
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

لم يستقل!!
يا أهل فيس بوك .. لو تفهموا  

قلياًل .
الــرئــيــس علي عــبــداهلل صــالــح لم 
يستقل.. وإنما سيسلم الحكم لشرعية 
بديلة هــو عبدربه منصور هــادي 
المنتخب بعد حوالى70 يومًا من قبل 

الشعب..
هذا ما كنا نطالب به .. لكنكم قلتم 

شرعية ثورية .
ولــم تستطيعوا فعل شــيء سوى 

تدمير البلد وقتل المواطنين األبرياء.
... أثبت الرئيس »صالح« أنه رقم 

صعب جدًا..
ولكن عقولنا التي نادت بالوسطية .. 

هي التي انتصرت في نهاية المطاف.
العقول والقلوب المنادية بالشرعية 
ــال اإلصـــرار على »الرحيل«  فــي ح

انتصرت فانتصرنا..
..

انتصرنا 

سام الغباري
صالح الحنشي

العائدون من 
باسليم إلى الزنداني

طاهش الحوبان

قرار عودة األستاذ حسين با سليم مقدمة  
تحيفة يالطيف بلكنة محافظة اب لعودة 
طابور ...طويل من المستقيلين وعقبال عودة علي 
محسن والزنداني وعيال االحمر الى مصدر القرار 
السياسي ولتكتمل فرحة الثوار والمطالبين بالتغيير 
ونعتبره ترجمة واضحة لدماء الشهداء العسكريين 
والضحايا المدنيين الزكية..؟؟...!!! وموضوع التغيير 
والثورة اختالف مع الرئيس صالح على بعض القرارات 

السياسية فقط ..
شكرًا ألنكم تستخدمون الدماء من اجل عودة 

نفوذكم ..
الشعب يريد عودتهم ....؟؟؟؟...!!!!

مشروع إنسان الــذي لم يدفع بالمدنيين لقتل 
انفسهم والمتاجرة بأرواحهم من أجل عودة هؤالء 

الـــ.....
يا قافلة.. المراحل قربت للثورة الحقيقة.. ليعرف 
الجميع من هو المطالب بالتغيير ومن هو المتستر 

بالشعارات فقط ...

احذروا اطالق الوعود

في ستينيات القرن الماضي كان ثوار  
الجبهة القومية في الجنوب يطلقون 
الوعود للناس بأنهم حين يصلون الى الحكم 

سيوفرون للشعب عيشة رغدة..
حد ان الوعود تلك وصلت إلى انهم يقولون 
للمواطن انهم سيحولون االرض الى بساتين 
وحدائق . وان المواطن سيكتفي بإخراج يده من 
شباك منزله ليجني ماطاب له من الفواكه من 

اشجار الفاكهة المحيطة بالبيوت..
المستعمر  ــر  للحكم ودح وبعد وصولهم 
البغيض.. وحققوا وعــودهــم فيما يتعلق 
بأن المواطن سيأخذ حاجاته ومتطلباته من 
الشباك.. بس شوي اخلوا بماوعدوا به فيما 
يتعلق بالشباك.. اي بداًل من أن يأخذ المواطن 
حاجاته بمد يده من شباك منزله.. اخذها من 

شباك التعاونية االستهالكية التي كان يظطر 
للوقوف في طابور أليام للحصول على كيلو 

سكر..
الجديدة  الحكومة  ان  ئلين  لمتفا ا وعلى 
ستحل كل المشكالت، أال يصدقوا وعود بعض 
الساسة.. فاليعني ان وصول باسندوه لرئاسة 
الحكومة والوجيه الى المالية قد يغير في وضعنا 

مايحلم به البعض ..
فلن يكون بإمكانهم ان يجعلوا السماء تمطر 

يورو,
هو وفاق للتعاون على مواجهة اوضاع البلد 

بماهي عليه
اشراك الجميع في المشكلة والحل ..

وبرضه عشان يسكتوا!!!!!

أكلة لحوم أبناء الوطن

أسئلتي الوجودية بدأت مع القطة : كيف  
أن تحمل صغيرها بين  القطة  تستطيع 
أنيابهم من دون أن تؤذيه؟ وهل حقا هي تخفي 
صغارها عن أبيهم الذي يحدث عندما يجوع أن يأكلهم؟
وهل اآلباء جميعهم قساة وغير مبالين؟ وهل ثمّة 
قطط أكثر أمومة من نساء يحملن أثداء تذر اللبن 

وتضن بالرحمة؟
بعد ذلك, عندما كبرت, وخبرت يتم األوطان, كبرت« 
أسئلة القطة« وأصبحت أكثر وجعا:هل يمكن لوطن أن 
يلحق بأبنائه أذى ال يلحقه حيوان بنسله؟ هل الثورات 
أشرس من القطط في التهامها ألبنائها من غير جوع؟

وكيف ال تقبل قطة, مهما كثر صغارها, أن يبتعد 
أحدهم عنها، وال ترتاح حتى ترضعهم وتجمعهم 
حولها, بينما يرمي وطن أوالده إلى المنافي والشتات 
غير معني بأمرهم؟ وهل في طمر أوساخها تحت 
التراب, هي أكثر حياء من رجال يعرضون بدون خجل، 

عار بطونهم المنتفخة بخميرة المال المنهوب..؟
الّلهم احم أوطانا من آباء يدَّعون األبوة ويأكلون 

أبناءه..

