صفحات الفيسبوك تشهد معارك
طاحنة من نوع آخر في جبهات
بعيدة عن األضواء..
حيث يتميز جيش الشعب المدافعون
عن الشرعية والديمقراطية بفضح
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كامل الخوداني

شخصية االسبوع

ال ُقصَيْر االنتصار األعظم للجيش العربي السوري !!
مدى الحياة  ،وأعتقد انه
ب��ع��د االن���ت���ص���ارات
وليد الحبابي
لن ينسى من ذاكرة كل
ال��س��اح��ق��ة وال���رائ���دة
المناضلين والناشطين
والمبجلة للجيش العربي
والصحافيين والمراسلين
السوري في «القصير»
تلك المدينة التي كانت
والمقاومين االحرار  ،تلك
هي القصير التي لطالما
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ـ»أم��ري��ك��ا
شاهدنا فيها تلك المرأة
وإس��رائ��ي��ل وحلفائها
اإلع�لام��ي��ة الحصيفة
وع��م�لائ��ه��ا» المدينة
المقاومة الشهيدة (يارا
التي سوف تكون مقبرة
للجيش العربي السوري
عباس) رحمة اهلل عليها.
وال��ت��ي سميت م��ن قبل
لقد تحققت أمنيتك يا
ال��ك��ث��ي��ر م���ن الصحف
«ي��ارا عباس» يا رائ��دة
والمجالت االمريكية مدينة االخطبوط الكلمة والتعبير والتحرير الصحفي
ال��ذي س��وف يأكل ويمضغ الجيش واالخباري المبدع والمتقن  ،هاهي
القصير تحررت وتوجت باسمك السماء
السوري .
هاهو الجيش العربي العمالق يترك في سماء سوريا .
العالم يشاهد لحظات قتالية وبطولية الف مبروك يا شهيدة الماليين ،يا
ألعظم وأق��وى جيش بني من الحق شعب سوريا يا جيش سوريا يا قائد
سوريا ياشعبنا العربي واالسالمي يا
وعلى الحق..
االنتصارات الكبيرة والمثيرة للجدل مقاومين يا أبطال يا مجاهدين في
الواسع «والخيالية لبعض مرضى سبيل اهلل (الحق) ...
النفوس» والذين مازالوا يتخيلون ال��ف مليون مبروك يا القصير ...
بأحالمهم بأن أخبار القصير لم تنتهِ ..وعقبال األم��ان واالستقرار لسوريا
القصير اسم لن ينسى من ذاكرتي وشعبها ..

كتاباتهم

مصعب عبدالرحمن صالح االعذل المرادي
محافظة مارب -مديرية الجوبه -قرية النجاد
تاريخ الميالد1990/م..
سنة ثالثة كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء..
حاصل على المركز االول في الخطابة بشهادة من وزارة الشباب
والرياضة..
حاصل على سبع عشرة شهادة ،شكر وتقدير ومشاركة ،ومنها شهادتا
تفوق في مجالي الشعر والمقالة..
كاتب صحفي,,
االنتماء السياسي :مؤتمر
الهواية :الشعر وكتابة المقاالت
له العديد من القصائد الشعرية الوطنية ستنزل قريباً في ديوان تحت
عنوان «هذا هو الوطن»
رئيس مجموعة انصار الثورة المضادة في الفيسبوك
يعمل كصحفي في موقعي -لحج نيوز -وشبكة اخبار الجنوب.

لحى  ..ولكن!
Akram Al-gaolahi
يفز من نومه مذعوراً ..مبتلة لحيته بعرقه..
يرتعش كمن لفحته ريح صفراء ..يتناهى إلى
سمعه مؤذن قريته  ..وصياح ديك مزرعته
لصالة الفجر..يقع في حيرته اليومية ..إال هو؟
يعود ليُغرقه في كابوس نومه من جديد!!
يلبس عباءته ..يعتمر طاقيته وعمته البيضاء
 ..يُمسد لحيته بعطر المسك ..في كل ليلة

معتمة ،كان يخرج لكسب قوته ..قبل أن يهوي
من أعلى سور جاره ..بحبل ربط نهايته في
عنقه ..حين تم مباغتته آخر مرة!!
داه��م��ت الشرطة بيت الشيخ الجليل..
استهجنوا بربريتهمُ ..ذهلوا من سخافتهم
وقلة حيائهم! ..مع انتهاء البحث والتفتيش..
كانوا قد عثروا على صندوق المصوغات
لطليقاته العشر ..وبداخله كانت تقبع لحيته
المستعارة!!

لن نسمح بتدمير اليمن
بكل لغات الشكر والعرفان
أتقدم لشباب وشابات المؤتمر
الشعبي الذين ادركوا مؤامرة
جرنا الى العنف ولم يسمحوا
للخونه بأن ينالوا من وطنية
المؤتمر الشعبي العام
ويبقى الصمود ه��و رمز
الوفاء والوطن ضد المرتزقة
والمندسين ..
كان من المقرر يوم السبت
ان ننظم وقفة احتجاجية،
على خلفية اط�ل�اق س��راح
المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف
وطنًا بأكمله ،ولكن ونتيجة المؤامرة االخوانية
النابعة من ماسونية رخيصة  ،تم استهدافنا واطالق
الرصاص الحي علينا لمنعنا من تنظيم الوقفة
االحتجاجية ،واشكر قيادات المؤتمر الشعبي العام
وكذا شباب وشابات المؤتمر الشعبي العام  ،الذين
تحكموا بأعصابهم وكانوا قادرين على ان يدخلوا الى
السبعين بالقوة ولكن مؤامرة جرنا الى العنف من قبل
تجار االوطان باءت بالفشل ونستمر نحن بحجم وطن
ولن ننسى دماء شهدائنا
ولن نسمح بتدمير اليمن..
طارق الحداد

صورة وتعليق

مقتطفات فسبكية
محمود عامر

فيسبوك

اشراف/

منشور االسبوع ..

وطاويط االنقالبيين على مدى 24
ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام..
«الميثاق» ترصد بعضًا من تلك
المعارك الوطنية المشرفة.

Maher Moraiet Khan

اإلخ���وة ف��ي التجمع اليمني كلما ب���د أ ا لمؤ د لجين
لالصالح المحترمون.
اظهار حركات «نُصْ ُكم»
انا بحاجة نص كيلو حبة سوداء
وعلبتين خلطة الملوك اين ممكن واستعراض القوى والحشود
ومحاوالت كل طرف مؤدلج
اجد النوع االصلي ؟
الوصول للسلطة..
عادل الجبري
كلما قلت اهلل يخارجنا
من وسط هؤالء الجن على
خير .
محمد القاضي أبو كنعان
حتى ينجح مؤتمر الحوار وبنسبة % 100
يتم نقل النازحين من مناطقهم
في أبين و حجة وغيرهما الى فندق
موفمبيك وينتقل اعضاء مؤتمر
الحوار الى اماكن نزوح النازحين
عندها فقط سنعرف معنى النجاح
وسنعلم ما يعيشه هذا الشعب من
اآلالم واالوجاع..

فواد محمد المطري

هويتنا بمالبسنا ...
ليس مجرد زي نلبسه إنه
ت��أري��خ وح��ض��ارة اإلنسان
اليمني األصيل .
عندما ن��رت��دي األزي���اء
الشعبية نشعر بمتعة غريبة
 ،نفتخر بهويتنا وحضارتنا
Fatl yaghi

اس��ت��غ��رب م��ن ق��ن��اة سهيل
وشبكاتها االخبارية على مواقع
التواصل االجتماعي ؟
معظم اخبارها عن سوريا وياليت
انها تلفت مجرد التفاتة الى تركيا
ومايحدث بها فتركيا ايضاً لها شعب
وليست المالكي ..فمالكم كيف
تحكمون ايها المضللون .

فتح المياس

طالبة إماراتية ترفض مصافحة وزير خارجية فرنسا اعتزازاً بدينها ..ومن ينصره اهلل فال غالب له.

تنفق األم عشرين عامًا
لتجعل من ابنها رج ً
ال ،ثم
تأتي ام��رأة أخ��رى وتجعل
منه أح��م��ق ف��ي عشرين
دقيقة
بكر أحمد

مذكرات مغترب
بكتبك ليل الشقا وانثرك ياس
واكتب علي صفحة غالك انتهينا
م��اي��ن��ف��ع��ك خ��ل��ط ال��م��ش��اع��ر
باالنفاس
والينفعك دمع المحاجر سنينا

ال يوجد شيء اسمه يسار
د.يوسف الحاضري
ف��ي ال��ي��م��ن ،وإال فكيف
يكون يسار اً وهو اشعل
الفيس بوك البارحة بسبب
ان الزعيم صالح قال بأن
ج��ده شيخ ،وح��اول��وا قدر
المستطاع التشكيك بهذا
األمر وانكاره.
ي��س��ار ال��ي��م��ن منغمس
أعظم كذبة متداولة في الوسط اليمني ..
(الثورة الشبابية المباركة) ...فال با لطبقية حتى أ خمص
هي ثورة وال هم شباب وال حالنا قدميه.
اآلن مبارك

تعثر
كنا نستهزئ كثيراً قبل االزمة بمسألة وضع
حجراالساس لهذا المشروع او ذاك رغم انها
كانت بمجملها احجار اساس لمشروع كبير
اسمه الوطن ..واليوم غابت احجار االساس
وازاح��ة الستارات وقصقصة االشرطة من
نشراتنا وحلت محلها اخبار العبوات الناسفة
والكاتم صوت والدراجات النارية والطائرات
ال����س����اق����ط����ة
والطائرات بدون صادق السالمي
طيار وحتى حجر
االس���اس الوحيد
ال��ذي ك��ان يمكن
وض��ع��ه لحديقة
الفرقة لم يكتب
له النجاح ..اهم
ش�����يء ت��م��ي��زت
ا لفتر ة ا لسا بقة
لالزمة بالمشاريع
ا لمتعثر ة  ،و بعد
االزم������ة غ��اب��ت
المشاريع المنجزة والمتعثرة وتحول الوطن
بأكمله الى مشروع متعثر كبقية المشاريع..
اهم شيء مابش حاجة تجي عندنا وماتتعثر
حتى الحرب االهلية في اليمن مشروع متعثر
ينتظر الدعم من الدول الراعية لالرهاب..
واما نحن فجاهزون نقرحها بأي لحظة بس
اين الزلط..؟!

بوح القوافي..
د.نوال محمد

والتبال فأنت اخواني .
أقتل اسحل
ِ
والتبال وزيرك اخواني .
اضرب ابطش انهب
ِ
اسرق حرض وافتخر انت اخواني ,
انا اخواني انا حرامي,
انا اخواني ومتحدي جيراني
عصر النهضة عصر اخواني
العصر عصري وعصر اخواني
انا اخواني انا حرامي انا اخواني
انا اخواني انا حرامي رغم انفك ياعلماني
انا قاتل والمرشد على الطاعة رباني
انا مجاهد لطاعة الجماعة واخواني
انا اخواني انا اخواني انا اخواني
ثورة ــــ ثورة ـــــ ثورة

حسبي اهلل ونعم الوكيل
إذا ظُــلمت فقل «حسبي اهلل
ونـِــعم الوكيل »
و إ ذ ا أُ بتليت فقل حسبي ا هلل
ونـِــعم الوكيل «
وإذا ضاقت بك السُبل وب��ارت
الحيل
ولم تجد من الناس أنيساً وال مؤنساً
فقل» حسبي اهلل ونـِــعم الوكيل
وإذا كنتَ بريئًا و عجزتَ عن
إظهارالحقيقة فقل
حسبي اهلل ونـِــعم الوكيل

و إذا أجتمع القومُ ليؤذوك فقل
حسبي اهلل ونـِــعم الوكيل «
وإذا أُ غلق عليك في أم��ر فقل
حسبي اهلل ونـِــعم الوكيل»
إذا تعسرت األمور فقل « حسبي
اهلل ونـِــعم الوكيل «
إذا أُرت���جَ عليك وض��اق ُفهمك
وتعسّر إدراكك فقل
حسبي اهلل ونـِــعم الوكيل «
فبها يدفع اهلل عنك األذيـّــة ويزيح
ُ
الكربة

Safwan Ali

رهان
هناك من مازال يقف على أبواب ما يُعتقد أنها السلطة الجديدة؛
في انتظار مكافأة على شكل فرصة للقفز إلى موقع وظيفي شاغر..
يعيش هؤالء على أمل أن يرضى عنهم رموز العهد الجديد .وال أسوأ
من أن يرهن المرء ذاته ،ويُحول حياته إلى حالة انتظار قائمة على
المداهنة ،والتزلف ،عبر الصمت ،وغض الطرف عن تجاوزات وفساد
نافذي ما بعد الثورة.
استخدام الوظيفة العامة في شراء الوالءات مشكلة كبيرة ،لكن
المشكلة األكبر تتمثل في وجود حالة عامة عززت من ذلك ،وحولته
إلى باب من أبواب الرهان للحصول على فرصة..

نائف حسان

