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المؤتمر وأنصار الله في رسالة مهمة للمبعوث الدولي 

نطالب األمم المتحدة إلزام الطرف اآلخر بوقف العدوان على اليمن
الطيران استهدف لجنة مراقبة تثبيت وقف إطالق النار التابعة لألمم المتحدة بالجوف

بعث المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وانصار  
الله وحلفاؤهم رسالة الى المبعوث الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، 
أبلغوه فيها بعدم التزام الطرف اآلخر ومن يمثله 
بأحكام وشروط وقف األعمال القتالية واستمراره في 

خرق وقف اطالق النار .
وأوضحت الرسالة أن الطرف اآلخر يواصل خرق وقف 
اطالق النار في أكثر المناطق مستخدمًا كافة األسلحة، 
بما فيها من الطيران حتى البندقية الكالشينكوف 
ضاربًا عرض الحائط بكل ما أعلن التزامه به ومستهترًا 

بكل الجهود التي تقوم بها األمم المتحدة .
واشــارت الرسالة الــى جريمة استهداف العدوان 
بالطيران اللجنة المحلية لمراقبة تثبيت وقف اطالق 
النار واألعمال القتالية التابعة لألمم المتحدة في 
محافظة الجوف .. الفتة الــى ان االمــم المتحدة لم 
تتخذ اي موقف حيال ذلك االستهداف الذي يعتبر 

استهدافًا لالمم المتحدة قبل اللجنة .
واكدت الرسالة عدم جدية الطرف اآلخر في وقف 
عدوانه من خالل تلك الخروقات وعدم تواجد لجانه 
المحلية في المحافظات الست المحددة الى حد اآلن .

وطالبت الرسالة ان تضطلع االمم المتحدة بدورها 
المناط بها وتحملها المسئولية تجاه اي طرف قد 

يعيق او يعرقل اي خطوات نحو السالم وحقن الدم 
اليمني.

وفيما يلي نص الرسالة :
المبعوث الــخــاص لألمين الــعــام لــألمــم المتحدة 

إسماعيل ولد الشيخ
نود احاطتكم بأنه قد سبق لنا موافاتكم بمذكرة 
رسمية بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠١٦م تتضمن اطالعكم 
على عدم التزام الطرف اآلخــر ومن يمثله بأحكام 
ــزال حتى  وشــروط وقــف االعــمــال القتالية حيث الي
كتابة هــذه الرسالة ولالسف الشديد مستمرًا في 
ذلك، فالحرب مازالت على اشدها في اكثر المناطق، 
مستخدمًا كافة األسلحة بما فيها من الطيران حتى 
البندقية الكالشينكوف ضاربًا عرض الحائط بكل ما 
أعلن التزامه به ومستهترًا بكل الجهود التي تقوم بها 

األمم المتحدة.
وفي هذا السياق قام العدوان عصر يوم الخميس 
١٤ ابريل٢٠١٦م، باالقدام على جريمة استهداف 
اللجنة المحلية لمراقبة تثبيت وقــف اطــالق النار 
واألعمال القتالية التابعة لألمم المتحدة في محافظة 
الجوف بعدة غــارات، ولوال ان سلم الله لكانت هذه 
اللجنة في خبر كان ولالسف الشديد لم نتبلغ الى حد 
اآلن بأي موقف من قبلكم في جريمة استهدفت االمم 

المتحدة قبل اللجنة.
وإضــافــة الــى ماتقدم ، ومما يثبت عــدم جدية 
الطرف اآلخــر في وقف عدوانه هو عدم تواجد 
لجانه المحلية في المحافظات الست المحددة الى 
حد اآلن وسبق وان ابلغناكم بهذا في المذكرة 
السابقة بينما لجاننا المحلية التزال متواجدة من 

صباح يوم ١١ ابريل ٢٠١٦م .
ان استمرار الطرف اآلخر بهذه الطريقة يثبت 
للعالم عدم جديته في احالل اي سالم، ومن هذا 
المنطلق فإنه يتحمل المسئولية الكاملة لعدم 
جديته وعدم رغبته في تثبيت حقيقي لوقف 
إطــالق النار واالعمال القتالية وتهيئة االجــواء 
للجلوس على طاولة االمم المتحدة للحوار الجاد 
والبناء والخروج بحلول سلمية تحقن دماء ابناء 

