
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 : 25 / 6 / 2012م 
 الموافق :4 / شعبان / 1433هـ 

العدد: )1616( فيسبوك16
أرقام وهواتف اللجنة العسكرية!!بؤر االرهاب

د.يوسف الحاضري

ال نريد أن تبكي 
على جثثنا.. نريدك 
أن تحمينا فأنت ولي 
أمرنا.. نريد أن تسن 
فيه  يكون  نونًا  قا
اآلتــي أدنــى مطلب 

للجماهير:
ــس  ــي - إلـــــى رئ
الجمهورية الموقر 
القائد األعلى للقوات 
المسلحة من بيده 
القرار والصالحيات 
المطلقة والمؤيدة 
مــن قــبــل الــعــالــم 
أجمع.. دعــوة إليك 
للقيام بواجبك على 
أكــمــل وجـــه للحد 
ــول إلى  ــوص مــن ال
»عرقنة اليمن« من 
لتفجيرات  ا خــالل 
ــة والــتــي  ــي ــاب اإلره
ــطــال  أصــبــحــت ت
ـــال  ـــع وب ـــي ـــجـــم ال
استثناء.. دعوة إليك 
بإصدار قرار تأديبي 

وقائي وعقابي يكون مضمونه اآلتي:
ــذي قــام بالتفجير  - هــدم بيت الشخص ال
اإلرهابي وتشريد نسائه وأطفاله وجميع آل بيته.
- إغــالق أي جهة »دينية أو أكاديمية« يتم 
التوصل إلى أن اإلرهابي تدرب أو تعلم فيها 
وهدمها ما لم تكن مسجدا وتغيير طاقم الجهة 

إن كانت مسجدا.
- في حالة التفجيرات الكهربائية وكابالتها 

ــرات  ــي ــج ــف ــت وال
ـــة  ـــي ـــط ـــف ـــن ال
يتم   . . نابيبها وأ
إعــطــاء مهلة 3 
أيـــام لـ)القرية 
- الــمــنــطــقــة( 
التي خــرج منها 
ــي  ــاب هـــذا اإلره
لــى  إ لتسليمه 
الـــســـلـــطـــات 
الــحــكــومــيــة ما 
لـــم يــتــم مسح 
الـــقـــريـــة مــن 
الخارطة اليمنية 
ن  لتكو مــســحــا 
للبقية  ة  عــبــر
يــتــم  بـــعـــد أن 
إعطاؤهم مهلة 
ــــرى إلخـــراج  أخ
االطفال والنساء 
ــمــمــتــلــكــات  وال

منها..
ــرارات أو  فأي ق
خطط  و  أ ى  ؤ ر
ـــذه  ــــكــــون ه ت
ـــكـــار أدنـــى  األف
لن  فيها  شـــيء 
تلبي أمن واستقرار الوطن والمواطن في اليمن 
بأي حال من األحوال فقد سئمنا التفجيرات وما 
يتبعها من اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع 
والنزاع السياسي في اليمن الحبيب وتالشي 

القضية األساسية في الوسط..
سئمنا التفجيرات ومــا يليها من تبادل 
االتهامات قبل أن تتالشى وتصبح جزءًا من 

الماضي!!

رشاد الصوفي

يستغرب البعض سر تواطؤ اللجنة العسكرية 
مــع )جــهــال األحــمــر( وغضها للطرف عن 
خروقاتهم واستمرارهم في التمرد مما جعل 
البعض يبحث عن السبب فكان الجواب سهال 

وغير متوقع..
يــوم أن شكلت اللجنة قــدم ألعضائها رجل 
األعمال حميد األحمر خطوطًا مجانية تحمل أرقامًا 
ذهبية مع تلفونات من وكالة المترب )نسب حميد 

األحمر( ذات مواصفات حديثة..
ومن حينها وجد أعضاء اللجنة العسكرية أن 
حميد األحمر قد أحرجهم بكرمه ونبل أنسابه 
لذا كان من الصعب عليهم أن يتنكروا لجميله أو 

يبهرروا على أصحابه..
بل ان البعض منهم صار اليطعم القات اال في 
)مقيل( الشيخ أو أنساب الشيخ سواء )المترب( أو 

)الخامري(..
وبهكذا اتضحت قصة اللجنة العسكرية طيلة 7 

أشهر من تاريخ تشكيلها..

في منزل 
الزعيم

Nabil Ali Alsoufi

 زرت رئيس المؤتمر الشعبي 
العام.. في منزله.

 شيء جميل أن يكون لنا رئيس 
سابق اليزال فاعال سياسيا..

ــه، قلت  ــارت  وانــا خــارج مــن زي
نخطو  ن  أ لنا  يمكن   : لنفسي
خطوة مهمة لألمام، النجاز تحول 
يجنبنا   . . حقيقي طي  ا يمقر د
االخفاقات التي كانت تحدث عقب 
كل عملية اقصاء.. ســواء باسم 
الثورات أو باسم الحروب الوطنية 

المختلفة..
 لكن السؤال: كيف يمكن تجاوز 
تحديات »بقايا النظام«، الذين 

خرجوا منه لحماية الثورة..
ــم اليــقــبــلــون، مطلقا، أن   ه
ينافسهم أحد على تمثيل النظام 
ــســابــق.. ألن هــذا يقلل من  ال

حصصهم في الغنائم.
 شخصيا، أتمنى أن يبذل الرئيس 
ــادي، جهودا  عبدربه منصور ه
لمصالحة بقايا النظام مع بعض.. 
ليكونوا طرفًا واحدًا، قد يكون األمر 

أكثر يسرًا على البالد.

 المؤتمر حزب الوطن
 Hussein Alrefaei  

من أجل المحافظة على دوره الريادي يجب 
استيعاب دروس المرحلة الماضية، وعدم 
السماح للمكايدات السياسية الموجهة تجاه الكثير 
من قياداته التي كانت لها أدوار ومواقف بارزة في 
مختلف المراحل والتزال.. الشك انها التخدم مسيرة 
المؤتمر بقدر ماهي موجهة لخلخلة الصفوف عبر اتباع 
البعض التعامل مع مصطلح المالئكة والشياطين بين 

صفوف قياداته..
انها لكارثة حينما نصل اليوم دون استيعاب افرازات 
المرحلة الماضية ، ويظل الباب مفتوحا على مصراعيه كما 
كان من ذي قبل حيث تستطيع  من خالله قوى دخيلة على 
المؤتمر التسلل بكل يسر وسهولة ويتاح لها العمل على زعزعة 
صفوفه في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن والمؤتمر 
في آن واحد والتي الشك انها تنذر بعواقب قد ال يتوقع نتائجها 

الكارثية من افنوا حياتهم في بناء مسيرة هذا الصرح الوطني..!
 فإذا كان والبد من رص الصفوف والسير قدمًا البقاء المؤتمر 
التنظيم الرائد على الساحة فإن على الجميع استشعار المسئولية 
وعدم السماح ألي كان بأن يدخل المؤتمر في دوامــة المكايدات 
السياسية في هذا الوقت الضيق بالذات من خالل اختالق بعض االدوار 
التي من شأنها عرقلته عن المضي في متطلبات تعزيز البناء التنظيمي 

لتكويناته..!!
علينا ان اال نطمئن كثيرًا بأننا تخلصنا في المؤتمر من الشوائب التي 

كانت تسيئ إليه في ما مضى، فما تبقى منها التزال هي الخطر األكبر..
اللهم اعني على صديقي أما عدوي فأنا كفيل به..

لجنة العزومات 
ومقايل 
المشائخ..

كامل الخوداني

اللجنة العسكرية التي عقدنا عليها 
االمــل بعد صــدور قــرار تشكيلها 
اثبتت انــهــا لــم تكن إاّل ظاهرة 
اعالمية الغير، فعلى ارض الواقع 
لم تقم هذه اللجنة بعمل شيء عدا 
رفع التقارير ومحاضر االجتماعات 

وكشوف البدل اليومي..
الحصبة مازالت تئن وترزح تحت 
احتالل الهمج الذين يتوسعون يوما 
بعد يوم بدال من ازالة متاريسهم 
وترحيلهم مــن شـــوارع صنعاء 
واحيائها نجد انه يتم نقلهم من 
اماكنهم الحالية الى اماكن اخرى 

وبشكل اوسع ..
اللواء 63في بيت دهره محاصر 
ــزداد الحصار عليه ومناشدات  وي
منتسبيه واصــواتــهــم ترتفع وال 
مغيث وال مجيب واللجنة العسكرية 
ال يعنيها االمر ال من قريب وال من 

بعيد ...
ــفــائــدة الــتــي استفدناها  ــا ال م
كمواطنين مــن هــذه اللجنة..؟! 
بالتأكيد اللجنة لم تأت لنا بجديد 
بقدر ما كانت احد اسباب عرقلة 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
لعالقات  با ا  كثير تهتم  ونجدها 
الشخصية والعزومات وعقد جلسات 
المقيل مع هذا الشيخ اومــع هذا 
النافذ وهــذا ما قامت به اللجنة 
طوال الفترة الماضية منذ صدور 

قرار تشكلها..
 اللجنة العسكرية عجزت عن ازالة 
اي مترس من متاريس الحصبة 
او تنفيذ قــرار من قراراتها حتى 
وصل االمر الى استدعاء جمال بن 
ـــراف بنفسه  عمر للحضور واالش
على تنفيذ اي قرار او حتى ازالة اي 
شوال ترابي من شواالت المتاريس 

االحمرية..
يا لجنة العزومات ووجبات الغداء 
والمقايل افتونا مافائدتكم وما 
فائدة  اكتافكم التي ترتص بها 
النجمات والطيور في الوقت الذي 
نجد فيه عجزكم عن فك الحصار 
على األلوية العسكرية المحاصرة 
على بعد كيلومترات من اعينكم..؟! 

يحدث ذلك وانتم صامتون..

وزير الداخلية.. وشهداء 
ميدان السبعين

 Nazeeh Ahmed
 Alemad

هل تعلم أن معالي 
وزيــر الداخلية لم 
اليوم  يذهب حتى 
لــتــقــديــم تــعــازيــه 
في شهداء جريمة 
مــيــدان السبعين, 
ســــواء لــزمــالئــهــم 
ــم أو  ــه ــدات فــي وح

ألهاليهم؟
ــم أن  ــل ــع ـــل ت  ه

معالي السيد وزيــر الداخلية لم 
يشارك في مراسيم تشييع جثامين 

الشهداء؟
ــأن أغــلــب الــوفــود   هــل تعلم ب
العربية واألجنبية التي زارت اليمن 
خالل الشهر الماضي قامت بزيارة 
مشروع النصب التذكاري الخاص 
بشهداء تلك الجريمة وبتقديم 
لمنتخب  ا فيهم  بمن  لــتــعــازي  ا
الفلسطيني والوفود القادمة من 

الصين وأمريكا؟

 هــل تعلم بأن 
خلية  ا لد ا ة  ر ا ز و
وجــهــات التحقيق 
لــم تسمح وحتى 
اليوم ألولــيــاء دم 
الشهداء باالطالع 
ت  لتحقيقا ا على 
بتلك  لمتعلقة  ا
ــجــريــمــة ســـواء  ال
بصورة مباشرة أو 

عبر محاميهم؟
 هل تعلم بأنه 
حتى الــيــوم لم 
يتم القبض على أحــد على 
ذمة هذه الجريمة والتي تعتبر 
الجريمة األكــبــر فــي تاريخ 
اليمن باستثناء والد االنتحاري 
والـــــذي ال تــربــطــه عــالقــة 
مباشرة بالجريمة سوى بعض 
المعلومات التي قد يدلي بها 

بخصوص تاريخ ابنه؟
هل تعلم أن معالي وزير الداخلية 
ــو وزيـــر الــداخــلــيــة بحكومة  ه

الجمهورية اليمنية؟


