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أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن ما سميت بعاصفة الحزم لم تحزم شيئًا ولم تحقق هدفًا غير المزيد من قتل 
وجرح عشرات اآلالف من المواطنين األبرياء والمزيد من هدم آالف المساكن والمنشآت العامة والخاصة وكل مقدرات الوطن االقتصادية والخدمية والصناعية والزراعية 

والتعليمية والثقافية والعسكرية واألمنية وكل مرافق االنتاج بدون وجه حق.
.
ً
 أم آجال

ً
وتوعد الخونة ومن يقدمون خدماتهم الدنيئة لمن يسعون لتحقيق االنفصال وتمزيق الوطن باالقتصاص والمحاكمة عاجال

وقال الزعيم علي عبدالله صالح- في مقال له نشره على صفحته في الفيس بوك: أضحى معروفًا من خطط للعدوان وموله ومن ينفذه، فالمال السعودي والخليجي والدعم 
واالسناد األمريكي البريطاني االسرائيلي هو العاصفة نفسها، وأن العدوان يماَرس على مرأى ومسمع من دول العالم وفي المقدمة األمم المتحدة التي أضحت بصمتها 

ومباركتها لكل ممارساته، شريكًا في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وبقية دول العدوان على شعبنا وبالدنا.

فها العدوان
َّ
في مقال له عن األوضاع المأساوية التي خل

الزعيم: َمْن يقدمون اإلحداثيات شركاء في العدوان لخدمة االنفصال

تتضاعف آالم وأوجــاع ومآسي شعبنا يومًا إثر يوم منذ أن بــدأت ما سميت 
(عاصفة الحزم) التي عصفت فعًال بشعبنا ووطننا.. وقتلت وجرحت عشرات  بـ
اآلالف من المواطنين األبرياء وهدمت آالف المساكن والمنشآت العامة والخاصة، 
وكل مقدرات الوطن االقتصادية والخدمية والصناعية والزراعية والتعليمية 
والثقافية والعسكرية واألمنية، وكل مرافق اإلنتاج، بدون أي وجه حق أو مسّوغ 
قانوني أو شرعي يجيز لهم ذلك، وهذا العدوان برغم همجيته ووحشيته أضحى 
معروفًا من خطط له ومّوله ومن ينفذه، فالمال السعودي والخليجي والدعم 
واإلسناد األمريكي البريطاني اإلسرائيلي هو العاصفة نفسها، ولكنها عاصفة لم 
تحزم شيئًا ولم تحقق هدفًا غير المزيد من الدماء واألشالء والدمار ومحاوالت 
تجويع وقتل ٢٧ مليون يمني من خالل الحصار الجائر برًا وبحرًا وجوًا، الذي فرضته 
السعودية والمتحالفون معها.إن العدوان يظل عدوانًا صارخًا ال يحتاج إلى تبيين، 
فهو يماَرس على مرأى ومسمع من كل دول العالم وفي المقدمة األمم المتحدة 
التي أضحت بصمتها ومباركتها لكل ممارساته التي تتنافى مع ميثاق األمم 
المتحدة وكل القوانين اإلنسانية الدولية، شريكًا في جرائم الحرب التي ترتكبها 

السعودية وبقية دول العدوان على شعبنا وبالدنا، غير أن ما يجب أن يكون واضحًا 
أن هناك من الذين باعوا أنفسهم للشيطان وناصبوا وطنهم الِعداء، وتجّردوا من 
كل قيم ومبادئ الوالء الوطني ويمارسون االنتقام من أبناء شعبهم هم الذراع الذي 
تستخدمه دول العدوان في تنفيذ عدوانها وتنفيذ غاراتها الجوية والبحرية وفي 
غزو واحتالل األرض اليمنية، وفي قتل األطفال والنساء والشباب والشيوخ، وخاصة 
أولئك القابعين في فنادق الرياض والدوحة واسطنبول الذين يحددون األهداف 
لقصفها من قبل طائرات وبوارج وصواريخ العدوان، وعلى وجه الخصوص في 
المحافظات الشمالية والغربية من الوطن، وليس أدل على ذلك من مجزرة القاعة 
الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من ١٤٠ شهيدًا وأكثر من ستمائة جريح، والتي 
حددها كهدف بعض من أولئك النفر الذين غدروا بشعبهم ووطنهم، وقبلها 
مجازر سنبان وواحجة وصعدة، ومستبأ والمزرق، والمخا وتعز وأرحب ونهم ولحج 
وخوالن وعمران والحديدة وصنعاء وغيرها من المجازر التي يندى لها الجبين والتي 
كان آخرها قصف مجلس عزاء نسائي بمنزل الشيخ محمد هادي النكعي في قرية 
شراع منطقة أرحب يوم األربعاء الماضي، وأعقبها قصف منزل الشيخ محمد بن 

