
من المؤسف أن نرى هذة االيام أحالم وخطط 
بني صهيون تتحقق على أرض الواقع من خالل 
استطاعتهم أن يخرجوا من داخ��ل الشعوب 
العربية نفسها -من يؤيدها ويجلل ويكبر 
العتدائها الغاشم على بلد عربي مسلم والذي 

لم تكن تتوقعه أو تحلم به.
إن الصهيونية ومشروعها االوس��ط��ي هو 

م��ن أوص��ل��ه��ا لتحقيق 
مآربها بأيادٍ عربية دون 
أي��ة خسائر منها، فقد 
استطاعت من خالله أن 
تزرع التفرقة والعنصرية 
ئفية  لطا وا لمذهبية  وا
المسلمة  بين الشعوب 
عمالئها  ع��دة  ب��م��س��ا
ني  لصهيو ا مهم  عال إ و
وأم��وال��ه��م المدنسة 
تحت مسميات ومشاريع 
وأهداف مضللة للمواطن 
العربي كتحقيق الحرية 

والعدالة والمساواة لشعوب الشرق االوسط 
وتحت مظلة ما يسمى بالربيع العربي

فعجب العجاب أن يصدق القول بأن اليهود 
وال��ن��ص��ارى ق��د أصبحوا راض��ي��ن عنا نحن 
المسلمين ويسعون لتحقيق نهضتنا وعزتنا 
وحريتنا - فعار على كل عربي أصيل يصدق 
أو يؤيد مشاريعهم ومخططاتهم وأعمالهم 
الرامية الحتالل الشعوب العربية ونهب ثرواتها 

وضرب عقيدته..

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 : 13 / 5 / 2013م 
 الموافق :3 / رجب / 1434هـ 

العدد: )1661( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

مقتطفات فسبكية

Yemen MyKingdom

هل هناك حوار بين السلطة 
والشعب في أي زمان ومكان في 

هذا الشرق؟
فأي مسؤول إنكليزي, مثاًل 
عندما يختلف في الرأي مع أي 
كان في محاضرة أو مناقشة في 
بلده يأتي بحجة من شكسبير 

إلقناع مستمعيه..
واإلي��ط��ال��ي يأتي بحجة من 

دانتي..
بحجة من  يأتي  والفرنسي 

فولتيير..
واألل��م��ان��ي يأتي بحجة من 

نيتشه..
أم��ا أي م��س��ؤول ع��رب��ي فلو 
اختلفت معه حول عنوان قصيدة 
ألتاك ب� )دبابة( او ب�)بندقية( 

فتفضل وناقشها..

طه عز الدين

ال يحتاج اإلنسان إلى شوارع 
نظيفة ليكون محترمًا ..

بل الشوارع تحتاج إلى أناس 
محترمين لتكون نظيفة

نجيب غالب

ال��ن��ق��د ه��و ط��ري��ق صناعة 
الحياة ووحده قادر على تقويم 
لقلقة  وا لمرتبكة  ا المسارات 
والخاطئة.. ب��دون نقد يموت 
االن��س��ان ف��ي ب��راث��ن الظلم 

والطغيان.

Mused Mawri

المعّزة تراها داخلي مزمنة
واللي اعزه اشوفه في عيوني مالك

وان سأل عن وداده صاحبي طمنه
قل له من يعزك ابدًا ما نساك

صورة وتعليق

عدنان عبدالمجيد
طفل من بورما يحتضن اخته المرعوبة من هول المشهد هناك.. وهو يعلم في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى من يحميه.. 

بل يحميهما معًا..

كتاباتهم  شخصية االسبوع

مازن شجاع الدين 
- رسام كاريكاتير..

- المؤهل الدراسي / بكالوريوس - 
قسم المحاسبة – كلية التجارة . جامعة 

صنعاء .
- الوظيفة الحالية / نائب مدير عام 
المدني وحقوق  المجتمع  منظمات 

اإلنسان..

إلى ثــوار المؤتمر !
حزب المؤتمر 
ال���ش���ع���ب���ي 
ال�����ع�����ام ه��و 
أكثر األح��زاب 
» ي��م��ن��ي��ة »، 
وأكثرها قدرة 
ثير  لتأ ا ع��ل��ى 
ف��ي األوس���اط 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ، 
وع���ل���ى ه���ذا 
الحزب أن يكف 

ة  لمناصر ا منطق  ع��ن 
الصرفة وأن يتجه نحو 
الناقد  الثوري  الخطاب 
سقطوا  ق��د  فخ�صومه 
مع مراكز الفساد ولهم 
م��ن ال��ع��ار وال��ف��س��اد ما 
يكفي إلثبات منطقيته 
في الحكم وفشلهم في 
السياسة والثورة.. واألهم 
ء  ع��ض��ا أ يتشتت  ال  أن 
المؤتمر بسبب أي أزمة 

