
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 لهم فإنها ترصد بعض من 

تلك األدوار الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

مــة لــهــا ا فيـــــع  ر مخ  شــــــــا تــمــر  لــمــؤ ا ـــا  ن أ
ـــزب كـــل يمـــــــاني  حــــــــــــــــــــزب الــكــرامــة ح

ــة راســـخـــة أقـــدامـــه ــول ـــ ـــ ـــ ــرجـــ  حــــــــــــــــــــــــــزب ال
ـــي وحــصــــــــــــــــــــانــي ـــت  بـــــاالرض تــعــلـــــــــــــــــو راي

أعـــــــالمه ــفــع  ــرت ت لـــرواســـي  ا فـــــــــــــــــــــــوق   
ــانــي  والــشــعــب هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا قـــوتـــي وكــي

ــــاب اعــالمــه  خــــــــــــــــــــــــــابــت ظـــنـــون الـــشـــر خ
نــي شيطــــــــا  . . . ـــا ــــ ي و جر  فـــــا يا ــت  خــب و  

مة لنعا تــضــخ  ر ا مــا  ني  ليمـــــــــــــا ا ـــا  ن ا   
نــي  لــقــحــطــا ا ــع  ــب ت ني  ليمـــــــــــــــا ا نــــا  ا  

ــه ـــ ـــ ـــ ــر خــيــر الـــوطـــن وســالمـــ ــم ــؤت ـــ ــم  انــــا ال
 . . نـــــــــــــــي كيا ـــل  ك و ــي  م ــد ب مــحــبــتــه  و  

ـــــة الــمــعــالمـــــــــــــــــــــــة ـــ ـــ ـــ ـــن يــاشــلـــ ـــوط ـــب ال ح
نـــــــــــي ا لنصر ا و  ا ـــم  ه ر ـــد ل ا مـــن  كــبــر  ا  

ــي يـــشـــد حــســامــــــــــــــــــــه ــل ــي انـــــا الـــمـــؤتـــمـــر خ
ـــــي.. ـــــادان ـــد الـــــوغـــــى يـــــاويـــــل مـــــن ع ـــن  ع

كامل الخوداني

أنا المؤتمر

التوقيع المشرف لليمن
األزمة لم تكن بسيطة  

 .. اليمن وشعبها على 
والشهداء لن نزايد عليهم او 
باسمهم .. هناك مبادره تنص 
على مالحقة الجناة.. بالنسبة لي 
10 أشهر من الدمار كانت كفيلة 
بدمار شامل.. جمل اهلل وثبت 
عقول أهل اليمن إال فئة قليلة 
منهم كانت تتحرش بالجميع من 

اجل إثارة الفوضى والفتنة..
وموقف الرئيس لن ننساه ابدًا 
ايًا كان السبب الذي جعله يوقع.. 
فقد أوفى للشعب اليمني الذي 
ــن على حكمة الرئيس..  راه
وقع فخامته  بالشكل السليم .. 
بحضور الجميع والزام المجتمع 
الدولي واالقليمي في حال نقض 

المبادرة او عدم التزام اي طرف 
بتنفيذ آليتها او بنودها ..وقع ولم 
يسلم السلطة ببساطة لكل من 
استخدم اسم الشباب من اجل 
مصالحه الشخصية.. او زايد على 

دماء ابناء اليمن ..
وقــع فخامة الرئيس واخــرج 

اليمن مخرجًا مشرفًا..
 ومن يقول بعد ماذا.. عليه ان 
يراجع احداث مصر وليبيا جيدًا، 
ليعلم لماذا وبعد ماذا .. اآلن دور 
الطرف اآلخر بااللتزام واثبات 
ــازال كل من  حسن النوايا، وم
الطرفين مسؤواًل عن هذا البلد 
واهله.. لنتفاءل خيرًا وندعو اهلل 
ان يتم نعمه علينا ويجعل هذه 

االزمة درسًا للجميع .

Einas yahya al eyani

المشترك 
مهموم جدًا

ئيس   للر لنسبة  با
لشعبي،  ا لمؤتمر  وا
يملكون األغلبية في البرلمان، 
والنصف في الحكومة، ومنهم 
ــزال علي  رئيس الدولة، والي

عبداهلل صالح رئيسًا لحزبه.
لكن من لم يكن لديهم جدية 
يمن  جــديــد،  ليمن  لالنتقال 
المشاركة األوسع بين افراده، 
ه  ء بنا ا تمثل  قوية  وحكومة 
بشكل حقيقي، ونوايا حسنة 
للتغيير، فسيجدون انفسهم أمام 
التحديات األكثر عنفًا وفقدانًا 

للسيطرة.
ــذي يستحق  اآلن، الطرف ال
الدعم، من اليوم وحتى يوم 

ء  للقا ا هــو  لحكومة  ا تشكيل 
المشترك.. لهذا بدا الهم على 
وجوههم وهم يوقعون المبادرة 

الخليجية.
تمثيلهم  مـــن  ســيــعــانــون 

لجماهير غاضبة ومشتتة.
إعالميو المشترك وانصاره، 
مطالبون عدم الغرق في هذه 

اللحظة..
ال ثــــورة الـــيـــوم، أهـــم من 
تــقــويــة جبهة الــمــعــارضــة.. 
الذين يتحدثون عن البقاء في 
الساحات، لن يقدموا شيئًا سوى 

ارهاق المعارضة.
التوقيع على المبادرة فتح أفق 

التحديات على أوسع أبوابه..

