
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 لكم فإنها ترصد بعض من 

تلك األدوار الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

 الناصريون يتمردون
كامل الخوداني

آخر غرائب وعجائب اللقاء المشترك 
هو ماعبر عنه  محمد الصبري 
للتنظيم  العامة  األمانة  عضو 
الوحدوي الناصري الــذي  اعلن 
رفض التنظيم لقرار االخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 

الــخــاص  بتشكيل لجنة 
التواصل ..كونه لم يتم 
ــاور معهم حــول  ــش ــت ال
الــقــرار ..واشـــار الــى انه 

ابلغ شركاءهم- اي اللقاء 
الــمــشــتــرك- بــهــذا الــقــرار 
..واعتبر البعض في  قيادات 

المشترك  قرار الرفض صحيحًا 
وصائبًا..

ــف يــالــقــاء  ــي هــــيــــااااا ك
مشترك.. مش اعتبرتم اي 
رفض لقرارات الرئيس 
منصورهادي  عبدربه 
يعد تمردًا وخروجا عن 
ــب ان  ــج الــشــرعــيــة وي
و  ا يخالفها  يحاكم من 

يعترض عليها او يرفضها.. 
او ان حقكم حق وحــق الناس 

مرق ..رفضكم وتمردكم صحيح وصائب ألنه لم يتم 
التشاور معكم.. احنا لما نقول ليش حتى مابلغتونا 
بالغ رنه بالتلفون.. قلتم ليش من انتم ..؟ ومن يقولوا 
لكم ..على شان تشاوركم الشرعية والرئيس.. وسر 
سر نحن بعدك بالمسير ...واآلن  قد قراراته ) شوعه 
( ماهيش حالية.. اما القرارات السابقة كانت عسل 

..ترد الروح ..
مهما حاولتم التلون  وادعاء الوطنية.. تبقون مرتزقة 
وانتهازيين وطالب مناصب وكراسي مهما حاولتم ....

اآلن نحن سنقول لالخ عبدربه منصور هادي  رئيس 
الجمهورية: »سر ونحن  بعدك بالمسير«... وباتمشي 

وتُنفذ قراراته رغم انوفكم .

دموع جدتي ومدامع باسندوة
صالح الحنشي

جــــدتــــي- اهلل 
كانت   - يرحمها
تبكي لسماعها 

ألي  مأساة
حتى لشخص 

التعرفه..
اتـــذكـــر انــهــا 
ليلة  بكت  حتى 
ــدرو بوف،  وفــاة ان
االمين العام للحزب 
الشيوعي السوفييتي 
في مطلع الثمانينيات.. 
ــن هو  ــــدري م ــا الت ــه ــع ان م

اندروبوف ..
تذكرتها وانــا أرى باسندوة 
يوزع دموعه بسخاء »عمال على 

بطال«..

الفرق بين دموع جدتي ودموع 
باسندوة.. ان دموع جدتي كانت 
نابعة من شعور انساني، بينما 
دمــوع المذكور اعــاله دافعها 

استجداء تعاطف اآلخرين ..
الفرق بين جدتي وباسندوة.. 
ان جدتي التملك اال مشاركة 
اآلخــريــن آالمــهــم واالحــســاس 

بمآسيهم ..
بينما باسندوة رئيس حكومة 
ــرار.. اي ان مهمته  وصاحب ق
القيام بفعل تجاه اي عمل يرى 

فيه ظلمًا على احد.
جدتي كانت التريد ان يعرف 
احد انها تبكي لعذابات اآلخرين، 
بينما باسندوة يبكي قاصدًا 

الشهرة ..
باسندوة يريد ان يدخل التاريخ 

عن طريق الغدة الدمعية..

