
تحقيقًا لمواطنة عادلة لليمنيين فقد  
كفل لهم الدستور الوطني اليمني 
��رت بموجب 

ُ
 من الحقوق وال��ح��ري��ات، أق

ً
حزمة

الدستور الشرعي المستفتى عليه شعبيًا، بما 
يحفظ الحقوق ويحمي الحريات وتنظم بموجبه 
العالقة بين االف��راد بعضهم البعض وبينهم 
وب��ي��ن اج��ه��زة السلطة ال��ت��ي ضمنت بموجب 
الشرعية الممنوحة لها شعبيًا، تأمين تلك 
الحقوق والحريات والعمل على حفظها وصيانتها 
وحمايتها وتثبيتها تحت أي ظرف سلمًا أو حربًا.
ففي جانب الحقوق تأتي على رأس اولوياتها 
الحق في الحياة والعيش بكرامة وسالم، الحق في 
التوظيف والعمل بأجور شرعية )الراتب( كفلها 
الدستور نظير جهد العمل وبما يضمن مواجهة 
متطلبات العيش المستقر، هذا من جانب الحقوق 

المكفولة دستوريًا.
أما ما كفلُه الدستور في جانب حزمة الحريات 
تأتي على رأس اولوياتها، حرية التعدد السياسي 
واالج��ت��م��اع��ي، ال��م��ش��ارك��ة السياسية الفعالة 
والفاعلة وبما اليناقض ويتعارض مع الضوابط 
 ،

ً
والثوابت الوطنية سواًء أكان تأييدًا أم معارضة

ايضًا كفل للمواطن حرية التجمهر السلمي وإبداء 
الرأي وحرية التعبير.

إن حزمتي الحقوق والحريات أت��ت لتحقيق 
وترسيخ وتعميق مبدأ التعايش المشترك 

السلمي بين ابناء الوطن الواحد.
إذًا ل��م��اذا يختلق ال��ب��ع��ض م��ن��ا ال��ك��ث��ي��ر من 
التناقضات والتمايزات البعيدة كل البعد عن 

كل ما ارتضيناه دستوريًا!؟
ولماذا هذا السعي المحموم لتشويه دستور 
شعبي ارتضاه الجميع لنفسه وعليه، وجعل 
له سلطة قائمة ومنظمة خوله بذلك بموجب 
الدستور، كونه دستور سلطة الشعب ال دستور 
شعب السلطة حتى يكيل به بمكيالين هذا أو 
ذاك زيفًا وخ��داع��ًا، بتفعيله صوريًا ليشرعن 
 لمصالحه الضيقة 

ً
ويمرر مايريد تمريره خدمة

وغاياتِه الفئوية، بينما يعطله ضمنيًا تأمينًا 
لتواجده وضامنًا لبقائه ومعززًا لمواقع تمركزه، 
غير م��درك أن الشعب هو السلطة ومصدرها 
الشرعي، ولن تنطلي عليه ترهاتكم وزيفكم 
وخ��داع��ك��م، ول��ن تنطلي إال على م��ن توهموا 

واوهموا انفسهم بذلك.
فلتكونوا ما شئتم لكن اعطوا الفاعلية القانونية 
للدستور بتفعيل آلياتِه وقنواتِه الدستورية 
ومساحتُه الشرعية والقوة االلزامية الدوات��ه، 
عندها فقط سوف توهب لكم اعمار سلطوية 

 دستوريًا وشعبيًا؟!!
ً
شرعية مشرعة

أنا حر دستوريًا
أنا جاوع دستوريًا.

المجد والخلود للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى

النصر لقضية أمتنا
والنامت أعين الجبناء وصهاينة العرب.

ِق��ي��ل أن أح��ده��م ب��ذل ج��ه��دًا في 
مساعدة نابليون على احتالل بلده 
وح��ي��ن ت��م ل��ن��اب��ل��ي��ون م��ب��ت��غ��اه ب��رز 
للناس فجاء ذلك الخائن إلى نابليون مذعنًا 
ومظهرًا الطاعة والخضوع وطالبًا أن يقبل 
يد االمبراطور فقال له نابليون يد االمبراطور 
ال تصافح خائنًا وإنما ألمثالك األم��وال.. وهذا 
هو حال الرغاليين في الرياض الذين نراهم 
يهللون ويحتفلون متى أعلن التحالف  أنه حقق 

