
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

االثنين : 11 / 6 / 2012م 
 الموافق :20 / رجب / 1433هـ 

العدد: )1614( فيسبوك17

الزعيم واألقزام
األخ الزعيم ..

ما أكبر الفارق بينك وبينهم.. ذهبت 
بنفسك إلى اإلمــارات لترجع ياسين 
نعمان من ديار الغربة .. فكان جزاؤه 

لك : ارحل !!!
ــداهلل األحــمــر  ــب أقــمــت للشيخ ع
جنازتين، شعبية ورسمية، فأقام 
أوالده فــي يــوم جــرحــك الذبائح 

واالحتفاالت!!! 
 رفضت تسليم الزنداني لمحاكم 
الغرب وسجونهم ... فسعى لسجنك 

ومحاكمتك !!!
سافرت من أجل فك أسر المؤيد.. 
مرات ومــرات.. فكانت كلمة الشكر 

منه: »رحلك« !!!
 . الشريف. المصحف  لهم  رفعت 

فرفعوا لك صورة جيفارا الملحد !!
 قلت لهم : المرجعية كتاب اهلل .. 

فقالوا لك : المرجعية الشوارع !!
قال لك محمد قحطان : » سأزحف 
إلى غرفة نومك » .. فكان ردك : شكرا 
لمحمد قحطان على خطابه الحصيف« 

..
قال لك صادق األحمر : سأخرجك من 
اليمن حافي القدمين ... فكان ردك : 

أنا أرقى من أن أرد على الصغار..
 حــاولــوا قتلك و أحــرقــوا جسدك 
بصواريخ الفوقاز ... فكان ردك : وال 

طلقة يا طارق ..
وبــعــد هـــذا كــلــه يــســألــون لــمــاذا 
نحترمك وال نحترمهم... نقدرك... 

وال نطيقهم..؟!

 محمد الزنداني
كلنا شوقي هائل

كل اليمنيين بدون استثناء اجمعوا ان قرار 
تعيين شوقي هائل محافظًا لــ )تــــعز( كان 
القرار االروع من الرئيس هادي الذي وضع 

الرجل المناسب في المكان المناسب ..
وعندما بدأ المحافظ شوقي هائل بممارسة 
اعماله كمحافظ لتعز صراحة انا شخصيًا 
شعرت بالغيرة ان تعز حظيت بمثل هذا 

المحافظ دون غيرها من محافظات اليمن ..
واحداث األيام الماضية التي شهدتها تعز 
تؤكد ان معايير الكفاءة والنزاهة وخدمة 
المجتمع وحب الناس والشفافية والتطلع نحو 
بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتمتع بها 
المحافظ شوقي لم تـــغفر له عند االخوان 
المسلمين )المدنيين والعسكرين( الذين 
شجعوا ودعموا ورعوا اعمال الفوضى التي 
شهدتها تعز خالل األيام الماضية وذلك بسبب 
ان المحافظ اوقف مدير االمن بالمحافظة الذي 
ينتمي لجماعة االخوان المسلمين المتطرفة.. 
وهو االمر الذي سيتكرر وسنشهده بصورة 
اكبر ان فكر الرئيس هــادي ان يحاسب او 
يقيل ايًا من قيادات االخوان المسلمين الذين 
يتبؤؤن مناصب مدنية وعسكرية واعتقد ان 
ابناء محافظة تعز مطالبون اآلن باالنتصار 
لمحافظتهم ومحافظهم بعد ان سقطت ورقة 
التوت عن اولئك الذين اعتقدوا ان مسلسلهم 
في استغالل ابناء تعز لتحقيق مآرب واهداف 

حزبية ستظل الى ما النهاية ..
ــوت (المتطرفين  ــة )ت فقد سقطت ورق
وانكشفت االقنعة الزائفة واتضحت الرؤية 
للجميع خاصة ابناء تعز عن حقيقة االجندة 
والــغــايــات المريضة واالهــــداف الخبيثة 
لمتطرفي االخوان المسلمين.. وعليه فإننا 
جميعًا نطلق صرخة واحدة ))كــــلنا شــــوقي 

هـــائل(( ..

