
الثــــورة صداغا وظاسصداغا وظاس

ــه  وقوت ــان  األوط ــروة  ث ــم  ه ــال  األطف
ومستقبله فال شعوب بال أطفال وال مستقبل 
ــال , وهو ما يسعى العدوان إليه من  دون أطف
ــد واملبارش لألطفال  ــالل استهدافه املتعم خ
ــالل حربها  ــني خ ــن اآلمن ــاء ومساك والنس

الظاملة طيلة ثالثة أعوام .
ــن مكتب  ــادر ع ــث ص ــي حدي ــر أمم تقري
ــؤون اإلنسانية  ــدة لتنسيق الش األمم املتح
ــني بأنهم  ــف األطفال اليمني ــا) يصن (اوتش
ــدوان الذي  ــرت بالع ــي تأث ــات الت ــرث الفئ أك
ــادة السعودية  ــدوان بقي ــه تحالف الع يشن

عىل بالدنا منذ قرابة ألف يوم .
ــاع اإلنسانية  ــره عن األوض وأورد يف تقري
ــة حيث ذكر  ــام مخيفة وصادم ــن أرق يف اليم
ــة الحرب عىل  ــل نتيج ــاد 5000 طف استشه
ــدوان الذي  ــه تحالف الع ــذي يشن ــن ال اليم
ــر وجود 11  ــد التقري ــة وأك ــوده السعودي تق
ــة إىل املساعدة  ــي بحاج ــل يمن ــون طف ملي
ــاة وذكر أن  ــد الحي ــاء عىل قي ــة للبق العاجل
ــاء الحوامل  ــن نصف مليون من النس أكرث م
ــرضرا وهن  ــرث ت ــق األك ــودات يف املناط موج
أكرث عرضة للوالدة أو مضاعفات الحمل وال 

يستطعن الوصول إىل املرافق الطبية.
ــن منظمة األمم  ــا حذر تقرير صادر ع فيم
ــورة  ــن خط ــف م ــة يونيس ــدة للطفول املتح

األوضاع التي يعيشها األطفال يف اليمن.
ــام  النظ ــرتاب  اق ــن  ع ــت  أعلن ــة  املنظم
ــي من حافة االنهيار، وان ما يقارب ١٠  الصح
ــة اىل مساعدات ورعاية  ــني طفل بحاج مالي
ــرث من مليوني طفل يعانون  صحية، منهم اك

من سوء التغذية.
وذكر التقرير أن الحرب عىل اليمن دمرت 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــات األساسي الخدم
ــال، محذرا من أن عدد القتىل قد يكون  األطف

أعىل من ذلك بكثري.
ــدد التقرير عىل أن األطفال يتحملون  وش
ــث  حي ــن  اليم يف  ــرصاع  لل ــرب  األك ــبء  الع

ــا لإلصابة إضافة  ــا للقتل وإم ــون إم يتعرض
ــر تعرضهم لألمراض وسوء التغذية  إىل خط

والترشيد.
معاناة عبداهللا 

ــوأ مكان عىل وجه  ــال يعيشون يف أس أطف
ــن  ــال اليم ــم أطف ــك ه ــرة األرضية..اولئ الك
ــم املتحدة املعنية  وفق توصيف منظمة األم
بأطفال العالم ”اليونيسف“. مؤخراً أطلقت 
اليونيسف تحذيراً جديداً من كارثة وشيكة 
ــرث من 11 مليون  ــم تصل املساعدات ألك إذا ل

طفل يمني هم بحاجة ماّسة للمساعدات.
ــاوز عمره العرشة أشهر  عبدالله ..لم يتج
ــالل رحلته  ــن خ ــم يتمكن م ــه ل ــا ان ــد كم بع
ــذه الحياة من معرفة األسباب  القصرية يف ه
ــي وجعل حياته يف  ــا آل إليه وضعه الصح مل
ــى حيث يرقد حاليا يف مستشفى  عداد املوت
ــب  ــه عبدالرقي ــاء . عبدالل ــني بصنع السبع
ــن محافظة تعز  ــني م ــال النازح ــد األطف أح
ــوء التغذية يف  ــد يف إحدى غرف قسم س يرق
ــة  ــة اليمني ــني يف العاصم ــى السبع مستشف
ــني ماليني  ــد من ب ــو واح ــه ه صنعاء،عبدالل