احالم مستغانمي

صالح بن محمد النظاريالمسيخة الدجالة!!
جـــعـــد ذات  ا  عـــــــــــــــور لـــــــــــيـــــــــــومَ  ا يــــــــــــــــــتُ  أ ر

ومـــــــــكـــــــــتـــــــــوبٌ بـــــجـــــبـــــهـــــتـــــهـــــا الــــــــجــــــــزيــــــــرْة
رٌ ــــــــــــــا ن و ضٌ  و ر مـــــــــهـــــــــا  مـــــــــا أ ن  كــــــــــــــــــا و

ـــــيـــــرْة ـــــث ــــــا فــــــــئــــــــٌة ك ــــــه ـــــــــت ب ـــــــــدع ــــــــــــد خُ وق
ًا ر و ز و نـــــــًا  بُـــــــهـــــــتـــــــا لـــــــحـــــــق  ا ـــــــُل  ـــــــحـــــــي تُ

ـــــــــــــــــــزور أحـــــــــــــداثـــــــــــــًا مــــــثــــــيــــــرْة ــــــــث ال ــــــــبُ ت
ــــــــــــــــــــــوام شـــــعـــــبـــــًا تُـــــــحـــــــيـــــــل حـــــــثـــــــالـــــــة األق

ْة مــــــســــــيــــــر ـــــــــــة  م ذ ـــــــــــر ش ي  أ تــــــــجــــــــعــــــــل  و
ــــــــــــتٍ خ أ و ٍخ  أ بــــــيــــــن  ب  ـــــــــر ـــــــــح ل ا تــــــثــــــيــــــرُ 

ـــــــــــــرْة ــــــــــارهــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل دي وتـــــــشـــــــعـــــــل ن
ـــــــــــــاُل هــــيــــا ـــــــــــــدج ــــــــا ال ــــــــه ــــــــــا أي ــــــــــد ي ــــــــــعُ ُف

ــــــــت بـــــفـــــتـــــنـــــتـــــك الــــــــجــــــــزيــــــــرْة ــــــــام فـــــــقـــــــد ق

قلياٌل من الحب أثابكم اهلل ..

كل من ولى مهرواٌل الى ساحة  
التغيير تاركٌا عمله في احلك 
الظروف التي كان يحتاج الوطن اليه 
أعدناه الى عمله.. صرفنا مستحقاته 
التي لم يكن محتاجًا اليها كونه يجد 
التعويض هناك.. لم نقم بإقصاء 
احد من عمله، لم نقم بفصل احد 
من وظيفته.. لم نحقد.. لم نكره.. لم 
نغل ولم نفخخ بالعداء.. فردنا لكم 
ايادينا واستقبلناكم بابتسامة وقلنا 
مرحبًا بكم الجل بناء الوطن، بينما 
تسمعوننا تهديداتكم ووعيدكم و...

عهودكم باالقصاء والتصفية والغربلة 
والتسريح وقطع الرزق.

اقعدناكم الى جانبنا على مقعد 
واحد واقتسمنا معكم كوب الماء رغم 
كل ماارتكبتموه بحقنا وبحق الوطن.. 
بينما االصوات تتعالى من بعضكم 
قائلًة لنا لن نبقي ولن نذر منكم احدًا.
انظروا كم نحن عظماء وكم انتم 

حقودون... .
- كــل مــن شــاغــب وخــالــف ودمــر 
واحرق اطلقنا سراحه واعدناه اليكم 
سالمًا غانمًا.. مخالفين القانون الذي 
ينص على معاقبته وحبسه بل وقطع 
ايديهم وارجلهم من خالف بتهمة 
الحرابة والتقطع.. اعدناه اليكم يحمل 
اسم ثائر بوصفكم.. بينما تتوعدون 
بحبس واسر وإبعاد كل من عارضكم.
- االعـــالم االســـري العائلي كما 
ئية  لفضا ا تــنــا  ا وقــنــو اسميتموه 
والحزبية وصحفنا ومواقعنا صارت 
تتصدر واجهاتها صوركم واخباركم 
مذيلة بكلمة الفاضل ومسبقة بكلمة 
استاذ او دكتور ومحملة بالشكر، بينما 
مازالت مواقعكم وصحفكم وقنواتكم 
تطلق علينا اقذر االلفاظ والمسميات 
حتى تسمية رئيسنا باسم رئيس 
الجمهوريه التنطقوها والتكتبوها 
والتذكر صحفكم والمواقعكم اخبار 