تقدمًا في الجبهات ويصابون بالكآبة وضيق العيش 
متى كان الجيش اليمني واللجان الشعبية هم من يحرز 
التقدم في الجبهات، يظن الخائن الرغالي أنه على حق 
وهو ال يدري أن مشكلته الظنية تصطدم بكل حقائق 
التاريخ وحقائق المنطق واألعراف والتقاليد اإلنسانية 
والمبادئ والقيم التي أصبحت معيارًا حقيقيًا في حالة 
الفرز التي يجب التعامل معها بصدق موضوعي فالقول 
بالحالة االنقالبية ليس مبررًا كافيًا لمشاعر الفرح التي 
تعلن عن نفسها عند كل حالة تدمير وقصف وسفك 
لدماء اليمنيين كما أنها أي القول بالحالة االنقالبية ليست 
مهادًا وال استبرقًا للقول باالنتصار على اليمن وشعبه 
بمبرر عفاش والحوثي ألن القتل ينال من كل أهل اليمن 
وال ينال من عفاش وال الحوثي، والتدمير يصيب كل بقاع 
اليمن وال يصيب بقعة بعينها، ومهاد الدم والبساط 
األحمر لم تكن طريقًا آمنًا إلى السلطة ولن تؤدي إليها، 
وكل الذين باركوا العدوان وأيدوه لن يكون حظهم من 
كل ذلك سوى االزدراء والهوان واالحتقار إذا تكرمت 
الرياض، أما يد تبع اليماني فال نظن أنها ستقبل أن 
يصافحها الرغاليون الخائنون المباركون لكل هذا الدمار.
ولعلي هنا أذكر أولئك الخونة من بائعي الوطن وهي 
ذكرى قد تنفعهم وتلك الذكرى التي ربما غفلوا عنها 

هي أن اليمن يواجه عدوانًا بربريا غشومًا من »17« 
دولة منذ ما يقارب ثالثة  اعوام وهو محاصر من بره 
ومن جوه ومن بحره ولم تتمكن تلك الدول أن تحرز 
تقدمًا كل هذا الزمن وهي تراوح مكانها، وفي ذلك آية 
من آيات الله ومعجزة ال يدركها إال من كان بصيرًا.. وقد 
رأيناكم تحتفلون بخطوات قام بها هذا أو ذاك في هذه 
الجبهة أو تلك تقوم الدنيا وال تقعد إذا استيقظت خلية 
نائمة تم تأجيل استخدامها لوقت استراتيجي وفق 
تقديرات األجهزة االستخبارية وهي في حقيقتها من 
صنع الجهاز االستخباري إبان هيكلة الجيش وتشتعل 
المواقع وال��ق��ن��وات والفضائيات وشبكات التواصل 
االجتماعي وك��أن أم��رًا جلاًل وأم��رًا عظيمًا قد حدث، 
تحتفلون بالمقدمات وتغفلون عن النتائج وأهل اليمن 
يقولون العبرة بالخواتم أي بالنتائج وقد آلت األمور إلى 

ما آلت اليه وانتصر اليمن وأهل اليمن وخاب رجاؤكم.
أنا في حقيقة األمر استغرب كثيرًا لسوء تقديركم 
ولحقارتكم وهوانكم، كيف لكم أن تفرحوا بكل الذي 
يحدث في اليمن ثم ال نجدكم إال فرحين ومباركين آللة 
القتل التي تفتك بأهلكم وقد بان لكم األمر واتضح، 
وقيل لكم من أكثر من مكان ومن مصدر إن الحرب على 
اليمن حرب مصالح كونية، وقال لكم عميان المملكة 
من حقراء الوهابية إنها حرب طائفية، وأنتم تقولون 

