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»الميثاق«: قيادات سياسية ومدنية لـ

)جنيف2( فرصتنا لكشف وحشية العدوان السعودي
أكد عدد من القيادات السياسية والمدنية على أهمية الدور الكبير الذي يمكن 
أن تلعبه منظمات المجتمع المدني فيما يخص الضغط على المجتمع الدولي ورعاة 
مؤتمر حوار )جنيف2( باالنحياز للشعب اليمني واالنتصار لقضيته العادلة، من 
خالل اطالع العالم على الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحقه والتي تعد وفقًا 

للقوانين الدولية جرائم حرب.
»الميثاق« المنظمات المدنية بتكثيف نشاطاتها  وطالبوا في تصريحات لـ
وتوثيق جرائم العدوان والتسلح باإلرادة وموافاة نظيراتها في العالم العربي 
والشارع الغربي بملفات مزودة بالوثائق الالزمة التي من شأنها توضيح بشاعة ما 

يرتكبه تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
الفتين إلى ضرورة الضغط على المجتمع الدولي قبل وأثناء جلسات مؤتمر )جنيف 
2( وضرورة استصدار قرار من مجلس األمن يتضمن إلزام دول تحالف العدوان 

وعمالئها في الداخل بوقف الحرب وفك الحصار الجائر.. فإلى الحصيلة:

استطالع  / عبدالكريم المدي

قال المهندس هشام 
شــرف عبدالله - وزيــر 
التعليم العالي السابق: 
ــعــب  ــل ـــع أن ت ـــتـــطـــل ن
ــمــنــظــمــات الــمــدنــيــة  ال
لمهنية مــن حقوقية  ا
وإنسانية وغيرها دورًا 
مهمًا فــي الضغط على 
أطـــــــراف الــــحــــوار فــي 
مؤتمر) جنيف2( وعلى 
األمم المتحدة والمجتمع 

الغربي والمنظمات الحقوقية العالمية، 
سيما وأن هــنــاك الــكــثــيــر مــن األدلـــة 
والبراهين على ارتكاب النظام السعودي 
ودول تحالف العدوان جرائم حرب بحق 
اإلنسانية ، كفيلة باقتياد أمراء الحرب 

إلى محكمة الجنايات الدولية..
وأضاف: تضمن التقرير الذي نشرته 
منظمة العفو الدولية األسبوع الماضي 
والــذي يعد التقرير الرابع أو الخامس 
ــصــادر عــن هــذه المنظمة الدولية  ال
تأكيد على ارتكاب السعودية جرائم 
حرب من خالل تدمير المدارس وحرمان 
آالف الطالب في أكثر من محافظة من 
التعليم.. مشيرًا إلى أن المنظمة قامت 
ات التي تدعيها  بالتحقيق في االدعــاء
السعودية بأن تلك المدارس الست التي 
تم تدميرها وحرمان )6000( طالب 
وطالبة من التعليم تحتوي على أسلحة، 
وهذا ما نفته العفو الدولية التي طالبت 
الغرب لوقف تصدير األسلحة للسعودية 

ودول تحالف العدوان على اليمن . 
وتابع شرف قائاًل: أعتقد أن المنظمات 
المدنية قــادرة على الضغط بكل قوة 
ومن خالل وسائلها المدنية المشروعة، 
كما يتوجب عليها الضغط في موضوع 
التفاوض من دون أي شــروط مسبقة 
من قبل تحالف العدوان وعمالئهم ، 
كما أرى أن منظمات المجتمع المدني 

معنية بإثارة قضية وقف 
الــعــدوان ورفــع الحصار، 
ــتــي يــجــب أن تــتــم من  ال
خـــالل قــــرار يــصــدر من 
ـــن الــدولــي ،  مجلس األم
ولــيــس عــشــوائــيــًا، تقوم 
به السعودية كلما أرادت 
وتوقفه كلما أرادت، سيما 
وأن السعوديين يريدون 
أن يــظــهــروا عــدوانــهــم 
والــحــرب الــتــي يشنونها 
على اليمن وكأنها )يمني - يمني( أو شأن 
داخلي، بينما الحقيقة انه عدوان دولة 
على دولة أخرى مستقلة وذات سيادة.

