
كيف سيكون هنالك حوار » بينما 
هنالك اطراف » تسعى للنيل منه 

 «
ل��ح��وار بينما  ا  كيف سيكون 
هنالك مليشيات تسعى لتقليص 
محاوريه واقصائهم من الحياة  » 

» ربما لم يتبق لنا سوى القليل 
لنجمعه  الحاضر   « تأنيب  م��ن 
ونقص عليه روايات الماضي الذي 
انقلب المتشدقون عليه وقاموا 

بإشعال فتيل الفتنة الختالعه »
كانوا يتبخرون بمكياج كالمهم 

طوال عامي عجاف االزمة » بدولة مدنية حديثة » 
ومواطنة ومشاركة » ومساواة وحرية » وقانون » 

ولكن واقعهم الحقيقي عكس ذلك » 
ولقد اثبتت التجارب طوال سنة مدى تواضعهم في 
تنقيص وتقليص من ليس معهم، واليوم لقد اثبت ان 

هناك من ال يؤمن بالحوار لحل القضايا« الشائكة » 
وان هناك أطرافًا منسحبة تعمل إلفشاله »

كل الظنون خاثرة كجرح يبتز الشموخ في مرة ويائس 
كل مواطن باآللم مرات » 

في االخير » اتمنى من اهلل » ان يجنب اليمن ويالت شرور 
المغالطين » 

وحماقات المزايدين » وارهاب المتشدقين«.

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.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 25 / 3 / 2013م 
 الموافق :12 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1654( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق

 شخصية االسبوع

مقتطفات فسبكية
دنيا األمل

الوقت ما يرحم وال فيه مرحوم
من ال يدل الدرب ما حد)ن( يدله

لو صحت بأعلى الصوت وتقول 
مظلوم

حطوا لك الحساد سبعين عله
خ��ّل الثقة بالنفس واح��ذر من 

اللوم 
واللي تشوفه يجرح النفس خّله

احمد الموشكي

إن مقام اهل العلم من المجتمع
كمقام العقل من االنسان

فان االنسان اذا ذهب عقله
أصبح مجنونًا مثاله كالحيوان 

بل اكثر
وكذلك االمم التي ليس فيها

العلم تصبح مجتمعات  اه��ل 
فوضوية

همجية بربرية ..!!
كهذه االمة التي نعيش فيها..

 نجيب غالب 

يا وطني انت حلمي الباقي 
أما انا فلم اعد اعترف بشيء، 
إال بك.. فكن كحلم ليس مثله 

حلم، عّلي ُأبعث من جديد!!

صالح الغرسي

الحرمان الحقيقي : أن نقرأ كل شيء 
إال القرآن، فإن أحببت أن يديم اهلل لك 

ما تحب فداوم على ما يحب .

Asa Nasser

التفت حولك ! هل ترى نملة أو 
حشرة صغيرة تحمل رزقها على 

ظهرها؟ 
بل ربما دفعته بمقدمة رأسها 
لعجزها عن حمله! أيّ همٍّ حملته 

هذه الدويبة الصغيرة لرزقها؟
 وهل كان معها خرائط تهتدي 
بها؟ كال .. إنها هداية اهلل الذي قدر 

فهدى، والذي قال: 
)وكأين من دابة ال تحمل رزقها 

اهلل يرزقها وإياكم(

بلقيس صنعاء

يامنى القلب يانسمة أمل 
كيف باهلل تبخل بالوصال 

كيف تنسى حبيبك في عجل 
كيف تنسى المتيم في آزال 

كيف اسوي وكيف عاد العمل 
وانت ياخل جالس في اعتزال 

Arhab Al Sarhi

نفاقك  )دع  بابي  على  كتبت 
خارجًا وادخ���ل(.. فلم يزرني إال 

القليل من الناس !!

عبدالحميد تاج الدين

االكتفاء بالصمت ال يعني أن األمر 
ال يهم..

عمار الجيش

ِهي ُمجَرد ألوَاْن َعلى قطَع  ُقَماش, َلكنَها ِعندَما َتُكوْن ُمرتبة كاآلِتي: »أحَمر , أبَيض , أسَود« َفإنَها َتتحوْل إِلى َرمز ألعَرق احَلضاراْت َواألوَطْان َعلى َوجه األرض.. 
»اليمن« احبك يا وطني..