ناجي الغادر في منطقة األعروش بخوالن الطيال يوم الجمعة.
ر عن حزني الشديد وألمي العميق لكل ما أصاب شعبنا جراء  وهنا.. أود أن أعبِّ
العدوان، وأقدم التعازي الحارة ألسر الشهداء في مجزرة أرحب وقبلها مجزرة 
نهم، وكل شهداء مجازر اإلبادة الجماعية، سائًال الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم 
بواسع رحمته وأن يتقبلهم قبوًال حسنًا مع النبيين والشهداء والصالحين وَحُسن 

أولئك رفيقا، وأن َيَمّن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
وأؤكد أن الذين يقدمون اإلحداثيات لكل األهداف التي قصفها العدوان وجعلوا 
من أنفسهم مطية له، مباركين مجازره ضد شعبهم، مؤيدين كل ممارساته 
االنتقامية من اليمن أرضًا وإنسانًا، أنهم شركاء فاعلون في هذا العدوان ويخوضون 
حربًا شطرية واضحة المعالم ومكتملة األركان، بهدف تحقيق االنفصال وتمزيق 
الوطن وشرذمته، وشعبنا يعرفهم اسمًا اسمًا، ويدرك أن أولئك لن يكون لهم 
مكان بعد أن يحقق االنفصاليون هدفهم بإقامة دولتهم االنفصالية والتي سبق 
وأن أفشلناها في عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف، برغم الدعم السعودي 

والخليجي الهائل آنذاك، والذي يتكرر اليوم في أبشع صوره، وإذا كان أولئك الذين 
اختاروا طريق الخيانة والعمالة والغدر يعتقدون أنه سيكون لهم دور في إطار 
الدولة االنفصالية التي يخطط لها أعداء الوطن وينفذون خطواتها بمساعدة 

أولئك الخونة، فإنهم واهمون ويعيشون في غفول.
فال يمكن أن يكون لهم أي قبول في تلك الدولة مهما تفانوا في تقديم خدماتهم 
الدنيئة لالنفصاليين وأسيادهم، ألنهم لن يتعاملوا معهم سوى كونهم عمالء 
وخونة لوطنهم وشعبهم، غير جديرين بالثقة، وال أمــان لهم في نظرهم، 
وعندهم حق في ذلك، وأن أولئك النفر الذين يشعرون بالزهو لما تتعرض له 
بالدهم، قد باعوا وطنهم بثمن بخس ويتلذذون بقتل أبناء جلدتهم وتدمير 
مقدرات وطنهم، وأن شعبنا حتمًا سيقتص منهم وسيقدمهم للمحاكمة عاجًال 
أْم آجًال لينالوا جزاءهم العادل جّراء ما ارتكبوه من جرائم وخيانة وطنية، وأنهم 

سيكونون خارج مسار التاريخ، بل وفي مزبلته.

األمم المتحدة أضحت بصمتها ومباركتها لممارسات العدوان شريكًا في جرائم الحرب التي يرتكبها في بالدنا

سيفشل الشعب مؤامرة االنفصال المدعومة خليجيًا كما أفشلها في ١٩٩٤م

شعبنا سيقتص من العمالء 
عاجًال أم آجًال

العدوان يماَرس على مرأى 
ومسمع من كل دول العالم

العمالء يخوضون حربًا 
شطرية واضحة المعالم

د مبادرة إلنهاء الحرب  في اليمن بضغط سعودي القربي: ترامب جمَّ
قـــال الــدكــتــور ابــوبــكــر عــبــدالــلــه القربي 
-األمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام إن 
"المؤشرات من زيارتي لموسكو ان روسيا لم 
ولن تحدد موقفًا في انتظار مواقف االدارة 

