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وقع دفتر الزوار |
تنفيذ

اإلدارة
األحد .8 ,فبراير 11:23 2009
.شكراً لك على زيارتك لموقعنا .يمكنك ھنا أن تترك تعليقاتك أو مالحظاتك
اجمالي التوقيعات 354 :عدد التوقيعات في الصفحة الواحدة100 :

دفتر الزوار

الصفحة التالية

تعليقات
األحد .8 ,فبراير 10:56 2009

بسبب انشغالنا و سفر القائد العسكري طاھر تعرضنا لمجموعة من االتھامات ولن ارد
على معظمھا بسبب اللھجة التصالحية التي سادت في النھاية

اإلسم

)354

معن يوسف
:الدولة
-

ارى ان اقتراح أحمد منطقي و مفيد ولكن كوننا نعتمد اساليب الديمقراطية و الشورى
فاني اترك الموضوع للتصويت من خالل دفتر الزوار
األحد .8 ,فبراير 10:09 2009

في ذكر السيد العزيز معن لموضوع الرشوة الصغيرة مقابل نشر بيانه األول
ھذا يدل على أن مبدأ الرشوة والمحاصصة كان قائما في ظل اإلدارة السابقة وأمور
كثيرة كانت تجري من تحت الطاولة سابقا
في عقيدتنا المرانية التي ستسود في ھذا الموقع ھي كما الحديث النبوي الشريف
الراشي والمرتشي والرائش بينھما إلى النار
أما مابيننا سيكون تطبيق الحديث النبوي الشريف
تھادوا تحابوا

)353

أوشو
الدولة:
دولة القانون والعدل

فلتعلم أن المكان للمرتشين
األحد .8 ,فبراير 09:58 2009

إلى جميع أعضاء موقعنا الكريم
الرجاء تحضير مشاركاتكم ومساھماتكم الخاصة بذكرى عيد الحب عيد العشاق عيد
فالنتاين
وإرسالھا إلى اإلدارة التقنية المؤقتة في السويد ليتم تحضيرھا وإبداء الرأي وإصدارھا
في الموعد المحدد
سيكون إصدار خاص في  14شباط

)352

أوشو
الدولة:
المقام الثالث من السابع

HAPPY VALENTINE FOR ALL
األحد .8 ,فبراير 09:49 2009

مقترح الھيكل التنظيمي إلدارة الموقع
-1 HRإدارة الموارد البشرية
 ITاإلدارة التقنية والتكنولوجيا2-
لجنة تدقيق واختيار المواضيع 3-
 -4لجنة اإلشراف واإلخراج
يتم انتخاب شخصين مؤھلين لكل إدارة
الترشيح حق لكل من يرى في نفسه األھلية والكفاءة والوقت ألن ھذا العمل يغني فينا روح المشاركة
والتطوع والعمل الجماعي
نطلب من الجميع إبداء الرأي وإبداء المالحظات و

)351

أوشو
:الدولة
VIRTUAL LAND

ولكم الشكر
اإلدارة المؤقتة التشاركية
األحد .8 ,فبراير 09:09 2009

بما أننا على أبواب عيد القديس فالنتاين الذي قضى شھيد الحب أدعو اإلدارة التقنية إلى
وضع كل مساھمات األعضاء التي تتكلم عن عيد العشاق في  14شباط ونزع الصور
الخاصة وأن نضع وردة حمراء نقية تعبر عن فرحنا بھذه المناسبة الجميلة
أدعو كل زوج أن يزرع وردة حمراء ويھديھا إلى زوجته في ھذا العيد أقول إلى زوجته
وأدعو كل عاشق أن يزرع وردة حمراء ويخبئھا خلف ظھره ويفاجئ عشيقته بقبلة ووردة
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)350

أوشو
الدولة:
أرض المحبة
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البعض قد اليعجبه مجرد وردة وأقول البعض
والمانع إذا اإلمكانيات تسمح بالمزيد ولكن المھم ھنا ھو الوردة الحمراء
األحد .8 ,فبراير 08:57 2009

لقد حاولت اإلدارة المخلوعة فيمامضى تشويه صورتنا وصبغنا بلون واحد كما
ادعت وبأننا من عصر الظالم والتخلف
وأنا اآلن أضع الحقائق أمام الرأي العام
لقد أرسلنا فيما مضى وبناء على رغبة اإلدارة المواضيع المتنوعة في جميع
نواحي الحياة فأجبنا الطلب مسارعين ولكن رأينا بعد فترة أنه يوجد انتقائية
فاضحة التعبر عن وجھة نظرنا في طرح مواضيع وتجاھل مواضيع أخرى بحجة عدم الصالحية أو لعدم
وجود شاغر كما في اإلدارات البيروقراطية
مرت فترة اعترضت من خالل اإلمتناع عن إرسال أي شيء جديد حتى تتغير ھذه العقلية المتسلطة على
خيارات ھذا الموقع الذي أردناه أن يكون قوس قزح بل وأكثر من ذلك أردناه أن يكون خارج الون الطيف
أيضا من فوق البنفسجي إلى ماتحت األحمر وبعد الخطوط الحمراء أيضا
أردنا ھذا الموقع مساحة وارفة نستظل بھا وأرادوھا كما تشاھدونھا اآلن وأنا أقول إن ھذا الموقع يعبر
عن وجھة نظر اإلدارة السابقة نتيجة تحكمھا باألمور التقنية وصالحية النشر والدخول على الموقع
ونحن النتبناھا والتعبر عن وجھة نظرنا

)349

أوشو
الدولة:
قوس قزح

اقتضى التوضيح للمراقبين بعيون مفتوحة وعقول متبصرة وقلوب ناصعة
أما لمن يريد أن يقرأ بأذنيه فأقول
الفرق بين الحق والباطل أربع أصابع
فالحق أن تقول قرأت ورأيت والباطل أن تقول سمعت وقالوا لي
األحد .8 ,فبراير 08:16 2009

نطالب بإعادة صور األطفال والنساء التي كانت تزين الموقع على الصفحة األولى وأخص بالذكر صورة
دفتر الزوار
وموقع األخت سھير نحن نؤمن بالتعددية ونؤمن بالطفولة بأنھا أملنا الوحيد في التطوير والنھوض
بمجتمعنا والتخلص من ھذه العقلية الرجعية االستفرادية في القرار ولو ادعيت غير ذلك ونطالب بنزع
صورنا عن الصفحة األولى مع إبقاء المواضيع إذا أردت
نريد لصورنا أن تحفر في القلوب وفي الخيال
والنريدھا مجسدة باردة مشوھة كما تضعھا
األحد .8 ,فبراير 08:06 2009

إن حركة المقاومة المرانية مستمرة على تبني نھجھا بالرغم من التشويه التي تعرضت له من اإلدارة
البائدة المدعومة بمكنة إعالمية وتقنية تقدم لھا الدعم المالي واألبواق المأجورة
ونحن النتبنى كل مايصدر عن المدعو بن الدن المراني فليس في حركتنا من يدعو إلى التغيير إال بالحوار
البناء وباإلقناع والتواصل
لقد أصدرنا في بياننا أننا نعلق مشاركاتنا لحين الوصول إلى حل يرضي جميع زوار الموقع والناشطين
والتدخل التعاطف مع األطفال والنساء والمدنيين كأداة في حربك علينا وكأنك تصورنا بأننا أعداء للطفولة
والمدنية
من موقع قوة نقول لن نصل إلى التھدئة واإلستقرار إال بالدعوة إلى طاولة حوار تضم جميع الفرقاء
المتنازعين في ھذا الموقع
وبناء استراتيجية دفاعية عن الموقع تضمن للجميع العيش بھناء
لقد اتبعت في أسلوبك في بيانك األول أسلوب السنيورة والحريرية السياسية في تصوير العدو أنه حزب
 Mوسوريا وليس اسرائيل وتصوير حزب  Mعلى أنه يريد بناء دولة ضمن الدولة وأنه يتبع والية الفقيه
وأنه منغلق على ذاته
فليس حزب  Mكذلك والنحن أيضا كذلك
ولم ينقص في بيانك المقاوم األول إال أن تذرف الدموع وماأسھلھا ھذه األيام كما فعل السنيورة لتظھر
والئك ومظلوميتكد
أقول لك الرسالة وصلت يامعن
إلى أين إلى أين
األحد .8 ,فبراير 07:51 2009

العزيز معن
لقد أردتھا حربا فلتكون
ولكن اطلب منك بصدق وتواضع
أن تعيد مكونات الصفحة الرئيسية ومتفرعاتھا
2009-02-08 12:23:58

