
صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
حيث يتميز جيش الشعب المدافعون 
عن الشرعية والديمقراطية بفضح 

وطاويط االنقالبيين على مدى 24 
ساعة دون هوادة..

إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
»الميثاق« ترصد بعض من تلك 

المعارك الوطنية المشرفة.

على الفيسبوك.. حماة للشرعية

االثنين : 4 / 3 / 2013م 
 الموافق :21 / ربيع ثاني / 1434هـ 

العدد: )1651( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

صورة وتعليق  مقتطفات فيسبوك ..

 شخصية االسبوع

صالح مصلح الصيادي 

مستشار وزارة االدارة المحلية
األمين العام لحزب الشعب 

الديمقراطي- حشد
عضو لجنة الحوار الوطني 

ادارة اعمال- جامعة صنعاء 
عُ���رف ب��م��واق��ف��ه الوطنية 
الشجاعة.. من ك��وادر اليمن 

وقيادييها المميزين.. 

طاهش الحوبان

الرئيس  كانوا يقولون 
علي عبداهلل صالح يجمع 
اتباعه ب��أم��وال ف��ي اي��ام 
حكمه، لم اخ��رج يومًا ال 
الى الستين لمناهضته  وال 
الى السبعين لمناصرته، 
ول��م أك��ن م��ن مناصري 
الزعيم صالح قبل )ثورة 
الشيخ ودبابة علي محسن 
وف��ت��اوى ال��زن��دان��ي( ومن 
بعد االنشقاق العسكري 
أصبحت مناصرًا للرئيس 
صالح سرًا وغدًا ستجدونني 
الشمس  تشرق  ان  قبل 
متشيعًا بعلي عبداهلل صالح 
واللهم واِل من وااله وعادِ 
من عاداه ومناصرًا جهرًا.. 
واذا هناك رس��وم تأخير 
للمناصرة انا على استعداد 
ان ادفعها الى كل من ذاق 
الويل بعد ان ترك صالح 
يتسع  لسبعين  ا لسلطة  ا

للجميع..

Abumaher Mohsen

ن���رف���ض ال��ت��دخ��الت 
االجنبية في شئون البلد 
عامة، وفي شئون االحزاب 
لمنع  صة  خا سية  لسيا ا
صالح من مزاولة العمل 
لصالح طرف  السياسي 

معين..
اذا لم تلتزم االح��زاب 
السياسية المنقادة لطاعة 
اميركا للضغط على بعض 
االحزاب وفرض الوصاية 
ف��س��ي��ت��رت��ب ع��ل��ى ذل��ك 

كوارث ال تحمد عقباها..
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي 
العام من اع��رق االح��زاب 
وأوسطها واكثرها شعبيه 

في البلد..
الشعبي  والمؤتمر  بل 
ال��ع��ام ي��ش��ك��ل ت��وازن��ًا 
لالحزاب  يكفل  سياسيًا 
لتنافس  ا ح��ق  لناشئة  ا
بداًل من االلغاء والتهميش 

واالقصاء..

Mohamed Alhjaji

كنا دروعًا بشرية نتساقط 
فداًء للوطن..

فصرنا دروع���ًا تكريمية 
نتوزع بأيدي النخب؟!

  Omar Gillan Almsory

أحببناهم لتواضعهم
ت��واض��ع آل ع��ف��اش وصل 
ليمن  ا حكموا  للملك،  بهم 
ومازالوا يحكمون.. تحملناهم 
بخيرهم وشرهم لسبب واحد 
هو التواضع وسعة الصدر 
والبساطة وألننا وجدناهم 
يشبهوننا بسطاء مثلنا والروح 
تنجذب لما يشبهها وهناك 
نحتسبها  كنا  يمنية  س��ر  أ
عريقة في طريقها للزوال، 
ونهاية ملكها بسبب الكبر.. 
من  ويجيركم  نا  يجير اهلل 

الكبر..
من تواضع هلل رفعه..

