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المؤتمر على أتم االستعداد لتقديم التسهيالت 
وتذليل أية صعوبات تعيق عملكم

43 ألف شهيد وجريح يمني أغلبهم أطفال 
ونساء سقطوا بنيران العدوان

»28« لعدوان سعودي بدعم أمريكي إسرائيلي الزعيم: يتعرض شعبنا للشهر الـ
خالل استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

تشن السعودية حرب إبادة على 7 محافظات يمنية نتمنى أن تتصدر أولويات الصليب األحمر

اس��تقبل الزعيم عل��ي عبدالل��ه صالح 
رئي��س  األس��بق،  الجمهوري��ة  رئي��س 
المؤتمر الشعبي العام -الخميس- السيد 
بيت��ر ماورر رئيس اللجن��ة الدولية للصليب 
األحمر والوفد المرافق له، الذي يزور بالدنا 
حالي��ًا بهدف االطالع عل��ى طبيعة األوضاع 
اإلنسانية المأس��اوية التي يعيشها الشعب 
اليمني جراء الع��دوان الظالم والهمجي الذي 
تش��نه الس��عودية والدول المتحالفة معها 
وبدعم مباش��ر م��ن ِقبل الوالي��ات المتحدة 
األمريكية وبريطانيا وإس��رائيل، إلى جانب 
التداعي��ات الكارثي��ة الناجمة ع��ن الحصار 
المف��روض عل��ى ش��عبنا -برًا وبح��رًا وجوًا- 
منذ أكثر من ثمانية وعش��رين شهرًا ومنع 
وص��ول اإلمدادات الغذائي��ة والدوائية وكل 

االحتياجات الضرورية لحياة البشر.

وقد رّحب الزعيم علي عبدالله صالح بالوفد الزائر، معّبرًا 
نت 

ّ
عن أمله بأن تكون هذه الزيارة الميدانية لبالدنا قد مك

رئيس اللجنة الدولية والوفد المرافق له من االطللالع عن 
كثب على حقيقة األوضاع المأساوية التي يعيشها اليمنيون 
في مختلف المحافظات جراء العدوان والحصار واالقتتال 
الداخلي الذي خططت له وتمّوله بالمال والسالح دول العدوان 
بقيادة نظام آل سعود، إمعانًا في قتل المزيد من اليمنيين 
وفللي المقدمة األطفال والنساء والشباب والشيوخ وجرح 
اآلالف من المدنيين األبرياء الذين إن لم تقتلهم طائرات 
وصواريخ العدوان فإنهم يفارقون الحياة جوعًا جراء الحصار 
ية جراء الغازات السامة والمواد 

ّ
أو تفتك بهم األمراض المتفش

البيولوجية والمشّبعة باليورانيوم والمواد الفوسفورية التي 
فها صواريخ وقنابل دول العدوان التي تستهدف بها 

ّ
تخل

اليمنيين والمحّرم استخدامها دوليًا.. وفي مخالفة صريحة 
وصارخة للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص 

القانون اإلنساني الدولي الذي لم تلتزم به دول العدوان.
وتحّدث األخ الزعيم في اللقاء مع رئيس اللجنة الدولية 

للصليب األحمر، مؤكدًا:
نحن هنا في الجمهورية اليمنية وعلى وجلله الخصوص 
المكّونين السياسيين مؤتمر شعبي عللام وأنللصللار الله 
هم على أتللم االستعداد لتقديم كل التسهيالت  وحلفاء
للجنة الصليب األحمر واألبواب مفتوحة أمامكم وإذا هناك أي 
صعوبات اتصلوا بالمجلس السياسي األعلى وبالحكومة وهم 
يتحّملون مسئولية تذليل كل الصعاب التي تعيق مهمة 
الصليب األحمر، ونريد التركيز على بعض المحافظات التي 
تتعّرض لحرب اإلبللادة محافظات صعدة، تعز، الحديدة، 
حجة، البيضاء، مللأرب، محافظة صنعاء، بقية المحافظات 
كلها تتعّرض لخطر لكن هذه محافظات تحظى باألولوية 
التي يجب أن تضع في حسبان مؤسسة الصليب األحمر، 
مها.. 

