
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 يسقطون أكاذيب أذيال 
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 الصفحة 

للرد على افتراءات المغرر بهم..
»الميثاق« بقدر ما تقول شكرًا لهم فإنها ترصد ماذا 

يقولون؟

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

المشترك بين صدام والقذافي
ــة  صـــدام اجــتــمــعــت 33 دول

إلسقاطهِ
32 دولــة  القذافي اجتمعت 

إلسقاطهِ
-

اتهام صــدام بإبادة جماعية 
للشعب بالسالح الكيمياوي

اتهام القذافي بقتل الشعب 
بالطائرات وجلب المرتزقة

- ... ...
احتالل العراق بحجة اسقاط 

صدام
ليبيا بحجة اسقاط  احــتــالل 

القذافي
-

ــن يهرب  صـــدام اعــلــن انــه ل
وسيقاتل

ــه لــن يهرب  القذافي اعلن ان
وسيقاتل

-
قتل اوالد صدام حسين وهم 
»عدي وقصي وحفيده مصطفى 
في معركة مع الجيش االمريكي

قتل اوالد القذافي وهم »سيف 
لمعتصم  وا وخميس  ــعــرب  ل ا

واحفاده بصواريخ الناتو
-

صدام تم أسره على يد الجيش 
االمريكي في مسقط رأسه تكريت
القذافي تم اسره بعد ضربة 
لطائرة بدون طيار امريكية في 

مسقط رأسة سرت
-

صدام تم قتله والرقص على 
جثته والتنكيل بها

القذافي تم قتله والرقص على 
جثته والتنكيل بها

-

صدام تم قتلهُ في يوم انتهاء 
فريضة الحج

القذافي تم قتله في يوم بداية 
فريضة الحج

-
صدام كسب تعاطف الماليين 

معه حين نطق الشهادتين
القذافي كسب تعاطف الماليين 
حين تم قتله وهو أسير جريح 

ومُسن
-

ابنة صدام غــادرت مع عائلتها الى 
دولة مجاورة تقع غرب العراق »االردن«

ابنة القذافي غادرت مع عائلتها 
الى دولة مجاورة تقع غرب ليبيا 

»الجزائر«
-

صدام أسس للمقاومة المسلحة 
ضد االحتالل االمريكي وعمالئه

ــقــذافــي أســـس للمقاومة  ال
المسلحة ضد الناتو وعمالئه

-
صدام كان يكره حكام الخليج 

وهم يكرهونه
القذافي كان يكره حكام الخليج 

وهم يكرهونه
-

صـــدام لــم يستضف قواعد 
امريكية في العراق

القذافي طرد القواعد االمريكية 
من ليبيا

-
صدام أنشأ نهرًا ثالثًا في العراق 

باالضافة لدجلة والفرات
القذافي أنشأ نهرًا صناعيًا 

في وسط الصحراء

عن »تونس تودي«

المارقة المنشقة!!
هشام السباعي

ياللشفقه..!
هل يُعقل أنَّ الثورة حمقاٌء

والثوَّار مجرد حمقه؟
...

كاد الحاكم أن يسقط.. لوال ...!
لوال أن بَصَقَ على أوجههم بصقه 

.
رفعوها فوق األكتاف

أعطوها حلف األحالف
فصارت تمتلك زمام الصفقه .

ومضى الحاكم يصرخ :
ه(( ))سُحقًا أيتها المارقة المنشقَّ

ومضى الثوَّار ينادون :
ــوا حَــيُّـــــــــــــــــوا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ))حــيُّ

الفــرقـــة((

محمد علي

ــن الرحمة وكيف  ايــن ذهبت االنسانية واي
يتعامل وحوش ساحة التغرير مع المواطنين 
الذين يقولون انهم مع النظام.. هل يجوز ان 
يتعامل الشباب في الساحة مع المواطنين بهذه 
الوحشية..  اين الدين..  واين اهل اليمن الرحماء 
بينهم واهلل كل هذا حرام اين حرية الرأي.. من 

قال الرئيس القائد علي عبداهلل صالح تقوموا 
تضربوه وتقتلوه بسبب حرية الرأي.. ال بارك اهلل 
في شباب الساحه الوحوش وال بارك اهلل في اللقاء 
المشترك الذي قسم ابناء الوطن الواحد.. اذا كانت 
معامالتكم مع المواطنين بهذه الوحشية فكيف 
تريدون ان تحكموا وان تستلموا المناصب وانتم 
وحوش ومجرمون.. ال وفقكم اهلل وال عانكم على 

كل المطامع التي تحلمون بها..