 Nabil Ali Alsoufi

كاذب الجزيرة في نشرة األحوال الجوية
 Shafiq Shaheri

ما زالت قناة »الجزيرة« مستمرة في الكذب والتحريض ضد اليمن .. وهاهي تحاول إقناع مشاهديها  
أن المبادرة الخليجية أعــطــت )حصانـة( لبعض األشخاص ..

وهذا غير صحيــح .. فبإمكان الحكومة االنتقالية المرتقبة والسلطة القضائية في بالدنا محاكمة ومعاقبة أي 
شخص )تـثـبــت( إدانتــه في أية جـــريمـــة..

إنني أستغرب أنه مازال هناك من يصدق هذه القـناة ..
أنا شخصيًا لم أعــد أثق في أية نشرة أخبار تبثها قناة »الجزيرة«.. بما في ذلك نشرة األحـــوال الجــويـــة..

انتصر الشعب
الحكمه مااااازاااالت يمااااااانية: انتصر الشباااب  

انتصرت المعاااارضة انتصر المؤؤؤتمر انتصر 
الحوثيون انتصر الحراااك انتصر اليمنيوووون جميعًا اليوووم 
ليمن الغد.. لكن وآاااه من لكن؟؟من يريد االنتصار لنفسه 
لهواااه لتحقيق امجااااد لذاته الحااااقدووون الفاااسدووون 
المنتقمووون اصحاب المشاااريع الصغيررررة ؟كل هذا 
الطااابور الخااا...مس مغتاااظ لم يرق له هذااا النصر العظيم؟! 

سيعمل بكل ما أوتي من قوووة إلفشااال هذا االنتصاار؟االيام 
ستكشف ان من اليريد هذا التغيير السلمي الحضاااري انما 
يريد امجااادًا واستبدداااادًا واحقاااادًا وتنفيذ اجندة اقليمية 
هي ايضا غير راضية عن نهاااية سعيدة الجميع فيها ابطااال 
احيااااااء؟؟ سيناريو ليسوا هم فيه زعماء الربيع العررربي 
باليمن؟؟؟ اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم الف بين قلوووب 

اليمنيييين للووووفااااق! انك مجيب عليييييم.
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خطر المتأسلمين
مفكرون 

ــوارث العمل اإلســالمــي الذي  من ك
تمارسه الحركة اإلسالمية، ارتــداده 

إلــى نشاط حزبي، فعندما يتحول 
العمل اإلسالمي إلى عمل حزبيّ 
محض، يتحول بعد فترة من الزمن 
إلى ميكانيكية حزبية تنتظر األوامر 

من فوق وتبتعد رويدًا رويدًا عن ميزة 
اإلبداع والحركة الذاتية، وهو سرّ تفوق 

اإلسالم تاريخيًا.
عبداهلل النفيسي

المحامي نبيل الجوفي 
أسود العرين

)أسماء الفائزين( بجوائز
) ثورة (المشترك

بمناسبة نجاح ثورة المشترك للوصول إلى  
السلطة وتقاسم الوزارات من دون انتخابات 
ووجع رأس مع حكومة المؤتمر ..أعلنت اللجنة الفنية 
المشكلة من أنصار الشرعية الدستورية أسماء الفائزين 

بجوائز مسابقات الثوار الجدد في المجاالت التالية:
 1- فوز ناطق المشترك محمد قحطان )إصالحي( 
بجائزة األدب الثوري عن مشاركته »إسقاط النظام 

عبر غرف النوم والحمام«.
 2- فوز الشيخ حميد األحمر )إصالح عمران( بجائزة 
)الصحافة الثورية( عن مشاركته في اإلعداد والتجهيز 

ألخبار سهيل والجزيرة.
 3- فوز الدختور زيد المحطوري 

بجائزة أفضل فتوى ثورجية 
ــواز  عــن مشاركته )ج
ــرات في  ــائ ــث مبيت ال
مخيم الدائري وساحات 

الجامعات(.
 4- جائزة أفضل شعار 

دمــوي ودعوة 
ثــــوريــــة 
ــل  ــت ــق ــل ل
ــازت بها  ف
الــثــائــرة 
تــــوكــــل 
ـــان  ـــرم ك

ـــــــــــــن  ع
مشاركتها 
)كلما زدنا 

شهيد..(.