عبدالغني السالمي

تمسكنا وحبنا للزعيم علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح ال ي��أت��ي من 
فراغ عاطفي ولكن لما وجدناه 
ولمسناه من واقع معايش مع 
هذا الرجل الذي قدم ومازال 
ي��ق��دم الكثير م��ن اج��ل هذا 
الوطن..فالزعيم لطالما قدم 
الكثير من ال��ت��ن��ازالت، وهذا 
اليعني أن هذا الرجل شخص 
ع��ادي ولكن يعني بأنه رجل 
و  الوطن  لهذا  بالحب  اتسم 
لنفسه  الشخصية  بالشجاعة 
وهذه االشياء هي التي جعلت 
ال��م��الي��ي��ن م��ن اب��ن��اء اليمن 
ي���زدادون حبًا وتمسكًا بهذا 
االس��ط��ورة واتجه الكثير من 
تمر  لمؤ با ق  لتحا ال ب  لشبا ا
الشعبي ال��ع��ام ال��ح��زب ال��ذي 
حقق الكثير من االن��ج��ازات.. 

وكلنا الزعيم..

أبوالعز المغربي

على عبداهلل صالح 
ملكت القلوب بحنكتك وأسرت 

العقول
بحكمتك وجعلت الجميع شركاءك 

في
صحواتك وغفواتك فما لنا ال 

نحبك
وما ألشواقنا التسابقنا إلى حماك

وتجري أحالمنا بين يديك .
حين صار أمر اليمن إليك واتكل
الشعب اليمني بعد اهلل عليك ،

نهجت نهجًا حميدًا وسلكت سباًل 
جديدة

قبل  خ��ص��وم��ك  عليها  واالك 
محبيك

العالم وخضع  وح��ي��اك عليها 
لسلطانك

الجاهل والعالم .
فما سر حب الناس لك وما دوافع هذا 

الحنين لسماع صوتك ورؤيتك. 

حشد السبعين.. كعصاة موسى تلقف ما يأفكون.. اطاح حشد السبعين بكل ماحشد له المشترك خالل الفترة الماضية، وكأنه لم يكن سوى مجرد هراء وهرطقة..
فقد اثبتت جموع الصالح كذبه وتلفيقه..

المؤتمر وان��ص��اره ل��م يخرج 
ي��وم االحتفال بتسليم السلطة 
بتلك االعداد الهائلة حبًا للوطن 
وفرحًا بحقن دم��اء ابنائه فقط 
وانما بالدرجة االولى حبًا للرئيس 
ل��ل��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��داهلل صالح 
واخالصًا ووفاء له وحماية له كما 
يحتمي هو بهم ، واي تهديد له او 
لحزبه وانصاره هو قلة عقل وعدم 
استيعاب لواقع فرضته المبادرة 

التي رضي ببنودها كافة اطراف 
المعارضة بمباركة من اشد قادة 
الثورة تطرفًا بمجرد انتخابهم 
لعبدربه منصور هادي اسقطوا 
جميعًا ثورتهم معارضة وث��وارًا.. 
لتي  ا تهم  ا هد بمعا ا  مو فليلتز
اوجبها الشرع واالخ��الق والعرف 
والسياسة الحكيمة بنفس القدر 
الذي يطالبون به المؤتمر ورئيسه 

االلتزام بها..

د. انتصار كرمان

فارس أبوبارعة

حكمة الزعيم
«وي��م��ك��رون ويمكر اهلل 
واهلل خير ال��م��اك��ري��ن«.. 

صدق اهلل العظيم
لقد ظن المرجفة قلوبهم 
أن حزب المؤتمر لم يعد 
بذلك الزخم بعد أن قام 
بتسليم  عيم  لز ا مة  فخا
السلطة.. وظنوا أن حزب 
المؤتمر قد أفل ولم يعد له 
وجود على الساحة اليمنية.
إال أن الطوفان البشري 
الذي اجتاح ميدان السبعين 

يوم األربعاء الماضي السابع والعشرين 
من شهر فبراير 2013م بمناسبة مرور 
عام على تسليم السلطة قد أذهل 

البعيد والقريب.
وقد شهد العدو قبل الصديق بأن حزب 
المؤتمر الشعبي العام هو حزب االحزاب 
اليمنية.. وهو صاحب الريادة على أرض 
اليمن.. وعرف من كان ينكره أنه سيد 

االحزاب.
كما أن ذلك الحشد أثبت 
لكل االح��زاب على الساحة 
اليمنية أن المؤتمر باٍق ولن 
تزعزعه إرهاصات الحاقدين 

ومؤامرات المنتفعين.
لقد أثبت ذلك الحشد الهائل 
وف��اء المؤتمريين لحزبهم 
ووقوفهم مع رئيسه.. سواء 
أكان على رأس السلطة أم 

في المعارضة
لن نكون مزايدين إن قلنا 
إننا نفتخر بإنتمائنا الى هذا الحزب 
الذي يشرف كل يمني وكل عربي وكل 

ذي لب سليم.
عاشت اليمن ح��رة أب��ي��ة.. وع��اش 
حزب المؤتمر الشعبي العام .. وعاش 
عفاش.. وعاش كل بلطجي وفي ألرضه 

وأمته..
وال نامت أعين الجبناء..