لنا إن��ه��ا ح��رب ض��د االنقالبيين م��ن تحالف 
عفاش والحوثي، دعونا من كل حقائق الواقع 
التي تحدث عنها وأفصحت عنها الدوائر 
الرسمية واإلعالمية ولنكن عند مفهومكم 
ال��ذي تشتغلون عليه وهو مفهوم االنقالب 
والكل يعرف مالبساته وال نزيد على القول إن 
الحوثي وعفاش يواجهان العالم كله بكل آلته 
وعتاده وبكل حداثة أسلحته وقد مضى على 
تلك المواجهة ما يقارب الثالثة أعوام وهذا 
أمر يقول لكم إن الحوثي وعفاش رقمان صعبان وقدمان 
ثابتان في األرض ولو كانا حالة طارئة لسبق السيف 
ال��ع��ذل.. وصمود الحوثي وعفاش وتماسك الجبهة 
الوطنية واستمرار المقاومة وتحقيق االنتصارات هي 
الشرعية الحقيقية التي تقول بانتفاء االنقالب, ألن الذين 
وا بعد 2011م اغتصبوا السلطة ونحن نعلم كيف  جاء
تم انتزاعها من شرعيتها ولذلك تفرحون بأي بارقة 
انتصار.. ألنكم صغار ودون المعنى الكبير لالنتصار 
ألن صمود اليمن أكثر من عامين   رغم الحصار البري 
والبحري والجوي هو االنتصار الحقيقي أم��ام جيوش 
العالم من بالك ووتر والجنجاويد ودول الخليج واألردن 
والمغرب ومصر وكل المرتزقة من خونة الداخل، أي 
أن العالم يحارب اليمن. ويحاصره وهو صامد ال يرف له 
جفن، بمعنى أن استمرار اليمن وأهل اليمن في الصمود 
كل هذا هو انتصار حقيقي ولو جاء الرغاليون إلى القصر 
الجمهوري بصنعاء وهو خيال وأقرب إلى المستحيل.. 
أرأيتم عظمة هذا الوطن اليمني أين تكمن؟ إنها تكمن 
في استصغاره للعظائم.. وحقارتكم وهوانكم تكمن 
في استعظامكم للصغائر التي تحدث هنا أو هناك في 
الجبهات.. ما حدث من ضجة خالل ما سلف من أيام يدل 

على أنكم مازلتم صغارًا وحقراء.

هل هناك اقسى من ان تصبح تعز - مدينة الجرح العميق 
- حكاية التنتهي ، تفاصيل لموت مزروع تحت االسفلت ، 
خواء يدفعنا ببطء الى الهاوية ، دمع ممتد الى آخر الوجع 

يهوي بنا كل ثانية الى قاع موحش .
تعز الموجوعة بخدش في ال��روح، الباردة االط��راف، غادرتنا 
مثقلة بسحب دخان اسود.. أخفضوا اصوات بنادقكم ولو لمرة 
واحدة لتسمعوا صوتها خلف الجبال البعيدة تئن، تتودد لقادٍم 

يخفي تحت سترته خنجرًا مسمومًا..
اذهبوا اليها بقلوبكم لتلمسوا الفارق الكبير بين مدينة كان 
الورد ينبت على ضفاف فمها - صباح بهيج - ومدينة تقطع كل 
يوم مسافات طويلة بخارطة متاهات وقارب مثقوب ، هذا هو 
الفارق بين وجع يمهلنا واليهملنا ووجع يقودنا الى فزع يوقظ 
بداخلنا الخوف من انفسنا ، صرنا بعضالتنا أوهن من بيت عنكبوت، 

والندري اي باب نطرق لندخل المرحلة االخيرة من الحلم .
شردتنا الحرب ، اوجعنا فراق حبيبة لم تعد قادرة على صنع 
فنجان حب ، كل ما اقتربنا من شعاع ضوء خافت يعود نفس 
الصوت ، يسحبنا مكبلين بأوهام مهترئة الى قطرة دم تروي 
ظمأ السنين والى نافذة اليطل منها سوى رأس مقطوع وانامل 

مخضبة بالدم .
تعز المتخمة بالمتناقضات تتضور جوعًا، تخلد للنوم -على غير 
عادتها- قبل حلول المساء، تستيقظ خائفة، شاهدتها البارحة 
تركل رغيفًا في يد طفل فقد والدته، تثقب قلبه الطاهر بأظافر 
من ورد وتمضي مسرعة ال��ى حلبة الموت، شاهدتها وحيدة 
تصارع نفسها ، تفقد - خارج الحلبة - تاريخ الزمان وجغرافية 

المكان .