مــشــددًا على أن تــوضــح منظمات 
المجتمع المدني للعالم ما تقوم به 
السعودية- من جرائم تمثل انتهاكًا 
صــارخــًا لــلــقــانــون الـــدولـــي اإلنــســانــي 
والقانون الجنائي الدولي وكل المواثيق 
ــم بحق  ــة- جــرائ ــي ــدول ــقــوانــيــن ال وال
اإلنسانية وجرائم حرب.. متمنيًا على 
المنظمات أيــضــا، التوضيح باألدلة 
أن عــدوان آل سعود هو شأن يتعلق 
بالعالقات الدولية ويجب أن ُيطرح 
أمام مجلس األمن والمجتمع الدولي، 
وأال يتركوا للسعوديين فرصة التواري  

خلف الدنبوع والخائن هادي..
»الميثاق« بالقول:   واختتم تصريحه لـ
المنظمات المدنية قادرة على أن توصل 
رسالة مهمة وتكشف واقعًا مفاده أن 
هناك صبغة عــدوان دولــي على اليمن 
وعلى أهــل اليمن، وليس صراعًا بين 
أصحاب الفار هادي والمرتزقة من جهة 
والقوى الوطنية من جهة أخــرى، هي 
قادرة على توضيح الكثير من الحقائق 
وكشف الكثير منها للعالم، ومرة ثانية 
أؤكـــد على قضية الــتــفــاوض مــن دون 
أي شــروط كالتي طلبها الدنبوع الفار 

»هادي«.

أما الناشط والسياسي األستاذ محمد 
عودين فقال: الشك أن على منظمات 
المجتمع المدني ومن خالل عالقاتها 
مــدنــي عربية  بمنظمات مجتمع 
وغربية تبني دور كبير ومهم في 
تزويد المجتمع الدولي والحقوقيين 
ــره بملفات  واإلعـــــالم الــغــربــي وغــي
تحتوي وثائق عدة عن حجم الجرائم 
التي يرتكبها عدوان تحالف العدوان 

بقيادة السعودية على اليمن..
 وأضــــــاف: بــجــهــد بــســيــط يمكن 
القيام بتحرك على مستوى الداخل 
ــخــارج عن  ومـــن ثــم الــتــواصــل مــع ال
طريق المنظمات والمشتغلين في 
حقوق اإلنــســان الــذيــن لــم يتورطوا 
مع المخابرات الغربية ولــم يجندوا 
 منظمات 

ً
من قبلها، فهناك حقيقة

ــقــل ولــو  ــن مــســتــقــلــة ومــســتــعــدة ل
50% من الحقائق للشارع الغربي 

ولــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الغربية 
ولإلعالم وللناشطين واطالعهم على 
حقيقة ما يجري في اليمن وكيف أن 
اإلعالم السعودي والغربي المتواطىء 
ـــذي يــشــتــرك مع  مــعــه والخليجي ال
السعوديين في العدوان والتضليل 
يزيفون الــواقــع ويحجبون الحقائق 
والصورة عن الشارع الغربي والمجتمع 

الدولي عمومًا. 

ـــى أنـــه وفـــي حـــال تمكنت  الفــتــًا إل
المنظمات المدنية اليمنية من القيام 
برسالتها والعمل المهني واالحترافي 
وتوثيق ما يحدث من جرائم على يد 
الــعــدوان بقيادة السعودية البــد أن 
يسبق هذا التحرك جوالت المفاوضات 
، ســـواء هــذه األخــيــرة فــي جنيف أو 
غيرها كي يكون لتحرك المنظمات 
وأنشطتها والملفات التي تقدمها 
ها في الغرب وغيره بما  وتزود نظراء
يتعرض له الشعب اليمني من عدوان 
ــا ترتكب بحقه مــن جــرائــم دور  وم

واضح على كافة المستويات.
وقــال: أعتقد أن المنظمات قادرة 
بالفعل على تغيير وجــه المعادلة 
وعــلــيــهــا فـــي هـــذا الـــشـــأن التمسك 
بوحدتها والتنسيق ألنشطتها وتبادل 
المعلومات والبيانات وما يخدم الصالح 

العام.

