
وفي اللقاء قّدم األخ الزعيم للضيف ثالث صور تعكس حجم اإلجرام 
الذي ترتكبه السعودية والمتحالفون معها، إحداها صورة تلك الطالبة 
التي استشهدت جّراء قصف طائرات العدوان لمدرسة الفالح بمديرية 
نهم، والتي نتج عنها قتل وجرح عدد كبير من زمالئها طالب المدرسة 
والمدرسين، وهي الجريمة التي ترقى إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها 
القانون ويقّدم مرتكبوها للمحاكمة في المحاكم الدولية جّراء ما ارتكبوه 

من جرائم في حق اإلنسانية.

تلت في 
ُ
وقال األخ الزعيم: انني أقّدم لك هذه الصورة للطفلة التي ق

مدرستها والتي أفجعت كل يمني، والشك أنها ستفجع الكثير من البشر، 
مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن هناك عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى 
من مختلف الفئات العمرية، وأن لدينا أكثر من ١٤٠٠ طفل استهدفهم 
ل فاجعة 

ّ
العدوان، غير ان مقتل هذه الطفلة في مدرستها بنهم تشك

كبيرة أدمت القلوب وجعلت العيون تذرف الدمع بدون إرادة، نظرًا 
لبشاعة الجريمة التي استفزت مشاعر كل اليمنيين وجعلت العيون 
تذرف الدموع بمجرد النظر إلى هذه الصورة المؤلمة للطفلة التي تقطعت 
أشالؤها وزميلتها التي مازالت قابضة على حقيبتها المدرسية وهو ما 

جعل القلوب تقطر دمًا.

نص كلمة الزعيم:
صورة وعيني تدمع وقلبي يقطر دمًا من األلم لما شاهدته حول قتل 
هذه الطفلة في المدرسة في نهم في إطار ضرب عشوائي غاشم عدواني 
دون أي مبرر وبدون أي سبب، ضرب هذه المدرسة وقتل فيها عددًا 
من األطفال يحملون حقائبهم المدرسية، وبترت رجلها وسال دمها 
هذه البنت، صحيح أن عندنا قتلى باآلالف وأكثر من ألف وأربعمائة طفل 
كلها ألم لدى كل اليمنيين ولدى كل من عنده جوانب إنسانية في العالم 
يتابعوه هذا الشيء، لكن هذه أنا بالذات حرقة في القلب ألني اشاهدها كل 
يوم في التلفزيون وهذه الطفلة الثانية وهي مقطعة األشالء، هذه هي 
الجوانب االنسانية لنظام آل سعود، لنظام العدوان الغاشم، ونسألكم أيتها 
الدول الدائمة العضوية أين االنسانية؟ لماذا ما يرتفع صوتكم حول هذا 
العدوان الغاشم، أنا أخاطب من خالل عضو البرلمان البريطاني أخاطب 
البرلمان البريطاني وكل برلمانات العالم أن ينظروا إلى هذا االجرام إلى هذا 
العدوان الغاشم غير المبرر، وهذا هو الشخص اآلخر يحرق وسط القاعة 
وهذا ليس حادثًا واحدًا، هناك مئات الحوادث باألسواق في الجامعات في 
المدارس في مستشفيات بال حدود في كل أنحاء الوطن في تعز أحرقوا 
مدينة من أفضل المدن وتعتبر المدينة الثانية في اليمن وهي مدينة تعز 
أحرقوها وأحرقوا أطفالها ودّمروا اقتصادها، كل اليمن مدّمر، فأنا أخاطب 
من خاللك مجلس العموم البريطاني ومجالس البرلمانات في العالم انظروا 
إلى االنسانية وتحدثوا بصوت عاٍل، صحيح ليس عندكم مصالح كبيرة 

عندنا لكن مصالح اإلنسانية، فأتمنى أن تصل رسالتي هذه وأنا أتحدث 
باسم األطفال والنساء واأليتام في الجمهورية اليمنية.

æ وبعد ذلك تحدث عضو مجلس العموم البريطاني قائًال:
شكرًا جزيًال فخامتكم على إطالعنا على هذه الصور.

