
صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد  
معارك طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن 

األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعون عن 
الشرعية والديمقراطية والفاضحون لوطاويط االنقالبيين 

على مدى 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يفندون أكاذيب 

المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على 
العالم.. لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم يذودون 

عن الحق والحقيقة..
وإذا كان قبح أفعال المشترك قد طال كل الوسائل بما فيها 

الـ»فيسبوك«.. فإن حماة الشرعية لم يهملوا هذه الجهة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها ترصد بعض من 

تلك األدوار الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 9 / 7 / 2012م 
 الموافق :19 / شعبان / 1433هـ 

العدد: )1618( فيسبوك16

والئي للزعيم
سام الغباري

 
أحاول أن أحقد على الرئيس 
الزعيم - علي عبداهلل صالح 

-
أن أحمله قساوة ايام الحياة 

الغابرة .
 وأرى اآلن من ينضحون في 
فسادهم و يأكلون بقلة حياء 
مالم يأكله الفراعنة في أيام 

: هامان .. فأخاف .
 علي عبداهلل صالح . ليس 

مسؤواًل عن هؤالء ..
صالح .. خرج بإرادته ..
 حقن دماء المسلمين .

ــدة .. أشبع  ــوح  حــقــق  ال
الديمقراطية بمعانيها فكان 

أول من اكتوى بها ..
 و صدقوني لوال فوضوية 
النظرية الصهيونية المسماه 
: الربيع العربي .. لكان أولئك 
الثوار القادة الهاربون إلى 
األمام .. هم اآلن من يقبل 

أقدام الزعيم بال خجل ..
ئرين  لثا ا سنظل  ننا  أ و   

الحقيقيين..
 في زمان الالوعي ..

 و الكراهية التي ال تستولي 
علينا . 

..
 و لذا أعلن اآلن .. عن والئي 
الشامل للزعيم : علي عبداهلل 

صالح ..
 والئي له .. بعد رحيله عن 

السلطة ..
 والئي له كزعيم و تاريخ 
و فكر .. ومبادئ .. و قيم ال 

يملكها خصومه .
 .. هذه قناعاتي .. و أرجو 

احترامها ..

ابتسامه على 
الماشي،،

كامل الخوداني

عبداهلل  على  حكم  طيلة 
ــا  صــالــح وطـــول عــمــري وان
اعرف االصالحيين فارشين 
ــط والـــشـــيـــالن  ــاي ــم ــص ــل ل
بالجوامع والشوارع والحارات 
وراكزين اللوحات وبيوزعو 
الــمــنــشــورات مـــره يقولوا 
اغيثوا السودان ومره اغيثوا 
الصومال ومــره اغيثوا غزه 
ومــره اغيثوا البوسنه ومره 
اغــيــثــوا افغانستان ومــره 
اغيثوا االيتام ومره االمراض 
ومره االخدام وعلى هذا الحال 
فراش صمايط وشحت وطلبة 
اهلل والشعب اليمني يتصدق 
ويقول حسنه لوجه اهلل وطبعا 
هــذا دليل على ان الناس 
مرتاحون واليمن بخير بدليل 
اننا نتصدق على اي دوله 
لما نشوف  منكوبه ونبكي 
صور الصوماليين ولم يعد 

يمسك بالعظام اال الجلد ،،
ــيــن لم  الــمــهــم االصــالحــي
يعجبهم الــحــال وزعــمــوا ان 
الزعيم علي عبداهلل صالح 
ــو رئيس  موتهم جــوعــًا وه
شوعه ماهوش مليح واوضاعنا 
مش تمام وفيه ناس بيتسولو 
بالشوارع والجوالت والجوامع 
بتدهور  واليمن  الفقر  مــن 
ــم اليــغــيــروهــا  ــه وحــلــفــو ان

لالفضل ،،
سبحان اهلل وفعال استطاعو 
تغيير وضعنا كما قالو بدل 
ماكنا نتصدق على الــدول 
صارت الدول تتصدق علينا 
وطبعا به فرق بين مساعدات 
دولــه وصدقة مواطن على 
شان اللي بيردو ويقولو كانو 