تختلف دول العالم في اشكالها 
فمنها م��ا ه��و بسيط م��ن حيث 
تكوينها ومنها المركبة التي يصعب 
الفصل بين ظواهرها بدقة.. وتعود 
االختالفات في اشكال دول العالم 
إلى نظام الحكم المطبق فيها هل 
هو حكم موحد ام أنظمة حكم 

متعددة في الدولة الواحدة ؟ 
ولذلك تنقسم دول العالم إلى دول 

موحدة ودول اتحادية كما يأتي:
الدولة الموحدة

الدولة التي تكون الحكومة فيها موحدة فتظهر 
الدولة وحدة واحدة من الناحية الخارجية، أو الناحية 
الداخلية مثل األردن.وتتميز الدولة الموحدة بمجموعة 

من الخصائص هي:
اواًل وحدة التحكم: تتكون وحدة التحكم من حكومة 
واحدة تمارس السيادة الخارجية وتتركز في يدها 

السلطات الثالث أساس دستور واحد..
ثانيًا وحدة القوانين : جميع المواطنين في الدولة 
يخضعون لنفس القوانين واالنظمة والتعليمات 

المستمدة من الدستور دون اي تمييز..
ليم  االقا جميع  تخضع   : االقليم  وح���دة  لثًا  ثا
والمحافظات في الدولة إلى الحكومة المركزية فيها.

الدولة االتحادية:
تتألف الدولة االتحادية من اتحاد دولتين أو أكثر وفقًا 
لدستور أو اتفاقية لتحقيق اهداف مشتركة مع خضوع 
الدول الداخلية في االتحاد لحكومة مشتركة تتوزع 
بموجبها مسؤوليات الحكم في الدولة االتحادية وابرز 

اشكال الدولة االتحادية هي:
اواًل االتحادي أو الفيدرالي: ينشأ هذا االتحاد من 

اندماج مجموعة من الدول أو الواليات 
في دولة واحدة بهدف تحقيق مصالح 

مشتركة.
 وذلك بموجب دستور توافق عليه كل 
دول االعضاء ويصبح النظام األساسي 
للدولة الجديدة المنبثقة عنه، وتفقد 
الدول أو الواليات التي تنضم لالتحاد 
شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية، 
في حين تنحصر سلطاتها في القضايا 
الداخلية كالخدمات الصحية والتعليمية 
والنقل واقامة مشاريع اقتصادية 
واجتماعية كجباية الضرائب المحلية، ومن امثلته 

أمريكا واإلمارات العربية المتحدة وأستراليا.
 ومن ابرز خصائص االتحاد الفيدرالي:

اواًل رئيس واحد وحكام واليات
ثانيًا سياسة خارجية واحدة

ثالثًا حكومة مركزية وحكومات محلية
رابعًا جيش وطني واحد

خامسًا دستور واحد ودساتير وقوانين محلية ال 
تتعارض مع الدستور الفيدرالي. 

سادسًا رمز وطني واحد وجنسية واح��دة ونشيد 
وطني واحد

ثانياً االتحاد الكونفدرالي : يقوم هذا االتحاد بين 
دولتين أو أكثر ويكون مبنيًا على رغبة هذه الدول في 
االتفاق على إنشاء هيئة ممثلة لها بأعمال ووظائف 
معينة ضمن اتفاقيات يوافق عليها جميع اعضاء 
االتحاد وذلك بهدف تأمين وتحقيق مصالح مشتركة 
في االقتصاد أو الثقافة أو الدفاع العسكري المشترك 

أو ألغراض أمنية.. ومن امثلته : 
االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

رياض عبداهلل االكوع..
أكرم حجر ..

سمير المصقريالمهندس عبدالرحمن القديمي

أشكال الدولة
كتاباتهم

 محل وتاريخ الميالد - 
الرياشية 12-11 1983م

الحالة االجتماعية - متزوج 
محل االق��ام��ة - صنعاء 

االمانة 
المؤهالت

شهادة دبلوم تصاميم
شهادة رسم زيتي 

الع��ب س��اب��ق ف��ي ن��ادي 
االهلي بصنعاء لكرة السلة

شهادة دولية لمدربي كرة 
السلة

عدة شهادات تقديرية 
الخبرات 

حاصل على المركز االول 
في مسابقة ابداع للشباب 

2010م
حاصل على المركز االول 
بجائزة رئيس الجمهورية 
ع��ل��ى م��س��ت��وى محافظة 

البيضاء 2010م
شارك في عدة معارض :

