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الزعيم يعزي بوفاة رجل األعمال علي محمد الحباري
بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة لالخ محمد علي الحباري ويحيى علي الحباري وكافة أوالد الحباري وآل الحباري بوفاة 

رجل االعمال الحاج علي محمد الحباري.. جاء فيها
اري األخ/ محمد علي الحبَّ
اري األخ/ يحيى علـي الحبَّ

عضو مجلس الشورى
عضو اللجنـة الدائمـة للمؤتمـر الشعبـي العـام

اري   الكــرام اري.. وآل الحبَّ وكافــة أوالد الحاج علي الحبَّ
اري رجل األعمال  بمزيد من األسى واأللم تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الحاج علي محمد الحبَّ
المعروف وأحد أعيان ووجهاء اليمن، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الصادق 
والمخلص في خدمة الوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان من أصدق وأخلص الرجال 
األوفياء الذين وقفوا إلى جانب الثورة والجمهورية وأسهم في عملية التنمية التي شهدتها بالدنا، 
وكان من رجال األعمال الذين اهتموا بأعمال الخير ومساعدة المحتاجين والضعفاء وحل مشاكل الناس 

بصمت ونكران للذات، متسمًا بالكرم واألخالق الطيبة وبحب الوطن والناس..
اري واحدًا من رجاله األوفياء وصاحب المواقف  لقد خسر الوطن برحيل الحاج علي محمد الحبَّ
 مخلصًا بجهده وماله انتصارًا للثورة والجمهورية، وفي ترسيخ الوحدة اليمنية 

ً
المبدئية، مناضال

المباركة، حيث كان من أوائل أصحاب البيوت التجارية الذين قّدموا العون الكبير بسخاء دعمًا لجبهات 

حة واألمن والقوات الشعبية دفاعًا عن الوحدة حتى تحقق انتصارها 
ّ

القتال الذي خاضته قواتنا المسل
الشامخ واألبدي بإذن الله.

إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدان والدكم، فإننا نشعر بنفس الحزن لفقدانه، وفي 
هذا المصاب الجلل، نبعث إليكم بخالص التعازي وصادق المواساة باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
ت قدرته- أن 

ّ
وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى -جل

يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

الزعيم يعزي بوفاة الشيخ عبدالله القانص
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ الشيخ عبدالله محمد القانص شيخ ضمان حراز عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه األجل أثر مرض ألّم به بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة, حيث كان من الرجال األوفياء الذين قدموا خدمات جليلة للدولة 
 للمسئول والشيخ 

ً
وللمجتمع سواًء أثناء عمله الرسمي.. أو من خالل مسئولياته كشيخ ضمان, وكان مثاال

المتفاني الملتزم بالنزاهة واإلخالص والتفاني في أداء الواجب وخدمة الناس واالهتمام بقضاياهم.
وقد أشاد األخ الزعيم بمناقب الفقيد ودوره المشهود في تأسيس وتطوير المؤتمر الشعبي العام 
ونشاطه المتواصل في االرتقاء بمستوى األداء التنظيمي على مستوى مركزه التنظيمي ومستوى فرع 
المؤتمر بحراز, والتصدي لكل محاوالت التأثير السلبي الذي كان يستهدف المؤتمر وقيادته ودوره 

التاريخي في تحقيق نهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.

وعبر األخ الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى األخ الشيخ عبدالكريم عبدالله القانص وإخوانه وإلى 
شقيق المرحوم الشيخ محمد محمد القانص وكافة آل القانص بحراز عن بالغ األسى وصادق التعازي في 
هذا المصاب الجلل باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
 المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح 

ً
الشعبي العام.. سائال

جنانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

الزعيم يعزي بوفاة العميد على البحر
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد علي صادق البحر وكيل محافظة لحج الذي انتقل إلى رحمة الله 

ر معظمها في خدمة الوطن وأداء الواجب الوطني.
َّ

تعالى بعد حياة سخ
وأشاد األخ الزعيم- في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد محمد علي صادق البحر وإخوانه 
وكافة آل البحر- بمناقب الفقيد ودوره المشهود في خدمة المواطنين واالهتمام بقضاياهم من خالل 

مواقع المسئولية التي أسندت إليه.
وعبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
 المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

ً
وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. سائال

والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

علــــــي عبــــــدالله صـالـــــح
رئيــس الجمهوريــة السابــق-رئيـس المؤتمر الشعبي العام

