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         عبدالفتاح عيل البنوس 

رسائل الجمعة
املنطقة على حافة التحول..   وال عزاء ألمراء السوء !!

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــة اليمنية وإيقاف  ــدة يف إنهاء األزم ــة لدى االمم املتح * ال جدي
ــخط تجاه  ــلبيتها املثرية للس ــل س ــع الحصار بدلي ــدوان ورف الع
ــا للوفد الوطني وإرصارها عىل  ــات قوى العدوان وعرقلته ممارس
إغالق مطار صنعاء الدويل ، فمن غري املنطقي تصديق أن السعودية 
ترفض قرارات مجلس األمن واألمم املتحدة ، كلنا نعرف بأن أمريكا 
ــعودي ، فالسعودية أجنب  من تقف وراء هذا التعنت والرفض الس
وأحقر من أن تلعب هذا الدور ، فهي عبارة عن كومبارس وممسحة 
ــح األمريكية  ــم أن املصال ــدرك العال ــا ال بد أن ي ــكا  ، وهن ــد أمري بي
ــدوان ورفع الحصار  ــف دون إيقاف الع ــي التي تق ــة ه والصهيوني
وإنهاء األزمة اليمنية ألن مصلحتها وفائدتها تكمن يف استمرارية 
ــوب وأخواتها وإجبارها عىل  ــدوان من أجل ابتزاز البقرة الحل الع
ــني الدوالرات يف  ــلحة والذخائر وتقديم مالي ــد من األس رشاء املزي
ــي كقرابني يقدمها  ــاد األمريك ــتثمارية تدعم االقتص ــاريع اس مش
ــاكلتهما من بعران  ــلمان ومحمد بن زايد ومن عىل ش محمد بن س
ــي لهم لضمان البقاء  ــتجالب الرضا والتأييد األمريك الخليج الس
ــعوبهم وإهدارها  ــلطة والعبث برثوات ومقدرات ش عىل كريس الس
يف إشعال الفنت واألزمات والرصاعات املتعددة األشكال واألوجه  .
ــية  ــلع األساس ــعار الس ــة عىل التجار وضبط إيقاع أس * الرقاب
واملواد التموينية رضورة ملحة ، حيث استغل التجار ارتفاع سعر 
ــي ال يتماىش وحجم  ــكل جنون ــعار بش ــدوالر وقاموا برفع األس ال
ــوب تفعيل الجانب  ــعر الدوالر ، واملطل الزيادة التي طرأت عىل س
ــي ال يظل املواطن  ــية لك ــلع األساس ــعار الس الرقابي وتحديد أس
ــعني من التجار الذين يأنسون كثريا لألزمات  ــة سهلة للجش فريس
ــعار  بصورة مجحفة غري مقدرين ظروف الوطن  ويضاربون باألس
ــق والرحمة ، فمن ال يرحم  ــتدعي الرأفة والرف واملواطنني التي تس

الناس ال يرحمه الله  .
ــون واملعلمات بحاجة إىل اهتمام خاص من قبل حكومة  * املعلم
ــراج  ــف إىل انف ــاورات جني ــض مش ــم تف ــا إذا ل ــاذ وخصوص اإلنق
ــام الدرايس  ــىل أعتاب الع ــا ونحن ع ــات وخصوص ــة املرتب لقضي
ــلل غذائية  الجديد ، فأغلبية املعلمني لديهم أرس ويحتاجون إىل س
ــم حاجياتهم  ــم وتوفر له ــف من معاناته ــة تخف ــق تمويني أو بطائ
ــدارس وإنجاح  ــدوام يف امل ــزام بال ــم من االلت ــية لتمكينه األساس
العملية التعليمية والرتبوية يف عامها الجديد حرصا عىل مستقبل 
فلذات أكبادنا كون استمرارية العملية التعليمية رضبا من رضوب 

الصمود اليمني الذي أذهل العالم  .
ــكوت عىل "املتهبشني" و"املتسلبطني" يف ظهور املواطنني  * الس
يف ظل هذه الظروف البالغة التعقيد جريمة يف حد ذاتها ، وال يجب 
ــوا ، فالتضحيات  ــؤالء وأمثالهم من أي طرف كان ــكوت عىل ه الس
ــن أجل الرشعنة  ــت م ــدم يوميا يف مختلف الجبهات ليس ــي تق الت
ــلبطني" وفتح الباب عىل مرصاعيه أمامهم  لـ"املتهبشني" و"املتس
ــيب ، املرحلة حرجة وظروف الناس فوق الصعبة  بال رقيب أو حس
ــؤالء عند حدهم  ــة وصارمة إليقاف ه ــراءات حازم ــد من إج وال ب
ــكوت عنها من  ــات الس ــاء التي ب ــاتهم الرعن ــد ملمارس ــع ح ووض

