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أش��اد المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمواقف 
المشرفة لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ازاء العدوان السعودي على 
اليمن ومبادرته منذ بدء العدوان بإدانة وتجريم أعمال القتل والتنكيل بحق أبناء 

الشعب اليمني.
وقال المؤتمر وأحزاب التحالف- في بيان صادر عنهم: إن هذه المواقف المشرفة 
للسيد حسن نصر الله هي امتداد لمواقف حزب الله ازاء مجمل القضايا العربية 
واإلسالمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي المحور الرئيس في معادلة 

الصراع مع العدو الصهيوني الغاشم.
وأضاف البيان: أن ما تتعرض له اليمن وسوريا وليبيا وكل القوى السياسية الحرة 
في الوطن العربي من استهداف ومؤامرات وما سبقها من تدمير للعراق، جاء نتاجًا 
لموقفها المقاوم لكل محاوالت الهيمنة والوصاية على المنطقة والرافض لكل اشكال 
الضغوط التي مورست عليها خالل العقود الماضية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا البيان جميع القوى واالحزاب السياسية العربية وكل الشرفاء في العالم الى 
االقتداء بمواقف األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في االنتصار لقضايا 
األمة ومقاومة المخططات الرامية للهيمنة على المنطقة ومقدراتها والوقوف 
مع حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بأمن وسالم.  ودان البيان الموقف 
المخزي لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والذي وصل حد التواطؤ مع العدوان 
رتكب بحق أبناء الشعب اليمني وتدمير 

ُ
السعودي وتبرير جرائم الحرب التي ت

مقدراته ومحاوالت العبث بنسيجه االجتماعي.
وتابع: أن هذه المواقف ستظل وصمة عار في جبين هاتين المؤسستين اللتين 
نشئتا بهدف تطبيع العالقات بين الدول العربية واحتواء فتيل النزاعات )العربية 

ُ
أ

- العربية( إال انهما انحرفتا عن اهدافهما وصارتا مجرد أداة لتبرير اعمال القتل 
للمدنيين االبرياء ودعم جماعات االرهاب والتطرف العابثة بأمن المنطقة.

المؤتمر يدين احتجاز العدوان 
سفينة مساعدات تابعة

 لألمم المتحدة

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام احتجاز العدوان السعودي سفينة 
مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، »مينبورت سيدار« ومنعها من التوجه إلى مينائي 
الحديدة وعدن في اليمن منذ اسبوعين.وأكد المصدر ان احتجاز العدوان السعودي سفينة 
المساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي يعكس حقيقة ما يرتكبه تحالف العدوان من 
مخالفات واضحة وصريحة لنصوص ميثاق االمم المتحدة والقوانين الدولية واإلنسانية 
وقرارات مجلس االمن من خالل استمرار عدوانه وحصاره الجائر والالمشروع ضد الشعب 

اليمني والتي وصلت حد احتجاز سفن المساعدات االنسانية التابعة لألمم المتحدة.
وأوضح المصدر ان تصريحات المتحدث باسم االمين العام لألمم المتحدة حول هذا 
الموضوع تكشف بجالء مدى االستهتار الذي تتعاطى به السعودية وتحالفها العدواني مع 
االمم المتحدة ومع المنظمات التابعة لها ومحاولتها تحويل هذه المنظمات الى ادوات 

تأتمر بأمرها وتنفذ اجندة عدوانها.
ودعا المصدر االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي الى عدم االكتفاء بإطالق التصريحات 
بل والقيام بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب وإبادة 
ات الكفيلة بإيقاف ذلك،  وحصار جائر من قبل تحالف العدوان السعودي واتخاذ االجراء
وردع السعودية عن االستمرار في ممارسة االنتهاكات بحق كل المواثيق واألعراف 

الدولية.

اعتبر غالبية الشباب اليمني أن المشاركة في االحتجاجات الشعبية في فبراير2011م، كانت مدخاًل لألزمات 
التي تعيشها اليمن اليوم، مع قناعتهم بأفضلية عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح على الوضع 
الحالي. هذا ما أظهرته نتائج االستبيان الذي نظمته اذاعة هولندا العالمية حول أفعال االحتجاج الشعبي ضد 
السلطة قبل خمسة أعوام، حيث حظي االستبيان بنسبة مشاركة عالية وصلت إلى 1458 مشاركًا من مختلف 

المحافظات اليمنية، وشمل الشباب من الجنسين ذكورًا واناثًا.

هل كانت ثورة؟
طرح االستبيان سؤااًل حول تسمية االحتجاجات التي جرت في عام 2011م، ضد نظام الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح. كانت المفاجأة أن نسبة النصف تقريبًا من العينة المشاركة في االستبيان )49%( اعتبروها 
مؤامرة خارجية، فيما 23% من الشباب المشاركين في االستبيان نظروا لالحتجاجات على أنها »ثورة« 

باإلضافة إلى نسبة 6% فضلت أن تطلق مفردة »الربيع العربي« على االحتجاجات، ونسبة مماثلة أطلقت 
عليها وصف »انتفاضة«.