األمين العام يعزي بوفاة المناضلالزعيم يبعث عددًا من برقيات التعازي
منصور بن عبدالله ردمان

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ/ طاهر حميد ردمان.. والشيخ/ هشام منصور ردمان.. 
واخوانه.. وكافة آل ردمان بمديرية أرحب محافظة صنعاء، وذلك في وفاة الشيخ 
 عن قيادة 

ً
المناضل منصور بن عبدالله ردمان..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

ً
سائال

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة الشيخ أحمد عبدالله الطحيح
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى األخوة علي عبدالله الطحيح.. وحسين عبدالله الطحيح وصالح أحمد 
الطحيح.. وكافة آل الطحيح وآل الدقنا بمديرية بيحان محافظة شبوة، وذلك في 
وفاة الشيخ أحمد عبدالله الطحيح مدير مكتب الرعاية االجتماعية بمديرية 

بيحان.. عضو قيادة فرع المؤتمر بالمديرية..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

 العلي القدير أن يتغمده 
ً
العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.سائال

بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 
والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

في جريمة حرب يندى لها جبين اإلنسانية وعملية تطهير 
عسكري بربري تضاف إلى الرصيد الهائل من الجرائم لمرتزقة 
العدوان السعودي االمريكي في محافظة تعز خصوصًا واليمن 
عمومًا- فقد اقتحم المئات من مرتزقة العدوان فجر اليوم قرية 
الصراري بمحافظة تعز بعد حصار دام ألكثر من عام ، وأقدموا 
على هدم منازل القرية وإحراقها واختطاف أعــداد كبيرة من 
ساكنيها بينهم أطفال وشيوخ ، هذا باإلضافة إلى من تم تهجيرهم 
طوال المرحلة الماضية جراء الحصار والقصف الذي استمر أكثر من 
أسبوعين متتاليين ، كما أقدموا أيضًا على تفجير المساجد ونبش 
القبور وإحراق المكتبة الصوفية بالقرية التي تعتبر أكبر مكتبة 

علمية صوفية شاملة في تعز واليمن.
إن ماتم ارتكابه اليوم -الثالثاء- من قبل مرتزقة العدوان من 
القاعدة وداعش وأخواتهما بحق قرية الصراري وساكنيها من 
أعمال قتل وحرق وخطف وتهجير ونبش للقبور وتفجير للمساجد 
ــازال في قلبه  اليمكن أن يصفه واصــف أو يسكت عليه بشر م

ذرة من إنسانية أو ضمير ، إن تلك الجرائم قد جسدت- بحق- 
الوحشية اآلدمية في أبلغ صورها ، وإن العدوان بمثل هذه الجرائم 
وعبر شذاذ اآلفاق ومصاصي الدماء والقتلة المستأجرين يهدف 
إلى تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق االنقسامات والنزعات 
المناطقية والطائفية وإحـــداث شــرخ عميق في جسد البنية 
المجتمعية تسهل عليه احتالل البلد وتنفيذ مخططاته التمزيقية 
فيه ، ولكن هيهات هيهات فالشعب اليمني وعلى مدى عام ونصف 
تقريبا من الصمود والثبات والوحدة أفشل كل مخططات العدوان 
ومؤامراته المتنوعة والمتلونة واليمكن لمثل هذه األعمال التي 
تكشف قبح ما انطوت عليه نوايا العدوان إال أن تزيد الشعب اليمني 
وعيًا وصمودًا وتماسكًا وتعاضدًا وتالحمًا في مواجهة الشر الذي 
يستهدف مستقبل البلد وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أبنائه 
، وستكون بإذن الله محطات استثنائية للشعب اليمني بكل فئاته 
ومكوناته وأحزابه للتزود بالقوة والوحدة في مواجهة مخططات 

التمزيق والتفتيت.

