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استنفار مؤتمري غير مسبوق لمواجهة تداعيات المذبحة المروعة
أعضاء اللجنة العامة يزورون الجرحى ويشاركون بتشييع الشهداء

تعيش قيادات واعضاء المؤتمر حالة استنفار منذ فشل المؤامرة التي استهدفت اجتثاث 
الصف األول والثاني من قيادات المؤتمر الشعبي العام وفي المقدمة القائد المؤسس الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- في قاعة عزاء آل الرويشان عصر 
السبت الدامي ٨ أكتوبر الجاري من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.. حيث 
تواصل قيادة المؤتمر لألسبوع الثاني جهودها للتخفيف من تبعات المذبحة المروعة التي 
استهدفت ابرز الرموز الوطنية وفي المقدمة قيادات واعضاء المؤتمر وكبار المسئولين 
العسكريين والمدنيين بعد أن فشلت مؤامرة المتآمرين ليخرج المؤتمر من جديد رغم 

الجراح واآلالم اكثر قوة وصالبة في مواجهة العدوان ومرتزقته.
أعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة واعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء الفروع 
وبتكليف من الزعيم علي عبدالله صالح مستمرون في زيارة جرحى المذبحة االجرامية 
اإلرهابية التي ارتكبتها طائرات تحالف العدوان السعودي مستهدفة قاعة عزاء قتلت 
وجرحت بصورة بشعة مئات األبرياء. طوال أيام االسبوع قام االخوة اعضاء اللجنة العامة 

محمد حسين العيدروس وأحمد الزهيري والقاضي احمد الحجري ود.نجيب العجي 
وحسين حازب وجليدان محمود جليدان وعبدالله مجيديع وهشام شرف بزيارة عدد من 
المستشفيات اطمأنوا خاللها على صحة جرحى القاعة الكبرى.هذا وكان قد قام عدد من 
اعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة واللجنة الدائمة ورؤساء الفروع بالمشاركة في دفن 
الشهداء من قيادات المؤتمر وانصاره والشخصيات الوطنية وتقديم واجب العزاء ألسرهم، 
حيث قام الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي األعلى عضو اللجنة العامة 
ومعه عدد من قيادات المؤتمر بتشييع الشهيد عبدالقادر هالل، هذا فيما قام االستاذ 
جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي عضو اللجنة العامة وعدد من قيادات 
المؤتمر بتشييع جثمان الشهيد الدكتور عبدالله المخالفي ونجله والدكتور أمين محيي 
الدين.من جهة أخرى قام الشيخ جليدان محمود جليدان بتشييع الشهيد عبدالقدوس 
الكبسي رئيس فرع المؤتمر بالحصن خوالن، هذا فيما قامت قيادات المؤتمر بتشييع 

العديد من الشهداء ومنهم ياسر التويتي والقيادات العسكرية.

قيادات المؤتمر تشترط وقف العدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم السعودية للعودة للمفاوضات
جددت قيادة المؤتمر الشعبي العام التأكيد أنه ال مفاوضات 
إّال بعد وقف العدوان ورفع الحصار الجائر على الشعب اليمني 
وتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم العدوان السعودي بحق 
ابناء شعبنا اليمني والتي كان آخرها المذبحة المروعة في قاعة 
العزاء بالعاصمة صنعاء حيث أكد األمين العام للمؤتمر االستاذ 
عارف الزوكا أن المفاوضات الحقيقية مع العدوان أصبحت في 
ميادين البطولة، وانتقدت قيادات المؤتمر المبعوث الدولي 
اسماعيل ولد الشيخ على مواقفه المتواطئة مع تحالف العدوان 
ومحاولة تمييع جريمة قاعة العزاء بتشكيل لجنة تحقيق من 

القتلة أنفسهم.
وبهذا الخصوص جدد األمين العام للمؤتمر مطالبة ولد 
الشيخ بفتح تحقيق دولــي محايد وشامل في مذبحة قاعة 

