
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 : 17 / 9 / 2012م 
 الموافق :30 / شوال / 1433هـ 

16العدد: )1628(
القوات المسلحة واألمن ملك الوطن والشعب وال أحد وصي على هذه 

المؤسسة الوطنية الدفاعية واألمنية
عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

طاهش الحوبان نشر صورته مع زوجته 
ردًا على من يتهمه... باإللحاد!

 طاهر حيدر

 أثار احد الصحافيين اليمنيين غضب عددًا كبيرًا من 
القبليين ورجال الدين واألحزاب ذات التيار المتشدد، 
كونه نشر على صفحاته في الفيس بوك والصحف 
صورة للمرة االولى مع زوجته وهو واضع رأسه على 
صدرها واخرى وهو يحتضنها وهي كاشفة الرأس 
والوجه رغم أنها كأي يمنية من أسرة محافظة على 
التقاليد التي غالبًا ما تمنع رؤية المرأة كاشفة الوجه 
والشعر، وبسبب ذلك تم اختراق صفحته على الفيس 
بوك والكتابة عليها )لماذا اخترقنا صفحة هذا المعتوه 

الملحد( كونه نشر صورته مع زوجته.
الصحافي محسن عائض »المثير للجدل« والملقب 
)بطاهش الحوبان( قال ل� »الراي« الكويتية انه« بعد 
ان تم اخذ منه زوجته في مطلع العام الحالي التهامه 
بأنه مرتد وكافر، ومكوثها في منزل شقيقها أكثر 
من شهرين، هددت اخاها بأنها سترمي بنفسها 
في بئر ماء في حال لم تعد لزوجها محسن، فما كان 
من صهره الذي ينتمي ألحد األحزاب الدينية سوى 
ان يسلم باألمر الواقع ويسمح لها بالعودة لزوجها 

وأطفالها«.
وأضاف انه »وزوجته يحبان بعضهما البعض وال 
يمكن ألي قوة ان تفرق بينهما سوى قوة العزيز 

الجبار«.
ويسخر الصحافي محسن عائض الملقب بطاهش 

الحوبان من السياسيين اليمنيين والوضع في اليمن 
على طريقته الخاصة بكتابته الساخرة التي غالبًا ما 
تنشر معها صورة اغرائية وأحيانًا إباحية في صفحاته 
على الفيس بوك التي أيضًا غالبًا ما تخترق من حين 
إلى آخر، غير أنهم حاليا اخترقوا صفحته بسبب نشره 

صورته مع زوجته.
وأضاف: »لقد أصبحت حاليًا ملحدًا وكافرًا كوني 
انشر ص��وري في صفحتي وأن��ا مع زوجتي وهي 
محتشمة وليس فيها أي إباحة، وهناك صورة تنشر 
في تعليقاتي في صفحتي وفيها إغ��راء.. وال ادري 
لماذا الذين يكفرونني ويتهمونني باإللحاد يدخلون 
صفحتي ويشاهدون الصور التي يعتبرونها محرمة«.
وأرجع نشر صورته مع زوجته إلى كونه مع زوجته 
يعيشان حياتهما بحب وود ولهما الحرية بالظهور 
كيفما أرادا »الن رضا الناس غاية ال تدرك، والناس 
ال يدخلون اآلخرين الجنة او النار بل ان ذلك من حق 
اهلل.. وأي كفر ذلك ان يكون الرجل مع زوجته في وضع 
غير اباحي؟ وحاليًا بدال من التكفير اتجهوا الختراق 
صفحاتي... لكن سأنشئ مليون صفحة كوني 

طاهش الحوبان«..

بين يدي الرسول 
) األعظم )

ب��أب��ي أن���ت وأم�����ي ي��ا أب���ا ال��ق��اس��مِ  تف���دى
 وبنفسي و بأهل األرض مع��دودين ع������دَّا

 م��ن يساويك ج��الاًل سيدَ ال��رُّسْ��لِ  وم��ج��دا؟!
 من يدانيك وأنت البش�����رُ الكامُل حم�������دا؟!

 من يُج��اريك وأنت الطاه���رُ الفياضُ ج����ودا
 يعجز الوصفُ فما في الخلقِ  نلقى لك ن�����دَّا

 شَ������رَُفت مك���ةُ  إذ ك�انت لم�يالدكَ م�ه����دا
) ط�يبة ٌ( ط��ابت بأن ص��ارت ألكفانك لح���دا

 وث���وى بين ث��راه��ا ص��اح��بُ القبر المفدَّى
 وب��ن��و ال��عُ��رب ت��س��ام��وا ب��ك ق��ح��ط��اَن ون��ج��دا

 وجمي��عُ األرض بل والك��وُن يسمو بك وَجْ��دا
 ص��اح��بُ ال��ح��وض وأك���رم بحياض الحق ِوردا

 ش��اف��عُ ال��ن��اس ب��إذن اهلل والمحمود حم����دا
 في مقام الحم���د في أعلى العلى قربًا وودَّا