كما عّبر األخ الزعيم عن شكره وشكر كل قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وأنصاره والغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني 
للسيد أندرو ميتشل على شجاعته والذي تحّمل مشاق ومتاعب السفر 
إلى اليمن، وحرص على أن تتم زيارته لبالدنا التي يئن أبناؤها ألمًا ووجعًا 

من بشاعة الجرائم التي ترتكب في حق اليمن أرضًا وإنسانًا.
ز الحديث في اللقاء حول مجمل األوضــاع السياسية والجهود 

ّ
وترك

بذل إليقاف العدوان وتحقيق السالم، وكذلك األوضاع 
ُ
التي يجب أن ت

اإلنسانية المتردية وتداعيات منع وصول اإلمدادات الغذائية والدوائية 
والمشتقات النفطية، بما في ذلك المساعدات اإلغاثية الدولية، ومنع 
ــراغ حموالتها  السفن التي تحملها من الرسو في ميناء الحديدة إلف
وتوزيعها للمواطنين المحتاجين والذين انقطعت بهم السبل وفقدوا 
مصادر رزقهم ومعيشتهم، حيث مازالت دول العدوان تقصف الميناء 
بين فترة وأخرى حتى ال تستطيع السفن الرسو على شاطئها، بهدف 
تجويع وقتل الشعب اليمني، إلى جانب ما تقوم به طائراتهم وبوارجهم 
الحربية من قتل للمواطنين المدنيين األبرياء، وفي مقدمتهم األطفال 
ع، وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد الذين تستهدفهم غارات 

ّ
الرض

العدوان بشكل يومي، باإلضافة إلى قتل النساء والشباب والشيوخ والعجزة 
والمرضى والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة، من خالل قصف التجّمعات 
السكانية والمساكن على رؤوس ساكنيها بالصواريخ والقنابل العنقودية 

بوحشية لم يشهد لها التاريخ مثيًال.
 باإلضافة إلى ارتكاب مجازر إبادة جماعية في حق المواطنين أثناء 
تجّمعاتهم في األسواق والساحات والميادين العامة وأثناء سفرهم في 
الطرقات العامة، والتي كان آخرها مجزرة مدرسة الفالح في مديرية نهم، 
ضاف إلى ما سبقها من مجازر وإبادة جماعية، وخاصة 

ُ
وهي المجزرة التي ت

تلك المجزرة البشعة التي نتجت عن استهداف القاعة الكبرى بالعاصمة 
صنعاء بالصواريخ والقنابل األمريكية والبريطانية يوم الـ٨ من أكتوبر 
٢٠١٦م، وبعدها مباشرة مجزرة الزيدية بمحافظة الحديدة، وقبلها 
مجازر مخّيم المزرق للنازحين بمحافظة حجة، والمجازر العديدة في 

محافظة صعدة، التي اعتبرها العدوان منطقة عسكرية، قتل فيها البشر 
ودّمر الحجر وأحرق الشجر، ولم يردعه رادع، وحّول الكثير من المدن 
والقرى في صعدة إلى أثر بعد عين، وكذلك مجازر المخا، ومستبأ ولحج، 
والعبر بمحافظة حضرموت، وذمار وسنبان، وعمران وأرحب، وتعز، 
وتجّمع المهمشين بصنعاء، ومجزرة حي الهنود بالحديدة، ومجزرة 

صرواح بمحافظة مأرب.
وعّبر األخ الزعيم عن األسف الشديد كون هذا العدوان البربري الغاشم 
الذي ُيرتكب ضد شعب ووطن ال ينشدان سوى السالم لهما ولآلخرين، 
يتم بدعم وتمويل لوجيستي من ِقبل دول تّدعي التزامها بمبادئ حقوق 
اإلنسان واحترامها للحريات العامة والخاصة، وحرصها على السالم، 
وترسيخ النهج الديمقراطي في كل دول العالم، وفي مقدمة من يدعم 
ويزّود دول العدوان باألسلحة والذخائر والقنابل الذكية المحّرمة دوليًا، 

