
وقال الزوكا- في مقابلة أجرتها معه قناة الـ BBC «البريطانية» مساء 
الثالثاء: إن المؤتمر الشعبي العام كان دائمًا مع الحوار السياسي السلمي 
والبّناء والمسئول، وإن المؤتمر مع وقف العدوان الخارجي ووقف القتال 
في أي منطقة داخل اليمن، كما أنه ليس مع التهديد على االطالق وال 
مع لغة العنف، ولو كان مع العنف لما سلم السلطة في ٢٠١١م من أجل 

حقن دماء اليمنيين.
وأضــاف: إننا مستعدون للجلوس على طاولة واحــدة مع المكونات 

السياسية ونتحاور ونتناقش ونتنازل لبعضنا البعض ونعالج مشاكلنا 
.. دون تدخل خارجي، مشيرًا إلى ان لدى اليمن مشاكل داخلية ينبغي 

معالجتها بالحوار بين اليمنيين، دون تدخل أو عدوان خارجي .
وقال الزوكا متسائًال: هل العدوان الخارجي سيحل مشاكل اليمن، ومن هو 
الذي يمتلك الحق في استدعاء العدوان؟!.. في دستور الجمهورية اليمنية 
اليحق ألي شخص أن يفرض الحرب والسالم إالَّ عبر اجتماع مشترك 
لمجلسي النواب والشورى، هذا في حالة وجود رئيس شرعي، فمابالكم 

في حال عدم وجود رئيس شرعي أصًال في البالد.
وأوضح األمين العام للمؤتمر أن قوانين األمم المتحدة ال تجيز ألي دولة 
االعتداء على دولة أخرى، واليمن دولة ذات سيادة، وقال: ال أعتقد أن األمم 
المتحدة ومجلس األمن تجيزان مثل هذا العمل ألننا بلد عضو في األمم 
المتحدة.. ومواثيق األمم المتحدة ال تجيز ألي دولة االعتداء على بلد آخر.
وجدد الزوكا التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام من قرارات 
مجلس األمن والتعامل معها بإيجابية، مشددًا -في هذا السياق- على 

مطلب أساسي وهو وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الشامل.
ل الزوكا: «هل السعودية مفوضة من مجلس األمن بتطبيق هذه  وتساء
القرارات»؟، وقال: إن قرارات مجلس األمن لم تفوض السعودية بشن 
عدوان على اليمن، وتحالف العدوان الذي تقوده السعودية شن عدوانه 

دون وجود قرارات من مجلس األمن.
ودعا الزوكا السعودية إلى وقف عدوانها الغاشم على اليمن، وقال: 
يجب على السعودية أن تعلم أنها ال تستطيع أن تلغينا من الوجود فنحن 
شعب موجود، وهي بتدخلها العسكري عمقت الجروح وخلقت لها عداء 
مع كل أبناء الشعب اليمني، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن يتنازل عن أرضه.. 

وسيادته.. ودمائه.. وكرامته.
ووصف األمين العام للمؤتمر المزاعم التي تتحدث عن تسليم االمؤتمر 
للحركة الحوثية مقار األمن والجيش، بأنها (شماعة، وحديث الفاشلين)، 
وقال: «نحن سلمنا السلطة في ٢٠١١م بالكامل، لكننا سنظل مع شعبنا 
اليمني صامدين وسنظل إلى جانب شعبنا في سبيل إخراجه من العدوان 

والحصار.
ته استخدام السلطة، وقال:  مؤكدًا فشل هادي في إدارة الدولة واساء
علي عبدالله صالح سلّم كل مقاليد السلطة.. و٤ سنوات وهادي يحكم، 
هو من أتى بالهيكلة ودمر القوات المسلحة واألمــن.. ودمر مؤسسات 
الدولة.. ودمر كل شيء جميل في هذا البلد.. وآخر المطاف استدعى 

العدوان الخارجي على بلده.
وتابع: ثالث سنوات والمقرات العسكرية تأتمر بأمرك.. ثالث سنوات 
وأنت رئيس دولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.. وعلي عبدالله صالح في 