)348

أوشو
الدولة:
أرض الطفولة الواسعة

)347

أوشو
الدولة:
إلى اين اليدري

)346

أوشو
الدولة:
أرض النور
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كما كانت خصوصا صور األطفال واألھل والمحايدين من أعضاء وزوار الموقع وأن تحيد المدنيين في
ھذه الحرب التي أعلنتھا علينا
لقد استخدمت أساليب ملتوية للتأثير على الرأي العام
أقول لك ولكل من يقرأ
لقد صنعت الصفحة الجديدة من واقع رؤيتك الخاصة لنا من حيث أنت ال من حيث نحن
ھذه رؤيتك لنا وليست ھذه مانحن عليه
وأكبر دليل على ديمقراطيتك المزعومة ھي وصفك لكل من وقف محايدا أو عبر عن وجھة نظره بأنه
خائن وعميل وھي صفة تميزت بھا الحركات في العصور المظلمة في أوربا ويوجد منھا أنظمة
توتاليتارية في أصقاع العالم
وماادعيت أنه عصر التنوير والحضارة اليوسفية ماھو إال تكريس لحالة الضياع التي يعيشھا مجتمعكم
المتنور
إذا كانت ھذه رؤيتكم للحضارة وللتنوير
فنريد أن نطفئ الشمعة ولن نلعن الظالم بعد ذلك فظالم تختاره وتألفه خير لنا من حضارة موھومة تدعي
النور وھي تعيش في الظالل
األحد .8 ,فبراير 05:41 2009

من خالل متابعة المعارك أرى انه علينا التخص بطريقة ما من وزير اعالمھم المحنك أحمد علي
ستكون المھمة سھلة جدا بعد ذلك
األحد .8 ,فبراير 03:18 2009

الى المدير المخلوع
أوال
لقد قمنا ببعث ايميلنا لترى بوضوح أن وجه بن الدن قد أزيح ووضعنا وجھنا
السموح بعض الشي بدال منه
ثانيا
لقد لمع اسم جديد في ھذه الصفحة وكنتم قد ھھدتمونا فيه كان له سوابق في تعذيب األسرى
وھو لؤي يوسف
لذلك نقول لألخ لؤي ما يلي
ننصحك بعدم اللجوء الٮاقتناص أسرى من دولتنا المران ألن عماتك ھونيك فدير بالك ونقل ولك
نحن أنا وجعفر القائد العسكري الشديد التكتيك وأحمد وحنان الفرسان الخمسة
ان أي تقدم عسكري جوي أو بري أو بحري سيلف عماتك لبنا يوسف وأمينة يوسف الكثير من التعب
وھن يطبخون لنا األرز خاصة
لذلك أقترح عليك أن تنضن الى معسكرنا وبذلك نضمن لك أن من سيطبخ في البيت البنات فقط ال عماتك
واذا لم تنضن معنا فذلك سيعرضل للتبربر في البرودة والتحرحر في الحرارة
ال تنسى نحن األقوى
ودليل على أخالقنا العسكرية نبعث معك أطيب التمنيات للخال العزيز واألھل جميعا
التوقيع بن الدن المران
يتبع
األحد .8 ,فبراير 00:17 2009

اقدم احتجاج شديد اللھجةعلى كلمة ذكرت في رسالة األخ معن وھي كلمة العدو
التوجد عداوة على األقل من قبلنا نحن
بل يوجد بيننا اختالفات على طريقة القيادة وعلى بعض المطالب أما أبناء الموقع الواحد اليفترض أن
توجد بينھم عداوات
واصحح يوجد خالفات
فھل ترون غير ذلك

)345

خبير عسكري
الدولة:
سمس
)344

بن الدن المران
:الدولة
-

)343

أوشو
الدولة:
في ارض بال أعداء

اقتضى التذكير
األحد .8 ,فبراير 00:08 2009

ومامات حق وراءه مطالب
عذرا للخطأ المطبعي
ولكن على مايبدو ھيك صايرة
األحد .8 ,فبراير 00:05 2009
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)342

أوشو
:الدولة
)341
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البيان رقم 3
مطالبنا سنبحثھا مع اإلدارة المتنحية أو المقالة وإذا حصل اتفاق تعود األمور مع تنفيذ الوعود ولحينھا
ونظرا لكوننا حركة تتمتع بحس المسؤولية واإلحترام لكافة األعضاء
فلقد تقرر تعليق مشاركاتنا في الموقع لحين الحصول على مطالبنا ونترك لألخوة األكارم فسحة من
المشاركة الممتعة التي نتمناھا وننتظرھا
باسمي وباسم األخت المجاھدة حنان وباسم المقاوم األخ جعفر قائد الجناحين الغسكري والرومانسي لكل
األعضاء الحياديين عن كل إزعاج غير مقصود

أوشو
الدولة:
صوت  Mفي اإلنسان

ومات حق وراءه مطالب
السبت .7 ,فبراير 23:55 2009

للمقاوم في الجناح السياسي أقول
اليھمني الخوض في نسب أشخاص الأعيرھم أي وجود في ذاكرتي
ولكن لدى رجوعنا للسجالت المدنية تبين أن عائلة المنتوف أصلھا من الساحل والأريد تحديد اسم القرية
منعا لإلحراج طفشت ھذه العائلة إلى لبنان في اربعينيات القرن المنصرم من كتر الشغل والفيقة بكير

)340

أوشو
الدولة:
اينما حللت بجسدي المران

اقتضى التنويه علما كما اسلفت الموضوع ليس بذي اھمية لدينا
السبت .7 ,فبراير 23:44 2009

حصل خطأ مطبعي وللتصحيح في العام 1605

السبت .7 ,فبراير 23:44 2009

على مايبدو تكاثرت المناصب في ھذا الموقع على كل
لألخ طاھر القائد أقول
في مقالةالجوال والمرأة ذكرنا ميزات والموبايل والمرأة والأحد ينكر ان ميزات الموبايل والمرأة
التحصى بمقال وعندما تذكر ميزات الموبايل والمرأ فأنت الترفع من شأن الموبايل والتحط من قدر المرأة
بالنسبة لكلمة حرامى وليس حرامي كما قرأت
وھي الجنوب المقاوم الصامد لدولة المران العتيدة وحماة الثغور
فمعناھا شجر طيب الرائحة ينبت في الجبال برعاية ربانية وفي رواية أخرى يونانية حرامى ھي المكان
الذي استظل به  Mوارتاح
بالنسبة لقصة الحب اليابانية فعندما تقرأھا باللغة اليابانية األم كما كتبت ستعرف لماذا سميت قصة حب
ويابانية
وعذرا منكم على عدم ترجمتھا حرصا مني على أن التفقد معناھا ولعلمي بسعة اطالعكم كمجموعة
مقاومة على ثقافات الشعوب األخرى ليس بتجارب الحرب فقط ولكن بتجارب الحب أيضا أما بالنسبة
لقياداتنا األنثوية فنحن نفتخر بھن اقتداء بنساء آل البيت وليس اقتداء بنساء الجمل ولعلمنا
فالمرأة بالنسبة لنا األم أوال واألخت ثانيا والصديقة ثالثا والحبيبة رابعا والقائدة المجاھدة خامسا وھي
الزوجة أوال وآخرا

)339

مقاوم في الجناح السياسي
:الدولة
)338

أوشو
الدولة:
فأ نا في المران بروحي

اقتضى التوضيح
السبت .7 ,فبراير 23:41 2009

من خالل العوده الى نسب السيدة ام اسامة الدن نبين ان نسبھا يعود الى السيده خزون المنتوف المولوده
في المران في
14آذار
1906
السبت .7 ,فبراير 22:58 2009

من قائد الجناح العسكري إلى أھالي المران الكرام
 -1قال رسول ) Mص( ال بارك  Mبقوم ولو أمرھم امرأة
شو غاب الرجال من المران
 -2كافة أسلحتكم المقالية تقصف بالمرأة حتى وجدوا ان الموباي افضل من المراة وكل النساء صامتات
 -3ثم قالوا لكم اتركوا الرجل بحالوا ولم تھتز بكم شعره وا اسفاه
 -4في بيانكم كلمة ))حرامي(( شو القصة
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مقاوم في الجناح السياسي
:الدولة
-

)336

طاھر'
:الدولة
-
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 -5ھل فلستم حتى كتبتم قصة حب ياباني
قعسمس
السبت .7 ,فبراير 21:43 2009

العزيز معن
بالنسبة لتوزيع المناصب الفاشل في القيادة المرانية فأقول لك
في زمن السلم كلنا جبران وقيس وعنترة
أما في زمن الحرب فكلنا نصر  Mوعماد مغنية ويحيى عياش والقافلة تطول
لذلك اقتضى التوضيح