ّ
والحروب موجودة في العالم ولكن هناك قوانين تنظ

الذي يتعرض له اليمن حرب إبادة بدون أي مبّرر.. ال يوجد أي 
دّمر المستشفيات 

ُ
مبّرر ُيذكر حتى يقتلوا األطفال والنساء وت

والمدارس والجامعات والجسور من ِقبل دول التحالف بقيادة 
المملكة العربية السعودية وبدعم لوجيستي من الواليات 
المتحدة األمريكية وتأتي في الترتيب الثاني المملكة المتحدة 
البريطانية وفي المرتبة الثالثة إسرائيل.. طيب الجمهورية 
اليمنية أكدت في أكثر من تصريح وأكثر من نداء أنها تمد 
يد السالم من أجل السالم.. ال من أجل االستسالم، السالم 
الُمشّرف والعادل في إطار ال ضرر وال ِضرار، ولكن لم تلق 
هذه الدعوة أي استجابة من دول العدوان على وجه الخصوص 
من المؤسسة الدولية وهي األمم المتحدة بمختلف منظماتها 
ومكّوناتها، صحيح األمم المتحدة في مأمن ودول التحالف في 

مأمن، نحن اليمنيين الذين لسنا في مأمن فنحن نتعّرض لهذه 
الحرب المدّمرة ولكن مع ذلك سنتحّمل وسنصبر وسوف 
يتحملون المسئولية مسئولية قتل اطفالنا ونسائنا أولئك 
أصحاب القرار، عندنا حوالي 13 ألف شهيد وما يقرب من 
ثالثين ألف جريح ومن بين الجرحى والقتلى 2600 طفل 
و1900 مرأة زائد 2000 جريح من االطفال زائد 2354 
مرأة ما بين جرحى وقتلى الحصيلة لهذا القتل والدمار أكثر 
من 13000 شهيد وأكثر من 30000 جريح هذا كله 
تتحمله دول التحالف، اليمن ليست معتدية وال تعتدي 
على أحد باإلضافة إلى اآلن مرض الكوليرا وهو أحد أسباب 
كوارث الحرب حوالي 1880 متوفيًا زائدًا اإلصابات حوالي 
أربعمائة واثنين ألف هذه كلها نتائج الحرب نتائج القنابل 
العنقودية القنابل الفراغية، القنابل الصوتية، الغازات السامة 
ونحن نؤكد ونؤكد ونؤكد أن هناك استخدامًا للغازات السامة 
والشهود على ذلك هي الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
الذين زّودوا دول التحالف بهذه القنابل وعلى االمم المتحدة 
كمؤسسة دولية أن تسأل ما هي أنواع السالح التي زودتم بها 
دول التحالف بقيادة السعودية، طيب الشعب اليمني يتعّرض 
لهذه الحرب حرب االبادة وال نسمع صوتًا وال استنكارًا حتى 
استنكار دولي أبدًا يتفرجوا على ما يحصل في اليمن، أنا أؤكد 
من خالل الصليب األحمر الدولي أننا نحّمل كامل المسئولية 
األمم المتحدة واستطيع أقول عليها وأجزم أنها مشاركة 
في الجريمة، نحن عرضنا اننا نمد يد السالم عرضنا أوقفوا 
الحرب قالوا هناك صواريخ باليستية تطلق من اليمن قلنا 
طيب أوقفوا طيرانكم توقف الصواريخ. قالوا هناك تواجد 
عسكري للجيش اليمني واللجان الشعبية على الحدود مع 
السعودية. قلنا موافقين اوقفوا طيرانكم واوقفوا تزويد 
المرتزقة باألسلحة والعتاد مقابل إيقاف الصواريخ، سحب 
المقاتلين من الحدود طبقًا التفاقيات مبرمة بين اليمن 

والسعودية وهي اتفاقية عام 1934م واالتفاقية الثانية 
عللام 2000م في جللدة هللذه اتفاقيات بيننا، طيب كيف 
أنت ونسمع لألسف الشديد من المبعوث الدولي اسماعيل 
ولد الشيخ الذي هو من أصول عربية ونحترمه لكنه منحاز 
منحاز تمامًا يستنكر ضرب الصواريخ الباليستية على المملكة 
العربية السعودية وال يستنكر قتل أطفالنا ونسائنا في اليمن 
وتدمر مساكننا هذا المسكن فيه 15 شهيدًا، لماذا المعايير 
مزدوجة ومختلفة، طيب لماذا الترسل األمم المتحدة وفدًا 
لتقّصي الحقائق حول ما يجري في اليمن،، من المعتدي؟؟ 
ا  من المعتدى عليه؟؟ يجب ان تتكلم كمؤسسة دولية، أمَّ
اآلخرون المتحالفون والذين يزودون دول التحالف بالسالح هي 
دول مستفيدة في حقيقة األمر دول مستفيدة من مبيعاتها 
لألسلحة وكذلك الصفقات التجارية فهي ال تريد الحرب أن 
تنتهي مثلما المرتزقة ال يريدون الحرب أن تنتهي يريدون 
أن تستمر الحرب من أجل استمرارهم في المناصب من أجل 

