
صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش 
ال��ش��ع��ب ال��م��داف��ع��ون ع��ن الشرعية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ب��ف��ض��ح وط��اوي��ط 
االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون 

هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم 

يذودون عن الحق والحقيقة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها 
ترصد بعض من تلك المعارك الوطنية 

المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 22 / 10 / 2012م 
 الموافق :6 / ذي الحجة / 1433هـ 

العدد: )1633( فيسبوك16
نصائح نيتشه

من أجل حياة أفضل:
- ال تتردد بتغيير رأيك:

حيث قال : لن نحترق من أجل آرائنا ألننا غير 
متأكدين منها، لكن يمكننا االحتراق من أجل حق 

امتالك وتعديل آرائنا.
- ال تفكر سلبيًا:

حيث قال : إذا حدقت طويال في هاوية ما فسوف 
تحدق فيك.

- ال تخشى الخطأ فهو مدرسة:
حيث قال : األخطاء هي التي رَبَّت اإلنسان.

-  كن مع الجماعة:
حيث قال : من ينظر إلى الناس كقطيع ثم يهرب 
منهم حالما يستطيع، فإنهم سيدركونه بالتأكيد 

ويضربونه بقرونهم.
- في الزواج الناجح:

حيث قال : ما يتسبب في الزيجات التعيسة ليس 
غياب الحب، بل غياب الصداقة.

- اسلوب عرض أفكارك:
حيث قال : كثيرا ما نرفض فكرة ما لمجرد أن 

النبرة التي قيلت بها تثير النفور.
- كذبة قد تفقدك ثقة الناس:

حيث قال : ما أحزنني ليس كذبك عليّ، بل 
إنني لن أصدقك بعد اآلن.

- سامح اصدقائك:
حيث ق��ال: الحب أعمى، والصداقة 

تغمض عينيها.
- اقبل الرأي اآلخر:

حيث قال : لك طريقك، ولي طريقي، أما الطريق 
الصحيح؛ الطريق الوحيد، فهو غير موجود.

- ال تكن سيئًا مثل عدوك:
حيث قال : خذ حذرك وأنت تقاتل الوحوش حتى 

ال تصبح واحدا منهم.

الناصية اعجاز مبهر
اكتشف العلماء حديثًا 
أن المنطقة المسؤولة 
ع��ن ال��ك��ذب تقع في 
م��ق��دم��ة ال���دم���اغ أي 

الناصية،
واك��ت��ش��ف��وا أي��ض��ًا 
صية  لنا ا منطقة  ن  أ
كبير  بشكل  تتنشط 

أثناء الخطأ،
فقد خلصوا  ولذلك 
إل��ى نتيجة أو حقيقة 
علمية  م��ف��اءه��ا أن 

عمليات الكذب
وعمليات الخطأ تتم 
ف��ي أع��ل��ى ومقدمة 
ال��دم��اغ ف��ي منطقة 

اسمها الناصية،
والعجيب أن القرآن 
ال��ك��ري��م ت��ح��دث عن 
وظيفة هذه الناصية 
قبل قرون طويلة فقال 

جل من قائل:
 )ن���اص���ي���ة ك��اذب��ة 
خ��اط��ئ��ة( ص���دق اهلل 

العظيم

الفرقة تحترق
هالل واخالء العاصمة 

من المعسكرات
همدان العليي 
رغ�������م أن����ي 
م���م���ن ي����رون 
ع�����دم ج����دوى 
المطالبة بخروج 
المعسكرات من 
ال��ع��اص��م��ة في 
المرحلة  ه��ذه 
)أق��ول في هذه 
ال��م��رح��ل��ة( ألن 
أولويات  هناك 
أهم ومثل هذه 
العملية معقدة 
لكني  ومكلفة؛ 

أحترم جدا مناشدة األستاذ عبدالقادر هالل 
للرئيس مطالبًا باخراج المعسكرات من مدينة 
صنعاء.. ول��و لم يفعل ذل��ك العتبرت ذلك 

قصورًا.
مطالبة أمين العاصمة بخروج المعسكرات 
م��ن ال��م��دن م��ن صميم ع��م��ل��ه، فالرجل 
مُطالب بالحرص على حياة ومصالح الناس 
في العاصمة.. وأن��ا أحترم ج��دًا من يتحمل 

المسؤولية..
ما قام به هالل ليس خطأ كما يعتقد البعض، 

بل دليل آخر على روعته.

جرد االسلحة
صالح الحنشي

مبررات مملة ...

نحن اليمنيين كسالى في 
كل تفاصيل

حياتنا . حتى في اعذارنا 
ومبرراتنا ..