)335

أوشو
الدولة:
المكان اليھم

شعارنا ھو شعار الفرسان
الكل للواحد والواحد للكل
السبت .7 ,فبراير 21:34 2009

شكرا للعزيز معن على ھذا التوضيح
ولكن للتأكيد ماختم به أوشو
التكتبو على رفاتي ولد عام  0000وتوفي عام 000
بل اكتبوا
زار األرض في العام 0000
وغادرھا في العام 000
لذلك ھو ليس حالة يقتدى بھا
بل ھو حالة تستطيع أن تختبرھا
السبت .7 ,فبراير 21:23 2009

إلى العزيز معن
على مايبدو عندكم الكثير من اإلشارات
وبالرغم من ذلك مافي تنظيم للسير واألمور خبيطة
شي بتقلي ھي اشارتا كبيرة شي بتقلي وصلت اإلشارة
بنصحك قبل ماتحكي باإلشارات تتأكد في كھربا واصلة عليھن يعني شغالين وال وبعدين تأكد من وضعية
األلوان
األحمر قف البرتقالي تھيأ األخضر انطلق
 stopاآلن انتم في وضعية الضوء األحمر يعني
السبت .7 ,فبراير 21:18 2009

تسائل الكثيرين لماذا يستعمل العدو كلمة اوشو و مامعناھا و من باب اعرف عدوك الخص لمحة عن حياة
الحكيم أوشو

)334

أوشو
الدولة:
فضاء  Mالرحب

)333

أوشو
الدولة:
فضاء  Mالرحب

)332

معن يوسف
:الدولة
-

أوشو
ھو معلم روحانيات ھندي يؤمن بأن أھم القيم التي يجب أن نعيش حياتنا بھا وفيھا ھي الحب  ،اإلدراك ،
التأمل  ،اإلبداع  ،الفرح  ،االحتفال
وأن الھدي ھو الطريق الوحيد لإلنسان )االستدالل للصواب( ولكنه يحيد عنھا بوجود األسلوب البشري
)المادي( في التفكير واالرتباط العاطفي برد فعل المجتمع
والخوف من العواقب ،أيضا ً الكبت.
يعتبر متحدثا ً بارعا ً متعمقا ً )باللغتين الھندية واالنكليزية( بكثيرمن العلوم الروحية وخاصة من  :بوذا
وكريشنا وسقراط ويسوع المسيح ومعلموا طائفة زن والصوفيين.
عرف عنه إصراره بعدم رغبته أن يوضع له توصيف فكري معين ،إنطالقا ً من إيمانه أنه ال توجد فلسفة
تصف الحقيقة بشكل مطلق
قال في إحدى المرات " :الخطيب البارع ھو من ال تستطيع الكلمات أن تنقل )تبلّغ( رسالته ،بقدر ما
"يفعله التأمل بھا
السبت .7 ,فبراير 21:10 2009

)331

أوشو
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ياأخي العزيز معن
اسلوب التھديد اسلوب اثبت فشله مع األحرار
شي بتقلنا لؤي بدير ابراھيم عامل غرفة عمليات) قالو نجحت العملية بس مات المريض
شي بتقلنا مازن رايح عأيران  Mيجيبو بالسالمة
بس نحن منقلك أيران أيجت لعنا ورفضنا نستعين بالقريب على األخ

الدولة:
فضاء  Mالواسع

بس أنا يلي بدي اعرفو أنت وينك حاليا ماعطيتنا احداثياتك القتالية
ولوين رايح أو بأي غرفة عمليات
سمعت بلي ولع موقع تيشعل سيجارة وطلع باألخير األخ مابيدخن
اعتمادي على فھمك
وصلت الرسالة
السبت .7 ,فبراير 21:08 2009

تم اصدار البيان العسكري االول الدارة المنفى و قد تم نشره على موقع المران س م س سابقابعد
حصولنا على ترخيص من قيادة الثورة برشوة بسيطة
السبت .7 ,فبراير 21:01 2009

القصة ومافيھا ياجماعة الخير
سنارة وقعت بالبير
عقلو كبير راميھا
األطرش سمع رنتھا
األعمى شافا خرما كبير
األخرس سب ديانتھا
وصار بدھا حكمة وتدبير
حتى نرد السنارة

)330

مدير اعالم االدارة المخلوعة
:الدولة
)329

أوشو
:الدولة
-

فھمكن كفاية
اعذروني الھوارة
تقتضي تلك المقوالت
السبت .7 ,فبراير 20:56 2009

ارجو ان الجميع يكون قد فھم االشارة الواضحة من كالم مازن
و ھو ذاھب الى ايران و االشارة واضحة
السبت .7 ,فبراير 20:52 2009

اذا كان حديث االسرى صحيح فھذا تجاوز لكل الخطوط الحمر و ننصحكم بعدم التعرض لھم باي أذى
و لن نتعامل مھم كشاليط بل سنعيدھم كما أعدنا القنطار و حاجتھن
اكتر من  40سنة بسجن المران

)328

معن يوسف
:الدولة
)327

المدير المخلوع
الدولة:
دير ابراھيم

الن المران ليست اال سجن للعقول المتطورة
و أرى ان المعركة اليمكن ان تحسم الكترونيا من الجو لذلك تم تشكيل قوة ارضية بقياد لؤي لتوجيه
الضربة المناسبة لكل قوى التمرد على ھذا الموقع الموقر
وھو اآلن في دير ابراھيم لالستعداد فديرو بالكن ماحدا آمن من حمص للمران
و المعركة لم تعد الكترونية فقط
السبت .7 ,فبراير 20:51 2009

بسم  Mالرحمن الرحيم
ولوه شو صاير بالعالم غبنا يومين ثالثة عن الساحة برجع تشوف أخبار بتفاجئ بانقالب
قرد لھلحكي
ميني عيرف مع مين بدي وقف كانت الحرب بين الرجال والنساء برجع بشوف الدنيا صايرا احتالل
للموقع ممن ھم يعتبرون اخواتنا وحبابنا
أنا مع المصالحة الوطنية احسن ما يصير فينا مثل الفلسطينين الزم ترجع األمور لسابق عھدھا وإال ما في
2009-02-08 12:23:58

)326

mazen
:الدولة
-
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عبور وفھمكن كفاية ومثل ميكن شايفين اذا ما بترضى مصر ما في فتح معابر ونحنا بھالكم يوم بدنا نراجع
كل الكتابات ونقرر على أقل من مھلنا تنشوف كيف بدنا نحل المشكلة ولكن ھذه المرة بعد العودة من بالد
فارس باذن M
وھلق باي باي ونرجو انو بعد عودتنا تكون االمور كلھا سويت بسطح الرض ما بدنا اية نتوأت
السبت .7 ,فبراير 20:45 2009

ارى فشل ادارتكم يبدو واضح بالتوزيع الفاشل للمناصب
فجعفر صاحب زاوية المرأة و الرومانسية وكل حكاياه و قصصه عن المرأة و ليس لديه مقال واحد في
الصفحة عن النضال أو شي آخر غير المرأة ال يصلح ان يكون القائد العسكري و لو اخترتوه لمھام
اخرى ربما كنتم اكثر توفيقا

)325

المدير المخلوع
:الدولة
-

يبدو ان اختياركم للجندي الذي يدخل باسماء مستعارة كان غير موفقا أيضا
فعباس يدخل باسماء مستعارة و لكن يكتب اسم الميل تبعه و الميل فيه اسمو
انصحك بارساله بمھمة لحمص فيكون مناسب اكتر
المنصب الوحيد المناسب كان لمدير االعالم و ھو مستورد من االمارات و لم يعد مرانيا أكثر مني
أنصحكم باعادة توزيع المناصب و اذا لم تجدوا االشخاص الكفوء للمعركة يمكنكم االستعانة بمرتزقة من
الضيع المجاورة
السبت .7 ,فبراير 20:25 2009

)324

بن الدن المران
abbassyria_1@hotmail.com

بسم  Mالرحمن الرحيم
بعد االنتظار طويال على ھذه الحرب الجنونة
قررنا مايلي
أوال اذا لم يتم فتح معبر بحمرة والمعابر األخرى كما قال األخ قائد الجناح
العسري لقبيلة المران وحواريھا

الدولة:
المران

واذا لم يتم اغالق الريجة
سنقصف أبراج صفحتكم
وأنتم تعرفون من ھو بن الدن
السبت .7 ,فبراير 19:08 2009