شعبنا المظلوم.
وعليه .. فإننا نضعكم في صورة مايجري 
على الساحة اليمنية منذ تم االعــالن عن 
الوقف الطــالق النار واالعــمــال القتالية .. 
آملين اضطالعكم بــالــدور المنوط بكم 
وتحملكم المسئولية تجاه اي طــرف قد 
يعيق او يعرقل اي خطوات نحو السالم 

وحقن الدم اليمني.

األمم المتحدة لم تتخذ أي موقف من استهداف العدوان اللجان المحلية

ل مسئوليتها تجاه َمْن يعيق خطوات السالم وحقن الدم اليمني على األمم المتحدة تحمُّ
الطرف اآلخر أثبت عدم جديته في وقف العدوان وال وجود للجان المحلية في المحافظات الست

في اجتماع برئاسة الزوكا والصماد

قيادات المؤتمر وأنصار الله تناقش الرؤى المشتركة المتعلقة بوقف العدوان بصورة دائمة
التحذير من محاوالت شق الصف الوطني وتأزيم العالقة بين المؤتمر وأنصار الله

التأكيد على التنسيق الكامل والمشترك بين المؤتمر وأنصار الله إزاء ما تتعرض له بالدنا

كما عبر االجتماع عن اعتزازه وفخره بصمود وثبات جماهير 
الشعب اليمني في وجه العدوان الهمجي الغاشم على اليمن الذي 
استخدم مقدرات األمة العربية لقتل وحصار أبناء شعبنا اليمني ، 
وتدمير ُبناه التحتية من مطارات وموانئ وطرقات وجسور ومدارس 
وجامعات ومستشفيات ومساجد ومشاريع مياه والكهرباء واألسواق 
وصاالت األفراح ومعاهد ومساكن المكفوفين والمنشآت واألندية 
الرياضية والمصانع العامة والخاصة والمعاهد الفنية وكليات 
المجتمع وشبكات االتصاالت وتدمير المقدرات العسكرية واألمنية 
وتدمير اآلثار التاريخية واإلنسانية ومعالم الحضارة اليمنية الضاربة 
جذورها في عمق أعماق التاريخ،وصوًال الى تشجيع وتسهيل االمر 
لداعش والقاعدة والسماح لهما بالسيطرة على محافظات بالكامل 
واستجالب شركات القتل والتدمير بصورة اقل ما يقال عنها انها 

حرب شاملة ومدمرة لليمن أرضًا وإنسانًا وحضارة ووجودًا.
حيث حّيا االجتماع الدور البطولي والشجاع ألبناء القوات المسلحة 
واللجان الشعبية بثبات أسطوري في الدفاع عن الوطن والتصدي 
للغزاة والمرتزقة وتقديمهم أروع صور البطولة والتضحية في 
ميادين الشرف وبذلهم أرواحهم من اجل عزة وكرامة شعبنا 

اليمني.
ووقف االجتماع أمام المستجدات في الساحة الوطنية واإلقليمية 
والدولية، معتبرين أن ما تتعرض له بالدنا يأتي في إطار تنفيذ 

مخططات أعداء أمتنا العربية واإلسالمية والتي أدت لألسف إلى 
إدخال المنطقة في أتون صراعات وحروب وتمكين القاعدة وداعش 

وتدمير مقدرات األمة العربية واإلسالمية.
وناقش اللقاء الرؤى المشتركة المتعلقة بوقف العدوان بصورة 
دائمة تمهيدًا للعودة إلى عملية االنتقال السياسي السلمي بما يحقق 

السالم والمضي لبناء الدولة اليمنية العادلة. 
وأكد االجتماع على التنسيق الكامل والمشترك بين المؤتمر الشعبي 
العام وأنصار الله إزاء ما تتعرض له بالدنا من عدوان، مشيرين إلى ما 
يؤكدونه دائمًا من أهمية تحقيق السالم سالم الشجعان الذي يحقن 

دماء شعبنا اليمني ويحفظ له عزته وكرامته وسيادته واستقالله 
وسالمة أراضيه. 

