
اصطفاف ما تسمى المجموعة العربية في 
مجلس حقوق اإلنسان بقيادة مصر للمتاجرة 
بذلك الشكل القذر والمخجل بدماء اطفال 
ونساء اليمن ليس غريبًا على أنظمة مهترئة 
وحكام مسلوبي االرادة ومجردين من ابسط 
القيم اإلنسانية والدينية والنخوة العربية 
وحتى الشجاعة التي امتلكها الهولنديون 
والكنديون واألوروبيون الذين اثبتوا أنهم 

كبار بمواقفهم وحاولوا أن ينتصروا للشعب اليمني الذي يتعرض لحرب 
إبادة من قبل السعودية واالم��ارات، وهزوا عروش الطغاة وفضحوهم 
أمام العالم وواجهوا الضغوطات والتهديدات من قبل »االشقاء« العرب، 
الذين توهمنا عقودًا أنه يربطنا بهم الدين والدم واللغة، دون أن ندرك 

أن كل تلك الروابط ال قيمة لها أمام المال السعودي اإلماراتي المدنس.

إن ما حدث في أروقة مجلس حقوق اإلنسان ورغم أن القرار لم يكن 
ملبيًا لتطلعات الشعب اليمني إال أنه يؤكد أن الدم اليمني لن يسقط ولن 
يضيع على االطالق، بل لقد سقطت األقنعة التي ظلت تخفي خلفها وجوهًا 
قبيحة وضمائر نتنة ميتة ألنظمة عربية إرهابية تتلذذ بسفك الدماء.. 
أنظمة انتهازية تتاجر بالدين وبالدماء وبكل القيم والمبادئ االنسانية 

ومستقبل العالقة بين االجيال مقابل ثمن بخس 
من أموال خليجية مدنسة لن تدوم.

اليمنيون لن ينسوا فظاعة متاجرة العرب 
 لقد 

ً
بدماء فلذات أكبادهم.. ونقولها صراحة

حررت الصفقة القذرة في مجلس حقوق اإلنسان 
اليمنيين م��ن فضائح أنظمة ال��خ��زي وال��ع��ار 
وجعلتهم يدركون أن هولندا وكندا واالتحاد 
األوروبي وغيرهم من الشعوب الحرة يستحقون 
أن نكون معهم شركاء في المستقبل بعد أن قطع العرب كل الروابط التي 
تجمعنا في ظل صمت شعوبهم من االشقاء.. لن نراهن عليهم بعد اليوم، 
واأليام دول بين الناس.. فسالم الله على هولندا وكندا وفرنسا وبرلمان 
بريطانيا.. واللعنة على من يتاجرون بدماء أهل اليمن انصار رسول الله 

وشعب المدد.

 راسل عمر

ليس غريبًا أن يطلق احد قيادات حزب "الخراب" الذي يرأسه 
محمد اليدومي ويسيره حميد األحمر وفي مقابلة تليفزيونية 
دعوته لقتل 24 مليون مواطن يمني ليعيش المليون المتبقي 

من 25 مليونًا أحرارًا- حسب قوله.. 
عبدالله صعتر المتهم دوليا بدعم الجماعات والتنظيمات 
اإلرهابية واالرتباط بها وأحد القيادات البارزة في حزب "الخراب" 
يعد من كبار المحرضين داخ��ل هذا الحزب إلى إث��ارة الفوضى 
والخراب والقتل منذ العام 2011م وسمعناه بوضوح في خطبه 
التي كان يلقيها في ساحات الفوضى وعبر خطبه في المساجد 

اته التليفزيونية مع قنوات حزبه..!!  وعبر لقاء
أْن يقول هذا الصعتر للمذيع في لقاء تليفزيوني  "سكان اليمن 
كم؟ 25 مليون.. يموت 24 مليون ويعيش مليون أحرارًا )!!(" 
فهذا دليل واضح على استهتار حقيقي بحياة الناس وتحريض 
واضح باالستمرار في قتل اليمنيين من قبل طائرات العدوان 
ومرتزقته.. إضافة إلى تحول القتل إلى ثقافة بين اليمنيين حتى 