قــال الناشط الحقوقي والسياسي صــدام المليكي: تقوم 
المنظمات المدنية بدور مهم في فضح العدوان أمام المجتمع 
الدولي والحقوقيين والشرفاء حول العالم كله، وبفضل ذلك 
الدور أصبح هناك تعاطف مع الشعب اليمني، كما ان هذه 
المنظمات تقوم بدور كبير في تبني قضيته والدفاع عنه 
أمام العالم وأمام الجهات التي تتآمر على اليمن وتتحالف مع 
دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، اليدرك ذلك الدور 
المدني على مستوى العالم في تغيير األحداث وكشف الوقائع 

كما تحدث..
وأضـــاف: المنظمات المدنية بيدها الكثير من األوراق 
والكروت التي في حال تم استخدامها وتوظيفها التوظيف 
الصحيح فإنها ســوف تغير مجرى المفاوضات والمواقف 
اإلقليمية والدولية أواًل على المستويات الشعبية من حقوقيين 
وإعالميين ورأي عام ومن ثم كمرحلة ثانية ومؤكدة التحقق 
على المستويات الرسمية، وهذا من شأنه ايقاف العدوان 
ومحاسبته على جرائمه، وقبل هذا التغير الملموس والطبيعي 

في المفاوضات ومدى تأثير اإلقليم والتحالف الغربي الذي 
يمثل غطاء له ، على سير المفاوضات كافة.

وأوضح المليكي أن الضغط الذي يمكن أن تقوم به المنظمات 
المدنية استثنائي، والنتائج التي سيعكسها هذا الضغط 
ايجابية ، وال أدري مدى امكانات المنظمات المدنية اإلنسانية 
والحقوقية اليمنية التي تقف في وجه العدوان، فيما يخص 
مسألة التوثيق ووجود الكوادر المحترفة والمدربة ، ووسائل 
التواصل مع المنظمات الخارجية إقليمية وغربية ودولية، 
وبالتالي البد من أن يكون هناك مقدرة لدى منظماتنا ومقومات 
البد من توافرها وقبل هذا اإلخالص والجدية واإلرادة.. الفتًا 
إلى أنه وفي حال كان هناك حتى 50% من المقومات التي 
ذكرتها فإن المنظمات المدنية ستعمل الكثير وستخدم 
 
ً
الشعب اليمني وتؤدي رسالتها بالشكل المطلوب، ألننا حقيقة

بحاجة لمنظمات تقوم بكشف العدوان وفضحه وإجبار العالم 
على النظر للنصف اآلخر من الكأس وللجانب الذي تريد دول 

ه وإخفاء ما تقوم به من جرائم. العدوان إخفاء

المنظمات المدنية مطالبة بالضغط لوقف 
العدوان ومحاكمة آل سعود وهادي

 على المجتمع المدني كسر التعتيم السعودي وفضح جرائم العدوان

البد من رمي كل األوراق وكشف حقائق مايخفيه العدوان

شيعت األســرة الصحفية اليمنية، االثنين، فقيد 
اإلعالم اليمني راجح علي الجبوبي نائب رئيس مجلس 
اإلدارة نائب رئيس التحرير السابق بوكالة األنباء اليمنية 
)سبأ( ، وذلك إلى مثواه األخير بمقبرة الرحمة بأمانة 
العاصمة بعد الصالة عليه في جامع التوحيد بمنطقة 

حدة .
وتقدم المشيعون رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء 
اليمنية )ٍسبأ( رئيس التحرير ضيف الله الشامي ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة - نائب رئيس التحرير محمد 
عبدالقدوس، ونائب رئيس مجلس اإلدارة للشئون 
المالية والتجارية عبدالله جابر، ومستشار وزير اإلعالم 
رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام طارق 
الشامي ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة السابق 
عبدالرحمن بجاش، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الثورة نائب رئيس التحرير نبيل حيدر، وأوالد الراحل 
ــراد أسرته وعــدد كبير من الصحفيين  وأشــقــاؤه وأف

والكتاب والمسئولين المدنيين والعسكريين.
وأشاد المشيعون بمناقب الراحل وسجاياه وما تمتع 
به خالل تجربته المهنية واإلنسانية، حيث كان من 
الصحفيين الذي أفنوا جل حياتهم في خدمة المهنة 
وقدم أنموذجًا فريدًا في تعامله في كل المواقع التي 
شغلها صحفيًا ونقابيًا على مدى أكثر من ثالثة عقود.