داخلية.
نًا  حيا أ أشعر 
بأنه قد ب��دأ .. 
يبحث  لكنه  و
عن إصالح بال 
رؤية ، ومازال 
ال����خ����ط����اب 
اإلع�����الم�����ي 
للخصم يشده 
ن  أ فيبدو   . . .
المؤتمر خالل 
األزمة قد فقد القدرة على 
الهجوم وظ��ل متقوقعًا 
2011م ف��ي دور  منذ 

الدفاع ورد الفعل !!
ال ت��ن��ظ��روا إل��ى رع��اع 
ال��ع��وي��ل وال إل���ى ه��رج 
ا  مضو أ  . . . . لمغفلين  ا
.. وصدقوني لن  قدمًا 
يكتمل التغيير إال بدوركم 
)وسأكتب لماذا في هذا 

الشأن قريبًا(.

الخيانة
اهلل  الخيانة خلق ممقوت عند 
والناس ومحتقر مهما ارتدى صاحبه 
من األوصاف واكتسى من التبريرات، 
والخونة الذين تساقطوا في فترة 
األزم���ة م��ن حزبهم وخ��ان��وا رب 
نعمتهم واختاروا أرباب نعمة غيره 
يعتقدون أن الناس سيسمونهم 

ثوارًا وأبطااًل، والواقع أن الناس ال 
يكنون لهم إال االحتقار بمن فيهم 
أولئك الذين صاروا أرباب نعمتهم 
ألنهم يعلمون أنهم في أية مرحلة 
يفقدون فيها مصالحهم ويجدون 

من يعوضها لهم سيسقطون .
تبا لكم أيها الخائنون ما أرذلكم..!!

Abduljabbar Saad

طارق الحداد

عادل بشر

المهندس/ عبدالرحمن القديمي

Adel Ar Rabeai

بوح القوافي..
محمد احمد ناشط حقوقي

وص��ال همزة  بيننا  لمشاعر  ا تبقى 
القلوب بين  ب��اع��دت  لليالي  ا مهما 

ال سامحك ي��اذا الزمن هنت الرجال
اطلق شنب يصبح على نفسه كذوب

اك���ذب على نفسي إذا ج��ان��ي س��ؤال
ان��ي من الغربة تجي ساعة وات��وب

م��ن ي��دم��ن اآلالم ف��رق��اه اس��ت��ح��ال
يعيش عمره في المآسي والكروب

اسأل من اهلل الكسب والعيش الحالل
وال يحملنا ع��ل��ى ال��ف��رق��ى ذن��وب

ال سامحك ياذا الزمن

سالح اإلعالم
االعالم سالح يقتل اقوى من الف قنبلة نووية
امريكا غ��زت ال��ع��راق ع��ام 1990م بقوة 
السالح وشنت حربًا جائرة بمشاركة اكثر من 
ثالثين دولة، وايضا امريكا دخلت العراق عام 
2003م بالقوة العسكرية، ومع طفرة التطور 
التي يشهدها العالم اجمع احتلت امريكا ودول 
الغرب ليبيا إعالميًا ولم تخسر خسارتها المادية 
كما خسرت في العراق، تم تمرير مشاريع 
الصهيونية العالمية اعالميا ونحن من خدمها 

اعالميا.
ولألسف سنظل نحن لم ولن نتغير وندرك 
حقيقة قوة االعالم اال وقد فات اآلوان وها هو 

قد فات.
المهنية االعالمية شيء، والسياسة االعالمية 
شيء آخر، فالسياسة االعالمية تسعى لخدمة 
اطراف معينة تحقق من خاللها اعظم المكاسب 
وبأقل التكاليف وتخدمها لمدة ال بأس بها 
وتسعى لتطوير سياستها االعالمية وتوسيع 
منظومتها بشتى الطرق وال تقتصر فقط على 
وسائل االعالم التقليدية بل تستخدم حتى نشر 
الشائعات ميدانيًا، ونشر فرق عمل ميدانية ال 
يكون لها اية مهمة سوى الترويج لسياسة 
االطراف التابعة لها ، وهذا ما نشاهدها حاليًا 
بواقعنا المعيش ، وما يحز في نفسي ان القوى 

الوطنية ومن يعول عليها إنقاذ اليمن مما هي 
فيه، حتى اللحظة لم تسعَ لمواكبة الوسائل 
الحديثة التي من المفترض بل والواجب عليها 
انتهاجها، فمن ملك االعالم الحديث وحصل 
على سياسة اعالمية نجح وحقق كل ما يسعى 
للوصول اليه ، وأنصح بأن يتم توحيد المنظومة 
االعالمية من قبل أناس ذوي كفاءة عالية وحس 
وطني ومجموعة عمل مشتركة هدفها االول 
خدمة وتحقيق السبب الذي الجله ُأنشئت بعيدا 
عن المكابرة والمنافسة الالمشروعة وتحت 
قيادات سياسية اعالمية وطنية اواًل واخيرًا.. 

