
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 : 18 / 2 / 2013م 
 الموافق :7 / ربيع ثاني / 1434هـ 

العدد: )1649( فيسبوك16
منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق  مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

سام عبداهلل حسن الغباري 
ول��������د ع����ام 

1980م
محافظة ذمار 

ب��ك��ال��وري��وس 
اع����الم -ق��س��م 

الصحافة
ت���م���ه���ي���دي 
كلية  جستير  ما
االع���الم جامعة 

صنعاء 
سكرتير تحرير 

موقع سبأ نت الموقع الرسمي لوكالة االنباء سبأ 
2002-2003م

مدير ادارة االعالم الرياضي بمكتب الشباب 
والرياضة- ذمار

مدير ادارة االع��الم والنشر بجامعة ذمار 
2008م

المسؤول االعالمي لجامعة ذمار 2008م
14أكتوبر للصحافة  مدير عام بمؤسسة 

والطباعة 2006م
مدير عام االدارة العامة لالعالم بجامعة ذمار 
حاصل على عدة دورات تدريبية -مصر - 

سوريا - عمان
اكثر من عشر دورات داخلية بالصحافة 

والمهارات الصحفية والحاسوب  
عضو البعثة االعالمية ب��»خليجي 21«

معد ومنسق لعدة ن��دوات بجامعتي ذمار 
وصنعاء

رئيس تحرير صحيفة عهد االهلية
رئيس تحرير صحيفة شباب ذمار 

الناشر ورئيس تحرير صحيفة الجريدة 
الناشر ورئيس تحرير صحيفة الشروق 

كاتب متميز - بعمود اسبوعي لدى عدة صحف 
مراسل صحفي برلماني لعدد من الصحف من 

مجلس النواب 

جميل الجعدبي

االصالح يعتبرون تصريحات 
السفير االمريكي ضد الزنداني 

تدخاًل في شئون اليمن..
ويطالبون السفير االمريكي 
وسفراء الدول العشر ومجلس 
االمن وحلف الناتو التدخل في 

شئون المؤتمر!!

Mariam Ishaq

حصريًا في اليمن:
وصل سعر الطبق البيض الى 

950 ريااًل
السبب واحد من اثنين:

إم���ا ال��دج��اج��ة ب��اض��ت في 
المستشفى السعودي االلماني 
او الديك دارس بكالوريوس في 

لوس انجلوس..

هاشم الشيخ

ل��ي��رح��ل )غ����راب ال��ش��ؤم(..
)باسندوة( عن اليمن قبل ان 

يحل )الخراب والدمار(!!
إذا حل الغراب بدار ق���وم

       فما عليهم إال ال�رحيل
إذا كان الغراب دليل قوم

سيهديهم إلى دار الخراب 

بو وضاح حسن العتمي

متى سيصلح حال بالدي؟
سأل الياباني الكمبيوتر الناطق

متى سيصلح حال بالدي؟
فأجاب : بعد 20 عامًا

فبكى الياباني
فسأله البريطاني

متى سيصلح حال بالدي؟
فأجابه: بعد 30 عامًا

فبكى البريطاني!
فسأله الفرنسي

متى سيصلح حال بالدي؟
فأجابه : بعد 40 عامًا

فبكى الفرنسي
فسأله اليمني

متى سيصلح حال بالدي ؟
فبكى الكمبيوتر

جمال صوفان

الطبيعي  الجهل  في ظل 
والجهل ال��م��م��ارس وضعف 
ال������وازع ال��دي��ن��ي وغ��ي��اب 
المسؤلية وضعف المسئولين 
أو مسلوبي القرار نجد هذا 
االنفالت، فالمتقطع يريد أن 

ينهب مثل غيره..
 كيف تتوقع أداء مسئول 
يبحث جاء بوساطة أو حزبية 

أو تبعية ؟ 
أكيد سيكون مسلوب الحرية 
.. ويدار ممن أوصلوه .. هذا ما 
صار عليه حالنا وما يريدونه 
وم��ا يخطط له عتاولة هذا 

الوطن ..
 واهلل نسأل ان يرينا فيهم 

يومًا أسود..

أبو االيهم العيوي

 ما اشبه اليوم باالمس فبعد 
صدور القرار رقم »2014« 
لمجلس االمن اقام االخوان 
الدنيا ولم يقعدوها.. وفي 
االخير ما صح اال الصحيح 
ولكن الحذر واجب فالسكوت 
الكثير يضر، فما تمخضت عنه 
جلسات مجلس االمن االخيرة 
رسالة ليست للزعيم فقط بل 
لكل المؤتمريين.. الصورة 
واضحة.. اقصاء عيني عينك.. 
والمؤتمر البد وان يكون قدر 
المسئولية واال فعلى المؤتمر 

السالم .. 