٭ رئيس تحرير صحيفة »نبأ الحقيقة«
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احتفت وسائل إعالم النظام السعودي المختلفة األشكال 
واأللوان بما اسمته االنتصار الدبلوماسي السعودي في أروقة 
مجلس حقوق اإلنسان في جنيف..؛ وقالت تلك الوسائل إن ما 
خرج به المجلس عزز توجهات »دبلوماسية الحرم« في اليمن ومثل 

انتصارًا لإلنسان اليمني..!!! 
بهكذا لغة أراد النظام السعودي اقناع اصحاب "شكرًا سلمان" بأن 
عدم اجازة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تشكيل لجنة 
دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في مختلف الجرائم واالنتهاكات 
التي ارتكبت منذ أكثر من عامين ونصف العام بحق المدنيين يمثل 

انتصارًا للدبلوماسية السعودية وانتصارًا لليمنيين..!!
نعم.. قد يمثل هذا اإلجراء انتصارًا حقيقيًا لدبلوماسية "المال" 
السعودي..؛ ولكن كيف يمثل انتصارًا لإلنسان اليمني المذبوح 
بصواريخ النظام السعودي وبحصاره الجائر وعرقلته ومنعه وصول 

المساعدات الدولية اإلغاثية "الغذائية والطبية" إليه..؟!.
بصفاقة وخبث ووقاحة ال حدود لها يقول إعالم العدوان المبتذل 
والرخيص: "إن نجاح الدبلوماسية السعودية في جنيف.. انتصار 
لإلنسان اليمني الذي يواجه احتالاًل ومجازر وقتاًل وتدميرًا من قبل 

"االنقالبيين" .."!!!! 
هل شاهدتم صفاقة كهذه من قبل ؟! ..؛ حقًا "سقط النقاب عن 

الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان باتت سافرة"..!!
ه��ذه حقيقة الشيطان السعودي عكستها وسائله اإلعالمية 
بوضوح وعرت حقيقة اإلنجاز الذي حققته »دبلوماسية الحرم« 
لة القانونية الدولية وافتضاح جرائمهم  بهروب قادتها من المساء
ومجازرهم التي ارتكبوها بحق اإلنسان اليمني وقتلهم عشرات 
اآلالف من األطفال والنساء والشباب ورج��ال اليمن بعملياتهم 

العسكرية وحصارهم الظالم..!! 
الشيطان السعودي الذي نجح في تمرير مطالبه في مجلس حقوق 
اإلنسان األممي بجنيف بماله المدنس ادعى ان هذا اإلنجاز يحافظ 
على حقوق الضحايا من الضياع.. كيف ذلك ؟! عن نفسي ال أدري 
كيف ولكن سأضع السؤال على اصحاب "شكرًا سلمان" فلربما تكون 

لديهم إجابة شافية..!!
قلة حياء قيادات هذا النظام ووسائله اإلعالمية التي تدس السم 
في العسل وعلى م��رأى ومسمع الجميع فاقت كل التصورات..؛ 
وأكدت للعالم أجمع طبيعة مخططها الخبيث الهادف إلى تمييع  

لة القانونية .. العدالة وضياعها وهروب قادتهم من المساء
طغاة متعطشون للدماء.. يدمرون ويقتلون ويرتكبون جرائم 
إبادة بحق اليمنيين ويعملون على محو تاريخ وطن ضارب جذوره 
في األعماق منذ أكثر من عامين ونصف ويقولون إن "دبلوماسية 

الحرم" تنتصر لليمن واإلنسان اليمني..!
إنهم احفاد جينكيز خان وهوالكو.. احفاد المغول األكثر دموية 

في التاريخ.. 
دمروا مدنًا وقرى بكاملها وقتلوا اآلالف من سكانها ؛ وهجروا من 
تبقى منهم وأفنوا وأبادوا كل شكل من اشكال الحياة فيها ؛ ودون 
حياء أو خجل يقولون "إنجاز" ويتحدثون عن حرصهم على أمن 
واستقرار اليمن والمنطقة والعالم وحفاظهم على حياة اإلنسان 

اليمني..!! 
محاولة فاضحة للتغطية على تلك الجرائم بتبريرات سخيفة 
وسخرية واضحة واستهتار معلن بحياة المدنيين والقانون اإلنساني 
ال��دول��ي..؛ وك��ل ذل��ك يحدث على مسمع وم��رأى األم��م المتحدة 
ظ" المجتمع الدولي عن طلب العدالة لضحايا النزاع في 

ُّ
و"تحف
اليمن..!

