
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 : 9 / 1 / 2012م 
 الموافق :15 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1587( فيسبوك12

»االصالح« وقصف 
الحرس

شي.إن.إن

ــالح ليس على   > إعــالم حــزب االص
لسانه منذ بداية األزمة وبعد اتفاق 
التسوية السياسية سوى كلمة »قصف«.. يدعي 
كل يوم ان الحرس الجمهوري قصف صنعاء 

وأرحب وأبين ورداع وجامع النهدين..
وألن حزب االصــالح هو في األصل جمعية 
خيرية او هكذا يتستر بفعل الخير، فإنه يقوم 
مباشرة وفي نفس اللحظة بمعالجة المصابين 
ودفن القتلى واعادة ترميم ماتهدم وكأن شيئًا 
لم يحدث سوى ان الحرس الجمهوري قصف 
قرية بأكملها وقام حزب االصالح في نفس 
الوقت بإعادتها كما كانت عليه، وبالتالي عليكم 

التبرع ألخوانكم جزاكم اهلل خيرًا..
أما قيادات المشترك وكل من يلبس بدلة 
جديدة ويظهر أمام وسائل االعــالم الينفك 
يتحدث عما يسميه »منعطف خير« يُخشى 
أن تنزلق إليه البالد في حال رضينا بالدولة 
المدنية الحديثة واتبعنا الشيطان الذي على 
هيئة صندوق االقتراع.. وانتخابات فبراير 

2012م.
هذا هو »المنعطف الخطير« في نظرهم، 
تهم  ا مر ا مؤ و لهم  فعا بأ نــهــم  ا سين  متنا
فت« أوضاع البالد وتعطلت  ودسائسهم »تعطَّ
لغة الحوار وتقاطعت الشوارع وتحولت الى 
متاريس وخنادق ونقاط وثكنات مسلحة.. وبعد 
كل ذلك نجد ان كل ما نخشاه ان تتعطف بدلة 

قيادي المشترك.

»مسرحية في 
الساحة«

مسرحية جيدة حدثت في ساحة التغرير 
ــان بطلها محمد سالم  بجامعة صنعاء وك
باسندوة الذي مثل دور عبدالحليم حافظ في 
فيلم »الخطيئة« ورُمي باألحذية والطماط.. 
غير ان الفرق ان عبدالحليم حافظ كان في 
بداية مشواره الفني، وباسندوة في نهاية 
مشواره السياسي.. حيث قال ان هناك أطرافًا 
لن ترضى عنه وأطرافًا اخرى ستشتمه على 
إقرار قانون الحصانة أمام مجلس النواب، ولكي 
يغطي على كالمه الصريح والواضح والصادق 
حول تلك االطراف قام بزيارة ساحة التغرير 
ليوحي للرأي العام ان أطرافه شباب ال حول 

لهم وال قوة..

مخابرات القذافي تنشر تسجياًل خطيرًا جدًا لحمد أمير قطر:

)نظام السعودية هرم ونحن... وأمريكا راغبون في تقسيم المملكة(
أمجاد العرب 

الفيسبوك »فيديو«  تتداول مواقع 
لمؤامرة قطرية على المملكة العربية السعودية 
ونظامها ويبدو أن القذافي وهو الطرف اآلخر 
لالتصال الهاتفي قام بتسجيل سري للمحادثات 
التي دارت بينهما عقب زيارة سرية قام بها حمد 
ووزير خارجيته إلى ليبيا مما يدل على أن القذافي 
لم يكن يثق بأمير قطر رغم المصالح المشتركة 
بينهما آنذاك. وطوال زمن الشريط كان يسمع 
فقط صوت حمد ووزير خارجيته وهما يتحدثان 
بإسهاب عن السعودية ونظامها »اآليل للسقوط« 
وعن االقتصاد وسوق البورصة المزري في الوقت 
الذي لم يسمع فيه كالم القذافي وقد سمعت 
ضحكاته المعروفة وكذا تدخله بصوت خافت 
ويعزي البعض ذلك إلى أن مسربي الشريط هم 

من قاموا بعملية قص واضحة لكالم القذافي وأن 
الشريط صحيح مائة بالمائة و ليس مفبرك.