الى االخت سمية
ان ما تفعليه وما تقوليه ال يجدو نفعا معنا ألننا األقوى
أتمنى أن تنضني الى معسكرنا لتكوني الرابحة في ھذه الحرب
وحرصا منا على اال تكوني من االسرى كي ال نضمك مع لبنا يوسف وأمينة يوسف
انتھى
السبت .7 ,فبراير 19:07 2009

بيان الوحدة رقم2
فإن حزب المران ھم الغالبون :
نصرك ھز الدني شعبك مابينحني
بالدم محصنة أرضك يامران

)323

جبھة الحريشي
abbassyria_1@hotmail.com
الدولة:
المران

)322

قائدالجناح العسكري لقبيلةالمرا
الدولة:
مران خميلتي

} المقاومة المرانية {
} بسم  Mالرحمن الرحيم {
M
ُكلَّ َما أَ ْوقَ ُدواْ َناراً لِّلْ َحرْ بِ أَ ْطفَأ َ َھا ّ ُ
أيھا اإلخوة واألخوات إخوتي في M
اليوم نتوجه من خاللكم من خالل الضاحية الجنوبية لقرية المران المجاھدة} حرامى {
الى شعب الموقع ألتقدم أوال بالشكر لكل القادة والحكام والحكومات والدويالت واالحزاب والقوى
والتيارات والجماعات والجمعيات والشخصيات واألفراد وكل الذين وقفوا الى جانب الموقع ومقاومته
المتمثلة بجماعة نصرة المران
وأقدم الشكر أيضا لكل أولئك الذين مدوا يد العون بعد انتھاء الحرب ليساعدوا على إعمارالموقع مما تھدم
وعلى بلسمة الجراح وكفكفة الدموع والوقوف بعز في مواجھة التحديات اآلتية
:و لذلك ھناك مطالب ال بد منھا:
نطالب بشكل مبدئي بالموقع مقابل السالم وإال سنعلن ساحة الموقع منطقة عمليات عسكرية ,وفتح معبر
2009-02-08 12:23:58
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نھر بحمرة وصوالً به لجسر المران كما وال ننسى ترسيم الحدود الذي بات أمر ًا غير قابل للجدل بعد ھذا
الحصار,كما نطالب بتطبيق المادة140من القانون المتعلق بإلغاء التنصت ,كما ندعو األفرقاء لعقد قمة
مصغرة يخلوھا كل من عمر موسى و أبو الغيط و و و
كما ونطالب بجائزة أسبوعية ألجمل مقال يھبط بسطوره على مطار موقعكم على أن تسمى ھذه الجائزة
في نھاية كل سنة جائزة المران للسالم.
كما سنطالب باألراضي المغتصبة حسب القرارات المدونة في سجالت دير ابراھيم ومنھا مزارع الدبيقة
والقلورية وصوالً ل كلماخو
ونطالب أيضا بإغالق معمل الريجة بسبب تلويثه لھواء المران العليل
وتبقى المحبة والصدق ھي العنوان
ونطرد البغضاء والضغن من القلب
ليبقى صافيا ً
يحمل في ثناياه كل حب وعطاء وجمال
ولكن حذاري من أن تكونوا قساة في كلماتكم الدير إبراھيمية
وليكن حسن النية والظن فيمن تعاتب
ظاھرً ا له
وليكن عنوان كلماتكم اللطف و عدم اإلكثار من اللوم
وفي النھاية ال نطلب من ااآلخرين عدم الخطأ ولكن برفق نطلب منھم
أال يستمروا بذاك الخطأ
عندھا فقط نجد روعة العتاب بين األحبة واألصحاب
وما يزيل من غمامة عن األعين ويكون فيه ما ال يكون بالصمت
فما أروع الصمت عند األحمق وما اجمل العتاب بين األحبة
ففيه سمو وعلو وتناغم بين األرواح وتكون أنت السباق للخير
وتأكد أنك يوما ً ما سوف تقع في موقع المخطئ
فجد له عذرً ا وال تجعل بعض األخطاء تقتل الجمال فيك وفي من تعاتب
وفي الختام أقول ما قاله الشاعر

ومن ال يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وھو عـــــاتب
ومن يتتبع جاھداً كل عثــــــــرة يج ّدھا وال يسلم له الدھر صاحـــــــب
والسالم ختام القول
الحمصاوي :
أ_ )حرامي ( ھي الضاحية الجنوبية التي يقطنھا وزير اإلعالم األخ أحمد
السبت .7 ,فبراير 18:33 2009

خبر عاجل
BREAK NEWS
CNN NBC ALJAZEERA AGENCY BBC - ALMURRAN

2009-02-08 12:23:58

)321

أوشو
الدولة:
فضاء  Mالواسع
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سيتلو عليكم بعد قليل األخ جعفر القائد الميداني لعملية التوجيه المظفرة
بيانا ھاما
يشرح فيه كافة مجريات األحداث حتى الساعة
كونوا مع الحدث كما نحن قبله وبعده
السبت .7 ,فبراير 17:31 2009

)320

قائدة اإلنقالب المراني
nour_syria1@hotmail.com

مع الموافقة على إرجاع صورة الطفلة األمورة ساندرا فقط دون غيرھا

الدولة:
المران
السبت .7 ,فبراير 17:31 2009

نرفض تعيين مدير االعالم المحنك أحمد
عليكم االستعانة بالقدرات الوطنية الذاتية فأحمد انفصل عن المران من تاريخ

)319

االدارة المخلوعة
الدولة:
السويد

17
ايلول 1995
السبت .7 ,فبراير 17:19 2009

الغالية سميا النستطيع وضع صورة ساندرا الن الصفحة محتلة عسكريا من قبل قبيلة المران
و كل تغيير يجب ان يتم بموافقتھم

)318

االدارة المخلوعة من منفاھا
الدولة:
السويد

و انت بدل من نصرتنا في محنتنا فضلت الوقف على الحياد كما فعلت آزا و رشا و الغالبية و بقيت
بالساحة مع القلة من المناضلين الشجاعين و كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة باذنه تعالى
السبت .7 ,فبراير 17:11 2009

somaya
maya3best@gmail.com

سالم للجميع
ما الذى يحدث لماذا ھذا الجدل بعيدا عن ما كان الھدف اى تواصل و معلومات و
مشاركات ثقافيةو اين صورة ساندي؟انا عادة اقرا الصفحة و اوقع في الدفتر
القول ما اعجبني من افكار و افضل ان ابقى بعيدة عن الجدل القائم.تمنياتي
بالتوفيق للجميع

:الدولة
Syria

السبت .7 ,فبراير 16:55 2009

انتم تزرعون وھذا عمل مبارك يحتاج لليقظة باكرا فأنتم تزرعون التين والعنب
أما نحن من عصرناه وخمرناه وجعلناه لذة للشاربين ونشوة للعارفين وريحانا للذاكرين
وعملنا يتطلب السھر ليال
وعملكم يتطلب االستيقاظ باكرا
إذا ھي قسمة قسمھا  Mلنا ولكم
افتعترضون على حكم M
السبت .7 ,فبراير 16:49 2009

بالنسبة لعمال العالم
والنوم واليقظة
أقول قيمة العمل التقاس بكمية ساعات السھر والنوم بل تقاس بما تنجزه في فترات استيقاظك
اسحق نيوتن اكتشف الجاذبية األرضية وھو نائم تحت شجرة تفاح بعد أن ھرب من المدرسة
أرخميدس اكتشف قانون الطفو في السوائل وھو نائم في البانيو
معادالت انشتاين مفتاح فك الشفرة أتاه في المنام
ھل من داع للمزيد إذا ناموا ماشئتم واصحوا متى شئتم قيمة العمل ھي المقياس النھائي
السبت .7 ,فبراير 16:37 2009

في البدء ھذه الكلمات الثالثة التجتمع مع بعضھا فكلمة اتحاد تتناقض مع كلمة نسائي فحوادث التاريخ لم
تذكر لنا ان اجتمعت امراتان إال ضد امرأة ثالثة وغالبا ماتكون الضرة
بالنسبة لقرار الفصل والوصل يعود أمره للقيادة مجتمعة وليس عندنا كما عندكم يااتحاد يا نسائي ياعالمي
2009-02-08 12:23:58

)317

)316

أوشو
:الدولة
-

)315

أوشو
:الدولة
-

)314

أوشو
:الدولة
-
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قرار الفصل والوصل أحادي
بالنسبة لموضوع األركيلة والدخان مع أن قرار التدخين ووقفه ھو قرار شخصي لكني على استعداد
لإلمتناع عن التدخين بعد أن يقف معمل الريجة للدخان المقام على حدود مناصري البيئة بدير ابراھيم ويلي
بيخافو على أطفالھن يتعلموا ھالسوسة بقلھن كلمة مختصرة
الولد سر أبيه
السبت .7 ,فبراير 16:23 2009