إننا في الوفد الوطني لطالما حذرنا األمم المتحدة والمجتمع 
الدولي طوال األيام الماضية من وقوع هذه الجرائم في هذه القرية 
المسالمة الخالية من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية وطالبناهم 
بالتحرك العاجل لتفادي ماحدث اليوم ولكن لألسف لم تحدث أية 
استجابة ، وعليه فإننا إذ نعبر عن إدانتنا واستنكارنا بأبلغ العبارات 
لتلك الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق قرية الصراري وأبنائها 
فإننا ندين ونستنكر في نفس الوقت تقاعس األمم المتحدة عن 
القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن خاصة أنها ترعى 

مشاورات السالم الجارية في الكويت .
ناهيك عن رعايتها التفاق وقف األعمال القتالية المعلن في 
العاشر من إبريل الماضي الذي لم يلتزم به العدوان ومرتزقته منذ 
اليوم األول ، ونؤكد احتفاظنا بحقنا في اتخاذ الموقف الذي نراه 
مناسبًا خالل االيام القادمة تجاه هذا التصعيد الخطير من قبل 
العدوان ومرتزقته الذي يحظى بتواطؤ دولي فاضح ، مطالبين 
قبل ذلك الحين المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالتحرك الفوري 
لإلفراج عن المختطفين وإنقاذ ماتبقى من القرية وساكنيها ، 
باإلضافة لسحب مجموعات المرتزقة المسلحة فــورًا من قرية 
الصراري ، ووقف كافة أعمال التصعيد العسكري في عموم اليمن. 

صادر عن الوفد الوطني لمشاورات السالم اليمنية في الكويت 
يوم الثالثاء الموافق 26-7-2016م

دان المؤتمر الشعبي العام وبشدة ما تعرض 
له أبناء قرية الصراري بصبر الموادم محافظة 
تــعــز مــن أعــمــال قــتــل وتهجير لــعــدد من 
المواطنين األبرياء, وما تعرضت له قريتهم 
ــى تفجير  مــن تدمير وخــــراب, بــاإلضــافــة إل
وتهديم مسجد العالمة جمال الدين في قرية 

الصراري. 
ــة العامة  ــان وقـــال مــصــدر إعــالمــي فــي األم
للمؤتمر الشعبي الــعــام: إن مــا تعرضت له 
قرية الــصــراري من اقتحام وحشي من قبل 
مرتزقة الرياض وعناصر داعش يأتي ضمن 
جرائم العدوان السعودي ومرتزقته بحق أبناء 
محافظة تعز. واعتبر المصدر هذه الجرائم 
ضمن سلسلة األعــمــال اإلجــرامــيــة للعدوان 
السعودي ومرتزقته والـــذي يسعى إلثــارة 
وإشعال النزاعات والفتن الطائفية والمذهبية 

والعنصرية بين اليمنيين.
وحــث الــمــصــدر أبــنــاء محافظة تعز على 
مواجهة ورفض مثل هذه األعمال اإلجرامية 

التي تنتهك كل األعــراف والتقاليد اليمنية 
والتعاليم اإلسالمية، والهادفة إلى زرع بذور 
الفتنة المناطقية والمذهبية والعنصرية 
وتفكيك عرى تماسك مجتمعنا اليمني الذي 
عاش مئات السنين في تعايش وتسامح ووئام 
نابذًا ورافضًا كل أنواع التفرقة ، مشيرًا إلى أن 
أعمال التهجير والقتل لألبرياء وإحراق المنازل 
والمساجد جرائم تهدد السلم االجتماعي 
وتهدف إلى توسيع دائرة الصراعات واالقتتال 
الداخلي الذي يدينه المؤتمر الشعبي العام 

ويطالب بإيقافه بشكل فوري.
وطالب المصدر السلطات المحلية بتأمين 
أرواح وممتلكات المواطنين وحفظ السكينة 

العامة وحماية السلم االجتماعي.
كما دان المصدر استمرار العدوان السعودي 
الغاشم على اليمن والــحــصــار الجائر الــذي 
ــعــدوان على اليمن، ودعــم  تفرضه دول ال
المليشيات والعناصر اإلرهابية بالمال والسالح.

الوفد الوطني: جريمة الصراري التي نفذها  مرتزقة السعودية يندى  لها جبين االنسانية المؤتمر يدين بشدة جرائم القتل والتهجير التي ارتكبها 
دان الوفــد الوطني في مشــاورات الكويت الجرائم التي ارتكبها مرتزقــة العدوان بحق قرية الصراري مرتزقة الرياض بحق أبناء الصراري

بتعــز الثالثاء الماضي من أعمــال قتل وحرق وخطف وتهجير ونبش للقبور وتفجير للمســاجد.. وقال 
الوفــد الوطني في بيان: »لطالما حذرنا األمم المتحدة والمجتمع الدولي طوال األيام الماضية من وقوع 

هذه الجرائم في هذه القرية المسالمة وطالبناهم بالتحرك العاجل لتفادي ما حدث«..
»الميثاق« تنشر نص البيان:

األسرى من قرية ذي البرح
1- جميل محمد عبدالوهاب السروري 
2- مجيب عبدالوهاب محمد السروري

3-طه عبدالوهاب محمد السروري 
4-معاذ علي فاضل السروري 

5-محمدعبدالجليل علي السروري
6-فهد عبدالعزيز منصور السروري 

7-محمود عبدالعزيز السروري 
8-حمدي محمد منصور السروري
9-حسام محمد منصور السروري 

10- محمود عبدالغني احمد السروري

11- االستاذ محمد سعيد سيف الجنيد
13- محمد محمد سعيد سيف الجنيد.