أن يستمر هؤالء المرتزقة في مناصبهم.
ات عن كل ما تعّرض له اليمن من  م لكم وثائق واحصاء

ّ
سل

ُ
أ

دمار وخراب، هذا رصد دقيق، مع السيدي داخله تستفيدون 
منه، وبالنسبة للمرتزقة الذين تمّولهم دول التحالف سواًء 
أكانوا في الجنوب أو في الشمال، هم موجودون مرتزقة من 

الشماليين ومن الجنوبيين.
هذا وقد عّبر السيد بيتر مللاورر رئيس اللجنة الدولية 
للصليب األحمر عن سعادته والوفد المرافق له بهذا اللقاء 
ات التي أجراها -ويجريها- مع  الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاء
عدد من المسئولين والجهات ذات العالقة في بالدنا، ومناقشة 
ُمجمل األوضاع اإلنسانية والجهود التي تبذلها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وبالذات 
في الجوانب الصحية، والتي قررت -نتيجة األوضاع اإلنسانية 
الكارثية في اليمن- رفع ميزانية المساعدات التي تقدمها 

لليمن من 50 إلى 100 مليون دوالر، وإستعدادها في حالة 
تعاون الجهات المختصة لمضاعفة حجم المساعدات وزيادة 
نشاط مكتبها القائم في اليمن، كون مهمتها إنسانية بحتة، 
مشيرًا إلى أنه أثناء زيارته والوفد المرافق له لتعز، وّجه 
نداًء عاجاًل لكل المنظمات اإلنسانية في العالم إلى أن تأتي 
دّمر 

ُ
إلى اليمن وأن تضاعف مساعداتها لليمنيين الذين ت

بلدهم ويقتل أبناؤهم ونساؤهم بدون أي ذنب جراء العدوان 
والحرب والحصار.

مشيرًا إلى أن تواجد اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
اليمن منذ أكثر من ستين عامًا، وأنها قّدمت الكثير لمساعدة 
الشعب اليمني على الللصللمللود.. وأن مساعداتها الحالية 

ستساعد على صمود الشعب اليمني أكثر فأكثر.
مشّددًا على ضللرورة التزام كل أطللراف النزاع في اليمن 
بقواعد االشتباك واحترام القانون اإلنساني الدولي، وحماية 
المدنيين وعدم تدمير مشاريع الخدمات وكل الُبنى التحتية 
التي تسّهل للمواطنين الحركة والحصول على احتياجاتهم 

الضرورية.
رًا عن األسف الشديد بأن مايجري في اليمن يعكس  معبِّ
عدم احترام القانون اإلنساني الدولي ويتعارض مع مبادئ 
حقوق اإلنللسللان، بللل ويتنافى جملة وتفصيال مللع قواعد 

االشتباك.
رًا عن االستنكار الشديد وإدانة اللجنة الدولية للصليب  معبِّ
األحمر للممارسات التي استهدفت الكثير من األماكن 
والمنشآت الحيوية التي يجب أن ال تكون أهدافًا من أهداف 

الحرب القائمة في اليمن..
مللؤكللدًا أن اللجنة الدولية تعمل بكل جهودها مللع كل 
األطراف اليمنية والخارجية بضرورة اللجوء إلى الحوار وأنه 
مهما كانت العوائق فإن األمل أن يتم التوّصل إلى نتائج إيجابية 
بفعل العزيمة واإلصرار من أجل إيجاد حلول في المستقبل.