أجهضت دبلوماسية الحرم "مخطط تدويل التحقيقات" كما 
ذهبت وسائل اعالم العدوان تقول .. وانتصرت لما يسمونها "اللجنة 
الوطنية" التي شكلتها قبل عامين وظهرت نتائجها المعلنة مضللة 
وفاضحة وهذا ما اعلنه مفوض مكتب حقوق اإلنسان .. وليتم دعمها 
بعد كل ذلك بخبراء دوليين معنيين بحقوق اإلنسان وفقًا لمطالب 

النظام السعودي اإلرهابي المجرم..!! 
ات الدولية وسحب المشروع  نعم.. نجحوا في تعطيل اإلج��راء

الهولندي الكندي ولكنهم لم ولن يستطيعوا تضييع العدالة.. 
ه مطالب. ستتحقق العدالة ال محالة ..ولن يضيع حق وراء

  راسل القرشي 

  شوقي اليوسفي ٭

ة قلب!! صَّ
ُ

تعز .. غ

ُموكم أبجديات اآلدمية، ومعنى اإلنسانية، 
َّ
عل

وم��ف��ردات الهوية الوطنية، وأس��اس��ي��ات الدين 
والتدين...

وعلموكم كيف تغسلون أيديكم ووجوهكم وأرجلكم 
ومخارج فضالتكم...

وك���ان ال��واح��د أو ال��واح��دة منهم ي��خ��رج ال��م��ن��ادي��ل من 
حقيبته ليضعها بين أيديكم ليعودوكم على إزالة األوساخ 
والقاذورات واألتربة من مخارج أفواهكم وأعينكم وآذانكم 

وأنوفكم...
علموكم الوقوف والجلوس والسير الصحيح واإلمساك بالقلم والدفتر 
والكتاب والمسطرة والفرجار والميكرفون ،ودربوكم على النطق والحديث 
ة والكتابة والتخاطب...وبفضلهم أصبح منكم اليوم الرئيس والوزير  والقراء
والطبيب والمهندس والقائد والصانع ورجل األعمال والفقيه والسياسي 

ر... 
ّ
والمنظ

وبجهودهم صار منكم من هو على مستوى عاٍل من القدرة واللباقة والبالغة 
والفصاحة...

هؤالء المعلمون والمعلمات هم الذين أخرجوكم إلى الوجود جياًل بعد جيل...
ويجدون من بينكم اليوم من أصبح على مستوى من الغرور الذي يمنحهم 
الجرأة على االعتقاد بأنهم سيعلمون معلميهم ومعلماتهم معنى الدين 

ومعنى الوطن..؟! 
إنه الغرور والقبح والجنون..

المعلمون والمعلمات الذين أكملوا ثالثة أع��وام دراسية تحت القصف 
والنيران والحصار والخوف والموت والجنون، وقصفتهم طائرات العدوان وهم 
مون، وقتلت منهم العشرات وهم يعدون لكم وألبنائكم 

ّ
في المدارس يعل

خطط وأوراق االمتحانات في مقر نقابتهم بمحافظة عمران، وطالتهم 
قذائف المواجهات وهم يدرسون في عدن وحضرموت وشبوة، وتحدوا 
الصواريخ والقذائف والمفخخات وهم يؤدون االمتحانات في أبين وصنعاء 
وإب والجوف والضالع وتعز والحديدة وذمار وصعدة والمحويت ومارب 

وكل اليمن...
ويجدون بين صفوفكم اليوم من يتهمهم بالخيانة والعمالة والتهم 

العوجاء..؟!
إنها الوقاحة التي ما بعدها وقاحة...؟!

المعلمون هم الذين قالوا لكم إن العدو يريد أن يفسد عليا حياتنا إن لم 
كم وبناتكم معنى الصمود والمواجهة والتحدي  يقتلنا، فعلموكم وعلموا أبناء
والثبات، واإلصرار على مواصلة الحياة بكل تفاصيلها - وليس فقط مواصلة 

الدراسة - تحت أي ظرف ومهما كانت المعوقات... 
وي��ج��دون بين صفوفكم اليوم من يسميهم دواع��ش وط��اب��ورا خامسًا 

ومرتزقة ومرجفين..؟ 
من أين أتيتم بكل هذا القبح وهذا البهتان وهذا الزيف وهذه األخالق التي 

ال يمكن أن تكون أخالق يمنيين، وال حتى أخالق آدميين..؟!
المعلمون الذين عملوا عامًا كاماًل بال مرتبات، وباعوا ممتلكاتهم وأثاث 
بيوتهم، واستدانوا، وتشردوا من منازلهم، واستبد بهم الفقر والجوع والعوز 

هم وأسرهم، وذاقوا مرارة الحاجة..