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
إىل  ــل  أن نص ــل  قب  : ــه  ام عبدالل ــول  تق
ــى السبعني أجريت لطفيل عبدالله  مستشف
ــدودة حيث  ــة ألمعائه املس ــة جراحي عملي
ــه األطباء  ــب ل ــه األيرس وثق ــن شّق ــّربز م يت
ــات  ــدى مستشفي ــل يف إح ــده النحي جس
الحديدة كّلفت أرسته هذه العملية 500 ألف، 
قبل أن يتم طردهم من املشفى ورفضهم مرة 
ــى ذاته لصعوبة  ــد العودة للمشف أخرى عن

حالته .
وتضيف أّم عبدالله: توجهنا إىل محافظة 
ــه الحياة التي  ــالج لُيعيد ل ــاً عن الِع إب بحث
ينعم بها سائر األطفال لكننا قوبلنا بالرفض 
ــا إىل الحوبان  ــة ومن ثم عدن لصعوبة الحال
ــى بناء املطاف  ــس الرد وانته وتعرضنا لنف
ــد ان عرقلنا  ــى السبعني بع اآلن يف مستشف

مرتني قبل ان نحصل عىل هذا الرسير .
حرب على األطفال

ــف إن أكرث من أحد  ــت منّظمة يونيس وقال
ــة  ــة ماّس ــّي بحاج ــل يمن ــون طف ــرش ملي ع

للمساعدة اإلنسانية.
ــّي لليونيسف يف  ــر اإلقليم ــح املدي وأوض
ــا  ــال أفريقي ــط وشم ــرشق األوس ــة ال منطق
ــؤالء األطفال بحاجة  خريت كاباالري أن ه
ــب الحرب عىل  ــة بسب ــدة إنساني إىل مساع
اليمن حيث يعاني اليمن من أعىل مستويات 

سوء التغذية“ يف العالم.
ــىل اليمن هي  ــال إن الحرب ع كاباالري ق
ــد أّدت إىل  ــىل األطفال“ وق ــف حرب ع لألس
ــو 5000 طفل خالل سنتني ونصف  مقتل نح
ــول  ــت إىل رضورة وص ــة لفت ــة املنّظم السن
ــة  ــو ستمائ ــا نح ــي يحتاجه ــات الت اللقاح
ــراض الخّناق والسل  ــل ملكافحة أم ألف طف

وااللتهاب السحائي.
ــذي  ــار ال ــدوان والحص ــب الع ــد تسب وق
ــرض له بالدنا منذ 3 أعوام يف فرض واقع  يتع
ــراض  ــار لإلم ــرز يف انتش ــب ب ــي صع انسان
واألوبئة املميتة وخاصة يف أوساط األطفال 
فعىل سبيل املثال وباء الدفترييا مرض معد 
وقاتل والذي يصيب وبشكل أسايس الجهاز 
ــىل الحلق واللوزتني حيث  التنفيس ويؤثر ع
أن األطفال أكرث عرضة لالصابة بهذا املرض 
ــب استمرار  ــات بسب ــاب اللقاح ــة غي نتيج
ــدوان السعودي يف فرض حصاره الظالم  الع

عىل املطارات واملوانئ اليمنية .

ــيش الدفترييا مع انتشار وباء  ويتزامن تف
الكولريا الذي يؤدي بحياة املصاب به خالل 
ــات الرسيعة ,  ــق اإلسعاف ــا لم يتل ساعات م
ــوث املياه والغذاء  فالكولريا انترش نتيجة تل
يف بالدنا بسبب قصف العدوان ملعامل تكرير 
ــة واملياه وتدنى  ــاه ومنع استرياد األغذي املي
األوضاع االقتصادي والذي فاقم من معاناة 
ــدوان والحصار وانقطاع  املدنيني بسبب الع
ــه  قصف يف  ــدوان  الع ــرار  واستم ــب  الروات
ــة أبرزها  ــة والخدمي ــآت الحيوي ــل املنش لك

املستشفيات ومحطات الكهرباء . 