كما قام مرتزقة العدوان بإحراق عدد كبير من منازل المواطنين ..ففي 
قرية الصراري تم إحراق منازل القرية بالكامل ابتداًء من منزل المرحوم 

عبدالله سرور وحتى آخر منزل.

وفي قرية )الحيار( تم إحراق منازل المواطنين :
1-علي عبدالعزيز الجنيد 2-محمود عبدالرحمن الجنيد

3- مهيوب فاضل الجنيد 4-طه عبداللطيف الجنيد

وفي منطقة ذي البرح أشــارت المعلومات الى إحــراق عدد من منازل 
المواطنين  .

مجزرة الصراري.. 
اليمن كما تريده السعودية

 أرادوا من وراء ذلك أن يشعلوا نيران األحقاد لتفجير حرب 
أهلية.. وصراع مذهبي.. غير أن أولئك المجرمين والقتلة 
مجرد عصابة مأجورين وال يمثلون إال أنفسهم، ولعل 
الغضب واالستياء الشعبي الذي عم اليمن وخروج الجميع 
في كل محافظات الجمهورية منددين بتلك الجريمة 
ومتضامنين مع آل الصراري، يؤكد أن هذه المؤامرة القذرة 
فشلت.. لكن مأساة أبناء الجنيد والــصــراري لم تتوقف 

سفك يوميًا..
ُ
ودماءهم ماتزال ت

وهــذا يتطلب من الجميع أن يقفوا وقفة رجــل واحد 
الجتثاث هذا الفكر التكفيري الغريب على بالدنا وشعبنا..
الجدير بالذكر أن الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان 

من حزب اإلصالح وتنظيمي القاعدة وداعش والجماعات 
السلفية المتطرفة بمحافظة تعز  أقدمت األسبوع الماضي 
على ارتكاب جرائم جديدة في منطقة الصراري بمديرية 
صبر الموادم أعــادت الى األذهــان الجرائم التي ارتكبتها 
العام الماضي في مديرية مشرعة وحدنان والتي طالت آل 
الرميمة حيث قامت بارتكاب جرائم إبادة جماعية وعمليات 
اختطافات وتهجير للمواطنين وتدمير وإحراق المنازل 
وتفجير وإحراق المساجد ونبش القبور وإحراق رفاة الموتى 
في المديرية وكررت نفس الجرائم االسبوع الماضي في 
منطقة الصراري بمديرية صبر الموادم بعد أن تمكنت من 

اقتحامها الثالثاء الماضي.. 

وقــالــت مــصــادر محلية بمحافظة تعز: إن أبــنــاء قرى 
منطقة الصراري بمديرية صبر الموادم تعرضوا لتطهير 
عرقي واعتقال العشرات من أهالي قرى المنطقة المنتمي 
معظمهم آلل الجنيد باإلضافة إلى تدمير وإحراق عشرات 
المنازل وجامع تأريخي كما تتواصل عمليات التهجير لمن 

تبقى من األهالي بشكل قسري.
وكــانــت عناصر حــزب اإلصـــالح والــجــمــاعــات السلفية 
المتطرفة  )كتائب أبو العباس وكتائب حسم( وتنظيم 
القاعدة وداعش قد نفذت في وقت متأخر من مساء األثنين 
الماضي هجومًا وحشيًا على قرى منطقة الصراري  وسط 
غطاء مدفعي وصاروخي مكثف من موقع جبل العروس 
ومــواقــع أخــرى  بعد حصار دام قرابة العام والنصف.. 
وأوضحت المصادر  أن مرتزقة السعودية قاموا بقصف 
قرى منطقة الصراري بأكثر من 130 قذيفة مدفعية 
وصاروخية وتقدموا ميدانيًا من جهة منطقة )الثعير( 
بأربعين طقمًا مسلحًا و20 طقمًا أخرى من جهة حصبان 
ودارت معارك عنيفة بين فصائل مرتزقة السعودية وأبناء 
منطقة الصراري استمرت حتى الساعات األولى من فجر 
اليوم التالي )الثالثاء( تمكن خاللها المرتزقة من اقتحام 
قريتي الحيار والصراري من بين 9 قرى تقع في المنطقة 
ويسكن معظمها آل الجنيد ومواطنون مناهضون للعدوان 

