
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 : 30 / 4 / 2012م 
 الموافق :8 / جماد ثاني / 1433هـ 

العدد: )1606( فيسبوك16

27 إبريل.. 
ومؤسس الديمقراطية

الشدادي العولقي 

جـــدد الــيــمــنــيــون ارتــبــاطــهــم  
لديمقراطية  ا ــوم  ي بمناسبة 
»27 إبريل« والتي تعود جــذوره إلى 
1993م عندما توجه ماليين  ــام  ع
اليمنيين إلى صناديق االقتراع في أول 
انتخابات برلمانية حرة ومباشرة عقب 
إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 
عام 1990م، مؤسسين بذلك مسيرة 
النهج الديمقراطي وصناعة التحوالت 
السياسية والتنموية في مختلف المجاالت 
الرئيس علي عبداهلل صالح  بقيادة 
ــد الديمقراطية  الزعيم الموحد ورائ

ومؤسس الدولة اليمنية الحديثة.
ــوم الــــ27 مــن إبــريــل يومًا  ويعد ي
مشهودًا في تاريخ اليمن الحديث، تم 
فيه إرساء النظام الديمقراطي التعددي 
الذي أتاح المجال أمام كافة األحزاب 
العلن وخوض  العمل في  لممارسة 
الدورات االنتخابية على قاعدة التنافس 
عبر البرامج، كما وأتاح للمواطن اليمني 
اختيار من يمثله في السلطة التشريعة 
ثم السلطة المحلية وصوال إلى أعلى 
هــرم في الدولة والمتمثل بمنصب 

رئيس الجمهورية.
ويسجل التاريخ للمؤتمر الشعبي العام 
بأنه كان التنظيم الرائد الذي ترجم 
توجهات الزعيم علي عبداهلل صالح في 
قيادة الوطن نحو الوحدة والديمقراطية 
وتجسيد طموحات وآمال الشعب اليمني 
نحو التقدم واالزدهار والبناء والتنمية 
بعد سنين من االنقالبات والصراعات 

الدموية ومحدودية المشاريع الخدمية 
واالقتصادية، وتجسدت عظمة يوم 
ـــ27 من إبريل في وعي اليمنيين  ال
وتمسكهم بالنهج الديمقراطي أمام 

رياح القوى االنقالبية خالل فترة 
األزمــة التي عصفت بالبالد 

منذ بداية العام الماضي، 
قتهم  عال يــن  مــعــمــد
بــالــديــمــقــراطــيــة في 
الرئاسية  االنتخابات 
المبكرة التي جرت يوم 
لماضي  ا ير  فبرا  21
ومنح فيه أبناء شعبنا 
تــهــم  أصــوا العظيم 
لــلــمــشــيــر عــبــدربــه 
منصور هادي، رئىسًا 
للجمهورية مشكلين 
بذلك استثناء إضافيًا 
جمياًل في المنطقة 

العربية.

الفئة الباغية !! ..
سبعة عشر مليار ريال يمني شهريًا.. أي  

بما يعادل 80 مليون دوالر شهريًا تضخها 
دولة قطر لحزب التجمع اليمني لإلصالح باليمن 
إلدارة أزمة خيانة البلد والوطن وتفكيك الوحدة 

وتحويل اليمن إلقطاعيات مملوكة لنافذين ..!!
تخيلوا 17 مليار ريال شهريًا .. هذا هو الفساد 
الحقيقي .. الفساد الذي لم يعلمه المشترك إال 
في أكتوبر 2011م وهو الشهر الذي شهد نزوحًا 
جماعيًا من ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء وبقية 

الساحات في المدن الرئيسية .. 
ــال.. فيما شباب اليمن يقدمون  17 مليار ري

كقرابين لوهم التغيير..!!
17 مليار ريال فيما الوطن يُـقاد نحو االنتحار..

17 مليار ريال إستثمرها اإلصالحيون الفاسدون 
كــخــيــانــة عــظــمــى لوطنهم 

وإســقــاطــه فــي براثن 
الفوضى والفساد..

