
أنا مطنن

لقد   اتخذ   حزب   االصالح   من  
» الثورة «  مسمى   بديالً   له . 

الحظت   مثال  ً اعالمه   يقول  
 إن   شباب   الثورة   يتقاطرون  
 إلى   منزل   الثائر   الحميري،  
 ل��م   ي��ع��د   ي��ق��ول :  ش��ب��اب  
 االص���الح   يتقاطرون   إل��ى  
 منزل   القيادي   في   االصالح  

 فؤاد   الحميري .. 
حين   يرفض   شيئًا،   يقول  
 شباب   ال��ث��ورة   يرفضون،  
 وحين   يؤيد :  شباب   الثورة  

 يؤيدون ..  وهكذا ! 
أنا   مطنن   بس !! 

 اهاااااه 
من   المحتمل   جداً  
 ان��ن��ا   ص��رن��ا   ش��ع��ب��اً  
 يعيش   بمزاج   تالف  

 وخربان  .  
كل   واحد   منا   اصبح  
-  وب��ك��ل   س��ه��ول��ة  
-  ي��خ��وًن   ال��ث��ان��ي  
 وي��ش��ك��ك   ب��ن��واي��اه  
 ويطرح   اهالي   اهله  
 ارض���اً   وال   ه��و   آس��ف  

 لشيء .  
ذا   م���ا   ح���دث   وا
 والطفنا   بعضنا   بعضاً  

 في   لحظة   استرخاء،   سرعان   ماتنط  -  للوسط  
-  هواجسنا   العبقرية   ونبدأ   نهز   رؤوسنا   بريبة  
 مرددين   في   خلدنا  :  اهاااااه   يعلم   اهلل   ماقد   معه .. 

 يعلم   اهلل   ماقد   يشتي   ؟ !«. 

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.

االثنين : 27 / 5 / 2013م 
 الموافق :17 / رجب / 1434هـ 

العدد: )1663( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

مقتطفات فسبكية

ابراهيم   الشعوبي   

يرضع   الطفل   من   أمه   حتى   يشبع،  
 ويقرأ   على   ضوء   عينيها   حتى   يتعلم  
 القراءة   والكتابة،   ويأخذ   من   نقودها  
 ليشتري   أي   شيء   يحتاجه،   ويسبب   لها  
 القلق   والخوف   حتى   يتخرج   من   الجامعة . 
وعندما   يصبح   رجالً   يضع   ساقاً   فوق  
 ساق   في   أحد   مقاهي   المثقفين   ويعقد  
 مؤتمراً   صحفياً   يقول   فيه :  إن   المرأة  

 بنصف   عقل . 
حاشد   األشموري   

 أن   تؤدي   األمر   بشكل   جيد   ال   يعني   أن  
 تكون   النتيجة   دوماً   جيدة   ،   كل   ما   يعنيه  

 أنك   ستكون   مرتاح   الضمير  . 
      Nuha   Saleh    

إن   حضارة   تجعل   دأبها   أن   تتمرد   على  
 القوانين   التي   سنَّها   العلي   القدير ..  ال  

 تستطيع   أن   تنتهي   إالّ   إلى   كارثة .. 
نور   العالم

   نحن   ال   نكتب   لكي   نسمع   التصفيق  
..  ولسنا   مجرد   صفحة   زائ���دة   على  

 الفيسبوك . 
نحن   هواءٌ   يُتنفس ..  وأحالمٌ   ترافقك  
 دائمًا،   لنرسم   التفاؤل   ما   استطعنا  ..  

 ولنمحو   من   حياتنا   كل   هم   زائد   
ونجدد   االبتسامة   على   شفاه   معجب . 

برديس   عون   

لكل   منا   أصدقاء   حولنا   يضيفون   لحياتنا  
 البهجة   والسعادة ونلجأ   اليهم   عندما  
 تق��سوا   علينا   األيام   ليخففوا   عنا   معاناتنا  
 ونستشيرهم   في   م�شاكلنا ..  خاصة   ونحن  

 جيل   جديد   تنقصنا   الخبرة   والتجربة   

صورة وتعليق

سمحان حسين مصلح
بدون تعليق..!!!