يتحقق حلم صعتر المليوني ليعيشوا أحرارًا..!! 
هذه لغة دراويش وكهنة هذا الحزب الذين ارتموا في احضان 
النظام السعودي وباركوا وأيدوا قتله وإبادته للشعب ونراهم 
يلجأون إلي التهليل والتكبير عقب كل جريمة ينفذها العدوان 

أو وكالؤه في المناطق التي يسيطرون عليها بحق المدنيين.. 
ه��ذا الحزب وقياداته ومشائخه منذ العام 2011م وهم 
يدفعون الشباب إل��ى الموت بوعود الشهادة وعلى رأسهم 
ساحرهم الكبير الذي ذهب إلى ساحة الفوضي ومنح المعتصمين 
من الشباب شهادة الجودة "اإلصالحية" وحثهم على التسابق 
لنيل »الشهادة« والفوز بحور العين الالئي ينتظرنهم بشوق 

على أبواب الجنة..!! 
عشرات اآلالف من اليمنيين شبابًا واطفااًل ونساء ورجااًل قتلتهم 
اآلل��ة العسكرية العدوانية في مختلف مناطق اليمن وصعتر 
وبقية سحرة هذا الحزب يحرضون على مزيد من القتل ومزيد 
من الجرائم على طريق الوصول إلى المليون الذين سيعيشون 
بأمن وسالم وطمأنينة و.."أح��رارًا" على بساط اليمن المدنس 
بدماء اإلره��اب اإلخواني الوهابي وتحت قيادة. صعتر واشباه 
الرجال أمثاله الهاربين من الموت في فنادق الرياض والدوحة 

واسطنبول..!! 
لُيقتل الشعب كله باستثناء األحرار الشرفاء المنضوين في إطار 
حزب "الخراب" .. فهم األحرار وهم من يجب ان يستمروا في 

الحياة إلرساء ثقافتهم لدى الشعوب والمجتمعات األخرى..!!
هذا ما قصده هذا القاتل الذي ال يتورع ويخجل عندما يحرض 
على ثقافة القتل والموت وعلى شاشة فضائية وهو يدعي تسلحه 
بالدين وقيمه وتعاليمه التي تحرض على ترسيخ ثقافة الحياة 

والسالم بين العباد.. 
ال تنتظروا شيئًا من صعتر واشباهه الذين خانوا وطنهم 
وحرضوا على قتل أبناء وطنهم واصبحوا مرتزقة حقراء يشار 

اليهم بالبنان..!!

»صعتر« والبحث عن 
المليون..!! 
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العرب.. متاجرة قذرة بدماء أطفال اليمن

إتجــاهـ

 عبداهلل الصعفاني

الزمن اليمني ال يأتي بأحسن، وإنما باألسوأ في 
كل شيء.. فلقد داخلتني رغبة في الكتابة عن 
ض��رورة تحقيق ارتباط موضوعي بين جميع 
م��راح��ل التعليم.. أس��اس��ي.. ث��ان��وي.. وعالي، 
واكتساب األجيال الجديدة المهارات والقدرات 
وال��ع��ل��وم وال��خ��ب��رات م��ا ي��ح��ل م��ش��اك��ل ال��ب��الد 
ويدفعها إلى األمام فانصدمت - والله الشافي 
- بكوني فقط أعيش فاصاًل من أحالم اليقظة. 
تمنيت أن أكتب عن اهتمام الجامعات بالبحث 
العلمي وتطوير حالة االح��ت��رام للمعلم في 
المدرسة، وربط العملية التعليمية بالواقع.. 
وبالوحدة الوطنية وقيم األخ��وة والتعايش، 
واحتياج البالد لعبور المستقبل، فإذا بالتطلعات 
التعليمية والعلمية الجمعية تتحول في رأسي 
إل��ى مجرد حلم في توفير ال��ح��دود الدنيا من 
الظروف الموضوعية واإلنسانية التي تمكن 
المعلم من استالم معاش يساعده على تأمين 
أبسط احتياجاته الحياتية كامتالك أجرة ركوب 
باص أو دراجة تسهل له مهمة الوفاء بحصصه 
التدريسية، بعيدًا عن إحساسه بالقهر من كل 
تفاصيل حياته المعيشية حتى أنه ال يستطيع 