السالم عليكم ورحمة  Mوبركاته لقد تم تعيين احمد علي المران وزيرا لالعالم المراني
وھو الذي سيقوم بالرد عليكم نيابة عن فخامتي وذلك في مؤتمر صحفي يبدأ من اآلن
والسالم

السبت .7 ,فبراير 15:47 2009

سررنا جدا من استالم امرأة لمنصب الموقع المحترم ولكن تفاجأنا بان القائدة تقود جيش من الرجال الذين
يضطھدون المرأة في جميع مقاالتھم وعلى راسھم القائد العسكري المغيب

)313

قائدة اإلنقالب المراني
nour_syria1@hotmail.com
الدولة:
المران
)312

االتحاد النسائي العالمي
:الدولة
-

فاذا اردت اثبات شفافيتك يرجى فصل كل من يعادي المراة وبالخصوص جعفر واحمد كما ان صورھم
مع االركيلة والدخان التتناسب مع المستوى االخالقي للشركة حتى اننا نخاف على اطفالنا من االنحراف
عن طريقھم
السبت .7 ,فبراير 15:05 2009

يا عمال العالم اصحوا و اتحدو
ھل تستبدلون ادارة التنام للسھر على خدماتكم من أشراف دير ابراھيم بادارة كسولة تستيقظ الساعة  2بعد
الظھر

)311

جندي من جنود دير ابراھيم
:الدولة
-

لالعالم فقط كل اھالي المران نويمين بينما أھالي دير ابراھيم و حلبكو من الطبقة الكادحة يستيقظون قبل
الديك بل يوقظوا الديك
السبت .7 ,فبراير 13:34 2009

ّ
يارزاق ياكريم لك و Mما بتخلوا حدا مرتاح شو صاير بغيابي لسه ھأل
يافتّاح ياعليم
قمت من النوم رنة مسج س م س صحتني من أجمل أحالمي فتحت الموقع لقيت الدنيا
كل
مولعه والحمد ` إن الحكيم أوشو كان موجود وصاحيلكن وحكى ورد عني على ٍ
متل ما نوّ ھت انتظروا بيانا ً ھاما ً من القائد العسكري لقبيلة المران المغيب طوعا وذلك
حرصاً◌ً على سالمته األمنية خالل الساعات القادمة
)أبو عبده الحمصي ( وھو سيوضح الكثير لكم وھأل رح اشرب ركوة القھوة تبعي وصحصحلكن
وراجعة
السبت .7 ,فبراير 13:25 2009

الحمد ` أنكم قد وصلتم ألى قناعة بالسالم وورقة العمل ھذه يجب أن تكون مطروحة

السبت .7 ,فبراير 13:14 2009

إلى األخ طاھر
نؤيد ماورد في ردك وندعو لجلسة طارئة بمشاركة جميع الفصائل دون استثناء
وطرح ورقة عمل لتطوير أساليب العمل والمشاركة وإلغاء حالة اإلنتقائية التي كانت قائمة فيما مضى
على ھذا الموقع
وھذا من باب لم الشمل والعودة
السبت .7 ,فبراير 12:57 2009

الى اھالي المران الكرام
والمتضامنين معھم
كوني مسافر لعدة ايام
والني اشم رائحة الديمقراطية في خطاباتكم فانني اطلب العودة الى الوضع الطبيعي لس م س وارسال
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مطالبكم وسندرسھا بامعان ثم وفي جو من الديمقراطية ننتخب الرئيس واالعضاء ونضع اسس للحوار
الدائم على ان تكون مواضيع تھم الجميع متخصصة ولتكن صفحة س م س منبرا للجميع
احييكم لھذا التضامن ولمقاالتكم الجميلة واتمنى لمجلتنا الدوام حبي لكم جميعا
وتحية حب وورده للجميع و
السبت .7 ,فبراير 12:29 2009

إلى القائد السياسي لحركة المقاومة
السيدة سھاد
اھنئك على ھذا المنصب وأتعھد لك بأنه سيدوم طويال ليس شكا بإمكاناتكم
ولكن ألنكم جعلتموھا حربا دونكيشوتية ضد طواحين الھواء
اخترعتم لكم عدوا ھو في األساس نصير وأخ لكم
فذوقوا ويل مافعلت أيديكم
أما بالنسبة للتعصب والعصبية لقرية المران
فأقول
ذكر الجمال ليس بتعصب
وعندما قال سماحة السيد مخاطبا
ياأشرف الناس وياأطھر الناس
لم يعني بذلك أنه اليوجد أناس شرفاء وأطھار
إنما قصد ذلك من باب التفضيل والتكريم
وأنا عندما أذكر محاسن وخصال المران وھي دولتي وسكني وحصني
لم اعني بذلك أنه اليوجد جمال ومحاسن إال فيھا
أرجو التمعن في قراءة الحكمة
فھي التبحث عن أحد
السبت .7 ,فبراير 10:16 2009

يسعد صباحكم جميعا لقد فوجئت بھذا االحتالل وراح علي الكثير النشغالي ببعض المور الخاصه .اقول
والحق يقال الف مبروك لالدارة الجديدة النھا فعال تستحق وقدمت الكثير واخص القائدة االنقالبيه حنان
ويسعدنا ان تكون امرأة وھذا ليس تعصبا.
لكن أتمنى من اإلدارة الجديدة أن تتعاون مع اإلدارة السابقة ألنھا سمحت لكم بحرية كاملة وھي المركز
وتستطيع أن تسيطر على الوضع نريد التنوع والتوازن وھذا يفيد الجميع .
عليك أيتھا القائدة أن تكوني كبيرة كما عھدتك و النساء حكيمات وأن يكون التعاون بينكم وبين اإلدارة
السابقة ألنھا كانت جدا ديمقراطية معكم .ونشكر مدير س م س على ھذا اإلنفتاح و أعتقد جعل من ھذا
الموقع أكثر إثارة و تشوق و حث الجميع على العمل بنشاط أكثر وتقديم األفضل ونتمنى للطرفين التوفيق
الدائم ولي طلب منكم أن ترجع صورة ساندرا و ليست لھا عالقة بھذا الوضع الجديدو
سالم
السبت .7 ,فبراير 09:17 2009

السالم عليكم من ھذه الكلمة ننطلق وأقترح كاآلتي  :وبعد دراستي ومعرفتي لواقع الحال
أوال :ان المعسكرين من جذور واحدة
ثانيا  :كال الطرفين فخور بھذا النسب الطاھر والشريف
ثالثا  :حيث ان أصحاب األرض س م س ھم من استضافوا باقي افراد القبيلة المرانية رابعا :ان كان
ھناك أخطاء من االدارة وتعترضون عليھا اتمنى عليكي ايتھا القائدة الموقرة ان تبعثي برسالة خاصة على
عنوان المدير الموقر وانا واثق انھا ان وصلت فسوف يفاجئكي بسعة صدره
خامسا :لما ال تؤلفون كون فدرالية وتتركوا باقي فئات الشعب تقرر من الديمقراطي
سادسا  :كوننا عرب فال يصح ان يسمع بنا باقي القبائل بأن الضيوف قد غدرت اكرر اقوالي ألن صوت
المنطق ھو الحل
السبت .7 ,فبراير 09:11 2009

األعزاء اإلدارة السابقة
إن لكل ثورة حماستھا و إندفاعھا وكان لھم الحق من وجھة نظري ان يكون لھم شيء في ھذا الموقع
وعندما لم ينصفوا من وجھة نظرھم قرروا أخذ حقھم بالقوة وھذا ما ارتتؤه وعبروا عنه
أما بالنسبة لي  :التعبير عن رأي حر فھو ليس تھور وال تخاذل وال أدري من أين أتيتم بھذه األفكار عن
الخالفات الجانبية أإلننا لم نكن بجانبكم بدأتم تكيلو التھم يمينا و شماال
ارجو ان ال تتصفوا بالديكتاتورية التي لم نعھدھا بكم عندما كنتم في اإلدارة فاألحرى ان تظلوا كما كنتم
ديمقراطيون و متفھمون وتعطوا الفرصة لإلدارة الجديدة ويجب أن يأخذوا فرصتھم
وأرجو منكم أيضا ان تتمعنوا بأجوبتي وتقرؤا السطور وما بينھا بتمعن اكثر وعندما ال نراھم على قدر
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المسؤولية سنقول كلمتنا فيھم
وأرجو من اإلدارة تخفيف ھذا التجييش والبدء بالعمل الجاد و الفعال
والسالم خير األقوال
السبت .7 ,فبراير 08:26 2009

