
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
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حسين احمد الصوفي

ماذا تبقى من المباد...رة الخليجية 
لم تستبحه مليشيات األخــوان؟ فمنذ 

اللحظة األولــى للتوقيع على المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض 
يــوم 2011/11/23م وقبل ان يجف 
الحبر الذي وقع به قادة األخوان المسلمين 
يا  وبقا االشتراكيين  وشركاؤهم من 
الناصريين والحوثه ومليشيات أوالد 
األحمر ومتمردو الفرقة يستبيحون 
كل ما تضمنته المبادرة من قضايا 
وآلــيــات ابــتــداًء مــن قصف الحصبة 
ومرورًا بالتصعيد في ساحة الجامعة 
جمعهم  ت  تسميا و ت  فظا لمحا ا و

بمسميات تثير االشمئزاز والكراهية 
وخطابهم اإلعالمي غير المسئول 

والمحرض والذي يرفع سقف 
التصعيد والخالف، وحتى 

ـــوزراء  تصريحات ال
الــتــابــعــيــن لهم 

وقـــراراتـــهـــم 
ئية  قصا إل ا
ــدث  ومــــا ح
ــن إعــاقــة  م
ــــال  ــــم ألع
الـــلـــجـــنـــة 
ية  لعسكر ا

ورفضهم رفع 
لمسلحين  ا

والــمــتــاريــس في 
صنعاء وتــعــز و.. و.. 

والقائمة تطول من األفعال 
والــمــمــارســات التي تستبيح نصوص 
ــرار مجلس األمــن وجهود  المبادرة وق
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة، 

وصواًل الى مسيرة 
الفتنة إلى صنعاء 
ــا  ــه ــت ــاح ــب ــت الس
ــا بعد  ــه ــرق وح
أن تــجــمــع في 
ــذه المسيرة  ه
كل اإلرهابيين 
لمتعصبين  ا و
والــغــوغــاء الذين 
ـــم  ـــه ـــت ـــح ـــل س
لمنشقة  ا قة  لفر ا
بــــالــــصــــواريــــخ 
وقذائف اآلر بي جي 
ومــخــتــلــف األسلحة 
لكي يقتحموا صنعاء 
مــا يسمونه  وينفذوا 
ــثــوري؟حــســب  الــحــســم ال
تصريحاتهم ! إذًا ماذا تبقى 
من المبادرة الخليجية وقد 
نسفوا جذورها وأسسها 
ومضمونها.. وعــن اي 
حكومة وفاق نتحدث.. 
مستقبل  ي  أ ـــن  ع و
ــن ؟!  ــم ــي يــنــتــظــر ال
إنــنــا نــدعــو رئيس 
الحكومة/ باسندوه 
ورئيس اإلصــالح / 
اليدومي وشركاءهم 
الــى أن يثبتوا أنهم 
ة  ر د لمبا با ن  مو ملتز
قواًل وعماًل !! أما الطرف 
اآلخر في المعادلة )المؤتمر 
وحلفاؤه( فعليهم ان يعلموا 
جيدًا انهم إذا استمروا بأدائهم بهذه 
الوتيرة البطيئة، فإن مشانق األخــوان 

بانتظارهم جميعًا ...؟!

مشانق 
اإلصالح تنتظر 

المؤتمريين

حكومة الالوفاق
يمن الشموخ

أن  كم كنا نتمنى 
تعمل حكومة الوفاق على إصالح 
البين وترميم ما خلفته  ذات 

األزمة السياسية منذ عشرة 
لكن لألسف صار   ، أشهر 

حزب اإلخــوان المجرمين 
)الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي 
لإلصالح( يكيد للوطن 

في كل مكان ، فكما أفادت 
تقارير بــأن حــزب اإلصــالح 

هــو مــن يقود كافة أعمال 
التخريب في الوطن وهــذا ال 

يعفي حلفاءه من احزاب المشترك 
من المسؤولية... فما 
يحدث في صعدة بين 
الحوثيين والسلفيين 
قد اتضح جليًا للجميع 
ــزب االصـــالح له  أن ح
ضلع كبير فيه ، كذلك 
ـــإن جــمــيــع الــجــرائــم  ف
والقتل التي تحدث منذ 
توقيع المبادرة الخليجية 
تتحمل مسؤوليته أحزاب 
الــمــشــتــرك بشكل عــام 
وتنظيم االخوان المسلمين 

بشكل خاص..

