
لماذا لم ُينصف وفد المؤتمر الشعبي العام ومعه أيضًا  
وفــد أنصار الله الــذي شــارك في مباحثات (جنيف١) 

و(جنيف٢) وما سبقهما من مفاوضات تمهيدية في مسقط؟
لماذا لم نسمع فضائية إخبارية عالمية أو صحيفة ذات تأثير 
شير بإيجابية للتنازالت 

ُ
ومصداقية في الشارعين العربي والغربي ، ت

المستمرة التي قدمها وُيقدمها الوفد الوطني الذي ُيعاني األمّرين 
له من مطار 

ّ
ق

ُ
ابتداًء من الحصول على اإلذن بإقالع الطائرة التي ت

صنعاء مرورًا بمطارات عدد من العواصم اإلقليمية والغربية ؟
لماذا لم ُيعر أحدهم التقارير والمعلومات التي تؤكد الجدية 
والحرص من ِقبل وفدّي (المؤتمر - أنصار الله) في الخروج بحلول 

تؤّدي لوقف العدوان واالحتراب الداخلي والحصار؟
رشدهم 

ُ
قة ضمائر قادة هذا العالم وت

ّ
حّرك الحقائق الموث

ُ
لماذا لم ت

تها  ثبت تعنُّ
ُ
دين السعودية وت

ُ
للصواب، خاصة وأنها حقائق صادمة ت

مها بسير المفاوضات وإطالة أمد معاناة اليمنيين، ويكفينا 
ّ
وتحك

أن ُنبرهن على ذلك بالمذكرة التي ُسّربت في (٧سبتمبر ٢٠١٥م) 
والموجهة من إسماعيل ولد الشيخ أحمد لـ (فيلتمان) مساعد األمين 
العام لألمم المتحدة للشئون السياسية التي قال فيها األول: (األمر 
يعتمد على انفتاح الحكومة اليمنية / هادي والدعم الصادق من 

ِقبل السعودية).
لماذا لم يقل أحدهم إن عــارف الزوكا وأبوبكر القربي وياسر 
العواضي وكهالن أبو شــوارب وفائقة السيد ويحيى دويد وخالد 
الديني وعبدالقوي الشميري ومعهم أيضًا محمد عبدالسالم وحمزة 
الحوثي ومهدي المشاط وغيرهم ،يتمتعون بقدر كبير من الوضوح 

والمصداقية وامتالك القرار والثقة أثناء الحوارات والنقاشات؟
ولماذا لم يتوقف البيت األبيض ولندن وباريس ونيويورك عند 
 «frown» الجملة التي قالها ولد الشيخ في مذكرته سالفة الذكر
رمز تعبيري ال نستطيع أن نطالب المؤتمر والحوثيين بأكثر من 

هذا؟
فصح األمم المتحدة والوسطاء والميسرون 

ُ
ولماذا ، أيضًا، لم ت

األمميون وغيرهم عن الحقيقة التي تقول إن وفد هادي المكلف 
شكليًا بالتفاوض ، ليس له من أمره أي شيء، والسعودية وحدها هي 

من تتحكم بهم عن ُبعد بواسطة الريموت كنترول،وهي وحدها من 
 الفيتو وما قبله وبعده ؟

ّ
تمتلك العصا السحرية وحق

إلى متى سيتم التالعب بهذا األمر، اكشفوا الحقائق للرأي العام 
المحلي والعربي والدولي ،مهما كانت درجة مرارتها وملوحتها، فمن 
المفيد والعدل أن يسمعها كل إنسان ما زال هناك ِعرق حياة ينبض 

في ضميره وفكره وروحه؟
أنا مصرٌّ على أن تعقدوا مقارنة بين تصريحات وأطروحات الزوكا 
ودويد والقربي وكهالن أبوشوارب وفائقة السيد والديني ومحمد 
عبدالسالم والمشاط والصماد ، وبين تصريحات ومشانق ممثلي 
حكومة هادي/ الرياض ،ودعونا من عقدة وشماعة ، هذا عفاشي 
، هذا حوثي ، لو سمحتم دعونا من هذه التصنيفات والمعلبات 
الجاهزة، وناقشوا األحداث بمنطق عقالني ورؤية سليمة، انتزعوا 
من أعماقكم التأثيرات الذاتية والمناطقية والمذهبية والمصلحية 
والسياسية ، واستنتجوا بوعي من هي الشخصيات واألطراف التي 
ريد تجنيب اليمنيين المزيد من سفك دمائهم وإهانة سيادتهم 

ُ
ت

وتمزيق نسيجهم االجتماعي وقتلهم بالسالح والحصار والكراهية 
والظالم!

