
صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد  
معارك طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن 

األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعون عن 
الشرعية والديمقراطية والفاضحون لوطاويط االنقالبيين 

على مدى 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يفندون أكاذيب 

المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على 
العالم.. لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم يذودون 

عن الحق والحقيقة..
وإذا كان قبح أفعال المشترك قد طال كل الوسائل بما فيها 

الـ»فيسبوك«.. فإن حماة الشرعية لم يهملوا هذه الجهة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لهم فإنها ترصد بعض من 

تلك األدوار الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 31 / 10 / 2011م 
 الموافق :4 / ذو الحجة / 1432هـ 

العدد: )1578( فيسبوك11

»االصالح« ليس ضمن الربيع العربي
صالح الحنشي

ُاستُثني االخــوان المسلمون في 
اليمن »حزب اإلصــالح« من قطاف 
لعودة  فبا لعربي،  ا لربيع  ا ر  ثما
للوراء قليال لمراجعة عالقة االخوان 
ــاب حيث  بالغرب سنعرف األســب
ــذي استشعر  سنجد ان الــغــرب ال
المخاوف والخطر من سيطرة االخوان 
المسلمين على الشارع لقدرتها على 
العمل بين الناس اكثر من غيرها من 
األحزاب والتخادها الدين الستقطاب 
الشارع .. لذلك سارعت العواصم 
الغربية للبحث عن خطوط تواصل 
مع جماعة »االخـــوان« منذ وقت 
مبكر.. ففي حين كانت الحكومات 
العربية تقوم بمحاربة هذه الجماعة 
ومالحقة قياداتها والــزج بهم في 
السجون وكان في احيان كثيرة يتم 
ذلك بإمالءات غربية على الحكام 
العرب.. كانت العواصم الغربية 
المالذ اآلمن التي تلجأ اليها قيادات 
»االخــوان المسلمين« الهاربة من 
مالحقة الحكام العرب .. حينها نجح 
الغرب في اشعال نار الحقد بين 
الحكام العرب واالخوان.. ففي حين 
كانت تطرح بعض التساؤالت عن 
تناقض مواقف العواصم الغربية 
تجاه االخــوان التي كانت تحارب 
االخوان في البلدان العربية او تظهر 
ذلك بينما عواصمها مفتوحة لقيادة 
االخوان لتتخذها ملجأ آمنًا لها.. وكان 
مبرر ذلك التناقض ان العواصم 
الغربية انما تقوم بذلك اي استقبال 
قيادات االخوان من باب احترام تلك 

العواصم للقوانين في بلدان الغرب 
التي تحترم حق الالجئ ايــا كان 
خالفها السياسي معه .. وبوجود 
قيادات االخوان في العواصم الغربية 
ــدول من االقتراب  تمكنت هــذه ال
منها ودراستها عن قرب والبحث عن 
مداخل للولوج الى مكنون تفكيرها 
وماتطمح اليه .. فوجدتها طموحة 
بــالــوصــول للسلطة حــد الهوس 

والمرض وادرك الغربيون انها على 
استعداد لتقديم كل التنازالت في 
سبيل الوصول الى هدفها .. لذلك 
فقد اكدت الحيثيات التي يشهدها 
العالم العربي اليوم ان هناك صفقة 
بين الغرب و»االخـــوان« .. صفقة 
بالتأكيد يحصل الغرب من خاللها 
على ضمان مصالحه في المنطقة 
وضمان أمن اسرائيل مقابل وصول 

االخوان للسلطة في البلدان العربية 
وهو ماجاء في هيئة الربيع العربي..