انقذوا أطفال اليمن
ــة  ــان حمل ــن يف لبن ــاة امليادي ــت قن أطلق
ــن بهاشتاق  ــال اليم ــاذ أطف ــدات إلنق تغري
ــن تضامناً مع املعاناة  #أنقذوا_أطفال_اليم
ــون من جوع  ــا األطفال اليمني ــي يعيشه الت
ــراء الحصار  ــة، ج ــواد الطبي ــل وقلة امل وقت
ــة واإلمارات ومنعها  الذي تفرضه السعودي
ــة  والغذائي ــة  التجاري ــات  الشحن ــول  دخ
ــول الشحنات اإلغاثية  والسماح فقط لدخ
ــني  ــات اليمني ــن احتياج ــل %5 م ــي تمث الت

األساسية.
ــع حملة #أنقذوا_ وقد تفاعل النشطاء م
ــا موقع ”امليادين  أطفال_اليمن التي أطلقه
ــاة إن الناشطني  ــال موقع القن أو نالين“، وق
ــل التواصل االجتماعي  ــوا عىل وسائ تفاعل
ــع تضامناً مع  ــة التي أطلقها املوق مع الحمل
ــذوا أطفال  ــم ”انق ــن تحت وس ــال اليم أطف
ــذا الوسم األكرث تداوًال  اليمن“، حيث صار ه

عىل ”تويرت“ و“فيسبوك“.

أطفال اليمن.. حريق القلوب والجلودأطفال اليمن.. حريق القلوب والجلود
ــف مايتعرض له كل  ــن , أي مأساة أبشع من وص ــوت طفل يف اليم ــق يم 10 دقائ

أطفال اليمن من مصري محتوم بالفناء , شعور مؤلم وأنت تفكر يف حسابات 
هذا الرقم وكم من األطفال األبرياء يغادرون حياتنا بني الفينة واألخرية بشكل مخيف 

نتيجة للعدوان السعودي األمريكي الظالم عىل بالدنا منذ قرابة 1000 يوم.
ــد والعمالة إىل وقود لنريانها الخبيثة.. يعيش أطفال  فبعد ان حولتهم طائرات الحق
ــة جعلتهم عرضة لألمراض واألوبئة املميتة ,  ــن من أوضاع إنسانية وصحية صعب اليم
منظمة اليونسيف قالت ان 11 مليون طفل يمني بحاجة ماسة للمساعدة وطفل يمني 
ــار العدوان السعودي  ــن أمراض يمكن الوقاية منها لوال أن حص ــوت كل 10 دقائق م يم

أمريكي يحول بني وصول هذه املساعدات واألدوية.إىل التفاصيل:
تقرير/ مصطفى املنترص 
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صواريخ العدوان 
العمالقة توئد الرباءة 

وتقتل الفرحة

11 مليون طفل يمني 
يعانون مأساة كبرية 

نتيجة العدوان والحصار

الشهيد/ هاشم عبدالقدوس العوامي.. من جرحك النازف أزهر النصر قصة شهيدقصة شهيد

ــه من الخري  ــا أتاهم الل ــر فرحني بم ــني جنات نه ب
ــزن، عرفوا  ــم، ال خوف، ال ح ــني فال أل ــري متنعم الوف
ــوى ممر إىل  ــت س ــا ليس ــا أنه ــاة الدني ــى الحي معن
إحدى الدارين، فإما عذاب خالد أو نعيم مقيم، رغم 
ــص التي حفت  ــاره، العناء، التمحي ــل املشاق، املك ك
ــه وطاعته، أسمى  ــادة األبدية إال أن محبة الل السع
ــى، طمأنينة ال تبىل،  ــاه، أغىل سلعته، ربح ال يفن رض
ــداء، أرواح من الجنات كانت بيننا لفرتة ثم  هم الشه
عادت إىل حيث تنتمي، يطيب لها املقام، نشتاق لهم، 
ــا الهمم، استنفرنا  ــى، لكنا معهم، لذلك شحذن نتمن
ــات، عزمنا أن نحذوا حذوهم،  الجهود، رفعنا الطاق
ــم إىل ما وصلوا إليه من  نسلك الطريق الذي أوصله

الخري لنجتمع بهم يف جنات الخلود بإذن الله.
ــدوس العوامي من مواليد  ــد هاشم عبدالق الشهي