قارنوا بنظرة سريعة بين آخر تصريحين لكل من " عارف الزوكا 
" و "عبدالملك المخالفي" ، وستحددون ببساطة من ِمنهما يمتلك 
قراره ويفاوض بناًء على ثقة كاملة منحتها له صنعاء واليمن كلها، 
وبين من يفاوض وقلبه وفكره وروحه وحتى حركة عيونه معلقة 
بالرياض وبمحمد بن سلمان ومحمد بن نايف وما يتفّرع عنهما من 

ني تعليمات ومنطقّي موتى / أحياء!
ّ
سكرتاريات ومكاتب وملق

دعونا من بيع أوهام الشرعية وصكوك الجنة للناس وعودوا للواقع، 
ابحثوا في إجابات مقنعة ومنصفة عن مثل هكذا تساؤالت : من هي 
عدُّ العدة من قبل االتفاق على وقف اطالق 

ُ
األطراف التي كانت ت

علن عنه يوم (١٤ديسمبر٢٠١٥م) ، وماذا جرى 
ُ
النار األخير الذي أ

بعد اإلعالن عن سريانه بساعات، وربما بدقائق، ومن هي األطراف 
التي حشدت آالف المقاتلين والمرتزقة من العديد من الدول للقيام 
بغزوات مباغتة تهدف إلسقاط المحافظات واجتياحات برية قادمة 
من األراضي السعودية نحو اليمن وتحديدًا في جبهة (الطوال - 

حرض) ؟ 
روا من هو الطرف الذي تباهى وسّرب 

َّ
عودوا للخلف قليًال وتذك

بعد إعالن وقف اطالق النار انتصاراته العسكرية وسيطرته على 
جزيرة زقر ومدينة (الحزم) عاصمة محافظة الجوف ومعسكرّي 
الماس واللبنات (الجوف - مأرب) وجبل صلب في أطراف مديرية 
نهم الواقعة جغرافيًا في محافظة مأرب ،راجعوا دفاتركم، بعيدًا 
عن حسابات البيع والشراء وصفقات عقود األسلحة (المحّرمة 
والمشروعة) وستجدون الحقائق واقفة أمامكم كبرج إيفل وتمثال 

الحرية وساعة بيج بن.
اسألوا أصغر مراهق أو أكبر ُمسن في حرض وميدي والمزرق: 
كم هي عدد المرات ومحاوالت االجتياح البري التي قامت بها مئات 
المجاميع المسلحة المنطلقة من األراضي السعودية، وما نوع وكمية 
الكثافة النيرانية التي صاحبتها ؟ واسألوا جهات محايدة وأناس 

بسطاء ، ليس لهم في السياسة وحسابات (الرياض - طهران) ال 
مِطرت 

ُ
ناقة والحتى حمار أعرج : كم عدد الغارات الجوية التي أ

بها مناطق ضالع همدان والعرقوب في خوالن بمحافظة صنعاء، 
والجوف ومأرب وذمار والبيضاء وتعز وصعدة في األيام الثالثة  

األولى فقط، من إعالن وقف اطالق النار اللعين؟
أقول هذا الكالم كمواطن يمني ال صلة قرابة له أو مصالح تجمعه، 
بصالح ، وال أيديولوجية مذهبية تربطه بالحوثيين ، أتحّدث كيمني 
ها ، وهذا هو الموقف  ست هواء

ّ
ُوِلدُت وتربيُت في هذه األرض وتنف

الصحيح والمبدأ األصيل والثابت الذي يجب أن ال يحيد عنه كل 
مواطن يمني ُحّر ، سواء أكان إصالحيًا أو مؤتمريًا ، اشتراكيًا أو 