وزرائنا وال اعمالهم..
ـــن العائلي كما  - الــحــرس واالم
ــوارع  ــش ل ا عــلــى  ينتشر  تسمونه 
لحمايتكم.. يستقبلكم امام بوابات 
الــوزارات ضاربًا تحية عظيمة فاتحًا 

لكم األبواب قائاًل: تفضل يا استاذ، 
بينما مازالت بشمرجة أوالد االحمر 
وعناصر الفرقه المتمردة تقتلهم 
وتبيح دماءهم وانتم تباركون ذلك..

- البالطجة كما كنتم تسمونهم 
ظفين  مو ا  و ر صــــا و كم  ستقبلو ا
لكم  يقدمون  تبكم  بمكا يعملون 
االوراق والمشورة ويتابعون اعمالكم 
واخــبــاركــم ويــشــكــرون محاسنكم 
ويذكرونها، بينما ثائروكم مازالوا 
يــدمــرون كل شــيء جميل بالوطن 
والمواطن حاملين احقاد الشيطان 

على آدم..
ــذي تريدونه اكثر مــن هذا  مــا ال
دلياًل على حسن النوايا لتعلموا ان 
الوطن هو مايهمنا وليس المناصب 

والكراسي كما كنتم تشيعون ...
هال اخبرتمونا ياسادتي ما الذي 

تريدونه من تنازالت اكثر لكي تعلموا 
اننا اكرم منكم وهأل اظهرتم لنا حسن 
نواياكم اثابكم اهلل، اقلها باحترام 
مشاعرنا واالمــتــنــاع عــن التجريح 
بكلماتكم غير األخالقية وخصوصًا 
مايخص رئيسنا الذي هو رئيسكم 
وله كل االحترام والتقدير كزعيم 
وطني بذل كل مابوسعه من اجل هذا 
البلد ووصلتم الى ما أنتم عليه بفضل 

الديمقراطية التي انتهجها..
هال اخبرتم اوالد االحمر ان يوجهو 
قناتهم سهيل ومواقعهم وصحفهم 

وان يرتقوا بخطابهم اخالقيًا اقلها...
هال افــردتــم قلياٌل من الحب في 
نبضكم  وخاليا  اعينكم  مساحات 
ومسامات وجوهكم سادتي وتاج 
راســي يالقاء مشترك.... قلياٌل من 

الحب أثابكم اهلل.

كامل الخوداني

همســـــات جبرانيــــــة

»أيها الشعب السالك في الظلمة،  
الجالس في ظل الموت، الراكض وراء 
التعاسة، القاضي بالبُطل، المتكلم بالحماقة، 
الى متى تأكل الشوك والحسك وترمي الثمار 
والزهر إلى الهاوية؟ حتى متى تسكن الوعر 
والخرائب تاركًا بستان الحياة؟ لماذا ترتدي 
األطمار البالية والثوب المقدس قد ُفصل من 
أجلك؟ أيها الشعب قد انطفأ سراج الحكمة 
فاسقه زيتًا.. وخرب ابن السبيل كرم السعادة 
فاحرسه.. وسرق اللص خزائن راحتك فانتبه..

األوالد 
أوالدكم ليسوا لكم

أوالدكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها بكم يأتون إلى 
العالم ولكن ليس منكم

ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكًا لكم
أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم ولكنكم ال 

تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، ألن لهم أفكارا 
خاصًة بهم

وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن ألجسادكم
ولكن نفوسهم ال تقطن في مساكنكم

فهي تقطن في مسكن الغد الذي ال تستطيعون أن 
تزوروه حتى وال في أحالمكم

وإن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم
ولكنكم عبثًا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم

ألن الحياة ال ترجع إلى الوراء وال تلذ لها اإلقامة في منزل 
األمس

أنتم األقواس وأوالدكم سهام حية قد رمت بها الحياة 
عن أقواسكم

فإن رامي السهام ينظر العالمة المنصوبة على طريق 
الالنهاية فيلويكم بقدرته لكي تكون سهامه سريعة بعيدة 

المدى..
لذلك.. فليكن التواؤكم بين يدي رامي السهام 

الحكيم ألجل المسرة والغبطة..
ألنه.. كما يحب السهم الذي يطير من قوسه هكذا يحب 

القوس الذي يثبت بين يديه..
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