من قبل يساعدونا اي صحيح 
لكن مساعدات دولــه لدوله 
بمليارات واحنا رافعين روسنا 
مش صدقه بجوامع وفراش 
صمايط وبدل ماكان عندنا 
ت  ال لجو با تين  شحا يه  شو
وبالجوامع تطورنا واصبحنا 
شحاته عالمية.. الشعب كله 
بجوالت وجوامع الدول الثانيه 
ــدل ماكنا نبكي لما كنا  وب
نشوف عظام الصوماليين من 
خلف الجلد صارو العالم يبكو 
وهم بيشوفو عظامنا.. وبدل 
ماكان االصالحيين يصيحو 
بالجوامع حقنا اغيثو الصومال 
اغيثو غــزه اغيثو البوسنه 
اغيثو السودان صارو يصيحو 
بجوامع الدول الثانيه اغيثو 
اليمن ارحمو اليمن غيرو على 
اليمن والجماعه ماقصرو االن 
حمالت جمع صدقات وتبرعات 
النقاذ اليمن المجاعه حتى 
قنوات االغاني منزله اعالنات 
اغيثو اليمن وصرنا حديث 
كل لسان وشفقة كل انسان 
يمكن كنا مبليين زمان على 
قولتهم لكن كنا مستترين 
لكن الخبرة فضحوا بنا بين 

خلق اهلل..
باسندوه لم تذرف له دمعه 
على اليمن وحالها ايام الرئيس 
على عبداهلل صالح وذلحين 
اين ماسار قرح العازيه بس 
من جد الرجال معذور زمان 
ماكانش يبكي الن كل شي 
سابر والوضع تمام االن عنده 
حق يبكي كل حاجه خربت 
والشعب مات جوع لكن اللي 
يزعل انه بيطبق المثل اللي 
بيقول يقتل القتيل ويسير 

بجنازته..

ثقافة اإلقصاء السياسي
هل نحن أمة مولعة بثقافة التآمر؟ وهل ثمة عالقة بين 

ثقافة اإلقصاء ونظرية التآمر؟
هل تتحول منافساتنا السياسية لخصومة سياسية لقلة 
درايتنا بالعملية الديمقراطية ونظرا لثقافة اإلقصاء التى 

ركبت-زعما- فى موروثاتنا ؟
هل سياسيونا ال يملكون سوى االستقواء بالخارج فى 

مواجهة الداخل؟
إلى أى مدى يمكننا أال نرى شيوع لغة التخوين واإلقصاء 

واالتهام بالعمالة حين يجلس ساستنا مع غير بنى جلدتنا؟
هل سقط بعض ساستنا ورموزنا سواء السياسية أو الحزبية 
أو غير ذلك من نظر األمة لمجرد االتصال بالخارج؟ وهل مجرد 
االتصال بالغرب يعنى فيما يعنيه خيانة لألمة ومبادئها دون 

النظر إلى تاريخ المتصلين ومواقفهم السابقة؟
ماذا نقصد بثقافة اإلقصاء؟ وما سماتها؟ وما أسباب شيوعها 

؟ وكيف تشيع تلك الثقافة ؟
وهل من وسائل للحد من سماتها السيئة؟

حول بعض تلك التساؤالت تكمن تلك المقالة .
نقصد بثقافة اإلقصاء عدم رؤية اآلخر وعدم تقدير 
مواقفه وآرائه والنظر إليه على أنه خائن وعميل وال 
يملك رؤية لحلول أزمتنا بل والنظر إليه على أنه يتاجر 
بقضايا أمته لمجد شخصي مع اتهام واضح فى النيات 

ينفيه أهل ثقافة اإلقصاء والتعامل مع اآلخر..
وكأنه جرثومة يجب وأده واستئصاله وحدوث ما 

يمكن تسميته بفوبيا حديث أو منطق اآلخر.
ويعجبني قول أحدهم حين قال: فال أحد يريد أن 