أ.عبدالقوي منصور

أحرجتمونا بسلميتكم
نبارك ألخواننا المؤتمريين احتفالهم وممارستهم حقهم الديمقراطي بشكل 
سلمي وبطريقة جميلة ونتمنى من أخواننا في حزب السالح المطاوعة أن يحذوا 
حذو خصوم الثورة الذين تعلموا الديمقراطية وطرق ممارستها سلميًا.. وأن اليكونوا 
خصوم الثورة من داخلها ..ال بالسالح والتحدي في الجنوب وقتل الجنوبيين.. من 
حق المؤتمر أن يحتفل ومن حق الجميع أن يحتفل..ولكن ليس كاحتفاالت االصالح 
التي يرافقها سيل من الدماء والعبث واالستهتار باآلخرين...الف مبروك على نجاح 
مؤتمركم واحتفالكم واسلوبكم الجديد الراقي.. ال يحق لنا أن نمنع عنهم الفرح 

..وقص االبتسامة من عالمهم.

انت الزعيم..
ثالثه وث��الث��ون عامآ أث��ب��تَّ أن��ك أذك��ى 
منهم بكثير وأثبتَّ أنك تتحمل الكثير من 
المسؤولية في ترقيع بالويهم وخروقاتهم 

وكم الغباء الذي يعيشون فيه ! 
غباؤهم يصب لمصلحتك ووج���ودك، 
وبقاؤك بهذا الزخم شخصيًا أج�ده مطلبًا 

عقالنيًا إلبقاء التوازنات ! 
مهما كان جلدهم سميكًا يتحمل الكثير 
من الركل والصفع ولكننا نالحظ أن كل 
صفعة تصلهم من�ك لها دوي مختلف يخلق 
وجعًا له مذاق خاص يرهق أرواحهم المليئة 

بالضجيج . 
سلَّمتها سلمية وجنبتنا شر الويالت والحروب التي يحاولون جاهدين 
ان يشعلوها بدءًا بمعسكرات الحرس الى الحوثي الى تعز الى الجنوب 

اليوم .. لن يفلحوا 
أنجاك اهلل ألسباب هو وحده يعلمها , وأعادك قويآ ألسباب الأحد 
سواه يدركها وابقى من آمنوا بك متمسكين بك ولم تخذلهم بالمثل  
أعادوك الى الوجهة وانت لم تتوارَ بل في الواجهة دومًا دون سلطة .

»قلب�ي دود وعكاب�ر سود« لما وصلنا إليه ولكني أقول لك.. كن 
بالقرب أرجوك )ولتبقَ خارج السلطة(..

عبدالقادر فدعق

وفاء قائد وتالحم شعب
كان يومًا مشهودًا.. حضر القائد والزعيم وكبار 
قيادات حزبه وصفوة انصاره وانصار الشرعية 
الدستورية حضر آل صالح وآل اليمن في يوم وطني 

كبير.
بن عمر قال رأيناكم وعرفناكم.. االعالم الغريم 
لخليج  ا  . . لنقل ا هل  تجا
ش��اه��د وال��ع��رب وال��غ��رب 

ايضًا.
عربي  ضمير  ذي  ك��ل 
الحدث  قومي علق على 
بكالم كثير اهمها »صالح 
رقم صعب وصمام امان » 

أما الخصوم السياسيون 
ف���ي ال��ي��م��ن م��ع��ارض��ة 
االمس دولة اليوم  تناثروا 

وتشّظوا..
تحية ل��ك ي��ا صالح من 
اع��م��اق القلب.. م��ا دمت 

باليمن فاليمن بخير ومادمت بخير نحن بخير 
تحية للشرفاء الصامدين صمود نقم وعيبان وعصر 
وكل جبال اليمن التي يعتليها حرسك الجمهوري 
ويبسط على وديانها وسهولها وسواحلها انصارك 

المخلصون.

علي الحميقاني