املنكرات التي تغضب الله ورسوله  .
ــك مافيا تتحكم  ــت من جديد بأن هنال ــة الغاز املفتعلة تثب * أزم
ــادق والبعض  ــع حكومة الفن ــا يتب ــادة البعض منه ــع هذه امل يف بي
اآلخر من األطراف املحسوبة عىل حكومة اإلنقاذ تربطهم مصالح 
ــن مصلحتهم  ــار الغاز ، وم ــن كبار تج ــاد م ــع بهوامري الفس ومناف
تجويع وتجريع املواطنني ومحاربتهم يف معيشتهم بافتعال أزمات 
الغاز الواحدة تلو األخرى ، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ، ملاذا 
ــام والقانون يف حق هؤالء األوغاد وأمثالهم من  ال يتم تطبيق النظ
ــدين الذين يتلذذون بأوجاع الشعب ومعاناته ،  اللصوص والفاس
ويرثون من األزمات التي يفتعلونها بني الفينة واألخرى مستغلني 
ــب الرقابي وأجهزة  ــي طرأت عىل الجان ــة الفتور والرتهل الت حال
ــىل جباية الغرامات  ــات دورها مقترصا ع ــط املختلفة التي ب الضب

واألدوبات فقط؟  .
ــفت كم  ــهدها البالد كش ــهدتها وما تزال تش ــداث التي ش * األح
نحن بحاجة للعودة إىل الله والرجوع واإلنابة إليه ليكشف عنا ما 
نحن فيه من أزمات ورصاعات وعدوان غاشم وحصار جائر تجاوز 
ــا ما يزالون يف  ــرت األحداث بأن الكثري من ــدود ، حيث أظه كل الح
ــوا بعد بأن  ــة أن بعضهم لم يصدق ــه والغفلة ، لدرج ــة من التي حال
ــالت الحصار الجائر   ــم وتعاني من وي ــالد يف حالة عدوان غاش الب
ــاج للغفلة والتيه  ــس ، وكل ذلك نت ــىل األخرض والياب ــذي أتى ع ال
ــم عن الحق  ــم وتعاميه ــؤولية املنوطة به ــعار للمس ــدم استش وع
وأهله واللهث وراء مصالحهم وشهواتهم والتي دائما ما يغلبونها 

عىل مصالح الوطن والشعب  .
    جمعتكم مباركة وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

مكاسب املرأة اليمنية يف ظل الثورة
خالد حسني قريمان

ــي  الصهيوأمريك ــعودي  الس ــدوان  الع كان  إذا 
ــل حركة  ــنوات قد ش ــتمر عىل بالدنا منذ أربع س املس
ــرشي، إال أنه  ــادي والب ــقيها امل ــة بش ــاء والتنمي البن
ــام 1962م  ــبتمربية الخالدة ع ــورة الس ــذ قيام الث ومن
ــام 90م فقد تحقق  ــدة اليمنية املباركة ع مرورا بالوح
ــي تأتي يف  ــب واملنجزات الت ــري من املكاس ــرأة الكث للم
ــق الهوة بني  ــل ويف إطار تضيي ــاواتها بالرج إطار مس
ــية  ــذه الجوانب السياس ــف ه ــرأة بمختل ــل وامل الرج
واالجتماعية والقانونية وبما ينسجم وأهداف الثورة 
ــرة، والتي من  ــام بذكراها العط ــي نحتفي هذه األي الت
ــوارق واالمتيازات بني الطبقات ورفع  ضمنها إزالة الف
ــيا  ــا وسياس ــا واجتماعي ــعب اقتصادي ــتوى الش مس
ــي تعاوني عادل  ــع ديمقراط ــاء مجتم ــا وإنش وثقافي
وغريها من األهداف واملكاسب التي تحقق الكثري منها 
عىل مدى 56 عاما من عمرها املديد، رغم املطبات التي 
ــارها الصحيح يف كثري  اعرتضت طريقتها وأعاقت مس
ــبتمربية الثانية  ــاءت الثورة الس ــن املراحل حتى ج م
ــار، مما أغاض  ــبتمرب 2014م لتصحيح ذلك املس 21 س
ــعود الذين فرضوا حربا  األعداء التاريخيني من آل س
شعواء عىل بالدنا استهدفت منجزات الثورة والوحدة 
والقضاء عىل البنية التحتية يف محاولة يائسة لرتكيع 
الشعب اليمني وإعادته إىل حضرية االرتهان والتبعية 