السيد رامي
انت تعلن مواالتك لھم قبل ان تقرأ بيانھم
ھل تمعنت بنشيدھم و مايحتوي على معاني خطيرة

)302

االدارة السابقة
:الدولة
-

نرجو منكم التروي و التفكر قبل االنزالق و التھور
و لن نحكم عليك بالتخاذل و الخيانة مباشرة بل سنعطيك فكرة للتفكير
و أتمنى ان ننسى الخالفات الجانبية بيننا لمواجھة العدو النازي المراني الذي سيقض على صوت الحق
ان تمكن
السبت .7 ,فبراير 08:20 2009

عناية السيدة المديرة
وطبعا لم يعد يوجد اي حاجة لنقول إدارة سابقة أو الحقة فأصبحتم أنتم اإلدارة شاء من شاء و أبى من
أبى
وأرد على وسامكم الذي أفتخر به بالشكر الجزيل لكم وقدعلقته على صدري بكل فخر و أعتزاز
ومعلومكم لم تكن غايتي الوسام وال اي منصب بل كنت اعبر عن راي حر ألنني حر ولست تابع ألي
طرف
ونؤكد على بدء برنامجكم الجديد ونحن من خلفكم داعمون لكم
السبت .7 ,فبراير 08:16 2009

قرار رقم واحد
قررت ادارة س م س تشكيل حكومة مقاومة و تعيين السيد طاھر القائد العسكري للحملة على المران

)301

رامي سليمان
الدولة:
سوريا

)300

ادارة س م س السابقة من المنفى
الدولة:
السويد

و تعيين زوجته سھاد علي القائد السياسي
ولھم التفويض في ادارة المعركة باتجاه الحق و السالم
و أعدكم كما كنت دائما اعدكم بالنصر القريب باذن  Mس
السبت .7 ,فبراير 08:08 2009

صباح الخير للجميع
لم أعد أرى اي داعي لھذه الجدليات العقيمة فما حصل قد حصل
وارجو من اإلدارة الجديدة ان تكمل ھذه الحركة التصحيحية بالعمل على الموقع و تطويره و تكف عن
ھذا الجدل مع بعض األصوات من ھنا و ھناك
فاأعتقد أن أوان العمل قد بدأ فأرجو منكم أن تضعوا خطة العمل التي سنكمل المسيرة بھا سدد  Mخطاكم

)299

رامي سليمان
الدولة:
سوريا

جندي من جنود س م س :
يا متخاذل
السبت .7 ,فبراير 07:37 2009

سيدي أوشو:كان موقعنا خال من مجلس أمن ليعلن الحرب,و ال يضم أمم متحدة دائما تختلف و ال تتحد و
حقا كنا نعيش بسالم على أرضنا و في موقعنا و بأراء مختلفة اإلتجاھات.فأي مطالب و أي مبادىء تتكلم
عنھا الظاھر تتكلم عما سيؤول عليه الحال.لم يعترض أحد من قبل و لو طلب أحد من المرانين او ذكر
بأن ھناك خلل ما أو تعدي ما و من أي نوع كان لكنا فتحنا باب الحوار و الذي ھو سيد األحكام و توصلنا
لحل يرضي الجميع .و بإشراف اإلدارة طبعا .منكم كنا نستفيد و بمشاركتكم نستعين و نضع
مشاركتنانصيرلعل أھل الموقع منا و منكم يستنير,ھكذا كنا نرى بيتنا و موقعنا الحبيب و فجأة أسميتموه
احتالل و بعد نيف بإعادة التوجيه و بعد قليل  Mعليم.نحن وراء إدارتنا السابقة نسير و ما يطلبه منا
.المدير
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السبت .7 ,فبراير 07:18 2009

أوشو المران العظيم تقول بأنه انتماء أخالقي و ليس دنيوي و تقول ليس بتعصب قبلي لتعود و ترفقه بما
تتصف به قرية المران و التي نحن بدورنا نفخر بذلك ألن معظم قرانا تملك ھذه األصاله و التقاليد من
إحياء ذكرى سنويه و غير سنويه و  Mحامي قرانا بمؤمنيھا و مقاماتھا في أقصاع بالدنا و المران منھا
أكيد و لكننالم نتطرق لمثل ھذاكي الندخل التعصب القبلي الذي بدا واضحا بكتاباتكم و ھي أمام
الجميع.رويدك ھناك تناقض واضح و كتير
السبت .7 ,فبراير 07:05 2009

يا سيد حكيم المران:تقولون إن سبب اإلنقالب تعبكم من المشاركات,و ھو سبب غير مقنع ألن مشاركاتم
كانت مالزمه لمشاركات الغير و كنا كزوار للموقع نشيد بھا و نحن نطالب بمزيد من المعرفه و المتعه
من أين جاء تعبكم و ما أساسه.و اآلن تتھمون اإلدارة السابقه باإلختيار العشائي و المنحاز أحيانا
للمواضيع المرسله من قبل األعضاء و ترفضون سياسة الكيل بمكيالين ,ما ھذا التناقض لو كانت ھذه
سياسة اإلدارة السابقه لما وصلتوا لما أنتم عليه و لماعملكم ھذا سھلت لكم إدارتنا السابقه
السبت .7 ,فبراير 06:53 2009

يسعد صباح الجميع ھذه الجمله كانت أول ما تلحظه عيوننا عند فتح موقعنا أو ما شابھھا.أما اآلن:من باب
الوالء و اإلخالص لمن أوصلھا لھذاالمنصب أعتقد بأن ممثلتنا في سورياتم إعالن إنسحابھاو عذرا منھا
إلبداء الرأي لما نراه ألننا نؤيد انسحابھا و ھو ليس ترك مكان و لكن األصول تقول مكان تواجد مديرھا
.يجب أن يكون تواجدھا
السبت .7 ,فبراير 06:34 2009

نعود ونكرر منعا للفھم المغلوط
نحن لم نحتل الموقع ألن المرء اليحتل أرضه وإنما يدافع عنھا
ماحصل فقط ھو حركة إلعادة التوجيه وبحيادية
وللتذكير بأن ھناك اليوجد رأي فقط وإنما يوجد رأي آخر
اليوجد أتجاه واحد فقط وإنما أيضا يوجد اتجاه معاكس
السبت .7 ,فبراير 06:29 2009

القرصنة توجد فقط في الصومال ھذا البلد المعذب الفقير اتجھت كل أساطيل العالم لمحاربته ألنه يريد أن
يقول للعالم
نريد أن نعيش على أرضنا
أما القرصنة في باقي بحار العالم الأحد يأتي على ذكرھا وھذا ھو الظلم
في ھذا الموقع نريد أن نغير مفاھيم مغلوطة إلدارة العالم
النريد في ھذا الموقع مجلس لألمن ليعلن الحرب
النريد في ھذا الموقع أمم متحدة دائما تختلف والتتحد
نريد أن نعيش بسالم على أرضنا وفي موقعنا ونريد لآلخرين كذلك
ھذه ھي مبادئنا وھذه ھي مطالبنا
وھي مطروحة للنقاش الحر
السبت .7 ,فبراير 06:22 2009

ما عھدت احدا يكتب في ھذا الموقع بعيدا عن األصاله الطيبه سواء مرانيه كانت
أو .................و عفوا ھذا اإلنقالب أعطي لكم و لم يولد.و ھو يتسم بالتعصب القبلي الشديد و
ھذا أمر لم نعھده
السبت .7 ,فبراير 06:16 2009

معلومات عن دولة المران
يوجد فيھا مجلس شيوخ مصغر
يوجد فيھا برلمان منتخب
يوجد فيھا مجلس لإلعمار
وھيئة لإلعاشة
يوجد فيھا ذكرى سنوية إحياء للقيم
يوجد فيھا لجنة شبابية إلحياء السھرات الفنية والوجدانية
عندما تصل إلى المران بكل تواضع
تستطيع أن تتكلم مع  Mدون أن يھتز الجبل أو ينھار فسيبقى مكانه
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السبت .7 ,فبراير 06:08 2009

)290

ھذا الموقع اليحكم باإلستئثار
يجب المشاركة باإلدارة
ونرفض سياسة التعيين المتبعة من قبل اإلدارة السابقة
نرفض سياسة اإلختيار العشوائي والمنحاز أحيانا للمواضيع المرسلة من قبل األعضاء
نرفض سياسة الكيل بمكيالين
وأقول لمن يذكرنا بلفظ الجاللة في النشيد
تحاشينا ذكره ليس سھوا ولكن
دليل الموجود وجوده
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أوشو الحكيم المراني
:الدولة
السبت .7 ,فبراير 06:02 2009

