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الوحدة اليمنية ..ثمرة مباركة وإنجاز تاريخي
مقدس لكفاح شعب مناضل تغلب على االستبداد
والظلم والكهنوت والشمولية..

االثنين 2011 / 10 / 3 :م
الموافق  / 5:ذي القعدة 1432 /هـ
العدد)1574( :

على الفيسبوك ..حماة للشرعية

صفحات الفيسبوك على شبكة االنترنت تشهد معارك
طاحنة من نوع آخر في جبهات بعيدة عن األضواء..
في صفحات الفيسبوك يتميز جيش الشعب المدافعين عن
الشرعية والديمقراطية والفاضحين لوطاويط االنقالبيين
على مدى  24ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام يسقطون أكاذيب أذيال
المشترك ويفضحون طالبان اإلصالح وجامعة اإليمان على

على صفحة الفيسبوك طرح األخ يحيى الجماعي العديد من األسباب التي تؤكد أن
مايحدث في الساحة هو أزمة وليس كما يعتقد البعض بأنها ثورة ،وقد حدد ثالثة
وعشرين سبباً تؤكد ان االعتصامات هي نتاج أزمة بين األحزاب ومن ذلك:

رسوله.
 -20تتخذ من مقوالت األجانب حجة وتفر من
آيات القران الكريم واألحاديث النبوية.
 -21وضعت لنفسها إطاراً زمنياً والثورات ليس
لها إطار أو مدة.

الوطن والمواطنين اى حساب.
 -17قامت على فكرة من ليس معنا فهو ضدنا.
 -18ات��خ��ذت م��ن المفكرين والمحللين
السياسيين األجانب قدوة لها .
 -19ألنها ترفض االحتكام إلى كتاب اهلل وسنة

تستمر الفعاليات السلمية حيث تم خالل األربعة أيام:
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جاء البيان الصادر عن جمعية علماء
اليمن برؤية شرعية متكاملة انبثقت
عن أبحاث علمية قام بها أعضاء الجمعية بمختلف
مذاهبهم استقوا ما توصلوا اليه من كتاب اهلل
وسنة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم
ومذاهب األئمة األربعة رضوان اهلل عليهم.
ولعلنا تساءلنا بل وطالبنا الرئيس بأن يعلن
الحرب على الخارجين عن القانون ليأتي البيان
الصادر عن جمعية علماء اليمن ليثبت للجميع و
يذكر من نسي أن ذلك القائد ال يتخذ مثل هذه
القرارات الصعبة إال بعد أن يعرف رأي الشرع فيها
و جمعية علماء اليمن هي التي نعرف جميعا أن ما
صدر من بيانات للعلماء في السنوات كان منها وال
يوجد سواها ممثال شرعيا لعلماء اليمن.
ومع أن البيان قد جاء بنتيجة األبحاث التي
قام بها أصحاب الفضيلة العلماء إال أن الجلسات
النقاشية التي سبقت إصداره مهمة للغاية خاصة
وأن وطننا الحبيب يواجه مؤامرة كبيرة تحت ستار
الدين ومن يتشدقون باسم الدين في الداخل
والخارج ..
ولذلك فإنا ندعو وزارت��ي اإلع�لام واألوق��اف
واإلرش���اد ب��أن يتم وض��ع برنامج زمني لبث
الجلسات النقاشية المذكورة واإلعالن عن مواعيد
بثها على كافة القنوات الرسمية ونشر مضامينها
في الصحف الرسمية..
ونتمنى أن يتم نسخها على أقراص سي دي
وملفات وورد وبي دي اف تحمل على مواقع
ال��وزارات حتى يتسنى لمن يريد أن يشاهدها
في أي وقت خاصة وأن قوى الضالل تواصل
اعتداءاتها على الكهرباء ومن أهدافها من تلك
االعتداءات باإلضافة إلى حملة االشاعات المسيئة
لوسائل االعالم الرسمية للحيلولة دون وصول
الحقيقة إلى المواطن وتماديا في التضليل
الذي تقوم به تلك القوى عن طريق المساجد و
المنشورات التي توزع في القرى باإلضافة إلى
الدور الذي يقوم به (االخوان ) في القرى والمدن
من نشر ألفكارهم الرجعية.
وألهمية هذا البيان الديني والوطني ولما دعا
إليه وحث كافة األطراف عليه فالبد من أن يعطى
القدر األكبر من االهتمام من الجهات المسؤولة
حتى يصل إلى كل مواطن في الداخل و الخارج.
ونظرا ألن الراعي والرعية في أي بلد تتكامل
مسئوليتهم في الحفاظ وال��ذود عن بلدانهم
فان علينا جميعا أن نقوم بدورنا الوطني في
ايصال هذا البيان والحلقات النقاشية المذكورة
إلى الجميع ما استطعنا من أجل وطننا وشعبنا
وحاضرنا ومستقبلنا جميعا.
عن الفيسبوك

تسريبات

اس�����ق�����اط
ط��ائ��رة ن��وع
س�����وخ�����وي
 2 2ف���ي
منطقة أرحب
(ب��ص��واري��خ
م������ض������ادة
سلمية)..