العزاء.
وقال: نطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرار شجاع 
ومسئول إليقاف العدوان السعودي وحلفائه على اليمن ورفع 
الحصار.. وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولي ومحايد لكشف 
حقيقة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي 
السبت قبل الماضي في صنعاء وراح ضحيتها المئات من 

الشهداء والجرحى..
وأضاف -في مداخلة مع قناة «العالم»- األربعاء: في الوقت 
الذي رحبنا فيه بدعوة بان كي مون االمين العام لألمم المتحدة 
بفتح تحقيق دولي محايد وشامل حول الجريمة الكبرى التي لم 
يشهد لها التاريخ مثيًال، فوجئنا بتصريحات المبعوث األممي 
الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ يطالب فيها مرتكبي الجريمة 
بسرعة نشر نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة مشكلة من 
تحالف العدوان.. متسائًال: هل يعقل ان يكون المجرم هو نفسه 

من يقوم بالتحقيق في جريمته؟!
وأوضح الزوكا :ألول مرة نشعر ان االمين العام لألمم المتحدة 
يتفاعل مع جريمة ارتكبها العدوان ويطالب بفتح تحقيق 
دولي محايد وهو موقف منطقي ومسئول ازاء جريمة بشعة 
ومؤلمة لإلنسانية وبالتالي اليحق للمبعوث األممي وال لغيره 

ان يطالب بغير ذلك..
منوهًا الى أن المطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة التعني 
أن العالم اليعرف أن مرتكب الجريمة النظام السعودي 
وحلفاؤه، ولكن التحقيق الدولي المحايد من اجل اثبات حقيقة 
مايرتكبه العدوان من جرائم بحق االبرياء وكشف ذلك امام 

الرأي العالمي..
كما جدد الزوكا مناشدته لألمم المتحدة والمنظمات الدولية 
واإلنسانية وكل الخيرين في العالم ان يتحركوا بمسئولية 
إلنقاذ حياة اكثر من ثالثمائة جريح حاالتهم خطيرة وحرجة 
والتدخل السريع إليجاد طائرات إلخالئهم من صنعاء ونقلهم 

الى الخارج لتلقي العالج..
مؤكدًا أن التباطؤ في انقاذ الجرحى سيتسبب في مجزرة 
أخــرى ضحاياها مئات المصابين المحاصرين الذين لم يتم 

السماح بنقلهم الى الدول التي رحبت بعالجهم..
وفي رده على تساؤل للقناة عن دور االمــم المتحدة في 
اخالء الجرحى، قال الزوكا: يبدو أن االمم المتحدة عاجزة عن 
نقل الجرحى ولألسف ان المبعوث األممي ولد الشيخ أبلغني 
انه يواجه صعوبة جدًا في اقناع السعودية وحلفائها بالسماح 

لطائرات االخالء بنقل الجرحى..

وأضاف: نستغرب ممن لم يستطع اقناع السعودية للسماح 
بإخالء جرحى كيف سيستطيع حل المشكلة الرئيسية في 

اليمن..
هذا وكان االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا قد ناشد -الثالثاء- المجتمع الدولي سرعة التدخل 
إلنقاذ حياة الجرحى الذين سقطوا في الجريمة النكراء التي 
ارتكبها النظام السعودي وحلفاؤه باستهدافهم قاعة عزاء 

بالعاصمة صنعاء.
وأعرب الزوكا عن أسفه اننا منذ ارتكاب المذبحة ونحن نتابع 
المنظمات الدولية وعلى رأسها االمم المتحدة وكل المنظمات 
االنسانية في سبيل ارسال طائرة إلخالء الجرحى الذين يزيد 
عددهم عن ستمائة جريح منهم اكثر من ثالثمائة حاالتهم 

حرجة..
ولألسف الشديد لم نستطع الحصول على طائرة إلخالء 
الجرحى..واجدها مناسبة لدعوة كل الخيرين في العالم وأناشد 
الضمير االنساني اذا كان ال يزال هناك ضمير انساني التدخل 
إلنقاذ هؤالء الجرحى بإيجاد طائرة لنقلهم من العاصمة صنعاء 
للعالج في الخارج.. كما اجدها فرصة ألناشد االمم المتحدة 
ومنظمات حقوق االنسان ومجلس االمن التدخل السريع إلنقاذ 
حياة الجرحى مالم فإننا قادمون على مجزرة اخرى وهي مجزرة 