رسالة إلى نائب الرئيس
طاهش الحوبان

الى األخ/عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية.

بعد التحية ،،،
الموضوع تسليم وزارة المواصالت الى 
االخوان في التجمع اليمني لإلصالح ) االخوان 
المسلمين (وشركائهم من القبائل والمشايخ 
والعسكريين والثوريين حماة الثورة والتغيير 
ومكافحين الفساد و...االستبداد ومكافحين 

نظام »صالح« .؟؟.!!! .
إشارة الى الموضوع : نود احاطتكم علمًا 
بانه كانت هناك ايادي قبيحة تابعة للجني 
االزرق تقوم باالعتداء على اعمدة خطوط 
الضغط العالي للكهرباء في منطقة مارب 
ألكثر من تسعة اشهر ماضية والنه استجيب 
لهذه االيــادي القبيحة واعطى لهم وزارة 
الكهرباء يديروها كحقيبة وزارة في حكومة 
الوفاق الوطني واالن انتقلت هذه االيادي 
القبيحة لتبتزنا من جديد في المواصالت 
واالنترنت وحطمت اليوم ابراج للمواصالت 
وقطعت االنترنت واالتــصــاالت عن اربع 
محافظات وعاد احنا ما تخارجنا من مشكلة 
ابتزازنا في الكهرباء.. ومن الرجل الذي كان 
يقول ال تسددوا فواتير الكهرباء .؟؟؟ وشفته 

بالحكومة وزير ..؟؟؟؟؟؟...؟؟!!!
وعليه :

أرجوكم غاية الرجاء اختصروا علينا 
كمواطنين بسطاء ما نفهمش في سياسية 
االبتزاز والدحيس واللوك والكذب والدجل 
والشعارات والقتلى والجرحى والصياح 
والنياح ارحموا وزير المواصالت واعطوا 
ـــوزارة لــالخــوان المناضلين »االحــرار  ال
الشرفاء« جدًا جدًا وفوق مستوى الشرف 
واختصروا علينا المشوااار انا افدى لكم ... 
وال تنسوا ان تعملوا لهم كشف بكل مكان 
يرغبوا به وبدون ما يخربوووه سلموا لهم 
كل شيء بدون هدم وبــدون قتل ودماء 
.. بدل ما تفحسونا 9 اشهور أو أكثر من 

جديد وترجعوا تسلموا لهم 
كل شيء.. من االن امنحوهم 
انــا حميسكم   .. وموافقين 
واحميس المبادرة والعقول 
النظيفة الخارجية والداخلية 
وكله على بعضه منكم حلو 
وممتاز والــتــاريــخ يسجل 
ء  وللبسطا بداعكم  ا كل 
عيون وعقول وآذان ولهم 
ــل في  ــَا بـــاع طــوي ــض اي
جميل  لصبر  ا و لصبر  ا
واهلل المستعان على ما 

تصنعون ويصنعون..
وتقبلوا فائق االحترام 

والتحية ،،،

تونس ونقمة الثورة؟!

Tunisia Today تونس اليوم

مائة وعشرون مؤسّسة أجنبيّة غادرت 

تونس .. واتجهت نحو المغرب !!

فهل تعتبر المغرب المستفيد األبرز من 

األحداث التي عاشتها تونس وليبيا؟

وهل كانت الثورة في تونس من أجل 

تقليص البطالة أو الزيادة منها ؟؟ بلغة أخرى 

هل كانت الثورة نعمة أم نقمة؟!

أخبار تسرك
ـــدر  أص   ۹
ـــــاذ  ـــــت االس
لم  سا محمد 
ـــدوة  ـــاســـن ب
رئــــــيــــــس 
الــوزراء قرارًا 
يقضي بوقف 
مع  مل  لتعا ا
البنك الدولي نظرًا لسياسة البنك 
التي أثرت على االقتصاد الوطني.