الوفرة والبركة
لـــــكـــــون  ا  
مخلوق بنظام 
ج  يـــحـــتـــا ال 
تدخل االنسان 
لـــزيـــادتـــه أو 
حفظه، األرض 
تــحــتــوي على 
كل ما يحتاجه 
ويطلبه ويريده 
كــــل انـــســـان 
مــوجــود فيها، 
ــود لشح  ال وج
أي شـــيء في 
الــكــون، عطاء 
اهلل لــيــس له 
ــــدود، كلما  ح
ــاك  ــن كـــــان ه
طلب توافر له 
الجواب، الوفرة 
مــوجــودة في 
كـــــل مـــكـــان 
وزمان وظرف، 
ال شــح إال في 

العقول الوفرة عندما أشعر في 
الداخل بهذه المعاني، والشعور 

قبل التجلي.
ــا أرى عندما أؤمــن الوفرة  أن
عندما تتجلى فإني أراهـــا في 
فكري وابداعاته وحلوله وسعته، 
في مشاعري وتنوعها وخياراتها 
وتجددها، في جسدي وانتعاشه 
وتــجــدده وزيــادتــه ووسامته أو 
جماله، في مالي وحاللي وتوسعه 
وتوفره، في قراري لشراء أو بيع أو 
سفر أو امتالك أو تخٍل.. في النتائج 
أعرف عمل الوفرة وال نتائج دون 
ذبذبات عالية، ومؤشر الذبذبات 
الــعــالــيــة مــشــاعــري االيجابية 

الصادقة الشفافة..
الوفرة تعني أني لست بحاجة 
ألي شخص أو أي شــيء .. لكل 
شخص أو شيء نسخ كثيرة في 
األكوان في الغالب بماركة أو صنع 

أفضل..

ــــب  ــــاح ص
الــــــوفــــــرة 
ــن  ــاري ــن ــدي ب
يـــــؤســـــس 
مملكة مالية 
ـــة،  ـــم ـــخ ض
صاحب الشح 
يــشــكــو من 
عــدم كفاية 

راتبه..
ــــب  ــــاح ص
الــــــوفــــــرة 
صغير  ببيت 
يـــــؤســـــس 
ـــادة  ـــع ـــس ال
األســــريــــة، 
ـــــب  ـــــاح ص
الشح قصره 

تعاسة..
 صـــاحـــب 
الــــــوفــــــرة 
يعطي عطاء 
من ال يخشى 
الفقر وينفق بيمينه ما ال تعرفه 
يساره، وصاحب الشح يؤجل زكاته 

ويبرر عدم إعطائه..
 صاحب الوفرة يقدر القليل، 

صاحب الشح ينكر الكثير..
صاحب الــوفــرة مؤمن ال يكاد 
يذكر إيمانه، صاحب الشح يتفاخر 
في إسالمه في حين ال تراه في 

واقعه..
صاحب الوفرة ترى النعمة تجري 
بين يديه، والبركة تحت رجليه، 
والطمأنينة في عينيه، والعالم كله 
بين كتفيه، وصاحب الشح يخشى 
الحسد والعين، فال ترى النعمة 
عليه، ويمشي والفقر بين عينيه، 
ويركض ركض الوحوش، وينام 

والخوف في جفنيه..
الوفرة: في السماء

الوسيلة: في المشاعر
النتيجة: في األرض

لـــ د. صالح الراشد

...ومشائخ ميزانية قطر..ياحاج باسندوة؟
 أمين الوائلي

حسنًا، المشائخ الذين يقبضون مخصصات مالية 
من الدولة والرئاسة اليمنية هم - كما قال باسندوة 
وشايعته قوافل من جماعة آآآآمييييين- مرتزقة 

وعمالء وباعة ذمم )ال ردهم اهلل(.
ولكن في المقابل، ماذا عن المشائخ الذين أدمنوا 

القبض من خزائن الدول الخارجية؟؟
ومــاذا عن المشائخ اآلخرين الجدد من فصيلة 

الثوار- الذين يقبضون من قطر ويتنعمون بخيرات 
أمراء الربيع الطبيعي المسال؟

أن تكون يمنيًا وعمياًل للدولة اليمنية يعتبر شرفًا 
باذخًا، على أن تكون يمنيا تطعن في ذمم اليمنيين 
ألنهم يقبضون فتاتًا من الخزانة اليمنية، وتلهج 
بحمد يمنيين آخرين يقبضون من خزائن مشائخ 
وأمــراء الخليج ما يعادل ميزانية اليمن عشرات 
المرات.. وال يقال عنهم عمالء أو مرتزقة لدى الخارج 

وباعة ذمم ووطن وشعب وتاريخ؟؟؟!!!