عدم انقاذ ارواح هؤالء الجرحى..
وأكد االمين العام للمؤتمر على ضرورة ان يتدخل مجلس 
االمن الدولي إلصدار قرار بوقف العدوان السعودي وحلفائه 

على اليمن..
كما رحب الزوكا بدعوة االمين العام لألمم المتحدة إلى إجراء 
تحقيق دولي شامل ومحايد في هذه المجزرة الكبرى والتي 

راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.

من جانبه أكد االمين العام المساعد للمؤتمر االستاذ ياسر 
العواضي، التمسك بمطالب تشكيل لجنة تحقيق دولية أممية 
للتحقيق في كل جرائم قصف وابــادة المدنيين في اليمن، 
وندعو االمم المتحدة ومجلس حقوق االنسان الى البت الفوري 

في ذلك.
ورحب االمين العام المساعد للمؤتمر وعضو الوفد الوطني 
في مشاورات الكويت " بدعوة االمين العام لالمم المتحدة 
بتشكيل لجنة أممية مستقلة ومحايدة في جرائم الحرب 
في اليمن وآخرها جريمة قاعة العزاء (القاعة الكبرى) لينال 

المجرمون عقابهم"
وعلق العواضي في تغريدات له بتويتر،على محاولة العدوان 
السعودي إنكار الجريمة البشعة وقــال:" حتى في الحروب 
اخالق اليهرب الشجاع من عمله مهما كان ، وما كان تحتاج 
المغالطة لساعات الن العالم واليمنيين عارفون الحقيقة"، 

وقال: "عمومًا اعتراف جيد ولو متأخر"
واوضح االمين العام المساعد للمؤتمر " نعرف ان تحالف 
العدوان هو من قتل المدنيين في القاعة الكبرى وفي كل مكان 
ولكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة ستقود الى محاكمة 

دولية".. وقــال: "فهل يضغط المجتمع الدولي بتشكيلها 
ويجبر التحالف بقبول لجنة تحقيق دولي مستقلة بإشراف 
االمم المتحدة وبقرار منها"، واضاف: "والسؤال لماذا اليقبل 

تحالف العدوان بتحقيق اممي محايد"؟
بدورها أكدت األمين العام المساعد للمؤتمر األستاذة فائقة 
السيد باعلوي، أنه ال عودة للمفاوضات قبل االنتصار لدماء 
شهداء مجزرة قصف طيران العدوان السعودي لتجمع عزاء 

في القاعة الكبرى بصنعاء.
وطالبت السيد- في تصريح لقناة «الميادين»: بإدانة 
المجرمين الذين يقفون خلف هذه الجريمة ومالحقتهم دوليًا، 
مؤكدة أن الوفد الوطني مع مطالب وحق الشعب اليمني في 
الرد على هذا االعتداء البربري الذي لم يسبق له مثيل في 

تاريخ البشرية. 
ودعــت مجلس األمــن الى اتخاذ قــرار فــوري وملزم بوقف 
العدوان الغاشم ورفع الحصار االقتصادي المفروض على 

الشعب اليمني منذ قرابة العامين.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية 
الــى العمل على سرعة رفــع الحصار الــذي يفرضه تحالف 
العدوان على الطيران المدني الى مطار صنعاء الدولي، وفتح 
األجــواء بما يتيح اخــالء الجرحى الذين سقطوا في جريمة 
القصف السعودي لقاعة العزاء وكل جرحى العدوان الذين 
يلفظون انفاسهم نتيجة الحصار والنقص فــي األدويــة 

والمستلزمات الطبية.