وحشية!!

أعتذر ألرواح مسجد النهدين..

طاهش الحوبان

لم يكن االستاذ عبدالعزيز عبدالغني متوحشًا 
وال عدوانيًا.. كان فقط نقيضًا رسميًا لكل 

تفاسير وأهداف وشعارات الكراهية والقتل ...
إلى كل إنسان يحمل أبسط جينات النزاهة 
والقيم اإلخالقية واإلنسانية والنفسية والدينية 
والثورية والنضالية أن يقول لي ما نتائج 
التحقيق في حادث اغتيال األستاذ عبدالعزيز 
عبدالغني رئيس مجلس الشورى في جامع 
النهدين مع خيرة أبناء هذا الوطن الذين لقوا 
ربهم في حادث اإلغتيال مدنيين وعسكريين.. 

ولماذا الصمت عن هذه الفاجعة واأللم؟؟
أعتذر لــروحك الطاهرة المعتدى عليها..

أعتذر لكل الشهداء والمصابين في الحادث 
اإلجرامي مع االحتفاظ باالختالف السياسي 
وتقديس دمائكم الطاهرة والزكية.. أعتذر لكم 

عن عبث النظام النه لم يطلعنا على من هم 
قـتـلـتـكم والى أين وصل التحقيق .

أعتذر لكم على نذالة ثورة القوى العبثية 
وألننا افترضنا انها ثورة تغيير وهي مجرد ثورة 
لتغطية كل حاالت الشذوذ اإلجرامي والنزق 

والعفونات والتى كنت أنت أبرز ضحاياها ...
أعتذر.. ذاكرتنا لم تعد تحتمل أي قيمة للقيم، 
تحمل فقط شهوة االنتقام من أنفسنا وهو 

أبغض أنواع االنتقام..
لــروحكم المجد وال ننسى تقديس دماء 
الشهداء الذين سقطوا في الساحات وهم 
يهتفون من أجل الحرية والعدالة والتغيير 
وهم بعيدون كل البعد عن القوى العبثية 
وال تربطهم اي عالقة بهذه الفئة التعيسة 
مهما حاولت هذه القوى تلويثهم ومهما 

استخدمتهم كالكلينكس..
 لن ترى الدنيا على أرضي وصيًا.. »الفضول«..

صح النوم!!
حين تصبح شبابية دون حزبية سيكون جميع 
شباب اليمن مع التغيير ، ولكن ندعي بأنها 
شبابية تحت مظلة أوالد األحمر وعلي 
محسن فهذا محال ان ينضم الشباب الذي 
يتطلع ليمن آمن مزدهر فعندما ترفضون 
أوالد األحمر وعلي محسن )االنقالبيين( 
من كنف مسمى الثورة المطالبة بالتغيير 
سنكون كلنا واقفين إلى جانبكم شباب 
واخوانًا وعشائر وقبائل فكلنا نفتخر 
بأي يمني شريف محب لوطنه كان على 
ارض المعمورة أما ان يأتي فاسدون 
منقلبون بحجة حماية او دعم الشباب 
فهذا نرفضه كلنا وال نقبله وال نتشرف 
بأن نكون سلمًا يصعد عليه أي فاسد 
أمثال )علي محسن وأوالد األحمر( فأحب 
أن اقول للفاسدين إن ما تصبون إليه 
هو مجرد حلم سيتالشى فاصحوا من 

سباتكم.