وأشار رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر الى أن التأثير 
السلبي الهائل على المدنيين غير مقبول ويجب أن يتصّدى 
لذلك كل المجتمع الللدولللي، ولهذا فللإن اللجنة ستضاعف 
عملياتها اإلنسانية في اليمن ومساعداتها الفاعلة للجوانب 
الصحية والمياه والتغذية والقضاء على النفايات ووباء الكوليرا 

ية في كل المحافظات اليمنية.
ّ

وبقية األوبئة المتفش
مطالبًا مللن الجهات المعنية فللي اليمن بدعم أنشطة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر وتسهيل قيامها بواجباتها 
اإلنسانية تجاه الشعب اليمني بأكمله، مشيرًا الى أن لدى اللجنة 
خارطة طريق تتضمن زيارة السجون وأماكن االعتقال لدى 
كل األطللراف واإلسهام في عملية تبادل األسللرى وتقديم 

المساعدات للمحتاجين منهم.
من جانبه أكد األخ الزعيم علي عبدالله صالح استعداد 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الشريك الرئيسي في مواجهة 
الللعللدوان، إلى جانب مكّون أنصار الله وحلفائهم، لتقديم 
كافة التسهيالت، مثّمنًا تثمينًا عاليًا الللدور الكبير الذي 
يقوم به الصليب األحمر الدولي والتفاعل اإليجابي في تلبية 
االحتياجات اإلنسانية الُملّحة، متمنيًا على اللجنة أن تتبنى 
إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية بما يساعد على تقديم 
الخدمات والرعاية الصحية للمحتاجين، بما يحد من معاناة 
ي األوبئة المختلفة والحّد من 

ّ
الشعب اليمني من جراء تفش

توّسع رقعة المجاعة في عموم اليمن، على أن تتولى اللجنة 
إدارة وتشغيل هذه المستشفيات التي الشك أنه سيكون لها 
أثر كبير في نفوس أبناء الشعب اليمني، وأن المؤتمر الشعبي 
العام كمكّون سياسي رئيسي فاعل في الساحة اليمنية وفي 
مواجهة العدوان سيكون إلى جانب الصليب األحمر ومشاركًا 
أساسيًا في تأمين المستشفيات الميدانية بالتعاون مع 

السلطات المحلية.
كما تللم الللتللطللّرق فللي اللللللقللاء إلللى الللمللمللارسللات الخطيرة 
والمخالفات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي المتمثلة في 
قيام المرتزقة بتشجيٍع ِمَمن يدعمهم والتي كان آخرها 
وأكثرها بشاعة ما تعّرض له األسرى في موزع من عملية ذبح 
وقتل بشعة، وكذلك إعدام أسير في عدن، خالل اليومين 
منع وأن تمارس 

ُ
الماضيين، وهي العمليات التي يجب أن ت

المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الضغط على قادة 
المرتزقة ودول العدوان بالكف عن ارتكاب مثل تلك األعمال 
الالأخالقية التي تتنافى مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف 

ومع كل األديان السماوية وكل القوانين الدولية.
حضر اللقاء السفير يحيى السياغي رئيس دائرة المنظمات 
الدولية بللوزارة الخارجية، واألخ خالد أحمد الرضي نائب 
رئيس دائرة العالقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام، 

وألكسندر فايت رئيس مكتب الصليب األحمر في اليمن.

قررنا رفع المساعدات إلى 100 مليون دوالر لمواجهة االحتياجات اإلنسانية الكارثية في اليمن

على كل أطراف النزاع االلتزام بقواعد االشتباك واحترام القانون اإلنساني الدولي

رئيس لجنة الصليب الدولي:

ما تتعرض له اليمن يعكس عدم احترام المواثيق 
الدولية وندين بشدة استهداف المنشآت الحيوية

مستعدون لمضاعفة حجم المساعدات واألنشطة باليمن 
وأطلقنا نداء للمنظمات اإلنسانية لمضاعفة مساعداتها

اليمن أطلقت أكثر من نداء يمد 
يد السالم العادل والمشرف

القنابل العنقودية والفراغية والغازات 
وراء انتشار الكوليرا في اليمن

الدول التي تبيع األسلحة للسعودية 
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2االثنين: 

إن الحرية مبدأ أساسي أكده اإلسالم، وهي ضرورة 
من ضرورات الحياة في جميع المجتمعات البشرية

الميثاق الوطني

سخر مصدر مسئول بالدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي 
العام من التّرهات التي تعّود حسين زيد بن يحيى على 
إطالقها بغرض اإلثلللارة دون أدنللى إحساس أو شعور 
بالمسئولية، وقللال: نشفق على حسين زيد والمستوى 
ر نفسه لخدمة القوى التي ال 