وقد تمت تهيئة االجواء لهذا الربيع 
عبر دوائـــر استخباراتية غربية 
ــة للخارطة السياسية  وفــق دراس
للمنطقة.. االخطر في التحالف مع 
جماعة االخــوان انها جماعة تعمل 
ليوم اختالفها مع اي حليف لها من 
اليوم االول لتحالفها معه.. ليقينها 
انها ستصل معه الى خالف الن من 
طبيعة فكرها ان التقبل باآلخر 
لذلك انتهت كل تحالفاتها بالمكر 

بالحلفاء واالنقالب عليهم ..
يبدو ان جماعة االخوان قد وصلت 
للحكم في تونس وليبيا وقريبًا مصر 
لكن المعطيات تشير إلى ان اخوان 
اليمن قد استثنوا من هذه الصفقة 
أواًل الن اخوان اليمن يلف تركيبتهم 
كما   . للغرب. لنسبة  با لغموض  ا
ان قرب اخــوان اليمن من القاعدة 
وارتباطهم بالتنظيم بشكل مباشر 
قد جعلهم محل مخاوف لدى الغرب.. 
إضافة إلى ذلك ان كثيرًا من الدوائر 
الغربية تضع في احتماالتها ان تكون 
اليمن الدولة المرشحة امام القاعدة 
اخرى  ولعوامل  افغانستان  بعد 
كثيرة كانتشار السالح فيها ووعورة 
تضاريسها والرتباط اخوان اليمن 
القاعدة  بتنظيم  بعالقة وطيدة 
السند  حيث ظلوا فترات طويلة 
لتنظيم القاعدة .. لهذه االسباب 
وغيرها استثني االخوان المسلمون 
في اليمن من قطاف ثمار الربيع 
العربي وتبقى احالمهم بالوصول 

الى السلطة مؤجلة.

لجنة التصعيد والعصيد
معاذ هزاع الكامل

قريبًا مولد سيد العريان في 
الساحة والدعوة عامة للجميع.. 
لتنظيمية  ا للجنه  ا تحيات  مع 
للتصعيد والعصيد والرز والدجاج 
البلدي.. يا جماعه الخير.. قولوا 
ــال كــثــرة جــنــان في  للخبره ب
الساحة، ويجمعوا لهم عقل ولو 
ــد قليل.. الشعب  من كل واح
المسكين يــمــوت جــوع وهم 
مرتاحين براعية الــدعــم من 

الداعم المخفي.. ليش ما تفكروا 
بالشاقي الذي يبكر الجولة يدور 
له شغلة ايش يخرج اليومين هذه 
يدور له قذيفة او صورة شهيد.. 
وعلى  اوجهكم  على  استحوا 
اعمالكم المخزية.. وكذلك بعض 
الشباب الذين هنا وانا اعرفهم 
جــيــدًا.. كفاكم حفظ عبارات 
والتمثيل على انفسكم ال يوجد 
داعي.. علقوا بأسلوبكم انتم كما 
اعرفكم واتركوا التبعية العمياء 

واطلقوا حرية انفسكم..

  Mazin Shuga'a Aldeen

 
 Ahmed Lakrout

 
 Sam Love

 وصار شهيدًا بالقاع
أرجو التركيز

يوم الثالثاء الموافق 25 أكتوبر 2011م الساعة العاشرة مساًء كنت جالسًا 
أمام منزلي مع أصدقائي كالعادة ...وفجأة سمعت صوت طلقة رصاصة من 
جهة اليسار إلتفت بعدها ألشاهد غبارًا.. وانطلق أحد الجيران كان يقف قريبًا 
منا ليعرف ما حدث!! عرفنا أن أحد أفراد الفرقة األولى مدرع الذين يحمون 
المعتصمين من جهة شرق )سيتي مارت( قد أصاب نفسه بطلقة من سالحه 
الشخصي بدون قصد وكنت أشاهده وهو يتقلب من األلم وجارنا يصرخ تعالوا 
نحمله لنسعفه .. وكنت حينها مصدومًا ال أدري ما الذي أعمله؟؟ولم أقترب منه 
كثيرًا ..وهكذا تم إسعافه إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ..وفي 
اليوم الثاني األربعاء الموافق 26 أكتوبر 2011م سالت عليه.. قالوا: لقد مات 
متأثرًا باإلصابة ..طبعًا زعلت عليه كوني أعرفه وأعرف زمالءه ولو ما يعرفوني.. 
بس من كثر ما أشوفهم على الدخلة والخرجة أشعر وكأني أعرفهم من زمان 
...وأكن لهم االحترام لتعاملهم الطيب ..واليوم أجد هذه الصورة له مكتوبًا عليها 