ناصريًا ،شافعيًا أو زيدّيًا ،شماليًا أو جنوبيًا ، فقيرًا أو غنيًا ..
ات السياسية والمذهبية  فالتصنيفات والمسميات واالنتماء
والطبقية والدينية والنوع والمكانة كلها تذوب أمام حقيقة االنتماء 
لألوطان والدفاع عن سيادتها وكرامتها وحقها في الحياة واالختيار.
صحيح قد يكون لـ علي عبدالله صالح، أعداء وأناس يكرهونه هنا 
ة أم كثرة ، لكن المهم واألهم هو 

ّ
وهناك ، بغض النظر عن أنهم ِقل

أن هذا الرجل (السهل / الممتنع) ، (الشاهق / الشيق) ، (العنيد / 
المتسامح) ، قد اثبت أنه شديد اإلخالص ِلما ُيؤمن به ، ومن ذلك 
إيمانه بوطنه وارتباطه الوثيق به ،فهذا الرجل وفي هذه الظروف 
يتحرك داخل صنعاء وخارجها بكامل حيويته، يستقبل ضيوفه 
ورفاقه ،ويقابل عامة الناس في الشوارع واألسواق ، ويحضر صاالت 
العزاء واألفــراح ، وهو يعلم أنه المستهدف رقم واحــد من ِقبل 
طائرات السعودية ومخابراتها ،وأنه في أي لحظة قد يستشهد 
أو ُيصاب ، لكن هذا ال يقلقه أو يؤثر على نشاطه، لسبب بسيط ، 
أشرنا إليه ، وهو ارتباطه بأرضه وإخالصه لمبادئه، وما دون ذلك من 
تحليالت وتفسيرات ، في تقديري ،لن تغير في هذه الحقائق شيئًا .

ه قدر هذا الرجل الذي قال عنه ذات يوم ليس بالقريب 
ّ
بالفعل لعل

أحد كوادر حزبه / األمين العام الحالي األستاذ عارف عوض الزوكا 
: (علي عبدالله صالح انتصر في جميع المعارك التي خاضها أو 
رضت عليه ، وسينتصر في أي معارك مستقبلية طالما هو حّي 

ُ
ف

ومؤمن بهذا الوطن).

تـــتـــدفـــق   
ــحــة  األســل
للقاعدة وداعش 
بشكل كبير عبر 
موانئ المحافظات 
الجنوبية بتواطؤ 
واضـــــــــــــــــح مــــن 
ــف  ــحــال قـــــــوات ت
ــعــدوان بقيادة  ال
الــســعــوديــة.. في 

ــة  ــذي يتم منع دخــول األدوي الــوقــت ال
ــســرطــان والفشل  لــمــرضــى الــســكــر وال
الــكــلــوي.. كما تــقــوم طــائــرات وبـــوارج 
ــســعــودي بقصف قـــوارب  الـــعـــدوان ال
الصيادين الذين يبحثون عن لقمة عيش 

إلعالة أسرهم الفقيرة.

أخيرًا تنظيم 
ــــــدة  ــــــاع ــــــق ال
ـــــــــــــــــش  وداع
تفتحان أسواقًا 
ألسلحة  ا لبيع 
األمــــريــــكــــيــــة 
واالســرائــيــلــيــة 
بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــــخ فــي  صــــواري
ــــوت  ــــضــــرم ح
ــيــن.. هــذا وال تحرك األمــم  وشــبــوة وأب
المتحدة ساكنًا عــن اســتــمــرار فرض 
الحصار الجائر على الشعب اليمني بدون 
حــق قانوني رغــم وصــول معاناته الى 
درجة كارثية في ظل استمرار الصمت 

الدولي على هذا العدوان والحصار.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

أشهد أن جيراننا في الخليج  
يتمتعون بقدر وافر من الكيد 
غير هذا الــذي تبرز دمويته في هذا 

التدمير والقتل.
ä  على سبيل المثال كــان الفتًا ما 
كتبه أحــد المقربين من الــقــرار وهو 
ق على األسماء التي احتلت منصة 

ّ
يعل

االحتفال بعيد الثورة على المستعمر 
البريطاني "هنا كان يقف عبدالفتاح 
ورفاقه "في إشارة إلى ما كان يسميه 
الرفاق بالرجعية حيث جرى تجريف 
الحالة الثورية التأريخية وصار يحتل 
مــوقــع الــصــدر، فيما يتجمع أدعــيــاء 
الثورجية في منطقة الذيل بال طول 