الزوكا: نستغرب أن ولد الشيخ يطالب السعودية بالتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها
العواضي: متمسكون بمطالب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم السعودية
فائقة السيد: ال عــودة للمفاوضات قبل االنتصار لدماء شهداء مذبحة العزاء

مصدر بمكتب رئيس المؤتمر يدين االعتداء األمريكي على بالدنا ويندد باستهداف سفينة أمريكية
صرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بأن النظام السعودي ونتيجة لفشله الذريع في تحقيق 
اي من اهدافه االستراتيجية العدوانية على بالدنا وبعد ان 
عجز مرتزقته من الجنجاويد وبالك ووتر وداين جروب 
وغيرهم من شذاذ اآلفــاق المستأجرين من قبل النظام 
السعودي والمتحالفين معه عن احراز اي تقدم ميداني 
ضمن مخططهم الحتالل اراضينا اليمنية الطاهرة او 

النجاح في اي محاولة له لتحقيق اهداف عسكرية..
لجأ هذا النظام الحاقد في محاولة عبثية جديدة تعكس 
حالة التخبط واليأس التي وصل اليها من خالل استجالبه 
اعدادا من تنظيم القاعدة وداعش العائدين من سوريا، 
وتوجيههم الى عدن.. ومن ثم ارسالهم الى باب المندب 
والمخا والحديدة بواسطة الفار هادي وتكليفهم بالقيام 
بمهاجمة السفن المتواجدة في المياه االقليمية قبالة 
السواحل اليمنية وعرقلة المالحة الدولية ، وإلصاق التهمة 
بالجيش واللجان الشعبية الذين ليس لهم اي عالقة بأي 
هجمات زعم انها حدثت في البحر االحمر من قبل الجيش 
ات عارية من  ات واالدعاء واللجان الشعبية وان تلك االفتراء
الصحة االمر الذي دفع النظام السعودي الى استغالل ما 
ات حول هجمات عسكرية على البوارج  روج له من ادعاء

االمريكية واتخاذها كذريعة ومبرر لهم لجر الواليات 
المتحدة االمريكية للمشاركة الفعلية والمباشرة في 
صراع مسلح في البحر االحمر ومضيق باب المندب والتي 
باشرت بمهاجمة شواطئنا الساحلية ومناطقنا الحيوية 
دون اي مبرر.ان المؤتمر الشعبي العام وهو يدين تلك 
الممارسات سواء تلك التي قيل انها استهدفت البوارج 
ات المباشرة التي قامت بها  البحرية االمريكية، او االعتداء
القوات االمريكية صباح الخميس والتي استهدفت بالدنا 
على مرأى ومسمع من الجميع يؤكد انه ضد اي اعمال او 
ممارسات من شأنها اقــالق المالحة الدولية، او السالمة 

الدولية في مضيق باب المندب والبحر االحمر..
ويؤكد مجددًا أن ال صلة للجيش واللجان الشعبية بما زعم 
ات او اعمال عسكرية عدائية ضد اي جهة  زورًا من اعتداء
في المياة الدولية، وعلى وجه الخصوص في المياه االقليمية 
لبالدنا، وان هذا يندرج في ظل الهوس والتزييف االعالمي 
الذي تمارسه وسائل اعالم العدوان, والتي تأتي في محاولة 
فاشلة للتغطية على جرائم العدوان السعودي والمتحالفين 
معهم والمرتكبة بحق ابناء شعبنا والتي كان آخرها المجزرة 
،بل المحرقة البشعة التي إقدم عليها العدوان السعودي 
ومن معه واستهدافهم بأربع غارات جموع المواطنين 

الذين كانوا يتواجدون في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء 
لتقديم واجب عزاء.

واختتم المصدر بأن الجانب األمريكي على علم ودراية من 
خالل قنوات دبلوماسية وخاصة بوصول أعداد من عناصر 
تنظيم القاعدة وداعش إلى مطار عدن ومينائها البحري 
تحت مسميات عــدة ليتم استخدامهم لتنفيذ أعمال 
إرهابية عدائية تستخدم كمبررات لتدويل وإلقاء اللوم 
على القوى المناهضة للعدوان السعودي الجائر..وطالب 
المصدر حكومتي الواليات المتحدة األمريكية وروسيا 
بضرورة تحّري الحقائق والتنّبه، وحكومات كل الدول التي 
لها تواجد بحري عسكري في المنطقة باالنتباه لمثل تلك 
األعمال اإلرهابية وأعمال القرصنة البحرية وما ينتج عنها 

