواتهم النوازع اإلنسانية..تخيلوا حتى 
اإلنسانية.. فص ملح وذاب..ت��ب��ًا لكم 

ولعقول تظنون بها أنكم أذكياء..

زمن الهزائم وّلى .. 
حيكت  الصخر  قلب  م��ن 
عزائمنا .. ومن يقاتل بدياًل 
عن اسرائيل سنحرق االرض 
تحت أق��دام��ه.. صراخكم، 
عويلكم، فضائياتكم ،اخوان 
اردوغان، احمد داوود اوغلو، 
الفيصل،  جنبالط، سعود 
حمد ب��ن ج��اس��م، حمد بن 
ثاني حمد بن ثالث وراب��ع 
وخامس، وكالب تنبح على 
ال��ش��اش��ات والفضائيات.. 
كله مثل غبار يعتلي حذاء 
جندي عربي س��وري يقاتل 

في معركة الشرف .. هنا تولد كرامات 
األمم وهنا يُصنع كبرياء االوطان .. في 
دمشق في حلب في حمص في الدير وعلى 
الحدود كل الحدود هي أرضنا حدودنا عرق 
اجدادنا ارض احفادنا ونحن نرويها بدماء 
ابطال بدماء شهداء .. معنوياتنا وهاماتنا 
عالية علو السماء وخبطات أقدام جنودنا 
تدوّي فوق االرض في كل أرض سورية 
.. يا أصدقاء اميركا، يا عبيد بالد نجد 
والحجاز .. لن يكون لكم موطئ قدم فوق 
هذه االرض العربية السورية .. سنقاتل 

وننتصر.. قبوركم فتحناها 
ول��ن ن��ردم ترابها إالاّ فوق 
اجسادكم ورمادها .. نحن 
ب��ش��ارة النصر م��ن صرخة 
أس��د.. نحن ال��س��الح.. نحن 
المقاومة.. نحن الكرامة.. 
نحن الكبرياء نحن الصمود 
نحن الصراخ ال��م��دوّي في 
نبض  نحن  لم  لعا ا ت  جها
العروبة نحن القومية وحماة 
الوحدة العربية نحن رجال 
اهلل في كل ميدان.. ودمشق 
لن نتركها وحلب لن نتركها 
وحمص وحماه والدير وك��ل حبة تراب 
سورية والقدس لن نتركها برعاية خونة وال 
ملك أو أمير جبان .. هنا سوريا هنا بغداد 
هنا ارض رجال اهلل هنا جنوب لبنان .. من 
عزم االنبياء عزيمتنا.. من صالبة الصخر 
مواقفنا.. وم��ن اساطير الكون صنعنا 
اسمنا .. هنا دمشق يا أشراف العرب.. هنا 
الجمهورية العربية السورية.. هنا حماة 
الديار وحماة الكرامة العربية ولن نركع ولن 
نذل ولن نخضع.. إمّا النصر وإمّا النصر.. 

فالهزيمة ممنوعة علينا ....

توفيق الحاج 

أ.عبدالقوي منصور

ت���دري أن ال��ج��رح للمجروح دي�����ن.. 
وأن���ت ج��ارح��ن��ي وح��ق��ك أج��رح��ك..
وين تبعد وأن��ت في نفسك سجين.. 
ناسيني معك ن���ت  وا تنسى  وي���ن 
كيف ت��ف��رح وان���ت تاركني ح��زي��ن.. 
. يتبعك. ظلك  مثل  ج��رح��ك  طيف 

الجرح

معاذ الخميسي

د.يوسف الحاضري 

توظيف األسلوب اإلعالمي
اإلعالم يستطيع أن يظهر »شخصًا ما« بمظهرين 
مختلفين ,, ولنعطِ مثاًل لذلك: »قاتل« قتل رجاًل 