وحينما رفعوا أصواتهم مطالبين بأبسط حق يسد رمقهم ويعينهم على 
الحياة ومواصلة العطاء والنضال، ويحفظ لهم ما بقي من كرامة، يتصدى 
ر والفاشل والفاسد والمتبحبح في رغد العيش 

ّ
لهم الشّتام والمزايد والمنظ

والمتطاول، ليوزعوا عليهم تهم التقصير والمخالفة والخيانة والعمالة 
واالرتزاق..؟!

من أي قاموس جهل وجحود ونكران تأتون بهذه القيم السوداء المقيتة، 
التي تلقي بكم إلى عهود ما قبل اآلدمية بترليونات العقود...؟!

تتهمونهم بممارسة العمل السياسي...؟
وأنتم تعلمون أن العمل السياسي الوطني النظيف الذي مارسوه بشرف 
ووطنية هو أنهم فرضوا شرعية الوطن والمؤسسات حينما فتحوا 20 ألف 
مدرسة تحت القصف والنار وفي ظل المواجهات واالشتباكات والعمليات 
اإلرهابية.. فتحوا المؤسسات التعليمية ليبثوا الحياة، وليقولوا للعالم كله : 
هنا الشرعية وهنا الحياة، وهنا اليمن، وهنا النشيد الوطني كل صباح، وهنا علم 

الجمهورية اليمنية يرفرف فوق كل سارية في كل مدرسة... 
بينما ممارساتكم أنتم يا من تعتبرون أنفسكم أساطين السياسة مليئة 
بالكيد وال��دس والغباء، وعجزتم عن أن توجدوا جبهة سياسية أو فريقًا 
دبلوماسيًا أو لجنة حقوقية أو فريق تواصل وعالقات يتحرك في المحافل 
الدولية لينفض عن ملف اليمن غبار الزيف الذي يلقي به األعداء لدفن قضية 
اليمن ومظلمة اليمنيين.. بل لم تستطع سياساتكم أن توحد حتى الخطاب 
اإلعالمي الموجه للداخل والخارج لمواجهة العدوان وتعزيز الجبهة الداخلية..

تتهمونهم بالعمل الحزبي والمؤامرة على الحكومة والبالد..؟!
وهم الذين حشدوا لكم الماليين من الرجال والنساء والطالب إلى ميدان 
الميادين والساحات، ليباركوا اتفاقكم السياسي وشراكتكم الوطنية، على أمل 
أن تكون هذه الشراكة لمواجهة العدوان وإلدارة البالد، ولحماية المؤسسات 
التي لم تحموها لألسف.. بل إنها لم تسلم من سباقكم المحموم وصراعاتكم 

المقيتة على المصالح والمناصب والكراسي والمكاسب...
تتهمونهم بالكيد وشق الصف وخلخلة الجبهة الداخلية وعمل الطابور 

الخامس..؟!
وهم الذين ينتظمون كل صباح في طابور مدرسي وطني، ينشرون الوعي 
والطمأنينة، ويبثون روح الحياة، ويدعون إلى لملمة الصفوف وتالحم القوى 
لمواجهة الشر المستطير ال��ذي يتهدد بالدنا ووج��ودن��ا.. بينما كبراؤكم 
روكم ووسائل إعالمكم تبث الشقاق ومفردات الفرقة.. 

ّ
وقادتكم ومنظ

وتعمل ليل نهار على التعبئة والشحن األهوج الذي يجعل من الصف الوطني 
نصعًا لكل متعلم يريد أن يتعلم النصع...

المعلمون والمعلمات - يا هؤالء - هم جبهة الصمود األولى، 
وهم موجودون في كل الجبهات، ويساندون كل الجبهات، 
ولديهم تقييم لكل جبهات الوطن التي تعمل بتضامن 
كامل لمواجهة العدوان، إالَّ جبهتكم أنتم أيها السياسيون 
المتحزبون، جبهتكم األولى المتمثلة في المجلس السياسي 
والحكومة هي أسوأ الجبهات أداء، وأكثر الجبهات تأثيرًا سلبيًا 

على كل الجبهات..
المعلمون والمعلمات - يا هؤالء - وصلوا إلى حالة العجز عن 
االستمرار في التدريس والوصول إلى مدارسهم، ويطالبونكم 
بحقهم األول )المرتب( الذي يرتبط بأهم حق مكفول في شرائع السماء 
وتشريعات األرض هو )حق الحياة(، وإذا بكم تخلطون بين الحق والباطل، 
وتنهالون على معلميكم ومعلمي أبنائكم بكل ه��ذه التهم، وك��ل هذه 

التهديدات، وكل هذا التهويل، وكل هذه العدائية...؟
 لمجتمع يسمح لسفهائه أن يتطاولوا على معلميه ويحطوا من قدره...