والخضوع.
ــة اهتماما خاصا  ــت الدول ــدم فقد أول ــودة ملا تق وع
ــتواها يف شتى الجوانب  باملرأة اليمنية واالرتقاء بمس
ــأنها يف  ــيش والتعليمي ش ــتوى املعي ــا يف ذلك املس بم
ــدة لتضييق  ــعى جاه ــأن بقية الدول التي تس ذلك ش
فجوة النوع االجتماعي خصوصا يف مجاالت التعليم 
ــا النوع  ــاج قضاي ــت بإدم ــف، فقام ــل والتوظي والعم
االجتماعي يف اسرتاتيجيات وخطط تنموية طموحة.
ــة خصوصا  ــات الجديدة للدول ــار التوجه ففي إط
ــات الدولية، فقد  ــع التوجه ــدة واملوائمة م ــد الوح بع
ــب  ــان، إذ اكتس ــم حقا من حقوق اإلنس ــح التعلي أصب
ــام يف رفع وعي  ــدوره الع ــرأة أهمية خاصة ل ــم امل تعلي
ــنة  ــاء بحقوقهن، لذلك صدر القانون رقم 45 لس النس
ــانيا، األمر الذي  ــذي اعترب التعليم حقا إنس 1992م ال
ــوص املعاهدات  ــكام ونص ــزام الدولة بأح ــد الت يجس
واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ويف مقدمتها 
ــكال التمييز ضد املرأة,  ــاء عىل كافة أش اتفاقية القض
ــاذ التدابري  ــارشة منها عىل اتخ ــث نصت املادة الع حي
ــل يف ميدان  ــاوية للرج ــل للمرأة حقوقاً مس التي تكف
ــر األمم املتحدة  ــاركت بالدنا يف مؤتم ــم، وقد ش التعلي
الدويل للسكان والتنمية املنعقد يف القاهرة عام 1995م 
ــاوية للرجل  وكان من ضمن أهدافه ضمان فرص متس

ــي للمرأة الذي أقيم قبل  ــرأة.. كما أن املؤتمر العامل وامل
أكرث من ثالثة عقود من الزمن بالعاصمة الصينية بكني 
ــاة من أولويات  ــاركت فيه بالدنا، اعترب تعليم الفت وش

اهتمام الدول التي يجب أن تلتزم بها.
ــد تم اتخاذ  ــن املصداقية فق ــل ذلك وملزيد م من أج
العديد من الخطوات واإلجراءات القانونية بما يف ذلك 
ــات الحكومية  ــتحداثات الهيكلية يف بعض الجه االس
ــة بالتزاماتها  ــؤون املرأة كي تفي الدول ــي تهتم بش الت
ــئت  ــة، فهناك اللجنة الوطنية للمرأة التي أنش الدولي
ــكيلها واملجلس األعىل للمرأة  عام 1996م ثم أعيد تش
ــم 25  ــوري رق ــرار الجمه ــب الق ــكل بموج ــذي تش ال
ــىل لرعاية األمومة  ــنة 2003م وهناك املجلس األع لس
ــم "32"  ــرار رق ــب الق ــكل بموج ــذي تش ــة ال والطفول
ــرأة يف املحافظات التي  ــنة 1999م  إدارات تنمية امل لس
ــوزراء رقم "269"  ــتحدثت بموجب قرار مجلس ال اس
ــة ملحو  ــاإلدارات العام ــرأة ب ــنة 2001م وإدارات امل لس
ــتحدثت  ــار باملحافظات التي اس ــم الكب ــة وتعلي األمي
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "254" لسنة 2000م 
وإدارات املرأة يف الوزارات واملؤسسات الحكومية التي 
ــتحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام  اس