السعودي. .وأشارت المصادر إلى أن عناصر تنظيم القاعدة 
واإلصالح والسلفيين قاموا باختطاف العشرات من األهالي 
بينهم أطفال ونساء وكبار سن  وقاموا بإحراق قرابة 50 

منزاًل بعد نهب محتوياتها..
كما أقدمت العناصراإلرهابية على ارتكاب جريمة ذبح 
أحد المواطنين الذين قاموا بأسرهم وكسر أيدي المواطن 
علي محمد عبدالله الجنيد والــمــواطــن زيــد عبداإلله 
عبدالقادر الجنيد  ونصبوا المشانق لتنفيذ عمليات اإلعدام 
لألسرى، ومن االسرى الذين تم إعدامهم شنقًا المواطن 
عبدالرحمن محمد عبدالقادر الجنيد .. كما قامت العناصر 
االرهابية  بنبش قبر الولي الشيخ جمال الدين وإخراج رفاته 
وإحراقه وكذا إحراق مسجده األثري.. إضافة الى تهجير 

المواطنين قسرًا من منازلهم التي لم يتم إحراقها. 
وحصلت »الميثاق« على أسماء عدد من المواطنين الذين 

تم اختطافهم واقتيادهم الى أماكن مجهولة وهم: :

1-بسام محمد سعيد ابراهيم الجنيد 
2-صابر محمد محمد عبدالسالم الجنيد

3-توفيق ابراهيم علي الجنيد
4-علي محمد عبدالله الجنيد )وتفيد المعلومات أن 

المرتزقة قاموا بقطع يديه(

5-زيد بن علي محمد عبدالله الجنيد 
6-يحيى عبدالحميد الجنيد

7-محمد يحيى عبدالحميد الجنيد
8-يوسف عبدالله يحيى الجنيد

9-محمد عبدالعزيز يحيى الجنيد
10-علي محمد عبدالوهاب الجنيد

11-عبدالله عبدالسالم مهيوب فاضل الجنيد 
12محمد محمود عبدالرحمن فاضل الجنيد

األسرى من قرية ذي البرح
1- جميل محمد عبدالوهاب السروري 
2- مجيب عبدالوهاب محمد السروري

3-طه عبدالوهاب محمد السروري 
4-معاذ علي فاضل السروري 

5-محمدعبدالجليل علي السروري
6-فهد عبدالعزيز منصور السروري 

7-محمود عبدالعزيز السروري 
8-حمدي محمد منصور السروري
9-حسام محمد منصور السروري 

10- محمود عبدالغني احمد السروري
11- االستاذ محمد سعيد سيف الجنيد
13- محمد محمد سعيد سيف الجنيد.

.تعز- »الميثاق«- متابعات
 تتواصل ردود األفعال المنددة بجرائم الجماعات االرهابية التي ارتكبتها بحق أبناء الصراري..

كل األصوات والفعاليات المنددة لم تستطع أن توقف عناصر حزب اإلصالح وداعش والقاعدة وغيرهم من اإلرهابيين 
حرق.. األطفال.. النساء 

ُ
نبش.. الرفاة ت

ُ
حرق.. المساجد تفجر.. القبور ت

ُ
من استمرارهم في سفك  دماء األبرياء. المنازل ت

الشيوخ ُيختطفون.. الشباب يساقون الى المشانق بكل وحشية.. المذابح لم تتوقف بحق اخواننا األبرياء .. تهجير مستمر.. 
البيوت التي لم تطلها ألسنة نيران الحقد الطائفي والمناطقي والمذهبي أصبحت أوكارًا للعناصر االرهابية..

في تعز وتحديدًا في صبر الموادم حشد االرهابيون كل القتلة إلبادة أبناء الجنيد وأبناء الصراري.. أبو العباس كان في 
المقدمة.. واالرهابي عدنان زريق يحمل أدوات الذبح.. كانت قيادات اإلصالح واالشتراكيين والناصريين يعدون العدة 

للمذبحة التي ارتكبت بشكل وحشي بحق أبرياء.