لحقيقي  ا د  ــا ــس ــف ل ا
ــا يــزعــمــون أنــه  لــيــس م
فساد وزراء.. أو نافذين.. 

الفساد الحقيقي يكمن في 
الخيانة والــرشــوة وبيع 
الوطن بمقابل حفنات 
بائسة من المال والعهر 

 ، ح  لمفضو ا سي  لسيا ا
والربيع القذر.

لستم ثـــوارًا أيها الشباب 
.. ضحايا  أنتم ضحايا   ..

حقيقيون..
قنوات اإلصــالح بقيمة 

مليون دوالر لكل قناة..
لقد تطاول اإلصالحيون 

في البنيان والفساد الموحش 
واإليــغــال اإلقــصــائــي المقيت 

والتوحش النازي المؤسف.. 
ــد أحـــرقـــوا كل  ــق ل

شيء..
دمروا كل شيء..

فمتى يعي الشعب.. متى 

يعي الجميع أن هؤالء مجرد خونة.. 
ليسوا كلهم بالطبع.. لكن قادتهم يفهمون 

اللعبة..
قادتهم يمارسون التضليل.. والخيانة.

ان على المجتمع اليمني أن يعي دوره الحقيقي.. 
للخروج في وجه الفئة الباغية..

لقد بغيتم.. وسنقاتلكم بسلمية.. بال سالح.. 
وبال رصاص..

سنقاتلكم بتعرية أفكاركم ..
وفضح خياناتكم .. التي ترتقي لمراتب الخيانة 
والوطن  للبلد  لتاريخية  ا الخيانة   . . العظمى 

والحقيقة واإلنسان اليمني ..
تبا للخونة.. تبًا لإلصالح.

القاضي وجحا
المار شرف الدين

كـــان جــحــا ذات يــوم  
يتسوق .. فجاءه رجل 
من الخلف وضربه كفًا على 

خده.
فالتفت إليه جحا وأراد أن 
الرجل  يتعارك معه.. ولكن 
اعتذر بشدة قائاًل: إني أسف 
يا سيدي.. فقد ظننتك فالنًا 
.. فلم يقبل جحا هــذا العذر 
وأصر على محاكمته .. ولما عال 
الصياح بينهما اقترح الناس 
أن يذهبا إلى القاضي ليحكم 

بينهما..
فذهبا إلى القاضي وصادف 
أن ذلك القاضي يكون قريبًا 
للجاني .. ولما سمع القاضي 

القصة غمز لقريبه بعينه )يعني ال تقلق فسأخلصك من هذه الورطة(.
ثم أصدر القاضي حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينارًا عقوبة على ضربه .. فقال الرجل: ولكن يا سيدي 
القاضي ليس معي شيء اآلن.. فقال القاضي وهو يغمز له اذهب واحضرها حااًل.. وسينتظرك جحا عندي حتى 
تحضرها، فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه ليحضر المال.. ولكن طال االنتظار .. 
ومرت الساعات ولم يحضر الرجل.. ففهم جحا الخدعة .. خصوصًا أنه كان يبحث عن تفسير إلحدى الغمزات 

التي وجهها القاضي لغريمه.. فماذا فعل جحا؟
قام وتوجه إلى القاضي وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته .. وقال له: إذا أحضر غريمي الـ20 دينارًا 

فخذها لك حالاًل طيبًا، وانصرف.