م���ح���اول���ة
اغتيال وزي��ر
ال�����دف�����اع..
(بسالح سيارة
مفخخة نو ع
سلمي)..

 -22ألنها تأخذ تجارب وط��رق بلدان أخرى
وتريد تطبيقها على اليمن وتتجاهل إن لكل بلد
خصوصياته.
 -23ألنها تحمل مصالح شخصية وتظهر كذباً
أن مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار.

عبدالمجيد
عبداهلل القحيزة

ضرب االمن المركزي بقذيفة هاون نوع ضرب اللواء  63مشاه جبلي وقتل قائده
ومجموعة من الضباط والجنود..
(سلمية سلمية)..

رؤية شرعية للخروج
من األزمة
أبو رغد محمد الناصري

باقي على عهدي

زهرة الزنبق

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

العالم ..لقد اذهلنا أولئك الجنود المجهولين 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 شكر اً لهم فإنها ترصد ماذا
يقولون؟

إنها أزمة ..ليست ثورة!!
 -1االعتصامات ال تمثل أغلبية الشعب اليمني .
 -2ال تحمل قيمًا أخالقية بل تنضح بالسب
والشتم والكالم البذيء .
 -3تدعو إلى هدم مكتسبات الشعب اليمني من
مؤسسات ومنشآت.
 -4اتخذت من قطع الطرق وتدمير أنابيب النفط
وضرب الكهرباء وغيرها وسيلة البتزاز النظام
والشعب.
 -5تضم فئة فاسدة لطالما نهبت وعبثت بالمال
العام.
 -6ألنها تتكل على الخارج في إسقاط النظام.
 -7اتخذت الكذب والتضليل والخداع في كسب
مؤيدين لها.
 -8ألنها اتخذت التهديد والوعيد وسيلة إلرغام
البعض بالخضوع لهم.
 -9ألنها تدعي أشياء وتنفذ النقيض تماماٌ.
 -10ليست سلمية وإن��م��ا حربية فاتخذت
المنشقين من العسكر أنصاراً وتدعي السلمية.
 -11أض���رت ب��اق��ت��ص��اد ال��وط��ن ومصالح
المواطنين.
 -12أجبرت معارضي النظام الشرفاء للوقوف
مع النظام كرهاً لها.
 -13ألنها أضرت بمصالح التجار ودمرت أصحاب
الدخول اليومية المحدودة.
 -14ألنها متناقضة في اتجاهاتها فهي تدعو
إل��ى ال��دول��ة المدنية وقياداتها من المشايخ
والعسكر يدعون إلى عكس ذلك.
 -15االعتصامات أرهبت المواطنين وعرضت
األمن واالستقرار للخطر .
 -16تدعو إلى الفوضى وال تعمل لمصالح

علي عبداهلل صالح

دبوان

فهل يعي الشباب الذين يحملون جميع أنواع االسلحة السلمية في ساحة السلمية  ..كيف سقط هؤالء!!

ت��س��ري��ب��ات يجري
اآلن ب��ح��ث إص���دار
رزن���ام���ة ق�����رارات
بتعيين:
 ع��س��ك��ر زع��ي��لقائداً ميدانياً لجامعة
صنعاء
 ص����ادق األح��م��روزي���������راً ل��ل��ق��رح
والمتاريس
 حميد األحمر وزيراًالغالق المدارس

عضو بالعالقات الخارجية األميركية:

مؤيدو الرئيس أثبتوا على قدرتهم على اإلمساك بزمام األمور
اكد الباحث األميركي والعضو في مجلس العالقات
الخارجية بنيويورك تشرالز شميتز :ان الثورة باليمن
وصلت الى محطتها األخيرة وان الرئيس علي عبداهلل
صالح قد انتصر ،وان رجال الرئيس وأنصاره برهنوا خالل غيابه على
قدرتهم على اإلمساك بزمام األمور ماجعل صالح يتمتع اآلن بموقف
جيد بالنظر الى الخالفات التي تشق البالد..
وقال :ان خروج الرئيس في يونيو الماضي بعد إصابته في اعتداء
على دار الرئاسة لمحاولة اغتياله قد أدى إلى توقعات بان أنصاره
سيصابون بضعف شديد يسفر عن هزيمتهم في نهاية المطاف
 ..وأضاف شميتز «اال ان رجال صالح وأنصاره برهنوا خالل غيابه
على قدرتهم على اإلمساك بزمام األمور .ولم يتردد انصار صالح
عن استفزاز القوات التابعة للقائد العسكري المنشق الجنرال
علي محسن ..ولم يتمكن المحتجون وال قوات الجنرال وال القبائل
المتحالفة ضد الرئيس من ان تغير ميزان القوى على األرض

لصالحها .ولم يتقرر إجراء انتخابات  ..كما ان قوى المعارضة عجزت
عن تشكيل حكومة انتقالية رغم تعدد المحاوالت».
واوضح شميتز -في تصريحات ادلى بها -ان واشنطن والعواصم
األوروبية أرادت ان يطبق صالح المبادرة الخليجية بعد ان أدرك
األميركيون ان استمرار األزمة على هذا النحو يهدد استقرار اليمن
ويفسح المجال امام القاعدة لتحقيق مكاسب على األرض .وقال:
وفيما بدا في منتصف سبتمبر ان هناك امال في قبول صالح بالمبادرة
حين فوض نائبه بالتوقيع عليها فان العنف انفجر فجأة ليضيع
الفرصة نحو الحل .واليزال المصدر الحقيقي لهذا العنف غامضا حتى
اآلن» .وتابع قائال:ان الرئيس علي عبداهلل صالح اكد اثناء عودته
عن رغبته في التوصل الى حل سلمي  ،بيد ان المعارضة لم يقبلوا
بهذا العرض .وأضاف :ان الرئيس صالح نجح مرة أخرى في إقناع
الجميع بانه البديل الوحيد وان خالفات المعارضة ساعدته في ذلك
باإلضافة الى تماسك مخلصيه .

الجالية اليمنية في أمريكا
تجدد تمسكها بالشرعية
عبرت الجالية اليمنية ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األمريكية عن أحر تهانيها للشعب اليمني العظيم
بمناسبة عودة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس
الجمهورية إلى أرض الوطن سالماً بعد تلقيه العالج في المملكة
العربية السعودية الشقيقة نتيجة تعرضه وكبار قيادات الدولة
للعدوان اإلرهابي الغاشم من قبل أعداء الوطن..
وقالوا في بيان صادر عن الجالية اليمنية في أمريكا« :نتقدم
نحن رئيس وقيادة الجالية وكافة المغتربين اليمنيين في أمريكا
بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب اليمني بمناسبة عودة
فخامة األخ رئيس الجمهورية وكذا بمناسبة احتفاالت شعبنا
اليمني بالذكرى التاسعة واألربعين لثورة السادس والعشرين
من سبتمبر وث��ورة الرابع عشر من اكتوبر والثالثين من
نوفمبر» ..ونؤكد نحن أبناء الجالية اليمنية في أمريكا الوقوف
مع الوطن والشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة.

االحتفال بزفاف  58عريس ًا وعروس ًا برداع
رداع /محمد صالح المشخر

اح��ت��ف��ل��ت م��دي��ن��ة
م���ل��اح م���دي���ري���ة
ا ل���ع���ر ش منطقة
رداع محافظة البيضاء الخميس
الماضي بزفاف «ثمانية وخمسين
عريسا وع��روس��ا» ف��ي العرس
الجماعي ال��س��ن��وي ال��س��ادس
ال��ذي تنظمه جمعية الفاروق
االجتماعية الخيرية بمدينة مالح.
وهنأ وكيل المحافظة لشون
مديريات رداع عبداهلل بن علي
ناشر األحمر العرسان بإكمالهم
نصف دينهم وتأسيس أس��رة

مترابطة تسودها المحبة والمودة
بين الزوجين  ..مثمناً دور جمعية
الفاروق الخيرية االجتماعية في
دعم األعمال الخيرية واإلنسانية
وما قدمت من خدمات للشباب.
م��ن جانبه اش���ار م��دي��ر عام
م��دي��ري��ة ال��ع��رش عبدالسالم
ناجي فاضل إلى أهمية األعراس
الجماعية في إحياء روح التكافل
االجتماعي بين الناس ..مشددا
على الشباب اإلال��ت��زام بالقيم
والتعاليم اإلسالمية خاصة فيما
يتعلق بتأسيس األسرة الصالحة
لتكون لبنة طيبة في المجتمع.