."
ً
االمريكية الجديدة

وأضـــاف القربي لـــ راي اليوم"اللندنية": 
"اقترحنا على المسؤولين الروس ان يستغلوا 
غزل ترامب للرئيس الروسي فالديمير بوتين 
بتقديم مبادرة مع أمريكا الى مجلس االمن 
لوقف الحرب، وتبني خطة وزير الخارجية 
األمريكي السابق جون كيري للحل السياسي، 
وبــذلــك يقدمون لترامب فرصة لتحقيق 
نجاح إلدارتــه في اليمن، وكوسيلة لتعزيز 
العالقة بينهما، وفهمنا منهم انهم اتفقوا 
مع امريكا على تقديم مبادرة الى مجلس 

االمن ولكن ترامب وبناء على ضغط من السعودية 
جمدها".وكان القربي قد أكد - في لقاء مع وكالة 
سبوتنيك "الروسية" أن الهدف من الزيارة هو 
كسر "جدار التعتيم اإلعالمي الذي جعل حرب 
اليمن منسية"، وتقديرًا لالتحاد الروسي وتأثيره 
في قضايا اإلقليم، ودوره المؤثر في مجلس األمن.
وأكد القربي أن الوفد الوطني الممثل بالمؤتمر 
الشعبي وجماعة "أنــصــار الــلــه" يــريــدون الحل 

السياسي، "على عكس ما يروج له"، وأن ما يدل 
على ذلك هو التوقيع على مبادرة كيري، مشيرًا 
إلى أن الوفد الوطني وضع أمــام الجانب الروسي 
التصور للحل السياسي الذي ينقذ اليمن، كما أوضح 
الوفد معاناة الشعب اليمني "وما تعرض له من 

جرائم حرب".
وحـــول خطة الــســالم األممية المعدلة، قال 
القربي: إنهم لم يطلعوا عليها وال يعرفون عنها 

شيئًا، حيث لم تقدم إلى اآلن بصورة رسمية.

المؤتمر يدين استهداف العدوان منزل الشيخ الغادر
دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام إقدام طيران العدوان 
السعودي على استهداف منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر في 

مديرية خوالن بمحافظة صنعاء للمرة الثانية على التوالي.
وأشار المصدر إلى أن هذا االستهداف لشخصية وطنية وقبلية يأتي 
في اطار الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي منذ قرابة عامين 
من خالل قصفه منازل المواطنين بشكل متعمد وممنهج خاصة تلك 

الشخصيات التي سجلت مواقف وطنية مشرفة.
وأكد المصدر ان استهداف منزل الشيخ الغادر لن يثنيه وكافة 
الشخصيات القبلية والمشائخ واالعيان عن مواقفهم الوطنية في 

مواجهة هذا العدوان المتغطرس بل سيزيدهم صمودًا وثباتًا.

واشــاد المصدر بمواقف مشائخ واعيان وكافة ابناء قبيلة خوالن 
الذين تداعوا عقب هذا االستهداف اإلجرامي، مجددين رفضهم 
ومواجهتهم للعدوان ومرتزقته.. وهو ما يعكس االنتماء الوطني 
ألبناء القبائل اليمنية الذين يقفون جنبًا إلى جنب مع اخوانهم في 

الجيش واللجان الشعبية.
كما دان المصدر استهداف العدوان السعودي -الجمعة- أيضًا 
المدنيين االبرياء في مديرية نهم بغاراته والتي ادت الى سقوط ٦ 
شهداء وعدد من الجرحى، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم 

