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ياسر العواضي
مــا يــتــم مــن قــصــف هــو ألحــقــاد دفينة 

تشتعل منذ سنين طويلة..
رغم رفضنا العدوان إال أنه حتى اآلن لم 

يضرب هدفًا واحدًا للحوثي وال إليران.

نزيه العماد
�  حديث ناطق عاصفة الحزم عن أسلحة 
كيماوية تابعة للرئيس صالح يجعلنا نتوقع 
استخدام التحالف األسلحة الكيميائية خالل 

األيام القادمة.. فأعدوا العدة.

سامي العميسي
�  اليهودي مجلس األمن: نحتاج إلى وقت 
للتفكر في مقترح روسيا حــول «وقفات 
إنسانية» في الغارات على اليمن.. ثم ماذا 

نتوقع بعد من هذا الجمع اليهودي؟

يونس هزاع
�  اإلعالم السعودي يحاول إقناعنا أن 
عاصفة الحزم «لنا وليست علينا»!!.. كيف 
نقتنع ونحن نرى دماء وأشالء اخواننا ودمار 

منشآتنا ومقدراتنا..

عبداهللا غانم
�  عزيزي حزب اإلصالح

جمعة رفــض الوصاية الخارجية فــي عام 
٢٠١١م تسلم عليك وتقلك قبح الله وجهك..

حنان الوادعي
�  أغلب الشعب اليمني مثل العائلة التي 
أبادها آل سعود البارحة ليًال في بني مطر.. 
ال يوجد في بيوتهم بــدروم وال ملجأ عام 

يلجأون إليه.

عبداهللا فرحان
�  هل يفرق قصف طيران آل سعود بين 

المهللين به والمعارضين له..؟؟

محمد عبدالقادر الصوفي
�  يقصفون المدن والمنازل ويقتلون 
األبرياء.. ويقولون أتينا ننقذكم من إيران.. 
تخلصوا أوًال من القواعد في أراضيكم ثم 

تكلموا عن التحرير

محمد العاللي
�  الــعــدوان السعودي يستخدم اآلن 
أسلحة فتاكة تهز المدن وتروع األطفال 
وتخلق حالة ذعر بين المدنيين.. إنها حرب 

إبادة ضد اليمنيين.

كم هي الــدمــاء اليمنية المطلوبة  
حتى يتراجع أمــراء السعودية عن 
كل هذا العدوان الظالم على جارهم اليمني 
الذي انتظر منهم التكفير عن سيناريوهات 
تركيعه بالتبعية واالفقار ففاجأوه بكل هذه 
الطائرات التي تقصف األرواح على هامش 
قصف ما شيده من بنية مدنية و عسكرية 

عبر عقود من الزمن؟
�  وكــم هي الــدمــاء المطلوب أن ينزفها 
اليمنيون حتى يدرك الشعب المصري أن أي 
مكافآت وأي استثمارات ال تستحق أن يكون 
ثمنها هذا التخندق في صف قتلة الشعب 
اليمني تحت ذريعة اعــادة شرعية رئيس 
انتهت صالحية رئاسته ثم قدم استقالته 
بعد أن عاث في بلده فسادًا وتمزيقًا وترهًال 

وفتنة ؟
�  ذريــعــة شــرعــيــة هــــادي يــا جيراننا 
السعوديين ليست مبررة لجميع أقطاب 
العدوان على اليمن, ومن باب أولــى فهي ال 
تصلح ألن تكون ذريعة  لسبب أصيل يتصل 
بحاجتكم لمراجعة حالكم, ليس من أجل أن 
تغيروا ما بأنفسكم وإنما لتقتنعوا بترك اليمن 

في شأنه .
�  وذريعة صاحب عبارة(مسافة السكة) 
بائسة ليس ألن الرئيس الفار إلى الرياض بال 
شرعية ومّتهم بما وصلت إليه اليمن من 
أوضــاع وإنما ألن اثنين من رؤســاء مصر في 
السجون وكالهما كان أكثر شرعية من هادي .
�  ألــم يتنافس محمد مرسي مــع أحمد 
شفيق ويفوز ثم انقلبتم عليه وأودعتموه 

وكل رفاقه في السجون وما يزالون ؟
�  أيها الجار السعودي المستكبر.. تقول 
بأنك تحارب إيران.. هل إليران مربع جغرافي 
أو بشري داخل اليمن قمت بقصفه بعد كل 
هذا العدوان الــذي ينال من حياة اليمنيين 

ومقدراتهم وأرزاقهم وقبل ذلك دماءهم .
�  هل هناك شاهد أو وثيقة على وجود 
كتيبة ايرانية أو حتى مجموعة من الحرس 
ــوري االيــرانــي على أراضـــي اليمن التي  ــث ال
ــرات وكـــل هــذه  ــطــائ تقصفونها بــمــئــات ال
الصواريخ من الجو ومن البحر ؟ وهل يمكن 
أن تنطلي على عاقل مــزاعــم الــخــوف على 
باب المندب بعد أن صار هذا المنفذ البحري 
تحت التواجد المصري والرقابة األمريكية و 

الصهيونية ؟
�  ليعلم الشعب المصري الذي نحفظ له 
جميل الراحل العظيم جمال عبدالناصر أن ال 
مبرر على اإلطالق للمشاركة في هذا العدوان 
على اليمن وأن ما يحدث ينال من سمعة مصر 
وريادتها ويدفع الجيش المصري لتمثيل 
دور المأجور على حساب سمعة مصر وعلى 
حساب عقيدة جيشه القتالية التي ليس من 
بينها أن يقبض الرئيس فيذهب الجيش 

لضرب و حصار اليمن .

استفهاميات
 العدوان الغاشم..!

أدرك تنظيم اإلخوان المسلمين بعد تجربة عام   
من المواجهات مع الجيش المصري ان فتح جبهة 
واحدة في سيناء الستنزاف وتدمير هذا الجيش القوي ال 
يكفي.. كما ان فتح جبهة ثانية في ليبيا أيضًا لم يحقق 

الغايات واألهداف المرجوة لهم..
لذا كان البد من توريط الجيش المصري واالنتقام 
مــنــه فــي مــعــركــة مهلكة، فــوســوس لــهــم الشيطان 
بوضع سيناريو جديد يتم من خالله استدراج المشير 
عبدالفتاح السيسي لزج جيش مصر في معركة باليمن، 
إلعـــادة تدميره وهزيمته مــن جــديــد، كما حــدث له 
في عام ١٩٦٧م عندما انشغل هذا الجيش العظيم 
بمعارك الدفاع عن الجمهورية في اليمن وضاعت سيناء 

في لمح البصر بيد قوات العدو الصهيوني..
ّدم لهم 

ُ
نخشى ان قيادة مصر ابتلعت الطعم الذي ق

بشكل مغٍر في المؤتمر االقتصادي الذي عقد الشهر 
الماضي في شرم الشيخ، والمتمثل بذلك الدعم الخليجي  
والسخي لشيء فــي نفس أوالد يعقوب وهــو اخضاع 
القرار المصري إلرادة السعودية، وإذا كان السيناريو 
عــد بهذا الشكل فالجيش المصري قد يباع في 

ُ
قد أ

معارك اقليمية بثمن بخس، وتتجلى مأساة هذا الجيش 
بأبشع صورها عندما نجد أن تنظيم االخوان المسلمين 
يحشدون مقاتليهم من مختلف دول العالم إلى اليمن 
ليس من أجل شيء وإنما لسلخ جلود جنود أبناء مصر 

العروبة في هذه المعركة العبثية.
ألول مرة سيكون الجيش المصري الذي ثار ضد جماعة 
اإلخــوان المسلمين وأسقط نظام محمد مرسي يتلقى 
توجيهاته من جماعة اإلخوان باسم التحالف.. وال يراودنا 
أدنى شك أنهم سيتعرضون لمذابح من قبل االخوان في 

مثل هذه المعارك..
إن الــرايــات والــشــعــارات التي يقاتل تحتها الجيش 
المصري في اليمن هي نفسها التي يرفعها اإلرهابيون 
في سيناء أو أولئك الذين قاموا بذبح أبناء مصر في ليبيا..

وما يبعث على االستغراب إزاء هذه المؤامرة  هو صمت 
أبناء مصر األحرار من مثقفين وصحفيين وكتاب وشعراء 
وسياسيين وغيرهم.. فهل اصابهم مس شيطاني أم 
أنهم اصبحوا ضحية تضليل الدعاية اإلخوانية وصاروا 

يعتقدون ان إيران تحتل اليمن فعًال..؟

لقد ُهّيئت األجواء لقارعي طبول الحرب ولم نعد نسمع 
إّال صوت هيكل يزلزل هذا الصمت الرهيب واصوات تعد 
بأصابع اليد تكاد تضيع وسط هذه البيداء القاحلة.. وما 
يبعث على األسى والحزن ان نجد رموزًا مصرية ال تكترث 
لجيش بالدها وال تفكر بكارثية المستنقع الذي ُيستدرج 
إليه من قبل جماعة اإلخوان، وبسذاجة أو بخبث يذهبون 
إلطالق تصريحات تؤيد مشاركة مصر في العدوان ضد 
اليمن، ولم يسألوا أنفسهم ولو من باب الفضول.. إزاي 
يقاتل جيش مصر إلى جانب اإلخوان في اليمن.. وليه 

اإلخوان يقتلون جنود مصر في سيناء..؟
هذه األجواء غير الطبيعية دفعت المشير عبدالفتاح 
السيسي -الخميس- إلــى إطــالق تصريح أكــد فيه ان 
جيش مصر ُوجد ليدافع عن مصر فقط.. أراد من هذا 
التصريح ايصال رسائل عدة في مجملها تبعث على 

االطمئنان على جيش مصر.. لكن عندما يقف الرئيس 
المصري لوحده وال يقف شعب الكنانة معه حرصًا على 
جيش مصر من خطر مؤامرة مشاركته في العدوان على 
اليمن قد يذعن السيسي مجبرًا بعد ان وجد أن نخب 
مصر تخلت عن جيش وطنها وذهب الكثير منهم إلى 
المبالغة بالحديث عن باب المندب وأمن مصر القومي 
لتبرير زج الجيش في مستنقع العاصفة الملعونة التي 
يخوضها االخــوان من مشارق األرض ومغاربها والتي 
لن يدفع الثمن فيها باهظًا إّال الجيش المصري الذي 
يعد من الجيوش الوطنية التي تحمل آمال وتطلعات 
األمة ويراهن عليها الجميع للتصدي للمشروع االخواني 
وغيرها من المشاريع المريضة، وال يمكن مقارنة جيش 
مصر بجيش الوهابيين أو الباكستاني أو اخوان السودان 

وغيرهم..
لذا ال نستبعد ان تكون «عاصفة الهدم» هي الخطوة 
األولى لهيكلة الجيش المصري ليواجه نفس المصير الذي 
تم فيه هيكلة الجيش اليمني والذي تم في البداية زجه 
في معارك وحــروب داخلية عبثية وتدميره من قبل 
االخوان، بينما سيجري تدمير جيش مصر في معارك 
داخل وخــارج مصر.. وإذا كانت هذه هي البداية، فإن 
مأساة الخاتمة آتية ال محالة وقد يكون ثمن تدمير 
الجيش المصري دفع في مؤتمر شرم الشيخ.. وقد تكون 

تجربة وعبرة لمن ال يعتبرون..!!

 محمد أنعم

مخطط «اإلخوان» لالنتقام من جيش مصر في اليمن

تمديد تعليق الدراسة في 
المدارس والجامعات

ــن مــصــدر مــســؤول فــي مكتب    أعــل
التربية والتعليم بأمانة العاصمة 
تمديد العمل بقرار تعليق الدراسة في كافة 
مدارس العاصمة لمدة اسبوع آخر بدءًا من 

أمس األحد ٥ ابريل..
ويــأتــي تمديد تعليق الــدراســة بسبب 
استمرار العدوان السعودي الذي تتعرض 
له أمانة العاصمة ومدن أخرى وما نشهده من 

أوضاع غير آمنة وحرصًا على سالمة الطالب.
ــيــة في  ــرب ــت وحــــث الــمــصــدر مــكــاتــب ال
المديريات واإلدارات المدرسية التعاون 
مع هذا القرار لما فيه مصلحة أبنائنا الطالب.
الجدير بالذكر أن طــالب جامعة صنعاء 
وبقية الجامعات أيضًا قدروا تعليق الدراسة 
الى يوم ١١ ابريل الجاري بسبب العدوان 

السعودي على اليمن.