١٩٩٩م
ــاء، كان  ــم رحيما عطوفا معط ــان الشهيد هاش ك

صغريا يف سنه كبريا يف عطائه عظيماً يف خصاله.
ــي حياته  ــدأ هاشم العوام ــة عرشة ب ــذ الحادي من
الجهادية، كان ضمن األمنيات يف جامع الحشحوش 
ــي، شارك يف ثورة  ــري اإلرهابي اإلجرام أثناء التفج
ــاد واملفسدين العمالء،  ــرب ضد الفس الـ٢١ من سبتم
ــة للدين  ــؤالء الخون ــاء من ه ــر صنع ــان ممن طه ك
ــذ بداية العدوان التحق هاشم بالجبهة،  والوطن، من
ــك جاء التوجيه  ــل ثالثة أشهر يف النهدين بعد ذل ظ
ــأذن الشهيد البطل  ــارب، است ــرك إىل جبهة م للتح
ــود وإيمان  ــزم وصم ــاه، ذهب بكل ع ــه وأب ــم أم هاش
ــه حتى باغتتهم  ــا إن وصل هو ورفاق إىل الجبهة وم
ــدوان بغارة بعد أخرى، جرح البطل، لم  طائرات الع
يستطع الحراك، استشهد مجموعة من املجاهدين 
ــه، بكى  ــم بفقد أصدقائ ــه، تأثر هاش ــوا مع ــن كان مم

ــاف، يف جسده  ــل هاشم عىل األكت ــىل فراقهم، حم ع
ــة من الشظايا، طلق ناري يف ساقه أقعده يف  مجموع
ــان ال يستطيع امليش إال  ــت ملدة شهرين حيث ك البي
ــه أصدقاؤه ليطمئنوا عليه،  بعكاز، بعد فرتة اتصل ب
ــارت دماء البطولة والشهامة  أحس هاشم بالغنب، ث
ــاع الصغري، فرمى بالعكاز  يف قلب ذلك البطل الشج
ــث يهوى، كان يميش مرتنحا  وعزم عىل الرجوع حي
ــان يحمل روحا  ــد الصغري ك ــا لكن ذلك الجس عرج
ــي  ــا حاجت ــال: م ــف ق ــم أو تضع ــارة ال تستسل جب
ــون بأرواحهم،  ــي هناك يضح ــذا العكاز أصدقائ به
ــون بحرب  ــة والكرامة، يخط ــزال الحري ــون ن يخوض

دمائهم املالحم البطولية، ما هي إال أيام قليلة حتى 
ــاد هاشم إىل املكان الذي يعشقه ويجد فيه السكن  ع
ــن  ــوى شهري ــض س ــم يم ــة ل ــة الحقيقي والطمأنين
ــة جريحاً برصاصة يف  حتى عاد هاشم للمرة الثاني
معصمه قد أحدثت ثقبا يف يده اليمنى إثر صد زحف 

لألعداء.
ــم إال أنه لم يرتك الجهاد، ظل  رغم ألم جراح هاش
ــر هاشم أنه  ــة بعد أن شع ــة الداخلي ــاً يف الجبه أمني
ــرب أهله أنه سوف يتحرك  ــادر عىل تحريك يده، أخ ق
ــب: ال تزال  ــه بإشفاق ح ــت له والدت ــة قال إىل الجبه
ــم ال تستعجل ...  ــك بصعوبة يا هاش ــرك أصابع تح
ربما ستعيق عمل املجاهدين بإصابتك لكنه قال: ال 

تقلقي عّيل يا أماه سأكون بخري...
ــان ، ٢٠ / ٥/ ٢٠١٦م كتب  ــوم الجمعة ١٣/شعب يف ي
ــه حتى قال  ــرج من باب بيت ــه ما إن خ ــم وصيت هاش
ــِك مرتني لكن  ــد ردني إلي ــاه إن الله ق ــه: (( يا أم ألم
ــرة الثالثة)) فذهب  ــود يف امل ــاءيل ملاذا لن أع ال تتس
مجاهدا ولم تمض إال أيام حتى جاء نبأ استشهاده، 
ــداء الله وأن  ــه استبسل ونكل بأع ــال أصدقاؤه إن ق
ــم يف  ــد هاش ــددة، استشه ــت مس ــا كان ــه كله رميات
ــف األول والثاني  ــع األعداء بعد رد الزح مواجهة م
وكان استشهاده يوم اإلثنني ٣٠/ ٥ / ٢٠١٦م يف الـ٢٣ 