معبرين عن عميق األسى واألسف لرحيله الذي يمثل 
خسارة كبيرة، منوهين إلى ما خلفه من مآثر متميزة 

ستظل محفورة في الذاكرة الصحفية اليمنية.
كما أعربوا عن خالص التعازي ألسرته وأهله، سائلين 
الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

" إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان الفقيد من أبرز قيادات نقابة 
الصحفيين اليمنيين خالل الخمسة 
عشر عامًا الماضية وتقلد فيها 
عــدة مناصب قيادية كوكيل أول 
للنقابة وأمين مالي  رئيس إحدى 

لجان النقابة.
وُعــرف الفقيد بخبرته المهنية 
وأخالقه الكريمة ونبله وبــأدواره 
النقابية و المهنية خالل ما يقارب 
ــة األنــبــاء  الــثــالثــة الــعــقــود فــي وكــال
اليمنية )سبأ(، وتتلمذ على يديه 
كثير مــن الصحفيين . وكـــان له 
العديد من اإلسهامات في تطوير 

العمل اإلعالمي في الوكالة.
وعبرت نقابة الصحافيين عن تعازيها الحارة إلى 
أسرة الفقيد والوسط الصحفي الذي خسر برحيله احدى 
القيادات اإلعالمية والنقابية المخضرمة.. سائلة المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله 

وذويه الصبر والسلوان ..
 انا لله وانا إليه راجعون. .

اب رحيل الصحفي  تَّ
ُ
واعتبر صحفيون وإعالميون وك

القدير راجــح علي الجبوبي خــســارة كبيرة لإلعالم 
والصحافة في اليمن نظرًا للمكانة التي احتلها بتجربته 
اإلعالمية والصحفية وموقعه المهني والقيادي والنقابي 
ات الصحفية  ــا مثله كــنــمــوذج مــن نــمــاذج الــكــفــاء وم
المتمكنة من مهارات الرسالة الصحفية طيلة مشوار 

تجربته.

األسرة الصحفية تشّيع فقيد اإلعالم والصحافة األستاذ/ راجح علي الجبوبي

 للرجل  المهني واألداء الحيادي
ً
الشامي: كان مثاال

أكد مستشار وزارة االعالم رئيس الدائرة االعالمية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي 
أن اليمن خسرت برحيل القامة الصحفية راجح الجبوبي أحد أعمدتها الصحفية والمهنية 
التي عملت بصمت طوال مشوار حياته المهنية في كافة المواقع والمناصب التي تقلدها 

وكان رجاًل مهنيًا وصحفيًا متوازنًا.
مشيرًا إلى أن الفقيد كان عمله في خدمة الوطن بعيدًا عن أي نزعة ذاتية أو شخصية في 
كافة الجهات التي عمل بها سواًء في اإلعالم الرسمي بوكالة سبأ أو أدائه الوطني في نقابة 
الصحفيين والذي حظي باحترام كافة العاملين في الوسط الصحفي، وكان مثااًل للرجل المهني 
واألداء الحيادي بعيدًا عن التحيز الحزبي الضيق .. سائاًل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. 

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

مصر.. هل  تتحول 
إلى إمارة وهابية؟

تترنح مصر العروبة يومًا بعد يوم بسبب تزايد ضربات اإلرهابيين واستمرار فشل  إدارتها 
كدولة رائدة في المنطقة وقوة سياسية ال يمكن ألي قوى إقليمية أو دولية أن تتجاوزها..

واألخطر من ذلك ان هناك من يساهم بقصد أو بدون قصد في تدمير مصر وتهيئة 
المناخات أمام االخوان المسلمين للسيطرة على أرض الكنانة وإسقاطها بيد  هذه الجماعات 

االرهابية التي خرجت من جحورها  وباتت تكشر عن أنيابها بشكل مخيف ألول مرة..
لقد بات من المؤكد أن المؤامرة على مصر تستهدف أواًل ضرب الجيش، وهذا المخطط 
القذر تشارك فيه السعودية وتركيا وقطر سواء من خالل جر الجيش المصري البطل الى 
معارك استنزاف في شرق وغرب مصر أو في الداخل أو من خالل  الضغوط على  الرئيس 
السيسي للقبول بتنفيذ مخطط السعودية وتركيا وقطر الذين يريدون  ومعهم جماعة 
االخوان المسلمين االنتقام من الجيش المصري وتصفيته باعتباره القوة الضاربة الذي أفشل 

مخططهم التآمري على مصر منذ عقود..
فهذه الدول الشريرة بعد فشل كل محاوالتها الدنيئة هاهي تستخدم بريق اغراء المال 
السعودي المدنس ونجحت في زج الجيش المصري بالمشاركة في العدوان على اليمن.. يا 
م.. ابطال ملحمة العبور وصانعو انتصار اكتوبر العظيم اصبحوا اليوم مشغولين 

ّ
سالم.. سل

)شكرًا  جدًا بتنفيذ توجيهات محمد بن سلمان.. تحيا مصر.. لم يعد لها قيمة.. استبدلوها بـ
سلمان(..