1999م.
ــن  م ــد  العدي ــة  املتعاقب ــات  الحكوم ــدت  أع ــا  كم

ــرتاتيجيات العامة املتعلقة باملرأة  السياسيات واالس
ــف  ــي يف مختل ــوع االجتماع ــوة الن ــد فج ــدف س به
ــة لتنمية  ــرتاتيجية الوطني ــة، كاإلس ــاالت التنمي مج
ــوزراء بموجب القرار رقم  ــرأة التي أقرها مجلس ال امل
ــة لعمل  ــرتاتيجية الوطني ــنة 2003م واالس "212" لس
ــم  ــر التعلي ــرتاتيجية تطوي ــرأة 2001 -2011م واس امل
ــرتاتيجية املرأة والبيئة  ــايس 2003 - 2015م واس األس
واالسرتاتيجية الوطنية لعمالة األطفال لسنة 1998م 
ــن الفقر وخطة  ــرتاتيجية الوطنية للتخفيف م واالس

العمل السكاني 2001 - 2005م وغريها.
ــرتاتيجيات  ــات واالس ــد من السياس ــاك العدي وهن
ــا  ــة وتبنيه ــد الدول ــت جه ــي واكب ــرأة الت ــة للم العام
ــات املجتمع املدني بدعم  جهات غري حكومية ومنظم
ــاركات الهيئات الدولية والدول املانحة. كل ذلك  ومش

من أجل إنصاف املرأة ومساواتها بالرجل.
ومع ذلك فرغم الجهود التي تبذلها الدولة يف سبيل 
ــاة إال أن فجوة النوع  ــع باملجتمع نحو تعليم الفت الدف
ــت واضحة وتحتاج  ــذا املجال ال زال ــي يف ه االجتماع
ــيايس  مزيدا من الجهد وهذا ما نأمله من املجلس الس

األعىل وحكومة اإلنقاذ خالل الفرتة القادمة.
مدير عام الدراسات والبحوث والرتجمة 
بوزارة اإلعالم

أحمد يحيى الديلمي

ــاً بعد يوم  ــق تتجىل يوم ــي الحقائ ها ه
ــأن هذا  ــه ب ــا إلي ــبق أن نوهن ــا س ــد م وتؤك
العدوان العبثي الذي تتعرض له اليمن بما 
ــتمل عليه من الصلف والحقد ورغبات  اش
ــرتاتيجية  االنتقام املريضة إنما يرتجم اس
ــتقبل ما ُيسمى  قديمة حديثة تتعلق بمس

بمنطقة الرشق األوسط الجديد . 
ــد حيثما وردت فإنها تعني  كلمة الجدي
ــة الكيان  ــات وجود دول ــاخ إلثب تهيئة املن
ــل مؤثر ، وصاحب  ــي ككيان فاع الصهيون
ــات املنطقة ، هذه  ــم سياس دور بارز يف رس
ــن بؤس  ــف ع ــك أنها تكش ــة ال ش الحقيق
ــي أوكلت  ــة الت ــارة األدوات اإلقليمي وحق
ــىل اليمن فهي  ــن العدوان ع إليها مهمة ش
ــة  ــة املناب ــدت الفرص ــد وج ــت ق وإن كان
ــاعر الحقد املتجذر يف نفوس  لرتجمة مش
ــعود ، إال أن الدور الذي يقومون به ال  آل س

يزال محكوماً بمبدأ الوكالة ترجمة رغبات 
ــكا وبريطانيا  ــم أمري ــن ونعني به اآلخري
ــي كونهم أصحاب  ودولة الكيان الصهيون
ــن  ــرار ومن وضعوا الخطة املحكمة لش الق
مثل هذا العدوان استناداً إىل االسرتاتيجية 
ــبعينيات من  ــي تم إعدادها يف عقد الس الت
القرن املايض وتحدث عنها وزير الخارجية 
ــنجر  كيس ــرني  ه ــبق  األس ــي  األمريك
ــة التي تم  ــارات اكتوبر املؤقت ــب انتص عق
ــمي بمبادرة  ــد ذلك بما ُس ــا بع امتصاصه
ــع اتفاقيات  ــت بتوقي ــي انته ــالم والت الس
كامب ديفيد وتماشت مع نفس االتجاهات 
التي تسعى إليها الحركة الصهيونية منذ 
ــاخ امام  ــل يف تهيئة املن ــن مبكر ، وتتمث زم
ــلفنا وبالفعل  ــي كما أس ــان الصهيون الكي
ــتطاعت أمريكا وحلفاؤها ترجمة هذه  اس
الخطة عىل مهل وبطريقة سلسة مستغلة 