صالح الصيادي

عدالة
 Nazeeh Ahmed Alemad

بموجب قرار معالي وزير العدل بحكومة 
الوفاق القاضي مرشد العرشاني -اصالح 
- أصبح من حق خريجي جامعة اإليمان 
أن يلتحقوا بمعهد القضاء العالي، بمعنى 
أن يتم استيعابهم ضمن أجهزة القضاء..

ومن أجل اإلنصاف والمساواة، أقترح 
أن يتم فتح الباب لتولي القضاء لخريجي 
دار المصطفى وخريجي المراكز الدينية 
التابعة لما كان يسمى بتنظيم الشباب 

المؤمن..
وأيضًا أن يصدر معالي وزير الدفاع قرارًا يفتح بموجبه المجال أمام مقاتلي 
الحوثي وجهاديي أنصار الشريعة ليكملوا تأهيلهم في كلية القيادة واألركان..

وقلك مدنية...!!

الى روح الشهيد
عبدالغني السنباني

رسالة الى روح الشهيد / بابل 
جابر السنباني -رحمه اهلل واسكنه 

فسيح جناته
ــل.. ال تــحــزن وكــن قرير  ــاب ب
العين في مثواك.. فإننا لقاتليك 
بالمرصاد، والقانون من امامه، 
ونحن من خلفهم.. وان ظنوا انهم 
سيهربون من القانون فلن يفلتوا 
منا مادام فينا عرق يجري فيه دم 

وخلفك رجال عاهدوا اهلل ويعاهدونك على 

االقــتــصــاص لدمك ســواء طال 
الوقت او قصر.

لقد بـــدأت فــي صنعاء اولــى 
لشهيد  ا قتلة  محاكمة  جلسات 
بابل السنباني وهما عبدالكريم 
اآلنــســي وزميله لكنهما انكرا 
التهمة المنسوبة اليهما وانكرا 
انهما القتلة.. مع أننا ندرك  تلك 
االيادي التي ترسم لهما الخطط 
وتــحــاول اللعب بسير إجــراءات 
القضية . لكن نقول لهؤالء: ال 

يغرنكم صبرنا فإن للصبر حدودًا.

رسالة للمؤتمر

د. يوسف الحاضري

علي محسن وحميد األحمر بدءا بمكافأة 
من ساهم معهما في انقالبهما على الحكم 
بتوجيه مدير مكتبهما »السكرتير محمد 
السندوة« بتوظيفهم كمديري إدارات 
ووكــالء وسفراء وقنصل عام وغير ذلك 

...سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين..
المؤتمر الشعبي العام »حقنا« ناااايم 
في العسل أو البصل.. ال هم له وال عارف 
أن الناس شغالين مثل المنشار .. فهمهم 
بق  لسا ا همهم  نفس  لي  لحا ا لوحيد  ا

»توظيف األقارب أصحاب الوساطات« أما 
بقية الشباب الذي وقف وقفة صادقة وجادة 
معهم من أول يوم والى اآلن ومازال واقفًا 
فهو مهمل للغاية رغم معاناتهم الدائمة 

على جميع األصعدة ..
ولن أذكر أسماء في هذا الجانب ألنهم 

كثيرون جدا ومؤهلون ورائعون ..
رسالة للمؤتمر »لئن لم تصح اآلن 
يا حزبنا فاعلم أنك ستصحو ذات يوم 
متأخرا، وستجد نفسك وحيدا تتخطفك 
الطير أو تهوي بك الريح في مكان 

سحيق«..