حمود المخالفي 

بعد احتالل فلسطين بساعات 
أسسوا المنظمة العالمية لحقوق 
االنسان … وبعد اغتصابهم 
 … لحب  ا عيد  اطلقوا  ة  لفتا
وبعد اجتياح واحتالل افغانستان 
وال���ع���راق وم��م��ارس��ة اقسى 
وابشع ان��واع االره��اب اصدروا 
ق��ان��ون مكافحة االرهاب…. 
ون��ح��ن نطبل ون��ص��ف��ق لهم 
ون��ق��ول ع��اش��ت ام��ري��ك��ا حرة 
وعاش مجلس الخوف وتمزيق 

االوطان.. عجبي!!

نبيل احمد العواضي

كسرة خبز ليست شيئًا مهمًا، لكنها مع ذلك تساوي كل شيء بالنسبة لمتشرد يتضور جوعًا..

اشراف/
كامل الخوداني 

Khaled Al-Quzahy

للمغالين من 
إخ��وان��ن��ا في 
حزب اإلصالح 
ك���ة  ح���ر و  أ
اإلخ�������وان... 
أت��م��ن��ى أن ال 
ت��ع��ت��ق��دوا أن 
الناس حمقى 
إلى آخر حد .. 
ئق  حقا هناك 
وهناك أدلة.. ال أريد الخوض في المزيد 
من المعاندات واالحتكاكات الحزبية 
النها مملة وتزرع الكراهية بين أوساط 
المجتمع لهذا أتمنى أن تصبح هذه 
رسالتي للذين يتهمون الناس بالمغاالة 
أحيانًا أو بالزندقة أحيانًا أخرى ويلجأ 

البائس إلى التكفير في أحيان أخرى :
اإلص���الح ح��زب سياسي واإلخ���وان 
حركة متغطية بالدين .. تمت التسمية 
في بريطانيا لعملية التمييز )االخوان 
المسلمين - االخوان العرب - االخوان 
األفارقة - االخوان اليهود.. الخ ( وذلك 
لجيد  ا م��ن  للعديد  نيا  بريطا لتقبل 
والسيئ.. ال أتهم أحدًا حتى اآلن بالسوء 
ولكن.. إنتعشت كتنظيم في مصر.. 
كانت حركة بداياتها صادقة وجميلة 
بتفكير ال��رائ��ع حسن البناء وتركها 

لتصبح وسيلة ل��دى األتباع إلحتكار 
الدين ولهذا أحبها عاطفيا الكثير من 
العرب ومال إليها الكثير نظرًا النها كانت 
تبدو منطقية باسم الدعوه وإحياء الدين 
)الذي لم ولن يموت ظهر أو لم يظهر 
حزب أو حركة(.. أما بالنسبة لإلصالح 
ف��ي ب��الدن��ا فهو ح��زب سياسي وليد 
22 مايو.. ويختلف عن حركة اإلخوان 
بأشياء وايدلوجيات عدة.. كيف يمكن 
اثبات العكس؟ أنا ال اسألك بالطبع وإنما 
اضع في ذهنك أنك إن تناولت األمر 
بسياسة واضحة بدون تالعب بالعواطف 
وبمسميات دينية فسيحترمك الجميع 
)يوجد اآلن على الساحة اليمنية أكثر من 
موجة دينية والشعب اليمني عاطفي 
جدًا لهذا ربما يتفاعل مع ايٍّ منها الني 
أعتبرها جميعًا سياسية باسم الدين 
س��واء باسم السياسة أو دون ذل��ك(.. 
كلنا نستطيع استخدام الدين.. أعتقد 
أنها أسهل وسيلة للتغطية ولكن بمجرد 
استخدامه لهدف اصبح في محل وسيلة 
ال غاية.. أعتقد أن الوضع المادي يعتبر 
أهم عالمات صدق ما أقول .. يمكن 
للجميع مقارنة الوضع المادي لكل 
فئة وسيتم معرفة الصالح من الفاسد 
! ال تعليق آخر ويكفي أن تعرف الفرق 
بوضوح بين الذهب )اإلسالم الداعي 
للمحبة( وبين قشرة الذهب التي تغطي 

قطعة حديد..