من أعمال منافية لقواعد وقوانين المالحة الدولية.
وجّدد المصدر التأكيد على أن الجيش والقوات المسلحة 
اليمنية وقوات األمن واللجان الشعبية أحرص من غيرهم 
على سالمة أمن المالحة البحرية في مضيق باب المندب 
اإلستراتيجي الهام والبحر األحمر، وحريصة أيضًا على أن 
تظل مياه ذلك الممر المائي بعيدًا عن أي صراعات أو 
تحشيد عسكري، وأن يبقى ممرًا آمنًا للمالحة البحرية 

الدولية وللتجارة العالمية.

أبو راس والزوكا يهنئان رئيس المؤتمر
(٥٣) لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة  بالعيد الـ

رفع األخوان األستاذ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
واألستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة 
لألخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية 
السابق بمناسبة حلول العيد الـ٥٣ لثورة الـ١٤ من أكتوبر المجيدة..متمنيًا للزعيم 
بهذه المناسبة الوطنية الغالية دوام الصحة والعافية وأن تعود على بالدنا وقد 
تحقق االنتصار العظيم واألمن واالستقرار في ربوع اليمن الواحد الموحد.. كما 
بعثا ببرقيات تهاٍن مماثلة إلى اإلخوة أعضاء اللجنة العامة والقيادات التنظيمية 
والتنفيذية ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات ومن 
خاللهم إلى جميع قياديي وأعضاء وأنصار المؤتمر في الداخل والخارج، متمنيين 
لهم دوام الصحة والعافية.. كما بعثا برقيات إلى أمناء األحــزاب والتنظيمات 

السياسية وقيادات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية واالجتماعية.
الى ذلك رفع اإلخوة األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية 
والتفتيش المالي ببرقيات تهاٍن إلى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الوطنية..كما بعثوا برقيات 
تهاٍن مماثلة إلى مختلف قيادات التكوينات القيادية تمنوا فيها من المولى القدير 
أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على شعبنا وبالدنا وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه 

من انتصار على قوى العدوان، ويعم األمن واالستقرار ربوع اليمن.

العواضي يواسي أسرة الشهيد
 شجاع الدين عند وصوله صنعاء

قام االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر العواضي، فور 
وصوله الى العاصمة صنعاء ضمن الوفد الوطني ، بزيارة الى منزل الشهيد ابراهيم 
مالك شجاع الدين، احد شهداء جريمة العدوان السعودي بحق المشاركين في 
عزاء آل الرويشان يوم السبت ٨ أكتوبر الجاري، وقدم االمين العام المساعد، 

واجب العزاء الى اقارب الشهيد وأفراد أسرته في مصابهم الجلل..
وكان االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر العواضي عبر 
عن حزنه العميق على الشهيد إبراهيم شجاع الدين، وقال في رثاء لعدد من 
الشهداء :" شخصيًا خسرت في إبراهيم أخًا عزيزًا وصديقًا محبًا أصيًال شهمًا، 
نقي السريرة".. وأضاف: "خسرنا فيه قياديًا وناشطًا مؤتمريًا صاعدًا، مفعمًا 
بالحماس والصدق وشعلة عزيمة متقدة، لم يطفئها إال الموت، لكن روحه تظل 
في تلك الصورة التي عرفناه بها، حية بيننا، وتظل ذكراه عندي، وعند أصدقائه، 

وكل من عرفه خالدة نقية".