االثنين : 14 / 5 / 2012م 
 الموافق :22 / جماد ثاني / 1433هـ 

فيسبوك16العدد: )1608(

أبناء حضرموت يحذرون وزيري المالية 
والكهرباء من وقوع الفأس في الرأس

شبكة اليمن االخبارية
تسود في حضرموت حالة من االستياء 
الشعبي تجاه الفساد السافر الذي وضع عصب 
الحياة في مديريات وادي حضرموت تحت 
رحمة المتنفذ فتحي عبدالرحيم )صهر حميد 
األحمر( خاصة بعد انكشاف واقعة تحكمه 
بتشغيل محطة توليد الكهرباء الغازية التي 
تزود ديارهم و أعمالهم بالتيار حيث عمد أواخر 
الشهر المنصرم على وضعهم في حالة من 
االنقطاع للكهرباء بشكل نهائي على إثر إنذاره 
للوزارة بتسديد تراكمات إنفاقه على تشغيل 
المحطة التي يقول إنه قد تحمل أعباء اإلنفاق 
على تشغيلها لعشرة أشهر رحمة منه ألهالي 

حــــضــــرمــــوت 
ـــم  ـــه ـــت ـــاج وح
قــد  و ء  با للكهر
نــفــذ الــمــذكــور 
ـــذاره بالفعل  إن
بتوقيفه للمحطة 
عن العمل نهائيًا 
ــل  ــا أدخ وهـــو م
مديريات وادي 
حــــضــــرمــــوت 
فـــي حــالــة من 
الظالم الدامس 
واالنقطاع الدائم 
ة  لحيا ا لعصب 

التي تمثلها هذه الخدمة .
ولم تأخذه رحمة كما كان يدعي في تصريحه 
ولم يُعد تشغيل المحطة حتى تم أستدعاؤه 
من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي قيل بأنه 
قد وجه له بصرف المبالغ التي يطلبها ولم 
يتأكد بعد أن كانت قد صرفت له بالفعل أم 

ترك األمر إلهانة أخرى لحضرموت.
ومما يجدر التنويه إليه ان جميع المهندسين 
ء  للكهربا لعامة  ا بالمؤسسة  والمختصين 
يؤكدون على أن مشروع محطة الكهرباء 
الغازية كــان مطروحًا على الدولة إنشاؤه 
كمنحة من قبل شركة توتال الفرنسية العاملة 
في حقول اإلنتاج للنفط بهضبة حضرموت 
الشركة تغذية  الجنوبية على ان تتحمل 
المحطة بالغاز مجانًا ، بيد أن اروقة الفساد 
بالحكومة أبت إال ان ترفد إنشاء المحطة لهذا 
المتنفذ وبمناقصات مشبوهة حتى ترهن 
عصب الحياة في مديريات وادي حضرموت بيد 
من اليرحم، وزادت له السلطات بابًا لالستحواذ 
على مقدرات ومداخيل األسر الفقيرة من خالل 
وضع يده وهيمنته على انشاء وتشغيل هذا 