م مرتكبوها ومن يقف خلفها للمحاسبة إْن عاجًال أم آجًال. وسُيقدَّ

َمْن باعوا وطنهم  وشعبهم سيكونون 
خارج التاريخ بل في مزبلته

الخونة يتباهون بما يتعرض له 
وطنهم ويتلذذون بقتل أبناء جلدتهم

المؤتمر يدين بشدة قصف العدوان
 مجلس عزاء نسائي بأرحب

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة الجريمة التي ارتكبها طيران 
العدوان السعودي باستهدافه مجلس عزاء نسائي -األربعاء في مديرية ارحب بمحافظة صنعاء 
ما ادى الى سقوط ٦ شهيدات و١٠ جريحات في حصيلة اولية ..واكد المصدر ان ارتكاب جرائم 
قتل النساء واستهداف مجالس وقاعات العزاء واالفراح ليس بجديد على هذا العدوان الهمجي 
البربري حيث سبق وارتكب جرائم عدة استهدف خاللها مجالس عزاء وافراح في عدد من 
محافظات الجمهورية كان آخرها مذبحة القاعة الكبرى اثناء عزاء آل الرويشان الى الدرجة التي 
بات فيها هذا العدوان يتلذذ بقتل اليمنيين اطفاًال ونساء وشيوخًا وشبابا على مرأى ومسمع 
العالم الذي يشاهد كل هذا االجرام من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية دون ان يحرك 
ساكنًا. واوضح المصدر ان الصمت الدولي هو الذي يشجع العدوان السعودي على االستمرار 
في ارتكاب جرائمه هذه، مؤكدًا انها لن تسقط بالتقادم وستتم محاسبة نظام آل سعود وكل 
المتحالفين معه والمتورطين بقتل الشعب اليمني سواًء أكانوا افرادًا من المرتزقة او انظمة 

وقادة دول على هذه الجرائم إْن عاجًال أم اجًال.
وطالب المصدر المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس االمن والمدافعون عن حقوق االنسان 
ل مسؤولياتهم والخروج عن حالة الصمت المخزي التي باتت وصمة عار تلطخ سمعة  بتحمُّ
المجتمع الدولي وهو يشاهد ما يرتكب من جرائم ابادة ممنهجة بحق الشعب اليمني من قبل 

تحالف العدوان السعودي.
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الحارة السر الشهيدات وتمنياته 

بالشفاء العاجل للمصابات .

ات وزير خارجية نظام آل سعود عادل الجبير حول انه  كذب مصدر في الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ادعاء
تم توقيع ٧٠ اتفاقًا مع المؤتمر وانصار الله النهاء العدوان السعودي على اليمن .

وقال المصدر: ان ما اّدعاه الجبير محض افتراء ويندرج في سياق االكاذيب التي يروج لها النظام السعودي ،مؤكدًا انه ال 
يوجد اي مبادرة تقدمت بها السعودية إلنهاء العدوان غير طائراتها التي تقتل االطفال والنساء والشيوخ وتدمر الطرقات 
والجسور والبنية التحتية لليمن وفرض الحصائر الجائر الذي يتسبب بكارثة انسانية، وهو االمر الذي يدحض اكاذيب 
ات الجبير، مضيفًا: أما المبادرات فال يوجد اي مبادرة للسالم تقدمت بها السعودية المستمرة في عدوانها وقتلها  وافتراء

للشعب اليمني.

ب ادعاءات وزير خارجية نظام آل سعود
ّ
مصدر مؤتمري يكذ

الزوكا يقدم شرحًا لما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب إبادة وحصار جائر
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا -أمس- روبرت مرديني المدير االقليمي 
للشرق االوسط واألدنى باللجنة الدولية للصليب االحمر الذي يزور اليمن حاليًا، ورئيس بعثة الصليب االحمر 

الدولية في اليمن السيد اليكساندروفت ومسؤول العالقات بالبعثة باسم غانم في العاصمة صنعاء .
وفي اللقاء عبر االمين العام عن شكر قيادة المؤتمر السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- للجنة الدولية للصليب االحمر على ما تقوم به من جهود وما 
تقدمه من خدمات انسانية ألبناء الشعب اليمني، مشيدًا بعمل البعثة في اليمن والتي تعد من افضل المنظمات 

المستمرة في اداء مهامها رغم كل الصعوبات والتحديات .
وقدم الزوكا شرحًا مستفيضًا عن االوضاع التي تمر بها البالد جراء استمرار العدوان السعودي الغاشم 
والحصار الظالم ،مشيرًا الى ان الشعب اليمني يتعرض لعدوان يستهدف البشر والحجر وآخرها الجريمة البشعة 
للعدوان الذي قصف بطيرانه مجلس عزاء نسائي في مديرية ارحب بمحافظة صنعاء، مؤكدًا انها ليست المرة 
االولى حيث دأب العدوان السعودي على استهداف مجالس العزاء وقاعات االفراح ويمارس القتل المتعمد 
ألبناء الشعب اليمني وبخاصة النساء واألطفال ،ويقصف المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والبنية 

