
صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش 
ال��ش��ع��ب ال��م��داف��ع��ون ع��ن الشرعية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ب��ف��ض��ح وط��اوي��ط 
االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون 

هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولون وهم 

يذودون عن الحق والحقيقة..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لكم فإنها 
ترصد بعض من تلك المعارك الوطنية 

المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 24 / 12 / 2012م 
 الموافق :11 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1641( فيسبوك14

أحمد علي  ويحيى.. 
ومشكلة اليمن

همدان العليي 

إل��ى م��ن ص��دع��وا رأس��ن��ا بأحمد علي 
ويحيى.. مشاكل اليمن لن تحل بإقالتهما، 
فها هم أبناء مبارك في السجون ومصر 
ال تزال تتوجع بالرغم من أن مشاكلهم 

تافهة مقارنًة بما لدينا.

صدقوني ثمة ما هو أخطر من العيال 
)األشخاص(..

لدينا )المشاريع( الفئوية الذكية التي 
تمثل الخطر الحقيقي، ولذا يجب تكثيف 
الجهود ورص الصفوف لتفنيدها ودحض 
حججها وأباطيلها.. أما األبناء فأمرهم 

سهل ..

عن زيارة الزعيم ألحياء العاصمة..
السالمي صادق

بعد زيارة الزعيم ألحياء حدة بالعاصمة صنعاء 
ومركز ضمران كانت هناك ردود افعال منها:

اللقاء المشترك يطالب بمنع صالح من التسوق 
ويعلن انه خرق للمبادرة الخليجية..

صادق االحمر يعتزم زيارة سام مول..
االهالي \التغيير\ اخبار اليوم\ الصحوة ..صالح يقوم 
بزيارة لمركز التسوق الذي يمتلكه والذي يعمل تحت 

اسم وهمي هو ضمران..
علي محسن يعتزم القيام بزيارة لجامعة االيمان ..

أهم شيء ان الزعيم علي عبداهلل صالح زار مركز 
ضمران وزيارته وقعت ملطام بين العيون للجميع 
..الزعيم يمارس حياته بشكل طبيعي ليس كرئيس 
وإنما كواحد من الشعب )ماهوش( ابن شيخ وال ولد 
مسؤول وهذا الذي اكسبه محبة الجميع .. قائد امتلك 

قلوب العامة والبسطاء ...
أنا على ثقة ان علي محسن مشدد االجراءات االمنية 
حول مقر الفرقة ألنه يعرف لو يزورها الزعيم فإن كل 
العساكر سيلتفون حوله ويصيحون .. الشعب يريد 
علي عبداهلل صالح ...ووحدهم اللصوص والفاسدون 

هم الذين لم يكونوا يريدونه..
الزعيم قائد شجاع ومغامر ومخاطر وله حضور 
وكاريزما ..كما انه ال يخاف، وهذا هو الذي يخيف 
خصومه ..واذا كان على استعداد للمغامرة بحياته 
وال يخاف على نفسه إال انه اثبت للجميع انه ليس على 
استعداد للمغامرة بمستقبل اليمنيين وانه يخاف على 

ابنائهم وعلى دمائهم اكثر مما يخاف على نفسه..
الزعيم استطاع التكيف مع وضعه كرئيس حزب 
ورئيس سابق لكن خصومه لم يستطيعوا التكيف 
مع اوضاعهم الجديدة .. فلقد أثبت الزعيم للجميع 
انه رجل شجاع ويمارس حياته في اوساط الشعب 

..يحضر االعراس ويزور االصدقاء ويستقبل المهنئين 
ويشارك في حملة النظافة ..ويزور مراكز التسوق 
ويشارك في الفعاليات السياسية لحزبه ..بينما 
خصومه الغدارون ال يستطيعون التصالح حتى مع 

أنفسهم..
قالوا انهم سيزحفون ال��ى غرفة نومه.. ومن 
المفارقة ان��ه خ��رج ال��ى ال��ش��ارع .. بينما هم لم 
يستطيعوا مفارقة غرف نومهم من الخوف ولم 
يستطيعوا الخروج من البدرومات من الجبن.. 
فباسندوة يمارس مهامه من غرفة نومه في بيته 
وقادات المشترك يمارسون اعمالهم من غرف النوم 
..وغيرهم في الموفنبيك ..كلهم في غرف النوم 
..فيما الزعيم صالح يتجول في الشوارع واألحياء 
ويعيش بين اوساط الناس ..انه قائد شجاع وقوي 
ويحبه الشعب.. فيما خصومه جبناء ويكرههم 

الناس..

  الهيكلة وحقوق خريجي  الجامعات
أحمد عبيد-المحامي 

 فخامة المشير عبدربه منصور هادي القائد االعلى للقوات 
المسلحة، والى وزيري الدفاع والداخلية... نستغرب بشدة استمرار 
الظلم المتعمد من قبلكم بحق العسكريين حملة الشهادات 
الجامعية وعدم إعطائهم حقوقهم بموجب القانون وأقلها الترقية 
الى رتبة المالزم الثاني.. بينما نسمع كل يوم قرارات هيكلة 
للجيش إال أن الجامعيين العسكريين ظلوا قبل وبعد الهيكلة 

يعانون نفس الظلم ..
والمؤسف أن أبناء المشائخ  وقطاع الطرق يتم ترقيتهم ليس 
الى رتبة المالزم فحسب وبدون مؤهل بل الى رتبة النقيب 
وما فوق.. أليس العسكريون الجامعيون أولى وقد كفل حقهم 
القانون ويخدمون في كل سهل وجبل وصحراء.. وأذّكركم بالنص 

القانوني:

قانون رق�������م ) 67( لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات 
المسلحة واألمن مادة )13( : يعين الضابط ألول مرة في القوات 
المسلحة واألمن بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناًء على 
توصية لجنة الضباط العليا واقتراح الوزير المختص وعرض 

رئيس الوزراء من الفئات التالية :
 أ- خريجي الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية اليمنية .