المشروع الحيوي .
هذا مع العلم أن شركة توتال الفرنسية 
تتكفل بتغذية هذه المحطة بالغاز مجانًا كما 
وهناك العديد من الشبهات حول هذه الصفقة 
التي وضعت يده على مصير تشغيل محطة 
الكهرباء الغازية لينتج الكهرباء بـ 30 ريااًل 
للكيلو الواحد من التيار للوزارة والذي تبيعه 
للمستهلك بـ 19ريااًل للكيلو الواحد من التيار ..
من جهة اخرى شن خطباء عدد من الجوامع 
في محافظة حضرموت هجوما عنيفًا على 
ــري الكهرباء والمالية  حكومة الوفاق ووزي
نظرًا للواقع الذي تشهده محافظة حضرموت 
جراء االنطفاءات المتكررة للكهرباء، وطالبوا 
رسمي  بموقف 
قف  لو شعبي  و
إمــدادات النفط 
واإليـــــــــرادات 
ــي  ــت ــق ــط ــن ــم ل
ـــــاء  ـــــرب ـــــه ك
ســاحــل ووادي 
حــــضــــرمــــوت 
وعدم تسليمها 
ــــوص  ــــص ــــل ل
والــمــتــنــفــذيــن 
وإيــقــاف تعسف 
ــري المالية  وزي
والكهرباء الذي 
زاد عن حده ضد أبناء حضرموت، األمر الذي 
أدخل المحافظة في ظالم دامس في األيام 
األخيرة بعد أن قلصت شركات الطاقة المشتراة 
من تمويناتها لمؤسسة الكهرباء في ساحل 
ووادي حضرموت للمطالبة بحقوقها التي 
تعرضت للمماطلة والتسويف من قبل وزيري 
المالية والكهرباء رغم المتابعة الجادة لمحافظ 

حضرموت لهم في صنعاء ألكثر من شهر.
وفي جامع المكال دعا خطيب الجمعة الشيخ 
حسن الكاف السلطة المحلية إلى مراجعة 
مواقفها مع الحكومة في صنعاء وحسم قضية 
الكهرباء التي أقضّت مضاجع المواطنين في 
هذا الصيف الالهب بعد أن وصلت ساعات 

اإلطفاء إلى معدالت اليمكن السكوت عنها.
وطالب الخطيب الكاف الحكومة ووزيــري 
الكهرباء والمالية باحترام ما تقدمه حضرموت 
من ثروات لكافة محافظات الجمهورية في 
هذه الظروف العصيبة وضرورة حلها لمشاكل 
الكهرباء في أسرع وقت ممكن قبل أن تقع 
الفأس في الرأس وتخرج األمور على السيطرة- 

حد تعبيره.

Arwa Alahmer
 اإلصــالح يريد: جمعة لـ«أرحب« في 
عدن.. بينما المعركة طاحنة في أبين..  

لكن اإلخوان لديهم دائما رأيًا آخر..
 فما الذي يعنيه كل هذا التزامن وتعنيه 
المفارقة؟! الشواهد كثيرة وتقطع أنه 
كلما اشتد حصار الجيش وضغط القوات 
المسلحة على المجموعات اإلرهابية 
في زنجبار وجعار ولودر أبين, كلما فجر 
)فاعلو خير( ال خير فيهم, جبهة أرحب 
وعاودوا استهداف معسكرات الحرس. من 
جهة لتخفيف الضغط على اإلرهابيين 
في أبين, ومن جهة ثانية لصرف األنظار 
عن المعركة الحقيقية ضد المجموعات 
اإلرهابية ومن ورائها وإلهاء الرأي العام 
ــر المختلفة بمعارك جانبية  ــدوائ وال

والمتابعين، كما  اإلعـــالم  تستنزف 
تستنزف الطاقات واإلمكانات العسكرية 
إلضعاف جبهات الجيش في بؤر التوتر 
ومراكز تواجد المجاميع اإلرهابية . 
كما تعمد آلة المكر الشيطاني من وراء 
هكذا تحشيد إلى صرف اإلدانة وأصابع 
االتــهــام عن العدو الحقيقي, وإذكــاء 
مشاعر الكراهية والعداوة ضد الجيش 
الجمهوري في  الحرس  ومعسكرات 
أرحب ونهم. ألم يكن األولى واألجدى هو 
تخصيص الجمعة لمساندة الجيش في 
معركته الحاسمة ضد اإلرهاب في أبين؟
الشباب  ومــاهــي معركة وقضية   
أو بقاياهم من وراء التحريض ضد 
الحرس  الجيش ومعسكرات  قـــوات 

الجمهوري..!!

جمعة أرحب في عدن 
والمعركة في أبين

هناك جيل جديد ترعرع يف كنف الثورة والوحدة وهو من سيدافع عن 
علي عبداهلل صالحثورته ووحدته ومسريته الديمقراطية وكل االنجازات الوطنية

رئيس املؤتمر الشعبي العام