يرى أحدا،أو يحاوره،أو يقبله،وكل يدعي العصمة والبراءة 
والكمال،والحل السحري لكل المشكالت ، والويل كل الويل 
لكل من قدم فكرة أو وجهة نظر ال تروق لفالن أو عالن، أو 

حزب، أو شريحة، أو تيار.
ومن سمات هذه الثقافة أنها سريعة الغضب وتتهم اآلخرين 
فى نياتهم وترفض أي حق جاء به اآلخر ألنه منها وتشكك 
دوما فى أفعال ومواقف اآلخر وترى نفسها أحق وأولى بالعمل 
من غيرها بل اعتبار اآلخرين تجار سياسة يبحثون عن 

مصالحهم الذاتية ويهدرون المصالح العامة لألمة .
ويتجمع أفراد هذه الثقافة على شكل شلل فكرية تتجادل 

وفق ثقافة التخوين 
واالســتــعــداء 

والتشويه واإلقصاء مما يعزز من مساحة االختالف االقصائى 
بديال عن االختالف االثرائى الضروري الذي يحتاجه المجتمع 
إلثــراء البيئة الثقافية بالتنوع في الطرح الفكري الالزم 

لمناقشة القضايا االجتماعية المختلفة...
وتجمعهم بعض السمات التى قلما يخطئها خبير من ذلك 

مثال:
* إثــارة الجدل والخالفات، وتصيد الشبهات،وتضخيم 

األخطاء وتجاهل الحسنات.
* تهوين العظيم وتعظيم التوافه فتجد أحدهم 
يضخم أمــرا خالفيا ويتجاوز الكالم عن مصاب 
األمة والخطر المحدق الذى يتهددها وكأن هذه 

األخطار هو غير معني بها.
* الحديث عن األشخاص بالغمز واللمز 

دون االهتمام باألفكار التى تخدم األمة .
* الهدم ال البناء.. فأحدهم قضيته فى 
الحياة هدم ما يفعل اآلخــرون ال بناء 
فكر يحمي األمة من أخطارها، فمثال 
هو ال يقترح حلوال لمشاكل أمتنا 
من بطالة وفقر وفساد وعنوسة 
ورشـــاوى منتشرة لكنه يكلف 
نفسه فوق طاقتها أن يشوه من 
يقومون بالبناء والدعوة إلى ذلك، 
ويُعالن بغباوة رائعة أنه صديق 

من يحتذي حذوه.
* االهتمام بالشكل على حساب 
المعنى وكــم مــن شكل خــال من 

مضمون جيد.
* دغــدغــة مــشــاعــر الــعــامــة 

الستمالتهم مستخدما مفردات وعبارات ال تحتملها مواقف 
اآلخر وذلك بهدف هدم وتشويه وتقويض من ال يتفقون 

معهم فى رؤيتهم.
ولعل من أسباب شيوع تلك الظاهرة القميئة الكثير 

والكثير.. نذكر منها بإيجاز كخطوط عريضة :
* خلل البنية العقلية نتيجة موروثات كثيرة )نرجو مراجعة 

. ) A. B. C نظرية
* تربص الغرب بنا واتصاله ببعض بني جلدتنا ممن يمثلون 
رموزا تدعو إلى القرف وهم يحتلون منابر إعالمية تمكنها من 
إثارة بعض الخالفات والجدل حتى ال تتحد األمة على خطر 

الغرب الصليبي الداعم للكيان الصهيوني.
* تراجع دور المؤسسات التربوية واإلعالمية فى توعية 

وتثقيف الطالب والجمهور.
وسؤالي األخير:

هل من وسائل للحد من تلك الثقافة الهدامة؟
أطرح أفكارا عامة أرجو دراستها فى كتابات المصلحين من 

كل ميدان :
-علينا أن نتعلم كيف نفكر...) كيف؟(

-علينا اكتساب الثقافة من مصادر محترمة )كيف؟(
-حبذا البحث عن قدوة نقتدي بها اقتداء دون تقديس وبها 

