
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 : 16 / 4 / 2012م 
 الموافق :24 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: )1604( فيسبوك16
قوم لوط وساحات التغرير خالد النزيلي احد فرسان المؤتمر:

يروي قصة تدمير أسود الشرعية لمعاقل االنقالبيين في الفيسبوك
نحن لم نقم إال بواجبنا تجاه الوطن 
وقيادته السياسية والمؤتمر الشعبي العام 
هذا التنظيم الرائد الذي اثبت انه عصي 

على المؤامرات والدسائس..
ــام للوراء لما اخترنا  ولــو عــادت بنا األي
الوقوف بغير هذا الموقف المشرف الذي 
وقفته  كل اسود الشرعية الذين اثبتوا ان 
الوطن اغلى وأن اليمن أواًل وأخيرًا وفي 

صدارة وقائمة اهتماماتهم.
وأضاف: لقد اخترت لنفسي منهجا خاصا 
في الفيس بــوك دون الكثير من اسود 
الشرعية ، حيث أركز معظم جهدي ووقتي 
وتــواجــدي على الشبكة فــي المشاركة 
بصفحات وجروبات االنقالبيين. ومرد هذا 
هو إحساسي بتقصير في هــذا الجانب 
خصوصا بعد ان بدأ اإلنقالبيون بتعقب 
أســود الشرعية وحذفهم من صفحاتهم  
وأيضا من الجروبات، كما قمت مع عدد 
من األخوة بإنشاء صفحات إضافية إليصال 
صوتنا وتوضيح الحقيقة وفضح أكاذيب 
االنقالبيين على المغرر بهم من الشباب 
الذين وقعوا ضحية الكذب والزيف الذي يروج 

على تلك الصفحات.
وفي رده على سؤال عن تأثير اإلعالم 
المضلل.. كيف نحصن أنفسنا منها، قال 
األستاذ خالد: إعالم التضليل سالح خطير 
ــأداة للحرب اإلعالمية  جــدا و يستخدم ك
والنفسية ، وهذه الحرب أشد فتكا باألوطان 

والمجتمعات من اآللة العسكرية..
وقد تعرضت عدد من البلدان العربية 
ومنها اليمن منذ مطلع العام الماضي لحرب 
غير تقليدية، حيث مارست قنوات إعالمية 
كالجزيرة والـ»بي بي سي« و»العالم« وإلى 
حد ما قناة »العربية« دور رأس الحربة 
في هذه الحرب.. مشيرًا إلى أن اإلعالم 
المضلل صار أداة خطيرة لتنفيذ األجندة 

التدميرية التي تستهدف أوطاننا وال بد من 
التوضيح بأن هذه الحرب هي سالح مؤقت.. 
فاإلعالم الذي ينتهج الكذب وتزوير الحقائق 
وتحريف الوقائع مادة للتضليل على جمهوره 

سرعان ما ينكشف ويفقد مصداقيته وقوته 
وفعاليته .

وهذا بالضبط ما حصل مع قناة بحجم 
»الجزيرة«.. موضحًا أن المتابع العربي 

وبخاصة اليمني ذكي وقادر على التفريق 
والــفــرز وانتقاء مــصــادره للوصول إلى 
المعلومة الحقيقية والصحيحة ..والتفريق 

بين الغث والسمين.
وحول أسباب استخدام المعارضة للغة 
الهابطة في خطابهم، قال الزميل خالد 
النزيلي: لقد سقطوا في مستنقع الفتنة 
وباعوا ضمائرهم وأخالقهم بثمن بخس 
دراهــم معدودة ، ونحن لم نستغرب مما 
يصدر منهم من أقوال وأفعال طيلة فترة 
األزمة ألنهم رموا بكل اوراقهم وتنازلوا عن 
كل مبادئهم وشعاراتهم في سبيل اسقاط 
النظام، وقــد عكس خطابهم اإلعالمي 
حقيقة افالسهم فيما حرص أسود الشرعية 
على عدم االنجرار للمستنقع الذي سقطوا 
فيه وارتقينا بأنفسنا الى مستوى بحجم 

االهدف والمبادئ التي ندافع عنها.
الفتًا إلى أن االزمة  كشفت عن الكثير من 
الحقائق التي كانت غائبة وأهمها انهيار 
مريع في منظومة األخالق والقيم والمبادئ 
لدى فئة من المجتمع وعلينا االعتراف بأن 
هؤالء هم جزء من الشعب اليمني، يعني 

صعب نأتي لنقول لهم ارحلوا او اذهبوا.
داعيًا حكومة الوفاق الوطني إلى فتح دور 
العــادة تأهيل المتواجدين في الساحات 
ــرادًا صالحين في  وإصالحهم ليكونوا اف

المجتمع..
وعن سر تماسك شباب الشرعية حتى 
آخر نفس وتشتت أعداء الوطن من أحزاب 
المشترك، قال: الفيس بوك هو تعبير عن 
الواقع فالسواد األعظم من اليمنيين هم مع 
الشرعية ومع النظام والقانون ومع الزعيم 
علي عبداهلل صالح والمؤتمر الشعبي العام..