ي����ر  ز و   ۹
ال��ك��ه��رب��اء 
ل��ح  ص��ا  / د
يوجه  سميع 
بتثبيت جميع 
ين  قد لمتعا ا
رة  وزا ف���ي 
ال��ك��ه��رب��اء 
اب���ت���داء من 

شهر يناير الجاري، والكهرباء 
تعود الى  كافة المحافظات التي 
عانت من االطفاءات خالل األزمة 
وزي��ر  اعتبر  السياسية، كما 
الكهرباء أن من يقوم باالعتداء 
على  الكهرباء يعتبرون مجرمين 
وم��خ��رب��ي��ن وي��ط��ال��ب وزارة 
الداخلية بمالحقتهم وتقديمهم 
للعدالة، وأنه ال يجوز التفاوض 

معهم.
ــي  عــل   ۹
محسن يقدم 
ــتــه  ــقــال اســت
لفرقة  ا ــن  م
األولــى مدرع 
ـــب  ـــال ـــط وي
بتحويل مقر 
الــفــرقــة الى 
حديقة ألعاب 
ومتنزه، كما أعلن عن استعداده 
إلعادة جميع األراضي المنهوبة 
التي بحوزته الى أصحابها سواء 

في صنعاء أو عدن.
۹  ص���ادق 
االحمر يعتذر 
ل���ل���ش���ع���ب 
ال��ي��م��ن��ي من 
جراء االعمال 
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة 
ال��ت��ي ق��ام��ت 
بها مليشياته 
الحصبة  ف��ي 

كما أف��رج عن جميع المعتقلين 
والمخطوفين في سجونه الخاصة 
وأب����دى اس��ت��ع��داده لتعويض 

ال��م��واط��ن��ي��ن وال��ت��ج��ار 
ال��م��ت��ض��رري��ن من 

أحداث الحصبة.
وف���ي س��ي��اق 
م��ت��ص��ل ي��دل 
على مبادرات 
ان���س���ان���ي���ة 

جيدة أعلن ص��ادق األحمر عن 
السالم  ر  دا منظمة  تأسيس 
لمعالجة قضايا الثأر والمنازعات 
بين القبائل، كما أق��ام الشيخ 
ص��ادق حفل تكريم لعدد من 
رج��ال المرور تقديرًا وعرفانًا 
ل��ل��دور ال���ذي ي��ق��وم��ون ب��ه في 
خدمة الوطن والمواطن مبديًا 
استنكاره واستهجانه لسلوكيات 

سين  و لمهو ا ئخ  لمشا ا بعض 
الذين يتجولون بمواكبهم في 
ال��ش��وارع العامة وي��ت��ج��اوزون 
اشارات المرور.. معتبرًا أن هذه 
السلوكيات ال تصدر اال من أناس 
غير أسوياء وال يحملون أية قيمة 
أخالقية ويسيئون الى الشعب 
اليمني وقيمه وأخالقه االصيلة.

يـــــر  ز و   ۹
ـــة  ـــي ـــال ـــم ال
االستاذ صخر 
الوجيه يصدر 
تــوجــيــهــات 
ـــمـــاد  ـــاعـــت ب
بـــدل طبيعة 
لكافة  لعمل  ا
االداريـــــيـــــن 

الذين حرموا منها.
۹  نادي شباب العصيمات يفوز 
ببطولة ك��أس ال���دوري اليمني 
ألندية الدرجة األول��ى  في كرة 

القدم.
حــمــيــد    ۹
األحمر يحضر 
ــل تــخــرج  ــف ح
الدفعة األولى 
من كلية الطب 
 ، ت لعصيما با
ويــعــلــن عن 
ء  ببنا عه  تبر
مراكز  خمسة 