رافضون  المشاركة
وبحسب إذاعة هولندا يبدي نسبة 60 % من الشباب اليمني رفضه المشاركة في احتجاجات تؤدي لنهاية 
حكم صالح فيما لو عاد الزمن إلى الوراء ، بمقابل 31% أكدت مشاركتها، أما نسبة 9 % ال تعرف ماذا تريد. 

فرضيات
وبحسب االستبيان فقد أكدت نسبة )67%( من المشاركين في االستبيان على فرضية أن »احتجاجات 
فبراير 2011م كانت مقدمة لألزمة التي تعيشها اليمن حاليًا«، بينما ال يوافق 30% من المشاركين على 

هذه الفرضية.وقالت نسبة 66 % من المشاركين: إن »نظام علي عبدالله صالح أفضل من الوضع الحالي«.

المؤتمر وأحزاب التحالف يشيدون بمواقف السيد حسن نصر الله
ندي��ن بش��دة الموق��ف المخ��زي للجامعة العربي��ة والبرلم��ان العربي 
المتواطئ مع العدوان الس��عودي وتبرير جرائمه بحق الشعب اليمني

نتائج استبيان أجرته إذاعة هولندا : )سالم الله على عفاش(

أغلب الشباب مقتنع بأفضلية عهد الرئيس السابق صالح
لت مدخاًل لألزمات التي يعيشها اليمن

َّ
أح�داث 11 فبراير شك

ك ألماني مرتقب لوقف العدوان السعودي على اليمن تحرُّ
أعربت ألمانيا عن قلقها 
إزاء سقوط أعداد كبيرة من 
الضحايا المدنيين في اليمن 
جراء استمرار القصف الجوي 
السعودي .. مشيرة إلى أنها 
باتت مقتنعة اقتناعًا راسخًا 
بأن األزم��ة اليمنية ال يمكن 
حلها إال بالطرق السياسية .

وقال متحدث باسم وزارة 
ال��خ��ارج��ي��ة األل��م��ان��ي��ة في 
تصريح نقلته وكالة األنباء 
األلمانية السبت: "إن بالده 
باتت مقتنعة اقتناعًا راسخًا 
أن الصراع في اليمن ال يمكن 
حله إال سياسيًا" .. داعيًا إلى 

وقف إطالق النار فورًا.
وأض������اف: "إن ال��ح��ك��وم��ة 

األلمانية قلقة حيال سقوط 
أع���داد كبيرة م��ن الضحايا 
المدنيين في اليمن والوضع 
اإلنساني الكارثي في البالد" 
.. وقال: "لذلك ترى برلين أن 
التوصل إلى حل لوقف إطالق 
النار في اليمن يبقى أولوية 

كبرى".
وأش����ار ال��م��ت��ح��دث إل���ى أن 
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األل��م��ان��ي 
ف��ران��ك ف��ال��ت��ر شتاينماير 
سيقوم بجولة في المنطقة 
العربية، حيث سيكون الوضع 
في اليمن أحد المواضيع التي 
سيجري بشأنها محادثات مع 
مسئولي عدد من الدول من 

بينها سلطنة عمان.

بقايا الصفحة االولى 

مجلس األمن يعبر عن قلقه.. بقية
 في تأكيد أن السعودية وجهت هادي وأتباعه برفض العودة للحوار الذي 
ترعاه األمم المتحدة، ويتضح ذلك بعدم إطالق أية إشارات تؤكد حرصهم 
على الوطن والتخفيف من معاناة الشعب ووقف نزيف الدم اليمني المستمر 

منذ عام.
وكان المبعوث الدولي قد جدد في إحاطته لمجلس األمن -الخميس -دعوة 
اعضاء المجلس الى الضغط على األطراف اليمنية للعودة الى طاولة الحوار، 
واستبعد إمكانية الحل العسكري لألزمة غير أن المؤشرات ال تبعث على 
التفاؤل خصوصًا وأن الجولة الجديدة للمبعوث الدولي تصطدم بعراقيل 

جديدة من قبل أطراف الرياض.
وكانت وكالة فرانس برس نقلت عن دبلوماسيين، أن 5 من الدول غير 
دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي، تعمل على صياغة مشروع قرار 
يدعو إلى وقف الهجمات على المستشفيات في اليمن وسوريا وسائر المناطق 

التي تشهد نزاعات مسلحة.
وقالت المصادر الدبلوماسية، إن مصر واسبانيا ونيوزيلندا واالوروغواي 
واليابان تقوم بصياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على أن هذه الهجمات 

تنتهك القانون الدولي وأن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.
وقالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في األمم المتحدة نيكوال 

غارفي: إنه "نظرًا إلى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص 
يجدد التأكيد على القانون الدولي ويشدد مجددًا على واجب حماية الطواقم 

الطبية ويوجه رسالة حول االهتمام بالصحة خالل النزاعات المسلحة".
هذا واعتبر مراقبون سياسيون أن هناك التفافًا على القرار الدولي المرتقب 
بجعله يحتوي على نصوص عامة وال يتطرق بشكل واضح وصريح لألوضاع 

اإلنسانية المتردية في اليمن.