نسترشد مصادر الثقافة.
.A. B. C االستيعاب المدروس لنظرية -

- أخرى
فى النهاية:

أسأل اهلل أن يهدينا سواء السبيل.

sayed_yusuf00@yahoo.com
بتصرف عن موقع »الركن األخضر«

سيد يوسف

ليس إال !*! ..
ــاِل الـــحـــرفِ تنتقدُ ــم ــت ـــتْ بــأقــصــى اك ـــَف وََق

ــدُ ــق ــت ي ه  ا ا ا ا الا إ ـــا  ـــه ب حـــــــرفٍ  ــــلُّ  ـــــ وك
ـــًا ـــَف ـــَل ـــابُ وكــــانــــت أمُـــــــهُ سَ ـــي ـــغ كـــــان ال

ـــعـــدوا ـــــروي حـــكـــايـــَة مـــن فـــي كـــفـــهِ صَ ت
ــوا ــب ــك ــمــعــنــى الــــذي ارت ــٍن مـــن ال ــي ــق ــى ي ــل ع

ـــم شـــهـــدوا ـــه مــــا شــــاهــــدوا الـــمـــيـــَل إال أن
وخــــلــــف هـــــذي األمـــــاســـــي ثـــــمّ راهــــبــــٌة

ـــل يــحــتــشــدُ ـــك ـــت تــــــؤدي ! وكــــــان ال ـــان ك
ــــــذي كـــفـــرتْ ـــــذا ال ــــــتَ وال ه وأنـــــــتَ أن

ـــا َأِجـــــــدُ ـــات إيــــمــــانــــًا هـــن ـــاف ـــس ـــم ــــه ال ب
ــحــًا ـــم شــب ـــه ـــالم ــــــــوكَ عـــلـــى أح هــــم روض

ــدُ ــك ــن ـــادك ال يـــصـــطـــادك الــــكــــدُّ أم يـــقـــت
ــا الـــتـــي لــبــســتْ ــع ــن ــــا ص ـــــتَ وم ــــت أن أو أن

ــــدُ ــا األح ــه ــان ـــا إن خ ــت م ــب ــس  أفـــراحـــهـــا ال

الحكيم والعقرب ...وضاح مزيد
 جلس عجوز حكيم على ضفة نهر ..

 وراح يتأمل في الجمال المحيط به ويتمتم 
بكلمات ..

 وفجآة لمح عقربًا وقد وقع في الماء ..
 وأخذ يتخبط محاواًل أن ينقذ نفسه من الغرق 

؟!
 قرر الرجل أن ينقذه ..

 مدّ له يده فلسعه العقرب ..
 سحب الرجل يده صارخًا من شدّة األلم ..

ولكن لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى مدّ 
يده ثانية لينقذه ..
 فلسعه العقرب ..

 سحب يده مرة أخرى صارخًا من شدة األلم..
وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة ..

على مقربة منه كان يجلس رجل آخر ويراقب 
ما يحدث ؟؟

 فصرخ به الرجل: أيها الحكيم
ــى وال من المرة   لم تتعظ من المرة األول

الثانية..
 وها أنت تحاول إنقاذه للمرة الثالثة؟

 لم يأبه الحكيم لتوبيخ الرجل ..
 وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ العقرب ..

ثم مشى باتجاه ذلك الرجل وربت على كتفه 
قائاًل:

 يا بني .. من طبع العقرب أن »يلسع« ومن 
طبعي أن »ُأحب وأعطف«

 فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب 
على طبعي !!!

عَامِل النَاس بطبعِكْ ال بطباعِهمْ ،
 مَهْمَا َكانوا ومهما تعدَدَت تصرفاتهمْ 

التيّ تجرحكْ
 وتُؤلمكْ في بعضْ األحيّان ،

 وال تَأبَه لتلكْ األصْوَات التي تعتليّ َطالبة 
منكْ

 أن تتْرك صَفاتكْ الحسنْة ألن الطرفْ اآلخرْ
 ال يستحقْ تصرَفاتك النَبيله؟

فيلسوف زماني