هكذا نجحت السعودية في إبعاد الجيش وقيادته عن القضايا الرئيسية التي يجب ان 
يوليها جل اهتمامه وتتطلب الحسم قبل فوات االوان..

غير أن األمر يزداد سوءًا مع  دفع السعودية نظام البشيرالذي مزق السودان إلثارة مشكلة 
حاليب في جنوب مصر، بتزامن  مع دفع تركيا حركة حماس الفتعال مشاكل في سيناء شرقًا، 
اضافة الى دفع داعش  الفتعال مشاكل مع الجيش المصري في الغرب عبر الحدود الليبية، 
هذا خالفًا عن الدعم الكبير الذي يتلقاه االخوان من قطر وتركيا والسعودية لتدمير مصر 

وجيشها في المقدمة من الداخل  ..
كل هذه التداعيات تحدث في الوقت الذي مايزال الرئيس السيسي غير مستوعب 
خطورة المؤامرة التي تظهر بشكل واضح في العمليات اإلرهابية المتزايدة  ومنها 
تفجير طائرة السياح الروس في سماء سيناء ومصرع جميع الركاب والتي تكشف بوضوح 
عن مدى خطر اختراق اإلرهابيين للجيش واألمن المصري.. القوة التي أصبحت  في عهد 
الرئيس السيسي ضعيفة ولم تعد لها هيبة، وإال لما تجرأت العناصر اإلرهابية على العبث  

بكل شيء في البالد.. 
إن مصلحة مصر وكل العرب تتطلب من الرئيس المصري ان يسارع بسحب الجيش 
المصري المشارك في العدوان  السعودي على اليمن استجابة للدعوة الصادقة التي وجهها 
إليه الزعيم علي عبدالله صالح، وان يتفرغ الجيش المصري  للقيام  بأداء مسؤوليته في 
التصدي لألعمال اإلرهابية ومعالجة االختالالت األمنية كأولوية ملحة، فاألوضاع الداخلية 
في مصر غير مطمئنة في ظل تزايد نشاط الجماعات اإلرهابية التي تعمل بالتنسيق 
مع قوى خارجية على تنفيذ مؤامرة تطيح بالنظام المصري الذي أصبح عدوًا للسعودية 
وتركيا  وقطر وحماس والسودان وللتنظيم الدولي لجماعة االخوان المسلمين والقاعدة 

وداعش وغيرهم..
 اننا نخاف  على مصر وجيش مصر وشعبها العظيم الذي ضحى بخيرة ابنائه دفاعًا عن 

الشعوب العربية  ألنها هي السند والمدد والحضن الدافئ لكل العرب..
إن أنظار الشرفاء واألحرار في العالم العربي والعالم تتجه اليوم الى مصر.. الجميع يقفون 
واياديهم على قلوبهم قلقًا على أرض الكنانة، السيما وهم يشاهدون الرئيس السيسي 
يسلم خير أجناد األرض للوهابيين لُيذبحوا في معاركهم القذرة.. إن جيش مصر الذي 
قضى على الدولة الوهابية األولى ودك أوكارها في الدرعية أيام حكم محمد علي باشا، هو 
نفس الجيش الذي ألحق هزائم  نكراء بالسعودية بانتصاره للجمهورية والثورة في اليمن 

وشارك في طرد اإلمامة واالستعمار وأفشل مخططهم التآمري إلى األبد..
ولن  ينسى جميع  العرب الدور القذر الذي لعبته الرياض لالنتقام من الجيش المصري 
في حرب 1967م.. واليوم  هاهو بريق المال السعودي يوشك أن يوجه ضربة قاتلة لجيش 