استغرب لمن يقول انسحب ولمن يقول استھجن
ھل ينسحب المرء من بيته
أين روح النضال والمقاومة
الحكمة تقول
من ترك مكانه شاغرا لن يعود ليلقاه شاغرا
إذا لم يملؤه أحد فسيملؤه الفراغ
السبت .7 ,فبراير 05:58 2009

للعلم فقط
المران انتماء اخالقي وليست لغاية أو قصد دنيوي
وليس من قبيل التعصب والقبلية العمياء
الأسميه احتالل وإنما تواجد فرصته الضرورة والواقعية
نشكر لإلدارة السابقة حلمھا وتقبلھا لألمر الواقع
وأتمنى على اإلدارة الجديدة إجراء انتخابات مبكرة وإعالن مبادئ
السبت .7 ,فبراير 01:40 2009

انتظروا بيانا ً ھاما ً خالل 48ساعة القادمة لقائدالجناح العسكري لقبيلة المران المغيب
طوعا ً))أبو عبده الحمصي )المراني األصل( (( ولن نحدد موعد البيان بالظبط لكون
اإلنقالب حديث العھد ولضرورات أمنية مشددة حرصا ً على سالمته واألھم من ھذا كله
) أنه كتب له الوالدة ) أي اإلنقالب
السبت .7 ,فبراير 00:32 2009

واني أشم رائحة المران في ھذا المحلل السياسي االدبي الن ھذا الكالم الموزون الجميل
فيه نكھة المران األصيلةالطيبة

السبت .7 ,فبراير 00:14 2009

أما بالنسبة لألخ مقاوم أقول له عن أي موضوع تتحدث بالظبط كي نرد عليه ھل تقصد
مثال ما يكتب في دفتر الزوار ؟ نرجو التوضيح وشكرا

السبت .7 ,فبراير 00:11 2009

أشكر ابن العم المجاھد الكبيرأحمد بن محسن علي الرساله سفينة االخوة المرانيةالنقاذ
المحاصرين ونطلب من  Mتعالى ان تصل بسالم وان ال يعترض طريقھا احد او يمنعھا
من الوصول

السبت .7 ,فبراير 00:06 2009

شكرا دكتور معن لقد كنت أختبر فقط تعاونكم معنا بطلبنا وضع العد التنازلي لعيد ميالد
أخينا وابننا ألنه وصلتنا بعض الشائعات اللتي تقول انكم لن تنفذوا ما نطلبه منكم واننا لن
نستطيع ان نغير شيئالكني أردت ان اثبت للذين يتكلمون ان كالمھم ليس في مكانه وشكرا
ألنك تضع خبرتك بين أيدينا وھذا شئ اعتدناه منك دائما وليس بجديدا عليك
السبت .7 ,فبراير 00:01 2009

)289

أوشو الحكيم المراني
:الدولة
-

)288

أوشو الحكيم المراني
:الدولة
-
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الدولة:
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المران
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تم ارسال سفينة االخوة المرانية النقاذ المحاصرين في موقع
سمس
الجمعة .6 ,فبراير 23:58 2009

السالم عليكم ورحمة  Mوبركاته •
ان منتدى س م س له نكھه خاصه تميزه عن باقي المنتديات ھذا شي وواقع وملموس ولكن المالحظ ھذه
االيام
التطنيش والالمبااله من قبل االداره الجديدة والمشرفين نحن االعضاء ما نريد منكم شي ولكن عندما ينزل
عضو موضوع
يخص االداره والمشرفين نرجو التواضع من سيادتكم و الرد حتى من باب المجامله ؟؟؟؟

الدولة:
المران
)281

مقاوم
الدولة:
سمس

ولكن الدكتاتوريه وعدم االھتمام باالخرين من اھم مقومات الشخصيه العربيه ونحنا امه نقتل االحالم في
المھد
الجمعة .6 ,فبراير 23:57 2009

الغالية حنان الداعي للتھديد فنحن لن نستخدم القوة في كل مراحل المعركة و ستكون حرية االعالم و
الصحافة دائما محترمة
و سننشر كل ماترغبون
و نحجب كل ماترغبون خالل فترة احتاللكم

)280

االدارة السابقة
:الدولة
-

ولكن الحذر من ان تتحول الصفحة الى لون واحد فتفقد قيمتھا
اذا اردتي ان تكون صفحة مرانية محدودة فلك ذلك و ان اردتي ان تكون صفحة عالمية بقيادة مرانية
فيكون ذلك اصوب
ھذه خبرتي المتواضعة اقدمھا لكم
العد التنازلي لعيد ميالدك موجود مسبقا بصفحة االخبار العائلية العامة
اما عيد ميالد جعفر القادم فھو بعيد نسبيا ووضعه االن ربما يكون غير مناسب و ان اردتم ذلك نضعه
الجمعة .6 ,فبراير 23:53 2009

الدكتاتورية ھي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد )دكتاتور( وكلمة
اي إمالء وھنالك استخدامين لمفھوم  dictationأي يملي والمصدر ) (dictateدكتاتورية من الفعل
الدكتاتورية:
• االستخدام االول :الدكتاتور الروماني وقد كان منصبا سياسيا في حقبة الجمھورية الرومانية القديمة وقد
اختص الدكتاتور الروماني بسلطة مطلقة زمن الطوارئ ،وقد كان عليه أن يحصل على تشريع مسبق من
مجلس الشيوخ بمنحه ھذا المنصب.
• االستخدام الثاني :وھو المعاصر للكلمة والذي يشير إلى شكل من الحكم المطلق لفرد واحد دون التقيد
بالدستور او القوانين أو أي عامل سياسي أو اجتماعي داخل الدولة التي يحكمھا
•
الجمعة .6 ,فبراير 23:45 2009

كلمات رامي جميلة جدا من الناحية االدبية ولكنھا تسير باالتجاه الخاطئ
اما توقعاتك عن ان االنقالب كان بمباركة االدارة القديمة والسباب يجھلھا عامة الشعب فاعتقد ان في ذلك
الكثير من الصواب ولكن ذلك يحتاج الى المزيد من االيضاح و ستبرھن االيام ذلك
الجمعة .6 ,فبراير 23:41 2009

وكوننا دولة تتمتع بالديمقراطية المطلقة نطلب من االدارة السابقةان تنزل في الصفحة
الرئيسية نافذةتظھر العد التنازلي لعيد ميالد جعفر علي المران وعلي حنان علي القادم
واال سوف نقصف الموقع باسلحتنا الصاروخية الكالمية العنقودية الحديثة

الجمعة .6 ,فبراير 23:35 2009

2009-02-08 12:23:58
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مقاوم
الدولة:
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محلل سياسي ادبي
:الدولة
-
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نرجو من األخوة المنضمين الينابعدم االستماع الى بعض المحطات كالمستقبل مثال بقيادة
مقاوم الحريري اللتي تحاول جاھدة لنشر االشاعات المغرضةوتحاول بنفس الوقت
التشويش على الحقائق وبث التفرقة وكونواعلى تواصل دائم على قناة المران الفضائية
المنارة دوما بالحقيقة
الجمعة .6 ,فبراير 23:31 2009

الى االخت رشا
قالوا التوالي الملوك ولو ولوك
وال النساء ولو الھوك
الجمعة .6 ,فبراير 23:26 2009

حنان علي المران قائدة االنقالب وقائدة ثورة الفاتح للمواقع االلكترونية تحيي كل من
األخ رامي النضمامه لجماعتنا المناضلةوتشكركلماته الجميله اللتي حيا بھا أھل المران
وبارك فيھا انتصارھا على جماعة س م س فلذلك قررنا نحن قيادة دولة المران الحكيمة
بمنحك وسام دولة المران من الدرجة الممتازة انت وزوجتك الغالية وسنصدر بيانا قريبا
بتنصيبكم في احدى القيادات لدينا لتفھمكم موقفناالراھن على الساحة وشكرا لكم
الجمعة .6 ,فبراير 23:24 2009

لقد نسيتم كلمه في النشيد وھي لفظ الجالله  Mفتظھر بوضوح
صرتم شعب  Mالمختار
الجمعة .6 ,فبراير 23:19 2009

شاء الطغاة فأرموني بحفرتھم
ظلماء لم اھتدي نورا وال امل
الجمعة .6 ,فبراير 23:08 2009