تأمين أبسط احتياجات أسرته. 
ما يحدث اليوم أن المدارس الحكومية أغلقت 
أبوابها أمام الطالب والطالبات بعد أن أقتنع حتى 
المعلم المسحوب بالتبعية السياسية والجهوية 
أننا أمام صعوبة إخفاء حضور القول " إذا أردت 

أن تطاع فأمر بما يستطاع ". 
وإذا كان ما يعيشه مئات اآلالف من الموظفين 
والماليين من أف��راد عائالتهم بسبب انقطاع 
المرتبات لشهور طويلة يمثل معاناة ووجعًا 
إنسانيًا الينكره إال فاقد لإلحساس وعديم 
ة فإن أوضاع المعلمين تبقى أكثر إنتاجًا  المروء
للحزن ؛ألنها تمتد في تأثيرها إلى اغتيال ما كنا 

نراه استثمارًا في األجيال من خالل التعليم. 
كانت أولويات اآلب��اء أن يحصل أبناؤهم على 
تعليم ج��ي��د ف��ص��اروا ت��ح��ت ك��اب��وس فصول 
دراسية تغلق أبوابها أم��ام طالب بعضهم ال 
يحصلون على وجبة إفطار فيتساقطون في 
طابور الصباح على مرأى ومسمع من " يا طالب 
الجمهورية اليمنية هذا علمكم يرفرف فوق 

رؤوسكم "..إلخ .
ل��م يعد أمامنا فرصة للحديث ع��ن تعليم 
جيد وتوجهات علمية وتكنولوجية محترمة 
أو حتى غير محترمة بعد أن صرنا مشغولين 
باستفهاميات: هل سيكون هناك عام دراسي 
بال مشاكل ؟ ماذا عن المناهج حيث ال ورق وال 

أحبار وال نفقات تشغيلية مناسبة ؟ 
نتأمل في حال التعليم داخل الصورة العامة 
البائسة فال نرى سوى ع��دوان تحالف األوغ��اد 
على اليمن واحتراب شركاء تقويض األحالم 
المحليين بما فيه من تدمير لآلمال الواقعية 

لألجيال. 
الله المستعان.. وال حول وال قوة إال بالله.

أوجاع نكبة 
تعليمية..!!  

الشهيد الملصي مفخرة لألجيال
حاضر في قلب كل يمني.. عاش حياة الخلود.. وسيظل 
مفخرة أجيال اليمن.. إنه فاتح نجران القائد البطل الشهيد 
حسن الملصي ال��ذي »خ��زق« عين آل سعود.. وأسقط 
»اسطورة« جيوش 17 دولة تأبطوا شرًا باليمن وبأهلها.. 
وأظهر في ساحات البطولة أنهم مجرد »فزاعة« داسها 

بأقدامه الطاهرة.

لم يرحل الشهيد حسن الملصي، فها هي روحه الطاهرة 
وارادته العظيمة وعزيمته الفوالذية ونخوته العربية 
األصيلة حاضرة في وجدان شباب اليمن الذين يتفاخرون 
بسيرة هذا البطل والفارس المؤتمري والمدافع الصلب 
عن النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وسيادة 

وأمن واستقرار اليمن.