الزعيم يحّيي مواقف 
الرئيس علي ناصر محمد 
الرفضة للعدوان على بالدنا

بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
ــعــام- برقية  االســبــق رئــيــس المؤتمر الشعبي ال
للرئيس علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية االسبق رئيس المركز العربي 
للدراسات االستراتيجية، هنأه فيها بالعيد الـ٥٣ 
ا الزعيم  لثورة الـــ١٤ من اكتوبر المجيدة.كما حيَّ
المواقف الشجاعة للرئيس علي ناصر محمد برفضه 
العدوان الغاشم على بالدنا من قبل التحالف الذي 
تقوده السعودية والتي تشن حربًا على بالدنا من 
قرابة العام والثمانية أشهر. "الميثاق" تنشر نص 

البرقية:
بسم الله الرحمن الرحيم

ـــ٥٣ لثورة  أجــد أنــه من الــواجــب.. وخاصة في العيد ال
الـــ١٤ من أكتوبر المجيدة الــذي يحل على شعبنا وهو 
مثقل باألحزان واآلالم ويعاني من الجروح الغائرة التي 
أحدثها عدوان نظام آل سعود ومن تحالف معه ودعمه 
-ومازال يدعمه- وأصبح اليوم يوّجه صواريخه من بوارجه 
المتواجدة في البحر األحمر نحو سواحل وشواطئ بالدنا 
مستهدفًا مراكز حيوية ومناطق سكنية، إلى جانب ما 
يقوم به عدوان آل سعود من استهداف ألبنائنا وإخواننا 
وآبائنا وأطفالنا ونسائنا ويمعن في قتلهم بدون وجه حق، 
ومن لم يقتله يوّجه طائراته وصواريخه وقنابله العنقودية 
والفراغية والفوسفورية وكل أسلحته المحّرم استخدامها 
دوليًا نحو من استثناهم الموت ليحرقهم ويشوههم 
ويحدث فيهم الجروح واإلعاقات التي ستظل مالزمة 

لهم مابقيو أحياء في هذه الدنيا.
ــثــورة عظيمة  أقــــول.. إنــه فــي هــذا العيد المجيد ل
استطاعت أن تجبر اإلمبراطورية التي كانت ال تغيب عنها 
الشمس على الرحيل من أرضنا وتحقق االستقالل الوطني 
الناجز لشطرنا الجنوبي الغالي، أن أجدد التحايا والتقدير 
واالعتزاز لكل أولئك المناضلين الشرفاء الصادقين مع 
وطنهم وشعبهم وثورتهم والذين -كما قلت في خطابي 
يوم أمس- لم يتلطخوا بعار العمالة واالرتزاق واالرتهان 
لقوا 

ُ
لألعداء، ولم يغرهم بريق المال المدّنس، ألنهم خ

ليكونوا نماذج للنقاء الوطني، لم يكن همهم السلطة أو 
الجاه أو الثروة.. بل كانت همومهم وأهدافهم أسمى وأنبل 

من كل وسخ الدنيا وملذاتها اآلنية..
وألننا نعيش مع جماهير شعبنا المكلوم مباهج عيد 
ـــ٥٤ لثورة  ثــورة ١٤ أكتوبر بعد أن احتفلنا بالعيد ال
سبتمبر (قبل عشرين يومًا)، ال ننسى قادة الثورة األماجد 
اعها األوفياء في يوم عيدهم الذين ظلوا متمّسكين  وُصنَّ
بقيم ومبادئ وأهداف الثورة التي ضحوا من أجلها وقّدموا 
حياتهم فداًء لها وفي مقدمتهم األخ العزيز الرئيس علي 
ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
(سابقًا) رئيس المركز العربي للدراسات االستراتيجية، 
وأبرز وأهم رموز النضال الوطني الذي قّدم من أجل الوطن 
 جهده وُعصارة فكره وقدراته، 

ّ
والثورة والوحدة جل

فهذا المناضل الجسور والصادق في مواقفه ومبادئه والذي 
ع 

ّ
لم يتغّير، كان له دوره الوحدوي الكبير فهو الذي وق

معي على كثير من االتفاقيات الوحدوية وأنهينا حالة 
الصراع الدامي الذي كان قائمًا بين الشطرين، وعملنا معًا 
على تذليل كل الصعاب والعراقيل التي كانت تعترض 
مسار العمل الوحدوي، وبفضل جهود كل الوحدويين 
الشرفاء توّصلنا إلى ذلك اليوم التاريخي الـ٢٢ من مايو عام 
علن فيه إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 