وال حول ..!
ä  تلك المالحظة الشامتة الخبيثة 
تستدعي السؤال حول الذي تبقى من 
مــفــردات البروليتاريا والــبــرجــوازيــة 
ى من 

ّ
واإلقطاعية والرجعية عندما تبق

شظايا الحزب االشتراكي الذي تاه وفقد 
كل شيء حيث عجز عن أن يبقى وحدويًا 
وعجز حتى عن أن يكون رقمًا انفصاليًا، 
وتأملوا ما الذي صار الحزب يمثله من 
قيمة في الوحدة أو الحراك االنفصالي ، 
يعني لم يعد شيئًا مذكورًا "ال أول القدر 

مرق وال آخر الجمنة قهوة".
ى من االشتراكي 

ّ
ä  لقد صار من تبق

يهربون من النظر إلى الخلف ألن في 
الحاضر ما يخزي ويجرح ، وصــاروا ال 
ينظرون إلــى المستقبل ألن مالمحه 
خليط من الضياع حتى التالشي ، فيما 
تم اختزال الحاضر في منصب ياسين 
سعيد الــذي رشحه البعض لمنصب 
الــرئــاســة فــاخــتــار مكتبًا فــي ســفــارة 
اليمن في عاصمة االحتالل كاختزال 
لكل تفاصيل عبور المضيق .. ويبدو 
أنــه ال غرابة من أي شــيء .. فكما باع 
أهل موفنبيك بمائتين في اليوم، باع 
رمــوزهــم فــي محطة الحــقــة بسقط 

المتاع لتتوالى األيام عاصفة .
ä  ومع أن أبطال البيع كثر يكفي أن 
أختم بما كتبه غائب حواس عن ياسين 
قائًال : أيــن كذبة عبور المضيق من 
هذا كله ؟ ولماذا تجحدون رائد الكذبة 
الكبرى ياسين ؟ أما الجواب عند غائب 
فهو أنه ال يذكر كذبة لنعمان ألنه كذبة 

بذاته. 

تجريف..!!

 عبدالكريم المدي

وكا» و«المخالفي».. 
ّ
قارنوا بين «الز

ووفدّي صنعاء والرياض ..!

تأسست عام ١٩٨٢م

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

شباب اليمن يصنعون مجدًا جديدًا
بعمر الزهور يتسابقون للدفاع عن الوطن لنحر الغزاة والعمالء..   

في أعينهم ووجوههم ترتسم أروع صور التحدي.. بصمتهم 
رانا.. في 

ُ
تدرك  أنك تقف أمام أسود تذود عن الشعب.. في حاراتنا.. في ق

مدننا تجد شباب اليمن يتدافعون كالسيل الجارف يتحركون استعدادًا 
للذهاب لجبهات البطولة ومواقع الشرف.. 

شباب بعمر الزهور.. يتسابقون الى مواجهة العدو السعودي وعمالئه 
وتلقينهم دروسًا قاسية..

هؤالء هم ثروة الوطن وأمله في صنع مستقبل سعيد ألبنائه.. أنهم 
يجودون بأرواحهم للدفاع عن اليمن.. األرض واإلنسان.. نقف أمام 
جيل عظيم.. جيل للعزة والكرامة والبطولة واإلباء.. جيل يخوض أشد 
المعارك حافي األقدام ضد العدو السعودي وحلفائهم ويمرغ أنوفهم 
في التراب.. في مارب.. في الجوف.. في تعز.. في شبوة.. في البيضاء..في 
حجة..  في جيزان.. ونجران.. وعسير.. في كل مكان يلبي نداء الوطن..

المجد لشباب اليمن.. الذين يرفعون رأس كل يمني بانتصاراتهم.. المجد 
ألبطال الجيش واللجان الذين يحمون اليمن والشعب بأجسادهم، ويدوسون 

بأقدامهم جباه األعداء والعمالء ويشفون َصْدر شعب جريح.

الجو ليس فيه سحب فلماذا الدخان؟
الحي ليس فيه ميت فلماذا هذا الصراخ؟
مناطق اليمن تلك ما أقسى شدتها

آه من هذه اليمن
وردها عشب أخضر
الذاهب اليعود منها

رى ما العمل أمام الثكنة؟
ُ
يا ت

هناك صوت جندي
رى ماذا لديه؟ زوج أحذية 

ُ
أنظر في حقيبته يا ت

وهناك أيضًا طربوش 
هاهنا أغصان الخيزران طريقها منحدر..