نصيحة أغلى من 
الذهب

Ammar AL-Thahab

أمران ال يدومان في إنسان:
شبابه ، وقوته

أمران يتغيران في كل إنسان:
طبعه ، وشكله

أمران ينفعان كل إنسان:
حسن الخلق ، وسماحة النفس

أمران يضران كل إنسان:
حسد ذوي النعم ، والحقد على أهل المواهب

أمران تضر الزيادة منهما والنقصان:
الطعام ، والشراب

أمران تحسن الزيادة منهما ويضر النقصان:
العبادة ، واإلحسان

أمران يكرههما كل إنسان :
الظلم ، والفساد

أمران يولع بهما كل إنسان :
النفس ، والولد

أمران يجزع منهما كل إنسان:
المرض ، والجوع

أمران يحب أن يسمعهما من الناس :
الصوت الحسن ، والبشارة الحسنة
وكلمتان خفيفتان على اللســان :

سبحــان اهلل وبحمده .. سبحان اهلل العظيـــم
وأمـــر واحد يتفق عليـه الجميــع

 ))ال إلـه إال اهلل.. محمد رسـول اهلل(( صلى اهلل عليه وآله 
وسلم

إضافة جديدة إلى إنجازات الحكومة..
خالد...

معالي وزيـــر اإلعـــالم في  
حكومة الوفاق قرر إيقاف 
برنامج يعده األستاذ أحمد محيي الدين 
في إذاعة صنعاء فقط ألنه طرح رأي 
يخصه ينتقد أشخاص يفترض أن ال 
يمسهم أحد هذه األيام.. )ورجعنا( .. 

وهنا القصة بالتفصيل..
أعتقد أن البعض ال يعرفون من هو 
أحمد محيي الدين، انه الصحفي الذي 
تخرج في بداية الثمانينات من جامعة 
القاهرة.. بإمكانكم سؤال أي شخص 
في وكالة سبأ أو إذاعــة صنعاء، أو 
غيرها، أسألوا عن من هو أنزه شخص 

ترأس الجمعية السكنية لإلعالميين 
وتنازل عن رئاستها بمحض إرادته... 

سيتكلمون لماذا تمت إحالته إلى منزله بعد تعيينه 
مستشار.. أسألو عنه وزراء اإلعالم السابقين.. بل وكل 

الصحفيين الذين تتلمذوا على يديه..
كنت أتوقع أن يجد مثل هذا الرجل اإلنصاف بعد 
»تحرير« البالد ممن كان يعتقد أنهم فاسدين وضد 

حرية الكلمة ..
لكن ها هو وزير اإلعالم في حكومة الوفاق يقرر 
إيقاف برنامج أسبوعي عادي للغاية كان يعده إلذاعة 
صنعاء بعنوان حصاد الــنــدوات... بسبب أنه مس 
أشخاص معينين وبشكل مهني عارض وهو ينقل 

رأي أناس آخرين..
أوقف البرنامج، بالرغم من أن نائب رئيس قطاع 

اإلذاعة قد شكل لجنة للتحقيق وطلب 
لحلقة  ا مراجعة  لمستعرض  ا من 
التالية وتــم بثها، ليغضب معالي 
الوزير ويقرر إيقافه ربما بحجة أننا 
ــاق،، وبكل  هذه األيــام في أيــام وف
تعسف فقط ألنــه معالي الوزير!! 
أخشى أن تكون الدكتاتورية وتكتيم 

األفواه من جديد!!
وزراء اليوم وخصوصًا الذين خرجوا 
من مجلس النواب لم يعد لديهم الوقت 
الكافي لمطالعة صفحتهم على الفيس 

بوك الذي كانت مليئة بأرائهم..
لكنني وألول مره أطلب مثل هكذا 
طلب.. أن توصلوا هذا الرأي إلى أي 
شخص بإمكانها أن تصل هذه األحرف 

إلى الوزير والنائب العمراني..
ليس إستجداء إلعادة البرنامج فالرجل الذي وقف 
أمام الجميع لن ينحني أمام حكومة السنتين.. الرجل 
الذي أوقف عام كامل تقريبا )2000( وبدون راتب 
بسبب فضحه لقضية فساد، لن يضره إيقاف برنامج 

إذاعي أسبوعي..
لكن المأساة هي صدمتي أنا كشاب، كان يعطي 
ــذار لحكومة حملنا معها أحالمنا.. يقوم فيه  األع
الوزير بإتخاذ القرار بتعسف وبدون حتى أن يوجه 
دعوة لمناقشة رجل أفنى حياته في خدمة مؤسسات 
إعالمية عريقة.. ليأتي شيخ قبيلة من داخل البرلمان 
ويوجه قرارات من مكتبه األنيق.. دون السؤال عن من 

هو أحمد علي محيي الدين..