ُ
١٩٩٠م الذي أ

وقيام الجمهورية اليمنية.
األخ المناضل علي ناصر محمد ظل ذلك المناضل الجسور 
مع شعبه ووطنه مؤيدًا ومتبنيًا لكل قضاياه الوطنية 
الحقة، كيف ال وهــو القادم من خنادق النضال الوطني 
والمتشّرب قيم وأخالقيات الفداء والتضحية من أجل 
الوطن والشعب من منبعها الحقيقي، وهو الذي ترعرع 
على حب الوطن.. وقّدم الغالي والنفيس من أجل انتصار 
إرادة الشعب في التحّرر واالستقالل والثورة والجمهورية 
والوحدة، ولم يسمح أو يرضخ بأن يتدّنس تاريخه الوطني 
النضالي بالعمالة واالرتزاق على حساب الوطن والشعب، أو 
ى عن مبادئ وقيم الثورة وغاياتها السامية، ولهذا 

ّ
يتخل

ظل محافظًا على مواقفه المبدئية الثابتة.. شامخًا عزيزًا 
ة اليمن.ولهذا جاء موقفه الرافض للعدوان 

ّ
بشموخ وعز

على وطنه وشعبه.. وكذلك جاءت إدانته القوية لمجزرة 
اإلبادة الجماعية التي ارتكبها نظام آل سعود والمتحالفون 
معه ضد أبناء شعبنا في الـ٨ من أكتوبر الحالي الذين كانوا 
متواجدين في القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء لتقديم 
واجب العزاء آلل الرويشان في فقيدهم المناضل الشيخ 
علي بن علي الرويشان، ونتج عن تلك المجزرة البشعة 
استشهاد وإصابة أكثر من سبعمائة شخص.. إن هذا 
الموقف الوطني النبيل لــألخ الرئيس علي ناصر محمد 
غير مستغرب من قامة وطنية كبيرة، فقد قال العرب 

"اليستغرب الشيء من معدنه".
فتحية لرفيق النضال الثوري الوحدوي ورجل الفكر 
ز الرئيس علي ناصر محمد..  والثقافة والسياسة المتميِّ
والتحية موصولة لكل الرفاق المناضلين الشرفاء األوفياء 
الذين ظلوا على عهدهم ووعــدهــم.. ولكل يمني ُحّر 

وغيور على وطنه وشعبه.

المؤتمر يواسي أهالي ضحايا تفجير عزاء مأرب
ات وسائل اعالم العدوان ومزاعمه حول التفجير الذي استهدف خيمة عزاء آل الشدادي بمحافظة مارب، وقال  سخر مصدر اعالمي بالمؤتمر الشعبي العام من ادعاء
المصدربأن تلك االعمال " ليست من قيم واخالق اليمنيين، وانما من ضمن الثقافة الجديدة التي زرعتها دول العدوان عبر عناصرها االرهابية، والتي دفعت بهم الى 
بالدنا وكذلك الذين عملت على استقطابهم ونجحت في التأثير الفكري عليهم ودفعهم لممارسة مثل هذه االعمال"وأكد المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان 
الشعبية والقوى الوطنية الصامدة في وجه العدوان يخوضون حرب الدفاع عن الكرامة ومواجهة العدوان ومرتزقته بشجاعة وبطولة.. وأضاف: إن ابطال الجيش 
واللجان ليسوا مضطرين للجوء لمثل هذه االعمال الجبانة، وأنهم يتحلون بقيم األصالة اليمنية وما يمليه عليهم الواجب الديني والوطني، مشيرا إلى أن البطوالت التي 

يسطرونها في ميادين القتال خير دليل على ذلك..
وعبر المصدر عن ادانته واستنكاره الشديدين للعمل االرهابي الجبان، والذي اسفر عن سقوط وجرح قرابة ١٤ بينهم إصابات خطيرة، حسبما نشرته وسائل اعالم..
وتقدم المصدر بعميق المواساة واصدق التعازي لكافة ذوي ضحايا الجريمة االرهابية الدخيلة على مجتمعنا اليمني وقيمنا النبيلة، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل..