ّ
الذي وصل إليه والذي سخ

تريد الخير لليمن وعكس بذلك حقده وماهو مكنون 
بداخله وتجاه الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، 
وضد كل الرموز الوطنية ذات التاريخ الوطني الناصع 
ومنهم السفير أحمد علي عبدالله صالح، الذي ظل حسن 
زيد وأمثاله يتحاملون عليه بدون أي سبب، ويخيفون 

اآلخرين منه، موضحًا أن السفير أحمد علي عبدالله صالح 
يخشاه ويخاف منه العمالء والمرتزقة والذين ارتهنوا 
ألعداء الوطن مقابل حفنة من المال المدّنس، وكذلك تلك 
العناصر المتطّرفة الماسونية العنصرية، في حين أن 
السفير ليس في تفكيره إخافة أحد.. وليس من سلوكه 
ذلك أبدًا كما هي عادته.. وهو أكبر من أن يرد على أولئك 

ة إليه سواًء حسين زيد أو غيره. الذين يحاولون اإلساء
وأشار المصدر إلى أن الجميع يعلمون أن السفير محتجز 
في أبوظبي تحت ذريعة القرار الدولي الذي جاء بناء على 
طلب من السعودية والفار هادي ومن معه من المرتزقة.

وأضاف المصدر: أنه كان األجدر بحسن زيد ومن على 
شاكلته من المزايدين أن يتقدموا بحلول لمعالجة أوضاع 
اليمن اقتصادّيًا وسياسّيًا إذا كانوا يشعرون بذرة من 
ة  المسئولية تجاه الشعب، وإذا كانت لديهم القدرة والكفاء
لذلك، مالم فليتركوا المزايدة ويدركوا حجمهم ويبتعدوا 
عن إثارة قضايا ال هدف لها سوى إلهاء الناس وشدهم نحو 
قضايا جانبية هم في غنى عنها السيما وبالدنا وشعبنا 
يواجه عدوانًا غاشمًا يستهدف البشر والشجر والحجر 

وحصارًا جائرًا من البر والبحر والجو.

مصدر في إعالمية المؤتمر يسخر من ترهات حسين زيد
يع -السبت- بصنعاء جثامين أربعة من شهداء الوطن والقوات المسلحة 

ُ
ش

وهم: الشهيد المساعد نجيب مهدي والشهيد العريف محمد صالح الشاللي 
والشهيد العريف مجدي صالح الشدادي والشهيد العريف محمد احمد صالح 
الحيمي من منتسبي القوات الخاصة والذين استشهدوا اثناء أداء الواجب الوطني 

والديني والجهادي في الدفاع عن الوطن وحماية الشعب في جبهة المخا. 
وخالل التشييع الذي حضره العميد طارق محمد عبدالله صالح وقائد 
القوات الخاصة العميد الركن احمد دحان الشيعاني وعدد من القيادات 
العسكرية وزمالء وأهالي الشهداء دان المشيعون واستنكروا بشدة كافة 
االعمال العدوانية والحصار الجائر والقصف الهيستيري المتواصل من قبل 

الطيران المعادي بقيادة النظام السعودي. 

واكد المشيعون ان العدوان ومهما استمر في ارتكاب االعمال الوحشية 
وجرائم الحرب المروعة ومهما بالغ في حصاره وتجويعه للشعب اليمني 
اال انه لن ينال من إصرار وعزيمة شعبنا على مواجهتهم والتصدي لهم 
ولمرتزقتهم، وانهم جميعًا على استعداد لرفد جبهات المواجهة مع 
العدوان والمعتدين وسيقدمون أرواحهم ودماءهم من اجل سيادة اليمن 

وعزة وكرامة الشعب. 
وقد جرى التشييع للشهيدين بعد الصالة عليهما في جامع الشهداء بأمانة 
العاصمة ونقلت الجثامين لتوارى الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.. تغمد 
الله الشهداء بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم اهلهم وذويهم 

الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

تشييع عدد من أبطال القوات المسلحة استشهدوا في المخا دفاعًا عن الوطن

المبعوث الدولي منحاز يستنكر ضرب الصواريخ على السعودية وال يستنكر قتل أطفال ونساء اليمن


