
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 : 4 / 2 / 2013م 
 الموافق :23 / ربيع أول / 1434هـ 

العدد: )1647( فيسبوك16
كتاباتهم ..منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

أخبارهم 

 مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

صالح الحنشي
  

من مواليد 1967 أبين 
مديرية الوضيع .. 

دبلوم تربية وعلوم..
رسام كاريكاتور وصحفي . 

ش���ارك ف��ي ع���دد م��ن ال��م��ع��ارض 
الكاريكاتورية داخليًا وخارجيًا.

عمل رسامًا كاريكاتوريًا في مختلف 
الصحف اليمنية منها »14 اكتوبر» 
»ال��ري��اض��ة« الثقافية ال��ص��ادرة عن 
م��ؤس��س��ة ال��ج��م��ه��وري��ة »ال��ث��وري« 
»ال���وح���دة« »ال���وح���دوي« »ال��ن��ه��ار« 
»الميثاق« »22م��اي��و« »مجلة صم 
بم الكاريكاتورية« »صحيفة الندى« 

»االسبوع« »الديار»
لديه أعمال كاريكاتورية بمتحف 

الصحافة العالمية بواشنطن
متزوج وأب لبنت واحدة..

حامد غالب 

للشعب  يفعل  م��ن  اآلن 
ن  عشا نكز  كله  لمصري  ا
الحظر حق  يتخارجوا م��ن 

محمد مرسي..

مصطفى احمد العليمي

أحيانًا يقف خوفنا من 
خ��س��ارة اآلخ���ري���ن لنا- 
بمحض ارادتهم- حاجزًا 
إل��ى الحد  بيننا وبينهم 
الذي يدفعنا إلى خسارتهم 
تلك  اختياريًا خوفًا من 
اللحظة التي يقررون فيها 

التخلي عنا..

Salah Mo

ال���م�������ارد..
أس��ط��ورة ال��ه�يب��ة« 

أح�م�د ع�ل�ي 
صمته بركان.. وضحكته 
ط����وف����ان.. وس��ك��وت��ه 
هيجان.. وهمسه تبيان.. 

ونومه يقظان 
ي��ب��ت��س��م إذا ج��اءت��ه 
النائبة.. ويحمداهلل إذا 
ساءت العاقبة.. ول�د مع 
النصر في مهده.. وشب 
معه في عهده.. ال يلهيه 
ال��ص��ي��اح.. وال يفزعه 
ال��ن��ب��اح.. وال ي�خش�ى 
تغريدت  و  أ  . مسيلمة.

وأغراء سج��اح 

Esam Saleh Nozili

هناك أن��اس يخدمون 
الوطن في صمتهم.. 

وه���ن���اك م���ن ي��دم��ر 
ال��وط��ن ت��ح��ت أض���واء 
الشهرة .. بينما يدَّعون 

الوطنية!!

Bashar Al-Zamzami

إذا غرتك ثورتك فتذكر 
قدرة المبادرة عليك..

واعلم ان االنقالب اذا نجح 
سمي ثورة واذا فشل سموه 

سحق التمرد..
في حالة التعادل بيعملوا 
ح��اج��ة ي��س��م��وه��ا م��ب��ادرة 
وبيجيبوا عجلة تغيير وكل 
واحد يسوقها شوية.. وجلسة 

حوار وفنانين ومنشدين..
وحقك يا بن عمر حقك !

فضل احمد الظبياني

ال ت�كت�ب رس�الة وان�ت تح�ت تأثي�ر 
ال�حنين حت�ى ال ت��داس ك�رامتك 

ت�ح�ت عج�الت غ�روره��م..

  Ali Muhammed Almahagri . 

بعد أن فشلت النخبة في أن 
يكون لها أي رؤية أو تأثير في 

الواقع اليمني..
ه��اه��ي اآلن تتجه بكل 
غباء ووقاحة لتحليل الواقع 

المصري والتنظير له.

محمد السراجي الكبسي

مسكين الشعب اليمني اصبح 
اليوم بيتظاهر حتى مع الجن.. 

المهم يحصل حق الغداء.
 وليد العمري 

الحياة باختصار : 
مثل البصلة قشرة تحت قشرة

وال شيء في النهاية إال الدموع ..

عادل العبدلي

طفالن مكبالن بالسالسل واالقفال الى بعضهما البعض قيدتهما زوجة االب حتى اليذهبا بعيدًا عن المنزل وكي اليسببا لها االزعاج.. 
وجدهما االهالي في احد شوارع الحديدة... انعدام االنسانية وانعدام الضمير 

اشراف/
كامل الخوداني 

ال��دك��ت��ور يوسف 
ال���ح���اض���ري.. ق��رر 
ال��ع��ودة ال���ى ارض 
ر  واالستقرا الوطن 
ئي  نها بشكل  فيه 
بعد اغ��ت��راب لعدة 
س��ن��وات بعيدا عن 
االهل.. فأهاًل وسهاًل 
بالدكتور بين اهله 

ومحبيه ..