فمن يسمع؟

شهاب1 وإعجاز1

الناس في الخارج لديهم 
على  ن  بقو يتسا ء  علما
اختراع االسلحة المتطورة 
مثل ص��واري��خ )شهاب1( 
و)ش��ه��اب2( و)ش��ه��اب3( 
وغيرها .. ونحن في اليمن 
لدينا علماء يتسابقون على 
الخلطات العشبية الخاصة 
بوجع الظهر وعٌسر الهضم 
وخ��ل��ط��ة ل��ي��ل��ة خميس، 
وال��ل��ي منه .. المضحك 
حد البكاء انهم يطلقون 
على خلطاتهم ) إعجاز1 
( و)إع��ج��از2 ( و)إع��ج��از3 ( 

وحتى )إعجاز5(
ف��ع��اًل ال���ن���اس لديهم 
)مخترعون( ونحن لدينا 

)معلفون(.. خيرة اهلل..

نجاح الخطة الصهيونية

اجتهاد العلماء
للشاعر أحمد العرامي .. ول� 
» سالي أديب قحطان »ابنتي 
التي كنت يومًا شاهدًا على 

طفولتها .
م��ن ال��ن��وادر المضحكة أن 
علماءنا يجتهدون طيلة السنة 
إلدخال أحد الكفار الى اإلسالم 
، ويخرجون من اإلسالم عشرة 

من المسلمين !؟
م��ت��ى س��ي��ع��رف ه����ؤالء أن 
طريقتهم هذه التفعل شيئًا 
أكثر م��ن أنها تُ��ق��رح ضمار 

المسلمين .
ال أعتقد ابدًا أن إنسانًا متعافًا من الداخل 

، بوسعه أن يقبل الصمت حيال 
التك�ف�ي�ر ال��ذي طال شاعرًا 
شفافًا وانيقًا كالعرامي ، أو 
يدفعه اللغج ليعتقد أن تكفير 
» سالي أديب » هو اآلخر عمل 

ضخم ؟
ماهو مثير للريبة ، أن العرامي 
، وسالي ، تعرضا ال��ى عيار 
التكفير من داخ��ل مؤسسات 
تعليمية ، مايعني أننا نسير الى 
مجهول.. وإنني هنا ال ألسجل 
تضامني مع اإلثنين فقط ، بل 
مع مؤسسات التعليم التي يعول عليها 

»النط« بنا الى المُستقبلش!

ديناصور في القرية
ل��و ان��ن��ي اخبرتكم 
ب��أن��ن��ي رأي�����ت في 
طفولتي 12حنشًا في 
ام��اك��ن متفرقة من 
العارضة حقنا.. هل 

تصدقونني ؟
ال��ك��الم ف��ي��ه ش��يء 
من الفشر او الغرابة 
ولذلك عليك ان تتأمل 
قلياًل وتضعه في خانة 
الكالم الظريف لكنه 

حقيقة..
أما لو قلت لك بأنني رأيت ديناصورًا في 
القرية فعليك ان تضحك فورًا ألن الكالم غير 

معقول !
وهكذا عليك ان تتعامل مع االخبار التي 

تصلك من سورية اليوم..

Fekry Kasim

Mohammed Almakaleh

ابو نقطة

الفرق بين العرب 
والغرب هو فقط : 

النقطة
ف��ه��م » غ����رب » 
ونحن » ع��رب ... » 

أرأيت ؟ فقط

بالنقطة....
وه�����م ش���ع���ب » 
مختار » ونحن شعب 
» محتار ».. نفس 

النقطة مجددًا
وه��م »تحالفوا » 
وال��ع��رب » تخالفوا 
».. ع��ادت النقطة 

مرة أخرى .
هم وصلوا مستوى 
»ال���ح���ص���ان���ة ».. 
والعرب مازالوا في 
مستوى » الحضانة »

وه���ك���ذا م����ازال 
ال��ع��رب يعاني من 

)النقطة(

اشتقت للجراح

ماقال ابو جراح سهرت الليل طوله للصباح
اتذكر اللي راح من عمري ومابش فائده

يا آح انا في آح من غربة مليئة بالجراح
مايوم انا مرتاح وانا في البالد الباعده

اشتقت للجراااح وصنوه وامهم زين المالح
لو شي معي أجناح ما اتأخر دقيقة واحده

سلطان السنباني الجماعي

ريم البيضاني