أنه استشهد في القاع يوم األربعاء الموافق 26 أكتوبر 2011م..!
إن شاء اهلل يحسب عند اهلل شهيدًا ألنه سهر وتعب وحرم نفسه من أسرته 
من أجل حماية المعتصمين.. لكن لماذا يحرم من التكريم الصحيح...لماذا لم 
يكتب عليه استشهد وهو يحمي المعتصمين؟.. هيا جاوبوا.. ولو أنا غامرت 
ونشرت هذا الموضوع ..لكن كما قال رجل مؤمن وأفوض أمري إلى اهلل.. واهلل 

الموفق.. إال إذا أنا الكذاب..

شيوخ المجزرة

ثورتي ماتت بأيدي فجرة
من لدين اهلل كانوا منبرة

ــم صــاغــو  ــظــل ــم رفـــع ال ــأس ب
المجزرة..

...
شرعهم اطلق حقدآ شررة

نهجهم كن معنا انت من اهل 
الكرام البررة ..!!

جنان  في  مت شهيدآ ستخلد 
نظرة

ومــن الحور ستجني الرائعات 
المسكرة

مــت شهيدآ سنسطر لــك في 
التاريخ صحفآ عطرة

انة عهد علينا يافتى لن نفجرة
واذا خالفتنا لعنة اهلل ستغشاك 

ليوم اآلخرة ..!!؟
ــواك يابن  ــث ــار م ــن مــت فـــإن ال

»الفجرة«..

روى لي زميل ليبي -صحافي- 
قبل 14 عاما، أن صحافيًا ليبيًا 
تعرض إلى المساءلة والتوبيخ 
من قبل السلطة السياسية في 
ليبيا آنذاك إثر نشره مقااًل انتقد 
فيه رئيس الجمهورية الجزائرية 
الشاذلي بن جديد بشأن موقف 
يتعلق بالسياسة الخارجية، و قد 
قيل للصحافي أثناء المساءلة 
إنه ال يجوز له أخالقيًا أن ينتقد 
الشاذلي بن جديد ليس لكونه 
رئيس دولــة فقط وإنما لكونه 
ــوم مجاهدًا  ــان ذات ي أيــضــًا ك
ــرد االستعمار  وســاهــم فــي ط
الفرنسي الصليبي من بالده .. 
تذكرت ما رواه لي الزميل الليبي 

العلم الفرنسي  حين شاهدت 
يرفرف عاليًا خفاقًا في سماء 
ــازي وطرابلس في حين  بن غ
كانت السفارة الجزائرية والعلم 
الجزائري والرئيس الجزائري 
يتعرضون إلــى الشتم في بن 
غازي وفي طرابلس.. أذكر هذه 
الشهادة للعلم بالشيء فقط وال 
أسعى من خاللها إلى التشويش 
ــن يــعــتــقــدون أن الحلف  عــلــى م
األطلسي تحول إلى جمعية خيرية 
يبعث جيوش فرنسا، بريطانيا، 
إيطاليا، أمريكا و غيرها إلى ليبيا 
لمساعدة الشعوب العربية »لوجه 
ــزاًء و ال  اهلل« وال يريد منهم ال ج

شكورًا.. كل واحد حر في أفكاره..

مفارقة بسيطة بين من ينتقد الرئيس والنظام وبين من ينتقد المعارضة 
ورموزها..