ــعــالج مرضى  طبية مــجــانــيــة ل
في  لكلوي  ا لفشل  وا السرطان 

الجمهورية على نفقته الخاصة.
ل��ش��ي��خ  ا   ۹
لمجيد  ا عبد
الزنداني في 
أول ظهور له 
اختفائه  منذ 
ع��ن المشهد 
ي���ع���ب���ر ع��ن 
اع������ت������ذاره 
ل���ل���ش���ع���ب 
اليمني ويطلب منهم المسامحة 
التي  الخاطئة  عن تصريحاته 
ص��درت منه أثناء األزم��ة والتي 
تسببت في ازه��اق الكثير من 
األرواح س��واء م��ن المواطنين 
أوم��ن أف��راد الحرس الجمهوري 
المرابطين في أرح��ب، كما عبر 
عن استعداده لتحويل جامعة 
االيمان الى دار للعجزة والمسنين 
والمشردين والمعاقين لرعايتهم، 
معلنًا تبرعه بنصف أمالكه لصالح 

هذا الدار الذي سينشئه.
قــنــاة »سهيل«   -
يم  بتكر م  تقو
ــدد مــن أسر  ع
ــــداء  ــــه ش
ـــرس  ـــح ال
الجمهوري 
وتــتــكــفــل 
برعاية مائة أسرة 

ًا  ير وعرفانًا منها لــألدوار تقد
البطولية التي قدمها هؤالء للدفاع 
عــن الــوطــن وأمــنــه واستقراره 

ووحدته..
ــي األخــيــر نــقــول إن هذه   وف
األخبار مجرد أحالم تراود الكثير 

من أبناء الشعب.

سمير النمر

شباب الساحات.. وقصة األسد والحمار!!
ملك الغابة االسد دعا الثعلب وقال له: اليوم اريد الغداء 
منك دبره اعرفه من رأسك ياهلل اتحرك.. خرج الثعلب 
وهو يضرب كفا بكف كيف سيعمل وكيف الخالص من 
هذا المأزق؟ وهو يعرف ان الحيوانات كافة التثق به بعد 

ان خبرت مكره.. لكنه فكر في حيلة لعلها 
تساعده في اقناع احد الحيوانات بالمجيئ 

معه الى بيت االسد فاهتدى الى حكاية وحيلة 
مفادها ان االسد يقيم مأدبة غداء اليوم وان االسد 

قد كلفه بدعوة المعازيم.
مر بهذه الحيلة على كل الحيوانات ولكن 

لم يصدقه احد .. شعر الثعلب بالورطة .. 
فلم يعد امامه غير الحمار فهو آخر امل 
.. تخيل حين يكون آخر امل لك حمار .. 
ولكن مش مهم.. حمار.. حمار المهم.. 

كيف يخرج من ورطته .. ذهب الثعلب 
للحمار واخبره ان االسد دعاه للغداء معه ..

لبى الحمار الدعوة وما ان وصال الى بيت االسد 
حتى انقض االسد على الحمار ممسكا بأذنيه 
وبصعوبة بالغة تمكن الحمار من الهرب ولكن 

بعد ان فقد اذنيه .. ففر هاربا.. تبعه الثعلب وما 
ان وصل اليه .. حتى هاجمه وقال: واهلل انك حمار 

من صدق .. ليش هربت ؟ قال له الحمار انت بعتني أيها 
الماكر.. قال له انت غبي.. االسد اراد ان يبعد اذنيك 

على شان التاج يجي على رأسك النه اختارك 
ملكًا للغابة بدال عنه .. عاد الثعلب 

بالحمار مرة اخــرى الى بيت 
االســــد فانقض 

عليه االسد 
مــــرة 

اخرى ممسكا بذنبه فهرب الحمار مرة اخرى ولكن 
هذه المرة بدون ذنب، فتبعه الثعلب مرة اخرى 

ليعيده الى االسد.
دار سجال بين الثعلب والحمار اقنعه 
في االخير ان االسد قطع ذنبه 
لكي يتمكن من الجلوس على 
العرش .. المهم اقنعه مرة اخرى 
بالعودة الى االسد وفي طريق 
عودتهما ركب الثعلب على 
الحمار واصابه الجوع فكان 
يأكل من مخ الحمار . وما ان وصل 
الى بيت االسد حتى اجهز على مخ 
الحمار.. هذه المرة وقع 
الحمار في قبضة 
االسد . فبدأ برأسه 
ووجــد ان رأســه بدون 
مــخ فغضب االســد وخاطب 
موبخا الثعلب: اين المخ أيها 

الماكر؟
فرد الثعلب: ياسيدي الملك لو ان عنده مخ ماكان نجا 

مرتين من الموت بمخالبك وعاد مرة ثالثة لتأكله.