بيته.
وتحدث األمين العام للمؤتمر عن العراقيل التي افتعلتها اطراف 
اقليمية لمنع وصول وفد المكونات السياسية إلى جنيف، وقال: هناك أياٍد 
خفية ال تريد لجنيف أن ُيعقد ألنها تريد أن نستمر في الوضع المأساوي 

لشعبنا اليمني .
وأضاف: الحقيقة، كنا على أحر من الجمر ونحن نتجرع مرارة السفر 
من صنعاء إلى جنيف، ومهما حصل من محاوالت إثنائنا عن الحضور إلى 
جنيف إّال أننا أصررنا وسنظل مصممين في سبيل وقف العدوان الغاشم 
على بلدنا ورفع الحصار عليه ثم نعود إلى العملية السياسية والحوار 

السياسي بين أبناء شعبنا اليمني.
واستعرض الزوكا حجم المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني جراء 
العدوان، وقال: شعبنا اليمني يقتل وتسفك الدماء، فهنالك عدوان غاشم 
على بلدنا، هنالك حصار شامل أيضًا، حصار على المواد الغذائية وعلى 
المشتقات النفطية، الناس يموتون في المستشفيات لعدم وجود األدوية 
والمواد الطبية، وليس لدينا أي هّم غير وقف العدوان الغاشم على بلدنا 
ورفع الحصار على شعبنا، وهذا هو همنا الوحيد وال نعتقد أن يكون لدينا 

أي أجندة غير هذا الكالم، ومن ثم ننتقل للعملية السياسية.
وقال الزوكا: نحن نعتقد بل نستطيع القول إن العالم ال يمكن أن يقبل 
بالمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، متسائًال: «أين منظمات حقوق 
االنسان.. اين الدول التي ترفع شعارات حقوق االنسان والديمقراطية 
وهم يشاهدون شعبًا بأكمله وهو ُيقصف ويموت بالحصار والعدوان»؟!.
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في تهنئته لجماهير الشعب بمناسبة حلول رمضان ..

الزعيم يدعو لجعل رمضان شهر التحدي واإلرادة والحث على التكافل

العدوان على اليمن 
سيبقى وصمة عار في 

جبين  الداعمين له 

شعبنا يتعرض لهجمة 
عدوانية ال أخالقية وال 

عقالنية من جارة ال 
تراعي حسن الجوار

نقول الخواننا في العالم 
العربي واالسالمي 

هل تعلمون ماتفعله 
طائراتكم بشعبنا

العدد:  
(١٧٦٦)

وّجه  الزعيم  علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام رئيس الجمهورية السابق - رسالة تهنئة وتحية لقيادات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وإلــى كل جماهير شعبنا اليمني في الداخل 

والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك..  جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني، يسرني 
أن أهنئ شعبنا الكريم الصابر بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

داعيًا الله أن يجعل أول أيامه، بردًا وسالمًا على شعبنا الصابر 
المحتسب، تحت نيران عدوان وحشي، لم يراِع لله حرمة، وال 

للجورة حقًا، وال لصوت العقل قيمة.
يا شعبنا العظيم، اننا نتذكر آمالنا وآمالكم، في الشهر 
الماضي، وقد كنا قاب قوسين أو أدنى، من الخروج من فتنة 
طالت بالدنا ضمن ما سمونه بالربيع العربي. ولم يأُل المؤتمر 
الشعبي العام والتحالف الوطني، وبالتعاون مع الخيرين في 
هذا البلد، في بذل كل مارأينا أنه يخفف على بالدنا مآسي 
التصرفات الرعناء والهوس بالسلطة لدى تحالف العدوان 

على النظام والدولة.
وإننا لنشعر باألسى، أن يأتي هذا العام وقد تراجعت كل تلك 
اآلمال، وصار شعبنا يتعرض لهجمة عدوانية ال أخالقية وال 
عقالنية من جارة بذلنا كل الجهود ليكون بيننا وبينها حسن 

الجوار.
ايها االخوة واالخوات..

لن نعدد ما تعرفونه من أوضاع، لكننا انما نتذكر ذلك، لنرحب 
بشكل مختلف بهذا الشهر.. لنجعله شهر التحدي واالرادة.