األول يجاهر بانتقاداته بكامل الحرية في القنوات التلفزيونية أو الصحف، 
وحتى ولو اختلق اكاذيب وزور حقائق ال يخشى من أي تهديد عليه أو على أفراد 
عائلته من النظام ألن حرية التعبير مكفولة للجميع منذ السماح بالتعددية 

السياسية بعد قيام الوحدة المباركة..
أما الثاني لو قام بمهاجمة المعارضة ورموزها فسيعيش عندئذ في قلق 
دائم من استهدافه أو أحد افراد عائلته من بالطجة المعارضة، ألن المعارضة 
ببساطة ال تقبل أي نقد يوجه إليها ألنها ترى أن حق انتقاد اآلخرين حق حصري 

لها فقط.
وقد سمعنا أن العديد من الشخصيات االجتماعية والفكرية واألدبية وحتى 
أشخاص عاديين يتعرضون العتداءات همجية من مليشيات المعارضة بسبب 
تصريحاتهم ومواقفهم المضادة للمعارضة في وسائل اإلعالم.. فلو كان 
النظام يمارس البلطجة كما تروج المعارضة لوجدنا حوادث االعتداء تحصل 
مع كل من يجاهر بمعاداته للرئيس، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فهاهم 
المعارضة بعد أن يشتموا رموز النظام ويدلوا في وسائل اإلعالم المختلفة 
بأكاذيبهم وأباطيلهم نجدهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي فيمشون في 
الشوارع العامة لوحدهم ويذهبون الى االسواق ويعودون إلى منازلهم آمنين 

مطمئنين!!

الشاذلي بن جديد و.. الصحافي الليبي!!!

من هو البلطجي 
الحقيقي يا ترى؟؟

هل تصدقون ان عملية جراحية في المخ يقوم بها جزار 
باستخدام المقصمة؟

عمركم سمعتم بواحد جات على وجهه ذبابة قام سكب على 
وجهه قاز وأحرق؟

عمركم سمعتم بطريقة لغسل ثياب بيضاء بأيدٍ ملطخة 
بالشحم والرنج واألوحال؟

تصدقوا لو واحد قال لكم تشربوا أسيد مركز ألن طعمه أحلى 
من العسل؟

إذا كان كل ما سبق اشياء ال تدخل عقل أو منطق.. فكيف 
يامن في الساحات تشتوا تقنعوا الناس ان علي 

محسن وعيال االحمر والزنداني وحزب االصالح 
يشتوا خير لهذا البالد وسيتم على ايديهم محاربة 

الظلم والفساد؟

 
 Sam Love

 
طاهش الحوبان

نصف شهر وأنا أتابع يوميًا وقد وعُدت بنقل 
السلطة سلميًا) االنترنت( من رقمي القديم الى 

رقــم جديد وسيمنحونني خدمة 
لــمــواصــالت  ا ــي  المشتركين ف
بسبب نقل السكن .. لهذا أناشد 
وزيــر المواصالت وتقنية احتكار 

المعلومات ومدير المواصالت 
في العاصمة ومدير 
خدمة المشتركين 
بــــالــــجــــراف ان 

ــوا في  ــجــل ــع ي
قــرار تفويض 

وتشغيل الرقم الجديد 
وبحسب ما جاء في مبادرة رسوم 

المشتركين.. واللي ما يستحيش يصنع اللي 
برأسه .. باقي أيادي مرتعشة كثيرة.. ما قدمتش 
استقاالتها .. لهذا ما زالت تعمل بجبن وخسة 

ونذالة..
أتمنى ان تتضمن المبادرة الخليجية عند 
تزمينها موعد نقل خدمة الهاتف من رقمي 
ــم جــديــد مــع نقل نقطة  ــى رق القديم ال

االنترنت..
لعنة الحشرات الضارة على 
حقارة وزارة المواصالت 
وتقنية احتكار المعلومات 
تــبــيــع الــمــعــرفــة وتحتكر 
)االنترنت( بينما التخلف يوزع 

مجانًا مع الحوافز ..

طابور خامس في االتصاالت

ذو الفقار الهاشمي 

هل تصدق..؟!