وخلف أرملة ويتامى..
المظهر األول :- يستطيع اإلعالم أن يخفي »ما 
خلفه القاتل من أرملة ويتامى« يسلط النظر فقط 
على معاناة القاتل في السجن والتعذيب واإلهمال 
الذي يتلقاه وحالته النفسية والمادية وأسباب 
ارتكاب الجريمة من منظور مجتمعي اضطراري 
وربما أخطأ، وتُلتقط له صور وهو مطأطئ الرأس، 
راسمًا عالمات الندم على مالمحه,,, مما يزرع 

عامل الرحمة والرأفة في قلوب المتابعين..
المظهر الثاني:- يسلط اإلعالم النظر على ما 
خلفه القاتل »أرملة ويتامى« ومصيرهم المعتم 
والمعاناة التي ستنتج ,,, وتُلتقط صور للقتيل وهو 
مضرجًا بدمائه غارقًا فيها ,,,مما يزرع عامل الكرة 

والبغض للقاتل وضرورة أن ينال جزاءه العادل..
وألن المظهر الثاني هو الوضع الطبيعي في 
األس��اس، غير أن اإلسلوب اإلعالمي وتوظيفه 
يعتبر سالحًا ذا حدين فقد يظهر البريئ مجرمًا، 
ويظهر المجرم بريئًا واألكثر من هذا يؤثر على 

المجتمع المحيط في تعامالته مع ما ينتجه له 
اإلعالم.. فهل نستطع أن نحصن أنفسنا من هكذا 

أحداث؟
))اقتبست هذا  وأنا أسمع أحد المشائخ يسرد 
قصة خالد بن الوليد رضي اهلل عنه وأرضاه، وكيف 
قام الشيخ بالحديث عن الوليد بن المغيرة )والد 
خالد( وأظهر كل محاسنه وإيجابياته وخاض فيها 
ألكثر من ساعة حتى كدت أن أحب الوليد رغم أن 
اهلل عز وجل قال فيه )سأصليه سقر( ,,,, ال حول 

وال قوه إال باهلل ((

هذه هي أمريكا...
كثر الحديث في اآلونة االخيرة عن امريكا من 
قبل بعض المثقفين العرب.. بأن امريكا مع الحرية 
والديمقراطية وحقوق االنسان وخاصة الشعوب 

العربية..
وهذا الكالم ال اساس له من الصحة ويكذبه الواقع 

تمامًا..
واذا ألقينا نظرة سريعة على تاريخ امريكا.. فلن 
نجد سوى صفحات سوداء مليئة باإلرهاب والوحشية 
وعلى سبيل المثال فقط ال الحصر من الذي يقف 
ضد قضية العرب )فلسطين( في مجلس االمن 
واستخدامها للفيتو بشكل مقزز وغير اخالقي دعمًا 

إلرهاب اسرائيل للعرب؟
من الذي احتل العراق بحجة امتالكه أسلحة الدمار الشامل ثبت 
كذبها للعالم اجمع.. راميًة بذلك القوانين والشرعية الدولية 

عرض الحائط.. وما عملته من جرائم بحق العراقيين 
وسجن ابو غريب والفلوجة مثال على ذلك؟

من الذي ينتهك سيادتنا الوطنية في اليمن صباح 
مساء بالطائرات االمريكية؟؟

من الذي يدعم القاعدة االرهابيين القتلة )جماعة 
النصرة( في سوريا لقتل شيوخ ونساء واطفال سوريا 

وتدَّعي محاربة القاعدة في أبين ومالي؟
من الذي استخدم االسلحة المحرمة دوليًا حيث لم 
يسبق ان استخدم القنابل الذرية اي دولة قبلها وال 

بعدها في مدن اليابان؟!
وصحيح أن امريكا قد تقدمت في الصناعات 
والتكنولوجيا لكنها ستظل متخلفة وحقيرة في 
عالم القيم واالخالق وستظل الدولة االرهابية االولي في العالم 

المولعة بالجرائم البشعة ضد االنسانية في كل زمان ومكان..

Fahmi Alskaff