سيظل الشهيد حسن الملصي خالدًا طالما هناك أسود 
ال��وط��ن ال��ذي��ن يتخرجون م��ن م��درس��ة الشهيد البطل 
ويسيرون على دربه برعاية القائد العميد الركن طارق 
محمد عبدالله صالح.. فتحية لرمز الفخر والبطولة.. 
وتحية لألسود الذين يتخرجون ويلتحقون بمعسكر 

الشهيد البطل.

عيد صرف الراتب..

متى؟!!
أعظم عيد لدى الشعب اليمني سيظل 
عيد ص��رف ال��رات��ب.. فهذا العيد فيه 
ان��ت��ص��رت ال���ث���ورة ع��ل��ى ال��ف��ق��ر وال��ج��وع 
وأعطت للشعب حقه ليعيش بكرامة 

رافع الرأس والهامة.
عيد ص��رف ال��رات��ب.. ث���ورة حقيقية 
ح��ررت اإلن��س��ان اليمني م��ن قيود وذل 
المستأجرين وأصحاب البقاالت ونصب 
ج��م��اع��ات ال��ق��س��ائ��م وف��وات��ي��ر اص��ح��اب 
الصيدليات والمستشفيات ومتطلبات 
األوالد واستحقاقات رب���ات ال��ب��ي��وت.. 
ويكفي في ه��ذا العيد السعيد أن فيه 
انعتاقًا ل�9 ماليين موظف من الوصاية 
َبة 

ْ
ل
َ
واالمتهان واالب��ت��زاز واإلذالل و»ق

الِوِجيه«.
عيد صرف الراتب.. ُيعد أعظم األعياد 
والمكاسب للشعب اليمني الصابر الصامد.. 
حيث تغمر السعادة والفرح بيوت وأسواق 
اليمنيين وينّصر له االطفال وتزغرد له 
النساء ويتساقط لعاب التجار والمقاوتة.. 
رى.. هل سيهل فجر هذا العيد مجددًا 

ُ
ت

على شعب ال��ي��م��ن، أم أن��ن��ا أم���ام مأساة 
كربالئية جديدة؟!!

محمد منصور فارس 
إعالمي متميز

استطاع اإلعالمي المتميز محمد منصور 
ومن خالل برنامجه المتميز »اليمن اليوم« 
-والذي يحرص  فيه بشكل يومي على تناول 
��ْرق 

َ
قضايا ساخنة وموضوعات شائكة وط

أب���واب ملغومة ون���زع لألقنعة ال��ت��ي تخفي 
الخونة والمتآمرين- أن يحظى باهتمام الشارع 
اليمني وليس النخبة فقط والذين يترقبون 
ة االستاذ محمد منصور يوميًا وهو يفضح 

َّ
طل

ال��ع��دوان ومرتزقته بأسلوب مهني متميز 
وبخطاب راٍق ويدحض أكاذيب وزيف أبواق 

العدوان ومرتزقته بأدلة ال غبار عليها.
محمد منصور نافذة وطنية لرسالة إعالمية 
متميزة ومتجردة، ثرية باالبداع والمعلومات 
وم��واك��ب��ة ل��ألح��داث وإب���راز م��الح��م الصمود 
الوطني في مواجهة عدوان همجي.. فتحية 
»اليمن اليوم« القناة والبرنامج.. وتحية  ل�
لجهود فرسان النجاح البعيدين عن االضواء 

وفي المقدمة األستاذ كمال الصعفاني.

ياسين سعود ثعبان يعترفإطالق دفعة أولى من الصحفيين

موريتانيا.. هل فقدت عقلها؟!