وأجدها فرصة ألشكر أسود وأبطال الوطن 
الذين صمدوا في وجه اعداء شعبنا.. ولهم 

التحية دومًا وأبدًا..

تونس المسلمة:

هناك اربع صفات لقوم لوط موجودة حاليًا بين شبابنا من بنين 
وبنات وهي:

التصفير:
 حيث كان صفة قوم لوط استدعاء الرجل لآلخر لفعل الفاحشة 
معه عن طريق التصفير بالفم ونجد بعض شبابنا اليوم يتبعون 

نفس االمر فى نداء بعضهم.
-  الوقوف على النواصى:

وقد نهى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن الوقوف على قارعة 
الطريق وذكر للصحابة انهم اذا فعلوا ذلك ألي غرض نبيل فعليهم 
اعطاء الطريق حقه وهو: غض البصر، غض السمع،رد السالم، 

افساح الطريق..
- فتح صدر القميص.

وكان قوم لوط رداؤهم يشبه القميص الباكستانى الحالي وكانوا 
يفتحون صدورهم تباهيًا بأنفسهم .

- انزال البنطال الى ما قرب عظم الحوض: وهي صفة الشباب 
الشاذين في قوم لوط ممن يفعل بهم الفاحشة.. وهى موضة 
منتشرة جدا بين الشباب والبنات من دون ان يعرفوا معناها.. 
واالخطر انها موضة مستوردة من الغرب ابتدعها مصمم ازياء 

اوروبي معروف  بالشذوذ الجنسي..
........

اللهم احفظ شباب المسلمين البنات منهم والبنين..  اللهم آآآمين

يهيمن بقوة اسم خالد النزيلي على 
االجتماعي  التواصل  صفحات شبكة 
الفيسبوك بحضوره الدائم والمواكب 
لكل االح��داث والتطورات.. انه أشبه 
بوكالة إخبارية وقد ال يخلو اسمه من 

اية صفحة ..
مكتبة الفيديوهات المتنقلة والحصرية 
والعاجلة الداعمة للشرعية الدستورية 
والمؤتمر وحلفائه.. عندما تشاهد مقطع 
فيديو مميزًا وهادفًا اعلم انه من مكتبة 
االستاذ خالد النزيلي أحد أسود الشرعية 
الذين وقفوا مع الحق والوطن وشكل 
بفكره ورؤيته مع بقية األس��ود سورا 

منيعا تحطمت عليه كل المؤامرات..
»الميثاق« تعيد نشر مقابلة اجراها 
موقع )عاجل ب��رس( مع االستاذ خالد 
النزيلي وال��ذي تحدث في مطلعها 

بتواضع قائاًل:

ندعو  الحكومة إلى إعادة تأهيل 
المغرر بهم ودمجهم بالمجتمع

بتماسك شباب الوطن سقطت
 مؤامرة أعداء اليمن

 شباب الخيام 
  جاكلين احمد

على لسان احد الكبار في السن ناصحا لشاب يجلس في احد 
الباصات.. قال له في رجاء: )ال تهملوا دراستكم.. ال تخربوا 
بالدكم..ال تقتلوا عسكري فال ذنب له ومن كان منكم رجل 
ليبحث عن المتنفذين ...وال تقربوا حبوب الهلوسة ..ال تسرقوا 

..)..
كنا نحارب بريطانيا..وكان الجوع يعصر حياتنا .. لكننا كنا 
ثوارًا ال نعرف )سنتا( حرام...كنا عندما نهرب لنختبئ، ألف باب 
يفتح لنا ليخفينا عن أعين المستعمر..لكن انتم ال باب سيفتح 
لكم اليوم .. الن ال احد يؤمن بما تفعلونه...ابنوا حياتكم 
بالعمل.. بالجد..وليس بالتخريب ..وإحراق اإلطارات وقطع 
الطرق.. لم نفعل نحن هذا مع بريطانيا ذلك المحتل الفعلي 
وتفعلونه انتم في أهلكم.. أيعقل هذا..؟! وبكى الرجل..لكن 