Tarik Mohammed Saleh

الجيش  المجاهدون في  نفذ 
ال��ح��ر ه��ج��م��ات مختلفة ضد 
معاقل الجيش السوري من عدة 
محاور يساندهم صقور الجيش 
األسرائيلي ال��ذي نفذ ضربات 
تحصينات جيش  موجعة ض��د 
»ال��ع��دو« السوري العربي وقد 
حققت الضربات الجوية أهدافها 
وتعالت أصوات المجاهدين على 

االرض بصيحات اهلل آكبر ..
ليش مستغربين يا جماعة ان 
يذاع مثل هذا الخبر من القنوات 

العربية..
فنحن في زمن العهر السياسي 
عندما نكون أش��داء فيما بيننا، 
وِن���عَ���اج ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو 

الصهيوني كما قال أحدهم.

اصبر وهي با تنجلي من 
يشتي الحالي صبر

 سمير اآلنسي
ي��ا ص��اب��ر ط��ال ص��ب��رك وال��ي��وم 
ثالث سنين كأنها عمر بأكمله.. 
شيبنا.. هرمنا.. تعبنا كتبنا مالم 
نكتبه طيلة 10 س��ن��وات مضت 
،تحولنا الى صحفيين ومرشدين 
ومحامين وتكلمنا عن الوطنية وعن 
الرياضيات والفيزياء والجغرافيا 
واللغة العربية وحتى االنجليزي 
وصابر صبر ايووووب.. اهلل يخارجنا 
ويخارج الجميع انتثرت وصدق المثل القائل: »عميا 

تخضب مجنونة«.. ويا عيباه من سواااق الروابع..

أليست النهايات نتيجة 
طبيعية للمقدمات 

ال������رؤس ال��ك��ب��ي��رة 
التي ق��ادت »ال��ث��ورة« 
والحراك كانت مشغولة 
األول��ى  للحظة  ا منذ 
هذا  ك��ان  بالسلطة، 
همها األول واألخير، 
وهي قد تركت مهمة 
إشعال الشارع وتأجيجه 
وت��أل��ي��ب ال��ن��اس على 
ب��ع��ض��ه��ا ل���ل���رؤوس 
األصغر وأعطت الفرصة 
ف  نصا أ و للمتنطعين 
حثين  لبا ا و لمثقفين  ا
عن الشهرة والمصالح 

للعنف،  والمتعطشين 
أفرغ الجميع شحنات من 
الكراهية والعنف التي 
انتهت بالوطن إلى حالة 
م��ن االن��ف��الت األمني 
وال��ت��ش��رذم والعنف.. 

والفشل.. 
وال����ي����وم ت��اب��ع��وا 
لة  لمتحو ا قفهم  ا مو
إلى الحوار في محاولة 
عن  للبحث  فة  مكشو
أدوار ق��ادم��ة بعد أن 
أح��رق��وا ال��وط��ن على 

رؤوس ساكنيه..

الحكام الجدد…
إذا ارتضينا أو حتى تغاضينا عن منهجية »الحكام الجدد« 
القادمين على أكتاف معتصمي الساحات في تعاملهم مع 
خصومهم السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح، ونحن نراهم -وبكل ج��رأة- يعيقون مسار 
التسوية السياسية والحوار الوطني بإشتراط النفي ومصادرة 
الحقوق السياسية والمدنية، والتدخل السافر في الشؤون 
الداخلية لألحزاب والتنظيمات السياسية المنافسة، بل وبلوغ 

األمر لتأميم األموال واالستقواء بالخارج.
فلكم أن تتصوروا معي.. ما الذي نحن قادمون عليه وكيف 

يكون حال المواطن اليمني البسيط وحقوقه وحرياته في نظام 
يشكله هؤالء.

نحن أمام مشهد انحطاط وتراجع مريع لقيم الحرية 
والديمقراطية يجب أن يتصدى له كل مواطن يعشق 
الحرية والديمقراطية بغض النظر عن انتمائه.. ألننا 
نتطلع لتحقيق مكاسب أكبر وليس العودة لألنظمة 
الشمولية القائمة على قمع الحريات ومصادرة الحقوق.. 
والمستحيل أن يمارس القمع من يؤمن بالحرية حتى وإن 

كان يتعامل مع خصمه..

العلماني
  Nazeeh Ahmed Alemad

»العلماني« شخص يحترم أديان األفراد 
مهما اختلف معهم، لكنه يرفض تديين 
الدولة، أما »هو« فلم يكن علمانيًا أبدًا، فقد 
كان يتخذ موقفًا ضد أي فرد متدين، لقد 
كان يرفض الدين كفكرة، أما اليوم وبعد 
أن بلغ من العمر أرذله، نجده متقاربًا جدًا مع 

الجماعة االسالمية، إلى درجة االنصهار..
فهل هذه هي الطريقة التي وجدها ليعلن 
توبته وليتقرب من اهلل دون أن يتكلف أي 

قيود مسلكية أو فروض تعبدية؟ 
أم أنه مازال على مبدئه، ورأى في هذه 
الجماعة االسالمية مرحلة متقدمة في 

محاربة فكرة الدين؟
سأنتظر النتائج ألستوعب غاياته..