إن رمضان يأتي وسط ضيقة على شعبنا في كل قرية ومدينة، 
فالحياة معطلة، والحرب شلت ما تبقى من قدرات، ولذا فإننا 
نحثكم على تحويل رمضان إلى شهر للتكافل، ومراعاة ظروف 
بعضنا البعض، ونعبد الله سبحانه بإعادة ترتيب اولويات 

اإلنفاق الفردي والعائلي، لنخفف عن هذا الوطن وجع ابنائه 
من ذوي الحاجات.

يأتي هذا الشهر، وكل بالدنا تحت نيران العدوان، لم تسلم من 
طيش العدوان منازل وال مساجد وال مدارس وال مستشفيات 
وال طرقات عامة، غير أن شعبنا صامد يواصل مقاومته 
لالرهاب، واننا لنحتسب شهرنا هذا عند الله، صمودًا وايمانًا 
بحقنا في الحياة والتعايش والسالم. ورغم كل األلم من أهلنا 
واخواننا في العالم العربي واالسالمي، فإننا نستغل رمضان 
فرصة، لنقول لهم، ها نحن نقف معًا بين يدي الله مغرب أول 
ايام الشهر الفضيل، نطلب منه األجر والثواب، فهل تعرفون 
ما تفعله طائراتكم بشعبنا ومساجدنا ومدارسنا ومعسكراتنا 

واطفالنا ونسائنا؟
واننا نؤكد لكم ان هذا العدوان غير المسبوق في التاريخ 
العربي الحديث، سيبقى وصمة عار في جبين الصمت الذي 

يلفكم والدعم الذي تقدمونه جهًال وعدوانًا.
ابنائي وبناتي، واخواني واخواتي، في المؤتمر الشعبي واحزاب 

التحالف الوطني، وعموم شعبنا الكريم..
أكرر لكم التهنئة الرمضانية، وأدعــو الله أن يعود لبالدنا 
السالم واألمن، من الحديدة وحتى المهرة، ومن صعدة وحتى 
عدن، ومن حضرموت وحتى المحويت، ومن الضالع وحتى 
الجوف. نكررها دعوة إلى جميع االطراف، لتراجع مواقفها، 
وتستغل شهر رمضان لتكف عن معارك التحريض والعدوان، 
ففي النهاية ليس لنا كيمنيين اال شعبنا وبالدنا، وان نعود 

للحوارات لتجاوز كافة التحديات..
نسأله سبحانه أن يجعله شهر إحقاق للحق وكف للعدوان.. 

انه ولّي ذلك والقادر عليه.

علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام - رئيس الجمهورية السابق

ندعو جميع االطراف لمراجعة مواقفها واستغالل الشهر الكريم للكف عن  التحريض والعدوان

شعبنا سيظل صامدًا وسيواصل مقاومته لإلرهاب

الموتمر والتحالف لم يألوا جهدًا في تخفيف المآسي عن  بالدناوتصرفات المهوسين بالسلطة

وّجه  الزعيم  علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية 
السابق ، رسالة تهنئة وتحية لقيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وأحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي وإلى كل جماهير شعبنا اليمني في الداخل 

والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. جاء فيها:

«BBC» في مقابلة مع قناة

الزوكا: ذهبنا لجنيف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وعلى السعودية وقف عدوانها
لن تستطيع السعودية الغاءنا من الوجود.. وقرارات مجلس األمن لم تفوض السعودية

نقف ضد العدوان الخارجي وأي اقتتال ونتنازل لبعضنا 
ونعالج مشاكلنا دون تدخل خارجي

 عبر اجتماع  
ّ
ال يحق ألي شخص أن يفرض الحرب إال

لمجلسي النواب والشورى ووجود رئيس شرعي

اليمن عضو في األمم المتحدة  واليجوز ألي دولة االعتداء عليها

هادي فشل في إدارة الدولة وأساء استخدام السلطة وأخيرًا استدعى العدوان
أكد األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا، أن الحوار البّناء والمسئول هو الذي 
سيعيد إحياء العملية السياسية في اليمن، وأن على جميع األطراف أن تتكاتف من أجل وقف العدوان 

الخارجي والقتال واالتجاه إلى طاولة الحوار.