عريان مصر وقحطان اليمن
عبدالحكيم العفيري

عصام من اخوان مصر ، ومحمد من إخوان اليمن بحدود 

ما اعلم أنهما مديران » لمكتبي العالقة العامة )الخارجية 

واالتصال( مع اليسار التقدمي القومي والمدني ، وكذلك 

الليبرالي ، والعلماني وأخيرًا شباب وقوى الثورتين 

المصرية واليمنية 25 يناير ، و11.فبراير على التوالي 

وكل القوى التي تدعي أنها )حداثية(!!

أنا شديد اإلعجاب بالرجلين ابتدءا وبكل تنويعة 

)كوكتيل( الرسائل السياسية )الذكية !!( والمبتكرة 

الصادرة عنهما والموجهة حصريًا لليسار الثوري وغير 

الثوري على المستوى )المشاعري( فقط.!!!

وفي ذات الوقت يساورني إحساس بغيض بأن جل 

محتوى هذه الرسائل » نفاق وكذب صريح » يعلم ناقاله 

يقينًا قبل غيرهما حقيقة هذا الكذب والنفاق األسود 

ألنهما يعلمان يقينًا أنها ال تعبر وال تمت بصلة إلى 

حقيقة وطبيعة وشكل مشاعر وأحاسيس » الكتلة الحرجة 

والمحرجة » في الجسم الرئيس )للتنظيم( الممثل 

الشرعي والوحيد لقلب وعقل » تيار اإلسالم السياسي«.

البند األول فيها: هو كراهية وازدراء ومقت )اآلخر هنا( 

وفي افضل االحوال السخرية واالستهزاء بكل قوى تيار 

اليسار مجازًا )فكرًا ، وحلمًا ، واهدافًا وتطلعات ، وحتى 

شكاًل( والظاهر من هذا كثير وما خفي كان اعظم بل 

ان منسوب هذه الكراهية في تقديري يفوق بأضعاف 

مضاعفة منسوب كراهية ومقت تيار اإلسالم السياسي 

لنظم وقوى االستبداد القديم والحديث التي اثخنت فيهم 
استغالاًل وقمعًا)تحالف(.

البند الثاني: هو اعتقاد راسخ بأنهم هم وحدهم من 

ينفع الناس وال بد ان يبقى في االرض وان اآلخرين محض 

زبد قد ذهب و.. والى جفاء.. وما تبقى مجرد جثمان لسفه 
وافالس مريع من وجهة نظرهم .

البند الثالث: انهم- اي اإلخــوان- وكل تيار اإلسالم 
السياسي األعز مااًل واألكثر نفرا.

اكتفي بهـذا على الرغم من ان عقيدة » تيار اإلسالم 

السياسي » التزال تزخر بالكثير من المشاعر السلبية 

التي تعد اصل وحقيقة الموقف السياسي العام »للكتلة 
الحرجة«..

ومع أن اآلخرين يدركون هذا إالَّ أنهم قدا أظهروا 

استعدادًا وقدرة هائلة على استمراء)سادية ( تيار اإلسالم 

السياسي.. ولعمري انها قابلية تستحق الدراسة..!!

ما لهذا الشعب صابر؟
عبدالخالق المنجر

ـــــــا بــــالــــمــــنــــابــــر ـــــــون ـــــــدع خ
ـــر ـــاف ــــب ك ــــع ــــش ــــــوا أن ال ــــــت أف

قــــــتــــــلــــــونــــــا بـــــالـــــمـــــعـــــابـــــر
ــــر ــــاب ــــمــــق ــــل ــــــــا ل ــــــــون ــــــــل أوص

ـــر ـــاب ــــب ص ــــع ــــش مــــــــال هــــــــذا ال

لــــخــــنــــاجــــر بــــا ۹ طــــعــــنــــونــــا 
ــــــر ــــــاج ــــــت وف ــــــزم ــــــت ـــــــــل م ك

خــــر يــــفــــا ٍخ  أ ــــــل  ــــــت ــــــق ب و
ــــر ف ــــا س فـــــــعـــــــٌل  هــــــــــذا  ن  إ