ب���ع���د س����ن����وات م����ن ال���دج���ل 
والكذب والكيد السياسي القذر 
والمشاركة في العدوان السعودي 
الهمجي ع��ل��ى ال��ي��م��ن واع��ط��اء 
التبريرات والدفاع المستميت 
في المحافل الدولية عن العدوان، 
خ���رج ب��األم��س ي��اس��ي��ن سعود 
ثعبان بمنشور بعنوان »دجاج 

الخرابة« في اش��ارة واضحة 
لالصالح أو لصوص الثورة 

ب���االف���ص���اح ع���ن ال��ج��ه��ة 
التي قال إنها: »أخرجت 
لسلفيين م��ن صعدة  ا

وت����آم����رت إلخ���راج���ه���م، 

واس���ق���ط���ت ع���م���ران وخ��ذل��ت 
القشيبي وت��رك��ت��ه ف��ي ال��ع��راء، 
وسلمت صنعاء وطالبت بمجلس 
رئاسة وهادي محتجز.. وطالبت 

بإعادة التحالف مع 
صالح.. الخ«.

ف���ي 

ه��ذا المنشور يعترف ياسين 
سعود ثعبان ب��ال��دور التآمري 
ال�����ذي ق����ام ب���ه ح���زب���ا االص����الح 
واالشتراكي في احداث 2014م 
وهي األح��داث التي كانت مجرد 
ذريعة للعدوان، ومع ذلك ظل 
ه��ذا البروليتاري ال��رث يحاول 
بمغالطاته وكهانته أن ي��زور 
الحقائق ويتستر على ثمن دوره 
في المؤامرة السعودية على 
ب��الدن��ا وشعبنا باتهام 
اآلخرين مع إيران في 
االن��ق��الب على اتفاق 

السلم والشراكة.

يبدو أن الحكومة الموريتانية تريد أن تبتز 
ال��س��ع��ودي��ة واالم�����ارات للحصول ع��ل��ى االم���وال 

المدنسة على حساب ال��دم اليمني..
فبعد أن كان للحكومة السابقة موقف 
راف��ض م��ن المشاركة ف��ي ال��ع��دوان 
على اليمن- وهو الموقف الذي حظي 

باحترام وتقدير عربي واسالمي- لكن 
ان تسعى موريتانيا للتورط باليمن في 

الوقت ال��ذي اصبح وزير 
لخارجية السعودية  ا
الجبير يطالب بحل 
س��ي��اس��ي ل��ألزم��ة في 

اليمن، فهذا يعني أن موريتانيا فقدت عقلها وإال 
كيف نفهم تصريحات وزير الدفاع الموريتاني 
ج��ال��و م��م��ادورب��ات��ي��ا ال��ت��ي يعلن فيها 
استعداد ب��الده لدعم ق��وات الفار 
والمشاركة في تدريبها وتأهيلها.. 
ول��م يقتصر األم��ر على ذل��ك، ب��ل إن 
مفوض حقوق االن��س��ان المورويتاني 
ال��ت��راد ول��د عبدالملك يعلن وقوفه 
م��ع الموقف ال��س��ع��ودي في 
المحافل الدولية بشأن 
ان���ت���ه���اك���ات ح��ق��وق 

االنسان في اليمن!!

إط��الق س��راح عدد 
من الزمالء الصحفيين 
ت  لتوجيها ًا  تنفيذ
رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
ال����س����ي����اس����ي، وف���ي 
المقدمة الزمالء كامل 
الخوداني ونزار الخالد 
وس���ام���ي ال��ش��رج��ب��ي 
وع����اب����د ال���م���ه���ذري 
ويحيى عبدالرقيب 

الجبيحي، خطوة في 
محلها والقت ارتياحًا 
واس���ع���ًا ف���ي ال��ش��ارع 

اليمني..
لجميع يتطلعون  ا
الى أن تعمم مكرمة 
األستاذ صالح الصماد 
ع��ل��ى ب��ق��ي��ة ال���زم���الء 
ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن ال��ذي��ن 
م���اي���زال���ون يقبعون 

في السجون لتفويت 
ال��ف��رص��ة على أع��داء 
شعبنا وإح��راق ورقة 
يستخدمها العدوان 
ومرتزقته للمزايدة 
في المحافل الدولية 
واإلقليمية، بعد أن 
أح��رق صمود شعبنا 
ك���ل أوراق ت��ح��ال��ف 

العدوان.