من شعبان يف مارب رصواح.
ــه ال تذهب يا  ــون ل ــي يقول ــاؤه يف الح ــان أصدق ك
ــة تقاتلون  ــم إن ذهبتم إىل الجبه ــريد عليه هاشم، ف
ــىل باطل فلن  ــم عىل حق وأنهم ع ــم توقنون بأنك أنت
ــب إىل الجبهة أخذ  ــا ذه ــداً، عندم ــان أب ــوا املك ترتك
ــك فقال إن معظم  ــه فتساءلت أمه عن ذل كل مالبس
مالبس املجاهدين متسخة... دليل ساطع عىل كريم 
ــاره ورحمته املنقطعة النظري،، يف  بذله وعطائه وإيث
وصية كتبها الشهيد أخرب أهله أن ال يقرأوها إال بعد 

أن يأتيهم خرب استشهاده، يقول الشهيد يف وصيته:
ــدوس العوامي أقول يف  أنا املجاهد هاشم عبدالق
وصيتي اللهم إني أتوالك وأتوىل رسولك وأتوىل من 
أمرتني بتوليهم من هداتك وأعالم دينك، اللهم إني 
أبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء اإلمام 
ــي بتوليهم من هداتك وأعالم  عيل وأعداء من أمرتن
ــي  ــيل وأصحاب ــي وأه ــع اخوان ــك، أويص جمي دين
ــرية بحرارة تلك  ــرك يف هذه املس ــوى الله والتح بتق
ــل البيت عليهم  ــة يف مسرية أه ــات الرباني التوجيه
ــالم، والله إنها لهي املسرية القرآنية مسرية أهل  الس
البيت عليهم السالم، مسرية من أنعم الله عليهم من 

املؤمنني الصديقني الشهداء.
ــل اليمن خاصة  ــالح، صمود أله ــرية نجاة، ف املس
ــرشق  ــاة لل ــة نج ــة عام ــة اإلسالمي ــة العربي ولألم
ــود والنصارى، لقد  ــن أذناب اليه األوسط بأكمله م
ــرص، العزة  ــني الن ــدى الحسني ــال إح ــرت طوي انتظ
ــذه هي األمنية  ــادة يف سبيل الله ه ــة والشه والكرام
ــل مؤمن، كل من يريد لقاء الله ولقاء  التي يتمناها ك
رسوله واإلمام عيل وأئمة أهل البيت عليهم السالم، 
ــني أباملوت  ــن الحس ــا قال عيل اب ــم إال م ــول له ال نق
ــا علمتم بأن القتل لنا  ــا يا أبناء الطلقاء، أم تهددونن
ــد ماديات،  ــه الشهادة، ال نري ــادة وكرامتنا من الل ع
ــات،،، ال نريد شيئا من سبيل  ــم إنا نربأ من املادي الله

الله إال ما أوتي بالرضا منهم.
الله أكرب

املوت ألمريكا 
املوت إلرسائيل

اللعنة عىل اليهود
النرص لإلسالم

ــن الناس  ــر الكثري م ــوازي أضعاف عم ــة ت ١٧ سن
ــد العظيم هاشم  ــة وجهادا أيها الشهي ــا وطاع إنفاق
ــا مرارا  ــي نلته ــك الت ــك جراحات ــم تثن ــي، ل العوام
ــزة التضحية التي كنت  وتكرارا وأنت يف جبهات الع
ــرث شوقاً وشغفاً، لم تغرت بفسيح العمر  تعود إليها أك
ــت الزلت صغرياً غبطت الشهداء  وال بزينة الدنيا أن
وأبيت إال أن تكون واحداً منهم، وأن تنزل ضيفاً عند 
الله ليكرم مثواك ويحسن جزاءك ويجزل عطاءك، 
كنت أهًال للفوز وكنت أهال لالصطفاء وكان حقا عىل 
ــن الخالدين، فسالم الله  ــه أن يرضيك ان تكون م الل

عليك سالم سالااام...

إعداد/ زينب الشهاري