الغالية حنان ان الشرش المراني بينقح و عرفتي تضربي عالوتر الحساس

الجمعة .6 ,فبراير 23:06 2009

أيھا أألعزاء
كان موقفي مباركة األدارة الجديدة القتناعي بأحقيتھا و أني أعلم أن اإلدارة السابقة و التي انا محسوبة
عليھا و ما زلت حتى األن ليس لديھا مانع بل ضمنيا ھي معه
والدليل على ذلك ان إدارتي لم توبخني على رأيي
و Mمعكم
الجمعة .6 ,فبراير 22:59 2009

عناية السيدة المديرة
مبروك النشيد المراني الجميل
لقد عثرنا عليه واستمتعنا به
الجمعة .6 ,فبراير 22:57 2009

يا أھل المران الكبار
كلكن عزة و افتخار
و منحييكم بإكبار
في ھذا األنتصار
و صرتوا الشعب المختار
بالموقع و بدون أعذار
وھذا الفوز بيعطيكن
القيادة و بيخليكن
براس الموقع ويعطيكن
إدارة منكن و فيكن
2009-02-08 12:23:58
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طاھر
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مقاوم
الدولة:
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رشا
:الدولة
)270
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-
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الجمعة .6 ,فبراير 22:35 2009

عناية السيدة المديرة
بعد ھذا التوضيح عن األسباب األنقالبية
ارى أن األسباب مقنعة ولذلك أعلن أنضمامي و قناعتي بحضرتكم كأدارة جديدة
حرصا منا على إبقاء الموقع بحالة حية ومتجددة ونكون بذلك ممتنين
سدد  Mخطاكم و صوب اھدافكم و Mولي التوفيق
مالحظة :كان عند رشا بعد نظر و لم تكن جنبالطية ولكن الصورة توضحت األن فلم يعد لدينا شك
بنزاھة األسباب بمواالتكم بقيادة الموقع وھذا حقكم علينا ال المران فكنتم بحق خير المشاركين وأول
المتصدرين
والسلللللللللللللللالم
الجمعة .6 ,فبراير 22:24 2009

يا أخ رامي عليك بتحديث الصفحه حتى ترى نشيد االنتصار المراني وشكرا

)267

رامي سليمان
الدولة:
سوريا
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الجمعة .6 ,فبراير 22:17 2009

مساءالخير أخ رامي زوج الغالية رشا وبقلك اي و Mيالطيف الطف فينا كلنا ...ياسيدنا
األسباب اللي أدت لھل االنقالب ھو تعبنا بالمشاركات اللي عم نشارك فيھا وأظن أن
االدارة السابقة اللتي تعمل اآلن بالتعاون معنا تعلم ذلك حق المعرفة أن مشاركاتنا غزيرة
ولديھم من مشاركاتنا الكثير الكثير أيضا الذي لم ينشرحتى اآلن ألن الصفحه ال تتسع
لھذا الكم الھائل منھاوشكرا لتفھمكم الوضع برمته
الجمعة .6 ,فبراير 22:16 2009

بسم  Mالرحمن الرحيم
جماعة النصرة بالمران
الى األخت سھاد يكفينا مباركت أھالي دولة المرن التحاتا الحتاللنا ھذا
يرجى استبعاد االطفال عن ھذه المشاحناتحرصا على سالمتھم الفكرية والمقصود ھنا ھال
وأحمد
يا ھال وأحمد عليكم االنضمام الى معسكرنا ھناك يوجد ألعاب جميلة لكم اذا أحببتم االنضمام فاخبرونا
ونحن نحميكم من ھجمنا ھذا وال
بالنسبة لألخ رامي فبا ريت تدلو بدلوك عنا ألن الشباب وأقصد المعسكرين عطشانين
ھناك نداء الى كل المشتركين
عليكم االنضمام الى معسكرنا واال واجھتكم المتاعب
لمن يريد االنتساب الى معسكرنا عليه ارسال رسالة الى ھذا البريد
االلكتروني ونضمن لكم سالمتم حين ذاك
انتھا
الجمعة .6 ,فبراير 22:15 2009

الى المديرة الجديدة
لقد تم البحث عن النشيدالمراني ولم نجده ..
على ما يبدو ان المدير السابق تأخر في نشره على الموقع
الجمعة .6 ,فبراير 22:08 2009

حنان علي المران قائدة االنقالب وثورة الفاتح لموقع س م س سابقا تشكر األخ المناضل
الناطق الرسمي لدولة المران العريقة وقائدجماعة النصرةبالمران وتعلق على لثامه
الطاھر وسام المران الماسي من الدرجة الممتازة على نضاله وكفاحه من أجل المران
وأرض المران الطاھرة
الجمعة .6 ,فبراير 21:58 2009

مساء الخير للجميع
انا كمتابع ل س م س اريد ان ادلو بدلوي و اقول
لم ارى من األدارة السابقة إالكل جدية و ألتزام و متابعة وبذل الجھد و الوقت وإنشاء موقع له غايات
2009-02-08 12:23:58
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نبيلة و لم تبين لنا األدارة الجديدة األسباب الواجبة لھذا األنقالب
اما بالنسبة لألدارة الجديدة فأنا معجب بقيادية األخت حنان وشخصيتھا في ھذا األنقالب وأرى انھا مديرة
ناجحةواستطاعة من خالل مشاركتھا بالموقع ترك اثار ايجابية وكانت تشد الجميع الى المشاركة
اما األن فسأقول رأيي بصراحة:
حول األنقالب حتى ال يغرر بالمشاركين
فال أرى في ھذا األنقالب إال تعاون بين األدارتين القديمة و الحيثدة وكان إنقالبا أبيضا وبمباركة األدارة
السابقة وذلك لتحفيز كل المشاركين و يمكن أيضا ان يكون كشف للنوايا
فحذاري ايھا المشاركين الكرام ان تقعوا بين طرفي الكماشة في ھذا التغيير الوھمي
مالحظة :ال ارى مانعا في تداول األدارة بين فترة وأخرٮألجل التجدد و النشاط
اما فال مانع لديا من إدارة الجنس اللطيف ويا لطيف
الجمعة .6 ,فبراير 21:57 2009

بسم  Mالرحمن الرحيم
جماعة النصرة بالمران
تصر على بقاء احتاللھا للموقع الى اشعار اخر

الجمعة .6 ,فبراير 21:37 2009

خبر عاجل .........لقد نزل في الصفحة الرئيسية نشيد االنتصار المراني يرجى من الجميع االطالع
عليه وشكرا

الجمعة .6 ,فبراير 21:09 2009

من المنسوب لالمام علي كرم  Mوجھه
كن ابن من شئت واكتسب ادبا
يغنيك محمودة عن النسب
ان الفتى من يقول ھا انا
ليس الفتى من يقول كان ابي
ولقد قالوا في الحكمة القديمة  :ر
إن المرء من حيث يوجد ال من حيث ولد
الجمعة .6 ,فبراير 21:02 2009

كل إنسان قادر و ليس بعاجز عن ذكر نسبه بأنه فالن ابن فالن ابن فالن و لكن ال صلة لھذا التعصب
بموضوع إحتالل موقعنا لذلك أعلن  :من خالل توقعات الحايك بان عواطفنا ليست للبيع فعالً,و مبادئنا
اعتمدت الكثير من أقوال المجربين و نصائحنا الخمسون بعد األلف للبنات جعلت منھم مقاومات يعرفن
كيفي يتصدين لغدر الزمان بحيث يستطعن معرفة الفرق بين اإلدارة القديمة و اإلدارة الجديدة فعجبا ً كيف
نشعر و ال تشعرون.و كما أعلمنا بأن ھناك تحرك قد يقلب الموازين و يعيد الحق إلى أھله فنتمنى له
النجاح و أنتظروا مفاجآتنا .و إن مديرنا الصبر عنده ھو مفتاح الفرج
الجمعة .6 ,فبراير 20:59 2009

سالمات ايتھا القائدة االنقالبية ماني جنبالطية المزاج وانا معك ومع مشاركاتك وأطالب بوحدة المسار اذا
كان ديمقراطي
الجمعة .6 ,فبراير 20:45 2009

ياأخت سھاد سبق وقلت نحن نعمل بكل ديمقراطية لذلك رجوت االدارة السابقة أن تزيل
صفحة سھيركان بامكاني أن أأمر بازالتھا ولكني لم أفعل ال أستطيع أن أكون
ديكتاتوريةوأعدك كما سبق ووعدت ونفذت وعيدي بانھا ستكون صفحة سھير سابقا في
المستقبل أيضا
الصفحة التالية
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