مصر.. 
إن أوضاع مصر وعلى جميع األصعدة، وتحديدًا السياسية واالقتصادية، اصبحت  سيئة 
للغاية.. مصر.. )أم الدنيا( صارت تؤدي نفس الدور الذي يؤديه )مطاوعة( وهابيون 
مغمورون بمطار بيشة السعودي  ضد اليمنيين.. مصر بعظمتها كلها.. بنيلها بأهراماتها 
وعبدالناصر وأبطال العبور وأزهرها الشريف وهيكل وعرابي وسعد زغلول ..و..و..الخ، 
يصل األمر بمسؤوليها إلى أن يمنعوا اليمنيين من الدخول الى  أراضيها تنفيذًا لتوجيهات 

سعودية.. فعاًل.. )دفيني يا صفية(.
ى من استقاللية قرار مصر العروبة التي  أصبحنا نخشى ان تتحول إلى امارة 

َّ
رى ماذا تبق

ُ
ت

وهابية خصوصًا وأنه يجري اإلعداد لذلك في شهر يناير القادم أو ما بعد يناير بكل تأكيد..
لقد خسرت األمة العربية واإلسالمية والعالم الثالث أيضًا دور مصر الريادي عربيًا 
وإسالميًا وأفريقيًا.. خسرنا المشروع العربي الذي ظلت مصر تحمله لألمة  مقابل ماذا 

..لألسف  مقابل وعود كاذبة من دول خليجية هاهي تتراجع عن الوفاء بالتزاماتها..
وهذا يؤكد ان  السعودية  تسعى  لتفجير مواجهات بين الشعب المصري والجيش في 
سياق مخطط يهدف الى تفكيك مصر وضرب وحدتها من خالل  تدمير الجيش أواًل، 
وبتزامن مع األوضاع المعيشية التي تسير في تدهور متواصل مع تزايد األعمال  اإلرهابية  
التي ضربت السياحة في مقتل وهي ضربة موجعة لالقتصاد وسمعة وهيبة الجيش واألمن 

المصري بدرجة أساسية ..
 إن المواطن المصري أصبح يكد ليل نهار بحثًا عن لقمة العيش، لم يعد يتطلع من نظام 
فشل في حفظ األمن واالستقرار وردع االرهابيين داخل شوارع القاهرة، إلى أن يوفر له 

مليون وحدة سكنية وغيرها من المشاريع الوهمية ..
ولعل عزوف الشعب المصري عن المشاركة في االنتخابات البرلمانية تعبير صريح 
عن الشعور باالحباط  والخذالن في تحقيق االحالم واآلمال التي كان يتطلع لتحقيقها 
المصريون، وهو شعور يشاطرهم فيه االحرار والشرفاء في الوطن العربي ممن تعز 
عليهم مصر، ويؤمنون بدورها الرئيسي في قيادة االمة ، ويعيشون مصدومين من محاولة 

تحويلها الى مجرد شرطي لخدمة الوهابية السعودية..
إن مصر تقف امام مفترق طرق والبد ان تتحرر من عقدة الخوف التي يعاني منها 
السيسي، فطاعته العمياء آلل سعود ستجر مصر إلى كوارث مدمرة، وعليه ان يحمي 
مصالح مصر وشعبها العظيم الذي يتجاوز تعداده التسعين مليون نسمة، فهذا الشعب 
لم يطأطئ رأسه أبدًا، وظل يخوض حربًا شرسة ضد الكيان الصهيوني ويدافع عن األمن 

القومي العربي ويدعم بشجاعة حركات التحرر واالستقالل في الوطن العربي والعالم..
إن على الرئيس السيسي ان يراجع مواقفه فعاًل ويستجيب لدعوة الزعيم علي عبدالله 
صالح.. وليبدأ بسحب قواته من اليمن ويعيد ترتيب وتقييم خير أجناد األرض الذين 
أصبحوا في وضع اضعف بكثير من الجيش السوري الذي رغم أنه يواجه جيوش العالم إال 
انه ما يزال أكثر قوة وصالبة ووحدة مجسدًا قوة وصمود  نظام بشار األسد الذي  يعد 
معجزة وهو  يواجه  طوال سنوات حربًا كونية تشنها السعودية وقطر وتركيا والدول 
الغربية وجماعات إرهابية متوحشة ، ال يمكن مقارنتها بأي حال من األحوال بما يواجهه 

الشعب المصري .. غير ان مصر أصبحت في دائرة الخطر.. صّح النوم..

شيماء محمد