االخوان 
واسرائيل

الشاعرة فاطمة العشبي

ص���دق���ت���م���ون���ي وإال م��ا 
صدقتموني ان االسالميين 
الضاربة  اليد  ليسوا س��وى 
إلسرائيل وانهم صنيعة آل 
س��ل��ول ف��ي ال��وط��ن العربي 
ل��ت��دم��ي��ر ال���ع���رب س��ي��اس��ي��ًا 
يًا  وبشر وعقليًا  ديًا  قتصا وا
ودينيًا واخالقيًا وتمزيق اللحمة 
العربية س��واء م��ن الناحية 

البشرية او الترابية.
دقة  لزنا ا ن  ا صدقتموني 
هم انصار اسرائيل وحلفاؤها 
االساسيون.. هاهي البادرة 
لدعم عمالئها  ئيلية  االسرا

الزنادقة تضرب سوريا..

ألننــا ال نقــرأ..!
Bint Alnas

الشع��وب التي ال تق��رأ تصبح قطعان��ًا في حظائ��ر 
المجرمين والفاسدين.. فعلى جثثهم يطلعون كراسي 
السلطة.. وباسمهم ينهبون خ��يرات البالد.. وبهم يجتثون 

الوطنيين األحرار.. وبفضل غفلتهم يبيع��ون األوط��ان..
وألننا شعوب ال تق��رأ استباحت ذئاب »الربيع« دماءنا 
وأوطاننا بنفس المسمى »الثوري«، ونفس الساحات، ونفس 
الخطاب والشعارات، والدقون األخوانية، وبتعبئة نفس 
الفضائيات، وبنفس األكاذيب والفبركات، وبدعم نفس 

المسالخ الدولية.. 
فيا لهول ما فعله الجهل بشعوب لم تفكر حتى بسؤال 
نفسها: على أي دين توحد اإلخوان مع المسالخ الدولية؟ وعلى أي قبلة ذبحوا الشعوب 

االسالمية!؟

  تفاءلوا بالغد 
Abdo Salah

اليوم نكاد نبكي لبعض هموم 
تؤلمنا.. وغدًا عندما نكبر نضحك 
على تفاهتنا عندما اعطيناها اكبر 

من حجمها.. الحياة ليست ابدًا كما 
يظنها الكثير.. الحياة قيم ومسئولية 
ورعاية وشيء من العناء، يومًا ما كل 
شيء سيصبح ذكرى.. اما ان تكون 
مؤلمة او رائعة فال نملك امامها 

سوى ان نبتسم ونخفي عبراتنا.. 
ان كل مانمر به اآلن هو مجرد 
اختبار لصبرنا هل سنصبر على 
آالمنا واحزاننا وأوجاعنا وكل الهموم 

الظاهرة لنا.. 
ف��ي اع��ت��ق��ادي ن��ع��م سنصبر 
وسنتخطى كل ماهو محزن لحياتنا 
وسيوضع في كفة الماضي لتعود 
بعد ذلك السعادة لقلوبنا والبسمة 

في شفاه اطفالنا.. 

مشكلة المشترك
اكبر مشكلة اليوم ان المؤتمر الشعبي 
العام ال يعرف مع من سيتحاور هل مع حزب 
االصالح.. ام االشتراكي.. ام علي محسن.. ام 
اوالد االحمر.. ام السفراء ام الساحات ... ولذلك 
ندعو احزاب اللقاء المشترك الى نبذ الفرقة 
والخالف في مابينهم ويتفقون حتى ولوكان 
ذلك صعبًا عليهم نظرًا الختالف اجندتهم 
السياسية والفكرية.. وألجل مصلحة الوطن 

نتمنى منهم ان يتفقوا حتى مرة واحدة.. 

كما أتمنى ان يتجنب المشترك وخاصة حزب 
االصالح اقصاء شركائه من المغانم والمكاسب 
التى يحصل عليها ويحصر توزيعها على 
اعضائه وحلفائه فقط متناسيًا بقية احزاب 
اللقاء المشترك .. اضف الى ذلك ان المشترك 
مطالبون بإشراك الحوثيين والحراك والشباب 
في المجلس االعلى للقاء المشترك بواقع 
مقعدين لتلك المكونات بداًل من التعامل 
معهم على انهم اوالد خالة وناقصون، بينما 
االصالح واالشتراكي قد استثمروا معاناتهم 

ومشاكلهم اكثر من استثمارهم في محالت 
العسل والحبة السوداء وخلطة العريس .. ..

اخيرا من حق المشترك وشركائه ان يقدموا 
اسماء بارزة ولها ثقلها في الحوار كأوالد الشيخ 
االحمر حميد وص��ادق وحسين وكذلك علي 
محسن والقشيبي والزنداني وحمود سعيد 
المخالفي وتوكل كرمان وبقية االسماء التى 
خرجت وانشقت عن المؤتمر والنظام على 
االقل لكي يأمن الوطن شرهم اذا بقوا خارج 

الحوار..

عاطف محمد محمد 

الهام علوان

Mohamed Alabsi