ــة  الكاذب ــم  وعواطفه ــرب  الع ــذاجة  س
ــا والتحكم  ــم فيه ــهل التحك ــي من الس الت
ــو إذا ما كان املحرك  ــا عىل أي نح بحركته
ــي األمور  ــن معها وها ه ــدرة أمريكا وم بق
ــيعة وسنة ومقاومة  تتضح ونسمع عن ش
ــميات  ــن املس ــك م ــري ذل ــدال ، إىل غ واعت
ــن الكيان  ــة الرصاع م ــت بوصل ــي حرف الت
ــطني إىل  ــي الغاصب ألرض فلس الصهيون
ــا  ــالمي وأصبحن ــي واإلس ــل العرب الداخ
نسمع أفواهاً تدعي االنتماء للعروبة تردد 
ــع الصهاينة وتتحدث  ــات التضامن م كلم
ــتناداً  ــود اس ــي لليه ــق التاريخ ــن الح ع
ــا  اختزنته ــي  الت ــات  املعلوم ــس  نف إىل 
ــني يف أروقة مدارس  ــان هؤالء املنحرف أذه
ــات  ــرات األمريكية ودهاليز مؤسس املخاب
التضليل الصهيونية ، إنها بالفعل معادلة 
ــراء العريبة قد  ــو أن يكون األم صعبة أرج

استوعبوا ولو جزءاً بسيطاً من مضامينها 
ــل  ــة الفص ــوا إىل مرحل ــد وصل ــوا ق ليكون
ــتكون  ــني الناقة والجمل ، وس ــق ب والتفري
ــا ارتقينا  ــة تدل عىل أنن ــذه حالة متقدم ه
ــوان والتبعية  ــذل واله ــن مزالق ال ــًال م قلي
ــة الفاعلة ليدرك هؤالء  إىل مصاف اآلدمي
األمراء الذين بددوا ثروة األمة ، أنهمرإنما 
ــلوب عبثي  ــتخدامهم بأس ُخِدعوا وتم اس
ــآرب اآلخرين والزج  ــرات وم لتنفيذ مؤام
ــم إىل محارق املوت من أجل  بأبناء جلدته
ــة ال وجود لها إال يف أذهانهم،  غايات بائس
ــل  التحلي ــن  م ــري  كث إىل  ــة  بحاج ــر  األم
ــتوى املؤامرة  والتدقيق ليعرف هؤالء مس
ــو اجتهدنا إلحصاء  ــوا لها ول التي تعرض
ــة لوجدنا أنهم  ــائر املادية والبرشي الخس
األكرث خسارة من البلد املعتدى عليه وهي 
اليمن ، وإن كنا ال نعول عىل هذا الجيل من 

ــوا يف مزالق املجون  ــراء الذين انغمس األم
ــتفيد من  والرتف العبثي فإننا نأمل أن تس
ــة طاملا أن  ــال القادم ــدروس األجي هذه ال
ــاً ال يزال  ــا العظيم دماً حي ــة بأفقه للعروب
ــالم صولة عظيمة  ينبض يف العروق ولإلس
، كالهما كفيل بإحياء ما اندثر من مشاعر 
االنتماء الصادق إىل جسد العروبة وينمي 
ــدة  ــالم كعقي ــي باإلس ــاط الحقيق االرتب
ــج حضاري ، إنها بالفعل حالة تدعو  ومنه
ــل ُتحتم  ــؤالء ، باملقاب ــفاق عىل ه إىل اإلش
ــدة  ــة والعقي ــة األم ــني بقضي ــىل املؤمن ع
ــاف  ــن االصطف ــد م ــو مزي ــوا نح أن يتجه
ــرات التي  ــة املؤام ــف بقي ــم لكش والتالح
حيكت ضد األمة والعقيدة والعودة باألمة 
ــا التليد إن  ــرة وعهده ــا املزده إىل أزمنته

شاء الله .. والله من وراء القصد .. 