ـــر ـــاب ــــب ص ــــع ــــش مــــــــال هــــــــذا ال

ـــر ـــاع ـــش ـــم ــــــل ال ــــــوا ك ــــــرح ۹ ج
ــــعــــســــاكــــر ـــــر ال ـــــي ـــــوا خ ـــــل ـــــت ق

ــــر ــــاع ـــــــســـــــان ش قــــــطــــــعــــــوا ل
ــــر ــــاك ــــن ــــم ــــــــل ال عــــــمــــــلــــــوا ك

ـــر ـــاب ــــب ص ــــع ــــش مــــــــال هــــــــذا ال

ـــر ـــاف ـــس ـــم ــــوا مــــــــال ال ــــب ــــه ۹ ن
ــــة مــــهــــاجــــر ــــب ــــي ضـــــــربـــــــوا ش

طــــــاعــــــن فـــــــي الــــــســــــن فــــاتــــر
ــــــن وظـــــاهـــــر ــــــاط ـــــــدوا ب ـــــــح ج

ـــر ـــاب ــــب ص ــــع ــــش مــــــــال هــــــــذا ال

۹ خـــــدعـــــونـــــا بـــالـــمـــظـــاهـــر
ـــــر ـــــاك كــــــــل مـــــتـــــغـــــطـــــرس وم

أخــــــــرجــــــــونــــــــا لــــلــــتــــظــــاهــــر
ــــر ــــاج ــــت ــــم ــــل وجــــــــهــــــــونــــــــا ل

ـــر ـــاب ــــب ص ــــع ــــش مــــــــال هــــــــذا ال

ـــر ـــاي ـــض ـــح ــــــل ال ــــــوا ك ــــــس ۹ دن
ـــــر ـــــحـــــراي ـــــل وأســــــــــــــــــــــــاءوا ل

ــــــن حـــــفـــــل ســــاهــــر ــــــوه ــــــل أدخ
ــــــــــــــــاٍص وســــــامــــــر بــــــيــــــن رق

ـــر ـــاب ــــب ص ــــع ــــش مــــــــال هــــــــذا ال

المحامون يتعرضون العتداءات منظمة 
من وزير العدل

البيت  > دانـــت مؤسسة 
القانوني »سياق« االعتداءات 
التي قالت ان محامين يمنيين 
يتعرضون لها وبشكل ممنهج 
ــعــدل في  مــن قبل وزيـــر ال
ــذي صرح  حكومة الــوفــاق ال
مؤخرًا عدم اعترافه بقانون 
المحاماة في  تنظيم مهنة 
اليمن والمعتمد منذ سنوات 
ونافذ المفعول بما ينص عليه 
من حقوق وواجبات للمحامين.

وقــــال بــيــان صــــادر عن 
المؤسسة ان وزير العدل المنتمي لحزب االصالح وجه 
قضاة الجمهورية بحبس المحامين وتقييد حرياتهم 
ومنعهم من مزاولة مهنتهم بكرامة والدفاع عن 
موكليهم أمام المحاكم، واضاف بأن التوجيهات قضت 

ايضًا بإخراج المحامين من 
قاعات المحاكم اذا استلزم 
األمر بالقوة وبصورة تمثل 
ــام الــدســتــور  ــك انـــكـــارًا الح
ــدارًا  والقوانين النافذة واه

للعدالة.
ــر  ــن وزي ذلـــك الــمــوقــف م
العدل جاء اثر تلقيه عددًا من 
الشكاوى المقدمة من بعض 
المحامين عبر نقابة المحامين 

ضد تصرفات بعض القضاة.
ــدت مؤسسة البيت  ــاش ون
القانوني رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور 
هــادي بسرعة التدخل لحماية المحامين ومهنة 
المحاماة، كما طالبت من اتحاد المحامين العرب اتخاذ 

موقف مساند للمحامين اليمنيين..