ٍّ
أف

إن ممارستهم حقهم في النضال السلمي الحضاري النتزاع حقوقهم 
ات.. مكفولة في الدستور والقوانين، وليس شأنهم  باإلضراب أو بأية إجراء
إن كان هناك من يجهل هذا الحق، أو يجهل الفرق بين الحق والباطل.. وعلى 
المجلس السياسي والحكومة والبرلمان كهيئات معنية ومسئولة أن يبحثوا 

عن حلول عاجلة لمأساة المدرسين..
كما أن عليهم وعلى كل األحزاب والقوى السياسية واالجتماعية أن يتصدوا 
لهذه الثقافة المجنونة التي تنال من المعلم، وهذه التعبئة العدائية الموجهة 
ضده، وهذا التطرف والتصعيد والجنون الذي يعطيهم الحق في أن يضربوا 
ألف مرة حتى يقف المجتمع إلى جانبهم ويتولى تأديب من يتطاول عليهم 

ويخونهم ويوزع عليهم التهم والصفات واألوصاف الالقيمية...
سأقف مع المعلمين النتزاع حقهم، وسأتضامن معهم في تعليم من ال 
يعلم ما هو الحق وما هو الباطل، وسأدعو كل المعلمين والمعلمات وكل اآلباء 
واألمهات إلى التضامن مع معلمي ومعلمات أبنائهم وبناتهم إن كانوا يحبون 

أبناءهم وبناتهم فعاًل...
وسأدعو الجميع إلى أن يعتبروا الموقف الذي يتخذه المعلمون والمعلمات 
اليوم في نضالهم المشروع النتزاع حقوقهم حصة دراسية مهمة، نتعلم 
منها جميعًا كيف ندافع عن حقوقنا بالطرق السلمية المكفولة في شرائع 
الله وتشريعات عباد الله.. وال عزاء للجهلة ومن يريدون تعميم جهالتهم 

على حاضرنا ومستقبلنا...
مرتبات المعلمين حق، ومطالبتهم بها حق، واإلض��راب حق، واحترام 
المعلمين وتقدير مكانتهم حق، وتأديب المتطاولين عليهم حق، مثلما 

الله حق..
ومن ينكر هذه الحقوق فهو الباطل المبطل والضال المضل، وهو العدو 

األول لليمن واليمنيين والحاضر والمستقبل.
أما أنتم أيها المعلمون والمعلمات، أيها التربويون والتربويات في كل أرجاء 
اليمن، فلكم كل الحب والتقدير واالحترام، ولن يحط من قدركم ومكانتكم 

ومقاماتكم تصرف أحمق أو قول أخرق.
ْبلة على رؤوسكم جميعًا، في كل وقت وحين.

ُ
وق

حقيقة "آل سعود" 
باتت سافرة!!    أحمد غيالن

 اإلضراب
ِّ

حصة في ظل

 عبداهلل محمد اإلرياني

مواطن.. 
ودستور.. وسلطة

  عبدالرحمن مراد

ع ال تصافح خائنًا بَّ
ُ
َيُد ت

تحل علينا الذكرى األولى إلحدى أكبر 
المحارق التي أرتكبها الكيان السعودي 
ضمن مجازره الوحشية والمتكررة في 
ح��رب اإلب��ادة التي يشنها على الشعب 