لم يكن الشاب بذلك المستوى..ترك الباص وهو يتذمر..؟؟

 موتور المتوكل
. Amal Basha  _ Yusra Dugheish  

أجمل صباح:
اتصل بي الدكتور الفاضل محمد 
عبدالملك المتوكل هذا الصباح أفرحني 
جدًا سماع صوته بعد طول غياب منذ 
حادثة الموتور الغامضة التي تعرض 
لها منذ شهور ودخل في غيبوبة ورحلة 

عالج طويلة,
قلت لــه: ال أدري بماذا اناديكم يا 
دكتور: أبي أخي, صديقي,أضحكني 
كثيرًا رده التالي, قال نادِ لي بس: أبو 

موتور.
اهلل يحفظكم ويطول بعمركم.

باسندوة.. وتوجيهات حسين
سام الغباري

تذكروا حديث حسين األحمر ..
يكفي : كذب ..
يكفي : فساد ..

أنا أتطهر .. و أنضم للساحة .. للثورة 
!!..
..

و أمامه كان األغبياء يصفقون .. 
و الساحة تهتف.. والشيخ يؤيد .. و 

الجنرال يدرس حماية الثورة ..
..

خنقت دماء ضحايا الحصبة عنق 
القصر المحترق.. وطافت على سماء 
الساحة المتناقضة سخرية من بقائها 

المدفوع سلفًا .
..

هذه هي ضريبة التغيير الخادع ..
حمٌل كاذب ..

نتيجة مزيفة ..
تطهير بمياه قذرة ..

.. بكل عفونة  وحــيــاة ستستمر 
السابقين ..

..
هي الوجوه ذاتها .. و هنيئًا لكم 

الطهارة ..
ليتنا طهرنا اليمن منكم .. يا أجراء 
الساحة والشيخ وبقايا حاشد وجنرال 

الفرقة المأفون .
ليتنا غضبنا ..

وليتنا .. كنا أقوياء بما يكفي لمعرفة 
مقاصدكم ..

..

ابين .. تموت يا باسندوة ..
لودر حاجز الصد .. ينهار ..

..
أبين .. يا جرح الزمان بسكين إخوان 

القاعدة ..
أبين .. وداعًا لليمن .

وداعًا للتغيير ..
تبًا للمتطهرين .. فمازالوا أنجاسًا..

سجن بريطاني 4 سنوات
 تبوَّل على محول كهربائي!!

السيد فيلسوف
قضت محكمة بريطانية قبل ايام  بحبس 
شخص لمدة عام الرتكابه جريمة »فادحة«، 
حيث قام بـ«التبول« على محول كهربائي!!

ــس« اإلخــبــاريــة  ــوك وأوردت شبكة »ف
ان«مايكل هاربر« 36 عامًا اقتحم محطة 
توليد كهرباء وتبول على أحد المحوالت 

الكهربائية، وبعد القبض عليه أصدر القاضي 
حكمًا بسجنه لمدة 4 سنوات ونظرًا لحالته 
الصحية تم تخفيض العقوبة إلى عام واحد.
ــة  ــدول ــي بــريــطــانــيــا »ال طــبــعــًا هـــذا ف
النصرانية«، بحسب تعبير »إخواننا في اهلل«، 
أما في اليمن »الدولة المسلمة المحافظة« 
فإن ضرب أبراج الكهرباء وتخريب خطوط 
التيار وقطعه عن ماليين  نقل 
األسر من قبل عناصر اإلصالح..

ال يعتبر في نظر حكومتنا الموقرة 
»جريمة«،. المفروض انها تعاقب 
مقترفيها وتسجنهم وتنزل فيهم 
ــدث مع  ــد الــعــقــوبــات، كما ح أش
البريطاني اللي »شخ« على موّلد 

الكهرباء..
أو  بـ«لغم«   يعني لم يفجره 
يطلق عليه قذيفة »آر.بي.جي« 
أو »معدل شيكي« كما يحدث في 
نهم ومأرب.. بل على العكس من 
ذلك فإن حكومة باسندوة تكافئ 
مخربي الكهرباء وتدفع لهم رشوة 
مالية تقدر بـــ275 مليون ريال 
مقابل وقف أعمالهم التخريبية 

ضد أبراج الكهرباء.. 
هل رأيتم عقابًا أكثر من هذا ؟!!