نتائج الشهادة األساسية قريبًا
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اإلع��الن عن نتيجة 
اختبارات الشهادة األساسية للعام الدراسي 2016- 2017م قريبًا.
 إال استيفاء النتائج المتأخرة من المحافظات".. وأشار 

َ
ولم يتبق

الوكيل عبدالله شرف الى أنه تم االنتهاء من عمليات رصد وتقدير 
ومراجعة الدرجات وأن العمل في مراحله األخيرة لإلدخال اآللي 

للدرجات.
داعيًا مكاتب التربية المتأخرة الى سرعة تسليم النتائج إلعالنها 
في الوقت المحدد بما يمكن الطالب من الدراسة في بداية العام 

الدراسي..

الداعشي صعتر يدعو إلبادة 24 مليون يمني!
من داخل احد فنادق الرياض المتخمة بالكبسة والمال المدنس 

يخرج الكاهن والداعشي عبدالله 
صعتر ف��ي لقاء صحفي وعبر 
مقطع فيديو يطلق فتوى 

ب��إب��ادة 24 م��ل��ي��ون يمني 
م����ن أج�����ل أن ي��ب��ق��ى 
مليون ممن يصفهم 
وبحسب  لحين  لصا با
التصنيفات التي يريدها 
هو والزنداني والبغدادي 
وم�����ن ل����ف ل��ف��ه��م م��ن 

المتآمرين والمرتزقة.. 
صعتر ن��م��وذج لمدرسة 
اخوانية داعشية تعيش 

على سفك ال��دم��اء والتكفير ورف��ض التعايش م��ع اآلخرين 
والمتاجرة بالدين والوطن ودماء األبرياء كي 
يعيشوا هم وأوالدهم في أرقى الفنادق 
ويتمتعوا بكل م��ا ل��ذ وط���اب، بينما 

يزجون بالسذج الى محارق الموت.
ف���ه���ذا ال��ش��ري��ر ظ���ل ف���ي س��اح��ات 
التغرير ينفخ في نيران الفتنة، 
وعندما افتضح فسادهم 
واج����رام����ه����م ف������روا ال���ى 
الرياض.. وها هو الدجال 
ي��ع��ود م��ن ج��دي��د ويفتي 
ب����إب����ادة ال��م��الي��ي��ن من 
ال��ي��م��ن��ي��ي��ن ب��ن��ف��س لغة 

داعش!!

البردوني »وصناديق اليوم«!!
رح��م الله شاعر اليمن 
الكبير عبدالله البردوني 
الذي أشار في رائعته »أبو 
تمام وعروبة اليوم« الى 
أن صنعاء ماتت بصندوق 

وضاح بال ثمن!!
بالله عليكم ل��و »رأى« 
البردوني اليوم كم لدينا 
م��ن »ص��ن��ادي��ق« تموت 
فيها صنعاء بل اليمن.. 
صندوق للنشء وصندوق 
للنظافة وآخ��ر للسياحة 
ومثله للمعاقين وصندوق 
ال���ت���راث و.. و.. ال���خ من 

ال��ص��ن��ادي��ق ال��ت��ي الت���زال 
تتناسخ وت��ت��وال��د بُحجة 
خدمة ما أنشئت من أجله!!
أخ��ي��رًا ول��ي��س آخ���ر.. ها 
ه��ي ال��ح��ك��وم��ة ت��ت��دارس 
ان��ش��اء ص��ن��دوق للتعليم 
العام، رغم علم أمة ال إله 
إال الله أن كل الصناديق 
ف��ي ب��الدن��ا أص��ب��ح��ت ب��ؤرًا 
للفساد و»ج��ي��ب��ًا« كبيرًا 
ل���ل���ف���اس���دي���ن.. ف��ل��م��اذا 
االص���رار على المزيد من 
ه��ذه »ال��ب��ؤر«، والشعب 

مه« حالة؟!
ُ
حالة »أ