الواليات المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة وإسرائيل.
ولعل تصريح السيد وزير الدفاع البريطاني يعتبر خير دليل وشهادة 
قاطعة وحاسمة على حقيقة دور بريطانيا في دعم العدوان على اليمن، 
وكذلك تصريح البيت األبيض األمريكي إثر مجزرة القاعة الكبرى الذي 
علن فيه وبصريح العبارة أن دعم أمريكا للسعودية ال يعني أنه شّيك 

ُ
أ

موقع على بياض، ومع ذلك فالعدوان لم يتوقف، بل زادت وحشيته 
وضراوته، والدعم األمريكي والبريطاني مستمر ويسير على قدم وساق، 
ونحن نأمل أن تراجع بريطانيا مواقفها الداعمة للعدوان، وأن تسعى 
إليقافه وإحالل السالم في اليمن، وتحقيق السالم بين اليمن وجارتها 
السعودية، نظرًا لما تمتلكه بريطانيا من خبرة واسعة بالمنطقة والعالم 
وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق األوسط وبالذات الجزيرة العربية 

والخليج.
وعّبر األخ الزعيم علي عبدالله صالح عن أمله في أن تتضح الحقائق أمام 
مجلس العموم البريطاني من خالل ما اطلع عليه السيد أندرو ميتشل 
أثناء زيارته، عن المآسي وجرائم الحرب التي ترتكبها دول العدوان 
على بالدنا معتمدة على دعم أمريكا وبقية الــدول األوروبية والكيان 
اإلسرائيلي، والذي نأمل أن يكون لمجلس العموم البريطاني موقف حازم 
اكة والقنابل  من استمرار تزويد السعودية وحلفائها باألسلحة الفتَّ
العنقودية والفوسفورية والفراغية والمشّبعة باليورانيوم التي تفتك 
باليمنيين وتدّمر البنى التحتية، وفي المقدمة تدمير الطرق والجسور 

والمدارس والجامعات، والمصانع الخاصة والعامة ومزارع المواطنين، 
ومشاريع المياه والكهرباء وكل المشاريع التنموية والخدمية التي حققها 
اليمنيون بجهدهم وعرقهم وبإمكاناتهم المتواضعة طيلة خمسين 
عامًا، وليس أدل على ذلك الحقد وروح االنتقام التي تسكن قلوب آل 
سعود ومن تحالف معهم ضد الشعب اليمني الحضاري العريق.. من 
إقــدام طائرات العدوان على قصف ميناء بالحديدة وتدميره تدميرًا 
كامًال، والذي يعتبر الميناء الرئيسي في البالد، إلى جانب تدمير بقية 
الموانئ اليمنية "المخا والصليف والخوخة ورأس عيسى على ساحل البحر 
األحمر" وكذلك قصف وتدمير المطارات، باإلضافة إلى إغالق األجواء 
اليمنية، ومنع الرحالت الجوية المدنية من وإلى مطار صنعاء، األمر الذي 
ضاعف من معاناة اليمنيين وبالذات المرضى والجرحى وكبار السن الذين 
يحتاجون إلى العالج في الخارج، نتيجة للحاالت المرضية المستعصية التي 
يعانون منها، ولعدم استطاعة المستشفيات في اليمن تقديم الرعاية 
والتطبيب للمحتاجين، بسبب عدم وجود األدوية، ولما تعّرضت له الكثير 
من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية من تدمير من ِقبل طائرات 
العدوان، بما فيها مستشفيات أطباء بال حدود في منطقة عبس وبقية 

مراكزها ومستشفياتها في كرش بلحج وحيدان بصعدة.
æ من جانبه عّبر السيد أندرو ميتشل عن شكره لألخ الزعيم على 
استقباله، موضحًا أن زيارته لليمن تأتي في إطار حرص مجلس العموم 
على التعّرف على حقيقة األوضاع اإلنسانية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة 
لهذه الزيارة التي تعتبر األولى له لليمن والتي مكنته من االطالع على 
فة من الحكومة البريطانية وعلى ما 