5- جائزة أفضل متعهد شهداء تقاسماها الشيخ 
عبداهلل صعتر وعسكر زعيل عن مشاركتهم )العقد 
الفريد في التحضير للزحف بألف.. ألفين.. ثالثة.. مائة 

ألف شهيد(.
6- فوز الثائر فؤاد دحابة بجائزة الرقص الثوري.

 7- جائزة أفضل تهديد إرهابي فاز بها عبداهلل صعتر 
وفؤاد الحميري عن مشاركتهما )معاقبة 

الفئة الصامتة في الدنيا واآلخرة( .
8- فوز النواب علي عشال، عبدالرزاق 
الهجري، علي المعمري. بجائزة التجوال 
الثوري عن مشاركتهم )النصر المحسوم 

في نضال ثوار خمسة نجوم(.
9- فــوز الدختور/ عبدالرحمن   
االجتثاث  ئزة  بجا بافضل 
ــوري عــن مشاركته  ــث ال
ــا بافضل من  ــاي »وص
قطر في وسائل اجتثاث 

أعضاء المؤتمر«.
10- فوز حسن زيد 
بجائزة االقتحام 
الــثــوري عن 
ــه  ــت ــارك ــش م
ــة  ــق ــري ــط )ال
الــمــثــلــى في 
اقتحام مبنى 
وزارة الخارجية 
ــاســة  ورئ
الوزراء(.

حقائق غامضة

أهيَ إحدى الحقائق العليا الغامضة التي منْ  
أجِل غموضها وَ اسْتبهاِم حكمتها

يقوُل الحائرون : » كلُّ شيٍء هوَ كلُّ شيء «
وَ يقوُل المنكرون : » ال شيَء في كلِّ شيء «

وَ يقوُل المؤمنون : » كلُّ شيٍء فيهِ كلُّ شيء «

... أمْ هيَ الحقيقُة السّهلة التي تجزّأت منْ أجلها 
آيُة اهلل ,

فيقوُل المنكرون : » ال علم «
وَ يقوُل الحائرون : » ال علمَ لنا «

وَ يقوُل المؤمنون : » ال علمَ لنا إاّل ما عّلمتنا «

مصطفى صادق الرافعي

ــي عـــهـــد األســـــود ــت ـــ ــي ـــ ــم وص ــك ـــ ــي ـــ ارســـــــــل إل
ــا نــعــيــش لـــكـــي نـــســـودِ ـــ ــن ـــ ــت ـــ ــاي ـــ الـــــعـــــز غ

ـــدود ـــح ــا فــــي األرض مــــعــــروف ال ــن ــن ـــ ــري ـــ وع
ــث الــــقــــرودِ  ــب ـــن ع ــم الـــعـــريـــن وصـــنـــه ع ــاح ـــ ف

ــجــد قــــد خُـــلـــقـــت فــــداء ــمـــ ـــ ــل ـــ أظـــــــفـــــــارنـــــــا ل
ـــدا ـــع ـــت بــــأجــــســــاد ال ــــ ـــنَّ ــــ  وأنــــيــــابــــنــــا سُ

ــدى ــص ـــوب ال ـــره ـــي األرض م ... وزئـــــيــرنــا ف
ــى جـــثـــث األعــــــــادي الــــســــؤددا ــل ـــ ـــــي ع ــل ــعـــ  نـــ

ــــــاد الـــشـــرى ــه آس ــت ــم ـــ ـــذا الـــــعـــــريـــــن ح ــــ ه
ـــب عــــــزه دمــــهــــم جـــــرىَ ــــ ـــوان ــــ ـــى ج ــــ ـــل وعــــ

ـــا وتـــكـــبـــرا ـــنــــ ـــدائــــ ـــن أعــــ ــــ ـــن جـــــــــار م ــــ م
ــرا ــش ــح ــا إلـــــيـــــه مــــن الــــضــــراغــــم م ـــ ــن ـــ ــق ـــ س

ـــى أو تــســتــكــيــن ـــون ــــ ــى ال ـــ ــرض ـــ إيـــــــــاك أن ت
ــدٍ يـــطـــأ الـــعـــريـــنَ ــت ـــ ــع ـــ ــم ـــ ــون ل ـــ ــه ـــ أو أن ت

ــــــق مــــرفــــوع الــجــبــيــن أرســـــــــل زئـــــــيـــــــرك واب
ـــنَ ـــي والـــــثـــــم جـــروحـــك صـــامـــتـــًا وانـــــس األن
شبكة أسود الحرس

إننا نقدر عاليًا ما قدمته القوات املسلحة واألمن من تضحيات جسيمة من الشهداء 
والجرحى وما تحملته طيلة الفرتة املاضية من متاعب وأعباء وما واجهته من 

مصاعب إىل جانب ما تحلت به من روح وطنية عالية
علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية


