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واستبان الكذب 

الشيخ/ موسى المعافى

ب����األم����س »زي�����ف�����ًا« ج���مّ���ل���وا األق������واال
وت���ق���م���ص���وا ث�������وبَ ال����ه����دى إض����اال

ب����األم����س ك����ان����وا ي����ذرف����ون دم��وع��ه��م
اإلق�����اال ب���ك���ى  ع���ل���ى ش���ع���ٍب   » »زورًا

ب���األم���س ك���ان���وا ي��ص��ن��ع��ون خ��ط��اب��ه��م
م���ث���ل ال����ح����دائ����ق روع���������ًة وج���م���اال

وع�������دوا ب��ت��ح��ق��ي��ق ال����رخ����اء ل��ش��ع��ب��ن��ا
وع��������دوا ب�����أن ال ي���خ���دع���وا االج����ي����اال

وع��������دوا ب���ت���دم���ي���ر ال����غ����اء وم���ح���وه
وب���������أْن ي����ك����ون����وا ل����ل����وف����اء رج�����اال

وع������دوا.. وي����وم ع��ل��ى ال��ك��راس��ي ُأج��ل��س��وا
س��ق��ط��وا وم����ا وع������دوا اس���ت���ب���ان خ��ي��اال

واس����ت����أس����دَ ال���������وزراء ح���ي���ن ت��م��ك��ن��وا
ل���يُ���خ���ي���ب���وا ب�����»وف����اق����ن����ا« اآلم������اال

ه�������������ا ؤ ا ر ز و م�����ة  ح�����ك�����و رُ  د هلل 
أض���ح���ت ت�����رى ص�����ون ال���ع���ه���ود ض���اال

»ف�����رم�����وت« أح�������زاب ال���ل���ق���اء ي��دي��ره��ا
وإم���ام���ه���ا ال��ش��ي��خ ب���ن »س����ال����م« م��اال

ق����د م�����ال ل���ل���س���اح���ات دون م��خ��اف��ةٍ
م������ن رب��������ه س����ب����ح����ان����ه وت����ع����ال����ى

ن���س���ي ال���ي���م���ي���ن وظ�����ن رب�����ي غ���اف���ًا
ف���اغ���ت���ر ب���ال���ك���رس���ي ب�����ل واخ����ت����اال

وم���ض���ى ي���ج���ام���ُل م���رض���ي���ًا أس���ي���اده
وي��������رى ال������وف������اء ب����ع����ه����ده إخ�����اال

م�����اذا ج���ن���اه اب����ن ال��ش��ه��ي��د ل��ي��وق��ف��وا
ل���م���ع���اش���ه وي�����ج�����وع�����وا االط�����ف�����اال

أن�����ى ي�����رى ه�����ذا اب�����ن س���ال���م ج��ي��ش��ن��ا
واألم����������ن ح��������راس ال�����ب�����اد ن����ع����اال؟

ت��ك��ري��م��ه��م ع���ن���د اب�����ن س���ال���م ك��ب��وة
وي��������رى ح����م����اة أم����ان����ن����ا أذي��������اال؟

وب����ي����وم ت���ك���ري���م ال���ش���ه���ي���د ج��ن��ابُ��ه
ال ل�����مْ ىُك���������رّم ج���ن���دن���ا االب����ط����اال!

ك����م م�����ال »ل�����أث�����وار« م���ي���ًا واض���ح���ًا
وم���ض���ى ي�����رى ع���ب���ث ال���ش���ب���اب ك��م��اال

»ب��اس��ن��دوي��ت��ش« وص��ح��ب��هِ مِ����نْ ح��ولِ��هِ
خ����ان����وا ال���ع���ه���ود وب�����اش�����روا اإلذالال

ب����ل أع���ل���ن���وا ح����رب����ًا ع���ل���ى ف��ق��رائ��ن��ا
وم�����زارع�����ي�����ن�����ا أت����ع����ب����وه����م ح����اال

ب���ورك���ت ي���ا »ص��خ��ر ال��وج��ي��ه« ف��وع��دك��مْ
ب����ت����راج����ع األس������ع������ار ص������ار م���ح���اال!

ي���ا »ص���خ���ر« ك��ن��تَ ت���رى ال���غ���اَء مُ��ح��رم��ًا
ف����أج����بْ ب����رب����ك ك���ي���ف ص������ار ح����اال؟

وس���ي���اس���ُة ال���ج���رع���ات ك���ن���ت ت��ع��دُه��ا 
ل���غ���م���ًا يُ����ق����ط����عُ ش���ع���ب���ن���ا أوص������اال

وال����ي����وم ح����ارب����تَ ال���ع���ب���اد ب��ق��وت��ه��ا
»أرت�����ح�����ت؟« إذ ج���وع���ت ال���رع���ي���ة ب���اال؟

أح��ك��وم��ة ال��ف��ش��ل ال����ذري����ع.. أن��ه��ج��ك��مْ
ه������ذا ال���غ���ب���ي س���ي���ص���ل���ح األح���������وال؟

وس���ي���اس���ة اإلق����ص����اء ل���ل���ش���رف���اء ه����ْل؟
ع����ن ش��ع��ب��ن��ا ق����د ت����رف����ع األث����ق����اال؟

ت��س��ي��ي��س ت��ع��ل��ي��م ال����ب����اد ب���رأي���ك���م
ه����ل ي����ا ت�����رى ق����د ي����خ����دمُ االج����ي����ال

أف��ي اعتماد مجندي »المنشق« ي��ا وزراءن���ا؟
ب��������اهلل أن��������ى ل������م ت�����������روهُ خ���ب���اال

ال���ش���ع���ب ي���رف���ض ظ��ل��م��ك��م وظ��ام��ك��م
ف���دع���وا ال��ت��ع��س��ف واح��������ذروا ال���زل���زاال

زل��������زال غ���ض���ب���ةِ ش��ع��ب��ن��ا وخ����روج����هِ
ك����ي ي����ط����ردَ ال���م���ت���غ���ط���رسَ ال���دج���اال

مَ�����نْ ك����ان ب����األم����ِس ال���ق���ري���ب ي��دق��ه��ا
وط�����ن�����ي�����ًة ون��������زاه��������ًة ون����ض����اال

وال����ي����وم ي���س���ح���قُ ب���ال���غ���اء ل��ش��ع��ب��ه
وي������رى ال���رذي���ل���ة ف����ي ال����ق����رار ج��م��اال

أح���ك���وم���ة ال���ف���ش���ِل ال����ذري����ع ل��ت��ح��ذروا
ش���ع���ب���ًا س���ي���ص���رعُ ب����أسُ����ه االن�������ذاال

في تظاهرة حاشدة الى مكتب االمم المتحدة

طاب »22« مدرسة محتلة بالعاصمة يطالبون برحيل ميليشيات المشترك

وقد قام عدد من الطالب  بتسليم ممثل 
األمين العام لألمم المتحدة بصنعاء،رسالة 
الطالب والطالبات التي ناشدوه فيها التدخل 

لحماية حقوق الطفولة اليمنية.
هذا وندد الطالب  باالنتهاكات الصارخة 
ال��ت��ي ت��ق��وم بها ال��ف��رق��ة االول���ى م��درع 
ومليشيات أوالد األحمر واالصالح  في احياء 
الدائري وهائل والزراعة والعدل والحصبة 
وص��وف��ان، م��ن خ��الل االستيطان داخ��ل 
المدارس وبناء المتاريس القتالية داخلها 
وفي محيطها، وقطع الطرق التي تؤدي الى 
مدارسهم، وتعريضهم للتفتيش من قبل 
تلك المليشيات، مؤكدين أن ذلك اثار الذعر 
في نفوسهم ونفوس أسرهم مما أدى الى 
حرمان الكثير  من زمالئهم الذهاب الى 

المدارس.
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات المشاركين في 
التظاهرة مثلوا نحو )22( مدرسة أساسية 
وثانوية من الجنسين، وه��ي تعد المرة 
األول��ى التي تخرج مظاهرات ترفع شعار 
)ارحلوا من مدارسنا( بعد مظاهرات أهالي 
نحو )84( حيًا محتاًل من قبل المعتصمين 
وقوات الفرقة التي ترفع شعار )ارحلوا من 
شوارعنا(، والذين يقيمون  صالة الجمعة 
في شارع الزراعة للمطالبة برفع الضرر 
عنهم وتمكينهم من العودة الى بيوتهم 
التي ما زالت محتلة رغم توقيع المبادرة 
الخليجيةوتشكيل حكومة وف��اق  واج��راء 

االنتخابات الرئاسية وغيرها .. 

بيان ألطفال االحياء المحيطة 
بالساحات والفرقة االولى مدرع:

نحن أطفال حي الجامعة واالحياء المحيطة 
نتوجه بهذا البيان الى الضمير االنساني 
ولكل المهتمين بحقوق االنسان وحقوق 
الطفل وحقه في التعليم والحماية والحياة 
الكريمة، ونوجه شكوانا بالذات الى كل 
المنظمات الحقوقية وال��ى االمين العام 
لألمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف وإلى 
رئيس الجمهورية وال��ى رئيس ال��وزراء 
وحكومته وإلى االحزاب ومنظمات المجتمع 
المدني والى كل رجال ونساء وشباب اليمن 
نشرح فيها قضيتنا التي لم تحَظ باالهتمام 
والعناية، ان قضيتنا هي أم القضايا ألنها 
تتحدث عن حاضر يدمر المستقبل ويتم 
تجاهلها من الجميع وما يزيد من قهرنا أن 
البعض يرفع شعارات حقوق االنسان وفي 
الوقت نفسه يبرر ويمعن في امتهان حقوقنا 

وكرامتنا وحريتنا.
الكل بال استثناء يعرف أننا قد واجهنا خالل 
العام الماضي انتهاكًا لحقوقنا وتعرضنا 
ل��ع��ذاب وقهر وخ��وف وف��زع هولوكستي 

وحرمنا من حياتنا الطبيعية وعشنا حالة 
طوارئ دائمة في كافة جوانب حياتنا، ولم 
يكن باستطاعتنا أن نعمل شيئًا بعد ان 
غاب الضمير في صراع القوى السياسية، 
وتحولنا إلى ضحايا عاجزين عن الدفاع عن 
انفسنا وتم استغاللنا في المواجهات وفي 
إدانة الخصوم لبعضهم لقد اصبحنا وسائل 

لتحقيق غايات الساسة واألحزاب.
وخ��الل ال��ع��ام الماضي وحتى اللحظة 
الخدمات  الحصول على  لم نتمكن من 
الضرورية والملحة ولم نحصل على الرعاية 
الصحية وتم اغالق مدارسنا وتحولت الى 
مقرات للمليشيات الحزبية والقبلية وإلى 
ثكنات لعسكر الفرقة االول��ى ومجنديها 
وأماكن إلدارة االحتجاجات، وفي شوارع 
احيائنا بسبب المواجهات افتقدنا االمن 
واألم��ان وأصبحت حياتنا خالية من اللعب 
والراحة وكل يوم مهددون بالقتل والتهديد، 
وم��ورس��ت على البعض ضغوط لتأييد 
المحتجين وتوجيه االتهامات لمن يرفض 
بل إن بعض المنازل تحولت إلى أماكن 
للمسلحين بهدف حماية المحتجين، ومواجهة 

االعتداءات وتحول أبناء األحياء إلى ضحايا 
لصراع الحكم والمعارضة.

وكانت الطامة الكبرى استغالل البعض 
من اطفال االحياء في التجنيد واالنخراط 
في اعمال العنف، ودُفع كثير من اخواننا 
ال��ى ساحات االحتجاجات وعبر الدعاية 
المنظمة تم اغتيال العقول، وكانت المأساة 
أن االحزاب دفعت ببعض االطفال الى واجهة 
المظاهرات وتم الباس بعض االطفال ثياب 
مشروع شهيد، لقد جعلوا من الطفل متراسًا 
لحماية االحزاب وقياداتها، كنا نرى االطفال 
في الشاشات والجرائد والمواقع االلكترونية، 
تكررت  وكلما  ء  لدما با مضرجين  قتلى 
الصورة اقتنعنا ان الطفل هو المستهدف 
ومع انتشار االشاعات بأن هناك من يقتل 
االطفال ليسقط النظام بدمائهم حاصرنا 
انفسنا في منزلنا، إنها مأساة أن تتحول 
جثة الطفل الى أداة إلدانة االعداء وكارثة 
أن يصبح الطفل وسيلة لساسة ال يفقهون 

من الحياة إال الكرسي وغنائمه.
وكلما زادت التعبئة وغسيل المخ زاد انتهاك 
كرامة الطفل وحقوقه فبعض االباء مارس 

ضغطًا شديدًا بإقناع او تهديد اطفالهم 
واجبروا على الخروج الى المظاهرات ونشرت 
الكراهية واالح��ق��اد بين االطفال بسبب 
صراعات سياسية ال ناقة لهم فيها وال جمل 
ونشير هنا في المقابل مع تطور االحتجاجات 
والدعاية المنظمة والتركيز على االحياء 
المحيطة بالساحات امتألت ساحة الجامعة 
بأبناء االحياء وتعرضوا لغسيل مخ ادخلهم 
وعوائلهم في نزاعات اثرت على تماسك 
االسر وهناك بعض االطفال تركوا بيوتهم 

وسكنوا خيام الساحات.
لقد استغلت الطفولة بانتهازية ورسمت 
الشعارات في وجوه االطفال وأذرعهم وعلى 
اجسادهم وفي اكثر من محافظة اغلقت 
المدارس ودفع باألطفال الى المظاهرات 
باقتحام ال��م��دارس وط��رد الطالب منها 
وإجبارهم على النزول للشوارع والتظاهر 
ولم تقوض العملية التربوية عبر تاريخ 
الجمهورية كما تم تقويضها السنة الماضية 
وم��ازال��ت عملية االستغالل قائمة حتى 

اللحظة.
وهنا نؤكد أن الضربة القاصمة كانت في 
االعالم فقد انتج عنفًا مضاعفًا ضد الطفولة 
عبر الصورة المضرجة بالدماء وما زاد من 
تشويه عقول االطفال وإي��ذاء نفسياتهم 
النقاشات العامه التي لم تلتزم بأي معايير 
أخالقية، أي تشويه صورة الخصم وهذا كان 
له دور في تدمير االخ��الق وبث الكراهية 

واالحقاد في نفوس االطفال.
لقد نال أطفال االحياء المحيطة بساحة 
الجامعة النصيب االكبر وآباؤنا وأمهاتنا من 
الخوف والذعر وكلما رأينا جنديا او مسلحًا في 
احيائنا زاد رعبنا ومازلنا حتى اللحظة نعاني 
من ارهاب المتارس وصرخات المحتجين، 
المخاطر وكلما حدثت  اح��ي��اؤن��ا يحفها 
مواجهات ونحن خارج المنازل انتشر الرعب 
في البيوت والشارع وأصبحنا مسجونين في 
بيوتنا ومن كان يدرس خارج االحياء بعد ان 
اغلقت اصبح معرضًا للقتل والخوف والفزع.
وأخيرا نطالب اللجنة العسكرية بتنفيذ 
اآللية التنفيذية وإزالة المتاريس من احيائنا 
وسحب عناصر الفرقة االولى والمليشيات 
والقبلية وتحرير مدارسنا من  الحزبية 
السالح والمسلحين وفتح ابوابها، وانهاء 
كل المظاهر المسلحة، لقد تحملنا الكثير 
وتعرضنا إليذاء نفسي وجسدي، لن ننساه 
ماحيينا ومازالت المخيمات صاعقًا يهدد أمننا 
وحياتنا، فمتى يحكمون عقولهم ويحترمون 
حقوقنا ويرحلون عن شوارعنا فوجودهم 
لم يعد له من غاية بعد التسوية السياسية 
إال االمعان في تعذيبنا وقهرنا، لقد عاشت 
احياؤنا عذابًا وألمًا وخوفًا ورعبًا وحرمانًا 

هولوكستيًا ال مثيل له.

جيل يناشد الدول الراعية للمبادرة 
وقف اغتيال الطفولة اليمنية 

تتواصل في العاصمة صنعاء التظاهرات الطالبية الحاشدة المنددة باستمرار تمترس مليشيات اوالد االحمر والفرقة واالصالح في مدارسهم .. حيث 
قام آالف الطالب والطالبات ممن شردتهم االعتصامات ومليشيات الفرقة والعصابات  المسلحة من مدارسهم، وانتهكت حقهم االنساني في التعليم 
بمسيرة  الى مكتب االمم المتحدة  بصنعاء مطالبين بالتدخل لضمان حقهم في التعليم وعدم تحويل مدارسهم الى متاريس وميادين لتدريب 

المسلحين واشاعة الخوف والرعب بين الطالب  .
الطالب والطالبات الذين انطلقوا من ملعب الظرافي بالعاصمة صنعاء توجهوا إلى مقر األمم المتحدة، ونظموا طابورهم الصباحي أمام بوابة المكتب 
، ورفعوا الفتات )ارحلوا من مدارسنا(، و)نريد العودة للمدرسة(، )حلمنا بتعليم أفضل فحرمنا من التعليم(، )أين حقوق األطفال في التعليم..؟(، وغيرها 

من الشعارات التي دعت األمم المتحدة  لحمايتهم.

إلى  منظمة »هيومن رايتس واتش«
- كافة الدول والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان 

- الدول الراعية للمبادرة الخليجية
- الدول االعضاء في مجلس االمن التابع لالمم المتحدة.

نحن تالميذ المدارس المحتلة من قبل قوات الفرقة االولى نناشدكم باسم الطفولة المغتصبة 
وباسم كل ما هو جميل في هذا العالم ان تنصفونا ممن سرقوا احالمنا وحرمونا من حقنا في 
التعليم وحولوا مدارس��نا الجميلة الى مواقع للموت والخراب ، نناشدكم التدخل لحل المشكله 

وإعادتنا الى مدارسنا .
نحن اطفال ما ذنبنا حتى يحتلوا مدارسنا ،ال دخل لنا بخالفاتهم ،لقد اشتقنا لمدارسنا،لطابور 

الصباح ،لفصولنا ،لكراسينا  اشتقنا لمعلمنا عندما يكتب بالطبشور على السبورة .
لقد ش��ارف العام الدراسي على النهاية ومازلنا مش��ردين بعيدين عن مدارسنا لقد انهكنا بعد 
وزحمة االماكن البديلة الت��ي ندرس فيها ،التي التقينا برودة الش��تاء وال حر الصيف وال تصلح 

للدراسة في موسم االمطار .
نناش��دكم: مرة اخرى الن تلتفتوا الى معاناتنا وتتدخلوا لتحقيق احالمنا البسيطة حلم العودة 

الى مدارسنا
صادرعن طالب وطالبات:
- مدرسة اسماء للبنات.,  مدرسة معاذ بن جبل.,  مدرسة صالح الدين.
- مدرسة نسيبة للبنات. ,  مدرسة عبدالجليل ردمان.,  مدرسة 26 سبتمبر.

مناشدة..

مبروك الثقة

نبارك لألخ
 فهمي سيف اسماعيل

صدور قرار وزير التربية والتعليم  بتعيينه
 مديرًا  لمكتب مدير عام 

الموارد البشرية بديوان الوزارة 
تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في مهامه..وألف ألف مبروك

المهنئون
توفيق عثمان الشرعبي

وكافة األصدقاء والزمالء

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تتقدم
 قيادات المؤتمر الشعبي  وأحزاب التحالف الوطني  

بمأرب بخالص العزاء والمواساة
إلى األخوة الدكتور/ علي أحمد األعوش النائب العام

واألخ صالح عبدربه األعوش
في وفاة المغفور له- بإذن اهلل تعالى

 العقيد الركن/ علي عبدربه األعوش
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون

المعزون:
عنهم/ الشيخ عبدالواحد القبلي نمران

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره  انتقل إلى رحمة اهلل
 الشيخ/محمد مرشد صويلح

وبهذا المصاب الجلل نعزي األخ نجيب واخوانه وكافة 
األسرة الكريمة.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان..»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

المعزون:
كافة موظفي مطار تعز الدولي

عنهم: األستاذ/ عبدالسالم اإلرياني- مدير عام المطار
والمقدم/ عبدالناصر شرف الدين- نائب مدير أمن المطار

وكافة أبناء مديرية الشعر
عنهم: الشيخ عبدالقوي شرف الدين
الشيخ صالح محمد حمود الزنداني

محمد أنعــــم

اجمل آيات التهاني
 والتبريكات نزفها لألخ/

وضاح عبدالرقيب الحمادي
بمناسبة ارتزاقه المولود 

الجديد الذي اسماه 

»قصي«
جعله اهلل قرة عين لوالديه 

وأنبته نباتًا حسنًا
فألف ألف مبروك

المهنئون:
جميع العاملين في صحيفة »الميثاق«

وكافة األهل األصدقاء