التحتية واآلثار بحيث لم يعد هناك شيء لم يستهدفه هذا العدوان .
وانتقد االمين العام موقف المجتمع الدولي وفي المقدمة االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي الذي يشاهد 
ما يرتكبه تحالف العدوان الذي تقوده السعودية من جرائم ومجازر دون ان يحرك ساكنًا رغم ان اليمن دولة 

ذات سيادة وعضو في االمم المتحدة .
ولفت الزوكا الى حجم الكارثة االنسانية التي يعانيها ابناء الشعب اليمني جراء استمرار الحصار الجائر 
واستهداف العدوان للموانىء اليمنية ،وفرض الحظر على مطار صنعاء وما يسببه ذلك من كارثة في منع 
ادخال السلع الغذائية واألدوية والمشتقات النفطية وكل متطلبات الحياة ،باإلضافة الى انعكاساته السلبية 
على المرضى والعالقين في كثير من دول العالم ، مشيرًا الى تعمد العدوان ومرتزقته ممارسة حرب اقتصادية 

على الشعب اليمني من خالل نقل البنك المركزي الى عدن وما سببه ذلك من عدم صرف مرتبات الموظفين 
منذ خمسة اشهر واستمرار ذلك رغم استالم مرتزقة العدوان األموال التي تمت طباعتها في روسيا وهو ما 

ادى الى زيادة سوء االوضاع االقتصادية والمعيشية للمواطنين .
عت نفوذها وسيطرت على مناطق  وأوضح االمين العام ان االرهاب وتنظيماته من داعش والقاعدة وسَّ
كثيرة لم تكن تصل اليها في كثير من المحافظات بسبب الدعم المادي واألسلحة التي تقدم اليها من العدوان 

وهو ما ينذر بكارثة ليس على أمن اليمن فحسب بل وأمن المنطقة والعالم .وأكد الزوكا ان المؤتمر 
الشعبي العام سيقدم كل ما يستطيع من اجل دعم جهود عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب االحمر 
،داعيًا المدير االقليمي الى زيارة المناطق التي تم استهدافهًا من قبل العدوان واالطالع بنفسه على 
ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق المدنيين خاصة االطفال والنساء ،متمنيًا ان تسهم زيارة المدير 
االقليمي للشرق االوسط واألدنى باللجنة في ايضاح الحقائق -عما يعانيه الشعب اليمني من كارثة جراء 

العدوان والحصار- للرأي العام العالمي .
من جانبه عبر روبرت مرديني المدير االقليمي للشرق االوسط واألدنى باللجنة الدولية للصليب االحمر 
عن شكره لقيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- على مساعدتهم الدائمة لبعثة اللجنة في اليمن، ناقًال عبر 
االمين العام تحياته للزعيم صالح ،مشيرًا الى ان زيارته تأتي لالطالع عن كثب على االوضاع التي تمر 

بها البالد ،مؤكدًا تعاطفهم مع الشعب اليمني .
وأشار مرديني الى ان اللجنة تحاول ان تعمل مع جميع االطراف من اجل تسهيل عمل موظفيها 
وقدرتها على ايصال المساعدات االنسانية الى مختلف المناطق ،الفتًا الى ما تبذله اللجنة من جهود 

في تقديم خدمات في مجال المياه والصحة وغيرها .
وأكد ان بعثته ستقوم بإيصال كمية من المستلزمات الخاصة بعالج مرضى غسيل الكلى االسبوع 
القادم،وأنها ستعمل على توسيع نشاطها في تقديم الخدمات االنسانية، مشيرًا الى ان البعثة تنقل 
معاناة الشعب اليمني الى المجتمع الدولي، لكن المهم هو ان يكون هناك حل سياسي ينهي معاناة الشعب 

اليمني .
حضر اللقاء وفاء الدعيس عضو اللجنة العامة بالمؤتمر وخالد الرضي نائب رئيسش دائرة العالقات الخارجية 
،وطه احمد علي نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية ،وطه هادي عيضة نائب مدير مكتب االمين العام .

خالل استقباله المدير اإلقليمي 
للصليب األحمر