 ب- خريجي الكليات العسكرية وكليات الشرطة العربية 
واألجنبية المعترف بها من الجهات المختصة في الجمهورية .

 ج- حملة الشهادات الجامعية من الجامعات اليمنية والجامعات 
المعترف بها من الجهة المختصة .

 د- خريجي الدورات التدريبية المؤهلة للتعيين في رتبة الضابط 
والتي تعقد للمساعدين األوائل ، مع عدم اإلخالل بالشروط 

األخرى المحددة في هذا القانون .

مصر بنصف دستور لالخوان

Amoo Ali

اخ��وان مصر سيكسبون ك��م.. نص 
دستور لكنهم سيخسرون مشروعية 

سياسية وشعبية..
سيقضون عهد حكمهم في منازعات 
لمحاكم  ا بين  وشحططة  ي��ع  وش��را

والنيابات..
انقسام المجتمع المصري بهذه الحدة 

وهذا العمق يقدم زادًا وطاقة للمعارضة 
واستنزافًا لجسد سلطة االخوان المنهكة 

والمستنزفة..
ال أتوقع ان يستطيع الرئيس مرسي 
فتح ملفات مشاريع نهضة قومية في 
مثل هذا االنقسام الحاد وعدم توافر الحد 

االدنى من متطلبات التوافق الوطني..
أخشى ان تكون رئاسة مرسي هي 

بيضة ديك االخوان الواحدة..

باإلضافة إلى ما قال لينين..

  البكاء على كرسي اإلمامة

صالح الحنشي

تذكرت ما قاله الشهيد 
جورج حاوي في لقاء على 
قناة »الجزيرة« منذ مدة، 
فيما يخص الصراعات في 
الجنوب حين كان وسيطًا 
في كثير من االوقات بين 

طرفي الصراع..

ق��ال: كنا ننصحهم ان 
م  لخصو ا قتل  ا  يتجنبو
ويكتفوا بنفيهم.. إذا لزم 

االمر..
وق�����ال: ك���ان ال���روس 
ينصحون ال��ق��ي��ادة في 
الجنوب باالنفتاح على 
ال���ج���وار .. دول  دول 
الخليج«، ول��ك��ن كانت 

ق��ي��ادة الحكم ه��ي من 
الي��ري��د االن��ف��ت��اح على 
دول الخليج، ألنها دول 

رجعية..
هذا يؤكد ان كل ماحل 
بنا ال عالقة للخارج به 

وانما من انفسنا..
ال داع����ي ألن ت��رم��وا 

أخطاءكم على غيركم..

سام الغباري

يريد لنا الحوثي أن نؤمن 
بالدولة المدنية.. فيكرر علينا 
أسطوانة اإلخوان المملة وهو 
يذكرنا بوجوب نصرة اإلمام 
زيد والثأر من َقتَلة الحسين 
.. بينما يقدم نفسه كفارس 
غير نبيل لحمل لواء االنتقام 
عليهم  م��ر  مجرمين  م��ن 
1400 ع��ام للصعود عبر 
إي��ح��اءات اإلب��اء إل��ى كرسي 
اإلمامة وال��والي��ة، بينما ال 
نجد سبياًل للنيل من مجرمي 
اليوم وفاسدي الوفاق ودعاة 

الوالية الدينية التي يريد لنا 
أنصارها أن نصمت ونردد 

شعاراتها الباكية .
 فال نبكي .!

لقد مللنا البكاء ..
 بالنسبة لي فقدت أي قدرة 
على ذلك بعد وفاة والدتي، 
حينها انتحبت طوياًل وكان 
يُ�سمع  ل��م��ؤل��م  ا نشيجي 
كل من في العالم فتورمت 
عيناي وخ��ارت قدرتي على 
استجالب الدموع وسقطت 
مرغمًا باإليمان بقدر الوفاة 

.. إنا هلل و إنا إليه راجعون . 

مخطط تركي الحتالل اليمن
Salah Salem

مشروع تركي للعودة إلى احتالل اليمن عبر بوابة »اإلخ��وان 
المسلمين«.. أوردت احدى الصحف العديد من التفاصيل والحقائق 
حول هذا المشروع االستعماري من بينها سيطرة تركيا على اقتصاد 
حكومة المبادرة عبر لجنة يرأسها القيادي اإلخواني التاجر حميد 

األحمر .
وقيام حزب »العدالة والتنمية« التركي بتدريب أكثر من 800 

شخص من كوادر حزب اإلخوان المسلمين في اليمن )اإلصالح(..
 وبينت الصحيفة أن سواحل المخا وباب المندب أصبحت مفتوحة 

بشكل كامل أمام عمليات تهريب األسلحة من تركيا.
وأن العمل التركي على هذا المشروع بدأ منذ سنوات بعد وصول 
حزب »العدالة والتنمية« اإلسالمي للسلطة في تركيا، وأن وتيرة 
التحركات التركية على األرض اليمنية أصبحت نشطة للغاية بعد 
موجة ما يسمى ب�«الربيع العربي« التي وصلت إلى عدة أقطار عربية 
بينها اليمن، وقالت: إن تلك التحركات التي هدفت إلى إيصال حزب 
اإلصالح إلى السلطة تتم بالتوازي مع مشروع مماثل في مصر، حتى 
يكون لتركيا النفوذ األكبر على ممرات المالحة المائية في جنوب 

وشمال البحر األحمر »باب المندب وقناة السويس«..