 Yalil Tauil

»خبالن الجزيرة«
في قناة الجزيرة الحقيرة عبر مراسلها في لقاءات مع عدد الشباب في الساحه يقولون 
ان قرار مجلس األمن ضعيف جدًا وال يلبي طموحنا في إسقاط النظام والقرار هو لصالح 
نظام صالح ،، وفي المقابل الشلفي يقول بعد قرار مجلس االمن قوات صالح يفجر 

الوضع ويقصف الحصبة والفرقة ويقتل اكثر من 20 جنديًا من الفرقة..
ايش هذا التناقض.. باختصار الذي رأى ان القرار ليس لصالحه هو الذي فجر الوضع 

وليس العكس يا خبالن.. واحلى دعس..
شبكة شافي جروحه األخبارية

مطلوبون للتصفية!!صوت الرئيس.. وفضيحة جديدة للمنشق
عندما تعرض فخامة الرئيس لمحاولة اغتيال عن 
طريق تفجير جامع النهدين نشرت المعارضة وقناة 
سهيل والجزيرة خبر بوفاة الرئيس، ولكن فخامة 
الرئيس ظهر عبر مكالمة هاتفية ليطمئن الشعب 
اليمني وقال: اذا انتم بخير فأنا بخير، فسارعت 
المعارضة باختطاف هيثم الجائفي وإجباره على 
عقد مؤتمر صحفي بأن نظام صالح اختطفه حتى 
يقلد صوت فخامة الرئيس وان الذي ظهر عبر 
مكالمة هاتفية بعد الحادث لم يكن صوت فخامة 
الرئيس حتى يؤكدا للرأي العام أن الرئيس قد 

مات!!
وبعد تسعة شهور من ثورة االثــوار في اليمن 
وبالتحديد بتاريخ 2011/10/22م تستخدم 

المعارضة وباالخص الفرقة االولى مدرع 
المنشقة نفس الشخص هيثم الجائفي 
بتقليد صوت فخامة الرئيس على أساس 
ان الرئيس أمر الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة واالمــن المركزي وشرطة النجدة 
بقصف صنعاء وقتل المواطنين بسبب قرار 
مجلس األمن، علمًا ان قرار مجلس األمن هو 
لصالح الحكومة اليمنية، ولم يعجب المنشق/ 
علي محسن االحمر وحزب االصالح وجهال 

االحمر..
شرايكم فيني خطير صح ..

شبكة شافي جروحه

وضع طالبان اإلصالح قائمة أسموها مجرمي الحرب 
الذين يجب بعدما أسموه بالثورة تصفيتهم وبلغ 
عددهم 36 شخصًا وجهة.. وتم اضافة إليهم 

مطلوبين آخرين يجب تصفيتهم وهم:
ــحــارات المجاورة  37- اهــالــي وســكــان ال

لالعتصام فهؤالء ايضا ضدنا وضد الثورة.
38- اهالي وسكان الحارات االخرى في 
جميع انحاء امانة العاصمة فمعظمهم 
يذهبون الى السبعين ومؤيدون للنظام 

وافعاله ويقفون ضد ثورتنا.
39- افراد الجيش واالمن جميعا والذين 

لم ينضموا او يؤيدوا الثورة حتى اليوم 
والفرصة كانت لديهم وألكثر من 9 شهور 

بل مازالوا يقاتلون في صف الرئيس.

40- جميع الناس في المحافظات 
الذين لم يخرجوا معنا الى الساحات 
فهم  لنظام  ا باسقاط  لبون  ويطا
يؤيدون علي عبداهلل صالح ويعبرون عن 

حبهم له وعن افعاله.
41- كل من يذهب الى السبعين فهو يؤيد 

النظام. 
42- المشائخ واتباعهم المؤيدين لعلي 

عبداهلل صالح.
43- االنظمة والــدول المؤيدة والداعمة 

للنظام.
44- اعضاء مجلس االمــن ودولهم والتي 
اصدرت قرارًا لم تذكر الثورة ولم تذكر الشباب 

وكانت القرارات ضدنا.

مبروك 
علي 

محسن
ــة« الــتــي يفوز بجائزة »التبة عـــلـــي مــحــســن  ــي ــب ــذه العالم وللعام لصاحب أكبر أرضية تمنحها جوجل إرث ال الثالث على التوالي.فــي 

»ماهر«

االثنين : 24 / 10 / 2011م 
 الموافق :26 / ذو القعدة / 1432هـ 

العدد: )1577( فيسبوك21