ودعا االجتماع كافة أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف الداخلي 
وعدم السماع إلعالم العدوان ومرتزقته وأذيالهم في الداخل او 
الخارج الذين يبثون سمومهم محاولين شق الصف الوطني في 
مواجهة العدوان وتشويه وتأزيم العالقة بين أنصار الله والمؤتمر 
الشعبي العام وكل القوى الوطنية المناهضة للعدوان ، والعمل 
على تفويت الفرصة وعدم االنجرار وراء تلك الدعوات والتسريبات 
اإلعالمية غير السليمة، فمواقف المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله 

علن عبر قياداتهم وقنواتهم الرسمية وليس من خالل التسريبات.
ُ
ت

وأكد االجتماع في هذا الصدد وعلى وجه الخصوص على االخوة 
اعضاء وقيادات ومناصري المؤتمر الشعبي وانصار الله ومحبيهم 
أن عليهم جميعًا االلتزام بهذا التوجه وعــدم االنجرار والسير 
في ما يعيق ويعرقل ويخلخل اللحمة الداخلية لجماهير الشعب 
عمومًا وألنصار الله والمؤتمر على وجه الخصوص او يسيئ الى رموز 
المؤتمر وانصارالله بما يضعف عوامل الصمود في مواجهة العدوان 

ويحرف األنظار عن هذا الشأن..
وان المطلوب من الجميع التوجه للدعوة الى تعميق التالحم 
والثبات في مواجهة الــعــدوان والحث على المزيد من التالحم 
والجهوزية فالوطن يمر بمرحلة تاريخية حرجة تستوجب اليقظة 
ولم الشمل، والحفاظ على النسيج االجتماعي،من اجل الوطن وتقديرًا 
لدماء الشهداء األبرار الزكية والطاهرة التي سقطت في سبيل الدفاع 
عن الوطن والحفاظ على وحدته ومكتسباته وسيادته.وسالمة 

أراضيه .
وجدد االجتماع مطالبته المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس 
األمن الدولي بإعالن موقف واضح يدين عدم التزام دول العدوان 
ومرتزقته بوقف إطالق النار وعرقلة خطوات إحالل السالم، وأن 
استمرار العدوان والخروقات وعدم دخول وقف إطالق النار حّيز 

التنفيذ الى حد اآلن والتصعيد يؤثر على أي مفاوضات قادمة.

نحّيي الصمود األسطوري ألبطال الجيش واللجان في التصدي للغزاة والمرتزقة
ر أبناء الجيش واللجان أروع صور البطولة والتضحية في الدفاع عن الوطن

َّ
سط

العدوان زجَّ المنطقة في أتون صراعات وحروب تنفيذًا لمخططات أعداء األمة
مناقشة الرؤى المشتركة المتعلقة بوقف العدوان بصورة دائمة

ن القاعدة وداعش من السيطرة على محافظات بالكامل
َّ

العدوان شن حربًا شاملة ومدمرة على اليمن ومك

< رأس األخوان / عارف عوض الزوكا أمين عام المؤتمر الشعبي العام وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي ألنصار الله اجتماعًا مشتركًا ضم  
عددًا من أعضاء المجلس السياســي ألنصار الله واللجنة العامة للمؤتمر الشــعبي العام بالعاصمة صنعاء في إطار اللقاءات المستمرة والتنسيق 
بينهــم وبيــن كل القوى الوطنيه المناهضة للعــدوان والتي تؤكد وحدة الصف والموقف والكلمة والتالحم الشــعبي الوطني إزاء ما تتعرض له بالدنا من 

العدوان والتدمير، وتعزيز ثبات وصمود الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان. 

ندعو أبناء شعبنا إلى وحدة 
الصف وعدم السماع إلعالم 

العدوان ومرتزقته

ن عاليًا صمود  االجتماع ثمَّ
وثبات جماهير الشعب اليمني 

في وجه العدوان الهمجي