حكومة الوفاق وتجارة األوراق..ألنكم إخواني قبل أن تكونو إخوانيين…
ابراهيم السراجي 

ل��وف��اق  ا تشكلت حكومة 
الوطني على مبدأ الوفاق 
واالت��ف��اق من أج��ل مصلحة 
ال��وط��ن وال��م��واط��ن وتأمل 
المواطن فيها الخير الكثير.. 
كنا نتوقع ان تأتي األسماء 
ت  هال لمؤ ا ن  يحملو ممن 

, ولكن  الكبيرة  العلمية 
تفاجأ الشعب بالشاب 

ة  و سند با ئر  لثا ا
ت  حا لسا ا خريج 
على رأس الحكومة فكان الجواب ظاهرًا من 
العنوان.. حكومة صعدت من اجل تحسين 
وضع المواطن في ظاهرها ولكن الباطن 

كان يحمل الويل والدمار لهذا المواطن 
المغلوب على أمره، فنجد ان أغلب الوزراء 

الذين اعتلوا كراسي ال���وزارات 
مسيرون بالريمونت وهمهم 

األكبر إرض��اء أسيادهم 
ونهب المال العام بكل 

الطرق والوسائل . 
ف���ك���ان���ت ث����ورة 
أكبر  التغيير ه��ي 
على  كارثة حلت 

لسعيد  ا ليمن  ا
ح���ي���ث ت��ح��ول 
ال������وزراء إل��ى 
أخ��ط��ب��وط��ات 
فساد يحاولون 

جمع أكبر قدر من األم��وال، مستغلين الوقت القصير 
بال رقيب أو حسيب وعملوا جاهدين على بناء )الدولة 
المتدنية ( وكان على رأس المفسدين دولة رئيس الوزراء 
حيث كانت الحواالت المعتمدة ألسياده آل االحمر وعمل 
على تعبئة خزانة حزب اإلصالح، متناسيًا انه رئيس 
وزراء دولة اسمها اليمن وكان الغطاء الذي يتستر خلفه 
بقية وزراء المشترك، فإذا تكلمنا عن وزير الخزانة صخر 
الوجيه فقط في بند المشاريع فقد ألغى 2630 مشروعًا 
معتمدًا في الموازنة ب�24 مليارًا وعرقل 619 مشروعًا 
قيد التنفيذ وصرف 4 مليارات على 1046 مشروعًا 
خارج الموازنة وخصم مليارين و390 مليونًا 
على مشاريع وصرفها مكافأة ومساعدات 
وإي��ج��ارات.. ولو فتحنا باب فساد وزير 

المالية فحدّث وال حرج .
إذًا دولة مدنية متدنية وفاق ونفاق.. 
ولكن األم��ل معقود ف��ي اهلل ث��م في 
الحوار الوطني الذي سيكون آخر محطات 
المشترك الذي أثبت للشعب أن ما 
كان يردده من شعارات في 
م��ا هي  مظاهراتهم 
إال ش��ع��ارات وهمية 
وما كانت إال اقنعة 
وهاهم   . سقطت.
ال���ي���وم ي��ض��ع��ون 
ال��ع��راق��ي��ل أم��ام 
الحوار الوطني من 
أجل التمديد لهذه 
الحكومة.. ولكن 
هيهات،  هيهات 
تنتهي  ر  فبالحوا

تجارة األوراق .

عقدة الفشل
بليغ الحطابي

ممثلو من تسمى تنسيقية الثورة الشبابية 
افتضحوا ف��ي اول ظ��ه��ور لهم م��ن قبل من 
يمثلون بعض االط��راف المعرقلة....فبداًل من 
استثمار لقائهم برئيس الجمهورية لما يؤيد 
قضيتهم,والوقوف الى جانبهم, سعوا الى التلفيق 
والكذب على الرئيس وتقويله مالم يقله بدليل 
تكذيب مصدر اعالمي برئاسة الجمهورية، مايعني 
ان ه��ؤالء الشباب خسروا قضيتهم التي اراد 
الرئيس »هادي« اعادة االعتبار لها بعد ان سيطر 
عليها« االخونجية والثورجية«كما ان عقدة الفشل 
تالحقهم من الساحات الى المطالب واالهداف 
والجُمَع«جمعة وراء جمعه«وقد باءت بالفشل تحت 

إقدام البشمرجة والجنراالت.. ودقي يامزيكا!!

) هيومن رايتس ووتش(.. وداعًا للقيم..!!
فيما اليمنيون منهمكون في العمل 
على تهدئة األجواء للدخول في مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل، المعول عليه 
إخراج البلد من أزمتها الراهنة ، أصدرت 
منظمة »هيومن راي��ت��س ووت��ش«، 

تقريرها ع��ن األح���داث 
التي رافقت أزم��ة العام 
2011، ليعيد االنقسام، 
وينذر  ق  ألورا ا ويخلط 
بإعادة األزمة برمتها من 
جديد بعد أن أوشكت على 

االنتهاء.
خ��ط��ورة ال��ت��ق��ري��ر أن��ه 
لم يكن حياديًا، واعتمد 
على معلومات قديمة من 
طرف واحد ، ولم تشتمل 
ص��ف��ح��ات��ه ع��ل��ى ج��رائ��م 
ومجازر هزت العالم أجمع 
منها - على سبيل المثال - 
جريمة مسجد دار الرئاسة 

التي استهدفت الرئيس صالح وكبار 
رجاالت الدولة، ومجزرتا السبعين وكلية 
الشرطة اللتان راح ضحيتهما عدد كبيرًا 