ــارع اليمني بشكل (المبايل) مشاورات  يرتقب الش
ــوى اليمنية الوطنية  ــهدها جنيف اليوم بني الق ستش

وحكومة "الرشعية املزعومة".
ــن تكون  ــة األوىل ول ــت الجول ــرف أنها ليس ــا نع كم
ــه ورئيس الوفد  ــار ناطق أنصار الل ــرية، وكما أش األخ
ــن تكون مفاوضات  ــالم أنها ل الوطني محمد عبد الس
ــراف اليمنية لبحث  ــني األط ــاورات أولية ب ــا مش وإنم

إمكانية التوصل إىل املفاوضات النهائية.
ــتخدمها موالو العدوان  لكن املتابع للهجة التي يس
ــف طبيعة  ــا يكش ــادي ربم ــة ه ــض وزراء حكوم وبع
ــائل  ــق وس ــن طري ــم وع ــا، فه ــاورات ومالمحه املش
ــرص الذي  ــورة املنت ــور بص ــون الظه ــم يحاول إعالمه
سيأتي ويضع رشوطه ويغادر، ومازالوا حتى اللحظة 

ــة (وبكل  ــون القوى الوطني ــدوان يتهم ــذ بدء الع ومن
ــرى ويجري  ــا ج ــات م ــل تبع ــا تتحم ــة) بأنه بجاح
ــم  ــني) ألنه ــهم (متجمل ــربون أنفس ــيجري ويعت وس

جلبوا العدوان ...
ــم  ــون أنه ــي يّدع ــات الت ــل للمحافظ ــوا املحت جلب
ــوى  ــا س ــيطر عليه ــم يس ــاً ل ــا وفعلي ــيطروا عليه س
ــك املظاهرات التي  ــاب والفوىض ويكفينا من ذل اإلره
ــوم ال تحالف  ــي الن ــي صح ــردد (ياجنوب ــت ت خرج
ــلمان يا عميل  ــعار (برع برع يا س ــد اليوم ), أما ش بع

األمريكان) فحدث وال حرج .
ــم  ــد أن أغرته ــة بع ــة املحلي ــار العمل ــوا انهي جلب

الدوالرات املصبوغة بالذل واملهانة.
جلبوا القتل والدمار وتفتيت البنية التحتية للبالد، 

واألنكى من ذلك أنهم يساومون عىل كل ذلك ويضعون 
كل تلك (اإلنجازات) قاعدة عىل طاولة الحوار. 

ــرة األمل  ــات وتضيق دائ ــرص التوقع ــا تنح ــن هن م
وتختزل تلك الطموحات ويبقى لنا رأينا فنقول: 

ــدوان  ــاف الع ــن إيق ــن يضم ــاوض ل ــا أن التف طامل
ــاورات  ــل طاملا أن املش ــكل كامل ونهائي فهو فاش بش
ــماعة الرشعية (وميليشياتها)  ــتخدم ش مازالت تس
ــعودي األمريكي  ــيطرتها ونفوذها الس باباً لفرض س

الحتالل البالد فهو فاشل.
ــرف (الرشعي)  ــرص فيها ط ــاورات ي طاملا أن املش
ــا املطار  ــة) ويغلق فيه ــالح (لال دول ــليم الس عىل تس
ــار الله  ــود أنص ــة وج ــه بحج ــعباً بأكمل ــارص ش ويح
وحلفائهم الذين أصبحوا اليوم قوة يعرتف بها العالم 

ــهد  ــا الكبري يف املش ــة حضوره ــن بأهمي ــأرسه ويؤم ب
ــت الذي يغيب  ــكري اليمني يف الوق ــيايس والعس الس
ــون تحت عباءة  ــع) الرشعية بل وينبطح فيه (دنابي
ــعودية واالمارات ومن خلفهم  ــيطانهم األكرب (الس ش

الواليات املتحدة) فالتفاوض فاشل.
ــة  ــادرة خليجي ــىل مب ــتندون ع ــم يس ــا وأنه طامل
ــق عند  ــة تطب ــرارات أممي ــة) وق ــة الصالحي (منتهي

رغبتهم ويتم تجاهلها عند رفضهم فهو فاشل.
ــادة أكرب من أن يحكمه مجموعة من  وطننا أيها الس

املرتزقة ارتضوا ألنفسهم ولوطنهم كل هذا الدمار. 
ندرك حكمة وقدرة الوفد الوطني بفرض الخيارات 
ــا أن نعيش  ــة خطرية فإم ــن أن املرحل ــبة ونؤم املناس

بكرامة أو أن نموت فداء لهذا الوطن.

على طاولة جنيف
سارة املقطري 
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