 شخصية االسبوعكتاباتهم

أبو   عبود

االسم :  مهيوب   الخوالني
بكالوريوس   تربية -  تخصص  
 رياضيات   جامعة   صنعاء   ع��ام  

1995 م .. 
ع��م��ل   م���درس���ا   ف���ي   م��درس��ة  
 التضامن   العربي   من   عام -1995   

1997 م .. 
عمل   مدرسا   لمادة   الرياضيات  
 في   ثانوية   عبد   الناصر -1997   

2004 م .. 
حصل   على   درجة   الماجستير   في  
 الرياضيات   عام   2009   جامعة   عين  

 شمس
حالياً   طالب   دكتوراه   في   جامعة  

 عين   شمس

حاسبوا مفجري مسجد الرئاسة .. 
حماية لمستقبل اليمن

اغتيال رئيس  محاولة 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��س��اب��ق 
ورئ��ي��س مجلس النواب 
ورئيس ال���وزراء ورئيس 
م��ج��ل��س ال���ش���ورى في 
جامع دار ال��رئ��اس��ة، من 
اخطر الحوادث التي تهدد 
منه  آ و ليمن  ا مستقبل 

واستقراره.
ان لم يتم فتح هذا الملف 
وبشفافية كاملة وان تلغى 
اي حسابات سياسية في 
فتح هذا الملف ومحاسبة 

المسئولين عن هذا العمل االرهابي 
الخطير، فإن ابواب االغتياالت ستطل 

برأسها بشكل دائم في بالدنا..
القصة ليست »صالح« او الراعي او 
عبدالغني او مجور، لكن فعل كهذا 
خطورته في قبول االغتيال كطريق 
لحسم ص��راع��ات السياسة وعندما 
يبرر اغتيال رجال الدولة في صراعات 
السياسة ويتم خلطها بملفات اخرى في 
لعبة المساومات فإن ذلك يفتح ابوابًا 
لحروب اهلية ولضياع هيبة الدولة 
وربما قد يؤدي االمر الى تفجير العيش 

المشترك.
لين  لمسئو ا سبة  محا
للمستقبل  ية  حما ه��و 
وقوة دفع حتمية لحفظ 
السلم االهلي والتعايش 
ال��م��ش��ت��رك، وال يمكن 
السكوت عن فعل كهذا 
يفكر  الجميع  ك��ان  ذا  ا
بتأسيس مستقبل اكثر 
أمنًا، وربما يؤدي تهميش 
م��ل��ف ك��ه��ذا ال���ى فتح 
جحيم العنف بين فترة 
وأخرى ويشرعن الغتيال 
مسئولي الدولة كخيار لتصفية الخصوم 
في صراع التناقضات، وهذا سيقودنا 

الى فوضى متالحقة.
محاسبة الجناة ال عالقة له بالثأر او 
االنتقام وال بصراعات اللحظة الراهنة 
وانما بمستقبل اليمن ومستقبل الدولة 

نفسها.
عجز القضاء اليمني قد يتطلب تشكيل 
محكمة خاصة بهذا الحادث االجرامي 
وبإشراف اقليمي ودولي مهم جدًا ومن 
وجهة نظري ال مانع من تشكيل محكمة 

خاصة محايدة ذات طابع دولي!!

المؤتمر .. وجريمة النهدين 
اذا كانت قياداتنا المؤتمرية غير 
قادرة على الضغط لتقديم الخونة 
ين  لمنفذ ا و لمخططين  ا لقتلة  ا و
لتفجير مسجد دار الرئاسة إلى العدالة، 
فليفسحوا لنا المجال نحن أبناء الشعب 

وأنصار الشرعية .. 
فلدينا ال��ق��درة على فعل ذل��ك .. 
هم  مر ا و بأ ين  مقيد نا  يجعلو ال  و
ال  التي  وحساباتهم  وتوجيهاتهم 
تعنينا في شيء وال تخدم العدالة في 

شيء.
ونقول لقياداتنا نتمنى ان تكونوا 
اقوياء.. ونؤكد لقياداتنا المؤتمرية 
الصعاب  لمواجهة كل  استعدادنا 
وال��ع��ث��رات.. وك��م��ا وقفنا سنتين 
ونحن تحت االقصاء والحرب ، فنحن 
مستعدون لمواجهة مائة سنة قادمة.

فاتركونا نواجه الخونة والقتلة.. 
فمطالبنا هي إظهار كل الحقائق 

والجرائم بما فيها: 

1_ جريمة جمعة الكرامة 
مع  جا مسجد  تفجير  جريمة   _2

الرئاسة
3_ جريمة السبعين » اإلرهابية« 

4_ جريمة كلية الشرطة
كما نطالب باإلسراع بفتح وإظهار 
الحقائق في هذه الجرائم وغيرها 
من الجرائم الشنعاء التي حصلت 
في بالدنا خالل ما أسمي »الربيع 

العربي«.