من اربعين سنه والمبرر هو 

نفسه.. اذا في امين مستودع

اخ��ت��ل��س م��ن محتويات 

المستودع المسلم عليه عهده

وشعر ان موعد لجنة الجرد 
قرب.

ي��دب��ر ح��ك��اي��ة ح��ري��ق في 

ال��م��س��ت��ودع وق����ال م��اس 
كهربائي..

يا اخ��وان��ي نحن مانشتي 

اص���ح���اب ال��ع��ه��د ي��ك��ون��وا 
محترمين

ال ال اهلل المستعان..

واهلل العظيم انني ماشتيهم 
يكونوا محترمين..

في  ينوعو  نشتيهم  بس 
االعذار ..

مرة يقولو اكلتها االرضة. 
ومره المطر اتلفها..

سالح الفرقة
 DrDahan Alnajjar

إن الجهات التي تعمل على تكديس السالح في 
مخازنها إستعدادا إلستخدامه في المستقبل لم 
تتخلص من عقلية االستيالء على السلطة بالقوة 
أو حسم مسألة السلطة لصالحها بإستخدام  قوة 
السالح ..وما يعنيه ذلك من نية مبيته لتدمير 

البلد من أجل وهم السلطة.
كيف ينسجم موقف تأييد الثورة السلمية 

لمليشيات  ا تجهيز  م��ع  لسلمي  ا لتغيير  ا و ا
وتسليحها؟ ..السالح يؤدي إلى نهاية واحدة 
دائما وهي تدمير األوط��ان وإب��ادة الشعوب 

ذاتيا فقط.
 أال يكفينا إنتشار أكثر من 65 مليون قطعة 
سالح بأيدي المواطنين في الوقت الراهن.. 
ولماذا تفرغ مخازن الوحدات العسكرية من 
األسلحة الثقيلة وتسليمها للمليشيات...ومن 

هو العدو القادم الذي نعد العدة لمحاربته؟..

شرعنة العنف
السياسة  رت��ب��ط��ت  ا
بالعنف والبد من شرعنة 
العنف عبر احتكاره من 
قبل الدولة، الن استخدام 
القوة من قبل المجتمع 
يحول الحياة الى جحيم 
واالهم ان تكون الدولة 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون 
ال���ذي ي��ؤس��س للحرية 
وال��ع��دال��ة وال��م��س��اواة 
لى  ا ج  يحتا لمجتمع  ا و
تدعيم السالم بالسلوك 

الحضاري المنتج للخير 
والرحمة والتعاون والثقة 
واالح���ت���رام المتبادل 
بين اعضائه، وان تدار 
ص���راع���ات ال��س��ي��اس��ة 
ب��ي��ن ت��ك��وي��ن��ات��ه وف��ق 
آل��ي��ات سلمية واضحة 
نية  مد فة  ثقا تنتجها 
يتم تطويرها وبناؤها 
بشكل دائم وبدون ذلك 
فإن الحياة تصبح فوضى 

منتجة للتعاسة!!!

رؤيا
عماد البرطي

 في يوم من األيام دعاني والدي في 
المنام

وقال لي ال تصلِّ بعد ذلك اإلمام
فقد أفتى في قتل سرائب الحمام

ودعا بعودة عصر الظالم
وأن ال يسود وطني السالم

ذاك هو ذاك اإلمام
من حلل للنيتو الحرام

وكّفر كل من صدّق الكالم
فتاواه توزن بالجرام

في مزاد أبناء العم سام
ذلك ما جاءني في المنام

فربيعهم قد دمر األوطان
وأشعل فيها الفتن عندما أفتى ذاك 

اإلمام
فإياكم وإياكم من ذاك اإلمام

من اتخذ من الدوحة مقام
ولحكامها غالم

نجيب غالب 

قصة كفاح الشاب »هوندا«
في عام 1938 كان »«سوشيرو«« شابا فقيرا.. وكان كل ما 
يتمناه هو أن يبيع إحدى قطع الغيار التي قام بتصميمها إلى شركة 
تويوتا.. وهو حلم كبير جدا على شاب في مقتبل عمره.. راح يبذل 
الكثير من المجهود في تصميم هذه القطعة وتصنيعها.. وما أن 

انتهى حتى توجه إلى مصنع تويوتا ليحقق حلمه ويبيعها لهم..
لكن مصنع تويوتا رفض!
هل شعر بالفشل وقتها؟

بعد ذلك سهر الليل محاوال من جديد تعديل هذه القطعة.. فنجح 
واشترتها منه تويوتا أخيرا!! توفر المال له فقرر أن يؤسس مصنعا 
ينتج قطع غيار السيارات.. في ذلك الوقت كانت الحكومة اليابانية 
تستعد للحرب ولم تكن المواد الخرسانية متوافرة.. فلم يستطع 

سويشيرو أن يبني مصنعه..
فهل شعر بالفشل؟

فهل تعرف ماذا فعل ؟ قرر أن يخترع هو وأصدقاؤه خلطة خرسانية 
ببني المصنع الذي يحلم به!! تخيل؟ استطاع- فعال- أن يصنعها وان 
يبني مصنعه الذي بدأ فعال ينتج ويدر ماال عليهم جميعا.. لكن.. 
أثناء الحرب قصفت الطائرات األمريكية المصنع.. ودمرت معظمه!!!