أقوال العلماء
مهندس محمود شعبان

االمام الشعراوي 
1- الناس غير منطقيين و ال تهمهم إال مصلحتهم ، أحِبهم على أية حال.

2- إذا فعلت الخير سيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانية خفية ، افعل الخير على 
أية حال.

3- إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاء 
مزيفين  وأعداء حقيقيين، انجح على أية حال.
4- الخير الذي تفعله اليوم سوف ينسى غدًا 

، افعل الخير على أية حال.
5- إن الصدق والصراحة يجعالنك عرضة 

لالنتقاد ، كن صادقًا وصريحًا على أية حال.
6- إن أعظم الرجال و النساء الذي يحملون 
أعظم األفكار يمكن أن يوقفهم أصغر الرجال 
والنساء الذين يملكون أصغر العقول ، احمل 

أفكارًا عظيمة على أية حال.
لكنهم  المستضعفين  الناس يحبون   -7
أجل  مــن  جــاهــد  لمستكبرين،  ا يتبعون 

المستضعفين على أية حال.
8- ما تنفق سنوات في بنائه قد ينهار بين 

عشية  وضحاها ، ابن- على أية حال.
9- الناس في أمسّ الحاجة الى المساعدة 

لكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم ،ساعدهم على أية حال.
10- إذا أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض باإلساءة ، أعطِ العالم 

أفضل ما لديك على أية حال.

قطع طريق صنعاء- مأرب

هاني كريم الصادق

لماذا يصر المنشق واالصـــالح على قطع  
طريق)مأرب صنعاء(!! ولمصلحة من...!!؟

هذا هو السئوال الذي يطرح نفسه ويحتاج للنقاش 
والحوار حتى يعرف الجميع السر من وراء اصرار الجماعة 
على عدم التفاهم حول فك تلك الطريق مهما كانت 

الدوافع أو المغريات!!
البعض يرجع ذلك االصرار الى األمور التالية:

1- عالقة تلك الجهات بمفجري النفط والكهرباء 
بحيث ال تصل الدولة بقوتها وهيبتها اليهم وتمنع تلك 

األعمال التخريبية وبالتالي ستسبب 
خسارة تلك الجهات التي تربح من وراء 

تلك األعمال التخريبية.
2- عالقة تلك الجهات بالجماعات 

االرهابية وفــي مقدمتهم القاعدة 
)أنصار االخوان( بحيث أن استمرار قطع 

ذلك الطريق يوفر األجواء األمنة لعناصر 
التنظيم للتحرك بسهولة ويسر بين مأرب 

والجوف وحتى العاصمة صنعاء وصــواًل الى 
عمران..!

جميل الجعدبي

قــال الشيخ الزنداني:  
من  نشتكي  ــا  ــن ك (
الــدولــة والنظام والرئيس 
السابق واألوضــاع السابقة 

واآلن- والحمد هلل- بعد أن انتخب 
الشعب اليمني باختياره وبدون تزوير رئيسًا جديدًا 
وهي بمثابة البيعة للرئيس والبيعة هي الرضا 
والقبول بتسلمه هذا المكان والسمع والطاعة 
له...(.. اذا كان انتخاب )مرشح واحد( بمثابة بيعة 
توجب السمع والطاعة.. فماذا نسمي االنتخابات 

الرئاسية )التنافسية( عام 2006م؟
نشتكي  لمجيد  ا عبد شيخ  يا كنا  ا  ذ ا و
)تزويراالصوات( االنتخابية في انتخابات 

2006م.. فما حكم تزييف وتزوير 
العقول اليوم؟

أيهما اخطر.. 
تزوير االنتخابات

 أم تزييف العقول؟

أحمد محي الدين