معرض ابداع الشباب في 
فندق موفنبيك 2010 م

م��ع��رض ف��ي ال��س��ف��ارة 
االمريكية 2010م 

معرض الوطن الغالي في 
محافظة البيضاء 2011 م

م��ع��رض ال���رس���م على 
ء  لشهدا السبعين  ميدان 

مجزرة السبعين 2012م 
م���ع���رض ال��م��ؤس��س��ة 
الوطنية لمكافحة السرطان 

2013م
ش��ارك في كل فعاليات 
ومهرجانات ميدان التحرير 
وميدان السبعين من بداية 
االزم��ة الى اآلن كونه أحد 
اع��ض��اء ح���زب المؤتمر 
الشعبي العام، وك��ذا احد 
الفيسبوك وم��ن  ش��ب��اب 
كبار انصار ومحبي الزعيم 
وال��وط��ن.. ول��ه مشاركات 

ومساهمات كبيرة

الفنان التشكيلي صالح علي 
محمد عبداهلل شاجرة

االنسحاب الممنهج عن الحوار الوطني
لم يكن بعيدًا عنا وعن كل أبنا الشعب إقدام عدد من 
عمالء الخارج وأصحاب المصالح الظيقة على االنسحاب 
والمقاطعة لمؤتمر الحوار الوطني لحظة بدء أعماله، 
فبمقاطعتهم أو انسحابهم أو عدم مشاركتهم لم 
يقاطعوا الحوار فحسب بل يقاطعوا مصير الوطن، 

ومستقبل وطموحات ابنائه..
 فنقول لهم لماذا االبتزاز السياسي باسم الشباب، ألم 

يكفكم المتاجرة بدمائهم حتى تربعتم على معظم 
كراسي السلطة.. إذا كانت حجة مقاطعتكم الحوار عدم 
التمثيل المنصف لشباب الساحات بالحوار فأين مواقفكم 
أمام الجرحى وعالجهم الذين مازالوا على أبواب رئاسة 
الوزراء حتى اليوم.. لماذا هذا التباكي المزيف واألالم 
التي تعصرها االحزان.. فبئسًا لمن يسعون وراء مايمليه 

عليهم اآلخرون بعيدًا عن مصلحة الوطن العليا..

الحوار ومنغصاته  

نعم للحوار..
الحوار هو المخرج اآلمن إلبحار 
السفينة إلى بر األمان وألول مرة 
في تاريخ اليمنيين يجتمعون 
على طاولة واح��دة من مختلف 
االطياف والتكوينات واالح��زاب 
بمن فيهم الطائفية االسماعلية 
التى كادت ان تقصى برغم ثقلها 

على مستوى اليمن والجزيرة 
العربية ويعود هذا إلى الزعيم 
علي عبداهلل صالح ال��ذي كان 
يدعو الى الحوار في وقت سابق 
وال��ذي له الفضل بعد اهلل في 
اخراج اليمن من الحروب االهلية 

التى كادت ان تعصف بنا.

أتسائلين ...

بستان وجهي … أمسيات جدائلي … ضحوات ساقيشطآن عينيّ … اخضرار مواسمي … دفئي … مذاقيوتردّدين ألست من أبدعت صحوي وائتالقي ؟أتسائلين من التي آثرت … أو أين اشتياقي ؟
أتعود لي… تبكي غروبي ؟ أو تغني النبثاقي ؟وذهبت يا أغلى مرايا الحسن … أو أحلى نفاقأنسيتني بشريّتي ونسيت باألرض التصافي … !بوح الزنابق والورود إلى النّسيمات الرفاقسميتني وهج الضّحى قمرًا يجّل على المحاق***

آثرت حزن البعد عنك على مرارات التّالقيلمّا وجدت القرب منك أمرّ من سهر الفراققد كنت موثوقًا إليك… من التي قطعت وثاقي ؟لن تعدمي غيري ولن تلقي كصدقي واختالقي***

أحمد العبدلي

اذا م��اا أردت��م نجاح الحوار

وترميم شرخ ب��ذاك الجدار
ا لتقبلو و لحقد  ا ا  و فلتنبذ

ب��ذات اليميِن وذات اليسار
ولتفتحوا صفحٌة من جديد

عنوانها ال��ح��ب واالع��ت��ذار
وك��ون��وا دواء القلوب التي

تعاني من الظلم واالنكسار
ولتكبروا كبر ه��ذي البالد

فلن يذكر الدهر إال »الكبار«

الشاعرخالد المقري

صدى القوافي..