هل شعر بالفشل وقتها؟
خرج من المصنع فورا .. وأمر موظفيه أن يحاولوا معرفة المكان 
الذي تهبط فيه هذه الطائرات لتغير وقودها.. وأمرهم بأخذ هذا 
الوقود ألنه سيفيدهم في عملية التصنيع.. فهم ال يجدون المواد 

الخام الالزمة!!
 هل انتهت القصة؟؟

ال.. استطاع أن يعيد بناء المصنع وبدأ في اإلنتاج من جديد.. لكن.. 
ضربه زلزال رهيب هدم المصنع من جديد.. هل شعر بالفشل 

وقتها؟
باع هذا الشخص حق التصنيع لشركة تويوتا. كان قد فقد كل ما 

يملك ولم يعد قادرا على االستمرار في فكرة المصنع..
هل شعر بالفشل وقتها؟؟

كانت اليابان تعاني بعد الحرب من أزمة وقود رهيبة.. لدرجة 
أنها كانت توزع الوقود على المواطنين بحصص متساوية.. 
لكنها لم تكن كافية كي يستطيع شخص مثله قيادة سيارته 
للسوق لشراء احتياجات أسرته.. لم يكن الوقود يكفيه ولم يكن 

يستطيع أن يتحرك بسيارته في حرية كما كان في الماضي..
هل شعر بالفشل وقتها؟

قرر أن يجرب فكرة ظريفة.. حيث كانت عنده ماكينة لقص 
الحشائش.. فك موتورها وركبه في دراجة هوائية.. فكانت أول 
دراجة بخارية في العالم!!! أعجب الناس بالفكرة.. وطلبوا منه 
أن يصنع لهم مثلها.. صنع الكثير من هذه الدراجات لدرجة أنه 
فكر في تسويقها تجاريا.. فأرسل إلى كل محال الدراجات يحكي 
لهم الفكرة.. فوافق الكثير منهم.. توقع أن يجني الماليين من 

هذا المشروع..
لكن هذا لم يحدث.. رفض الناس استخدام هذا االختراع نظرا 

لثقل وزنه وقتها ولكبر حجمه المبالغ فيه..!!
هل شعر بالفشل وقتها؟

قرر أن يطور اختراعه.. فراح يعدل فيه ويضبط قياساته.. 
إلى أن نجح في النهاية.. فجنى الماليين والماليين من هذا 
االختراع.. وحصل على جائزة اإلمبراطور لمساهماته الفعالة 
في المجتمع.. واخيرًا أنشأ مصنعه الذي يعتبر من أكبر المصانع 

حول العالم..
انه مصنع )هوندا( للسيارات..!! إن اسم هذا الرجل »«سوشيرو 

هوندا««؟؟
قاعدة مهمة:

))ال يوجد فشل.. هناك تجربة تعلمنا منها..((

كشف نجل عبدالمجيد 
الزنداني عن علمه بوقوع 
عملية تفجير ألحد مخازن 
السالح في الفرقة األولى 
»م���درع« وم��ا تالها من 
تطاير للقذائف الصاروخية 
ن��ح��و ع����دد م���ن أح��ي��اء 
العاصمة صنعاء قبل يوم 

من وقوع الحادث. 
وقال محمد عبدالمجيد الزنداني في منشور 
على حائطه في الفيس بوك : )سبحان اهلل .. 
رأيت هذا المنظر في منامي قبل أمس أي يوم 
األربعاء وكنت قد حدثت به بعض من حولي 
..... نسأل اهلل السالمة لنا وألهل اليمن وجميع 
المسلمين في األرض قاطبة( ، وأرفق بعبارته 
هذه مقطع فيديو لالنفجارات الضخمة التي 

تلت انفجار مخزن الذخائر واألسلحة.
مراقبون اعتبروا تجليات نجل الزنداني مجرد 
تخريفات ونوعا من أنواع الشعوذة السياسية 
ومعتقدين  مريدين  من  بقي  ما  لتجميع 
بكرامات هذه العائلة وب��راءات اختراعاتها 
واعجازاتها بعد أن انفض عنها الكثير من 

األنصار والمريدين.

نجل الزنداني و»النبوءة« 
بانفجار الفرقة