اليمني منذ أواخر مارس2015م.
محرقة "ال��ق��اع��ة ال��ك��ب��رى" ال��ت��ي راح 
ضحيتها المئات بين شهيد وجريح 
ت���وزع���ت ب��ي��ن ق����ي����ادات ال����دول����ة من  
السياسيين والعسكريين، ووجاهات 
اجتماعية وأطفال، جريمة هزت العالم 
استهدفت الحاضرين اث��ن��اء قيامهم 
بواجب إنساني واخالقي وهو تقديم العزاء 
في وفاة والد وزير الداخلية السابق اللواء 
ركن جالل الرويشان، جريمة بشعة حاول 
مرتزقة العدوان توزيع التهم حول من 
قام بها، تارة يتهمون احد اذرع العدوان 
"تنظيم القاعدة" وتارة يتهمون الجيش 
وال��ل��ج��ان الشعبية، ورغ���م االع��ت��راف 
الخجول الذي اعترفت به دول العدوان 
حول تنفيذهم تلك المحرقة ورميهم 
التهمة على مرتزقتهم الذين اعطوهم 
معلومات خاطئة -حد زعمهم- كل ذلك 
لم يشِف غليل الحقد االخواني المبرر لكل 

جريمة.
ج��ري��م��ة سبقتها م��ئ��ات ال��ج��رائ��م لم 
تستثِن ح��ت��ى ال��دج��اج وال���م���واش���ي!! ، 
ج��ري��م��ة س��ب��ق��ه��ا إره�����اب ال م��ث��ي��ل له 
وع���رب���دة غ��ض ال��ع��ال��م ط��رف��ه عنها، 
وك��ي��ف ال ي��غ��ض ال��ط��رف وق���د استلم 
ث��م��ن ذل���ك ال��ص��م��ت ال��م��خ��زي ولطخت 
أي��ادي كل ال��دول العظمى والمؤسسات 
الدولية بدماء شعبنا اليمني، ثمنًا ألجله 
أصيب العالم بالصمم فلم يسمع أنات 
الجرحى وصرخات األطفال الخارجين من 
تحت الركام، كل ذلك وم��ازال العدوان 

مستمرًا والحصار قائمًا واألوبئة منتشرة  
والمجاعات تهدد الماليين خصوصًا في 
ظل انقطاع صرف المرتبات مما أدى الى 

تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن.
والمؤسف أننا لم نلمس تعاطفًا حقيقيًا 
من أي شعب عربي، لقد جعلونا نشعر 
بالخذالن واألل��م جراء تأييد ما تقوم به 
دول ال��ص��ح��راء ض��د شعب ه��و منطلق 
الحضارة ومنبع العروبة وأصل الكرم وله 
من االيمان والحكمة حديث نبوي، شعب 
عمره منذ لم تعرف األرض حضارة سوى 

سبأ واألغريق، ربما هذا التأريخ العظيم 
هو أحد أسباب الحقد البعيري على بالدنا.. 
كيف ال تحقد دول عمرها برميل نفط 
على دولة تاريخها آالف السنين، كيف ال 
يحقدون علينا وهم استطاعوا شراء كل 
شيء اال التاريخ والكرامة خصوصًا في ظل 
افتقادهم الرجولة وجهلهم بحيثياتها.

أت��ذك��ر النفاق العالمي بعد ارتكاب 
محرقة القاعة ال��ك��ب��رى، وكيف ح��اول 
ولد الشيخ صرف األنظار عنها وتخدير 
العالم بدعواته الى الحوار إلحالل السالم، 

وأتذكر تصريحًا لرئيس ملتقى الرقي 
والتقدم وه��و يقول ان مجزرة القاعة 
الكبرى ليست األولى ولن تكون األخيرة 
ف��ي ظ��ل ح��ال��ة ال��غ��رور ال��ت��ي تعيشها 
السعودية مستفيدة من حاجة الغرب 
والشرق للمال الذي استطاعت شراءهم 

به.
ه��اه��و ع��ام يمر على تلك المحرقة 
وان��ت��ه��ى ال��ت��ض��ام��ن ال��ع��ال��م��ي وخفتت 
دع��وات��ه ال��ى ض��رورة حل سلمي سريع 
في اليمن، كما تناسى ولد الشيخ أيضًا 
حزنه المصطنع والذي قال انه يشعر به 

خصوصًا جراء استشهاد هالل اليمن!!!
ع���ام وم�����ازال ب��ن��و س��ع��ود يسابقون 
الصهاينة في ماراثون اإلجرام والخساسة، 
ويبدو ان الطالب تفوقوا على المعلم 
ف��ع��اًل واح����رزت السعودية وحلفاؤها 
ة  المرتبة األول���ى ف��ي االج����رام وال��دن��اء

والكذب وشراء الذمم.

 جمال الورد 

 قتل مع سبق اإلجرام والتعربد!!