آه من هذه اليمن!!

لمن يفكر في احتالل اليمن!!

٨٠ ألف جندي عثماني دخلوا اليمن فلم يرجع منهم إّال  ٥ آالف شــخص، فقد ســقطوا صرعى بسالح  
اليمنييــن.. هذه النكبة تصورها اغنية تركية شــعبية والتي يرددهــا االتراك إلى اليوم وهم يذرفون 

الدموع بكلمات تروي مآسي االتراك عندما حاولوا احتالل اليمن..
ويبدو واضحًا جدًا أن السعودية وبقية دول تحالف العدوان سيبكون كثيرًا جراء مغامرتهم.. وسيندمون حين ال 

ينفع الندم... وإلى نص كلمات النواح التركي:

َواح تركي..
ُ
ن

رابط األغنية على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=fCpomDKFiaQ

صراع الخونة على المال المدنس
المقدشي للنوبة: «سوف نرد برد قاٍس على الكتيبة   

التي أرسلت إلى حراد.. وعلى قيادة المحور أن تعلم 
ف قائد المحور  أن شركات النفط تحت مسؤوليتي.. وان تصرُّ
في أمور كهذه قد يوقعه في األزمات، وأحذره أن ال يصب 

الزيت على النار»..
النوبة للمقدشي: «استلمت تهديدك والذي تقول فيه ال 
نصب الزيت على النار، وأقول لك انني جاهز لصب النار على 
الزيت عكس ما تقوله وان ما حصل في الحربين عامي ٧٢ 
و٧٨م سيتكرر إذا فقط حصل لديك مجرد تفكير في أي 
رد بعيدًا عن قوات التحالف الذين نكن لهم كل االحترام 

والتقدير»..

انتهى حوار الطرشان بين المقدشي والنوبة.. والذي 
أساسه خالف على من يقوم بحماية الشركات النفطية 

ويستلم منها األتاوات..
فبالله عليكم أي خيٍر يرجى مــن هــؤالء 
الذين ال يتصارعون من أجل وطن أو من أجل 
مصلحة شعب.. وإنما يتناطحون جشعًا في 
اإلتــاوات ويتسابقون على العمالة للعدوان 
السعودي طمعًا بأمواله المدنسة وعطاياه 

المضمخة بدماء أبناء الشعب اليمني..
فسحقًا لهكذا قــيــادات ليست سوى 

حصاالت!!

من يوقف العبث بتاريخنا؟!

 الوزير «المسخ»!

ر،    دمَّ
ُ
تاريخنا ُينتهك.. آثارنا ت

فباألمس القريب دمر العدوان 
السعودي على بالدنا وبحقٍد دفين قلعة 
القاهرة التاريخية بتعز واعتدى على سد 
مأرب القديم وجامع الهادي في صعدة 
وغيرها من المعالم األثرية الضاربة في 
الِقَدم ومنها صنعاء القديمة درة المدن.

وكــأنــه ال يــكــفــي مــا دمــــره الــعــدوان 
الغاشم من تاريخ شعبنا العريق، فيقدم 

مسلحون متنفذون بمحافظة شبوة على االعتداء بالجرافة على ميناء 
قنا التاريخي المعروف بحصن الغراب الــذي يعد من أهم وأقدم 

المعالم التاريخية في اليمن وكان 
المحطة األولـــى النــطــالق طريق 

اللبان التاريخي.
ــبــش  ــن أعــــمــــال الـــتـــجـــريـــف وال
المتواصلة فــي الــمــكــان تسببت 
ــأضــرار بــالــغــة فــي هـــذا الموقع  ب
التاريخي مما يعد مؤشرًا خطيرًا 
يـــهـــدد تــراثــنــا وآثــــارنــــا وإرثـــنـــا 
الحضاري.. فمن يوقف هذا العبث 
بتاريخ اليمن وذاكرته من هذه األعمال التي لم تراِع حرمة لحضارة 

ضاربة في الِقَدم؟!