من الجنود..
وبداًل من تركيز المنظمة في تقريرها 
على الوضع اإلنساني وحالة الحقوق 
المهدورة في بالدنا على كافة المستويات 
والحريات والحالة اإلنسانية لجرحى 
األح��داث وقمع حكومة الوفاق برئاسة 
واالحتجاجات  للتظاهرات  المشترك 
السلمية، ركز التقرير بشكل الفت على 
ء  أسما توصياته  الحصانة وتضمنت 

ضباط وقيادات من النظام السابق لم ترد 
أسماؤهم في التقرير ذاته، وابتعدت - 
التوصيات إياها- بشكل واضح ومفضوح 
عن ذكر اسم اللواء المتمرد علي محسن، 
بالرغم من أنه ورد في التقرير أكثر من 

مرة.
ت��س��ي��ي��س ال��ت��ق��ري��ر 
وم��ح��اول��ة خلط األوراق 
من خالله وتركيزه على 
مسألة إسقاط الحصانة، 
وغض الطرف عن الكثير 
من الجرائم، جعله مخاًل 
لحريات  وا الحقوق  لكل 
وغير مهني، هدفه توجيه 
رسالة أو ضربة سياسية 
لطرف معين من أطراف 
العمل السياسي ، فيما لم 
يستند إلى ابسط أبجديات 
القيم والعمل الحقوقي 

واإلنساني.
انحياز التقرير الواضح وتوصياته إلى 
طرف على حساب آخر، والسعي الحثيث 
باتفاقية  إلس��ق��اط حصانة مرتبطة 
التسوية السياسية »المبادرة الخليجية« 
أقرها البرلمان اليمني، ومحاولة إضعاف 
تيار سياسي فاعل لمصلحة خصومه 
في هذا التوقيت، ال يمكننا فهمه إال انه 
محاولة يائسة وواضحة لتوتير األجواء 
وخلط األوراق وإعادتنا إلى المربع األول 
لألزمة، خصوصًا ونحن على بعد أمتار 
قليلة من بوابة مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل.

عبدالجبار البحري

ى.. ماذا تبقَّ
خالد النزيلي …

لقد سقط ما روج له االع��الم، وسقط اخالقيًا قبل ان يسقط 
كمشروع وطني للدول العربية..

فالربيع العربي ال��ذي ما انفك اهل الصحافه يتغزلون به، 
والمذيعون في قنوات التمهيد للسقوط يتحدثون عنه والمتباكون 
على الضحايا في المحافل العربية والدولية.. كل هذا واسمه الربيع 

العربي؟
 والى اليوم لم نجد في ربيعهم العربي اي شيء اال خدمة لمشروع 
رأسمالي صهيوني يخدم فئة واحدة لتسيطر على مقدرات العالم 

وبحرب تدعمها ليقتل الناس بعضهم البعض .

والقصة تعرفونها جميعًا.. وفي اضاءة سريعة - اليمن -  لم تحل 
اي من مشاكله ويطلب دعمًا لتنفيذ المرحلة االنتقالية.. ومرشح 

لالنفصال .. وزاد الفساد . 
ليبيا -  دمار وال شيء في االفق يمكن انتظاره.. وما تحدث به 
االعالم عن البنايات السبع فقط التي دمرت.. كل الصور تقول 

ان البنايات ليست سبعًا بل ليبيا دمرت وما بقي هو سبع بنايات..
مصر -  انتجت رئيس مشروعه الصالة في كل مساجد القاهرة.. 
ولليوم لم يزر مستشفى القصر العيني ؟ ودكتاتور.. واالسوأ التمهيد 
لتسليم قناة السويس لقطر ؟؟ ماذا تملك قطر من خبرة لتدير قناة 
السويس؟ وهل يقنع العقل ان مصر التي اممت القنال منذ عام 
1956م ال يوجد فيها خبرات لمثل هذا العمل؟. اذا كانت مصر ال 

تملك خبرة ليحترق الشعب المصري كله . فهذه كذبة ال يصدقها 
عاقل .

سوريا-  دمار لالرض واالنسان اما خط الغاز الذي تحلم اميركا 
واوروب��ا بتمريره عبر سوريا وطبعًا من قبلها االردن لقتل آسيا 
والشرق االدنى وحرمان روسيا من بيع غازها فهذه قصة اخرى 
مازال البعض يعتقد ان االمريكان ومن معهم يريدون للشعب 

السوري الخير . 
كل هذا تحت اسم الساقط اخالقيًا والساقط عمليًا الربيع العربي . 
إْن لم يستفق الشباب العربي بالمنطقة فإني اضمن لهم احتالاًل 
قد يمتد لمائة عام او اكثر يعيد العرب الى زمن االحتالل العثماني 

.الحول والقوة إال باهلل.