و أقسم حمد باهلل ان السعودية منتهية على 
يده وان قطر موجودة و ستدخل يومًا ما إلى 
القطيف والشرقية.. وان الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز مسكين مجرد واجهة وأن الحاكم 
الفعلي هو سعود الفيصل وأنه منتهي وستقسم 
بعده السعودية إلى عدة مناطق.. بينما أخبر 
حمدون بن جاسم القذافي أن النظام في 
السعودية نظام هرم وال يترك الفرصة للشباب 
وال يستطيع العمل إال أنه ال أمل في الجيش 
أن يقوم بانقالب واألمل في الصف الثاني أي 

المعارضة خارج السعودية.
و قال إن أمريكا و بريطانيا طلبتا منه تقريرًا 
عن الوضع في السعودية وأعربتا له عن نيتهما 

في اإلطاحة بالنظام الملكي هناك إال أنهم 
يتخوفون من البديل الــذي سيكون إسالميًا 
غير مرغوب فيه.. وأردف قائاًل: إن قطر سحبت 
من السعودية التميز في المنطقة عن طريق 
نقل أمريكا لجنودها من السعودية إلى قواعد 
قطرية، وأنهم استطاعوا شيئًا فشيئًا أن يكسروا 
الهيمنة السعودية على المنطقة وأن تفرض 
قطر نفسها في الساحة العربية، كما أكد وزير 
الخارجية القطري على أن قطر تعمل على ضرب 
نظام السعودية اقتصاديًا وسياسيًا وأنها وشيكة 
على ثورة شعبية.. أما بخصوص األمير بندر بن 
سلطان فقال عنه أمير قطر إنه مريض نفسيًا 
وإنه يبيع أمالكه كي يصرف على نفسه ويسدد 
ديونه، في الوقت الذي كانت تسمع ضحكات 

القذافي المعروفة واضحة.

ثوار.. وكفار قريش

باشر ياليد وعندك حبة خبز  
طاوة تكفير مع البيض ..

وواحد مفور
ــوار  يــا جــن الــطــرف االول )ث

واثوار( :
ــكــم انــتــم عندهم  قــلــنــا ل
»كلينكس« من اول.. وبعد ما 
يستخدموكم بيكفروكم قلتم 

.. ثورا ...

الفول والكدم حقهم  اكلتم 
وطلعتم بالتلفزيون حقهم واالن 
الــفــاتــورة.. يا تسمعوهم الى 
االخير.. يا انتم من كفار قريش 

....
يا جن بالطرف الثاني )االخوان 

المسلمون(:
ال تعطوهم فرصة يروحوا 
بــن عمر مبعوث  عند جمال 

األمين العام لألمم المتحدة 
ويقول عليكم انكم جهاديون 
وبتكفروا الناس.. طيب ما االمم 
المتحدة كفار.. ومجلس االمن 
كفار وانتم كل يوم مفقشين 
الى ايش بيقولوا من قراراتهم 
.. اعقلوا.. لكم جني يشلكم 
ويضرب.. الى المعارضة من 

جديد ويا جديد..

طاهش الحوبان
كامل الخوداني

االجتثاث والدموع

باسندوة في تصريحه الذي اطلقه  
من خيمة الدوالرات يقول: النصر 
قادم والتغيير الشامل سيأتي حتما المحالة.. 
بينما تم قطع بقية تصريح المدعوة توكل 
وهي تطالبه بإقالة جميع القيادات االمنية 
والمدنية.. يبدو ان زلة لسان باسندوة توضح 
ان الدموع التي يذرفها هنا وهناك وسيلة 
جديدة لتنفيذ مخطط االقصاء واالستبعاد 

اللعين الذي يسعون إلى تنفيذه.

ــألخ المناضل  وهــنــا رســالــة نوجهها ل
المشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية ولقيادات المؤتمر: اياكم.. قبل 
أن تأخذكم الدموع على حين غرة وغفلة من 
امركم.. وهاهو الرجل يقولها بملء فيه.. 

فماذا تنتظرون؟
وسؤال اخير: ماهو الكالم الذي قالته توكل 
في تصريحها وتم الغاؤه من الفيديو المقطوع 
الذي تم نشره بواسطة »صحفيات بالقيود«..

انفصام..!
كامل الخوداني

المجلس الــوطــنــي هــذا  
المشكل لــقــوى »الــثــورة 
السلمية« كما هو عنوانه مازال حتى 
هذه اللحظة يصدر البيانات ويعقد 
االجتماعات ويتصدر الواجهة كممثل 
لما تسمى الثورة والغريب ان من 
ينتمون اليه اصبحوا وزراء بحكومة 
الوفاق الوطني كما اصبح رئيس 
المجلس، رئيسًا لمجلس وزراء هذه 
ناطقته  اصبحت  مثلما  الحكومة 

الرسمية وزيره لحقوق االنسان...
لماذا اليزال هذا المجلس قائمًا 
حتى اللحظة.. ولماذا اليزال معظم 
اعضاء هذا المكون المشوه يتحدثون 
باسمه مــســاء وبــاســم الحكومة 
صباحا.. ال ادري ما تسمى هذه 
الحالة المهجنة والمستغربة جدا 
لكن مجازا سوف نقول لهؤالء من 
يريدون الجمع بين االختين سلطة 
الساحة وسلطة الدولة كما قال 

المثل الشعبي:
رجل بالطاقة ورجل بالباب يا خراب 

نصش خراب ..