ّ
طبيعة عمل فرق نزع األلغام المكل

يقدمه المتطوعون من منظمة أوكسفام من خدمات للمواطنين الذين 
يتواجدون في مخيم يأوي حوالي خمسة آالف شخص في صعدة، وأنه 
سينقل ما شاهده ولمسه لزمالئه في مجلس العموم البريطاني الذي بدوره 
سيعمل على حث الحكومة البريطانية على المساهمة للوصول إلى حل 
سياسي في اليمن بحكم العالقات التاريخية التي تربط بريطانيا باليمن.
مشيرًا إلى أن هناك مسارين لحل األزمة اليمنية.. يتمثل المسار األول 
في الحوار المباشر بين اليمن والسعودية، والمسار الثاني بين اليمنيين 
أنفسهم، وهما المساران اللذان من شأنهما إيقاف الحرب وتحقيق السالم 

بين البلدين الجارين وفي اليمن نفسها.
م األخ الزعيم علي عبدالله صالح لعضو مجلس 

ّ
وفي ختام اللقاء سل

العموم البريطاني السيد أندرو ميتشل رؤية لخارطة طريق لحل األزمة 
في اليمن، وإيقاف العدوان، إلحالل السالم في اليمن فيما بين اليمنيين 
أنفسهم.. وتحقيق السالم بين اليمن والسعودية، موّجهة لمجلس العموم 
البريطاني، على أمل تبّنيها وتنفيذها بما يضمن وقف الحرب واالقتتال 
الداخلي وإنهاء الحصار المفروض على اليمن، وإلغاء وضع اليمن تحت 
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وإلغاء العقوبات على المواطنين 

اليمنيين.
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خالل لقائه عضو مجلس العموم البريطاني

ص جرائم العدوان السعودي بحق اليمن في ثالث صور
ّ

الزعيم يلخ
نأمل أن تراجع بريطانيا مواقفها من العدوان وأن تسعى إليقافه وإحالل السالم في اليمن

 الحكومة البريطانية على المساهمة 
ُّ

ميتشل: سنحث
للوصول إلى حل سياسي في اليمن

هناك مساران لحل األزمة اليمنية بحوار مباشر 
مع السعودية وبين اليمنيين 

م عضو مجلس العموم رؤيته لخارطة طريق حل األزمة اليمنية
ّ

رئيس المؤتمر يسل

اســتقبل الزعيــم علي عبداللــه صالح- رئيــس الجمهورية األســبق رئيــس المؤتمر 
الشــعبي العام- الخميس، الســيد أندرو ميتشــل عضو مجلس العموم البريطاني وزير 
الدولة للتنمية الدولية األسبق في حكومة السيد ديفيد كاميرون عن حزب المحافظين 
في بريطانيا، وذلك بحضور األســتاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشــعبي 
العام والشــيخ يحيى علي الراعي األمين العام المســاعد للمؤتمــر رئيس مجلس النواب 
والمهندس هشــام شــرف عضو اللجنــة العامة وزيــر الخارجية والدكتــور عبدالله أبو 

حورية عضو اللجنة الدائمة نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية..
رًا عن ارتياحه للزيارة  وفــي بداية اللقاء رّحب األخ الزعيم بعضو مجلس العمــوم، معبِّ
ر عن صدق مشاعره اإلنسانية في هذه الظروف الصعبة  التي يقوم بها لبالدنا والتي تعبِّ
التي تعيشــها اليمن في ظل العــدوان الذي تواصل طائراته التحليق بصورة مســتمرة 
وعلى مدار الســاعة وتشــن غاراتها الهيســتيرية علــى المواطنين فــي مختلف المدن 
ى بها 

ّ
رًا عن االعتزاز بالشــجاعة التي يتحل والقــرى، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، معبِّ

الســيد أندرو ميتشل عضو مجلس العموم البريطاني الذي أصر على الوصول إلى صنعاء 
وصعــدة في إطار تكليف مجلس العمــوم البريطاني له، بهدف تقّصي الحقائق والوقوف 
عن قرب على طبيعة األوضاع اإلنســانية في بالدنا والمآســي التي تســبب بها العدوان 
والحصار اللذان يقوم بهما ضد اليمن -أرضًا وإنسانًا- نظام آل سعود والدول المتحالفة 

معه منذ ما يقارب العامين.