نــاس مهما   
ُ
هناك أ

ـــــرون  ـــــاول اآلخ ح
ــهــم إّال  ـــرفـــع مـــن شــأن ال
أنهم يظلون صغارًا في 
سلوكهم وتصرفاتهم، 
ــن هـــؤالء وزيـــر إعــالم  وم
هـــادي «الــمــســخ» محمد 

عبدالمجيد خباطي..
فــعــنــدمــا تـــم تعيينه 
ســفــيــرًا لليمن فــي لبنان 

نسي أنه سفير وتحول إلى أمين صندوق 
ــوقــت على  لــلــســفــارة وســطــا فــي ذلـــك ال
مخصصات السفارة ومخصصات الطلبة 
اليمنيين الدارسين في لبنان بمساندة 

نها  لــتــي عيَّ «عقيلته» ا
مسئوًال ماليًا للسفارة.

نه  والــيــوم وبعد أن عيَّ
ـــار هـــــادي» وزيــــرًا  ـــف «ال
 لــه تسجيل 

َّ
ــث إلعــالمــه ُب

وهو يتبادل الشتائم مع 
إحدى السيدات من أجل 
المال المدنس الذي يلهث 
ه هذا الخباطي الذي  وراء
أثــبــت فـــي كـــل مــواقــفــه 
ــارة كــائــن «ســفــيــه» يستخدم  أنـــه عــب

«العرعرة» فقط!! لـ
وقــديــمــًا قــيــل: فمن يتهيب صعود 

الجبال يعش مدى الدهر بين الحفر

أراجيز  آل سعود
ى  

َّ
االنحطاط السياسي واالخالقي تجل

فــي أبــشــع صـــوره فــي كــل مــا تتحدث 
بــه قــيــادات مرتزقة الــريــاض وكــل سلوكهم 
ومــمــارســاتــهــم وخــطــابــهــم االعـــالمـــي رغــم 
مــحــاوالت إعــالم الــعــدوان وجوقة الفضائيات 
المتماهية معه السعي بكل مــا تمتلكه من 
امكانات وخبرات إلى أن تصنع منهم في أذهان 
الرأي العام شخصيات مهمة سياسية وعسكرية 
كبيرة مغايرة عما هم عليه في الحقيقة والواقع 
من عقول صغيرة وأنفس وضيعة تجمعهم 
االنتهازية وطباع االوغاد المجبولة على الخيانة 
واالرتزاق.. األهم بالنسبة ألسرة آل سعود انها 
وجدت فيهم الُدَمى واألراجيز التي تناسبهم 

وتناسب أحقادهم تجاه اليمن.

فتح الموانئ للقاعدة وداعش

ـــبـــة مــــدرســــة   انــــتــــفــــض طـــل
لغافقي بعزلة  لرحمن ا عبدا
األصــابــح مديرية الشمايتين محافظة 
تعز صباح األحد  ضد عناصر الميليشيات 
التابعة لمرتزقة العدوان الذين احتلوا 
مدرستهم وحولوها الى معسكر تدريبي.
حــيــث قـــام الــطــلــبــة وأولـــيـــاء أمــورهــم 
بـــمـــحـــاصـــرة الــــمــــدرســــة  مــــن جــمــيــع 
االتــجــاهــات وأجــبــروا الميليشيات على 
مغادرتها ..ورفع الطلبة األقالم في وجه 
الميليشيات في إشــارة الى أن سالحهم 

القلم وليس البندقية.
مؤكدين أنــهــم لــن يسمحوا بتحويل 
الــــمــــدارس الــــى مــعــســكــرات وثــكــنــات 
للميليشيات المسلحة ألي طــرف من 

أطراف الصراع.

مؤشر لثورة طالبية

طلبة مدرسة (الغافقي) باألصابح  يطردون 
ميليشيات المرتزقة من مدرستهم

حجب

 بدون سابق إنذار وبدون حق قانوني 
وبمزاجية بحتة تم حجب «الميثاق 

موبايل» عبر شركة (MTN) ووقف 
الرسائل الخبرية للمشتركين.. فقط 

إلشباع نزواتهم في اغالق الصحف ووسائل 
االتصال الجماهيري..

٣ أسابيع والحجب مستمر لخدمة 
«الميثاق موبايل»، بل لقد فعلوها بعد 

ذلك وبدأت عملية حجب لموقعي 
«المؤتمرنت والميثاق نت» لبعض 

الوقت.. في محاولة جس نبض المؤتمر.. 