يناير.. والقتلة..

قبل اسبوع مررت مع والدي بمنطقة  
اراهــا ألول مرة بحياتي، الطريق 
فيها مسفلت بشكل متقن واالنارة تملؤها.. 
فسألت والدي ما اسم هذه المنطقة؟ اجابني 
بأن اسمها »الصوالبان« و أن هذه المنطقة 
كانت في عهد الحزب االشتراكي قفرة و نائية 
ال يسكنها اال الكالب وكانت المكان المثالي 
للتخلص من الجثث التي كان يقوم الحزب 

بذبحهم و تشويه مالمح الضحايا.
وحتى وقــت قريب جــدا من االن اتذكر 
اخرها قبل سنتين عندما كان يحفر البناؤون 
اساسات المباني التي ارتفعت فيها فوجدوا 

مئات من الجثث والهياكل العظمية لمقابر 
الحزب  أو منجزات  يا  مــن ضحا جماعية 

االشتراكي.
وبكل وقاحة و غباء وسذاجة يرفع شبابنا 
ــور رمــوزه  ــالم الــحــزب االشــتــراكــي وص اع
ن  ونسيا بعودتهم,  دين  منا لسفاحين  ا
الماضي المؤلم و مسامحتهم على ما اقترفوه 
بحق ابناء عدن البسطاء بدون اي ذنب او جرم 
اقترفوه, تحت شعار المسامحة والمصالحة!!! 
اذا فلنغفر لبني صهيون ما اقترفوه بحق 
المسلمين في فلسطين ولنغفر للشيطان 

انه كان سبب طرد االنسان من الجنة.

   Roaa Hussein

أحوال البالد االقتصادية التسر  
أحـــدًا وتتدهور باستمرار، 
وكالعادة نحن عكس العالم وأسواق 
وتجار الكرة األرضية.. الدوالر وأسعار 
وانعكس  بشدة  انخفضت  الذهب 
التي  السلع  اســعــار  تأثيرها على 
انخفضت عالميًا.. وفي بالدنا ارتفع 
سعر كل شيء ومايزال يرتفع، ووزارة 
التجارة والصناعة »مطننه« ووزيرها 
ــوال الحنيذ والمندي في  يتفقد أح

مطاعم صنعاء وعدن.
نحن النخاف على اقتصادنا الوطني 
ــوزارة  من االنهيار بسبب تجاهل ال
لما يحدث ويقوم به تجار بشعون 
وجشعون.. لكننا نخاف جدًا من ان يكون 
صمت الوزير سعد الدين بن طالب 
دلياًل على تواطؤ من نوع خاص وجزءًا 
من مؤامرة كبيرة يحيكها المشترك 
ضد البالد والعباد الذين صمدوا كثيرًا 

أمام األزمات التي وضعها هؤالء.

»سعر المندي بكم؟«

ارفع رأسك
ال أريد أن يعتقد اإلخوانجيين أنهم  

بهذا الرحيل قد حققوا نصرًا ..
ال و اهلل .. ما فعلوه.. و ال أرادوه .. و لكن 

شُــبّـه لهم .
المؤتمر  .. شباب  النصر نصرنا نحن 
الشعبي و كل الواعين الوطنيين الذين 
قضوا على مستنقع اإلنقالب .. و فوضوية 

النظرات الساقطة نحو المجهول .
..

نحن من إنتصر.. ورحيل »صالح« رافع 
الرأس.. كان ومازال مطلبنا.. ألننا إرتئينا 
أن هذا الرحيل يصب في مصلحة الوطن 

وشموخه وإستقراره .
... لقد ضحينا برئيسنا.. و قد كان به و فيه 

ما أتعسنا وأحزننا وأفرحنا..
ولكنه سيظل شامخًا .
نحن ال نقتل ملوكنا ..

نحن ال نخون ..

نحن ال نحقد ..
نحن ال ننتقم ..

نحن ال نثأر ..
نحن ال نسبح في لجة الثورات الفاشية .

..
نحن اليمن .. واإلســالم البريء النقي .. 
وما عدانا ندعو اهلل أن يهديهم إلى صراط 

مستقيم .
..

مبروك لشباب المؤتمر الشعبي العام .. 
أرفع رأسك أنت مؤتمري ..

والخزي والعار لحملة اإلنقالب ..
والموت والخلود للشهداء األبرياء ..

شهداء التغيير .. الذين لم يعرفوا إنتهازية 
قادتهم وال مآربهم .. فقدموا صدورهم 

نقية ناضجة ..
أكرر : أرفع رأسك أنك مؤتمري

سام الغباري