جع 
ُ

الشعب اليمني ف
باستهداف طائرات العدوان 

األطفال في مدارسهم

ْصف مدرسة الفالح 
َ

ق
بنهم جريمة حرب تقّدم 

مرتكبيها للمحاكمة الدولية

أين اإلنسانية من جرائم آل 
سعود وأين أصوات الدول 

دائمة العضوية منها؟

روا اقتصادها أحرقوا مدينة تعز ودمَّ

طائرات العدوان تقصف ميناء الحديدة وتمنع سفن 
المساعدات من الرسو بهدف تجويع وقتل الشعب اليمني

عي التزامها  من المؤسف أن العدوان يتم بدعم من دول تدَّ
بمبادئ حقوق اإلنسان وحرصها على السالم

ندعو مجلس العموم البريطاني لموقف حازم من استمرار 
بالده في تزويد السعودية باألسلحة المحرمة

قام الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- الثالثاء، بزيارة 
لمركز سماء مول التجاري والذي افتتح رسميًا األسبوع 
الماضي بالعاصمة صنعاء، وطاف بأقسامه المختلفة.. 
والتقى بعدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في 
المركز، كما التقى بالمسئولين عن المركز الذين شرحوا 
له طبيعة عمل المركز وقدرته االستيعابية وعدد 

العاملين فيه من الشباب والعمال.
وقد عّبر الزعيم علي عبدالله صالح عن إعجابه بما 
شاهده في هذا المركز الذي يعتبر من أكبر المراكز 
التجارية في اليمن وأحد المشاريع االستثمارية التي 
ينفذها القطاع الخاص والمستثمرون من رجال المال 
واألعمال في إطار التسهيالت والمزايا التي يقدمها 

قانون االستثمار..مشيرًا إلــى أنــه وبرغم الصعوبات 
والتحّديات التي تواجهها بالدنا وبــالــذات من جراء 
العدوان البربري الغاشم الذي يشنه نظام آل سعود 
والمتحالفون معه ضد اليمن أرضًا وإنسانًا، والحصار 
 أن هناك إرادة 

ّ
الشامل على شعبنا برًا وبحرًا وجوًا، إال

قوية لــدى أبــنــاء شعبنا وفــي مقدمتهم رجــال المال 
واألعمال لالستمرار في اإلنجاز واالستثمار في مختلف 
المجاالت، معززين بذلك صمود الشعب وقواه السياسية 
المناهضة للعدوان، والتصدي البطولي والشجاع لقواتنا 
المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين من رجال 
القبائل الشرفاء في وجه العدوان الهمجي، وإصرارهم 
على استمرار الحياة رغمًا عن كل الصعوبات التي 
فرضها العدوان والحصار على شعبنا منذ ما يقارب 

العامين.وحيا األخ الــزعــيــم شجاعة المستثمرين 
وإصرارهم على القيام بدورهم في النهوض بحركة 
االستثمار والتجارة التي من شأنها دعــم االقتصاد 
الوطني وتوفير فــرص عمل للشباب العاطلين عن 
العمل وتوفير االحتياجات األساسية للمواطنين، 
مؤكدًا أن شعبنا بصموده األسطوري وبتكاتف الجميع 
سيتجاوز بإذن الله وعونه كل الصعوبات والتحديات 
التي يفرضها عليه األعــداء، ويصرون على قتله سواًء 
بــالــعــدوان والــحــرب أو عــن طريق تجويعه، والذين 
قهر مهما زاد وتفاقم 

ُ
يتناسون أن إرادة الشعوب لن ت

الظلم والجبروت عليها وأنها في النهاية هي المنتصرة 
ال محالة على كل المؤامرات الدنيئة والخبيثة التي ترمي 

إلى تركيع وإخضاع شعبنا وإذالله.

خالل زيارته لمركز سماء مول التجاري 

رئيس المؤتمر: إرادة الشعب اليمني قوية لالستمرار في اإلنجاز واالستثمار