الجيش واللجان يكبدون الغزاة... بقية
وحقق أبطال الجيش واللجان خالل االيام القليلة الماضية انتصارات ساحقة 
على مرتزقة العدوان في ذوب��اب بعد تشديد الخناق عليهم مما دفعهم 

للفرار عبر القوارب.
وف��ي جبهة نهم م��أرب اندلعت معارك عنيفة ليل السبت أسفرت عن 
استعادة الجيش مسنودًا باللجان السيطرة على جبل منطقة المحول 
االستراتيجية.. ولقي عشرة من مرتزقة العدوان مصرعهم، بينهم القيادي 

أحمد صالح الشليف في معارك دارت في المنطقة يومي األربعاء والخميس.
الجدير ذك��ره أن طيران ال��ع��دوان السعودي شن خ��الل األي��ام الماضية 
عشرات الغارات استهدفت المنشآت الحيوية ومساكن المواطنين مما أدى 

الى استشهاد وجرح العشرات.

دان بشدة الجريمة اإلرهابية
المؤتمر يحّمل قوات االحتالل وأتباع الخائن هادي 
مسئولية المجزرة التي تعرض لها المسنون بعدن

دان م���ص���در م����س����ؤول ف��ي 
ال���م���ؤت���م���ر ال���ش���ع���ب���ي ال���ع���ام 
واس��ت��ن��ك��ر ب���ش���دة ال��ج��ري��م��ة 
االرهابية المروعة التي شهدها 
دار العجزة بمديرية الشيخ 
عثمان محافظة ع��دن والتي 
سقط فيها نحو 17 شهيدًا من 
نزالء ال��دار بينهم 4 ممرضات 
يحملن الجنسية الهندية وإصابة 

آخرين .
وأكد المصدر ان هذه المذبحة 
البشعة التي ارتكبها مسلحون 
كانوا على متن طقم )ال يحمل 

لوحة( هاجموا دار العجزة بالشيخ عثمان وأطلقوا النار على نزالئه 
والعاملين فيه جريمة ارهابية تتنافى مع تعاليم ديننا االسالمي 
السمحاء التي تجرم قتل النفس البشرية ،ومع قيم وأخالق الشعب 
اليمني الذي عرف بالتسامح واالحترام خاصة مع المسنين والعجزة 
،وضيوف الشعب اليمني من العاملين في السلك الصحي من االشقاء 
واألصدقاء .ولفت المصدر إلى تحذيرات المؤتمر الشعبي العام 
المتكررة من مخاطر االرهاب والتطرف والغلو والعنف والفوضى 
سيما في ظل ما يتعرض له الشعب اليمني من ع��دوان غاشم 
يستهدف تدمير كل مقدراته وفي مقدمتها مقدرات جيشه 
وأمنه الذي يقع على عاتقه مواجهة االرهاب وتنظيماته وعناصره 
،مشيرًا الى ان مدينة عدن العاصمة االقتصادية والتجارية اصبحت 
ال��ي��وم مرتعًا للتنظيمات االره��اب��ي��ة والميليشيات المسلحة 

واع��م��ال العنف والفوضى 
والتطرف وه��و ما يكشف 
ال��ع��ج��ز ال��ح��ق��ي��ق��ي س���واء 
لقوات المحتلين والغزاة 
او مرتزقتهم ع��ن حفظ 
االمن واالستقرار في هذه 
المدينة التي كانت مدينة 
السالم والتعايش على مر 

العصور .
��ل ال��م��ص��در ق��وات  وح��مَّ
االح��ت��الل ال��م��ت��واج��دة في 
عدن وأتباع الخائن هادي 
وم����ن خ��ل��ف��ه��م ال���ع���دوان 
السعودي وحلفاؤه المسؤولية الكاملة عن هذه المذبحة البشعة 
وعن كل الجرائم والعمليات االرهابية واالغتياالت والفوضى 
التي تشهدها مدينة عدن ،داعيًا المجتمع الدولي وفي المقدمة 
االمم المتحدة ومجلس االمن الى ادراك مخاطر استمرار االوضاع 
الكارثية في عدن وبعض المحافظات التي تتواجد فيها قوات 
محتلة وسيطرة التنظيمات االرهابية والميليشيات المسلحة 
عليها وما يمثله ذلك من خطر يتهدد االمن والسلم الدوليين، 
وتحمل مسؤولياتهم في ايقاف العدوان ورفع الحصار وضمان 
استئناف العملية السياسية بين المكونات اليمنية بالحوار حتى 
يتمكنوا من الحفاظ على ما تبقى من مقدرات الدولة والتوحد 
في مواجهة خطر االره��اب وتنظيماته والتي يتوسع نفوذها 

وسيطرتها كل يوم يستمر فيه العدوان.