 صلوات اهلل تغشاك حبيب اهلل س�����������ردا
*** 

 ي���ا رس����ول اهلل ي���ا أك����رم م��خ��ل��وق وأن����دى
ي���ا خ��ل��ي��ل اهلل ي���ا أع��ظ��م إن���س���ان وأه����دى

 ل��م ت��ر ال��دن��ي��ا عليها م��ن س��م��ا مثلك زه��دا
 ج���اء ب��ال��ت��وح��ي��د واألخ�����الق إي��م��ان��ًا ورُش����دا

 ج��ع��ل األع����راب ب��ع��د ال��ش��رك للرحمن جندا
 ط��ل��ق��وا ال��دن��ي��ا ورام����وا ف��ي ج��ن��ان اهلل خلدا

 وم��ض��وا خلف رس���ول اهلل ف��ي ال��م��ي��دان ُأس��دا
 دح���روا ال��ط��اغ��وت والبهتان والكفر اأَلش���دَّا

 وج���ال ال��ن��ور ب���الد ال��ش��رق وال���غ���رب وأب���دى
 وغ����دت ب��ع��د ل��ه��ي��ب ال���ن���ار ري��ح��ان��ًا وب���ردا

 وت���ه���اوت دول ال��ب��اط��ل ك����لٌّ رام ص���دَّا
عِقدا األع��ظ��م  لقائد  ا خلف  الصحب  بثبات   

 صلوات اهلل تغشاك حبيب اهلل سردا
*** 

 ي��ا رس���ول اهلل ع�����ذرًا.. ن��ح��ن ج��ي��ٌل ي��ت��ردى
 ك��م تخلينا ع��ن ال���ق���رآن وال��ح��ك��م��ة قصدا

 وت��ف��رق��ن��ا ش��ت��ات��ًا نُ��رض��ع األط���ف���ال حقدا
 ف��ت��أخ��رن��ا ع��ن ال��رك��ب وص��رن��ا ال��ي��وم ُل���دَّا

 وت���خ���اذل���ن���ا وس��لَّ��م��ن��ا ب����الد ال���ح���ق ق���ردا
 يحكم األرض ب��ش��رع ال��غ��اب ال ي��رُق��ب عهدا

 يحرق األخضر وال��ي��اب��س.. ي��وري الحرب زندا
 ال ي��راع��ي ح��رم��ًة ف��ي األرِض.. ال يعرف مبدا

 ك��ل��م��ا أم��ع��ن ف��ي ال��ط��غ��ي��ان ال ن��م��ل��ك ردَّا
! أو نلطمَ خ��دَّا  وأن نشجبَ  أن نبكي   غير 

 سلب المسجد م��ن��ا.. وط���وى )ي��اف��ا( و)ل���دَّا(
 ومضى يذبح ف��ي )غ����زَة(.. ب��ل يحصد حصدا

 م����زَّق األرض وس���وَّاه���ا رك���ام���ًا وت��ع��دَّى
 من رُبا )كابول( حتى )القدس( مدَّ السيف مدَّا

 وغ����دًا يبتلع ال��ب��اق��يَ إن ل��م ي��ل��قَ ص��دَّا
 وي����دوس األم����ة ال��غ��رق��ى وي��م��ض��ي يتحدى

 أيُّ ض��ع��فٍ؟!... أم��ة المليار ال تُسكت وغ��دا!
 ي��ا رس���ول اهلل ع�����ذرًا.. ف��ت��راث ال��ع��ز أودى

 نحن ف��ي ح��ال م��ن ال��خ��زي ل��ه الجلمد يندى
 ل��ك��ِن األي����ام حبلى ب��ان��ب��ع��اث ال��ح��ق صَ��ْل��دا

 يُسكت الباطل ال يبقي له في األرض قيدا
 س��ي��ع��ود ال��ح��ق مهما ح���اول ال��ب��اط��ل جحدا

 وت���رى ال��دن��ي��ا س��الم��ًا يجعل العلقم شهدا
 ك��ان ه��ذا النصر ف��ي ال��ق��رآن ميثاقًا ووع��دا

 صلوات اهلل تغشاك حبيب اهلل س�����������ردا

 نادر سعد العمري

حررونا من الفساد
محمد جسار..

نسخة للمالحظات النهائية واإلقرار:
 بالمرصاد مجموعة من اإلعالميين 
والناشطين يسعون  والحقوقيين 

المجتمعية  الطاقات  ل��ى حشد  إ
ل��رص��د وك��ش��ف قضايا الفساد، 
وفضح الفاسدين للرأي العام، من 

خالل توظيف وسائل اإلعالم الجديد/ 
لمجتمع  ا دور  وتعزيز  االجتماعي 

وتوعيته وتثقيفه بمخاطر 
ال��ف��س��اد وأس��ال��ي��ب��ه 
وال��ن��ت��ائ��ج المترتبة 
عليه وطرح مبادرات 
م��ن شأنها اإلسهام 

في الحد من هذه اآلفة 
وتشكيل قوة رأي عام 

ضاغطة لمواجهتها، 
م���س���ت���ع���ي���ن���ة 
ب���م���ن���ظ���م���ات 
المجتمع المدني 
وك�����ل ال��م��ت��اح 
م��ن اإلم��ك��ان��ات 

وال��ق��درات المحلية 
وال��دول��ي��ة المسخرة 

لمكافحة الفساد.
 -المجموعة تتعهد بالحفاظ 

على سرية مصادر المعلومات، 
وتجند نفسها لحماية هذه المصادر 

بكل الطرق القانونية.