نجيب   غالب   

هناء   الضياني

Fekry   Kasim    
امريكا   والفتنة   الطائفية   في   الوطن   العربي

إن   المتْامل   اليوم   الى   حال  
 الوطن   العربي   وما   يجري  
 فيه   من   تداعيات   واح��داث  
 وفتنة   طائفية   ف��ي   دول  
 االس��الم   والمسلمين   هي  
 عبارة   عن   خطة   غربية   من  
 اجل   القضاء   على   االسالم  

 والمسلمين . 
 لم ينجح الغرب في حربه 
على ال��ع��راق ب��ل خسرت 
مليارات ومع ذلك فشلت في 
حربها. دمرت كل شيء في 
العراق ولكنها لم تتركه بعد 

الدمار الذي ألحقته به بل نشرت فيه الفتنة 
الطائفية بين السنة والشيعة جعلتهم 

يتقاتلون فيما بينهم من اجل 
تحقيق اهداف غربية فقط .

من خالل متابعتي كل يوم 
ل��الح��داث ف��ي ال��ع��راق قتل 
وان��ت��ح��ارات واق��ل ي��وم فيه 
ضحايا يتجاوز المائة شهيد، 
وع��ل��م��اء ااْلم����ة ف��ي صمت 
عجيب مما يجري في العراق 
من اقتتال طائفي.. امريكا 
والصهاينة عرفوا  واليهود 
انهم لم يستطيعوا القضاء 
على االس���الم والمسلمين 
إال بطريقة الثورات وتحرك  
 الشعوب   ض��د   حكامهم   م��ن   اج��ل   دس  

 علوجهم   بين   الشعوب  . 

تأكدت اآلن أن الزعيم علي 
عبداهلل صالح عفاش من اولياء 
اهلل الصالحين.. وكما يقال »ويل 
من ظلمه« او غدر به او اساء اليه.. 

فسوف يهزمه اهلل .
الدليل طارق السويدان أخرج 
بفتوى من مفتي السعودية آل 
الشيخ وذل��ك بعد م��رور عامين 
على فتواه بالفوضى والتمرد على 

صالح في اليمن .
تابعوا كالم السويدان وتبريراته 
الكاذبة ردًا على فتوى ردته ، مع 
عدم تسليمنا بالتكفير لكن الجزاء 

كان من جنس العمل ياسويدان،  وتجرع وباها .

لم اكن اعلم 
م��ح��ط��ة  ن  ا
م��أرب الغازية 
قد انتقلت الى 
ن  ميدا منصة 
السبعين.. ولم 
اك��ن اع��ل��م ان 
ليمن  ا فذ  منا
البحرية والبرية 
ال��ت��ي تتسرب 
ت  شحنا منها 
االس����ل����ح����ة 
ال��ت��رك��ي��ة قد 

ال��ى منصة  انتقلت ايضًا 
ميدان السبعين ..!!

ولم   اكن   اعلم   ان   انبوب  
 ال��ن��ف��ط   ال����ذي   ي��ت��ع��رض  
 للتخريب   دائماً   قد   انتقل  
 هو   ايضاً   الى   منصة   ميدان  

 السبعين  ..!! 
حتى   ينشر   وزير   المالبس  
 الداخلية   ك��ل   تلك   القوة  
 وتلك   العربات   والمجنزرات  
 في   ميدان   السبعين   حتى  
 يمنع   المصلين   م��ن   اس��ر  

 ش��ه��داء   جامع  
ين   من   لنهد  ا
 ال�����وص�����ول  

 للمنصة . 
ي�����ا   وزي������ر  
 الداخلية   كان  
 االول������ى   ب��ك  
 ان   ت���ؤمّ���ن  
 منافذ   ال��ب��الد  
 وتمنع   دخ��ول  
 تلك   االسلحة  
لتركية   التي    ا
 ل��ن   ي��أت��ي   من  

 ورائها   إال   القتل   . 
كان االول��ى بك ان تنشر 
مجنزراتك لحماية خطوط 
نبوب  ا وتأمين  ء  لكهربا ا
النفط .. الذي سيعود على 
الوطن والمواطن بالنفع 
ب��داًل من االستعراض بها 
لترهيب اس���ر ال��ش��ه��داء 
ومنعهم من اداء وقفتهم 
االحتجاجية وإحياء ذكرى 
من استشهدوا بيد الغدر 

واإلرهاب في جمعة رجب.