صالح الحنشي

)المكرفون و المنصة 
في يد اإلخوان(

ياهلل باســــمــــــك بدأت الـــقـــول يارحـمــن
فـرج على الــشــعــب آالمــه و أحـــــزانه

وانصـــره يارب بالــــكـــــرار و الـــــــعــــــدنان
نه خـــــــــــــا ي  للـــــذ يلجأ  تخليه  ال و

اليوم يا هــاجــسي قـــــــوم انظــــم التبيان
 قد شعبنا اليوم في فتنه مع اخــــــــوانه

قالوا هــــم اصــــالح قلنا سهــل هــم إخوان
أما الــعــدو الحقيقي خــــــارج أوطـــــانه

 ما عـاد به شي مخبا كـــل شي قــــد بان
علي بــن محسن هــو الشيطان و اعـوانه

 يسعى ورا الــحـــكـــم في ثوبٍ  من اإليمـان
الــقــاعـــدة في كــــل أوطــــانه وينشر 

نهب أراضي وخّلى شـــعــبنا طـــــــفـــــــران
 يخرج الـــقــــرش مـن جيبه صـال الـعـانه

الفين واثنعش قـــــــــــــادم و البلــــد خـربان
 و انــا مـــطنن عـــلـــى شعبي و خـبالنه

 وان قلت باكسر عسيبي ضاع في سنحان
 من اجــل شعبي و هو غـارق بأشجـــانه

واجنب الـــنـــاس مـن فتنه و مـــن فـــتــان
 و انتف شنب كـل مــن يرضى بخـــذالنه

قـــــــالــــــوا بأني أنا مــــدعــــــوم من إيران
 وانا مــــحــــارب مــن اإلثنين .... ملعانه

 لـو في يدي كـــــــــوكــــبــان اليوم او خوالن
 او نهم او واحـــــــدة ال علنت سلـطــانه

 الوحـد الشعب مـــن شبوه إلى عــمـــران
نه ومزيا لعبه  مش  للشعب  لــحــكــم  وا  

 اليوم كــــــم من بليد ما يعـــرف الـــــقـــرآن
أصبح مـــحــكـــم و هـــو مـا يعـرف اوزانه

 كـم مـــن مــآسي و مــن آالم كـــم واحزان
 يشيب الــطــفــل منها ضــاقت اكـــــوانه

لـــوكـــان فيكم رجــل و احـــد صدق ما خان
 مصالح الشعب قـــدمـهــا على اخـــوانه

 كــــان انتصرتم ولــكــن حــكــمــة الرحـمـن
 وّلى عــــليكــــم كـــمــا كنتم برضــــوانه

 وين األمــــــــانه و أين الـــعــــدل و اإلحسان
 وال عـــد احـــــد يصلي خـــلـــف جيرانه

 الــمـــكــــرفـــون و المنصة في يد اإلخـــــوان
 عــقــولــــكــــم خــاربه تشتي لـهـا بانه

 ياحــــــــزب االصالح باتندم عـلـى ما كــــــان
برمـــــــانه مـحـسـن(  )عـلـي  وبايبيعك   

 خـــليك في صف هـــــــذا الـشـعــب التهتان
 بقيمة الـــقـــات بعـد الـــــقـــــات زنزانه

 هـــــــــــــــذي مسيرة تعــز فيها األمل و اآلن
قـــــــم ضم صـوتك لـهـا ينصرك سبحانه

الفيد أكل الدين والوحدة

المشكلة، هــم.. بعضهم، يثور وبعضهم يجهز 
الفواتير، وبعضهم مع المبادرة والثاني ضدها.. واحد مع 
المسيرة والثاني ضدها، والثالث يسب للي مع المسيرة 
من غيرهم، والرابع يسب للي ضد المسيرة برضه من 

اللي مش معاهم.. فيد.. فيد..
قالوا لكم الجنوبيين، الفيد أكل الوحدة.. قلتم لهم 

اخرجوا من البالد..
الفيد أكل الوحدة، والدولة والثورة والدين والدنيا..
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