بن عمر ...و 8 ماليين دوالر
Nabil Ali Alsoufi

3 نقاط ميزت االتفاق  »يجب التذكير ب���
اليمني..

أوال: أن االتفاق كان نتيجة حوار مباشر 
بين األطراف..

 ث��ان��ي��ا: ك��ان هناك 
طرف محايد مقبول 
لطرفين  ا عند 
لعملية  ا سهل 

التفاوضية..
 ث���ال���ث���ا: تم 
ال���ت���وص���ل إل��ى 
خ���ارط���ة ط��ري��ق 
مفصلة تحدد العملية االنتقالية 
بشكل دقيق، حتى إن االتفاق 
ينص على ض��رورة تأسيس 
لجنة تفسير إذا ك��ان هناك 
خالفات حول تفسير االتفاق«.

 هذا من كالم لجمال بن عمر 
قبل فبراير الماضي..

اال صحيح ياجمال، فين راحت 
لغاؤها  ا واال  لتفسير؟  ا لجنة 
اليعتبر تعديًا على المبادرة، 
طالما الرئيس الجديد يريد ذلك..

 أكثر من استفاد من التسوية حتى 
االن، هم سكرتارية الرئيس عبدربه 
منصور ه��ادي، ثم جمال بن عمر، 
طبعًا الوزراء حقنا هم اصاًل مستفيدون 

في كل الظروف.. قبل المبادرة واال بعدها.
 ال أشير بأي مستوى لذمة بن عمر، فمن 
التفاهة الحديث عن رش��اوى في االداء 
السياسي، بل أقصد أن بن عمر، ينظر 
للتسوية بكلها وفقًا لما يدعم الطرف القوي، 
المهم أن يدير مشروع االمم المتحدة للحوار 
الوطني في اليمن، الذي من المقرر أن ينفق 

ميزانية تصل ل�8 ماليين دوالر..

نبيل الحسام

 ف��ي اك��ت��وب��ر 1993م 
كان العالم على موعد مع 
مفاجأة فجرها في وجهه 
الصومالي  الشعب  ء  بنا ا
ادهشت  فقد   . لعظيم  ا
أنباء االشتباكات  العالم 
ال��ع��ن��ي��ف��ة ف���ي ش����وارع 
)مقديشو( بين مقاتلين 
ص��وم��ال��ي��ي��ن وال��ج��ن��ود 
االمريكيين الذين كانوا قد 
قدموا الى الصومال بحجة 
مساعدة الشعب الصومالي 
في المساهمة بوقف الحرب 
االهلية ه��ن��اك وتقديم 

المساعدات االنسانية .
 لقد كانت الحرب االهلية 
على اشدها ورأت امريكا في 
ذل��ك ف��رص��ة للتدخل تحت 

مبررات انسانية كما كانت تتوقع ان جميع فصائل 
الصراع ستحاول التقرب اليها طمعا في مساعدتها 

في االنتصار على خصومها ...

 كما ك��ان العالم ي��رى ال��ى جانب ذل��ك الحاجة 
الصومالية للمساعدات وان الصوماليين نتيجة الحاجة 
وكذلك الطمع في االستيالء على السلطة من المؤكد 
انه سيقابله تنازالت فيما يتعلق بالسيادة الوطنية .

 اال ان الصوماليين كانوا 
اعظم من ذلك فقد كانت 
سيادة بلدهم اكبر عندهم 
وفوق كل ما يطمعون به 
م��ن سلطة وك��ان��ت اهم 
من الطعام وال��دواء ؛ حيث 
فاجأوا امريكا والعالم بتلك 
ال��م��واج��ه��ات ال��ت��ي ذه��ب 
ضحيتها عشرات من الجنود 
االمريكيين موجهين صفعة 
اهانة المريكا لم تتلقاها 
من غيرهم طوال تاريخها .

على العكس من اليمنيين 
الذين تنازلوا عن السيادة 
وياليته من اجل السلطة ؛ 
بل سلموا السيادة وسلموا 
السلطة وص���ارت بالدنا 
تدار بيد الخارج على مسمع 
ومرأى من العالم واالمر من 
ذلك كله ان هذا يتم فقط 

مقابل مصافحة او ابتسامة من هذا السفير او ذاك.
فشكرا لشعب ورررري��ة العظيم ...وص��ح النوم 

ياشعب )مقبرة الغزاة والحكمة(..

) يا ليتني كنت ورررريه(