مفتي الفوضى

استعراض وترهيب

جمال   احمد   الحوشبي

محمد   عالو   

رشاد   الصوفي

تسيس االخبار على االهواء 
ت������وف������ي 
ش��خ��ص��ان من 
ابناء الجنوب، 

وهما :
خ��ال��د محمد 
في  لخطيب  ا
من  لعشرين  ا
عمره .. وحسن 
ج��ع��ف��ر ام���ان 
لطفي  حفيد 
ج��ع��ف��ر ام���ان 

العاصمة  19 سنة، في 
صنعاء على يد احد ابناء 
القيادي اإلصالحي الشيخ 
العواضي حين مر الشابان 
بسيارتهما ام��ام موكب 

عرس آل العواضي ..
شباب لما يتجاوزوا عمر 
الزهور وقعوا ضحية للفتن 
والغطرسة.. وطبعًا ابن 

الشيخ الذ بالفرار 
والحراك الجنوبي وجد 
له غنيمة يدندن بها بأن 

ال��ش��اب��ان ُقتال 
ع��م��دًا ألنهما 

جنوبيان.. 
وي���س���ت���م���ر 
ال�����ق�����ت�����ل 
ال��ع��ش��وائ��ي 
حسيب  ن  و د
ق���ي���ب  ر ال  و
وي��س��ت��م��ر   . .
اس����ت����غ����الل 
الجثث لمصالح 

سياسيه 
بينما حال االه��ل يرثى 
له بين أل��م الفراق وبين 
استغالل ابنائهم سياسياً ..
ل��ى متى يستمر هذا  ا

الحال؟!
وهل اصبح علينا لزامًا 
سلحة  أل با نستعين  ن  ا
الشخصية لحماية انفسنا 
في زمن ُفقد فيه االمن 
واألم�����ان وك���ث���رت فيه 

الفوضى والعشوائية ؟!!

Sama   aden
محمد   العالئي   

الجريمة
ج��ري��م��ة ه���زت اليمن 
وأبكت كل يمني شريف 
وهي االعتداء الذي حصل 
لقيادة اليمن الذين كانوا 
ي��ؤدون صالتهم كباقي 
االي��ام في جامع مسجد 

دار الرئاسة.

فبينما كانوا يصلون في 
اول جمعة من شهر رجب 
المحرم تعرضوا العتداء 
في بيت اهلل الحرام وهم 
ساجدون هلل تعالى بين 
يدي اهلل وإذا بمجرمين ال 
يريدون لليمن الخير وال 

االمن وال السالم وأرادوا 
لهم الموت جميعًا فأراد 
اهلل لهم الحياة ومنهم 
من اسكنهم اهلل فسيح 
جناته بالفردوس االعلى 
وشفى اهلل من ُكتبت لهم 

الحياة..

اسد   العميد   اليماني

مأساة الشابين أمان والخطيب
قلت آخ��د نقاهة من 
الفيسبوك ألنه بصراحة 
ض��رره أصبح أكثر من 
المصدر  , فهو  فائدته 
األول ل��ل��ت��وت��ر وت��ع��ب 
األع��ص��اب , لدرجة اني 
 . . ئيًا نها قفله  أ ن��وي��ت 
بس صدمة حادثة قتل 
الشابين أمان والخطيب 
بحاجتي  أشعر  جعلتني 
للعودة والتضامن معكم 

لمواجهة القتلة .
الشاب زميل ابني محمد في الجامعة 
اللبنانية، وك��ان أول م��ن أخبرني 

بالحادث وك��ان مذهواًل 
ومصدومًا ومتأثرًا ويردد 
لي أنه يجب علينا عدم 
الخروج يومي الخميس 
والجمعة بسبب األعراس 
وط��ل��ق��ات ال��رص��اص 
همجية  و ئية  ا لعشو ا

المرافقين لمواكبها .
أنا   مقهورة   مصدومة  
 م��ن   ساعتها   ودم��وع��ي  
 التتوقف،   وأنا   اآلن   هنا  
 أوصف   شعور   كل   أم   تعيش   في   اليمن،  
 هل   آن   األوان   لوقف   كل   هذا   العبث  

 والجنون   أم   ليس   بعد   ؟ ! 

القاتل إصالحي
المتهم  عندما   ك��ان  
بالقتل  هو   العواضي  
) ح��ق   ال��م��ؤت��م��ر (  ك��ان  
 ال��ص��راخ   كبيراً   وك��ان  
 الحكم   سريعاً  .. والبكاء  
 والتضامن   على   أشده .. 
 والبحث   في   الموضوع  
 وال��ت��أك��د   م��ن   حقيقته  
 خداع   والتأني   تساهل  .. 

اكتشاف  تم  وعندما 
ان���ه ال��ع��واض��ي )ح��ق 
اإلص��الح( سكت الكثير 

وبرر البعض وتالشى الصراخ وجفت الدموع وطالبوا 
بالتأني والبحث وعدم الحكم إال بعد التأكد .....إال من 

رحم اهلل وكان صادقًا في نقده وصراخه وإنسانيته.
موقف   كشف   الكثير   من   المدعين   والممثلين  ..!! 

Elham   Alwan كمال   شرف   