سالمات..زميلنا 
يحيى الضلعي

يرقد الزميل العزيز   
يحيى الضلعي المحرر 
الــريــاضــي بــالــصــحــيــفــة على 
ـــيـــض فـــي أحــد  الــســريــر األب
لعاصمة بعد  ا مستشفيات 
إصابته بذبحة صدرية نقل 

على إثرها الى المستشفى.
هيئة تــحــريــر «الــمــيــثــاق» 
وكــافــة العاملين بالصحيفة 
يتمنون للزميل الضلعي الشفاء 
العاجل والــعــودة الــى أسرته 

وزمالئه متألقًا كما عرفناه.
ــا يحيى  ــن ــل ــي وســــالمــــات زم

الضلعي.

الحرب في األسواق

مواقف الشعوب عزاؤنا!!

الـــحـــرب الــتــقــلــيــديــة مهما   
استخدمت فيها من صواريخ 
ــف ومهما طــال القصف من  وقــذائ
ــشــآت أو تــجــمــعــات ال تــحــدث  ــن م
الــفــزع والقلق والــخــوف مــن الحرب 
التي يخوضها الطابور الخامس في 

األسواق..
فمنذ اسبوع واألسواق تواجه أزمات 
حــادة تعد أكثر رعبًا من صواريخ 
طائرات تحالف قوى الشر والعدوان..
ال قــمــح.. ال دقــيــق.. ال بــتــرول.. ال 

ديزل.. ال.. ال.. الخ.
هــذه هــي الــحــرب الــخــطــرة.. وإذا 
لــم يتم التصدي للطابور الخامس 
والمحتكرين.. وحسم هذه المعركة 
بشدة فستصاب الجبهة الداخلية 
بالتفكك وتــنــهــار مــعــنــويــات أبــنــاء 
الشعب في هذه اللحظات الخطرة..!

مفتي القدس يناشد زعماء العرب  انقاذ المسجد االقصى

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية  
وخطيب المسجد األقصى المبارك ، الشيخ محمد 
حسين، من التهديدات المستمرة واالقتحامات التي يقوم 

بها اليهود ضد المسجد األقصى. 
وناشد "المفتي" زعماء الشعوب العربية واإلسالمية إلى 
بذل أقصى الطاقات الالزمة لوقف هذه االنتهاكات قبل 
فوات األوان، مبيًنا أن األديان السماوية تحرم المساس 
بأماكن العبادة، وتؤكد قدسيتها، مما يستدعي العمل 
ــذي تمارسه  على وقــف ممارسة اإلرهـــاب المنظم، ال
سلطات االحتالل و التي تتناقض مع قيم الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وتخالف المواثيق التي تحمي 

حرية الوصول إلى أماكن العبادة. 
ات  ودعا المواطنين إلى إعمار المسجد األقصى المبارك بالمصلين من خالل شد الرحال إليه لمواجهة االعتداء

اإلسرائيلية ومحاوالت تهويده، ال قدر الله.

مواقف ومشاعر شعوب دول تحالف العدوان على اليمن تجاه ما يحصل إلخوانهم    
من أبناء الشعب اليمني تؤكد أن ال صلة للشعوب الحية بالمواقف المخزية 
واإلجرامية لقاداتهم.. ما ينشره كثير من أبناء شعوب دول العدوان البربري من تضامن 
مع اخوتهم في اليمن على شبكات التواصل االجتماعي ليس بغريب عن تلك الشعب 

التي تربطها باليمنيين أخوة الدين والعروبة..
تلك المشاعر والــمــواقــف عــزاؤنــا فــي إجـــرام وإرهـــاب وسفالة قادتهم وباألخص 

السعوديين!!

شرائح الكترونية لتسهيل 
مهام العدوان السعودي!

ـــومـــات   أفـــــــــــادت مـــعـــل
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة عــن 
قــيــام تــحــالــف الـــعـــدوان بقيادة 
السعودية بتزويد عناصر تتبع 
قــوى سياسية مؤيدة للعدوان 
بشرائح الكترونية لغرض زرعها 
في المباني والمنشآت التي ترغب 
القوى العميلة باستهدافها من 

قبل طيران العدوان.
وقد ساعد ذلك طيران العدوان 
السعودي باستهداف عــدد من 
ــاء  الــمــصــانــع والــمــنــشــآت واألحــي

والتجمعات.
وبالتالي على المواطنين الحذر 
واليقظة والعمل على مساندة 
االجهزة األمنية من خالل الرصد 
والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة 

لتلك العناصر.

19


